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Introduction: Increasing the level of knowledge about X-ray protection can 
play an important role in reducing the effects of radiation. The aim of this study 
was to investigate the effect of virtual education of nurses on adherence to X-ray 
protective principles. 

 

Methods: This study was a randomized clinical trial on 90 nurses. Educational 
intervention was virtualized through social network. Questionnaires were 
completed before and after the intervention in both groups and the data were 
analyzed by paired and independent t-test using SPSS 24. 

 

Results: The mean and standard deviation of the level of protection against x-
rays in the intervention group before and after the intervention were 15.84±3.64, 
30.2±26.3 and in the control group before and after the intervention was 
14.08±4.45, 48.14±4.27, respectively. Mean and standard deviation of nurses' 
performance score before and after intervention in the intervention group were 
2.8±1.03, 5.62±0.96 and 3.82±1.07, 3.93±1.03 in the control group before and after 
the intervention, respectively. The results of paired and independent t-test showed 
that the mean of performance and the mean score of nurses' knowledge about the 
application of the principles of X-ray protection before and after the intervention in 
the intervention group were significantly different; the mean score of nurses' 
performance and knowledge after intervention was increased (P=0.000). 

 

Conclusion: Learning based on cyberspace increases the level of protection 
knowledge and the performance of nurses against X-rays. 
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می :  مقدمه ایکس  پرتو  برابر  در  محافظت  خصوص  در  دانش  سطح  در  ارتقاي  مهمی  نقش  تواند 
گیري داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مجازي پرستاران  کاهش عوارض ناشی از پرتو 

 حفاظتی در برابر پرتو ایکس است. بر رعایت اصول  
پرستار شاغل در دو    90شده است. جامعۀ آماري  این پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی  کار: روش

بودند    1397تا اواخر تابستان سال    1396بیمارستان بهشتی و بعثت شهر همدان از ابتداي زمستان سال  
م داشتند.  را  (پرتابل)  سیار  گرافی  تعداد  بیشترین  مجازي  که  اجتماعی  شبکۀ  طریق  از  آموزشی  داخلۀ 

ها با آمار تی زوجی، تی مستقل و انجام شد. پرسشنامه قبل و بعد از مداخله در دو گروه تکمیل و داده 
 تحلیل شد.وتجزیه 24نسخۀ  SPSSافزار  نرم 

میانگین و انحراف معیار نمرة دانش حفاظتی در برابر پرتو ایکس در گروه مداخله قبل و بعد    ها: یافته 
نمره) و در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله    34(از مجموع  15/ 84±3/ 64، 30/ 2±3/ 26ترتیب: از مداخله به 

تاران قبل و بعد از  بود. میانگین و انحراف معیار نمرة عملکرد پرس   14/ 08±4/ 45،  48/ 14±4/ 27ترتیب:  به 
به  مداخله  گروه  در  مداخله    5/ 62±0/ 96،  2/ 8  ±1/ 03ترتیب:  مداخله  از  بعد  و  قبل  کنترل  گروه  در  و 

هاي آماري تی زوجی و تی مستقل  گزارش شد. نتایج حاصل از آزمون   3/ 93±1/ 03،  3/ 82±1/ 07ترتیب:  به 
در مورد کاربرد اصول حفاظت در برابر    پرستاران دهد که میانگین نمرة عملکرد و دانش حفاظتی  نشان می 

 ). =0P/ 000داري با هم تفاوت داشت ( اشعۀ ایکس قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله به طور معنا 
آموزش مبتنی بر فضاي مجازي سطح دانش حفاظتی و بهبود عملکرد پرستاران را    :نتیجه گیري

 دهد. می در ارتباط با حفاظت در برابر پرتو ایکس افزایش 
 

 آموزش مجازي، دانش، عملکرد، پرتو ایکس، پرستار  :هادواژهیکل

 : مسئول  ةسندینو
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این مقاله، کد زیر را   برای دانلود

 با موبایل خود اسکن کنید.  
 

  

 

 
 مقدمه 

ایکس از    استفاده امروزه   به    ی پزشک علم  در    پرتو 
ها  ي مار ی ب بسیاري از  درمان    و   ص ی تشخ   در   عمده   هاي شرفت ی پ 

دهد روزانه بیش از  ها نشان می بررسی   . ] 1،   2[   شده است منجر  
پزشکی   آزمون  هزار  صدها  و  پرتونگاري  آزمون  میلیون  ده 

می هسته  انجام  جهان  در  مقدار  ] 3[ شود  اي  بیشترین   .
از   ناشی  بشر  ساختۀ  پرتوزاي  منابع  از  جامعه  افراد  پرتوگیري 

 . ] 4،   5[ هاي تشخیصی با پرتو ایکس است  آزمون 
پرتوها  با  سرطان،    زه ی ون ی   ي مواجهه  انواع  به  ابتال  خطر 

. ریسک سرطان  دهد ی م   ش ی را افزا   ی ک ی ژنت   رات یی کاتاراکت و تغ 
حدود   تشخیصی  رادیولوژي  از  برآورد    3تا    0/ 6ناشی  درصد 

مرگ ناشی از سرطان    250تا    100. ساالنه فقط  ] 6[ شود  می 
می  پرتو  ثبت  برابر  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  مستقیما  که  شود 

