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مقدمه :احتمال بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی در حرفهی دندانپزشکی بهواسطهی وجود
حرکات تکراری و طوالنی مدت انجام آنها و نیز برخی وضعیتهای کاری نامناسب
ارگونومیکی قابل توجه است ،بههمین سبب شناسایی وضعیتهای نامناسب و میزان خطر
شاغلین این حرفه از اهمیت بهسزایی برخوردار است .هدف از این مطالعه ارزیابی ارگونومیکی
وضعیت بدن در حین کار به روش )REBA( Rapid Entire Body Assessment
دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی و به لحاظ زمانی مقطعی بود که بر روی
نمونهی تصادفی شامل  07نفر ( 43زن و  43مرد) از دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان انجام گرفت .برای تعیین شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی از پرسشنامه
نوردیک استفاده شد ،سپس ارزیابی وضعیتهای کاری دانشجویان به روش  REBAبا
مشاهدهی مستقیم محقق به مدت  07تا  47دقیقه صورت گرفت و اطالعات ثبت گردید .دادهها
به صورت درصد فراوانی نسبی و میانگین گزارش گردید .تجزیه و تحلیل دادههای
پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمون آماری مجذور کای انجام شد و جهت
مقایسهی میانگین نمرات به تفکیک جنسیت از آزمون  Mann-Whitneyاستفاده شد.
یافتهها :شایعترین اختالالت اسکلتی-عضالنی در دانشجویان با  34/0و  44/0درصد
بهترتیب مربوط به شانه و قسمت تحتانی پشت بود .میانگین نمرات  REBAدر سمت چپ و
سمت راست بدن 7/44و  7/74بود .وضعیت بدن  %07و  %47دانشجویان بهترتیب در سطح
خطر متوسط و باال قرار داشت .وضعیت کاری دانشجویان هنگام جراحی از خطر باالیی
برخوردار بود .تفاوت معنیداری میان نمرات  REBAدو جنس وجود نداشت
(.)p value = 7/040
نتیجهگیری :طبق نتایج مطالعهی حاضر ،با توجه به سطح خطر متوسط و باالی افراد مورد
مطالعه ،دانشجویان دندانپزشکی نیازمند آموزش مداخلهی ارگونومیکی میباشند.
کلید واژهها :وضعیت بدن ،اختالل اسکلتی -عضالنی ،دندانپزشک
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مقدمه
در یک قرن گذشته پیشرفت دانش و تکنولوژی موجب رشد
گسترده اقتصادی در غالب کشورهای صنعتی شده است .امروزه
ثروت مادر به طور اساسی حاصل به کار بستن دانش فنی و بیش
از هر چیز دیگر ثمره کاربرد آگاهیها در زمینه علم و فن است.
در این مفهوم ،آنچه در رابطه با پیشرفت اجتماعی همراه رشد
پیگیر اقتصادی اهمیت پیدا می کند ،تطبیق دادن دانش فنی با
نیاز استفاده کنندگان این دانش و شرایط فرهنگی ،اجتماعی و
فیزیکی موجود در کاربرد آن است .بسیاری از شواهد بهویژه در
کشورهای در حال رشد صنعتی ،نشان داده است که فقدان
تناسب میان تکنولوژی و استفادهکننده آن در محیطی که
تکنولوژی در آن به کار بسته می شود ،نتایج منفی مانند پایین
بودن سطح کیفیت تولید و باال بودن میزان جراحات و حوادث
ناشی از کار را سبب شده است .بسیاری از این گونه مشکالت در
محیط کار با توسل به شیوه های ارگونومیکی از میان برداشته
میشود .متأسفانه در بیشتر کشورهای در حال رشد صنعتی این
مشکالت به سبب عدم آشنایی با موازین ارگونومیکی و کاربرد
آن همچنان بر جای باقیمانده و با افزایش حجم و پیچیدگی
تکنولوژی ،افزایش پیدا میکند .ارگونومی در اصل واژه یونانی
است که از ترکیب دو کلمهی ارگو ) (Ergoبه معنای کار و
نوموس ) (Nomosبه معنای قاعده و قانون بهوجود آمده
است].[1
بخش عمدهای از مواردی که سالمت جسمی و روحی
کاربران را به خطر میاندازد مربوط به اختالالت
اسکلتی -عضالنی میباشد .بر اساس طبقهبندی سازمان بین
المللی ایمنی و بهداشت شغلی (National Institute of
) Occupational Safety and Healthاین اختالالت پس از
بیماریهای تنفسی شغلی از نظر شیوع ،شدت و امکان پیشگیری
در رتبه دوم قرار دارند] .[2نتایج مطالعهی انجام شده در بریتانیا
در سال  2002نشان داد که حدود  1012000نفر از اختالالت
اسکلتی -عضالنی ناشی از کار رنج میبرند که این رقم معادل
 2/4درصد کل نیروی کار می باشد] .[3آمار منتشره توسط اداره
کار ایاالت متحده در سال  2001علت بیش از یک سوم روزهای
کاری تلف شده در این کشور ناشی از این گونه اختالالت بوده
است] .[4به کمک اجرای اصول مهندسی انسانی می توان

