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  مورد در اصفهان شهر رادیولوژی مراکز در شاغل پرتوکاران آگاهی سطح ررسیب

 دیجیتال رادیوگرافی های سیستم

 
 1رومینا رجائی ،2علی چاپاریان، 1سمیه سوسنی

 
 

چکیده

این هدف از انجام داشته باشند.  ، آگاهیبهبود کیفیت تصویرکاهش دز و  های رادیوگرافی دیجیتال در سیستمهای  فیزیکی و قابلیتاصول پرتوکاران باید از  مقدمه:

 .بود دیجیتال رادیوگرافی های سیستممورد  های شهر اصفهان در میزان آگاهی پرتوکاران شاغل در بیمارستان ، ارزیابیمطالعه

 اطالعات ی درباره سؤاالتی شامل نامه، انجام شد. پرسش ی پژوهشگرساخته پایا و روا نامه با استفاده از یک پرسش تحلیلی -توصیفی صورت به  این مطالعه ها: روش

پرتویی و اصول فیزیکی کار با  حفاظت ی مبانی در زمینه به آگاهی سؤاالتی مربوطو  (کار محل کار و ی مدرک تحصیلی، سابقه جنس، سن،)شناختی  جمعیت
 فر از پرتوکاران توزیع گردید.ن ۰33ن ها در بی نامه پرسش .های رادیوگرافی دیجیتال بود دستگاه

ی  و به تفکیک درباره 733از  83/۰3 ± 22/77برای سطح آگاهی کلی  پرتوکارانشده توسط   ی کسب نمرهدرصد بود. میانگین  5/51ن نرخ مشارکت پرتوکارا ها: یافته

بود. سطح آگاهی کلی و همچنین، سطح  733از  5۰/۰۰ ± 58/7۰و  3۰/91 ± 22/71 بهای رادیوگرافی دیجیتال به ترتی اصول فیزیکی و مبانی حفاظتی دستگاه
های  جهت شرکت در دوره نپرتوکارااز  درصد 11ز بیش ا(. P < 35/3ی کار پرتوکاران ارتباط معکوس و ضعیفی داشت ) آگاهی در مورد اصول فیزیکی با سن و سابقه

 .اظهار تمایل نمودند رادیوگرافی دیجیتال به آموزشی مربوط

 به و گسترش با زمان بود. بنابراین، هم پایین دیجیتال، رادیولوژی های سیستم حفاظتی مبانی و فیزیکی اصول ی زمینه در پرتوکاران آگاهی سطح گیری: نتیجه

 باعث تواند می آموزشی، های چنین کالس برگزاری. گردد ارایه ها سیستم ی این درباره پرتوکاران به الزم های آموزش باید دیجیتال، رادیولوژی های سیستم کارگیری
 .گردد یونیزان های تابش از ناشی خطرات کاهش و بیماران به تابشی دز کاهش

 پرتوکاراندیجیتال، آگاهی،  رادیولوژی واژگان کلیدی:

 
 های سیستم مورد در اصفهان شهر رادیولوژی مراکز در شاغل پرتوکاران آگاهی سطح ررسیب .رجائی رومینا چاپاریان علی،سوسنی سمیه،  ارجاع:

 7۰53-7۰51(: 531) 91؛ 7931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . دیجیتال رادیوگرافی

 

