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چکیده
زمیىٍ ي َذف :امشيصٌ تصًیشثشداسی پضؿکی دس تـخیص ي دسمبن ثیمبسیُب اَمیت صیبدی پیذا کشدٌ اػت .پشتًَبی حبصل اص ایه
سيؿُب می تًاوذ آثبس مخشة فشاياوی ثش سيی پشػىل ي ثیمبسان داؿتٍ ثبؿذ ي اص آوجب کٍ آگبَی پشػىل وؼجت ثٍ اصًل ي قًاویه سيؿُبی
تصًیشثشداسی یکی اص مًثشتشیه ساَُبی کبَؾ آثبس مخشة آن ثٍ ؿمبس میسيد مطبلعٍ حبضش ثب َذف تعییه آگبَی داوـجًیبن ي
پشػىل پشػتبسی داوـگبٌ علًم پضؿکی ثیشجىذ وؼجت ثٍ سيؿُبی تصًیشثشداسی اوجبم ؿذ.
ريش تررسی :دس ایه مطبلعٍ مقطعی  195وفش پشػىل پشػتبسی ي  65داوـجًی ػبل آخش پشػتبسی مًسد ثشسػی قشاس گشفتىذ .اثضاس
گشدآيسی اطالعبت پشػـىبمٍ محقق ػبختٍای مـتمل ثش دي قؼمت اطالعبت فشدی ي ثشسػی میضان آگبَی ثًد .سيایی اثضاس مًسد
اػتفبدٌ ثٍ سيؽ اعتجبس محتًی ي پبیبیی آن ثٍ سيؽ آصمًن مجذد قجل اص مطبلعٍ ثشسػی ي تبییذ ؿذ .دادٌَب ثب اػتفبدٌ اص
وشمافضاس  SPSSيیشایؾ  15ي آصمًوُبی آمبسی  ANOVA ، Independent T Testي آصمًن تعقیت سوج  Tukeyدس ػطح
معىیداسی  p<0/05تجضیٍ ي تحلیل ؿذوذ.
یافتٍَا %25 :اص افشاد مًسد مطبلعٍ داوـجً ي مبثقی کبسمىذ ثًدوذ .دس میبن کبسمىذان  %42/6ثبالی دٌ ػبل ػبثقٍ خذمت داؿتىذ.
آگبَی  %36/5اص افشاد مًسد مطبلعٍ وؼجت ثٍ اصًل تصًیشثشداسی ي  %43/8وؼجت ثٍ آمبدگیُبی قجل اص تصًیشثشداسی ي تىُب %14/8
وؼجت ثٍ مًاد حبجت ي عًاسض وبؿی اص آن خًة اسصیبثی ؿذ .دس َش ػٍ حیطٍ ثبال میبوگیه ومشٌ آگبَی پشػىل ثٍ طًس معىیداسی
ثبالتش اص میبوگیه ومشٌ داوـجًیبن ثًد (َ .)p<0/001یچ تفبيت آمبسی معىیداسی دس میبوگیه ومشٌ آکبَی دس ػٍ حیطٍ رکش ؿذٌ دس دي
جىغ دیذٌ وـذ.
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کلیذ ياشٌَا :آگبَی -سيؿُبی تصًیشثشداسی -پشػىل پشػتبسی -داوـجًیبن
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بیرجند نسبت به روشهای تصویر برداری پزشکی در سال0931

زاقبتَاي وًيه ،فصلىامٍ علميپژيَشي داوشكدٌ پزستاري ي مامايي داوشگاٌ علًم پزشكي بيزجىدديرٌ،10شمارٌ 1392،2

م

مقدمه

و یَگروو کتَسظکپرساتی وىکٍکعا مکاگایّ کپرساٌلکپرتَکای ک ک

پرتًَگاای یکی ا کوشک ٍ ااْییکهْاانکت خدم ا ک ک ا هی ک

مَ کًحَُکصاحد ککای کبایک ساتگیّْییکپرتًَگای یکوشک الیالک

()International commission on radiological protectsهکک اهی ُکسیشیکبدوی وىکٍکپرسٌلکپرتَکی کبخاشک و یاَگروو کوشکهدایىک
NCRPک()National council on radiation protectionهکICRUک بر و تهکبر س کًدیشّییکاهَش کٍکبرگزو یک ٍ ُکّاییکاهَش ا ک
( International commission on radiological units and