عوامل مکانیکی و تنشهای عضالنی را تا حدود قابل توجهی
کنترل نمود ،به بیان دیگر با کمک روشهای ارگونومیکی
میتوان با طراحی مناسب ایستگاههای کار ،وضعیت بدنی حین
کار ) (Postureرا تصحیح نمود .البته الزم به توضیح است که
فاکتورهای مؤثر در چگونگی وضعیت استقرار بدن در حین کار،
متنوع هستند که برخی از آنها عبارت است از :ویژگیهای
فیزیکی کاربر ،نیازهای شغلی و ایستگاه کار] .[2در سال 1992
هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از صدمات اسکلتی-
عضالنی در آمریکا  20میلیارد دالر گزارش شده است و باعث از
دست رفتن زمان کاری بیش از  000000نفر از کارکنان در سال
شده است] .[0-7اداره ایمنی و بهداشت شغلی
انگلستان ) (Health Safety & Environmentکنترل و
پیشگیری از این اختالالت را یکی از اولویتهای خود قرار داده
است].[8
هر محیط کاری با توجه به شرایط آن محیط ممکن است
خطراتی برای سالمتی افرادی که مشغول به کار هستند ،داشته
باشد از جمله محیطهای کاری که افراد در معرض خطر ابتال به
بیماری یا صدمه هستند ،محیطهای درمانی میباشند] .[9مشاغل
پزشکی از شغلهای پر خطر در دنیا معرفی شدهاند].[10
پزشکان ،پرستاران و دندانپزشکان به خصوص آنها که بهطور
حرفهای کار میکنند بهطور گستردهای در معرض آسیبهای
اسکلتی -عضالنی میباشند] .[10دندانپزشکان به خاطر
ویژگیهای شغلی خود در معرض خطر بیشتری جهت ابتال به
اختالالت اسکلتی -عضالنی قرار دارند] Mandel .[11در
مقالهی خود از دندانپزشکی به عنوان یک حرفهی با خطر زیاد،
یاد کرده است] .[12دندانپزشکی حرفهای است که نیاز به دقت
مداوم دارد .مهارتهای فنی دندانپزشک ،مکانی که در آنجا به
کار میپردازد و ابزار فنآوری استفاده شده بر روی سالمتی
دندانپزشک و بیماران تأثیر زیادی دارد] .[13-14از آنجا که در
حرفهی دندانپزشکی ،دندانپزشک باید متناسب با وضعیت
بیمار ،موقعیتهای نامناسبی را به ستون فقرات و دستهای خود
بدهد ،یکی از مشاغلی است که ضایعات اسکلتی -عضالنی در
میان آنها زیاد دیده میشود .بروز این مشکالت اغلب باعث
ایجاد وقفهی کوتاه مدت یا دراز مدت در انجام وظایف
دندانپزشک نسبت به بیماران میشود] .[12در واقع از زمانی که
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وضعیتهای ارزیابی شده ،استفاده از این روش برای ارزیابی
وضعیتهای کاری مشاغل مورد اشاره ،توصیه شده است.
بنابراین روش  REBAبرای ارزیابی وضعیتهای کاری مشاغل
مراقبتهای بهداشتی از جمله دندانپزشکان و تکنسینهای
دندانپزشکی کاربرد وسیعی دارد .از اهداف طرح حاضر ،تعیین
سطح ریسک ارگونومیکی ناشی از وضعیت بدنی غیر
ارگونومیکی حین کار و بررسی شیوع اختالالت
اسکلتی -عضالنی در دانشجویان دندانپزشکی بود.