د  به  مربوط  است  ستگاه ایکس،  پرتونگاري،  افزایش  ] 5[ هاي   .
بارداري   زمان  در  آنها  مادران  که  کودکانی  در  لوسمی  بروز 

اند و همچنین افزایش بروز سرطان  پرتوگیري تشخیصی داشته 
براي   مکرر  طور  به  که  توبرکلوزیس،  به  مبتال  زنان  در  پستان 
مانیتورینگ تحت فلوروسکوپی قرار گرفته بودند، مشاهده شده  

به صورت دوره است  نیز که  به اسکلیوزیس  زنان مبتال  اي  . در 
داشته پرتو  افزایش گیري  پستان  سرطان  بروز  است    اند  داشته 

 ]6 [  . 
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وجود پرتو  ، به دلیل  ماران ی و ب   کارکنان   از   ي جد   ظت ف حا م 
ب   گر ی و د   کس ی ا  ي  ضرور   ، مارستان ی عوامل خطرناك موجود در 

فرد آن  به . استفاده از پرتوهاي یونیزان و منافع منحصر ] 7[ است 
ناهنجاري  از  بسیاري  درمان  و  تشخیص  اجتناب براي  ناپذیر  ها 

به   را  جامعه  پرتوها سالمت  این  از  نکردن  استفاده  زیرا  است، 
می  این  خطر  در  کارکنان  دانش  سطح  ارتقاي  لذا  اندازد. 

می  ناشی  خصوص  عوارض  کاهش  در  مهمی  نقش  از  تواند 
 .  ] 5[ گیري در سطح جامعه داشته باشد  پرتو 

می  یونیزان  پرتوهاي  برابر  در  حفاظتی  اصول  تواند  رعایت 
روش  این  از  ناشی  عوارض  به  ابتال  را  خطر  تشخیصی  هاي 

دهد   برنامه ] 6[ کاهش  امروزه  بر  .  پرتو  برابر  در  حفاظت  هاي 
گیري بیماران، پرتوکاران و همۀ افراد جامعه  مبناي حفظ تابش 
اصل   اساس   As Low As Reasonably   (ALARA)بر 

Achievable  است شده  رابطۀ  ] 7،   8[ تعریف  اصل  این  طبق   .
  چی لذا ه شدت خطی و بدون آستانه است،  بین دُز و مخاطره به 

. از  وجود ندارد   د ی خطر نام ی ب   اً که بتوان آن را مطلق   ي پرتو دز  
اهمیت  یونیزان  پرتوهاي  برابر  در  حفاظت  رو    وجود دارد.    این 

ارتقاي برنامه  براي  آموزشی  آگاه   هاي  و    براي   مناسب   ی دانش 
مراقبت،  و  درمان  اقدامات    ، پرستاران   ژه ی و به   کادر  با  رابطه  در 

 . ] 6،   8،   9[ است    ي ضرور   ي مضر در برابر پرتوها کننده  حفاظت م 
زم   شرفتیپ  امروزه اطالعات  و  ارتباطات  ي هانه یعلوم 

فراهم    ي دیجد آموزش  امر  مجازي  آموزش  .  استکرده  در 
غن  دیجد   ،ایپو  یروش ا  ی و  با  رابطه   يهافرصت   جادیدر 

است آموزش به   توانمی که    ی  آن  به  اتکا  و   نی روزتر با  مطالب 
فارغ از بعد    ،نهیدر وقت و هز  ییجورا با صرفه   ینکات آموزش

زمان  یمکان منتقل    ی، و  افراد  ی]10-12[کرد  به  از   یک. 
از    ي هاروش استفاده  مجازي    یاجتماع  هاي شبکه آموزش 
  کسب دانش   براي  مجازي   آموزش  هاي روش  استفاده از   .است

زیاديهزینه  همواره  حضوري   آموزش  است.  شیافزابهرو  هاي 
از  همراه  به  خود  با  را تواند می  مجازي   آموزش   دارد. استفاده 

  یادگیري  کمک  با.  دهد  کاهش   را  آموزشی  هاي هزینه
مجازي   الکترونیکی  فرصت   ایجاد  و  آموزشی  عدالت  تحقق  و 

  اي بودجه  هر  با  مکان  هر  و  هر لحظه   در  افراد  براي   یادگیري 
نیازي   مجازي   آموزشی  هاي دوره   از  استفاده  با .  شودمی   فراهم

فضاي    این  و  نیست  کارکنان  براي   فیزیکی  آموزشی  به 
  فضاي  نگهداري   و   ایجاد  هاي هزینه  تواندمی   نوبۀخودبه

   .  ]13، 14[  دهد شدت کاهشبه  را آموزشی

هاي اجتماعی مجازي در جهان در حال استفاده از شبکه 
است.   قاب  هاظرفیت رغم  بهافزایش   ي هاشبکه   ي هات لیو 

کاربرد   کشور  یآموزش  ي فضاها  ۀتوسع  ي مختلف برا  یاجتماع
  ن یدارد و از ا  یسرگرم   ۀ کاربران جنب  شتر یب  ي برا   هااین شبکه 

نشده    یآموزش  ي هاهدف  ي رابفضا   استفاده  مطلوب  نحو  به 
هاي آموزشی  . این در حالی است که امروزه یکی از روشاست

در بسیاري از کشورها آموزش مبتنی بر فضاي مجازي است. 
Kadivar   نشان می پژوهش خود  آموزش مجازي دهد که  در 

مراقبت   بر پرستاران  مراقبتی  مؤثر    نوزادان  ةویژهاي  توانایی 
همچنین  ] 15[ است    .Hosseini  پژوهش نشان   در  خود 

دانش  می  ارتقاي  و  آموزش  در  الکترونیک  آموزش  که  دهد 
است   مفید  براي ] 16[پرستاران  نیز  پرستاران  سو  یک  از   .

