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  »ي اصیلمقاله«
رادیولوژ ازپرتوکاران  یزان مهارت شغلیم بررسی در  يعلوم تخصصی 

 1389 سالدر  هاي آموزشی شهرستان اهوازبیمارستان
  

  3زاده، محمدحسین حقیقی2مقدمعباس حیدري ،*1جعفر فتاحی اصل

  
  یدهکچ
تواند نقش یم خود یاز دروس تخصص يولوژیپرتوکاران راد یآگاه :نهیزم

 سطح يمتعاقب آن ارتقا و يولوژیر رادیت تصاویفیدر بهبود ک ياهعمد
ت یوضع یبررس ،ن مطالعهین هدف از ایبنابرا .داشته باشد یپزشک يهاصیتشخ
   .باشدیم يولوژیدرا یتخصص علوم از پرتوکار کارکنان یمهارت
  ، باشدیم یفیاز نوع توص و یکه مقطع ن مطالعهیدر ا :روش
شده در دوران  ذراندهگ یتخصصدروس  يهاوجه به سرفصلت با يانامهپرسش

ار یدر اخت و دیه گردیته ،باشدیم يولوژیاز علوم راد یاالتؤدانشگاه که شامل س
شهرستان اهواز قرار  یآموزش يهامارستانیکارشناس ب کاردان و پرسنل پرتوکار

 T يهانآزمو و یفیاز آمار توصآوري با استفاده اطالعات پس از جمع .گرفت
   .تجزیه و تحلیل گردیدرسون یپ یب همبستگیضر مستقل و
   درصد 5/65شده کسب يولوژیعلوم راد از کل یآگاه زانیمدرصد  :نتایج
کل  آگاهی ارکنان بخش رادیولوژي باي کاري کبین سن و سابقه. باشدمی

بین جنسیت و  ).>01/0p( وجود دارد يدارامعکوس معن يشده یک رابطهکسب
یاز جنس مذکر به لحاظ کمتر بودن امت يدارامعن اختالف ،شدهکل کسبهی آگا

  .)>05/0p( نث برقرار استؤشده توسط جنس منسبت به امتیاز کسب
 یزان مهارت شغلین پژوهش، میج حاصل از ایااساس نت بر :يریگجهینت

قرار  یمطلوب در وضع نسبتاً ،خود یدروس تخصص از يولوژیپرتوکاران راد
  در قالب بخش کردن ها بخش پرتوکاران يبرا یعلم یطیجاد محیا .دارد

 تواندیم مدتکوتاه یآموزش يهاکارگاهبرگزار نمودن و هاي رادیولوژي پمفلت
 .بخش باشدثمر آن یتوضعدر بهبود 

  
  .، تشعشعیوگرافیرادیولوژي، پرتوکاران، راد :يکلیدواژگان 
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پیدمیولوژيـ 3 ا گروه  ار، و مربی   آم

نشگاه علوم بهداشت يدانشکده دا ،
ز شاپورپزشکی جندي یراناهوا  .، ا

   09163132797: تلفن و پست الکترونیک
mhhaghighy@yahoo.com  

  
  
  
  :نویسندة مسؤول *
اصل،   فتاحی  اهواز،جعفر  ن،  را ی  ا
جنديد پزشکی  نشگاه علوم  شاپور، ا

پزشکی يدانشکده را ی دیولوژيپ را گروه   ،   
 09163034387: تلفن

Email: jafarfatahi@yahoo.com   



دیولوژي                      438 را رتوکاران  مهارت شغلی پ میزان                                                     بررسی 

 1391، پاییز 3ي رهي سوم، شمااپیر، دورهي علمی ـ پژوهشی جنتاشفصلنامه

http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir 

  مقدمه
  اطالعات  يبر مبنا یپزشک يهاصیتشخ اصوالً    

ماران یبدن  ب ياعضا يولوژیزیف و یآناتوم آمده ازدستهب
 یعنوان راهتواند بهین اطالعات میا ریو تفس باشدیم