تجهیزات پیشرفته دندانپزشکی وارد بازار شدهاند ،قابلیت ارتقای
بهداشت حرفه ای تکنسین های دندان پزشکی چشم گیر
بوده ا ست .علی رغم این موضوع ،روند مبتال شدن این
افراد به کمر درد مزمن ،گردن درد و شانه درد به دلیل
بیماری های شغلی ]  ،[ 10اغلب منجر به باز نشستگی
زودرس آن ها می گردد]  .[ 17در بین دانشجویان این رشته
نیز روند ابتال به اختالالت اسکلتی -عضالنی حتی در
برنامه های آموزشی ادامه دارد و فارغ التحصیالن اخیرا ً به
دنبال پی ریزی برنامه های کاری هستند که به درمان
اخ تالالت رو به افزایش آن ها کمک کن د]  . [ 18 -19از سال
 1920به بعد محققین این واقعیت را نشان دادند که کار
دندان پزشکی با بعضی اختالالت اسکلتی -عضالنی
مرتبط با ریسک فاکتورهای موجود در محیط کار
دندان پزشکی ارتباط دارد ]  .[ 20در پژوهشی نشان داده
شده است که  28درصد از دندان پزشکان در اندام فوقانی،
 22درصد درد بازو 21 ،درصد درد پشت 20 ،درصد درد
گردن و  17درصد درد شانه را گزارش نموده اند ]  .[ 21در
کشور ما ایران نیز در بین دندان پزشکان میزان شیوع
اختالالت کمر  39درصد ،گردن  32درصد ،پشت 42
درصد و درد شانه و کتف  8درصد گزارش شده است ] .[ 0
پیشگیری از بروز این ناراحتی ها مستلزم ارزیابی
وضعیت های کاری با استفاده از روش های آنالیز شغلی
علم ارگونومیک می باشد تا در صورت لزوم اصالح
وضعیت کاری انجام گیرد ] . [22
درحال حاضر با بررسی منابع گوناگون میتوان بسیاری از
مشکالت مطرح شده در محیط کار را با استفاده از شیوههای
ارگونومیکی از میان برداشت زیرا ارگونومی مطالعهی چگونگی
اثر متقابل انسان با محیط کار در جهت دستیابی به اهداف
میباشد] .[23برای ارزیابی فعالیتهای کاری ارزیابی وضعیت
بدن در حین کار ،یک روش مناسب میباشد .بدین منظور
روش  REBAبه معنای ارزیابی سریع تمامی اندامهای بدن
طرحریزی شده است].[24
 Hignettو  [24] Mc Atamneyوضعیتهای کاری مشاغل
بهداشتی ،درمانی از جمله دندانپزشکی را با روش REBA
ارزیابی نمودند و با توجه به قابلیت اعتماد  02-82درصد