رسانی دانش و مهارت خود نیاز به آموزش مدام دارند. از  روزبه
توانند با توجه به موقعیت زندگی خود و سوي دیگر آنها نمی

دریافت  مدام  طور  به  را  سنتی  آموزش  فراوان  کاري  حجم 
بدون   کمتر،  وقت  صرف  با  آموزش  ارائۀ  رو  این  از  کنند. 

محل   از  است.  انفکاك  ضروري  باالتر  کارایی  با  و  با  خدمت 
محاسن به  چشمگیر   توجه  گسترش  و  مجازي  آموزش 

ایران  شبکه  در  مجازي  اجتماعی  در  پیش   مشکالت و  هاي  رو 
می   پرستاران  آموزش نظر  از به  استفاده    روش   نیا  رسد 

. با توجه ]10،  17[  باشد  ترموثرتواند  پذیر می آموزشی انعطاف 
د پژوهشگران  تجربۀ  صورت به  به  پرستاران  آموزش  زمینۀ  ر 

هاي آموزشی، مشکالت برگزاري و شرکت حضوري در کالس
دوره این  پژوهشدر  گروه  شد    ها  آن   آموزش   تأثیر  تابر 

پرتو  برابر  در  حفاظتی  اصول  رعایت  بر  را  پرستاران  مجازي 
 ایکس بررسی کند. 

 

 بررسی روش 
دو  بالینی  کارآزمایی  نوع  از  پژوهش  طرح  این  با  گروهی 

پرستار شاغل در دو  90پیش آزمون ـ پس آزمون است که بر 
پزشکی   علوم  دانشگاه  به  وابسته  بعثت،  و  بهشتی  بیمارستان 
از   دارند،  را  (پرتابل)  تعداد گرافی سیار  بیشترین  همدان، که 

سال   زمستان  سال    1396ابتداي  تابستان  اواخر    1397تا 
اخالق  کد  با  پژوهش  این  شد.  انجام 

IR.UMSHA.REC.1396.412    بالینی کارآزمایی  سامانۀ  در 
ثبت شد. معیارهاي    IRCT20160110025929N10ایران با کد  

کارشناسی،   مدرك  حداقل  داشتن  شامل:  پژوهش  به  ورود 
  پرتو   و   هاي تحت مواجهه با گرافی سیار شاغل بودن در بخش 
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بخش  و  (ارتوپدي  مراقبت ایکس  کار  هاي  سابقۀ  ویژه)،  هاي 
بالینی بیش از شش ماه در بخش مربوطه و داشتن تمایل به  
بر   عالوه  مداخله  گروه  در  همچنین  بود.  پژوهش  در  شرکت 

شده آشنایی با شبکۀ اجتماعی و حضور فعال در آن  موارد ذکر 
عنوان معیار ورود به پژوهش در نظر گرفته شد. حجم نمونه  به 

پژ  اساس  مشابه  وهش بر  آزمون    ] 18،   19[ هاي  توان    90با 
درصد ریزش احتمالی    20درصد و    95درصد، سطح اطمینان  

نفر برآورد شد که در این پژوهش در هر    50نمونه در هر گروه  
نفر    50نهایت از  درصد ریزش نمونه وجود داشت و در   10گروه  
 نفر در پژوهش شرکت کردند.   45شده در هر گروه  برآورد 

ج  گروه  براي  پرستاران  بین  اطالعات  انتقال  از  لوگیري 
قرعه  با  کنترل  و  بیمارستان  مداخله  تصادفی  طور  به  و  کشی 

کنترل   گروه  به  بهشتی  بیمارستان  و  مداخله  گروه  به  بعثت 
حضور   بیمارستان  دو  هر  در  پژوهشگر  ابتدا  یافت.  اختصاص 

هایی که بیشترین مواجهه  یافت و پس از مشخص کردن بخش 
گراف  بخش با  از  فهرستی  داشتند،  اذعان  را  سیار  تحت  ی  هاي 

صورت   به  پژوهشگر  و  شد  تهیه  سیار  گرافی  با  مواجهه 
هر نسبتی اي طبقه  پرستاران  حضور  سهم  از  تصادفی  کدام 
ها را در هر دو گروه مداخله و کنترل تعیین کرد. سپس  بخش 

با توجه به فهرست پرستاران شاغل در هر بخش به هر پرستار  
شماره واجد   این  داد.  شماره  یک  نرم شرایط  در    Rافزار  ها 
به   1،4،3نسخۀ  آن  میان  از  و  بخش  وارد  هر  پرستاران  تصادف 

 براي ورود به پژوهش تعیین شدند. 
پرسشنامهداده با  جمعیتها  جنس،  هاي  (سن،  شناختی 

تحصیالت، وضعیت تأهل، سابقۀ بالینی، وضعیت شیفت کاري 
سی و  دانش  خدمت)،  محل  بخش  جمعو  عملکرد  آوري  اهۀ 