 یگرافویراد .ماران باشدیح بیدرمان صح ص ویجهت تشخ
توان یآن م يااست که بر مبن ییهااز روش یکی یصیتشخ
ر یتصو ،قتیدر حق .افتین اطالعات دست یبه ا
 بدن بوده از یکیاطالعات آناتوم يدهندهنشان یوگرافیراد

دهد که بتوان ینشان م ياگونهبه  ن اطالعات رایا و است
ن توسط یت نمود و همچنیؤر مسلح ریرا با چشم غآن

ح یمتعاقب آن درمان صح وص یر وتشخیپزشک تفس
 يدیمف یگرافویر رادین تصویجاد چنیا .)1( دریگصورت ب

 از پرتوکاراطالعات  و یگاهآازمند داشتن ین )جهت هر( از
 ک،یزیعلوم شامل فن یا. باشدیم يلوژویعلوم راد

 است که هر کدام در کار خانهکیتار و يولوژیوبیراد
با استفاده  صورتنیبه ا .نددار ییت بسزایاهم ينگارپرتو

مار، یب یدوز جذب دادن عالوه بر کاهش انتویم از آنها
 .وجود آوردهبص یتشخ و ریمناسب جهت تفس ياشهیکل
   وابسته به آن در يهارشته و یصیتشخ يولوژیراد
امکانات  شرفت کرده است ویسرعت پهب ریاخ يهاسال
ش رانده یبه پ ير قابل تصوریطور غهرا ب یص پزشکیتشخ

شتر در یب شتر ویا ببدن ر یدرون يهاساختمان است و
در  هاتین موفقیا مسلماً .د قرار داده استیمعرض د

 نداشته استک امکان یزیبدون دانش ف هادستگاه يعرصه
ه تا یاول يساده یوگرافیراد يهااز زمان ابداع روش .)2(

مکن م یکیولوژیدرا يهاین بررسیتردهیچینون که پهم اک
اکم بوده است ح یروش علم و ک فکریهمواره  ،دهیگرد

 ییهاکیها و تکنروش يریکارگهب وابداع  ق،یو آن تحق
 تر وقیتر و دقرا هر چه سهل ییهاین بررسیاست که چن

 یتوجه به مبان ن خواست تنها بایا .تر کندخسارتکم
بدون شک  ،انیمربوطه ممکن بوده است و در آن م یعلم

ات از نک یآگاه .)3( را داشته است یک نقش اصلیزیف
 طور مثال توان دستگاه وبه يولوژیک رادیزیمربوط به ف

از نکات مرتبط  ین آگاهیهمچن و وب،یت یت حرارتیظرف

 ،یمانند ناواضح )هافکتیآرت( يولوژیراد يهایگراف با
تواند سبب یم...  و زیش نویافزا اعوجاج، ،ییبزرگنما

جاد یا و از ودشش دقت در استفاده از دستگاه یافزا
یکی از  .ردعمل آوبهمورد به دستگاه ممانعت یب يبارکار

باشد که ساز میپرتوهاي یون آور محیط کار،عوامل زیان
 ناپذیر وهاي جدي و برگشتد سبب ایجاد آسیبتوانمی

کار  و نحوي با پرتو سرهدر افرادي که ب غیر قابل درمان،
رمان به بخش دارند و یا افرادي که جهت تشخیص و د

تماس با مقدار  .)4( دشونمایند، ي مراجعه میرادیولوژ
تواند اثراتی روي ساز میپرتوهاي یون بیش از حد مجاز

سیستم اعصاب مرکزي  دستگاه گوارش، ساز،دستگاه خون
ثار آن در مکن است آمو در نهایت کل بدن بگذارد یا 

صحیح و مناسب  ياستفاده. )5( هاي بعدي ظاهر شودنسل
هاي هنامینیآ ردي و رعایت مقررات واز وسایل حفاظت ف