 مقدمه

 ،تصوورربرااری پششو ی   مختلفهای  انجام بررسیناشی از پرتوگیری 

 بو  ساوا   هوا نرور ار سراسور نهوا       برای سالمتی میلیوو   یتهدرد

آمرر وا   پرتووری  هوای  گیوری  و انوداز   سوازما  ملوی سرا و     د.آر می

(National Council on Radiation Protection and Measurements 

برابووری  کوو  ااووشار  او ( ارگشارشووی بیووا  ن وووا  اسوو NCRPرووا 

هوای   سوا  پرتوهوای روونیشا  ار آمرر وا ار  وو       ناشی ازپرتوگیری 

مع ولی، رااروگراای (. 1ارجاا ن وا  اس  )گذشت  رک نگرانی بشرگ 

 اگور روا.  های تصورربرااری ب  ش ار می تررن روش ر ی از مهمهنوز 

های ارگور ماننود    ناب  ب  روشبی ارا  ار رااروگراای  ارایچ  از 

Computed tomography scan (CT scan )   ین رب   وور ناوبی پوا

باشد؛ چورا کو  تعوداا     نامع ، باال میتج عی  ازآ  ار سهم ، اما اس 

 .(2)ها زراا اس   ها ناب  ب  ارگر آزمو  انجام ارن آزمو 

های راارووگراای ارجیتوا  بو  سور        های اخیر، سیاتم ار سا 

هوای   انود. سیاوتم   شود   (صوره   -ایلمرااروگراای آنالوگ )نارگشرن 

ای  رارانوو  رااروووگراای ارجیتووا ، بوو  معنووای  ووام شووام  رااروووگراای

(Computed radiography)   تخو    ی ، رااروگراای ارجیتوا  صوره

(Flat panel)   باشوند. راارووگراای ارجیتوا ،     ماتقیم و غیر ماوتقیم موی
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ناب  ب  رااروگراای آنالوگ اارای مشارای زراای شام   دم نیاز ب  ایلم 

ارنامی ی وسوی  و   ی و ارارندهای شی یاری  هور و ثبوت، ااشتن گاتر 

ام ا  ذخیر  و ارسا  ارجیتوالی تصواورر از  رروی سیاوتم     و ه چنین، 

PACS (Picture archiving and communication system )

 (.3باشد ) می

تعاا  بین  ی های راارولوژی ارجیتا  ار زمین  با ارن سا ، سیاتم

ت نولوووژی باشووند.  از بی ووار و کیریوو  تصووورر اارای چووال  مووی  

آنوالوگ اارای   ناب  ب  سیاتم ور واضح   های ارجیتا  بآش ارساز

رنود پوپ پوراازش    اک  ار ار سالیباشند.  می یمتراوت های انرژی پاسخ

توانود از را کواه  اهود، اموا ار      موی  ،رااروگراای ارجیتا  بالقو  ار

ی از بی وارا    تواند منجور بو  ااوشار  ناآگاهانو      بایاری از موارا، می

اگور   سیاتم آنوالوگ، خالف  بر ،رااروگراای ارجیتا یاتم س گراا. ار

باشود و   میتصورر ااشار  رابد، کیری  تصورر قاب  قبو   ی از گیرند 

تصاورر با  ،اگر از گیرند  کاه  رابدو و بر  پ،  رابد میبهبوا  ستی

Noise  کیریو   پرتوکارا  برای رسید  بو   و  خواهند شدزراای  اهر

ب   (.4اهند ) ناخواآگا ، از بی ارا  را ااشار  میب   ور تصورر باالی 

هوای   سیاوتم  ی زمینو  ار پرتوکوارا    اختصاصیاقدا  آموزش  ، الو 

سوااتر  توانود مکو   پرتووگیری بی وارا  را      می ،رااروگراای ارجیتا 

راارولووژی از ارون خ ور آگواهی     ال للی سرا    بینک یایو   .ن ارد

ارووگراای ارجیتوا    ااز بی ارا  ار ربرای مدررر  توصی   چندراات  و 

آموزش مناسب، ب  خصوو  ار   شام  ،ها ارن توصی اس .    ااا رارا

سوو وت تکخیصووی مرنوو   موودررر  از بی ووار، بووازنگری هووای زمینوو 

(Diagnostic reference levels  راDRLs ) از بی وار  م رر کنتر  و

 (. 5)باشد  می

 ،راارووگراای هوای   آزمو انجام و  اصلی ؤ نوا  ما  پرتوکارا  ب 

و  های رااروگراای ارجیتا  سیاتمهای  ایشر ی و قابلی اصو  بارد از 

، آگاهی بهبوا کیری  تصوررهای صهیح کاه  از و  ت نیکه چنین، 

بررسوی آگواهی پرتوکوارا  م العوات      ی ار زمینو  ااشت  باشوند.  کاای 

ا روا بور   هوا آگواهی پرتوکوارا  ر    مختلری انجام شد  اس  ک  بیکتر آ 

( و روا ار مووورا سرا وو   7هووای راارووگراای آنووالوگ )  روی سیاوتم 

انود، اموا ار موورا ارزروابی آگواهی       ( بررسوی ن ووا   6، 8-9پرتوری )