هستورکدْتک و کًَویصکه کتَوً کس بککیّشکهدزوىکپرتاَگدریک

)measurementsکیککعیهلککلد یکدْتکوعودٌیىکبخشکبَ ىککٍک پرسٌلکٍکبدوی وىک َ  )7(.ک
کویيکهدیىکًهشکپرستی وىکبِکعٌَوىکوٍوديکحلهِک کاهی گ ک
سَ هٌ یکویيک ٍ ْیک وکب ستکه ک ّ )1(.هکاهی ّیکً یىکه ک ّا ک
هرودتِکٌٌ گیىکبِکبدوی ستیًْییکعواَه ککباِک بدوی وىکپدشکوشکوًجیمکتمَیربر و یکّیکحیئزکوّوداتکوساتککاِک ک
ک
بدشکوشک%80کوشککلک
صَ کًی ی ُکوًگی تيکاىکٍکع مک عییتکاىکهَو هکًتییجکبِک ساتک
ًَع کبِکپرتًَگی یکًدیشک و ً  )2(.ک
پرتَّییکحیصلکوشک ساتگیّْییک و یَواَ یکها کتَوًٌا کا ای ک اه ُک کبسدی یکوشکهَو کویی کو ش کٍکب کویی ُکٍکهستلزمکت ارو کٍک
ًیبٌْجی کشیی یکبرکپرسٌلکه غَلکبِککی کبیکاًْیکٍکبدوای وىک و اتِک

کًتدجِکووزویشکپرتَگدریکپرسٌلکٍکبدوی وىک َوّا کباَ .ککعا مک

بی ٌ کٍک کصَ ت ککِکً ی کٍکهَو کویوٌ کٍکتَصدِکّاییککودتاِک تَدِکبِ کاهی ُکسیشیکصاحد ککبدوای وىکوشکساَی کهَدابکشییًْاییک
حایظتک کبروبرکو تِکٍکهسیئلکهربَطکبِککٌترلککدا ک ساتگیّْیک هی یکوشکدولِکّا ک واتيکًدرٍّاییکوًسایً کهتخماصکٍکصار کک
ّزیٌِّییکبیالکوشکی دلکوادلنهکهاَو کهمارو هک و ٍّایکٍکوساتْن ک
ک
تَسظکپرسٌلکپرتَکی ک عییتکًگر هکه کتَوً کهٌجرکباِکا ای کساَ ک
یار

کو اتِکوشکی دالکویجای کوًاَواکسارعیىکبارک ٍیکپرساٌلکٍک

بدوی وىک َ  )3(.ک

ستگیّْییکگاروىکیدواتکٍکوشکعار ک یگارکهٌجارکباِکت اخدصک
غدرصحد کٍکحت کگیّ کو ت یُهکووزویشکهدزوىکپرتَگدریکبدوی وىهک

APSک کسیلک2010کاگیّ ک ً وًپز یىکعواَه کوٌنًا ک وک بِکتتَیقکووتی ىکت خدصکبدوی یکٍک کًتدجِکع مکحمَلک هایىک
کٍکحایظتکو تِکبر س ککر  )4(.ک هٌیسبکبدوی وىکٍکًتدجِکًیهغلَبک َوّ کگر ی  )5(.ک
کهَ ک و یَوَ یک ً وًپز
هغیوتی کوًجیمک ا ُکک کک اَ ّییکساَ یِهکترکداِهکبل،یاکهک
سیالًِکتٌْیک کک َ کوًگلستیىک250-100کهَ کهار کًی ا ک
کٍک ْرّییکهختلفکویروىکّوگ ککو َ کاگایّ ک

وشکسرعیىککِکهستهدویکًی کوشکیرو کگروتيک کهترضکو تِکوی سک پیکستیىهک وًوی
وً جَییىکگرٍُکپز
هربَطکبِک ستگیّْییکپرتًَگی یکبَ ُکوستک تکه ک َ  )5(.ک
بیکتَدِکبِکوستای ُک ٍشکووازٍىکوشکو اتِکوی اسک کت اخدصک حر کهرت ظکبیکپز

هکپز یىهکپرستی وىهک ً وًپز یىکٍکسییرک
ک کشهدٌِککای کبایکتجْدازو کپرتًَگای یکٍک

بدوی یْیکٍک ک وستییکبْرُکٍ یکٍکوستای ُککانک غارکوشکویايک ٍیاِک عَو ضکاًْیک وکً یىک و ً 5(.هک8هک )10-9ک
بیکتَدِکبِکوستای ُکشیی کوشک ٍ ْییکهختلفکتمَیرکبر و یک ک
ت خدم کٍکًدزککیّشکّزیٌِکّییکهیو کٍکدایً کبر سا کهدازوىکٍک
عَوهاالکهٌجاارکبااِکت اارو کتمااَیرک و یااَگروو کوشکضاارٍ یتْییک ت خدصکٍک هیىکبدوی یْیکٍکوّودتکتَدِکبِکعَو ضکاىکٍکًهشک
ودتٌیبًیپذیرکوست.کوستای ُکًی ستکوشکهَوا ّییکپرتاَیکوی اسک پرستی ک کاهی گدْییکی لکوشک و یَگروو کٍکًحَُککی کبیک ستگیّْییک
ک
هٌجاارکبااِکپرتااَگدریکباادشکوشکوً ا وشُکبدواای وىکٍکپرسااٌلکبخااشک و یَگروو کٍککیّش کعَو ضکًی کوشکاىکهغیوتِکحیضر کبیکّ ک
بر س کسغ کاگیّ کپرسٌلکپرستی یکٍک وً جَییىکپرستی یکسیلک
و یَگروو که ک َ  )6(.ک
تیبشکًی ساتکو اتِهکت ٌداککپرتًَگای یکًی ساتهکًهاصک ا رکًس تکبِک ٍ ْییکتمَیربر و یکپز
ستگیّْییکو تِکوی سهکًهصک کورویٌ کظَْ کٍک َ کودلنهکع مک بدوی وىکدْتکتمَیربر و یکوًجیمک  .ک