شد. براي بررسی دانش و آگاهی پرستاران از اصول حفاظتی  
محقق پرسشنامۀ  از  ایکس  پرتو  برابر  سؤالی    34ساختۀ  در 

نمرة   غلط  پاسخ  و  یک  نمرة  صحیح  پاسخ  که  شد  استفاده 
دارا صفر داشت.   بعد:آشنا  ي سؤاالت   ف  یی سه  اصول    کیزیبا 

استانداردها برابر  ي پرتو،  در  همچن  حفاظت  و   نیتشعشعات 
همچن و   عوارض   ، خطرات  دوران    نیشامل  در  آن  خطرات 

تا    . باشد یم  ي باردار صفر  بین  پرسشنامه  نهایی  و    34نمرة 
نشان باالتر  بود.  نمرة  بیشتر  آگاهی  و  دانش  میزان  دهندة 

شده به  میزان آگاهی و دانش پرستاران بر اساس نمرات کسب
و   متوسط  نامطلوب،  دستۀ  براي سه  شد.  تقسیم  مطلوب 

میانگین  ±بندي نمرات پرستاران از میزان انحراف معیارتقسیم 
نکات   رعایت  با  ارتباط  در  پرستاران  عملکرد  شد.  استفاده 

زمان  در  رفتارشان  مشاهدة  با  ایکس  پرتو  برابر  در  ایمنی 
از  نفر  ده  توسط  محتوا  روایی  شد.  بررسی  پرتو  با  مواجهه 

و مامایی و دو نفر از اعضاي هیئت  اساتید دانشکدة پرستاري  
نظر   اعمال  از  بعد  شد.  تأیید  همدان  رادیولوژي  گروه  علمی 
در   دانش حفاظتی  پرسشنامۀ  اعتبار محتواي  اساتید شاخص 

  97این پرسشنامه    CVIمجموع  برابر پرتو ایکس بررسی و در
و   سنجش   94آن    CVRدرصد  براي  شد.  محاسبه  درصد 

ان روش  از  پرسشنامه  بدین  پایایی  شد.  استفاده  درونی  سجام 
اختیار   در  ابزار  که  و    30صورت  گرفت  قرار  پرستاران  از  نفر 

درصد محاسبه شد. این افراد وارد    80ضریب آلفاي کرونباخ  
 پژوهش نشدند.  

ساخته استفاده  براي سنجش عملکرد از پرسشنامۀ محقق 
شد. این پرسشنامه پس از بررسی مقاالت مرتبط و برگرفته از 

است که پژوهشگر آن را طراحی کرده   ]Dianati  ]20هش  پژو
و مشابه پرسشنامۀ دانش حفاظتی در برابر پرتو ایکس روایی  

تأیید شد و در پایایی آن   CVRدرصد و    CVI  99مجموع  و 
پاسخ   8درصد محاسبه شد. پرسشنامه    97آن   با  هاي  گزینه 

گام  شده توسط پرستار هن بلی و خیر، در رابطه با رفتار انجام
انجام گرافی سیار در بخش، دارد. بازة امتیاز پرسشنامه صفر  

دهد. تر را نشان می است که نمرة بیشتر عملکرد مطلوب  8تا  
براي جلوگیري از آلودگی اطالعات و تورش پرسشنامه توسط  

آموزش و  فردي  بخش  در  حضور  با  پژوهش  از  خارج  و  دیده 
اساس بر  شد.  تکمیل  پرستاران  عملکرد  نمرة   مشاهدة 

دستۀ  کسب  سه  به  پرستاران  عملکرد  پرسشنامه  از  شده 
تقسیم  براي  شد.  تقسیم  مطلوب  و  متوسط  بندي  نامطلوب، 

 میانگین استفاده شد.  ±نمرات پرستاران از انحراف معیار
آزمون پژوهشگر ابتدا هدف پژوهش را توضیح داد و پیش

آمد.   عمل  به  گروه  دو  هر  از  عملکرد  و  دانش  سنجش  براي 
شبکۀ   سپس طریق  از  آموزشی  مطالب  مداخله  گروه  براي 

شد.   ارائه  آموزشی  کانال  در  افراد  کردن  عضو  با  و  اجتماعی 
قبل از شروع ارائۀ مطالب در کانال براي هریک از اعضا پیامی  
نحوة  آموزش  آموزشی،  دورة  شروع  کاربري،  نام  بر  مبتنی 
شرکت در دوره و ثبت حضور فرستاده شد. مطالب به صورت 

کس، فایل صوتی، کلیپ ویدیویی، پاورپوینت و متن در سه  ع
از  هفته  یک  در  میان  در  روز  یک  به صورت  آموزشی  جلسۀ 
بار   هر  از  اعضا پس  و  داده شد  آموزش  افراد  به  کانال  طریق 
حضور در جلسۀ آموزشی و بررسی مطالب بر نام کاربري خود  
از یک   بیش  که  افرادي  کردند.  ثبت  را  و حضور خود  کلیک 
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پژوهش خارج  از  نداشتند  آموزشی حضور  در جلسات  جلسه 
شدند. در جلسۀ اول پس از معرفی مطالب در رابطه با ماهیت  
مطالب سوم  و  دوم  جلسات  در  و  شد  ارائه  پرتو  فیزیک    و 

برابر  به در  حفاظتی  استانداردهاي  با  رابطه  در  ترتیب 
ماه  یک  از  پس  شد.  ارائه  ایکس  پرتو  عوارض  و  تشعشعات 

و گروه    دانش  شد.  ارزیابی  مجددا  گروه  دو  هر  در  عملکرد 
کنترل در این مدت آموزش خاصی را دریافت نکرد. در پایان 

انجام پس از  نیز  پس  آزمون پژوهشگر اعضاي گروه کنترل را 
عضو کانال آموزشی کرد و مطالب را در اختیار آنها قرار داد.  