مواد و روشها
این تحقیق مطالعه ای توصیفی -تحلیلی از نوع
مقطعی ) (cross sectionalبود .دانشجویان دندان پزشکی
مشغول در کلینیک دانشکده دندان پزشکی در دانشگاه
علوم پ زشکی اصفهان که از لحاظ جسمی سالم بود ند
مورد مطالعه قرار گرفتند و دانشجویانی که سابقه جراحی
یا اختالالت اسکلتی -عضالنی و یا نقص مادرزادی در
ستون مهره ها داشتند ،از مطالعه حذف شدند  .نمونه گیری
به صورت تصادفی ساده بود بدین ترتیب وضعیت بدنی 70
نفر ( 34زن و  30نفر مرد) ا ز دانشجویان دندان پزشکی در
حین کار مورد ارزیابی قرار گرفت .
ارزیابی ارگونومیکی وضعیت کاری دانشجویان
دندان پزشکی در دو مرحله بررسی شد :
 -1ارزیابی فردی (پرسشنامه استاندارد نوردیک):
پرسشنامه نوردیک برای ثبت عالیم اختالالت
اسکلتی -عضالنی در نواحی  9گانه بدن شامل گردن ،شانهها،
فوقانی پشت ،تحتانی پشت ،کمر ،آرنج ،دست ،مچ ،ران ،زانوها،
مچ پا و پاها بهکار میرود؛ بدین ترتیب برای تعیین شیوع
اختالالت اسکلتی– عضالنی پرسشنامه استاندارد نوردیک در
بین دانشجویان دندانپزشکی بعد از ارایهی توضیحات کامل در
مورد پرسشنامه و اهداف مربوطه توسط کارشناسان بهداشت
حرفهای توزیع گردید و بعد از پاسخ دادن به تمامی سؤاالت
توسط دانشجویان پرسشنامه ها جمعآوری گردید .روایی و
پایایی ابزار فوق در یک طرح پژوهشی که توسط صارمی ،در
بین دندانپزشکان دانشگاه شاهد در ایران انجام شده ،به تأیید
رسیده است] .[22با وارد نمودن دادهها به نرمافزار آماری

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،9شماره  ،5آذر 9392

325

www.mui.ac.ir

سميرا برکات و همکاران

ارزيابی ارگونوميکی وضعيت بدن در دانشجويان دندانپزشکی

 SPSSجهت تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به پرسشنامه
نوردیک از آزمونهای مجذور کای استفاده شد.
 -2ارزیابی سریع تمامی اندامهای بدن :REBA
در روش  REBAابتدا وظایف مهم شغل فهرست میشوند،
سپس قسمتهای مختلف بدن برای آنالیز در دو گروه  Aو B
قرار میگیرند .گروه  Aشامل نمره تنه ،گردن و پاها و گروه B
شامل نمره بازوها ،ساعد ،مچ و شانهها میباشد .سپس هر
قسمت از بدن را بر اساس حرکتی که انجام میدهد و زوایای
قرارگیری آنها ،نمره داده می شود و در ادامه با مداخله اعمال
نیرو )اعمال نیروی کمتر از پنج کیلوگرم دارای امتیاز صفر،
اعمال نیروی بین  2 -10کیلوگرم دارای امتیاز یک و اعمال
نیروی بیشتر از ده کیلوگرم دارای امتیاز دو) امتیاز جفت شدن
دست با بار (بار با دست مناسب دارای امتیاز صفر ،گرفتن بار با
دست قابل قبول بوده ولی ایدهآل نیست دارای امتیاز یک،
گرفتن بار با دست قابل قبول نیست دارای امتیاز دو و بار بدون
دست دارای امتیاز سه) و امتیاز نوع فعالیت (فعالیت استاتیک و
دینامیک امتیاز یک) ،نمره نهایی بهدست میآید.
سپس با استفاده از جدول  1نمره نهایی  REBAتفسیر
میشود تا بر اساس نمرهی کسب شده ،تراز خطر و لزوم اعمال
تغییر در آن وضعیت تعیین گردد و برنامهریزی مربوط به
اقدامات اصالحی انجام گیرد] .[20در این مرحله با آموزش و
دریافت مهارت کافی کارشناسان بهداشت حرفهای بهمنظور

بررسی وضعیت بدنی حین کار دانشجویان دندانپزشکی به
روش  REBAبا مراجعهی حضوری کارشناسان وضعیتهای
کار دانشجویان دندانپزشکی دوره بالینی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان مشاهده شد و به وضعیت بدنی هر یک از اندامهای
بدن دانشجویان در حین کار امتیاز مربوطه داده شد و در
کاربرگ امتیاز دهی  REBAثبت شد .زمان مشاهده برای هر
وضعیت بدنی حین کار  20-30دقیقه بود .برای ارزیابی دقیقتر
از هر وضعیت بدن ،یک یا چند عکس تهیه شد .در نهایت هر
یک از وضعیتها با استفاده از بستهی نرم افزاری
REBAارزیابی شد .جهت مقایسهی میانگین نمرات به تفکیک
جنسیت از آزمون  Mann-whitneyاستفاده شد.
یافتهها
به منظور تعیین شیوع آسیب های اسکلتی– عضالنی
 70نفر از دانشجویان دندانپزشکی ( 34زن و  30نفر مرد)
پرسشنامه استاندارد نوردیک را پاسخ دادند و سپس
وضعیت کاری دانشجویان به روش  REBAبررسی شد.
در جدول  1تفسیر ارزیابی سریع کل بدن و در جدول ،2
میانگین و انحراف معیار سن ،سابقه کار و مدت زمان
کار در هفته دانشجویان نشان داده شده است.