ای انجوام   رااروگراای ارجیتا ، ار ارورا  م العو    ی پرتوکارا  ار زمین 

میوشا  آگواهی    ، ارزروابی ارن م الع نکد  بوا. بنابرارن، هدف از انجام 

 هوای  سیاتممورا  های شهر اصرها  ار وکارا  شاغ  ار بی ارستا پرت

ار از نتوار  ارون م العو     تا ار صورت نیواز   بوا ارجیتا  رااروگراای

 .استراا  گرااس ح آگاهی پرتوکارا   ینه  ارتقا

 

 ها روش

 1396نوع مق عی ار سا   از تهلیلی -توصیری صورت  ب  ارن م الع 

ی  ه و  ن هوا ار بوی   نام  نام  انجام شد. پرس  پرس با استراا  از رک 

هوای   بی ارسوتا   رر پرتوکار شاغ  ار مراکش مختلف راارولووژی ن 4۴۴

 ی نهو  مورا ا م از خصوصی و اولتی توزر  گرارد. ار شهر اصرها 

الزم بو  پرتوکوارا     توضویهات  نام  و اهداف پوووه ،  پرس  ت  ی 

ها را ب   وور ماوتق  و    نام  پرس  ک  ها خواست  شد شد و از آ  ااا 

ااوراا   ت ام بدو  استراا  از کتا  و منب  راهن ای ارگری پر ن ارند. ب 

هوا ا  ینوا     نام  نام بوا  پرس  مهرمان  بوا  ا ال ات و بی ار مورا

  خا ر ااا  شد.

شوناختی   ن عیو   ا ال وات  ی اربوار   سؤاالتی شام  نام  پرس 

، سوؤاالتی  (کوار  مهو   کوار و  ی ق مدرک تهصیلی، سواب  ننپ، سن،)

پرتووری و اصوو  ایشر وی     سرا   ی مبانی ار زمین  ب  آگاهی مربوط

 ار سوؤا   او ه چنوین،  های رااروگراای ارجیتوا  بووا.   کار با استگا 

ها بورای شورک     قبلی و ت ار  آ  آموزشی های اور  گذراند  با راب  

هوای راارووگراای    اسوتگا  مرتبط بوا   های آموزشی و کارگا  ها  ار اور

مرتبط  راسی  متو   ل ی بررسی با ارن سؤاالت،. ارجیتا   نوا  شد

آ  مورا تأرید س  نرر متخصص ایشرک پششو ی قورار    رواری گرارد و

نام  با استراا  از ثبات ااخلی خواش با ضوررب   گرا . پاراری پرس 

Cronbach's alpha (7/۴.تأرید شد ) 

ار « اانوم  ن وی »ی  ای، با ارج گشرن  شرن صورت چند گ سؤاالت ب  

 هور  بورای  گوری صااقان   راسی گرارد کو   بیکتر سؤاالت برای پاسخ

ی مثبو  و سوارر    ارس  و رک ن ر  پاسخ  نوا   ب  گشرن  رک سؤا ،

 امتیواز  میوانگین  ی مهاسوب   ی نهو . شدند گرات  نظر ار ها صرر گشرن 

 شود   کاوب   صوهیح  ن ورات  مج ووع  کو   بوا صورت بدرن  شد   کاب

 صود   ودا  ار و تقاویم  انتظوار  مورا ن رات مج وع بر هر پرتوکار توسط

   .گراا بیا  ارصد بر ساب ب  اس  آمد  امتیاز میانگین تا شد می ضر 

 هوووای  متغیرهوووای ک وووی و کیروووی بوووا اسوووتراا  از آزموووو    

Mann-Whitney  وKruskal-Wallis   بررسووی قوورار گراوو موورا. 

