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  ر المهنيةاخطألبعض ال تعرض أطباء األسنان بدمشقدراسة 
  

  **شريف عدنان األشقر                    *عمار محمود مشلح
  ***سامر صالح خضور

  الملخص
التي حددت في العديد    فة المخاطر خالل األعمال الصحية      الرغم من معر  على  : البحث خلفية

  .ول المتقدمة ما تزال قليلة جداًمن الدول الصناعية فإن المعلومات المتداولة من الد
 ،هذه الدراسة تحدد األخطار المهنية الحاصلة في بيئة العمل السني السريري: هدف الدراسة
  .ء األسنان الوقائي في مدينة دمشق بفعالية ووضع أطبااً متعلقاًوتجري مسح
  .ة دمشقمدينأجري مسح األخطار المهنية الحاصلة على أطباء األسنان في : طرائق البحث

  . سنة75 و 24دل العمر يتراوح بين ، كان مع طبيب107استجاب 
كان لديهم إصابة بأدوات حادة خالل األشهر الستة الماضية، %  38,7  أياً طبيب141: النتائج

  .كان لديهم تماس منتظم مع األملغم السني% 60,7والقسم األعظم 
  . من الممارسين%57,9 ألم الظهر كان أكثر المخاطر المهنية تواتراً بنسبة

 مـن الـوعي حـول        تبين هذه الدراسة أنه على الرغم من وجود مستوى عالٍ         : االستنتاج
 إال أن اإلجراءات السريرية للوقايـة مـن        ؛المخاطر المهنية لدى أطباء األسنان الممارسين     

  .المخاطر المهنية داخل الفريق السني السريري لم تزل غير كافية
  .الشائع من المخاطر المهنيةشكل آالم الظهر الكانت 
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  . جامعة دمشق– كلية طب األسنان – قسم مداواة األسنان -أستاذ مساعد ***



  ر المهنيةاخطأللبعض ا تعرض أطباء األسنان بدمشقدراسة 
 

 510 

Study of Exposure Dentists in Damascus to Some 
Occupational Risks 

 
 

Ammar M Mashlah*                     Sharif Al Ashkar** 
Samer Khaddour*** 

Summery 
Background: Although identification of risks to dental healthcare workers 
has been explored in several industrialized nations, very little data is 
available from developing countries. 
Aim of study: This paper examines the occupational hazards present in the 
dental environment and reports survey results concerning attitudes and 
activities of a group of Syrian dental care providers. 
Methods: A survey on occupational hazards was conducted among the 
clinical dental at the Dental clinic in Damascus, Syria. 
staff responded 107 dentists, Subject ages ranged from 24 to 75 years with.  
Results: 41 Dentists (38.7%) could recall a sharp injury in the past six 
months, and the majority (60.7%) had regular contact with dental 
amalgam, while backache was the most frequently experienced hazard in 
57.9% of the subjects. 
Conclusions: This study shows that, in spite of a high level of 
awareness about  the occupational risks among dental practitioners, 
however, clinical procedures for the prevention of occupational risks within 
the dental healthcare workers is not enough Back pain was the common 
form of occupational hazards. 
Keywords: Occupational hazards, dental staff, cross infection control 
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  Introduction and aim of study:الهدف من البحث المقدمة و* 
التي حددت في العديـد مـن       فة المخاطر خالل األعمال الصحية      الرغم من معر  على  

  .لمتداولة من الدول المتقدمة ما تزال قليلة جداًالدول الصناعية فإن المعلومات ا
 ،هذه الدراسة تحدد بعض األخطار المهنية الحاصلة في بيئة العمل الـسني الـسريري       

  . بفعالية ووضع الفريق الطبي السني الوقائي في دمشق  متعلقاًوتجري مسحاً
ـ                ون يمكن أن يعرف الخطر المهني كخطر أو أذية يتعرض لها الشخص عادة مـا تك

  )1(. ة عن الوظيفةناجم
يمكن أن يشير كذلك إلى العمل أو المواد أو اإلجراءات أو الوضعيات التي تؤهـب أو      

   )2.(تسبب الحوادث أو المرض في مكان العمل  
 Bernadinoعلى يـد العـالم   18إن تاريخ تحذيرات األخطار المهنية يعود إلى القرن 

Ramazzini  فـي  تأثيرهـا   ي تحدث عن دور المهنة و     لذا أبو الطب المهني     الذي يعد
  )2(المرض الصحة و

ن األذيات المتعلقة   إن ممارسة طب األسنان تعرض أطباء األسنان الممارسين لطيف م         
  : بالعمل تتضمن

  . من التركيزساعات طويلة مع مستوى عاٍلالعمل  -1
 .العمل بوضعية الجلوس -2

 .التعامل مع المرضى القلقين -3

أثناء التحضير اآللـي بالقبـضات عاليـة        في   المنطلق   )المعدي(التعرض للرذاذ    -4
  .السرعة

 .التعرض للمواد الكيماوية المختلفة المستعملة في طب األسنان السريري -5

 .مخاطر أخرى -6

ميـة علـى أطبـاء األسـنان         ذات أه  اًإن هذه المخاطر يمكـن أن تـشكل أخطـار         
  )3(.الممارسين
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 مـن   متـشابهاً  و  واسـعاً  نان طيفـاً  تشكل األخطار المهنية الموجودة لدى أطباء األس      
مصدر هذه المخاطر هي بيئة العمل       وفي بعض األحيان مخاطر قانونية، إن        ،األخطار

  )2(.الجوانب االجتماعية والكيميائية والحيوية واآللية والتي تتضمن البيئة الفيزيائية
    Physical Hazardsالمخاطر الفيزيائية 

مساعد معرضون لخطر اإلصابات الفيزيائية خالل      إن طبيب األسنان والفريق الطبي ال     
   )4(.العديد من األعمال السنية 

ة الفموية المتطايرة إلى العـين      إن مصادر اإلصابات الفيزيائية تتضمن فضالت الحفر      
الوخز والجرح بـاإلبر واألدوات الحـادة       والجروح بواسطة األدوات الحادة و    القطع  و

  .األخرى
 الخطرة إلى الممـارس      عن انتقال األمراض الخمجية    مبعض اإلصابات يمكن أن تنج    

  .السني
 سجلت بنـسبة   ) المخاطية األنسجةأذيات تخترق   (إن اإلصابة باإلبر واألدوات القاطعة      

  .أثناء خياطة الجروحفي  العمليات الجراحية وبشكل غالب  من%)15-1(تتراوح بين 
ذية برؤوس اإلبر تحدث كـل   أ800,000في الواليات المتحدة األمريكية هناك أكثر من 

  )4(.الرغم من التوعية الصحية المستمرة ومحاوالت وقاية الفريق العاملسنة، على 
أثناء عمليات التلقـيح    في  تحدث اإلصابة العينية من األجزاء المتطايرة مثل قطع القلح          

ث الذي يحـد  )الرذاذ الحاوي على الجراثيم والفيروسات    (أو السوائل الفموية المتطايرة     
  .أثناء استعمال القبضات السنية ذات السرعات العاليةفي 

ومن المصادر الكامنة لإلصابات العينية الضوء الشديد لجهـاز التـصليب الـضوئي،         
وينصح المستعمل لجهاز التصليب الضوئي أن يستعمل واقيات العيون خالل استعمال           

  )5,6(.الجهاز
هـي  عاملين في مجال الصحة الفموية إن أكثر اإلصابات المسجلة بشكل تجريبي بين ال    

  .)7(. إصابات الجهاز العضلي الهيكلي
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التـي تـسبب    بتة متكررة خالل الحركات الـسنية        ضرورة العمل في وضعية ثا     ألن
  )3(.للممارس السني السريري آالم الظهر وألماً رقبياً

 Chemical Hazardsالمخاطر الكيميائية 
 ألن  ؛ أكثر المكونات امتداداً وانتشاراً في العمل السني       تشكل البيئة الكيميائية واحداً من    