کٍکًحَُکاهی ُکسیشیک

ّو ی یکبدوی کٍکبِک ماَ کوًجایمکًیک ساتکهروی تْاییکی الکوشک
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بْ و ت کٍک هیً کوستککِکوساتای ُکهاَ رکوشکویايکوٌایٍ یهکتٌْایک عو ُکت رو کتمَیربر و یکٍک کًتدجِکووازویشک وتای کپرتًَگای یک
تحتک ٍ ْییکه خصکٍکسیشهیً ّ ک ُکهدسرکه ک َ .کبر سا ک ه کبی ٌ .کبیکتَدِکبِکویٌ ِکبسدی یکوشک الیالکت ارو کپرتًَگای یک وک
ٍضااتدتکهَدااَ کٍکههییسااِکاىکباایکوسااتیً و ّییکهتت ارککICRPک ه کتاَوىکبایکک اهاَش کپرساٌلکپرساتی یک ودا کباِکًحاَُکصاحد ک

ميزانآگاَيپزسىلپزستارييداوشجًيانسالآخزپزستاريوسبتبٍريشُايتصًيزبزداريپزشكيدايدعًدييَمكاران 

روش بررسی

و ُکّیی کب ستکاه ُ کبِ کٍسدلِ کًرمکووزو  SPSSکٍیرویش ک 15کٍک
ودستکپرسٌلکپرستی یک یغلکوًتخیبک ً  .ک
وبزو کگر اٍ ی ک و ُکّی کپرس ٌیهِ کپ ٍّ،گر کسی تِکوی ک یهلک اشهًَْیی کاهی ی کIndependent T Testه ک ANOVAکٍ کاشهَىک
 26کسَولک کچْی کحدغِکوعنعی ک هَگروودکک( 4کسَول)ه کاگیّ ک تتهدبک ًجکTukeyک کسغ کهتٌ ک و یکp<0/05کتجزیِکٍکتحلدلک
ً .ک
بِ کوًَوا ک ٍ ْیی ک و یَگروو ک( 8کسَول)ه کچگًَگ کاهی ُکسیشیک
بدوی وى کدْت ک و یَگروو ک( 7کسَول) کٍ کعَو ض کهی ُ کحیدب ک(7ک
سَول) کبَ  .کسَوال کبِ کصَ کچْی کگزیٌِکوی کبی کیک کگزیٌِک یافتهها
ًو ک وًنکعروح ک .کبِکگزیٌِکصحد کیککًورُکٍکبِکسییرکگزیٌِک
وشک260کًارکهَ کهغیوتِهک65کًارکهتی لک%25ک وً جَکٍک195ک
ّیکًورُکصارکتتلقکه کگروتکٍکهجوَا کًورو کّرکحدغِکبِکعٌَوىک ًار کبروبر ک %75کپرسٌل کپرستی ی کبَ ً ککِ ک 36کًار کوش ک وً جَییىک
ًورُککل کاىکحدغِک کًظرکگروتِک  .ک
بروبرکبیک%55/4کٍک158کًارکوشکپرسٌلکپرستی یکهتی ل%81کهًَثکٍک
کبِ کهٌظَ ک ت ِک ّ کبِ کًورو کپرس ٌیهِ ک ککل کٍ ک کّرک بهدِکهذکرکبَ ً .که خمی کدوتدتک ٌی ت کپرسٌلکپرستی یک ک
حدغِکًورُککوترکوشک%30ککلکًورُکبِکعٌَوىکاگیّ کضتدفهکًورُک د ٍلک1کگزو ک ُکوست.ک ک
بدي %70-%30کاگیّ کهتَسظ کٍ کًورُ کبیالتر کوش ک %70کبِ کعٌَوىک
جذيل  :1يیصگیُای جمعیت شىاختی پرسىل پرستاری مًرد مطالعٍ
اگیّ ک َبک کًظرکگروتِک  .ک
تعذاد درصذ
مشخصات
متغیر
ٍوی کپرس ٌیهِکبِک ٍ کوعت ی کهحتَیکٍکبیکًظرک َوّ کوشک
28/7
56
ػبثقٍ خذمت2 :ػبل ي کمتش
وعضییکّدأ کعلو کهجربکوًجیمکٍکوصنحکٍکبیشًگریک کٍکدْتک
28/7
56
 10-2ػبل
بر س کپیییی کوبزو کپرس ٌیهِ کتَسظ کپرسٌل کبدوی ستیى کتیهديک