جدول .9تفسیر ارزیابی سریع کل بدن REBA
امتیاز نهایی REBA

سطح خطر

سطح اولویت اقدامهای

ضرورت اقدامهای

1
2-3
4-7
8-10
11-12

قابل چشم پوشی
پایین
متوسط
باال
بسیار باال

اصالحی
0
1
2
3
4

اصالحی و زمان آن
غیر ضروری
شاید ضروری باشد
ضروری
ضروری(هرچه زودتر)
ضروری(آنی)

جدول .2میانگین ( انحراف معیار) سن ،سابقهی کار و مدت زمان کار در هفته در دانشجویان
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سن

سابقه کار(سال)

مدت زمان کار در هفته (ساعت)

N = 07

N = 07

N = 07

23/97 ± 2/32

3/47 ± 1/99

20/98 ± 8/00
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 08/0درصد دانشجویان اختالالت اسکلتی -عضالنی را
حداقل در یک ناحیه اظهار نمودند .همانطور که در نمودار 1
نشان داده شده است ،شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی در
بین دانشجویان به ترتیب در شانه ،قسمت تحتانی پشت ،مچ
دست ،گردن ،قسمت فوقانی پشت ،زانو ،آرنج و مچ پا به ترتیب
 19/0 ،21/0 ،27/2 ،30/0،31/4 ،31/7 ،41/2و  13/7درصد
بود .طبق آزمون مجذور کای شیوع اختالالت
اسکلتی -عضالنی فقط در ناحیهی گردن در بین دندانپزشکان
و دانشجویان تفاوت معنیداری داشت (.)p value = 0/001
در جدول 3نشان داده شده است که بیشترین امتیاز مربوط
به بخش جراحی تخصصی با  9/33امتیاز و سپس جراحی
عمومی و ارتودنسی با  7/43و 2/20و کمترین امتیاز مربوط به

بخش پروتز است .ترتیب بخشها از لحاظ میانگین امتیاز
نهایی در روش  REBAاز کمترین به بیشترین به شرح ذیل
میباشد :پروتز ،پریودنتیکس ،ترمیمی ،اطفال ،اندودنتیکس،
ارتودنسی ،جراحی عمومی و جراحی تخصصی .از  70دانشجوی
دندانپزشکی که بررسی شد ،وضعیت بدن  90در صد ( 03نفر)
از دانشجویان در سطح خطر متوسط و  10در صد ( 7نفر) از
دانشجویان در سطح خطر باال قرار داشت.
در مطالعهی حاضر تفاوت معنیداری میان نمرات REBA
در دانشجویان دختر و پسر وجود نداشت (.)p value = 0/239
با توجه به نتایج بهدست آمده در مطالعهی حاضر که در سطح
متوسط و باال بود و با توجه به نمرات  REBAدر جدول  ،1در
دانشجویان مطالعه حاضر نیاز به مداخله ارگونومیکی وجود دارد.