المركبات الكيماوية الحديثة والسوائل أصبحت تدخل بشكل أكثر انتظاماً  فـي العمـل          
  )2(.السريري

معظم المركبات الكيميائية ال يمكن معرفة تأثيراتها الصحية، وبعضها يمكن أن يسبب            
  )2(.مشاكل صحية بعد عدة سنوات من االستعمال

كثير من المواد الحيوية والمنتجات الكيماوية واإلضافية المستعملة في طـب األسـنان    
  )8(.اًتسبب رد فعل كيميائي

بـودرة  ملة في العيـادة الـسنية  الزئبـق و         وتتضمن العوامل الخطرة كيماوياً المستع    
  .N2Oغاز أكسيد النتروز  و المطهرات و)NRL(الالتكس 

 الـذي يـستعمل فـي       )9(. ألكثر خطورة هو الزئبق   ة وا من بين أكثر المركبات أهمي    
يشكل مصدراً مستمراً للخطر المهني على الممـارس الـسني بـسبب    األملغم السني و  

وإن المركـب   . )9,10(أبخرة الزئبق الذي يمكن أن يمتص بوساطة الجلد والـرئتين           
  .الفعال ألبخرة الزئبق تتركز بشكل أساسي في أنسجة الدماغ

 ويمكن أن تترافـق   ، المتسمم بالزئبق بأورام في الوجه والقدمين واليدين       يمكن أن يميز  
  .مع كالم غير مفهوم ورجفان اليد وخط غير واضح ومتدرج غير مقروء

  .يمكن أن تقلل أخطار التعرض للزئبق عن طريق التعامل معه بعناية
المـواد  االستعمال المستمر للقفازات المبودرة بـالالتكس واسـتعمال         يمكن أن يسبب    

الشرى التماسي،   الجلد والتهاب الجلد التماسي، و     المطهرة خالل األعمال السنية التهاب    
   )11.(والتهاب الجلد التحسسي

إن أكثر المشاكل المهنية خطورة والمتشاركة مع االستعمال المستمر لبودرة الالتكـس          
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)NRL(   ـ شار رذاذ  في طب األسنان هو الحساسية تجاه مادة الالتكس الناجمة عـن انت
 وهذا يمكن أن يسبب التهاب الجلد في اليدين، وهذا يمكن أن يحـدث      ،)NRL(بروتين  

 والعديد من العيادات السنية أوقفت استعمال مواد الالتكس مثل الكفوف           ،بشكل متكرر 
   )11,12.(والحاجز المطاطي 

تتراوح بـين   في الدراسات الحديثة فإن نسبة اإلصابة المهنية المرتبطة بالتهابات الجلد           
 وهي ناتجة عن المواد السائدة المستعملة مـن قبـل االختـصاصيين             ،%42حتى   21

  )13.(المختلفين
ردود األفعال التخريشية العابرة للعينين والطريق التنفسي بشكل متكرر مـع           شوهدت  

 هـا وتطايرانتشار المواد ذات األساس الراتنجي ومواد التحميض الشعاعي والمنظفات          
يضاً البروكائين والصابون، واألوجينول، واليود، والفورمالين، والفينول،       وهذا يشمل أ  

والمواد المعقمة األخرى، وأكثر االرتكاسات شـيوعاً تكـون تجـاه موجـود ميتيـل       
   )8(.ث كثيرة التي وضعت في بحوالميتاكربالت ومواد الطبع المرنة
اً وليس له أيـة تـأثيرات       سنوات عديدة مفيد  د خالل   عأيضاً فإن أكسيد النتروز الذي      

  .سمية إال المترافقة مع التأثيرات التخديرية
 بشكل مزمن نقـضت     N2Oالشذوذات العصبية لعمال الرعاية الصحية المعرضين لـ        

هذه النظرية بإعادة النظر في التقارير الطبية السنية الشخصية نجد أنها تمتلـك حلقـة             
. حية وإعاقة عمليـة التجديـد        مع عدد من المشاكل الص     ،N2Oمكشوفة عن مخاطر    

)14(   
جب أن تتخذ آليات للسيطرة على التلوث والمتوافقة مع االتحاد العالمي الـسني  ولذلك ي 

FDI.  
 Hazards   Biological (Cross-Infection)المخاطر الحيوية 

الذي يتماس بـشكل مباشـر أو غيـر         وحدة في الفريق السريري     طب األسنان   يشكل  
  )7(. المصابة واللعاب والدم وسوائل البدنةنسجمباشر مع األ

 معرضـون لخطـر اإلصـابة بــ      كلّهماألعضاء في الفريق الطبي السني السريري 
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HBV :    التهاب الكبد المصليB، بـ   والخمج HIV       وأنماط أخرى مـن األمـراض ،
  )15,16(.القابلة لالنتقال في العيادة السنية

 بين عامة الـشعب هـو       HBVعدل انتشار في المملكة المتحدة على سبيل المثال فإن م       
  %.1.6 بين أطباء األسنان HBVفي حين أن معدل انتشار ،0.5%

التي حددت ضـمن    ائعة يمكن أن تسبب التهاب الكبد       العديد من العوامل الفيروسية الش    
  .سوائل الجسم التي تتضمن اللعاب والدم

 وفيـروس   )HBV( و   )A) HAVإن أكثر العوامل الفيروسية شيوعاً هو التهاب الكبد         
  ) C .)16,17التهاب الكبد 

 ستصبح مشابهة جـداً إلصـابات       HIV/HBV فإن   Wattوفي دراسة مقدمة من قبل      
  )18(.العين والتسمم الزئبقي في معدل االنتشار بين العاملين السنيين

  Legal Hazardsالمخاطر القانونية
 األسنان والقوانين فـي أي مـن       فإن التنظيمات المتعلقة بطب    هاكلّفي البلدان المتقدمة    

 البلدان المتطورة   السيما و ،هذه البلدان تضمن األفعال القانونية للعاملين في مهنة الطب        
  . من الوعياًالتي يبدي فيها مواطنوها مستوى مرتفع

التوعية المهنية والوقاية من المخاطر القانونية معروفة من قبل أطبـاء           يجب أن تكون    
  )13(.  في العيادات  السنيةاألسنان الممارسين

  : البحثهدف*
المخاطر المهنية بعض تقييم مستوى الوعي و المعرفة تجاه    هذه الدراسة إلى     تهدف

وضـع التوصـيات    من ثَم إلى     و   ،لدى أطباء األسنان الممارسين في مدينة دمشق      
  . المناسبة للوقاية من هذه المخاطر 

  Materials and Methods :طرائقالمواد وال* 
  :صف العينة و-أوالً 

من أطباء وطبيبات األسـنان العـامين واالختـصاصيين          107تألفت عينة البحث من     
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الممارسين للمهنة، وقد كان توزع عينة البحث وفق متغيرات االختـصاص والعمـر             
  :يأت وعدد سنوات ممارسة المهنة كما يوالجنس

  : توزع أطباء عينة البحث وفقاً لالختصاص- 1
 النسبة المئوية عدد األطباء صاالختصا

 62.6 67  طبيب أسنان عام

 37.4 40  طبيب أسنان مختص

 100 107  المجموع

  .يبين توزع عينة البحث وفقاً لالختصاص) 1(جدول رقم 

النسبة المئوية لتوزع أطباء عينة البحث وفقاً لالختصاص 

62.6

37.4

طبیب أسنان ع  ام
طبیب أسنان مخت  ص

  
  .ختصاصيمثل النسبة المئوية لتوزع عينة البحث وفقاً لال) 1(مخطط رقم 

  : توزع األطباء المختصين في عينة البحث وفقاً لالختصاص التفصيلي- 2
 النسبة المئوية عدد األطباء االختصاص التفصيلي االختصاص

 25.0 10 جراحة

 25.0 10 لثة

 17.5 7 مداواة

 15.0 6 تقويم

 12.5 5 تعويضات

 5.0 2 أطفال

  طبيب مختص

 100 40 المجموع

  .يبين توزع األطباء المختصين في عينة البحث وفقاً لالختصاص التفصيلي) 2(جدول رقم 
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النسبة المئویة لتوزع أطباء األسنان المختصین في عینة البحث وفقًا 
لالختصاص التفصیلي