42/6
83
ثبالتش اص  10ػبل
ودتویع کبدردٌ کت ودل کٍ کپس کوش ک ُ ک ٍش ک ٍبی ُ کت ودل ک کٍک
56/9 111
محل خذمت :ثیمبسػتبن يلیعصش (عج)
ًورو کب ست کاه ُ ک ک ٍ کهرحلِ کبی کّن کههییسِ کٍ کضریبک
ثخؾ :
ّو ستگ کبدي ک ٍ کاشهَى ک 0/87کب ست کاه ککِ کحیک کوش کپیییی ک
ییبلکی َلکوبزو کبَ .ک ک
پسکوشکو ذکهجَشکوشکهسئَالىکهربَعِکع کًَبتْییکهختلفک
(ص هکعمرکٍک ب)کبِکبخ ْییکبدوی ستیًْییکوَقکهرودتِک .ک
کهجوَا ک 95کًار کوش کوورو ک رکت ککٌٌ ُ ک کویي کهغیوتِک
پسکوشکهترو ک َ هکوّ و کهغیوتِکبرویکپرسٌلکتَضد ک و ُک کٍک
هتی ل ک %36/5کوش کوًَوا ک ٍ ْیی کتمَیربر و یه ک 114کًار کهتی لک
پس کوش کوعودٌیى ک و ى کبِ کاًْی که ٌ کبر کع م کگزو کًتییج کبِک
 %43/8کوش کچگًَگ کاهی ُکسیشی کبدوی وى کدْت ک و یَگروو کٍ ک38ک
صَ کور یکٍکًدزکع مکًدیشکبِکًَ تيکًیمکٍکًیمک یًَو گ کٍکًدزک
ًار کبروبر کبی ک %14/6کوش کعَو ض کهی ُ کحیدب کوش کاگیّ ک َب ک
ت َیق کاًْی کدْت کپیسخگَی کّر کچِ ک یدهتر کبِ کسَوال ه کوش کاًْیک
بر َ و کبَ ً .ک(د ٍلک )2ک
َوستِک ککِکپرس ٌیهِکّیک وکبِکصَ کوًارو یکٍکب ٍىکه َ ک
ثیمبسػتبن امبم سضب (ع)
داخلی
يیظٌ
جشاحی
ايسطاوغ
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30

43/1
31/8
25/6
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کویيکهغیوتِکههغت ککلدِک وً جَییىکسیلکا رکپرستی یک
ه تول کبر ک 65کًار کٍ ک 192کًار کوش کپرسٌل کپرستی ی ک یغل ک ک
بدوی ستیًْیی کوهیم ک ضی(ا) کٍ کٍودتمر(عج) کبدردٌ کهَ کبر س ک
یرو کگروتٌ .کپرستی وىکوشکعریقکًوًَِکگدریک ٍکهرحلِکویکوًتخیبک
ً کبِکویيکصَ ککِک کوبت وکسْنکّرکیککوشکبدوی ستیًْیکبرک
وسی کتت و کپرسٌلک یغلکٍکبیکتَدِکبِکحجنکًوًَِکتتدديکگر ی ک
ٍ کسپس کبی کوستای ُ کوش ک ٍ کًوًَِکگدری کتمی و کسی ُ کبر کوسی ک

بی کی یگر کٍ کبی کحضَ کپرس گر ک کعرض کح وکثر کًدن کسیعتک
ت ودل کًوییٌ  .کدْت کًوًَِکگدری کوش ک وً جَییى کًدز کپس کوش کو ذک
هجَشّیی کالشم کبی کهرودتِ کبِ ککن ک 8-6ک وً جَییى کٍ کودیشُ کوشک
کهربَعِ کٍ کتَضد کوّ و کهغیوتِ کبروی ک وً جَییى کٍک
وستی ک
هحرهیًِ کهیً ى کوعنعی ک و ُ ک ُ کٍ کع م کوزٍم کبِ کذکر کًیم کٍک
ٌیهِّی ک و کبِ کصَ ک
ک
ًیم یًَو گ کوش کاًْی ک َوستِ ک ککِ کپرس
ک
وًارو یکٍکب ٍىکه َ کبیکی یگرکٍکبیکحضَ کپرس گرک کعرضک
ح وکثرکًدنکسیعتکت ودلکًوییٌ .ککک ک