هایی که دستگاه مولد یا حفاظت ساختمان امر موجود در
وان تا حد زیادي تمی ساز قرار دارند،منبع پرتوهاي یون
 لذا آگاهی و آشنایی و .کاهش داد ها رااین اثرات وآسیب

تواند می ها توسط کارکنان با پرتو،کاربرد این دستورالعمل
  .)6( در حفاظت پرتوها ایفا کندش مهمی نق

ساز و ونی پرتو يهادستگاه چه از سازونیپرتو  ریثأت    
ونش و یماده باعث  يو بر رویواکتیچه از مواد راد

به  ين دادن انرژیبنابرا ها در اتم وزش الکترونیبرانگ
تواند باعث یها مشده به بافتداده يانرژ .دشویها مبافت

که سرانجام اگر مولکول حساس  ودمولکول ش يرهاییتغ
  .)7( ز استیآمفاجعه اشد ب یستیز

درصد مراجعین به  80 بیش ازکه دهد نشان می آمارها    
روند  اشکال در .ي دارندپرتوکارها نیاز به نوعی بیمارستان
ها از یک طرف باعث یک دهی این بخشسرویس

ر از سوي دیگ آن و لزوم تکرار رادیوگرافی نامناسب و
که در  شودا عدم تشخیص ی باعث تشخیص نادرست و

 ،طرف دیگر از .)8(افتد به خطر می نتیجه سالمت بیمار
عدم رعایت اصول حفاظتی مورد  رادیوگرافی نامناسب و

 ،ایکس ياشعه کار داشتن با و دلیل سرهب ها،این بخش نیاز
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نحوي دیگر سالمت پرسنل در معرض سبب شده تا به
   .)9( دخطر قرار گیر

 يهاتابش است که با کاهش تعداد  درافکه معتقد    
  حفاظت  ماریتوان از بیم ينگارن پرتویدر ح يتکرار

که منجر به کاهش تکرار در  یاو سه عامل .عمل آوردبه
 یبررس« :کندیان میر بیصورت زهشود را بیم يپرتوکار

ط ین شراییتع يبرا یان قبلپرتوکار یبررس ،ماریت بیوضع
 و سرعت صفحه، شبکه، ،  mas،kvp، مورد استفاده یفن

  ند د مانیهمه با )در صورت استفاده( نسبت شبکه
ط یاستفاده از شرا ».متداول ثبت شوند ریغ يهافیتوص
kv ًکندیم ترعیتابش را وس يخطا يدامنه باال، نسبتا 

از دید افراد عادي و  ًه غالباک( خرابی متعدد دستگاه .)10(
این  الزم در یا پرسنلی که آگاهی کافی و شناس وکار غیر

مانند عدم یکنواختی  )ماندمی  پنهان ،مورد نداشته باشند
، عدم تطابق خرابی کولیماتورها ،ایکس يمیدان اشعه

ر ییک تصو يارائه نیهمچن ایکس و ياشعهمیدان نوري 
عدم  ثبوت، هاي ظهور وخرابی دستگاهاز  ینامطلوب ناش
عدم  ،صورت اصولیر پرتو بهت در برابرعایت حفاظ

 خصوص کودکان وها براي بیماران بهحفاظ استفاده از
ناپذیري به جبران هايله باعث وارد آمدن زیانزنان حام

   .)11 و1(شود می ن ابیمار
هاي رادیوگرافی به همان عمل ظهور و ثبوت فیلم    

یفیت یمار در کها و وضعیت مناسب باي که تکنیکاندازه
که این  حائز اهمیت است ،ثیر دارندأتصویر رادیولوژي ت

خانه براي تبدیل عمل بعد از اکسپوز فیلم در تاریک
   تصویر پنهان رادیوگرافی به تصویر آشکار صورت