25.0

25.0
17.5

15.0

12.5
5.0

جراحة

لثة

مداواة

تقويم

تعويضات

أطفال

  
يمثل النسبة المئوية لتوزع األطباء المختصين في عينة البحث وفقاً لالختصاص ) 2(مخطط رقم 

  .التفصيلي
  : وجنس الطبيب توزع أطباء عينة البحث وفقاً لالختصاص- 3

 االختصاص النسبة المئوية عدد األطباء
 المجموع طبيبة  طبيب المجموع طبيبة  طبيب

 100 25.4 74.6 67 17 50  طبيب أسنان عام

 100 40.0 60.0 40 16 24  طبيب أسنان مختص

 100 30.8 69.2 107 33 74  عينة البحث كاملةً

  .توزع عينة البحث وفقاً لالختصاص وجنس الطبيبيبين ) 3(جدول رقم 
  

74.6

25.4

60.0

40.0

69.2

30.8

0
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ی ة  
ئو

الم
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الن

طبیب أسنان عام طبیب أسنان مختص عینة البحث كاملًة

االختصاص 

النسبة المئویة لتوزع أطباء عینة البحث وفقاً لالختص اص وجن س الطبی ب   

طبیبة
طبیب

  
  .يمثل النسبة المئوية لتوزع عينة البحث وفقاً لالختصاص وجنس الطبيب) 3(مخطط رقم 
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في عينـة البحـث وفقـاً    ) بالسنوات( المتوسط الحسابي ألعمار أطباء األسنان      – 4
  :لالختصاص

 الحد األعلى حد األدنىال  عدد األطباء االختصاص
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف المعياري

 9.3 40.5 75 27 67  طبيب أسنان عام

 9.4 38.8 61 24 40  طبيب أسنان مختص

 9.3 39.8 75 24 107  عينة البحث كاملةً

اف المعياري ألعمار أطباء يبين الحد األدنى والحد األعلى والمتوسط الحسابي واالنحر) 4(جدول رقم 
  .في عينة البحث وفقاً لالختصاص) بالسنوات(األسنان 

40.5 38.8 39.8
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ام  طبیب أسنان ـع طبیب أسنان مخـتص  عینة البحث كاملــًة

االختصاص 

في عینة البحث وفقًا ) بالسنوات(المتوسط الحسابي ألعمار أطباء األســنان 
لالختصاص

  
في عينة البحث وفقاً ) بالسنوات(يمثل المتوسط الحسابي ألعمار أطباء األسنان ) 4(مخطط رقم 

  .لالختصاص
  : توزع أطباء عينة البحث وفقاً لالختصاص وعدد سنوات الخبرة- 5

 النسبة المئوية عدد األطباء

طبيب  عدد سنوات الخبرة
أسنان 
  عام

طبيب 
أسنان 
 مختص

عينة 
البحث 
 كاملةً

طبيب 
أسنان 
  عام

طبيب 
أسنان 
 مختص

عينة البحث 
 كاملةً

 9.3 17.5 4.5 10 7 3   سنوات5أقل من 
 29.0 30.0 28.4 31 12 19   سنوات10 – 5من 

 61.7 52.5 67.2 66 21 45   سنوات10أكثر من 
 100 100 100 107 40 67  المجموع
  .يبين توزع عينة البحث وفقاً لالختصاص وعدد سنوات الخبرة) 5(جدول رقم 



 -مـشلح .    ع   2009 - العدد الثاني  -جلد الخامس والعشرون   الم -مجلة جامعة دمشق للعلوم الصحية    
 خضور.  س-األشقر. ش

 
 

519 

4.5

28.4

67.2

17.5

30.0

52.5

9.3

29.0

61.7

0

20

40

60

80

100
یة

ئو
الم

بة 
نس

ال

طبیب أسنان عام طبیب أسنان مختص لبحث كاملًة عینة ا

االختصاص 

النسبة المئویة لتوزع أطباء عینة البحث وفقًا لالختصاص وعدد سنوات ممارسة 
المھنة 

  أكثر من عشر سنوت سنوات٥ - ١٠من  سنوات٥أقل من 
  .يمثل النسبة المئوية لتوزع عينة البحث وفقاً لالختصاص وعدد سنوات الخبرة) 5(مخطط رقم 

      Results and Statistical Study:لتحليل اإلحصائياالنتائج و* 
  :الدراسة اإلحصائية التحليلية -
 من بعض المتغيرات المتعلقة بالمعلومـات الشخـصية للطبيـب    ة مؤلفة استبيان تقطب
 مقسمة إلى   ود عدة ومن بن ) العمر، الجنس، االختصاص، عدد سنوات ممارسة المهنة      (

ل أربعة بنود تتعلق بتعرض األطباء لبعض المخاطر         أقسام ، إذ تضمن القسم األو      عدة
التعرض إلصابة بأدوات حادة، التماس الروتيني مع األملغم السني، الـشكوى       (المهنية  

 من بند واحد    الثاني، وتألف القسم    )من ألم ظهري، الشكوى من التحسس تجاه الالتكس       
اسـتخدام بعـض    يتعلق بتعرض األطباء إلى تحسس أو تخريش أو أذية أخرى نتيجة            

، مواد الطبع، المـواد ذات      N2Oاألوجينول، مواد التحميض، غاز     (المواد المدروسة   
 بنداً واحداً يتعلـق     الثالث، وتضمن القسم    )األساس الراتنجي، المطهرات، مواد أخرى    

 تأثير كل من متغير     سِردثم  . ئل قانونية بسبب مهني   تعرض األطباء لمشاكل أو مسا    ب
 وكانـت   ، إجابات أطباء العينة   فيوعدد سنوات ممارسة المهنة     االختصاص والجنس   

  :يأتنتائج التحليل كما ي
  :دراسة التعرض لبعض المخاطر المهنية لطب األسنان -1
نتائج االستقصاء عن تعرض أطباء األسنان في عينة البحث لبعض المخـاطر             ×

  :المهنية لطب األسنان وفقاً لالختصاص
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 االختصاص النسبة المئوية عدد األطباء
التعرض لبعض البنود المتعلقة ب

 المجموع  نعم  ال المجموع نعم  ال األخطار المهنية لطب األسنان
هل تعرضت إلصابة بأدوات 

حادة خالل األشهر الستة 
 الماضية ؟

39 27 66 59.1 40.9 100 

هل لديك تماس روتيني مع 
 100 68.7 31.3 67 46 21 األملغم السني ؟

 100 62.7 37.3 67 42 25 هل تشكو من ألم ظهري ؟

طبيب أسنان 
 عام

هل تشكو من تحسس تجاه 
 100 19.0 81.0 63 12 51 الالتكس ؟

هل تعرضت إلصابة بأدوات 
حادة خالل األشهر الستة 

 الماضية ؟
26 14 40 65.0 35.0 100 

هل لديك تماس روتيني مع 
 100 47.5 52.5 40 19 21 األملغم السني ؟

 100 50.0 50.0 40 20 20 هل تشكو من ألم ظهري ؟

طبيب أسنان 
 مختص

هل تشكو من تحسس تجاه 
 100 13.2 86.8 38 5 33 الالتكس ؟

هل تعرضت إلصابة بأدوات 
حادة خالل األشهر الستة 

 الماضية ؟
65 41 106 61.3 38.7 100 

هل لديك تماس روتيني مع 
 100 60.7 39.3 107 65 42 األملغم السني ؟

 100 57.9 42.1 107 62 45 هل تشكو من ألم ظهري ؟

عينة البحث 
 كاملةً

هل تشكو من تحسس تجاه 
 100 16.8 83.2 101 17 84 الالتكس ؟

يبين النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن تعرض أطباء األسنان في عينة البحث ) 6(جدول رقم 
  .ة لطب األسنان وفقاً لالختصاصلبعض المخاطر المهني
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وات حادة صابة بأد اإل وتیني مع س الر التما
ي سن لغم ال األم