زاقبتَاي وًيه ،فصلىامٍ علميپژيَشي داوشكدٌ پزستاري ي مامايي داوشگاٌ علًم پزشكي بيزجىدديرٌ،10شمارٌ 1392،2

م
جذيل  :2تًزیع فراياوی میسان آگاَی پرسىل ي داوشجًیان مًرد مطالعٍ در حیطٍ َای مختلف
حیطٍ آگاَی

آمبدٌ ػبصی ثیمبسان

عًاسض مبدٌ حبجت

گريٌ

داوـجًیبن
پشػىل پشػتبسی
کل
داوـجًیبن
پشػىل پشػتبسی
کل
داوـجًیبن
پشػىل پشػتبسی
کل

)40( 26
)12/8( 25
)19/6( 51
)43/1( 28
)7/2( 14
)16/2( 42
)70/8( 46
)50/8( 99
)55/8( 145

)44/6( 29
)43/6( 85
)43/8( 114
)41/5( 27
)39/5( 77
)40( 104
)26/2( 17
)30/8( 60
)29/6( 77

)15/4( 10
)43/6( 85
)36/5( 95
)15/4( 10
)53/3( 104
)43/8( 114
)3/1( 2
)18/5( 36
)14/6( 38

<0/001

<0/001

0/003

ّوچٌديکییوتِّییکهغیوتِکً یىک و ککِکهدیًگديکًورُکاگیّ ک ا ٌیی کبی کوًَوا ک ٍ ْیی کتمَیربر و ی ک کپرسٌل کبخ ْیی کٍیُ،ک
ک
کحدغِّییکهختلفک کپرسٌلکپرستی یکًس تکبِ ک وً جَییىک ًس ت کبِ کپرسٌل کبخ ْیی ک و ل کٍ کدروح کبِ کعَ کهتٌ ک و یک
ک
بد ترکوستک(.)p<0/001ک(د ٍلک)4ک ک
بِکعَ کهتٌ ک و یکبد ترکبَ ک(.)p<0/001ک(د ٍلک )3ک

ک

جذيل  :3مقایسٍ میاوگیه ومرٌ آگاَی در حیطٍ َای مختلف مرتًط تٍ

بحث

رادیًگرافی در پرسىل ي داوشجًیان
حیطٍ َا

پرسىل

داوشجًیان

P-Value

سيؿُبی تصًیش ثشداسی
آمبدٌ ػبصی ثیمبسان
عًاسض مبدٌ حبجت

5/2±1/6
5/6±1/6
3/6±1/8

3/8±1/9
3/9±1/6
2/6±1/7

<0/001
<0/001
<0/001

هدیًگدي کًورُ کاگیّ ک کحدغِکّیی کهختلفه ک کپرسٌلک
پرستی ی کبر کحسب کدٌس کتایٍ کهتٌ ک و ی کً و ت ک(.)p>0/05ک
هدیًگدي کًورُ کاگیّ ک کحدغِکّیی کا ٌیی کبی کوًَوا ک ٍ ْییک
تمَیربر و ی کٍ کچگًَگ کاهی ُکسیشی کبدوی وى کبر کحسب کسیبهِک
هتکپرسٌلکتایٍ کهتٌ ک و یک و تک(.)p<0/05کًتدجِکاشهَىک
تتهدبک ًجک Tukeyکً یىک و ککِکهدیًگديکًورُکاگیّ ک کحدغِک
ا ٌیی کبی کوًَوا ک ٍ ْیی کتمَیربر و ی ک کپرسٌل ک و وی کسیبهِک
هتک ُکسیلکٍکبیالترکًس تکبِکپرسٌلک و ویکسیبهِک هتک ٍک
سیلکٍککوترکبِکعَ کهتٌ ک و یکبد ترکٍکهدیًگديکًورُکاگیّ ک ک
حدغِ کچگًَگ کاهی ُکسیشی کبدوی وى ک کپرسٌل ک و وی کسیبهِک
هتک ٍ کسیلکٍککوترکًس تکبِکسییرکپرسٌلکّییکهَ کهغیوتِک
بِکعَ کهتٌ ک و یککوترکوست.ک ک
ًتییجکً یىک و ککِکهدیًگديکًورُکاگیّ ک کحدغِکا ٌیی کبیک
وًَواک ٍ ْییکتمَیربر و یک کپرسٌلکپرستی ی کبرکحسبکبخشک
هحلک هتکتایٍ کهتٌ ک و یک و تک(.)p<0/001کًتدجِکاشهَىک
تتهدبک ًجک Tukeyکً یىک و ککِکهدیًگديکًورُکاگیّ ک کحدغِک