جمعداده نرم آوري هاي  از  استفاده  با  نسخۀ    SPSSافزار  شده 
روش  24 دو  و  کاي  و  مستقل  زوجی،  تی  آماري  هاي 

دار در نظر گرفته شد. همچنین  معنا   ≥05/0Pتحلیل و  وتجزیه
 ها نرمال بود.دو گروه همگن و داده

 ها یافته 
پژوهش   این  بخش   90در  در  شاغل  تحت  پرستار  هاي 

  45نفر) و آزمون (   45مواجهه با گرافی سیار در دو گروه کنترل ( 
دهد که میانگین سنی  نفر) وارد پژوهش شدند. نتایج نشان می 

شرکت  پژوهش  افراد  در  میانگین    32/ 46±6/ 277کننده  بود. 
مداخله   گروه  در  کنترل    33/ 89±5/ 236سنی  گروه  در  و 

بود. از نظر جنسیت، تحصیالت و شیفت کاري    31/ 6±02/ 933
ده  تفاوت آماري معناداري بین دو گروه مداخله و کنترل مشاه 

نشد، اما این دو گروه از نظر وضعیت تأهل و بخش کاري با هم  
 ) داشتند  معناداري  (جدول  ≥0P/ 05تفاوت  میانگین 1)    سن   ). 

  و این تفاوت   کنترل بود   گروه   سن   میانگین   بیشتر از   مداخله   گروه 
بود  تفاوتی میان میانگین سابقۀ    ). =0P/ 029(   معنادار  همچنین 

 .  ) =0P/ 073جود نداشت ( کاري بین گروه مداخله و کنترل و 
 

 . توزیع فراوانی و خصوصیات دموگرافیک کیفی در هر دو گروه مداخله و کنترل 1جدول 

 اطالعات دموگرافیک
 گروه مداخله

 فراوانی (درصد) 
 کنترل گروه 

 فراوانی (درصد) 
 P-value آمارة آزمون کاي دو 

   جنسیت
 ) 17/ 18(8 )20(9 مرد  0/ 78 0/ 07

 )82(37 )80(36 زن
   وضعیت تأهل 

 ) 44/ 4(20 )20(9 مجرد  0/ 01 6/ 15
 ) 55/ 6(25 )80(36 متأهل

   تحصیالت
 ) 93/ 3(42 ) 91/ 1(41 کارشناسی 0/ 69 0/ 15

 ) 6/ 7(3 ) 8/ 9(4 کارشناسی ارشد 
   شیفت کاري

*986 /4 16 /0 
 ) 11/ 1(5 ) 22/ 2(10 صبح
 ) 6/ 7(3 ) 11/ 1(5 عصر 
 ) 6/ 7(3 )0(0 شب

 ) 75/ 6(34 ) 66/ 7(30 شیفت در گردش 
   بخش

*891 /22 000 /0 
 )0(0 ) 11/ 1(5 ارتوپدي 

NICU 9)20( 0)0( 

ICU 27)60( 45)100( 

PICU 4)9 /8 ( 0)0( 
 .گردید گزارش فیشر آماره مقداره و شد استفاده فیشر تست از*
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اصول   پرستارانمیانگین دانش حفاظتی   کاربرد  در مورد 
حفاظت در برابر پرتو ایکس بعد از مداخله در گروه مداخله به 

 ) شد  بیشتر  کنترل  گروه  از  معناداري  ).  =000/0Pطور 
نمرة   افزایش سطح میانگین  پژوهش  نتایج  عملکرد  همچنین 

پرتو   پرستاران برابر  در  حفاظت  اصول  کاربرد  مورد  در  را 
می  نشان  مداخله  گروه  در  آموزش  انجام  از  بعد  دهد. ایکس 

طور   به  مداخله  گروه  در  پرستاران  عملکرد  نمرة  میانگین 
 ).2ل ) (جدو=000/0Pداري از گروه کنترل بیشتر بود (معنا 

تقسیم  مقایسۀ  حفاظتی  در  دانش  وضعیت  بندي 
پرتو   برابر  در  حفاظت  اصول  کاربرد  مورد  در  پرستاران 
ایکس قبل از مداخله بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت  

معنا  ( آماري  داشت  وجود  نمرة  =0P/ 044داري  میانگین   .(
بود.   کنترل  گروه  از  بیشتر  مداخله  گروه  حفاظتی  دانش 

له نیز نمرة دانش حفاظتی در برابر پرتو ایکس  بعد از مداخ 
معنا  تفاوت  کنترل  و  مداخله  گروه  دو  داشت  بین  داري 

 )000 /0P=  به بود  بهتر  بسیار  وضعیت  مداخله  گروه  در   .(
درصد از پرستاران گروه مداخله در دستۀ    97/ 8طوري که  