 Spearmanارتباط بین متغیرهای ک ی با استراا  از ضررب ه باتگی 

ااری  ب   نووا  سو ح معنوی    P < ۴5/۴ .مورا تجشر  و تهلی  قرار گرا 

 ااوشار  تجشر  و تهلیو  آمواری بوا اسوتراا  از نورم      گرات  شد.آماری ار نظر 

SPSS  16ی  ناوووخ (version 16, SPSS Inc., Chicago, IL)  

 .شد انجام

 

 ها افتهی

  اتوزرو  شود ، تعودا    ی نامو   پرسو   4۴۴ عار ارن م العو ، از مج وو  

ها را ت  ی  ن واند.  نام  پرس  (ارصد 5/57  نرر )نرخ مکارک 23۴

  یهوا بوا میوانگین سون     را خوانم  (ارصود  4/6۴)نرر  139، ااز ارن تعدا

 یارصد( را آقاروا  بوا میوانگین سون     6/39)نرر  91 و 74/35 ± 67/7

 اااند.   تک ی  می 38/2۴ ± 14/1۴
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 دیجیتال رادیولوژی های دستگاه فیزیکی اصول و حفاظتی مبانی مورد در تفکیک به آگاهی سطح ی نمره همچنین، و کلی آگاهی سطح ی . نمره۱ لجدو

 فیزیکی آگاهی در مورد اصولسطح  حفاظتی سطح آگاهی در مورد مبانی آگاهی کلی سطح پارامتر مورد بررسی

 انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین 

 88/11 ± 29/40 52/14 ± 54/44 88/16 ± 04/36 

 36/36 45/45 90/40 میانه

 91/0-90 90/9-91/90 81/9-82/90 بیشینه-کمینه

 

 (ارصد 7/21) رنر 5۴ ،کنندگا   تهصیلی مکارک از لهاظ س ح 

ارصووود( اارای مووودرک  9/7۴) رووورن 163 ی،اارای مووودرک کووواراان

ارصود( اارای مودرک کارشناسوی ارشود      4/7) رنرو  17 کارشناسوی و 

سا  بوا   39کنندگا  از او ما  تا   ی کار شرک  ی سابق  بواند. مهدوا 

 سا  بوا. 74/12 ± 45/8میانگین 

ی سو ح آگواهی بو      اهی کلی و ه چنوین، ن ور   ی س ح آگ ن ر 

هووای  تر یووک ار مووورا مبووانی سرووا تی و اصووو  ایشر ووی اسووتگا  

 آمد  اس . 1  ار ندو 1۴۴ی   راارولوژی ارجیتا  بر ساب ن ر

ی کوار پرتوکوارا  بوا     ، نتار  ه باتگی سن و سوابق  2  ار ندو

س ح آگاهی کلی، سو ح آگواهی ار موورا مبوانی سروا تی و اصوو        

شد  اس . نتوار  نکوا      های راارولوژی ارجیتا  ارج شر ی استگا ای

ااا ک  س ح آگاهی کلی و ه چنوین، سو ح آگواهی ار موورا اصوو       

ی  (. سوابق  P < ۴5/۴ایشر ی با سن ارتباط مع وس و ضوعیری اارا ) 

کار نیش با س ح آگاهی ار موورا اصوو  ایشر وی ارتبواط مع ووس و      

ی کوار، با وک کواه        سن و سابق ضعیری ااش  و بنابرارن، ااشار

  اارجیتوا  شود  بوو    راارولووژی  هوای  اسوتگا   موورا  آگاهی کلوی ار 

(۴1/۴  =P.) 