جدول .3سطح خطر بر حسب میانگین وانحراف معیار امتیاز نهایی به دست آمده از افراد در هریک از بخشهای
دندانپزشکی به روش REBA
ردیف

میانگین و انحراف معیار

بخش

سطح خطر

فراوانی

1

اندودنتیکس

امتیاز نهایی
2/3 ± 1/12

متوسط ()2/02

19

2

اطفال

2/22 ± 0/707

متوسط ()2

8

3

ارتودنسی

2/20 ± 1/13

متوسط ()2

9

4

پریودونتیکس

4/03 ± 0/218

متوسط ()2

8

2

پروتز

4/33 ± 0/707

متوسط ()2

9

0

ترمیمی

4/71 ± 0/720

متوسط ()2

7

7
8

جراحی عمومی
جراحی تخصصی

7/43 ± 1/272
9/33 ± 0/277

متوسط ()2/43
باال ()3

7
3

نمودار .9توزیع درصد فراوانی شیوع اختالالت اسکلتی – عضالنی در بین دانشجویان
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بحث
اختالالت اسکلتی -عضالنی یکی از عمدهترین بیماریها و
عوارض ناشی ازکار میباشد ،هنگامی که فردی حرکات مکرر
مشابه را به صورت مداوم و به مدت طوالنی انجام دهد
بدن وی مانند ماشین فرسوده شده و به تدریج
عالیمی از مشکالت و بیماریهای اسکلتی -عضالنی آشکار
خواهد شد .این مشکالت بر سیستم اسکلتی -عضالنی
شامل اعصاب ،ماهیچهها ،تاندونها و غالف تاندونها،
رباط استخوانها و مفاصل دستها ،مچ ،آرنج ،شانهها،
گردن ،زانوها ،باسن و پشت تأثیرات نامطلوبی خواهد گذاشت.
بیماریهای اسکلتی -عضالنی را میتوان صدمات ناشی از
حرکات تکراری ) RMI (Repeat active motion injuries
نیز نامید] Genaidy .[27و همکاران] [28بر این باورند که
اختالالت اسکلتی -عضالنی ،عامل اصلی آسیبهای انسانی
نیروی کار ،کاهش بهره وری و زیانهای اقتصادی هستند .آنها
بیان کردند که این اختالالت دلیل یک سوم درخواست
غرامتهای ناشی از کار میباشند .هدف از این مطالعه تعیین
سطح خطر ارگونومیکی وضعیت بدن در حین کار به روش
 REBAدر دانشجویان دندانپزشکی بود.
در مطالعهی حاضر ،اختالالت اسکلتی -عضالنی میان
دانشجویان شیوع باالیی داشت [18]Rundcrantz .درگزارش
خود اعالم کرد که عوارض اسکلتی -عضالنی در دندانپزشکان
از شیوع باالیی برخوردار است.
 08/0درصد دانشجویان اختالالت اسکلتی– عضالنی را
حداقل در یک ناحیه اظهار نمودند .ترتیب اختالالت اسکلتی-
عضالنی در دانشجویان دندانپزشکی در شانه ،قسمت تحتانی
پشت و مچ دست بهدست آمد .آسیبهای اسکلتی -عضالنی در
دانشجویان در قسمت مچ پا شیوع کمتری داشت ،که میتواند با
وضعیت کاری دانشجویان مرتبط باشد .طبق بررسی انجام شده
شیوع اختالالت اسکلتی– عضالنی فقط در ناحیهی گردن در
بین دندانپزشکان و دانشجویان تفاوت معنیداری داشت.
در مطالعهی حاضر شایعترین اختالالت اسکلتی -عضالنی
در دانشجویان ،شانه و قسمت تحتانی پشت بود ،در حالی که در
اکثر مطالعات شایعترین محل اختالالت اسکلتی -عضالنی
ناحیه گردن گزارش شده است] .[29-32درد گردن در گزارش