این  به  توجه  با  گرفتند.  قرار  مطلوب  نمرة  وضعیت  که 
قب  حفاظت  و  تفاوت  عملکرد  گروه  دو  بین  مداخله  از  ل 

معناداري داشت و همچنین دو گروه از نظر میانگین سنی  
اثر   کنترل  براي  لذا  نبودند،  همسان  تأهل  وضعیت  و 

کنندگی دو متغیر نمرة قبل از آزمون و سن تأهل  مخدوش 
 ). 3از تحلیل رگرسیونی استفاده شد (جدول  

یک از هیچبندي وضعیت عملکرد بعد از مداخله  در تقسیم 
هاي مداخله و کنترل وضعیت عملکرد نامطلوبی نداشتند  گروه

معنا  آماري  تفاوت  گروه  دو  بین  داشت.  و  وجود    9/88دار 

وضعیت   مداخله  از  بعد  مداخله  گروه  در  پرستاران  درصد 
 ).3) (جدول =000/0Pعملکرد مطلوبی داشتند (

نتایج این پژوهش بین میانگین نمرة عملکرد   با توجه به 
هیچ با  مداخله  از  (قبل  سن  متغیرهاي  از    =r-18/0یک 

،089/0P=) کاري  سابقۀ   ،(14/0-r=  ،170/0P=  ،جنسیت  ،(
معنا  رابطۀ  مدرك  و  کاري  تأهل، شیفت  داري وجود  وضعیت 

) پیرسون  ).  ≤05/0Pندارد  همبستگی  ضریب  آماري  آزمون 
از  می نشان   قبل  حفاظتی  دانش  نمرة  میانگین  بین  که  دهد 

کاري،   سابقۀ  متغیر  با  افراد  در  و    ۀ رابطمداخله  مستقیم 
اي  )، اما با سن رابطه =2/0r=  ،049/0Pرد (داري وجود داامعن

) ندارد  دانش  =2/0r=  ،057/0Pوجود  نمرة  میانگین  بین   .(
رد، داري وجود داحفاظتی قبل از مداخله و مدرك رابطۀ معنا

به طوري که در افراد با مدرك کارشناسی ارشد میانگین نمرة  
) بود  باالتر  حفاظتی  نمرة  =016/0Pدانش  میانگین  بین   .(

و   تأهل  وضعیت  جنسیت،  با  مداخله  از  قبل  حفاظتی  دانش 
 .)≤05/0Pداري وجود ندارد (شیفت کاري رابطۀ معنا 

می نشان  پیرسون  همبستگی  نمرة  آزمون  بین  که  دهد 
مورد  در  پرستاران  حفاظتی  دانش  نمرة  با  پرستاران  عملکرد 
مستقیم   رابطۀ  ایکس  پرتو  برابر  در  حفاظتی  اصول  کاربرد 

(معنا  دارد  وجود  مطرح=57/0Pداري  ابعاد  نظر  از  در  ).  شده 
معنا تفاوت  حفاظتی  دانش  گروه پرسشنامۀ  دو  بین  داري 

و بعد ) =558/0Pمداخله و کنترل در بعد دانش فیزیک پرتو (
) بارداري  و  ایکس  پرتو  خطرات  مشاهده  =387/0Pدانش   (

نشد، اما دو گروه از نظر بعد دانش استانداردهاي حفاظتی در 
 ).4) (جدول =012/0Pبرابر تشعشعات با هم متفاوت بودند (

 
 

 قبل و بعد از مداخله در دو گروه مداخله و کنترل  پرستاران. مقایسۀ میانگین و انحراف معیار نمرة دانش و عملکرد 2جدول 

 متغیرها
 گروه مداخله 

 نفر)  45(
 

گروه کنترل  
 t P-value نفر)  45(

 میانگین انحراف معیار  میانگین انحراف معیار 

       دانش حفاظتی

 0/ 044 20/ 46 14/ 08 4/ 45 15/ 84 1/ 03 قبل از مداخله

 0001/0** 184/ 66 14/ 48 4/ 27 30/ 2 0/ 96 بعد از مداخله

       عملکرد حفاظتی

 0/ 0001 -4/ 60 3/ 82 1/ 07 2/ 8 3/ 6 قبل از مداخله

 0/ 0001* 46/ 47 3/ 93 1/ 03 5/ 62 3/ 26 بعد از مداخله
 تعدیل شده براي نمره دانش حفاظتی قبل از مداخله و سن و تاهل **   *تعدیل شده براي نمره عملکرد قبل از مداخله و سن و تاهل؛ 
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 کیفی سطوح دانش و عملکرد قبل و بعد از مداخله در دو گروه مداخله و کنترل   ۀ . مقایس3جدول 

 متغیرها

 هاگروه 
 مقایسۀ بین گروهی 

 نفر)  45گروه کنترل ( نفر)   45گروه مداخله (

 مطلوب  متوسط  نامطلوب  مطلوب  متوسط  نامطلوب 
 فراوانی (درصد)  فراوانی (درصد)  P-value کاي دو 