شووناختی بررسووی شوود  ار اروون    از ارگوور متغیرهووای ن عیوو  

ارتباط هور   ،3نام ، ننای  و س ح تهصیلی بوا ک  ار ندو   پرس 

 سرا تی س ح آگاهی ار مورا مبانی آگاهی کلی، ها با س ح رک از آ 

، 3ایشر ی مورا سنج  قورار گراو . ه چنوین ار نودو       اصو  و

 و سروا تی  س ح آگواهی ار موورا مبوانی    آگاهی کلی، میانگین س ح

های آموزشی مربووط را ار گذشوت     ایشر ی ار ااراای ک  اور  اصو 

هوای   اور  گذرانود  گذراند  بواند و ه چنین، کاانی کو  ت ارو  بو     

باشد. نتار  ساکی از آ  اسو  کو  سو ح     ج میبازآموزی ااشتند، مندر

( و P=  ۴1/۴)  ااری ار مراا  بیکتر از زنوا   ور معنی  آگاهی کلی ب 

ه چنین، آگاهی ناب  ب  اصو  ایشر ی ار مورا رااروگراای ارجیتا  

(. ار P < ۴1/۴)ا وااری ناب  ب  زنا  باالتر ب  ور معنی ار مراا  ب  

 ی مکاهد  نکد.اار سارر موارا اختالف معنی

ساکی از آ  اس  ک  چند ارصد از پرتوکوارا  بو  هور     4ندو  

اند. ارن نودو ، بیوانگر    نام ، پاسخ صهیح ااا  رک از سؤاالت پرس 

هوای مختلوف مبوانی     نقاط ضعف و قوت آگاهی پرتوکوارا  ار زمینو   

 .باشد های راارولوژی ارجیتا  می سرا تی و اصو  ایشر ی استگا 

 

 بحث

ارزروابی آگواهی    ی ای ار زمینو   کو  تواکنو  م العو     بو  ارون  با تون  

های راارولوژی ارجیتوا  ار ارورا  و ستوی     سیاتم ی پرتوکارا  اربار 

کام  نتار  ارون م العو  بوا     ی ار نها  انجام نکد  بوا، ام ا  مقارا 

سووعی شوود کوو  اقووط  ،م العووات ارگوورا  ونوووا نداشوو  و بنووابرارن

ارگورا  انجوام    ی ار ارن م العو  و م العو   ای بین موارا مکاب   مقارا 

نکوا  ااا کو  سو ح آگواهی پرتوکوارا  ار       ،شوا. نتار  ارون م العو   

هوای راارولووژی    اصوو  ایشر وی و مبوانی سروا تی سیاوتم      ی زمین 

 باشد. ارجیتا ، پارین می

ای کو    بووا و ار م العو    ارصود  5/57نرخ مکوارک    ،ار ارن م الع 

 ( انجوووام ااانووود، نووورخ مکوووارک   6ااواروووا   لوووب و ه  وووارا  ) 

مع و  سدوا نی وی از  ب   ور اهد  گشارش شد ک  نکا  می ارصد 77/53

باشوند.   های تهقیقواتی موی   نام  گوری ب  پرس   الق ند ب  پاسخ ،پرتوکارا 

  ،م العووووو میوووووانگین آگووووواهی کلوووووی پرتوکوووووارا  ار ارووووون   

 ارصوود بوووا کوو  میووانگین آگوواهی کلووی ار مووراا        29/4۴ ± 88/11

 (. P = ۴1/۴)بوا (  65/38 ± 48/11) زنا  از بیکتر( 8۴/42 ± 12/12)

 

 های رادیولوژی دیجیتال ی کار پرتوکاران با سطح آگاهی کلی، سطح آگاهی در مورد مبانی حفاظتی و اصول فیزیکی دستگاه . نتایج همبستگی سن و سابقه۲ول جد

 آگاهی کلی سطح پارامتر مورد بررسی
سطح آگاهی در مورد 

 حفاظتی مبانی

 سطح آگاهی در مورد اصول

 فیزیکی

 -Spearman 13/0- 03/0 21/0مقدار ضریب  سن

 < P 03/0 83/0 01/0مقدار 

 -Spearman 09/0- 04/0 16/0مقدار ضریب  ی کار سابقه

 P 17/0 51/0 01/0مقدار 
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ی آموزشی پرتوکاران با سطح آگاهی کلی، سطح  ی آموزشی و تمایل به گذراندن دوره تحصیلی، گذراندن دوره جنسیت، مقطع ارتباط بین بررسی .۳جدول 

 های رادیولوژی دیجیتال آگاهی در مورد مبانی حفاظتی و اصول فیزیکی دستگاه

 متغیر مورد بررسی
تعداد 
 )درصد(

 آگاهی سطح
 انحراف معیار ±میانگین 

 حفاظتی مبانی
 انحراف معیار ±میانگین 

 فیزیکی اصول
 انحراف معیار ±میانگین 

 25/40 ± 20/17 35/45 ± 99/14 80/42 ± 12/12 91( 6/39) مرد جنسیت
 28/33 ± 14/16 01/44 ± 23/14 65/38 ± 48/11 139( 4/60) زن

 < P 01/0 37/0 01/0مقدار 
 54/32 ± 04/15 63/43 ± 10/14 09/38 ± 05/11 50( 7/21) کاردان مقطع تحصیلی