ًتییجکهغیوتِکحیضرکبِکعَ ککل کحیک کوشککو َ کاگیّ کًس تک
که کبی .کبِکعَ ی ککِک
بِکه یحثکهربَطکبِکتمَیربر و یکپز
تٌْیک 95کًار کهتی لک%36/5کوشکوورو ک رکتککٌٌ ُک کویيکبر س کوشک
وًَوا ک ٍ ْیی کتمَیربر و یه ک 114کًار کبروبر کبی ک %43/8کوش کچگًَگ ک
اهی ُکسیشی کبدوی وى کدْت ک و یَگروو کٍ ک 38کًار کهتی ل ک %14/6کوشک
عَو ضکهی ُکحیدبکاگیّ ک َب کبر َ و کبَ ً .کGoodarzi poorک
ٍکّو ی وىکٍیکًدزک کپٍّ،شک َ کبِککو َ کاگیّ کپرتًَگی وىکوشک
ٍ ْیکٍکوصَلکپرتًَگی یکٍککی کبیک ستگیّْییکهَ کوستای ُکو ی ُک
کر ُکوً )10(.هک Javadzadehکٍکّو ی وىکٍیکًدزک کپٍّ،شک َ ک
ه خصککر ً ککِک ً وًپز یىک ْرک تکاگیّ ککو کوشکوصَلک
حایظت کوش کو تِ کٍ کبِ ککی گدری کویي کوصَل ک کٌّگیم کوًجیمک
و یَگروو ک ّیىک و ً کبِکعَ ی ککِکهدیًگديکًورُکاگیّ کاًْیکوشک
هَو کذکرک ُکبیالک 13/66±4/09کوشک 27کًورُکبَ )8(.ه کMubeenکٍک
ّو ی وًش کًدز ک کتحهدق ک َ کتحت کعٌَوى کاگیّ ک وً جَییىک
ک ک وبغِ کبیک ٍ ْییکتمَیربر و یککِک ک ْر ککروچ کبرک
پز
کوًجیم ک و ً کبِک
ٍی ک وً جَییى کسیل کچْی م کٍ کسیل کا ر کپز
ًتییج که یبْ ک ست کییوتٌ کبِ کگًَِکوی ککِ کتٌْی ک %22/7کوشک
ک
وً جَییىکسیلکا رکٍک%16/2کوشک وً جَییىکسیلکچْی مکپز
اگیّ ک َب کوشکوصَلکتمَیربر و یک و تٌ  .ک
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سيؿُبی تصًیش ثشداسی

میسان آگاَی

آگاَی ضعیف
تعذاد (درصذ)

آگاَی متًسط
تعذاد (درصذ)

آگاَی خًب
تعذاد (درصذ)

P-Value

ميزانآگاَيپزسىلپزستارييداوشجًيانسالآخزپزستاريوسبتبٍريشُايتصًيزبزداريپزشكيدايدعًدييَمكاران 
جذيل شمارٌ  : 4مقایسٍ میاوگیه ومرٌ آگاَی در حیطٍ َای مختلف مرتًط تٍ رادیًگرافی در پرسىل پرستاری تر حسة مشخصات دمًگرافیک
متغیر

جىغ

ػطح معىی داسی
 2ػبل ي کمتش
ػبثقٍ خذمت
 2-10ػبل
 10ػبل ي ثبالتش
ػطح معىی داسی
داخلی
ثخؾ محل خذمت
يیظٌ
جشاحی
ايسطاوغ
ػطح معىی داسی

5/3±1/3
5/1±1/6
0/65
4/7±1/8
5/3±1/5
5/4±1/5
0/02
** 5/1±1/6
5/9±1/3
4/5±1/3
5/3±1/7
<0/001

5/9±1/7
5/5±1/5
0/10
4/9±1/6
5/8±1/5
5/8±1/5
0/002
5/7±1/4
5/7±1/6
5/5±1/7
5/2±1/6
0/60

3/9±1/9
3/5±1/7
0/17
3/3±1/8
3/8±1/8
3/6±1/8
0/21
3/5±1/5
4/2±1/7
3/2±1/9
3/4±1/9
0/06