ھر لظ وى من ألم ا شك ال س لالتك ه ا جا س ت حس لت ا

المخاطر المھنیة المدروسة

النسبة المئویة لألطباء الذین تعرضوا لبعض المخاطر المھنیة لطب األسنان في 
عینة البحث وفقًا لنوع المخاطر واالختصاص الطبي

ن عام طبیب أسنا سنان مختص طبیب أ لًة حث كام لب عینة ا

  
يمثل النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن تعرض أطباء األسنان في عينة البحث ) 6(مخطط رقم 

  .لبعض المخاطر المهنية لطب األسنان وفقاً لالختصاص
 تكرارات التعرض لبعض األخطار المهنيـة لطـب     فيدراسة تأثير االختصاص     ×

  :األسنان
لدراسة داللة الفروق في تكرارات إجابات كل بند من البنود المتعلقة بالتعرض لبعض             
األخطار المهنية لطب األسنان بين مجموعة األطبـاء العـامين ومجموعـة األطبـاء      

  : يأت مربع كما يكأي اختبار ُأجريالمختصين في عينة البحث 
  : مربعكأينتائج اختبار  -

عرض لبعض األخطار المهنية البنود المتعلقة بالت
  لطب األسنان

عدد 
 اإلجابات

قيمة 
 كأي
  مربع

درجات 
 الحرية

قيمة 
مستوى 
الداللة 
 المقدرة

داللة 
 الفروق

هل تعرضت إلصابة بأدوات حادة خالل األشهر 
0.36 106 الستة الماضية ؟

7 1 0.545 
ال توجد 
فروق 
 دالة

4.70 107 هل لديك تماس روتيني مع األملغم السني ؟
2 1 0.030 

توجد 
فروق 
 دالة

1.65 107 هل تشكو من ألم ظهري ؟
4 1 0.198 

ال توجد 
فروق 
 دالة

0.58 101 هل تشكو من تحسس تجاه الالتكس ؟
7 1 0.443 

ال توجد 
فروق 
 دالة

ت كل بند من يبين نتائج اختبار كاي مربع لدراسة داللة الفروق في تكرارات إجابا) 7(جدول رقم 
البنود المتعلقة بالتعرض لبعض األخطار المهنية لطب األسنان بين مجموعة األطباء العامين 

  .ومجموعة األطباء المختصين في عينة البحث
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 في 0.05يالحظ في الجدول السابق أن قيمة مستوى الداللة المقدرة أصغر من القيمة              
% 95لسني، أي أنه عند مـستوى الثقـة         لبند المتعلق بالتماس الروتيني مع األملغم ا      ا

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تكرارات اإلجابات عن التعرض للتماس الروتيني            
مع األملغم السني بين مجموعة األطباء العامين ومجموعة األطباء المختصين في عينة            

بـاء  البحث، وبدراسة جدول التكرارات والنسب المئوية الموافق يالحظ أن نسبة األط          
العامين الذين تعرضوا لتماس روتيني مع األملغم السني كانت أكبر من نسبة األطبـاء           

  .المختصين الذين تعرضوا لتماس روتيني مع األملغم السني في عينة البحث
ا بالنسبة لإلصابة بأدوات حادة والشكوى من ألم الظهر والشكوى من التحسس تجاه             أم

، أي أنـه  0.05 من القيمة   اًكثيرالداللة المقدرة أكبر    ستوى  الالتكس فيالحظ أن قيمة م    
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تكـرارات اإلجابـات         % 95عند مستوى الثقة    

عن كل بند من البنود المذكورة بين مجموعة األطباء العـامين ومجموعـة األطبـاء               
صـابة   التعرض لكـل مـن اإل  في وال تأثير لالختصاص    ،المختصين في عينة البحث   

بأدوات حادة والشكوى من ألم الظهر والشكوى من التحسس تجاه الالتكس في عينـة              
  .البحث
نتائج االستقصاء عن تعرض أطباء األسنان في عينة البحث لبعض المخـاطر             ×

  :المهنية لطب األسنان وفقاً للجنس
البنود المتعلقة بالتعرض لبعض األخطار  الجنس النسبة المئوية ءعدد األطبا

 المجموع  نعم  ال المجموع نعم  ال المهنية لطب األسنان
هل تعرضت إلصابة بأدوات حادة خالل 

 100 45.2 54.8 73 33 40 األشهر الستة الماضية ؟
هل لديك تماس روتيني مع األملغم السني 

 100 70.3 29.7 74 52 22 ؟
 100 58.1 41.9 74 43 31 هل تشكو من ألم ظهري ؟

 طبيب

من تحسس تجاه الالتكس ؟هل تشكو   55 14 69 79.7 20.3 100 
هل تعرضت إلصابة بأدوات حادة خالل 

 100 24.2 75.8 33 8 25 األشهر الستة الماضية ؟
هل لديك تماس روتيني مع األملغم السني 

 100 39.4 60.6 33 13 20 ؟
 100 57.6 42.4 33 19 14 هل تشكو من ألم ظهري ؟

 طبيبة

حسس تجاه الالتكس ؟هل تشكو من ت  29 3 32 90.6 9.4 100 
يبين النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن تعرض أطباء األسنان في عينة البحث ) 8(جدول رقم 

  .لبعض المخاطر المهنية لطب األسنان وفقاً للجنس
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اإلصابة بأدوات حادة وتیني مع التماس الر
األملغم السني

الشكوى من ألم الظھر لالتكس التحسس تجاه ا

دروس  ة المخاطر المھنیة الم

النسبة المئویة لألطباء الذین تعرضوا لبعض المخاطر المھنیة لطب األسنان في 
عینة البحث وفقًا لنوع المخاطر والجنس

طبیب طبیبة

  
ة لنتائج االستقصاء عن تعرض أطباء األسنان في عينة البحث يمثل النسبة المئوي) 7(مخطط رقم 

  .لبعض المخاطر المهنية لطب األسنان وفقاً للجنس
 تكرارات التعرض لـبعض األخطـار المهنيـة لطـب           فيدراسة تأثير الجنس     ×

  :األسنان
لدراسة داللة الفروق في تكرارات إجابات كل بند من البنود المتعلقة بالتعرض لبعض             

المهنية لطب األسنان بين مجموعة األطباء الـذكور ومجموعـة الطبيبـات            األخطار  
  : يأت مربع كما يكأي اختبار أجرياإلناث في عينة البحث 

  : مربع كأينتائج اختبار  -

البنود المتعلقة بالتعرض لبعض 
 األخطار المهنية لطب األسنان

عدد 
 اإلجابات

 كأيقيمة 
  مربع

درجات 
 الحرية

قيمة 
مستوى 
الداللة 
 المقدرة

 داللة الفروق

هل تعرضت إلصابة بأدوات حادة 
 توجد فروق دالة 0.040 1 4.211 106 خالل األشهر الستة الماضية ؟
هل لديك تماس روتيني مع 

 توجد فروق دالة 0.003 1 9.125 107 األملغم السني ؟
 ال توجد فروق دالة 0.959 1 0.003 107 هل تشكو من ألم ظهري ؟

حسس تجاه هل تشكو من ت
 ال توجد فروق دالة 0.173 1 1.860 101 الالتكس ؟

 مربع لدراسة داللة الفروق في تكرارات إجابات كل بند من كأييبين نتائج اختبار ) 9(جدول رقم 
البنود المتعلقة بالتعرض لبعض األخطار المهنية لطب األسنان بين مجموعة األطباء الذكور 

  .وعة الطبيبات اإلناث في عينة البحثومجم
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 في 0.05يالحظ في الجدول السابق أن قيمة مستوى الداللة المقدرة أصغر من القيمة              
إلصابة بأدوات حادة والتماس الروتيني مع األملغم السني، أي أنه عند مستوى الثقـة              ا