 47/37 ± 19/17 67/44 ± 99/14 07/41 ± 12/12 163( 9/70) کارشناس
 62/32 ± 91/17 98/45 ± 35/11 30/39 ± 80/11 17( 4/7) کارشناس ارشد

 P 23/0 68/0 13/0مقدار 
 51/37 ± 49/19 88/45 ± 76/17 70/41 ± 59/14 63( 4/27) بله گذران دوره آموزشی

 49/35 ± 81/15 03/44 ± 12/13 76/39 ± 69/10 167( 6/72) خیر
 P 73/0 60/0 66/0مقدار 

 05/36 ± 82/16 25/45 ± 98/14 65/40±75/11 179( 8/77) بله تمایل گذران دوره آموزشی
 00/36 ± 24/17 06/42 ± 59/12 03/39 ± 40/12 51( 2/22) خیر

 P 30/0 20/0 91/0مقدار 
 .باشد می معیار انحراف ±میانگین  صورت به  مقادیر
 

موراا  بیکوتر از   گواهی  ( نیوش آ 6ااوارا   لب و ه  ارا  ) ی ار م الع 

ااری ار ارن زمین  گشارش نکود    یتراوت معن ،ار سارر م العات ، امازنا  بوا

سو ح آگواهی ار موورا     ،س ح آگاهی کلی و ه چنوین  ،اس . ار ارن م الع 

ارتباط مع وس و ضوعیری بوا    ،های راارولوژی ارجیتا  اصو  ایشر ی سیاتم

(. اروون نتیجوو  ار م العووات چاپاررووا  و P < ۴5/۴سوون پرتوکووارا  ااشوو  )

 مکاهد  شد.   ( نیش9اهقانی و ه  ارا  ) ،( و ه چنین7ه  ارا  )
 

 نامه گویی صحیح پرتوکاران به هر یک از سؤاالت پرسش پاسخ. درصد ۴جدول 

 سؤال سؤالموضوع  صحیح گویی پاسخ درصد

 1 و جنسیت اشعه به ی بین حساسیت نسبت رابطه 39/57

 2 کارکنان حفاظت پرتویی بیماران و ی بین رابطه 87/70

 Computed radiography (CR) 3 با مقایسه در تخت ی صفحه یآشکارسازهای دز تابش 30/61

 4 آنالوگ رادیوگرافی در مقایسه با دیجیتال رادیوگرافی دینامیکی ی گستره 39/27

 5 تصویر در مقدار نویز دیجیتال وگرافیراد در باال تابش شرایط ریتأث 26/58

 ALARA 6ی از قانون روزتر بهو  مناسب تعریف 39/13

 7 در حفاظت بیمار نقش یک فیلتر آلومینیومی 43/50

 8 دیجیتال رادیولوژی در باالتر سرعت با دتکتور یک از استفاده ریتأث 09/56

 9 بر بیماران رادیولوژی های آزمون بیولوژیک تکرار ریتأث 13/9

 10 اشعه در کلیماتور میدان و نوری میدان تطابق میزان قابل قبول عدم 04/23

 11 دیجیتال بر تصویر رادیوگرافی در باال تابش شرایط از تأثیر استفاده 09/26

 12 (Optimization) سازی بهینه و( Justification)توجیه  آگاهی در مورد دو اقدام 17/42

 13 رادیوگرافی هنگام در بیماران حفاظت ترین راه برای انجام قابل و مؤثرترین 83/77

 Computed radiograph 14 روش در شده برده کار به افزاینده ی صفحات در زمینهآگاهی  00/20

 15 مستقیم تخت ی صفحه دیجیتال رادیوگرافی یها دستگاه در رفته کار آشکارساز به ی در زمینه آگاهی 39/27

 16 میمستق ریغ تخت ی صفحه و مستقیم تخت ی صفحه آشکارسازی یها دستگاهی  مقایسه 52/46

 17 صدری ی شکم و قفسه رادیوگرافیمؤثر  دز میانگین ی مقایسه 30/11

 18 دیجیتال رادیوگرافی یها در دستگاه متر دپدستگاه  ی درباره آگاهی 00/20

 19 دیجیتال رادیوگرافی یها دستگاه در اصطالحات کاربردی ی در زمینه آگاهی 96/26

 20 (Resolutionرزولوشن ) در رگذاریتأث مهمی عوامل  درباره آگاهی 57/29

 21 در کیفیت تصویر و دز بیمار استفاده از کولیماتور ریتأث 43/80

 22 ی مختلفها یماریبتشخیص  جهت تصویر کیفیت میزان مورد نیاز از ی زمینه در آگاهی 22/25