ّوچٌديک Mubeenکًهلکه ککٌ ک کاوویىکًدزکپ ٍّ،کوًجیمک ّیى ک وبغِ کاهی ی کهتٌ ک و ی کٍدَ کً و )8(.ه ک یی کبتَوىک
ُ کوست ککِ کاى کّن کًتییج که یبِه که ٌ کبر ککو َ کاگیّ ک و تن ک کًتییج کحیصلِ کوش کویي ک ٍ کپٍّ،ش ک و کًی کوش کو تن ک
ک و کو وئِ ک و ُک دَوه کهَ کپٍّ،ش ک وًست .ک کپٍّ،ش کوًجیم ک ُ کتَسظک
وً جَییى ک ک وبغِ کبی کوصَل کتمَیربر و ی کپز
وست )5(.ک
بی کدستجَ ک کهٌیب کوعنعیت ک ک ستر کتویم کهغیوتی ک
وًجیمک ُکه یبِک کویيکشهدٌِک کیککهسئلِکٍح کًظرک و ً کٍک
هسئلِ کوَق کّویى ککو َ کاگیّ کپرسٌل کبْ و ت ک هیً کٍک
که کبی ککِ کبیک
وً جَییى ک ک وبغِ کبی کتمَیربر و ی کپز
ییوتِّیی کهغیوتِ کحیضر کّوسَ کٍ کّوخَوى که کبی  .کبِ کًظرک
ک
کٍکوصَلکٍک ٍ ْییکوًجیمکاىک
ه ک س کهسئلِکتمَیربر و یکپز
کچٌ وىک
ٍ کحایظت ک کبروبر کو تِ ک ک وً گیّْیی کعلَم کپز
د ّ ی کتله کً ُ کٍ کیی کوحتویال کٍوح ّیی ک س کو وئِ ک ُ کٍک

 Mubeenکٍ کّو ی وى ککِ ک ککروچ کبر ک ٍی ک وً جَییى کسیلک
ک ک وبغِکبیکوصَلکتمَیربر و یکوًجیمک ک
چْی مکٍکا رکپز
ًتییج که یبْ کبی کهغیوتِ کحیضر کب ست کاه ه کب یي کصَ ککِک
کبِ کعَ ک
هدیًگدي کًورو کاگیّ ک وً جَییى کسیل کا ر کپز
هتٌ ک و ی کبد تر کوش کهدیًگدي کًورو کاگیّ ک وً جَییى کسیلک
چْی مکّویىک تِکبَ )5(.کبِکًظرکه ک س ک ودلکت یبِکییوتِکّییک
پٍّ،ش ک Mubeenک ٍ کّو ی وى که ٌ کبر کووزویش کاگیّ کوش کوصَلک
تمَیربر و ی کّوگیم کبی کووزویش کسٌَو کتحمدل ک ک وً جَییى کٍک
هغیوتِ کحیضر که ٌ کبر کووزویش کاگیّ کوش کوصَل کتمَیربر و ی ک ک

اهَش ْییکضويک هتک و ُک ُکبِکپرسٌلکبیکپد روتک ٍ ْییک
تمَیربر و یکبِک ٍشکًو ک َ کٍک یی کبتَوىکویيکگًَِکًتدجِکگدریک
کر ککِکویيکهسئلِکهٌجرکبِکًتییجکی سیىکوغلبکپْ ٍّ،ییکوًجیمک
ُکه ٌ کبرککو َ کاگیّ کپرسٌلکبْ و ت ک هیً کٍک وً جَییىک
کویيکشهدٌِک ُکوست .ک
کویيکهغیوتِ کّوچٌديکه خصکگر ی ککِکبیکووزویشکسیبهِک
کی کپرس ٌلکهدزوىکاگیّ کاًْیکوشک ٍ ْییکتمَیرکبر و یکٍکهسیئلک
هربَط کبِ کاى کووزویش که کییب  .ک Javadzadehکٍ کّو ی وى کٍی ک ک
تحهدق ک َ کً یى ک و ً ککِ کبدي کتجربِ ککی ی ک ً وًپز یى کٍک

پرسٌل کبی کسیبهِ ککی ک ُ کسیل کٍ کبیالتر کوحتویال کهربَط کبِ کتی درک
تجربِهکیی گدریکوشک ٍستیىکٍکهغیوتی کٍکپدگدریکّییک َ کور ک ک
و رکوحسی کًدیشکٍک غرکه کبی  .ک
ّوچٌدي ک کویي کهغیوتِ ک کوغلب کحدغِکّی کو تن کاهی یک
هتٌ ک و ی ک کاگیّ کشًیى کٍ کهر وى ک ک وبغِ کبی کوصَلک
ککِ کّوسَ کبی کییوتِکّیی کتحهدقک
تمَیربر و ی ک ی ُ کً
 Javadzadehکٍ کّو ی وى( )8کٍ ک Ardakaniکٍ ک Dadsefatک()11ک
ه کبی .کبِکًظرکًَیسٌ ُک ودلکع مکو تن کاگیّ ک ک ٍکدٌسک
ی سیى کبَ ى کاهَش ک وً گیّ کٍ ک کًتدجِ کی سیى کبَ ى کًهصک

اگیّ کاًْیک کهَ کحایظتک کبروبرکو تِکبِکٌّگیمک و یَگروو ک اهَش
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 1392،2ٌشمار،10ٌ فصلىامٍ علميپژيَشي داوشكدٌ پزستاري ي مامايي داوشگاٌ علًم پزشكي بيزجىددير،زاقبتَاي وًيه