بة توجد فروق ذات داللة إحصائية في تكرارات اإلجابات عن كل مـن اإلصـا      % 95
بأدوات حادة والتماس الروتيني مع األملغم السني بـين مجموعـة األطبـاء الـذكور           
ومجموعة الطبيبات اإلناث في عينة البحث، وبدراسة جـدول التكـرارات والنـسب             
المئوية الموافق يالحظ أن نسبة األطباء الذكور الذين تعرضوا إلصابة بأدوات حـادة             

لغم السني أعلى من نسبة الطبيبـات اإلنـاث         والذين تعرضوا لتماس روتيني مع األم     
الالتي تعرضن إلصابة بأدوات حادة والالتي تعرضن لتماس روتينـي مـع األملغـم              

  .السني في عينة البحث
الحظ أن ق             اا  أميمـة  لشكوى من ألم الظهر والشكوى من التحسس تجاه الالتكـس فـي

ال % 95أنه عند مستوى الثقة  ، أي   0.05 من القيمة    اًكثيرمستوى الداللة المقدرة أكبر     
توجد فروق ذات داللة إحصائية في تكرارات اإلجابات عن كل من الشكوى من ألـم               
الظهر والشكوى من التحسس تجاه الالتكس بين مجموعة األطباء الذكور ومجموعـة            

 الـشكوى مـن ألـم الظهـر         في وال تأثير للجنس     ،الطبيبات اإلناث في عينة البحث    
  . تجاه الالتكس في عينة البحثوالشكوى من التحسس

نتائج االستقصاء عن تعرض أطباء األسنان في عينة البحث لبعض المخـاطر             ×
  :المهنية لطب األسنان وفقاً لعدد سنوات ممارسة المهنة
عدد سنوات  النسبة المئوية عدد األطباء

 ممارسة المهنة

البنود المتعلقة بالتعرض 
لبعض األخطار المهنية لطب 

 األسنان
 المجموع  نعم  ال المجموع نعم  ال

هل تعرضت إلصابة بأدوات 
حادة خالل األشهر الستة 

 الماضية ؟
  سنوات5أقل من  100 20.0 80.0 10 2 8

هل لديك تماس روتيني مع 
 األملغم السني ؟

4 6 10 40.0 60.0 100 
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 100 50.0 50.0 10 5 5 هل تشكو من ألم ظهري ؟

هل تشكو من تحسس تجاه 
التكس ؟ال  

8 0 8 100 0 100 

هل تعرضت إلصابة بأدوات 
حادة خالل األشهر الستة 

 الماضية ؟
18 13 31 58.1 41.9 100 

هل لديك تماس روتيني مع 
 األملغم السني ؟

15 16 31 48.4 51.6 100 

 100 41.9 58.1 31 13 18 هل تشكو من ألم ظهري ؟

 10 – 5من 
 سنوات

هل تشكو من تحسس تجاه 
التكس ؟ال  

24 5 29 82.8 17.2 100 

هل تعرضت إلصابة بأدوات 
حادة خالل األشهر الستة 

 الماضية ؟
39 26 65 60.0 40.0 100 

هل لديك تماس روتيني مع 
 األملغم السني ؟

23 43 66 34.8 65.2 100 

 100 66.7 33.3 66 44 22 هل تشكو من ألم ظهري ؟

 10أكثر من 
 سنوات

تجاه هل تشكو من تحسس 
 الالتكس ؟

52 12 64 81.3 18.8 100 

يبين النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن تعرض أطباء األسنان في عينة البحث ) 10(جدول رقم 
  .لبعض المخاطر المهنية لطب األسنان وفقاً لعدد سنوات ممارسة المهنة
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اإلصابة بأدوات حادة التماس الروتیني مع
األملغم السني

الشكوى من ألم الظھر التحسس تجاه الالتكس

المخاطر المھنیة المدروس  ة

النسبة المئویة لألطباء الذین تعرضوا لبعض المخاطر المھنیة لطب األسنان في 
ت ممارسة المھنة عینة البحث وفقًا لنوع المخاطر وعدد سنوا

  أكثر من عشر سنوت سنوات٥ - ١٠من  سنوات٥أقل من 
يمثل النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن تعرض أطباء األسنان في عينة البحث ) 8(مخطط رقم 

  .لبعض المخاطر المهنية لطب األسنان وفقاً لعدد سنوات ممارسة المهنة
 تكرارات التعرض لبعض األخطار     فيدراسة تأثير عدد سنوات ممارسة المهنة        ×

  :المهنية لطب األسنان
 إجابات كل بند من البنود المتعلقة بالتعرض لبعض         لدراسة داللة الفروق في تكرارات    

مدة تقل عن   عة األطباء الذين مارسوا المهنة      األخطار المهنية لطب األسنان بين مجمو     
 ، سـنوات  10 و 5مدة تتراوح بين    عة األطباء الذين مارسوا المهنة       ومجمو ، سنوات 5

أجـري  نة البحث    سنوات في عي   10ومجموعة األطباء الذين مارسوا المهنة أكثر من        
  : يأت مربع كما يكأياختبار 

  : مربعكأينتائج اختبار  -
البنود المتعلقة بالتعرض لبعض 
 األخطار المهنية لطب األسنان

عدد 
 اإلجابات

قيمة 
 كأي
 مربع

درجات 
  الحرية

قيمة 
مستوى 
الداللة 
 المقدرة

 داللة الفروق

هل تعرضت إلصابة بأدوات حادة 
؟خالل األشهر الستة الماضية   106 1.65

 ال توجد فروق دالة 0.437 2 7
هل لديك تماس روتيني مع األملغم 

1.62 107 السني ؟
 ال توجد فروق دالة 0.444 2 4

5.58 107 هل تشكو من ألم ظهري ؟
 ال توجد فروق دالة 0.061 2 0

1.79 101 هل تشكو من تحسس تجاه الالتكس ؟
 ال توجد فروق دالة 0.408 2 1

يبين نتائج اختبار كاي مربع لدراسة داللة الفروق في تكرارات إجابات كل بند من ) 11(جدول رقم 
عة األطباء الذين مارسوا البنود المتعلقة بالتعرض لبعض األخطار المهنية لطب األسنان بين مجمو

 10 و5تراوح بين مدة تاء الذين مارسوا المهنة  سنوات ومجموعة األطب5مدة تقل عن المهنة 
  . سنوات في عينة البحث10أكثر من عة األطباء الذين مارسوا المهنة سنوات ومجمو
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لبنود ل 0.05يالحظ في الجدول السابق أن قيمة مستوى الداللة المقدرة أكبر من القيمة             
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      % 95، أي أنه عند مستوى الثقة       هاجميع المدروسة

عة األطبـاء الـذين    اإلجابات عن كل بند من البنود المدروسة بين مجمو      في تكرارات 
مـدة  عة األطباء الذين مارسوا المهنة       ومجمو ، سنوات 5مدة تقل عن    مارسوا المهنة   

 10أكثـر مـن     عة األطباء الذين مارسوا المهنة       ومجمو ، سنوات 10 و 5تتراوح بين   
 التعرض لألخطـار    في المهنة   سنوات في عينة البحث وال تأثير لعدد سنوات ممارسة        

  .المهنية لطب األسنان المدروسة في عينة البحث
نتيجة استخدام  ) الخ… تحسس   –تخريش  ( دراسة تعرض أطباء األسنان ألذية       – 2

  :بعض المواد المستخدمة في طب األسنان
  : دراسة التعرض ألذية نتيجة استخدام بعض المواد المستخدمة في طب األسنان–أ 
ستقصاء عن تعرض أطباء عينة البحث ألذية نتيجة اسـتخدام بعـض         نتائج اال  ×