 ،[18]Rundcrantzدر پژوهش دیگری توسط  Rundcrantzو
همکاران] [33و همچنین در تحقیق  Morkenو
 [14]Augustonو بیشترین شیوع را داشت ،که میتوان علت
مغایرت با نتایج پژوهش حاضر را به دلیل عدم سابقه کار کافی
دانشجویان دانست .طبق جدول  ،2میانگین سابقه کاری
دانشجویان  3/47سال است ،در صورتی که سابقه کار
دندانپزشکان بیشتر میباشد ،همچنین ساعات کاری
دانشجویان کمتر از دندانپزشکان بود .طبق بررسی بهعمل آمده
میانگین ساعت کار برای دانشجویان در هفته  20/98و برای
دندانپزشکان  30/44ساعت بود .در پژوهشی که توسط
 [34]Bokenدر سال  2000انجام داد ،متذکر شد که ساعت کار
روزانه از فاکتورهای مؤثر در بروز دردهای گردن میباشد .در
مطالعهی حاضر تفاوت معنیداری میان نمرات  REBAو
دانشجویان دختر و پسر وجود نداشت (بین جنس و سطح ریسک
ارگونومیکی) ،که با نتایج حاصل از مطالعه [18]Rundcrantzو
 [32]Meonو عزالدینی اردکانی و همکاران] [30مشابه بود .در
مطالعهای که انجام شد مشخص گردید که هر چه ساعت کاری
دانشجویان زیاد باشد ،خستگی در دانشجویان افزایش مییابد.
بررسی وضعیت بدن دانشجویان در حین کار به روش
 REBAنشان داد که کار کردن آنها در این حاالت به احتمال
متوسط و باالیی منجر به بروز ناراحتی های اسکلتی -عضالنی
در آنها خواهد شد که این نتایج با نتایج پژوهشهای قبلی در
ایران همسو میباشد] .[37-39علتهای زیادی باعث بروز چنین
وضعیتی میگردد ،که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر
اشاره نمود:
آموزش ناکافی دانشجویان در خصوص رعایت اصول
ارگونومیک در حین کار ،عدم پایش مستمر رعایت اصول صحیح
ارگونومیک ،طراحی نامناسب ایستگاه کاری و ایزارهای کار،
استرس موجود در کار ،استقرار نامناسب میز حاوی ابزار و وسایل
مورد نیاز ،عدم استفاده از دستیار ،استفاده نادرست از نور موجود
در ایستگاه کاری ،عدم استفاده از صندلی مطابق با اصول
ارگونومیک ،عدم توانایی کامل دانشجو در کار با آینه
دندانپزشکی ،فعالیت استاتیک اندام بدن در حین کار و ...که
منجر به اتخاذ وضعیت بدنی نامناسب میگردد و در نهایت با
افزایش اسید الکتیک ،پیدایش خستگی و درد ناشی از آن در
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اندامهای مختلف بدن سبب بروز ناراحتی و اختالالت
اسکلتی -عضالنی در بدن میشود].[40
بخش جراحی تخصصی به علت نوع کار و حساسیتهای
ناشی از آن که باعث میشد دانشجویان نسبت به رعایت وضعیت
بدنی صحیح دچار غفلت شوند ،از سطح خطر باالیی برخوردار بود
که با نتایج بهدست آمده در مطالعهی رمزیار و همکاران][41
مشابه میباشد .در تحقیقی که توسط یعقوبی و اسماعیلی][37
انجام شد ،بخشهای جراحی ،اطفال و پروتز متحرک بر حسب
میانگین امتیاز نهایی در سطح خطر باال بودندکه با نتایج بهدست
آمده در تحقیق حاضردر بخش جراحی تخصصی که بر حسب
میانگین امتیاز نهایی در سطح خطر باال قرار داشت همسو
میباشد ،اما در بخش اطفال و پروتز در سطح خطر متوسط قرار
داشتند .بنابراین کاهش سطح خطر در بخش جراحی از اولویت
بیشتری برخوردار است و باید نسبت به کاهش سطح خطر هر
چه زودتر اقدام شود.
همچنین افزایش ساعت کاری سبب شد که دانشجویان برای
ادامهی کار خود ،وضعیت بدنی نامناسب به مدت طوالنی و بدون
استراحت به خود بگیرند و با اعمال نیروی بیش ازحد و ایجاد
انقباضهای اضافی در ماهیچههای خود ،سطح خطر ارگونومیکی
را زیاد کردند که در نهایت در دراز مدت منجر به آسیبهای
اسکلتی -عضالنی میشود ،که این مورد در بخش جراحی
تخصصی بسیار شایع بود.
با توجه به اینکه دانشجویان مدت زمان محدودی را در هر
یک از بخشهای دندانپزشکی میگذرانند این احتمال وجود
دارد که ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی آنان مربوط به سایر
بخشها نیز باشد ،که از محدودیتهای این مطالعه میباشد.
بنابراین پیشنهاد میگردد تعداد بیشتری از دانشجویان
دندانپزشکی در هر یک از بخشها بهطور همزمان در
کلینیکهای دندانپزشکی مورد ارزیابی قرار گیرند و با
دندانپزشکانی که در کلینیکهای دندانپزشکی بهطور تخصصی