م

تَدِکبد ترک وً گیّْیکٍکهَسسی کهربَعِکبِکویيکههَوِکٍکوحتویالک
برگزو یک ٍ ُکّییکاهَش کضويک هتکٍکبیشاهَشیکبرویکپرسٌلک
یغتی کتیکح ٍ کشیی یکویيکه لک وک و کٍک غرو کتی درو کسَ ک
ت ت تی کهضر ک و کوش کدیهتِ کبْ و ت ک هیً کٍ کًدز که دَییىک
ک ک. گدرً ُک هی کهربَعِک ٍ ک َوّ ککر

ک وً گیُ کعلَمک

نتیجه گیری

ٍّ ْییک،بیکتَدِکبِکییوتِّییکحیصلکوشکویيکهغیوتِکٍکسییرکپ
ک
 کوٍل کویٌ ِک. وًجیم ک ُ کتیکٌَى که کتَوى کبِ ک ٍ کً تِ کو ی ُ ککر
تحهدهْیی کوً ک ک ک وبغِکاگیّ کپرسٌلکبْ و ت کٍک هیً ک ک
وبغِکبیکوصَلکتمَیربر و یکٍک غرو کاىک کویروىکٍکتیکدیی ککِک
بِکًظرکه ک س ک ک ًدیکوًجیمک ُکوستککِکویيکهسئلِکبیکتَدِکبِک
کی بر ک ٍش کووزٍى کتمَیربر و ی ک ک هیى کٍ کت خدص کبدوی یْیک تقدیر و تشکر
ویي کهغیوتِ کبی کحوییت کهیو کهتیًٍت کاهَش
دییکتیهلکوروٍوىک و تِکٍکوزٍمکوًجیمکتحهدهْیی کبد تریک کویيک

کبدردٌ کٍکّو ی یکصودویًِکهسئَالىکٍکپرسٌلکپرستی یک
ک ٍمکویٌ ِکتویه کتحهدهْیی کییوتک ُک پز. شهدٌِک وک ٍ يکه کسیش
ٍّ گر ک کویي که حث کوگرچِ کوً ک بدوی ستیًْییکتیبتِکٍک وً جَییىک یغلکبِکتحمدلک وً گیُکعلَمک،کهٌیب ک ک ستر کپ
کبدردٌ کوًجیمک ُکوستکٍکگر اٍ ً گیىکویيکهغیوتِکب یيک
بَ ُک وً کٍو کّوِکبرکیککً تِکوتحی کًظرکٍکتَووقککیهلک و تِکوً کٍک پز
اىکویيکبَ ُکوستککِکوکثرکپرسٌلکبْ و ت کٍک هیً کوشکاگیّ ک ٍسدلِکهروتبکته یرکٍکت رک َ ک وکوشکتویه کعزیزوً ککِکهیک ک
 ک. ً ک وًجیمکویيکبر س کیی یککر ً کوعنمکه ک و. ٌکبر َ و کّست
کو ک کشهدٌِ کوصَل کتمَیربر و ی کپز

ک ک.
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Nursing staff and students' knowledge about medical imaging
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methods in Birjand University of Medical Sciences
D. Oudi1, S. Kianfar2, M. Hoseini3

Background and Aim: Today, medical imaging methods play an important role in the diagnosis and
treatment of disorders. These methods can have several harmful effects on patients and health workers; their
awareness of imaging rules and principles is a major way to reduce these harmful effects. The present study
was done to evaluate nursing staff and nursing students' knowledge about imaging methods.
Methods and Materials: This Cross-Sectional study was conducted on 195 nursing staff and 65 final-term
nursing students of Birjand University of Medical Sciences. Data collection tool included a questionnaire
consisting of a demographic information section and a knowledge evaluation section. Validity and reliability
were ensured before the study through content validity and test-retest methods respectively. Data were
analyzed by independent t-test, ANOVA, and post-hoc Tukey test in SPSS (version 15) at the significant
level of p<0.05.
Results: %25 of the participants were nursing students, and %75 were nursing staff. Of the nursing staff,
%42.6 had more than 10 years of work experience. The knowledge of only %36.5 of the sample was
evaluated as good regarding imaging principles, %43.8 about imaging preparation, and %14.8 about
contrast-induced and its side effects. Mean of knowledge scores in the nursing staff was meaningfully more
than that of the nursing students in these three dimensions of imaging methods (P<0.001). No significant
difference was seen between the genders in terms of knowledge score means in the three dimensions.
Conclusion: In general, as the results indicate, the level of knowledge of participants regarding imaging
methods can be evaluated as low.
Keywords: Knowledge; Imaging Methods; Nursing Staff; Nursing Students.
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