  :المواد المستخدمة في طب األسنان وفقاً لالختصاص
 النسبة المئوية  عدد األطباء

لم   االختصاص
يتعرض 
  ألية أذية

تعرض ألذية 
من مادة 
واحدة أو 

 أكثر

لم يتعرض   المجموع
  ألية أذية

تعرض 
ألذية من 
مادة واحدة 

 أو أكثر

  مجموعال

 100 46.3 53.7 67 31 36 طبيب أسنان عام

 100 32.5 67.5 40 13 27 طبيب أسنان مختص

 100 41.1 58.9 107 44 63 عينة البحث كاملةً

يبين النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن تعرض أطباء عينة البحث ألذية نتيجة ) 12(جدول رقم 
  .مواد المستخدمة في طب األسنان وفقاً لالختصاصاستخدام بعض ال
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االختصاص 

النسبة المئویة لنتائج االستقصاء عن تعرض أطباء عینة البح ث ألذی ة نتیج ة اس  تخدام    
مادة أو أكثر من المواد المدروسة وفق ًا لالختص  اص 

لم یتعرض ألیة أذیة   تعرض ألذیة من مادة واحدة أو أكثر
يمثل النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن تعرض أطباء عينة البحث ألذية نتيجة ) 9(مخطط رقم 

  .استخدام بعض المواد المستخدمة في طب األسنان  وفقاً لالختصاص
 أطباء عينة البحث ألذية نتيجـة        تكرارات تعرض  فيدراسة تأثير االختصاص     ×

  :استخدام بعض المواد المستخدمة في طب األسنان  في عينة البحث 
لدراسة داللة الفروق في تكرارات تعرض أطباء عينة البحث ألذية نتيجـة اسـتخدام              
بعض المواد بين مجموعة األطباء العامين ومجموعة األطباء المختصين فـي عينـة             

  :يأتمربع كما ي كأياختبار أجري البحث 
  : مربعكأينتائج اختبار  -

 قيمة كاي مربع عدد اإلجابات
درجات 
 الحرية

 داللة الفروق قيمة مستوى الداللة المقدرة

 ال توجد فروق دالة 0.161 1 1.961 107

ض أطباء عينة  مربع لدراسة داللة الفروق في تكرارات تعركأييبين نتائج اختبار ) 13(جدول رقم 
البحث ألذية نتيجة استخدام بعض المواد بين مجموعة األطباء العامين ومجموعة األطباء المختصين 

  .في عينة البحث
، 0.05 من القيمة اًكثيريمة مستوى الداللة المقدرة أكبر      يالحظ في الجدول السابق أن ق     

 فـي تكـرارات    ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية      % 95أي أنه عند مستوى الثقة      
تعرض األطباء ألذية نتيجة استخدام بعض المواد بين مجموعـة األطبـاء العـامين              

 تعرض أطباء عينة البحـث      فيومجموعة األطباء المختصين، وال تأثير لالختصاص       
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  .ألذية نتيجة استخدام بعض المواد المستخدمة في طب األسنان في عينة البحث
نتائج االستقصاء عن تعرض أطباء عينة البحث ألذية نتيجة اسـتخدام بعـض           ×

  :المواد المستخدمة في طب األسنان وفقاً للجنس
 النسبة المئوية  عدد األطباء

لم   الجنس
يتعرض 
  ألية أذية

تعرض ألذية من 
 مادة واحدة أو أكثر

  المجموع
لم 

يتعرض 
  ألية أذية

تعرض ألذية من 
 مادة واحدة أو أكثر

  المجموع

 100 40.5 59.5 74 30 44 طبيب

 100 42.4 57.6 33 14 19 طبيبة

يبين النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن تعرض أطباء عينة البحث ألذية نتيجة ) 14(جدول رقم 
  .استخدام بعض المواد المستخدمة في طب األسنان وفقاً للجنس
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النسبة المئویة لنتائج االستقصاء عن تعرض أطباء عینة البحث ألذیة نتیجة استخدام 
مادة أو أكثر من المواد المدروسة وفقًا للجنس

لم یتعرض ألیة أذیة   تعرض ألذیة من مادة واحدة أو أكثر
يمثل النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن تعرض أطباء عينة البحث ألذية نتيجة ) 10(مخطط رقم 

  .استخدام بعض المواد المستخدمة في طب األسنان وفقاً للجنس
 تكرارات التعرض ألذية نتيجة استخدام بعض المـواد         فيدراسة تأثير الجنس     ×

   :المستخدمة في طب األسنان في عينة البحث
لدراسة داللة الفروق في تكرارات التعرض ألذية نتيجـة اسـتخدام بعـض المـواد               
المستخدمة في طب األسنان بين مجموعة األطباء الذكور ومجموعة الطبيبات اإلنـاث        

  : يأت مربع كما يكأي اختبار أجريفي عينة البحث 
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  :بع مركأينتائج اختبار  -

 عدد اإلجابات
 كأيقيمة 

 مربع

درجات 
 الحرية

 داللة الفروق يمة مستوى الداللة المقدرةق

 ال توجد فروق دالة 0.855 1 0.033 107

 مربع لدراسة داللة الفروق في تكرارات التعرض ألذية نتيجة كأييبين نتائج اختبار ) 15(جدول رقم 
لذكور ومجموعة الطبيبات استخدام بعض المواد المستخدمة في طب األسنان بين مجموعة األطباء ا

  .اإلناث في عينة البحث
، 0.05 من القيمة اًكثيريمة مستوى الداللة المقدرة أكبر      يالحظ في الجدول السابق أن ق     

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي تكـرارات          % 95أي أنه عند مستوى الثقة      
ن بين مجموعـة  التعرض ألذية نتيجة استخدام بعض المواد المستخدمة في طب األسنا    

 التعرض ألذية نتيجة    فياألطباء الذكور ومجموعة الطبيبات اإلناث، وال تأثير للجنس         
  .استخدام بعض المواد المستخدمة في طب األسنان في عينة البحث

نتائج االستقصاء عن تعرض أطباء عينة البحث ألذية نتيجة اسـتخدام بعـض           ×
  :سنوات ممارسة المهنةالمواد المستخدمة في طب األسنان وفقاً لعدد 

 النسبة المئوية  عدد األطباء

عدد سنوات 
ممارسة 
  المهنة

لم يتعرض 
  ألية أذية

تعرض ألذية 
من مادة 
واحدة أو 

 أكثر

لم يتعرض   المجموع
  ألية أذية

تعرض ألذية 
من مادة 
واحدة أو 

 أكثر

  المجموع

 5أقل من 
 سنوات

8 2 10 80.0 20.0 100 

 – 5من 
  سنوات10

18 13 31 58.1 41.9 100 

أكثر من 
  سنوات10

37 29 66 56.1 43.9 100 

يبين النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن تعرض أطباء عينة البحث ألذية نتيجة ) 16(جدول رقم 
  استخدام بعض المواد المستخدمة في طب األسنان وفقاً لعدد سنوات ممارسة المهنة
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عدد سنوات ممارسة المھنة

النسبة المئویة لنتائج االستقصاء عن تعرض أطباء عینة البح ث ألذی ة نتیج ة اس  تخدام    
مادة أو أكثر من المواد المدروسة وفقًا لعدد س نوات ممارس ة المھن  ة  

لم یتعرض ألیة أذیة تعرض ألذیة من مادة واحدة أو أكثر

.  
يمثل النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن تعرض أطباء عينة البحث ألذية نتيجة ) 11 (مخطط رقم

  .استخدام بعض المواد المستخدمة في طب األسنان وفقاً لعدد سنوات ممارسة المهنة
 تكرارات التعرض ألذيـة نتيجـة    فيدراسة تأثير عدد سنوات ممارسة المهنة        ×

  :ض المواد المستخدمة في طب األسنان في عينة البحث استخدام بع
لدراسة داللة الفروق في تكرارات التعرض ألذية نتيجة استخدام بعض المـواد بـين              

 ومجموعة األطباء الذين ، سنوات5مدة تقل عن عة األطباء الذين مارسوا المهنة   مجمو
 الـذين مارسـوا     عة األطباء  ومجمو ، سنوات 10 و 5مدة تتراوح بين    هنة  مارسوا الم 