ت یرعا ،خانهکیراز جمله نکات مهم در تا. گیردمی
 یمنیزان نور ایزان رطوبت، دما و میها در مورد ماستاندارد

 یا آگاهینکات ن یت ایر صورت عدم رعاد .دباشیم
لم، یف یلودگآش مهیافزا نداشتن کارکنان از آنها سبب

ک یقدرت تفک ، کاهش وضوح و)فکتیآرت( زیش نویافزا
 یطور کلبه ت آنها وین کاهش حساسیهمچنر و یتصو
 شودیم یوگرافیر رادیتصو یصیکاهش ارزش تشخ باعث

و سنجش  یابیارز ،قین تحقیا ن هدف ازیبنابرا .)1(

جاد یا يبرا يولوژیراد یعلوم تخصصپرتوکاران از  یآگاه
 یصیتشخ یوگرافیدر مراکز راد ت مناسبیفیبا ک يریتصو

  .باشدیم
  

   روش
 باشد،یم یفیاز نوع توص و ین مطالعه که مقطعیدر ا    

 یتخصص دروس يهاتوجه به سرفصل با يانامهپرسش
 علوم از یاالتؤگاه که شامل سشده در دوران دانش گذرانده
 )خانهکیتار ،يولوژیوبیراد ک،یزیف( يولوژیراد یتخصص
 ار پرسنل پرتوکار کاردان ویاخت و در دیه گردیته است،

شهرستان اهواز قرار  یآموزش يهامارستانیب  کارشناس
نفر  100ش از ین مطالعه بیدر ا يآمار يجامعه. گرفت

در  يحاضر به همکار از آنها نفر 65که تعداد  ندبود
 يجامعهاز مشخص شدن  بعد. ها شدندنامهل پرسشیتکم
که با  شدداده  يانامهپرسش ،به هر کدام از پرسنل يآمار
ه یبه آنها توص ،ل کردن آنیتکم يمورد نحوه ح دریضتو
 و یمعلومات ذهن زان اطالعات ویطبق م یستیکه با شد

 )پرسنل يهیا بقی بکتا جزوه،( یچ منبعیبدون استفاده از ه
ل فرم یالزم به ذکر است که تکم( .ندیل نمایآن را تکم

ت کامل پرسنل پرتوکار صورت گرفته ینامه با رضاپرسش
  ). است
 یاز دروس تخصصال ؤس 30نامه شامل پرسشفرم     
 18 کیزیان درس فین میکه در ابوده است  يولوژیراد
ال را ؤس 6دام ک هر يولوژیوبیخانه و رادکیتار و ،الؤس

علوم « االت از کتابؤمنبع س. اندبه خود اختصاص داده
وارت یاست یسندگیها با نوستیتکنولوژ يبرا يولوژیراد

 ییایروا و ییایپا .بوده است» نیالت 2004بوشانگ چاپ 
 يب آلفایضر ،SPSSافزار نرم ز با استفاده ازینامه نپرسش
 .د قرار گرفتییأو ت یمورد بررس α=78/0 با آن کرونباخ

ح هر کدام از آنها، یها و تصحنامهپرسش يآوربعد از جمع
 )17ش یرایو (SPSSافزار نرمطریق  ها استخراج و ازداده
 مستقل و T يهاآزمون و یفیبا استفاده از آمار توص و

  .شدندل یتحل ه ویتجزرسون یپ یب همبستگیضر
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  نتایج
نفر  31 و نفر مرد 34 آماري تعداد يجامعهنفر  65 از    
تعداد کل  )درصد 7/47 و درصد 3/52ترتیب به( زن

، کارشناس نفر 34 ،این افراد از .دهندرا تشکیل می جامعه
 درصد، 3/52ترتیب دیپلم که بهیک نفر  و ،نفر کاردان 30
   .دهندرا تشکیل می جامعهدرصد از  5/1درصد و  2/46