         دانش حفاظتی 
 0/ 28 2/ 54  )11/ 1(15  )73/ 3(33  )15/ 6(7  )22/ 2(10  )68/ 9(31  )8/ 9(4 قبل از مداخله
 0/ 0001 87/ 42 ) 6/ 7(3   )75/ 6(34  )17/ 8(8 ) 97/ 8(44  )2/ 2(1 0 بعد از مداخله

عملکرد  
 حفاظتی

        

 0/ 001 11/ 81  )28/ 9(13 ) 71/ 1(32 0  )88/ 9(40  )88/ 9(40  )6/ 7(3 قبل از مداخله
 0/ 0001 33/ 45 ) 28/ 9(13  )71/ 1(32 0 ) 88/ 9(40  )11/ 1(5 0 بعد از مداخله

 تعدیل شده براي نمره دانش حفاظتی قبل از مداخله و سن و تاهل**   *تعدیل شده براي نمره عملکرد قبل از مداخله و سن و تاهل؛           

 تشعشعات دو گروه قبل و بعد از مداخله   برابر در حفاظتی استانداردهاي . مقایسۀ ابعاد دانش4جدول 

 حفاظتی پرستارانابعاد دانش 

 گروه 
 مقایسۀ بین گروهی 

 نفر) 45گروه کنترل ( نفر) 45گروه مداخله (

 میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار
آمارة آزمون  

  P-value تی تست

     قبل از مداخله
 0/ 558 0/ 588 3/ 333±1/ 507 3/ 511±1/ 358 فیزیک پرتو 

 0/ 012 2/ 558 5/ 400±2/ 310 600/6±2/ 136 استانداردهاي حفاظتی
 0/ 387 0/ 870 5/ 355±2/ 206 5/ 733±1/ 899 خطرات پرتو و بارداري

     بعد از مداخله
 0/ 000 52/ 542 688/3±1/ 662 7/ 422±0/ 916 فیزیک پرتو 

 0/ 000 83/ 056 5/ 422±2/ 072 12/ 933±2/ 157 استانداردهاي حفاظتی
 0/ 000 60/ 536 5/ 377±2/ 113 9/ 844±1/ 278 خطرات پرتو و بارداري

 گروهی مقایسه درون 

 آمارة آزمون 
  تی تست

779 /15- 
329 /15- 
377 /12- 

386 /1- 
068 /0- 
077 /0- 

 

P-value 
000 /0 
000 /0 
000 /0 

173 /0 
946 /0 
939 /0 

 

 حث  ب 

عملکرد  یافته  و  دانش  متوسط  میزان  پژوهش  این  هاي 
پرستاران را در رابطه با اصول حفاظتی در برابر پرتو ایکس در  

می  نشان  مداخله  انجام  از  پیش  گروه  دو  نتایج  هر  با  که  دهد 
که    ]Shafi   ]21ّپژوهش   پژوهشی  است.  همسو  همکاران  و 

Shafi   پرستاران آگاهی  میزان  بررسی  هدف  با  همکاران  از    و 

می  نشان  دادند،  انجام  پرتو  برابر  در  حفاظت  که  اصول  دهد 
درصد پرستاران اطالعات متوسط در ارتباط با این اصول    83/ 3

پژوهش   که  حالی  در  دارند.  و    ]Dianati  ]20حفاظتی 
Alotaibi  ]22[    اطالعات ضعیف پرستاران را در رابطه با اصول

رت شاید به دلیل  دهد. این مغای حفاظتی در برابر پرتو نشان می 
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شرکت  پژوهش تفاوت  در  ابزار  کنندگان  تفاوت  و  ها 
 شده باشد. گرفته کار به 

دانش مناسب و مطلوب    ]8[و همکاران      Luntsiپژوهش  
نشان   پرتو  برابر  در  حفاظتی  اصول  با  رابطه  در  را  پرستاران 

دهد. در این پژوهش بیشتر افراد پرستاران بخش رادیولوژي  می 
جایی که پرستاران بخش رادیولوژي بیشتر با پرتو  آن بودند. از  

سر  می و ایکس  فعالیت  بخشی  در  و  دارند  ویژة  کار  که  کنند 
گرافی و پرتو است، همین امر انگیزة بیشتري را براي دسترسی  
در   حفاظتی  اصول  عنوان  با  آموزشی  منابع  به  پرستاران  بهتر 

ظتی آنها را  کند و متعاقبا دانش حفا برابر تشعشعات ایجاد می 
تواند به  دهد. دانش متوسط و ضعیف پرستاران می می   افزایش 

آموزش  بودن  محدود  فارغ دلیل  از  قبل  نبود  هاي  و  التحصیلی 
فارغ  از  بعد  مدام  فقدان  آموزش  همچنین  باشد.  التحصیلی 

تأیید  آموزشی  منابع  به  پرستاران  سازمان دسترسی  و  شدة  ها 
بین  ا نهادهاي  به طور  که  در  المللی،  اصول حفاظتی  ختصاصی 

کرده  بررسی  را  ایکس  پرتو  می برابر  تأثیر اند،  عاملی  گذار  تواند 
با ماهیت پرتو ایکس و   ناکافی پرستاران در رابطه  براي دانش 

 رعایت اصول حفاظتی در برابر آن باشد.  
دهد که بین سن، جنس،  همچنین نتایج پژوهش نشان می 

وضعیت تأهل و وضعیت شیفت کاري با میزان دانش حفاظتی  
ارتباط   پرستاران  عملکرد  و  ایکس  پرتو  با  رابطه    ي معنادار در 