  : يأت مربع كما يكأي اختبار أجري سنوات في عينة البحث 10أكثر من المهنة 
  : مربع كأينتائج اختبار  -

  مربعكأيقيمة  عدد اإلجابات
درجات 
 الحرية

 داللة الفروق قيمة مستوى الداللة المقدرة

 ال توجد فروق دالة 0.356 2 2.068 107

 مربع لدراسة داللة الفروق في تكرارات التعرض ألذية نتيجة كأييبين نتائج اختبار ) 17(جدول رقم 
عة  ومجمو، سنوات5مدة تقل عن عة األطباء الذين مارسوا المهنة استخدام بعض المواد بين مجمو
 عة األطباء الذين مارسوا ومجمو، سنوات10 و5مدة تتراوح بين األطباء الذين مارسوا المهنة 

  . سنوات في عينة البحث10أكثر من المهنة 
، 0.05 من القيمة اًيالحظ في الجدول السابق أن قيمة مستوى الداللة المقدرة أكبر كثير          

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي تكـرارات          % 95أي أنه عند مستوى الثقة      
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رسوا المهنة  عة األطباء الذين ما   التعرض ألذية نتيجة استخدام بعض المواد بين مجمو       
 5مدة تتـراوح بـين   عة األطباء الذين مارسوا المهنة   ومجمو ، سنوات 5مدة تقل عن    

 سنوات، وال تأثير    10أكثر من   عة األطباء الذين مارسوا المهنة       ومجمو ، سنوات 10و
 التعرض ألذية نتيجة استخدام بعض المواد في عينـة          فيلعدد سنوات ممارسة المهنة     

  .البحث
 المواد المسببة ألذية عند مجموعة األطباء الذين تعرضوا ألذيـة      دراسة أنواع  –ب  

  :من مادة واحدة أو أكثر
بلغ عدد تكرارات المواد المسببة ألذية نتيجة استخدامها عند األطباء الذين تعرضـوا             

 مرة وكانت نتائج دراسة تأثير االختصاص والجنس        65ألذية من مادة واحدة أو أكثر       
 تكرارات المواد المسببة ألذية عند مجموعة األطباء        فيمهنة  وعدد سنوات ممارسة ال   

  :يأتذية من مادة واحدة أو أكثر كما يالذين تعرضوا أل
  :نتائج االستقصاء عن أنواع المواد المسببة ألذية وفقاً لالختصاص ×

 النسبة المئوية  عدد األطباء

طبيب   أنواع المواد المسببة ألذية
أسنان 
  عام

طبيب 
أسنان 
 مختص

عينة 
البحث 
  كاملةً

طبيب 
أسنان 
  عام

طبيب 
أسنان 
 مختص

عينة 
البحث 
  كاملةً

 23.1 25.0 22.2 15 5 10 األوجينول

 12.3 15.0 11.1 8 3 5 مواد التحميض

 4.6 5.0 4.4 3 1 2 مواد الطبع

 12.3 15.0 11.1 8 3 5 المواد ذات األساس الراتنجي

 29.2 35.0 26.7 19 7 12 المطهرات

 18.5 5.0 24.4 12 1 11 رىمواد أخ

 100 100 100 65 20 45 المجموع

يبين النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن أنواع المواد المسببة ألذية وفقاً ) 18(جدول رقم 
  .لالختصاص
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االختصاص 

النسبة المئویة لنتائج إجابات األطباء الذین تعرضوا ألذیة ف ي عین ة البح ث ع ن الم واد      
المسببة لألذیة نتیجة استخدامھا وفقاً لالختص  اص

األوجینول مواد التحمیض مواد الطبع المواد ذات األساس الراتنجي المطھرات مواد أخرى

  
عن أنواع المواد المسببة ألذية  وفقاً يمثل النسبة المئوية لنتائج االستقصاء ) 12(مخطط رقم 

  .لالختصاص
واد المسببة ألذية فـي عينـة        تكرارات أنواع الم   فيدراسة تأثير االختصاص     ×

  :البحث
لدراسة داللة الفروق في تكرارات أنواع المواد المسببة ألذية بين مجموعـة األطبـاء       

 مربـع كمـا   كأي  اختباراجريالعامين ومجموعة األطباء المختصين في عينة البحث  
  : ي أتي
  : مربعكأينتائج اختبار  -

  مربعكأيقيمة  عدد اإلجابات
درجات 
 الحرية

 داللة الفروق  قيمة مستوى الداللة المقدرة

 ال توجد فروق دالة 0.614 5 3.560 65

ات أنواع المواد المسببة  مربع لدراسة داللة الفروق في تكراركأييبين نتائج اختبار ) 19(جدول رقم 
  .ألذية بين مجموعة األطباء العامين ومجموعة األطباء المختصين في عينة البحث

، 0.05 من القيمة اًكثيريمة مستوى الداللة المقدرة أكبر      يالحظ في الجدول السابق أن ق     
ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي تكـرارات          % 95أي أنه عند مستوى الثقة      

طباء ألذية نتيجة استخدام بعض المواد بين مجموعـة األطبـاء العـامين             تعرض األ 
 أنواع المواد المسببة ألذيـة      فيومجموعة األطباء المختصين، وال تأثير لالختصاص       

  .في عينة البحث
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  :نتائج االستقصاء عن أنواع المواد المسببة ألذية وفقاً للجنس ×
 طبيبة  طبيب طبيبة  طبيب  أنواع المواد المسببة ألذية ة المئويةالنسب  عدد األطباء

 26.7 22.0 4 11 األوجينول
 6.7 14.0 1 7 مواد التحميض
 0 6.0 0 3 مواد الطبع

 13.3 12.0 2 6 المواد ذات األساس الراتنجي
 26.7 30.0 4 15 المطهرات
 26.7 16.0 4 8 مواد أخرى
 100 100 15 50 المجموع

  .يبين النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن أنواع المواد المسببة ألذية وفقاً للجنس) 20(جدول رقم 
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الجنس 

النسبة المئویة لنتائج إجابات األطباء الذین تعرضوا ألذیة في عینة البحث عن المواد 
المسببة لألذیة نتیجة استخدامھا وفقًا للجنس

األوجینول مواد التحمیض مواد الطبع المواد ذات األساس الراتنجي المطھرات مواد أخرى

  
  .يمثل النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن أنواع المواد المسببة ألذية وفقاً للجنس) 13(مخطط رقم 

  :بة ألذية في عينة البحث  تكرارات أنواع المواد المسبفيدراسة تأثير الجنس  ×
لدراسة داللة الفروق في تكرارات أنواع المواد المسببة ألذية بين مجموعـة األطبـاء       

  : يأت مربع كما يكأي اختبار أجري الذكور ومجموعة الطبيبات اإلناث في عينة البحث
  : مربع كأينتائج اختبار  -

 قيمة كاي مربع عدد اإلجابات
درجات 
 الحرية

 داللة الفروق داللة المقدرةقيمة مستوى ال

 ال توجد فروق دالة 0.809 5 2.285 65

يبين نتائج اختبار كاي مربع لدراسة داللة الفروق في تكرارات أنواع المواد المسببة ) 21(جدول رقم 
  .ألذية بين مجموعة األطباء الذكور ومجموعة الطبيبات اإلناث في عينة البحث
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، 0.05 من القيمة اًكثيريمة مستوى الداللة المقدرة أكبر      حظ في الجدول السابق أن ق     يال
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تكرارات أنواع      % 95أي أنه عند مستوى الثقة      

المواد المسببة ألذية بين مجموعة األطباء الذكور ومجموعة الطبيبـات اإلنـاث، وال             
  .د المسببة ألذية في عينة البحث أنواع الموافيتأثير للجنس 

نتائج االستقصاء عن أنواع المواد المسببة ألذية وفقاً لعدد سـنوات ممارسـة     ×
  :المهنة