 4 شامل زمونآطالعه در این هاي مورد مبیمارستان
بیمارستان زیر بوده که تعداد و درصد کارکنان بخش 

 .مورد مطالعه به صورت زیر است يجامعه رادیولوژي در
سن افراد نیز به این صورت توزیع شده است  )1جدول(

-30 افراد درصد و 7/47میزان  سال 30-20که افراد بین 
سال  50-40بین  و افراد جامعهدرصد از  5/41سال  40

ن یهمچن .دهندتشکیل می جامعهاز  درصد را8/10میزان 
ن یشتریسال ب 10-1ن یب يسابقه کارکنان با يکار يسابقه
به خود اختصاص  يآمار يجامعهرا در ) 2/68( درصد

آمده از دستهپس از تجزیه و تحلیل اطالعات ب .داده است
هاي مختلفی که در مورد آیتمعاتی در الاط، هانامهپرسش
بندي یک جمع .دست آمدهب ،ه لحاظ شده بودنامپرسش

 .ر آورده شده استیصورت زبهکلی از اطالعات 
 ی میزان آگاهیرسبرعالوه بر  ،در این پژوهش )2جدول(

آگاهی  فیزیک،مانند آگاهی از  ،از علوم رادیولوژي کارکنان
  صورت جداگانه خانه که بهتاریک از رادیوبیولوژي و

با بین هر یک از موارد مذکور ي دست آمده، رابطههب
  هایی از جمله متغیر

  
طی  .شده استبررسی  نیزمدرك تحصیلی  و جنس سن،

 و( سنن یب ،زیر جدول طبقآماري تجزیه و تحلیل 
ي کل، رابطه آگاهیزان یبا م )يکار يسابقه نیهمچن

ن یهمچن .)>01/0p( برقرار است يدارمعکوس معنا
خانه فیزیک و تاریک ازآگاهی زان یم ن سن ویب يرابطه

 و(اما بین سن  ،)>01/0p( باشدیم معنادار ز معکوس وین
 ايرابطه ،دیوبیولوژيار میزان آگاهی از با )يکار سابقه

بین جنسیت  .)3 جدول( معنی برقرار استاما بی ،معکوس
 وجود دارد دارياختالف معناک ی کل آگاهیزان یمو 

)031/P=(. از  یزان آگاهیم وت ین جنسین بیهمچن
که  )=P/041(برقرار است  يز اختالف معناداریک نیزیف

جنس مذکر نسبت به جنس  آگاهیزان یدو مورد م در هر
خانه و تاریک از لحاظ آگاهی ازاما  ،کمتر بوده است نثؤم

اما  ،جنس مذکر کمتر بودهآگاهی چه  رادیوبیولوژي اگر
 يدهندههاي زیر نشانشکل .دار نیستااختالف معن

 .اندبا هم داشته يدارمعنا يمتغیرهایی است که رابطه
 و یلیمدرك تحص يرابطه ،ن پژوهشیدر ا )2 و 1 شکل(
دار نبوده شد که اختالف معنا یز بررسیکل ن یزان آگاهیم

با مدرك  نیز نفر یک ،در این تحقیق .)4 جدول( است
 ثیر در نتایجأدلیل عدم تهب ت کهشقرار دا جامعهدیپلم در 

  .ایمآن خودداري کرده ياز ذکر نتیجه
  

  
یمارستان کارکنان درصد توزیع تعدادو: 1ي شماره جدول   هادر ب

  
  
  
  
  

بیمارستان  تعدادکارکنان  درصد کارکنان   نام 
8/33 

8/33  
1/23 

3/9 

0/100  

22  
22  
15 

6  
65  

  بیمارستان امام
  بیمارستان گلستان
  بیمارستان رازي
  بیمارستان ابوذر

  کل
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تیازات کسب شده،: 2ي شماره جدول م کلی ا تایج  یانگین، ن متیازات و م ا و حداکثر    مقادیر حداقل 
متیازکل سابقه سن ي بینرابطه دیوبیولوژي ا متیاز را یازتاریکخانه ا مت متیازفیزیک ا  ا