فعالیت مینمایند ،مقایسه شوند .همچنین دسترسی به تمام
دانشجویان جهت ارزیابی ارگونومیکی و تعیین میزان شیوع
ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی از دیگر محدودیتهای این طرح
بود که توصیه میگردد قبل از هر گونه ارزیابی ،مسؤولین مربوطه
در جلسهای توسط محققین توجیه شوند تا هماهنگیهای الزم را
در جهت ارزیابی بهتر و فراگیر فراهم نمایند].[41-21
نتیجهگیری
شایعترین اختالالت اسکلتی -عضالنی در دانشجویان به
ترتیب مربوط به شانه و قسمت تحتانی پشت بود .با توجه به
امتیاز نهایی بهدست آمده ،دانشجویان دندانپزشکی در سطح
خطر متوسط و باال قرار دارند که به ترتیب به مداخلهی
ارگونومی جهت اصالح وضعیت کاری و پیشگیری یا کاهش
اختالالت اسکلتی  -عضالنی فوری نیاز دارند .بهمنظور کاهش
شیوع ناراحتیها و سطح خطر ،پیشنهاد میگردد رعایت اصول
ارگونومیکی نظیر رعایت وضعیت بدن در حین کار ،نحوهی
استفاده از ابزار دندانپزشکی ،استفاده از تجهیزات مناسب از
نظر ارگونومیکی ،روشنایی و دید کافی و مناسب ،دید غیر
مستقیم به وسیله آینه ،استفاده از لنز بزرگنمایی در کارهایی
که نیاز به دقت و دید بیشتر دارند و اهمیت دادن به ورزش و
استراحتهای دورهای و  ...انجام شود.
تشکر و قدردانی
این پژوهش با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان انجام شده است .نویسندگان صمیمانه از
معاونت دانشجویی و همچنین دندانپزشکان و دانشجویان
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که ما را
در انجام این طرح یاری نمودند ،تشکر و قدردانی می نمایند.
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Ergonomic assessment of body posture during work using the Rapid
Entire Body Assessment method and prevalence of musculoskeletal
disorders in dental students

Samira Barakat, Mehrdad Javan, Habibollah Dehghan, Ehsanollah Habibi*
Abstract
Introduction: The incidence of musculoskeletal disorders in the dental profession is high due to
long-term repetitive movements and some inappropriate ergonomic working conditions. Therefore,
it is important to identify inappropriate positions and risk factors in dental practitioners. The aim of
this study was to evaluate ergonomic body posture during work using Rapid Entire Body
Assessment (REBA) method in dental students in Isfahan University of Medical Sciences.
Materials and Methods: The subjects in this cross-sectional descriptive-analytical study were
randomly selected from dental students in Isfahan University of Medical Sciences and consisted of
70 students (34 females and 36 males). To determine the prevalence of musculoskeletal disorders
Nordic questionnaire was used. To assess students status during work using REBA method the
researcher directly observed the students for 20 to 30 minutes and data was recorded. Data was
reported as percentages of relative frequencies and the means and analyzed with SPSS using chisquared test. Mann-Whitney test was used for the comparison of REBA mean scores separately for
genders.
Results: The most common musculoskeletal disorders in students were related to the shoulder the
lower back with 41.2% and 31.7%, respectively. The mean REBA scores on the left and right sides
were 5.13 and 5.01, respectively. Body posture was at the moderate and high risk levels in 90% and
10% of the students, respectively. Students’ posture during surgery was at a high risk level. There
were no significant differences between REBA scores of male and female students
(p value = 0.239).
Conclusion: Based on the results of the present study, considering the moderate and high risk
levels of subjects, the students need ergonomic intervention to prevent musculoskeletal disorders.
Key words: Dentist, Musculoskeletal disorder, Posture.
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