ندارد  ا وجود  حال   ن ی .  نتا   ی در  که  و    Kada  پژوهش   ج ی است 
می   ]4[همکاران   طور  دهد  نشان  به  مردان  در    اي ویژه دانش 

پرتو ایکس از زنان بیشتر است    در برابر   ی رابطه با اصول حفاظت 
که ناهمسو با نتایج این پژوهش است. این مغایرت ممکن است  

و    ]Shafi  ]21به دلیل تفاوت در جامعۀ پژوهش باشد. پژوهش  
Oudi  ]5[ می نشان  کنونی،  پژوهش  نتایج  با  همسو  که  ،  دهد 

با سن و جنسیت    بین دانش حفاظتی در ارتباط با پرتو ایکس 
رابطۀ معناداري وجود ندارد. از طرفی نتایج این پژوهش ارتباط  
میزان   با  را  بالینی  و سابقۀ  تحصیالت  و مستقیم سطح  مثبت 
برابر   در  حفاظتی  اصول  با  رابطه  در  پرستاران  حفاظتی  دانش 

می  نشان  ایکس  پژوهش  پرتو  نتایج  با  که  و    ]Lee  ]9دهد 
Alzubaidi  ]23[    پژوهش در  که  حالی  در  است.  همسو 

Urushizaka    همکاران سطح    ]24[و  بین  مثبتی  ارتباط 
یافت   ایکس  پرتو  برابر  در  حفاظتی  دانش  میزان  با  تحصیالت 
و   روش  ابزار،  بودن  متفاوت  دلیل  به  شاید  مغایرت  این  نشد. 

 باشد.   جامعۀ پژوهش 

رعایت   در  مؤثر  عوامل  از  پرستاران  دانش  سطح  ارتقاي 
بهتر اصول حفاظتی در برابر پرتو ایکس است که با نتایج    چه هر 

همسو    ]25[   Yurtو    ]Kada  ]4[،  Alzubaidi  ]23پژوهش  
با   مرتبط  آموزش  ارائۀ  براي  را  ویژه  توجهی  امر  این  است. 
ماهیت پرتو ایکس و اصول حفاظتی در برابر تشعشعات نشان  

راي  گیري روش آموزشی مناسب ب کار دهد. از سوي دیگر به می 
 انتقال و ارائۀ مفاهیم ضروري است. 

شبکۀ   طریق  از  آموزش  مثبت  تأثیر  پژوهش  این  نتایج 
بهبود   و  پرستاران  حفاظتی  دانش  سطح  ارتقاي  در  اجتماعی 

نشان می  ایکس  پرتو  برابر  را در  آنها  نتایج  عملکرد  با  دهد که 
و همکاران    Sarikhaniو    ] 16[ و همکاران    Hosseiniپژوهش  

و همکاران با عنوان تأثیر    Hosseiniهمسو است. پژوهش  ] 11[ 
روان  توانمندي  بر  مجازي  فضاي  بر  مبتنی  شناختی  آموزش 

پرستاران سطح دوم مراقبتی ویژة نوزادان حاکی از مؤثر بودن  
توانمندي   افزایش  بر  مجازي  فضاي  بر  مبتنی  آموزش 

بود  روان  پرستاران  پژوهش    ] 16[ شناختی  نتایج  با  که 
Nasteizaei    تواند  مغایر است. این مغایرت می   ] 26[ و همکاران

شده،  گرفته کار به دلیل تفاوت در نوع آموزش نوین و مجازي به 
نحوة انجام پژوهش و جامعۀ پژوهش باشد. تأثیر مثبت آموزش  
دلیل   این  به  شاید  پژوهش  این  در  اجتماعی  شبکۀ  طریق  از 

این  از  استفاده  به  پژوهش  افراد  اکثر  که  آموزشی    باشد  روش 
عالقه  مفاهیم  ارائۀ  و  انتقال  جوان  براي  دیگر  سوي  از  مندند. 

شبکه  بودن  پرطرفدار  و  پژوهش  جامعۀ  اجتماعی  بودن  هاي 
می  جوان  کاربران  بودن  میان  مؤثر  بر  دیگري  دلیل  تواند 

 گیري این روش آموزشی در ارائۀ مفاهیم باشد. کار به 
 

 گیري نتیجه 
یافته به  توجه  پژوهبا  عملکرد  هاي  و  دانش  اهمیت  و  ش 

ایکس   پرتو  برابر  در  حفاظتی  اصول  با  رابطه  در  پرستاران 
دوره عنوان برگزاري  با  مفاهیمی  گنجاندن  و  آموزشی  هاي 

حفاظت در برابر تشعشعات در دروس رشتۀ پرستاري ضروري  
ظرفیت  به  توجه  با  همچنین  آموزش است.  پتانسیل  و  ها 

می  الکترونیک  و  ایمجازي  از  در توان  آموزشی  شیوة  نوع  ن 
هر سهلارائۀ  و  بهتر  پیشنهاد  چه  جست.  بهره  مطالب  تر 

با دیگر  شود که در پژوهشمی  هاي آینده این شیوة آموزشی 
روش تأثیر انواع  میزان  و  شود  گرفته  کار  به  آموزشی  هاي 

 ها در انتقال بهتر مطالب ارزیابی شود.کدام از روشهر
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