20/32 میانگین  53/8  63/19  62/3  78/3  23/12  

میکمتر  4 1 0 11 1 21 زانین 

میزان  17 6 6 27 25 52 بیشترین 

  
کارکنان سن و رابطه ي بین: 3ي شماره جدول قه ي  ا میزان آگاهی ساب   ب

    
  
  
  

  
  

  .(tailed-2) باشدمعنادار می 05/0 ي بین متغیر ها درسطحرابطه        *
  .(tailed-2) باشدمعنادار می 01/0 ي بین متغیرها در سطحرابطه        **

  
کاردان و کارشناس: 4ي شماره جدول مدارك  ا  ب یازات کسب شده توسط کارکنان  مت   ا

P value مدرك  تعداد  میانگین امتیاز  انحراف معیار  
 

  

83/0  
15/4  
99/3  

8667/19  
6471/19  

30  
34  

  کاردان
  کارشناس

  امتیازکل
  

42/0  
55/1  
30/1  

7000/3  
4118/3  

30  
34  

  کاردان
  کارشناس

  امتیاز رادیوبیولوژي

93/0  
09/1  
19/1  

8000/3  
8235/3  

30  
34  

  کاردان
  کارشناس

  امتیاز تاریکخانه

60/0  
31/2  
63/2  

5333/12  
2059/12  

30  
34  

  کاردان
  کارشناس

  امتیاز فیزیک

  

  
کارکنان مرد و: 1ي شماره شکل شده توسط  کل کسب  آگاهی    زن مقایسه میزان 

  رابطه ي بین  آگاهی کل  رادیوبیولوژي  تاریکخانه  فیزیک
**323/0 -  

009/0  
*315/0  

011/0  
101/0 -  
425/0  

**639/0 -  
002/0  

  سابقه
Sig(2-tailed)  

**462/0 - 

00/0 
**421/0 - 

00/0 
194/0-  

122/0 
**491/0 -  

00/0 
  سن

Sig(2-tailed)  
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آگاهی :2 يشماره شکل کارکنان مرد و زن مقایسه میزان    ازفیزیک در بین 

  

بحث
ن با یهمچن ن پژوهش ویج حاصل از ایاساس نتا بر    

متوسط  حد از کل یزان آگاهیدرصد مشتر بودن یبتوجه 
 نیده بر ایعق ،)در نظر گرفته شده است درصد 50که ( آن
از  يولوژیپرتوکاران راد یزان مهارت شغلیست که ما

 .قرار دارد یمطلوب خود در وضع نسبتاً یدروس تخصص
  ن سن و یب يرابطه ،مورد مطالعه یپژوهش يدر جامعه

و معکوس  يطهک رابی کل یزان آگاهیم با يکار يسابقه
ل فاصله گرفتن یدلهتواند بیم بوده است که يدارامعن

 ينداشتن مطالعه و یط آموزشیاز مح کارکنان پرتوکار
 یآموزش یدر دسترس نبودن امکانات کافا یمستمر و 

   .بوده باشد کارانپرتو يبرا
همکاران  و يگرفته توسط صابرصورت يدر مطالعه    

 ها،لمیع شدن فیعوامل ضا نیترمهم از یکی) 1378(
بوده  )درصد8/42( اکسپوژر يهاانتخاب نامناسب فاکتور

 یزان آگاهیم با میطور مستقتواند بهیم که )12( است
ن با یهمچن. ها در ارتباط باشدک دستگاهیزیکارکنان از ف

کارکنان  یزان آگاهیدرصد م یافتیدر يهاز دادهیآنال
که در  دیمحاسبه گردز ین خود یاز دروس تخصص کاررتوپ
ک با یزیاز درس ف یزان آگاهیدرصد م ،انین میا