 23 ی رادیوگرافی دیجیتالها دستگاهی آموزشی در مورد ها دورهگذراندن  91/33

 24 ی رادیوگرافی دیجیتالها دستگاهی آموزشی در مورد ها دورهتمایل به گذراندن  83/77
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کار و س ح آگاهی پرتوکارا  ار  ی ساضر، بین سابق  ی ار م الع 

های راارولوژی ارجیتا  ارتباط مع وس و  مورا اصو  ایشر ی سیاتم

 ی ق برعنی با ااشار  سا ؛(P = ۴1/۴( برقرار بوا )r = -16/۴ضعیری )

راا . ارن  مورا نظر کاه  می ی کار، میشا  آگاهی پرتوکارا  ار زمین 

و ه  وارا    Paolicchi ( و7ار م العات چاپاررا  و ه  ارا  ) راات ،

ها ار  کار، میشا  آگاهی آ  ی راتن سابق  رعنی با باال ؛نیش ارد  شد (8)

بو  ارون  لو     موضوع ارن  موضوع تهقیی کاه  راات  اس . ی زمین 

های راارولوژی ارجیتا  ب  توازگی   تواند باشد ک  ت نولوژی سیاتم می

ار  ؛های قدر ی آنالوگ شد  اسو   های اخیر نارگشرن سیاتم ار سا 

 گذشووت هووای  سووالی کوو  خیلووی از پرتوکووارا  بووا سووابق  کوو  ار سووا 

هوای   ، ار زموا  تهصوی ، مبهوک سیاوتم    آموختو  شود  بوانود    اان 

 ،راارولوژی ارجیتا  ار سراص  اروس ارکا  نبوا  اسو  و بنوابرارن  

 ار ارن زمین  ب  ارکا  آموزش الزم ااا  نکد  اس .

االت م ورت  ؤتوک سو   آگاهی پرتوکارا  ار مورا توک  ی ار زمین 

بیکوتررن   ،اسو  آمود    4ک  ار ندو    ور ه ا  ،نام  شد  ار پرس 

تأثیر استراا  از کولی واتور ار   ا  مربوط ب ؤس ی میشا  آگاهی را اربار 

ک توررن میوشا  آگواهی     ( و43/87کیری  تصورر و از بی ار ااشوتند ) 

 راارولووژی هوای   االت مرتبط با اصوو  ایشر وی سیاوتم   ؤمربوط ب  س

های راارولوژی بوا. میشا  آگاهی ار  ثیر بیولوژرک آزمو أارجیتا  و ت

 Dose area product meter)متور   ا  مربوط ب  اسوتگا  ا  ؤمورا س

 هوای راارووگراای ارجیتوا  خیلوی کوم       ار اسوتگا  ( DAP meterرا 

هوای راارولووژی    ارصد( بوا و ارن ار سالی اس  ک  ار سیاوتم  2۴)

های آنوالوگ کیریو     ارجیتا  با ااشار  شرارط تاب  بر خالف سیاتم

رابود و   از بی ار ااشار  می ،رابد و ب   ور ناخواست  تصورر ااشار  می

توانود از اررااو     متر می اه ی  و کارکرا استگا  ا  ی آگاهی اربار 

ارصود از   34ک تور از   از اضاای توسوط بی وارا  نلووگیری ن ارود.    