ب یترتبه درصد3/60با  يولوژیبویو درس راد درصد9/67
را به خود اختصاص  یزان آگاهین مین و کمتریشتریب

رسد ینظر مهب یزان آگاهیت و میدر مورد جنس .دادند

ژه یخود به و ینث در علوم تخصصؤجنس م یزان آگاهیم
 یزان آگاهیم .مناسب بوده است یطور نسبک بهیزیف درس

 يهاکاردان رسدینظر مهب افراد از نظر داشتن مدرك
 يشتریتالش ب ينسبت به کارشناسان دارا يولوژیراد

 یاز متک ید ناشیکه شا است ودهبجهت کسب اطالعات 
باشد و از می خود يانهیبودن کارشناسان به اطالعات زم

ل یتحص يادامه يبا توجه به مقولهها کاردان ،گریطرف د
   .اندرا نشان داده يشتریب ین کار آمادگیدر ح خود

الت و یتحص زانین میهمکاران ب و يدر پژوهش صابر
   بوده است يرادامعنلم رابطه یعات فیصد ضادر
 ،)اندداشته يشتریب يدرصد خطا يولوژیراد يهاکاردان(

ت یوضع در يولوژیراد يهاکاردان ن پژوهش،یاما در ا
   .)12( اندقرار گرفتهنسبت به کارشناسان  يبهتر
   آموزشی هايدوره برگزاريکه گردد می پیشنهاد    

هاي برگزاري آزمون، پرسنل پرتوکار جهت مدتکوتاه
هبود وضعیت مهارتی  ماهانه در جهت سنجش وب

سطح علمی  يریزي در جهت ارتقابرنامه ل،پرسنل شاغ
روز  ین اطالعات علمیاز آخر يریگهرهب وپرتوکاران 
 يارائهکارکنان پرتوکار در قالب  یش آگاهیجهت افزا
 رادیولوژي در بین آنها هايپمفلت خش کردنپمقاالت و 

  .بخش باشدثمر ،تواندیم
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  یدانقدرتشکر و 
معاونت مصوب  ین مقاله حاصل طرح پژوهشیا    
شاپور يجند یدانشگاه علوم پزشک يآورقات و فنیتحق

  محترم معاونت از  یدانمراتب سپاس و قدر .باشدیم اهواز
  

  
شده اعالم ادیت از طرح یدانشگاه به جهت حما یپژوهش

 يلوژویکارکنان بخش راد ین از تمامیچنهم .گرددیم
را در انجام ما که  ير افرادیمنتخب و سا يهامارستانیب
  .میت سپاس را دارینها نمودند، ياری ین پژوهشا
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Assessment of skill of radiographers of specially radiology sciences  
in educational hospitals of Ahvaz in 2010 

 
Jafar FatahiAsl Ph.D1*, Abbass Heidari Moghadam2, Mohammad Hossein Haghighizadeh3 

 
Abstract 
Background: knowledge of radiology staff in educational 
hospital can play a major role in improving quality of 
radiological images and level of medical diagnostic. Thus, the 
purpose of this study, evaluation skill of radiographers is 
specially radiology sciences.                                                                
Methods: this study is descriptive and cross-sectional. A 
questionnaire according to course topics was prepared including 
questions of radiology sciences, and was completed by staff and 
expert educational hospital in Ahvaz. After collecting the data 
using descriptive statistics from independent T-test were 
analyzed.  
Results: The percentage of total awareness of radiological 
sciences is gained 65/5%. Between age and work history of 
radiology employees with their awareness there was an inverse 
and significant relationship (p<0/01) between gender and 
acquired knowledge there was significant inverse relationship 
(p<0/05).    
Conclusion: Based on results of this research radiology staff’s 
awareness of their courses is in the good situation relatively. 
Scientific environment for staff and educational workshops can 
be helpful in improving it. 
 
Keywords: radiology, occupational, radiography, radiation. 
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