هوای   پرتوکارا  شواغ  ار مراکوش راارولووژی شوهر اصورها  ار اور      

ار گذشوت   هوای راارولووژی ارجیتوا  کو       آموزشی مربوط ب  سیاوتم 

سالی اس  ک  بوی  از   ا  بواند و ارن ارشرک  ن و ،برگشار شد  بوا

ا هوار   ،های آموزشی مربوط ها نه  شرک  ار اور  از آ  ارصد 77

هوای   اهود کو  نیواز بو  برگوشاری اور       مینکا  ت ار  ن واند ک  ارن 

باشود و ار صوورت برگوشاری     آموزشی مربوط ب  ارن موضوع زراا می

 خواهند ن وا. هاری ارصد باالری از پرتوکارا  شرک  چنین اور 

توا  ب   دم ه  واری   می ،های ارن م الع  تررن مهدوار  از مهم

هوا اشوار  ن ووا کو  ارون       نامو   تعداای از پرتوکارا  ار ت  ی  پرس 

توانا  ب   ل  بار کاری زراا و ک بوا نیورو ار بعیوی از مراکوش     می

ار بعیی از موارا بو   لو     ،راارولوژی شهر اصرها  باشد. ه چنین

اقتی ت  یو    ها با بی نام  شد ک  پرس  انگیشگی کارکنا  مونب می بی

سعی شد ک  با تعام  مثب  با ارکا  و مرانعات م رر  ،گراا. بنابرارن

های مختلف ب  مراکش راارولوژی، میشا  مکوارک  پرتوکوارا     ار زما 

 .ااشار  ااارا تا سد قاب  قبولی 

ارا  شاغ  ار مراکوش  س ح آگاهی پرتوکنهاری ارن ک   گیری نتیج 

اصو  ایشر وی و مبوانی سروا تی     ی راارولوژی شهر اصرها  ار زمین 

ار ااوراا  باشد. س ح آگاهی  های راارولوژی ارجیتا ، پارین می سیاتم

زما  بوا   ک تر و ه چنین، ار آقارا  بیکتر بوا. هم کار ی سابق و سن با 

ر مراکوش  هوای راارولووژی ارجیتوا  ا    گاترش و ب  کوارگیری سیاوتم  

هوای   ی ننبو   های الزم بو  پرتوکوارا  ار زمینو     مختلف، بارد آموزش

برگووشاری هووا اراروو  گووراا.  ایشر ووی و مبووانی سرووا تی اروون سیاووتم

پرتوکوارا   سو ح آگواهی    یهای آموزشی و بازآموزی ار ارتقوا  کالس

تواند با ک کواه  از تابکوی بو  بی وارا  و کواه        اس  و میمؤثر 

 .های رونیشا  گراا خ رات ناشی از تاب 

 

 تشکر و قدردانی

اانند از ت ام پرتوکوارانی کو  ار    می الزمنوراندگا  ارن مقال  بر خوا 

تهو    ،انجام ارن تهقیی ه  اری ن واند، تک ر ن ارند. ارون م العو   

پیراپششو ی   ی تهقیقوات اانکوجوری اانکو د     ی س ار  مالی ک یتو  

 196114 ورت مصوو     ی اانکگا   لوم پشش ی اصورها  بوا شو ار    

 .انجام شد
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Abstract 

Background: Radiographers must be aware of the physical principles and capabilities of digital radiography systems 

in order to reduce radiation doses, and improve image quality. The aim of this study was to evaluate the knowledge of 

radiographers in occupied radiology centers in Isfahan City, Iran, regarding digital radiography systems.  

Methods: This descriptive-analytic study was carried out using a researcher-made valid and reliable 

questionnaire. The questionnaire included questions about demographic characteristics (age, gender, educational, 

and work experience), as well as questions about knowledge about radiation protection and physical principles of 

digital radiography systems. The questionnaires were distributed among 400 radiographers. 

Findings: The participation rate of radiographers was 57.5%. The average score of the general level of 

awareness among the radiographers was 40.29 ± 11.88 from 100, and in terms of radiation protection and 

physical principles of digital radiography systems, were 36.04 ± 16.88 and 44.54 ± 14.52 from 100, respectively. 

The level of general awareness as well as the level of knowledge about the physical principles had an inverse and 

weak relationship with the age and work experience of the radiographers (P < 0.05). More than 77 percent of the 

radiographers expressed their desire to participate in digital radiography courses. 

Conclusion: Awareness of radiographers about radiation protection and physical principles of digital 

radiography systems was at a low level. Therefore, with the development and deployment of digital radiology 

systems, the radiographers should be trained about these systems. Conducting such training classes can reduce 

radiation dose to patients, and reduce the risks of ionizing radiation. 
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