 النسبة المئوية  عدد األطباء
 5أقل من   أنواع المواد المسببة ألذية

  سنوات
 – 5من 

10 
 سنوات

 10أكثر من 
  سنوات

أقل من 
5 

  سنوات

 – 5من 
10 

 سنوات

 10أكثر من 
  نواتس

 27.3 15.8 0 12 3 0 األوجينول
 11.4 15.8 0 5 3 0 مواد التحميض
 4.5 5.3 0 2 1 0 مواد الطبع

 9.1 10.5 100 4 2 2 المواد ذات األساس الراتنجي
 29.5 31.6 0 13 6 0 المطهرات
 18.2 21.1 0 8 4 0 مواد أخرى
 100 100 100 44 19 2 المجموع

يبين النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن أنواع المواد المسببة ألذية وفقاً لعدد ) 22(جدول رقم 
  .سنوات ممارسة المهنة
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ن   أكثر من عشر ســنوت سنوات ٥ - ١٠من   سنوات ٥أقل ـم

عدد سنوات ممارسة المھنة 

النسبة المئویة لنتائج إجابات األطباء الذین تعرضوا ألذیة في عینة البحث عن المواد 
المسببة لألذیة نتیجة استخدامھا وفقًا لعدد سنوات ممارسة المھنة

األوجینول مواد التحمیض  مواد الطبـع  ي المواد ذات األساس الــراتنج المطھرات  مواد أخرى 

  
يمثل النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن أنواع المواد المسببة ألذية وفقاً لعدد ) 14(مخطط رقم 

  .سنوات ممارسة المهنة
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 تكرارات أنواع المواد المـسببة      فية تأثير عدد سنوات ممارسة المهنة       دراس ×
  :ألذية في عينة البحث 

لدراسة داللة الفروق في تكرارات التعرض ألذية نتيجة استخدام بعض المـواد بـين              
عة األطباء الذين  ومجمو، سنوات5مدة تقل عن لمهنة مجموعة األطباء الذين مارسوا ا  

عة األطباء الـذين مارسـوا       ومجمو ، سنوات 10 و 5راوح بين   مدة تت مارسوا المهنة   
  : يأت مربع كما يكأياختبار أجري  سنوات في عينة البحث 10أكثر من المهنة 

  : مربع كأينتائج اختبار  -

  مربعكأيقيمة  عدد اإلجابات
درجات 
 الحرية

 داللة الفروق قيمة مستوى الداللة المقدرة

 ق دالةال توجد فرو 0.106 10 15.787 65

يبين نتائج اختبار كاي مربع لدراسة داللة الفروق في تكرارات التعرض ألذية نتيجة ) 23(جدول رقم 
عة  ومجمو، سنوات5استخدام بعض المواد بين مجموعة األطباء الذين مارسوا المهنة مدة تقل عن 

عة األطباء الذين مارسوا  ومجمو، سنوات10 و5مدة تتراوح بين األطباء الذين مارسوا المهنة 
  . سنوات في عينة البحث10أكثر من المهنة 
، 0.05 من القيمة اًكثيريمة مستوى الداللة المقدرة أكبر      يالحظ في الجدول السابق أن ق     

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي تكـرارات          % 95أي أنه عند مستوى الثقة      
عة األطباء الذين مارسوا المهنة     بعض المواد بين مجمو   التعرض ألذية نتيجة استخدام     

 5مدة تتـراوح بـين   عة األطباء الذين مارسوا المهنة   ومجمو ، سنوات 5مدة تقل عن    
 سنوات، وال تأثير    10أكثر من   عة األطباء الذين مارسوا المهنة       ومجمو ، سنوات 10و

ض المواد في عينة    لعدد سنوات ممارسة المهنة على التعرض ألذية نتيجة استخدام بع         
  .البحث

  : دراسة التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني– 3
نتائج االستقصاء عن التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني من قبل أطباء عينة  ×

  :البحث وفقاً لالختصاص
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 النسبة المئوية  عدد األطباء

  االختصاص
لم يتعرض 
لمشاكل 
قانونية 

  بسبب مهني

تعرض 
لمشاكل 
قانونية 

 هنيبسبب م

  المجموع

لم يتعرض 
لمشاكل 
قانونية 

  بسبب مهني

تعرض 
لمشاكل 
قانونية 

 بسبب مهني

  المجموع

 100 7.6 92.4 66 5 61 طبيب أسنان عام

 100 15.0 85.0 40 6 34 طبيب أسنان مختص

 100 10.4 89.6 106 11 95 عينة البحث كاملةً

لمئوية لنتائج االستقصاء عن التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني من يبين النسبة ا) 24(جدول رقم 
  .قبل أطباء عينة البحث وفقاً لالختصاص
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االختصاص 

النسبة المئویة لنتائج االستقصاء عن تعّرض أطباء عینة البحث لمشاكل قانونیة 
بسبب المھنة وفقًا لالختصاص

لم یتعرض لمشاكل قانونیة بسبب المھنة تعرض لمشاكل قانونیة بسبب المھنة

  
يمثل النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني ) 15(مخطط رقم 

  .من قبل أطباء عينة البحث وفقاً لالختصاص
 تكرارات التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني من فية تأثير االختصاص  دراس ×

  :قبل أطباء عينة البحث
لدراسة داللة الفروق في تكرارات التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني بين مجموعة            

 كـأي  اختبـار  أجـري األطباء العامين ومجموعة األطباء المختصين في عينة البحث      
   :يأتمربع كما ي
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  : مربع كأيار نتائج اختب -

  مربعكأيقيمة  عدد اإلجابات
درجات 
 الحرية

 داللة الفروق قيمة مستوى الداللة المقدرة

 ال توجد فروق دالة 0.224 1 1.476 106

 مربع لدراسة داللة الفروق في تكرارات التعرض لمشاكل كأييبين نتائج اختبار ) 25(جدول رقم 
  .مهني بين مجموعة األطباء العامين ومجموعة األطباء المختصين في عينة البحثقانونية بسبب 

، 0.05 من القيمة اًكثيريمة مستوى الداللة المقدرة أكبر      يالحظ في الجدول السابق أن ق     
ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي تكـرارات          % 95أي أنه عند مستوى الثقة      

ين مجموعة األطباء العامين ومجموعة األطباء      التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني ب     
 التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني في عينـة  فيالمختصين، وال تأثير لالختصاص     

  .البحث
نتائج االستقصاء عن التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني من قبل أطباء عينة  ×

  :البحث وفقاً للجنس
 النسبة المئوية  عدد األطباء

  الجنس
لم يتعرض 

اكل لمش
قانونية 

  بسبب مهني

تعرض 
لمشاكل 

قانونية بسبب 
 مهني

  المجموع
لم يتعرض 

لمشاكل قانونية 
  بسبب مهني

تعرض 
لمشاكل 

قانونية بسبب 
 مهني

  المجموع

 100 12.3 87.7 73 9 64 طبيب

 100 6.1 93.9 33 2 31 طبيبة

الستقصاء عن التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني من يبين النسبة المئوية لنتائج ا) 26(جدول رقم 
  .قبل أطباء عينة البحث وفقاً للجنس
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النسبة المئویة لنتائج االستقصاء عن تعّرض أطباء عینة البحث لمشاكل قانونیة 
بسبب المھنة وفقًا للجنس

لم یتعرض لمشاكل قانونیة بسبب المھنة تعرض لمشاكل قانونیة بسبب المھنة

  
يمثل النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني ) 16(مخطط رقم 

  .من قبل أطباء عينة البحث وفقاً للجنس
رات التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني في طب  تكرافيدراسة تأثير الجنس    ×

  :األسنان في عينة البحث 
لدراسة داللة الفروق في تكرارات التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني بين مجموعة            

 مربـع   كأي اختبار   أجرياألطباء الذكور ومجموعة الطبيبات اإلناث في عينة البحث         
  : يأتكما ي

  : مربع كأينتائج اختبار  -

  مربعكأيقيمة  جاباتعدد اإل
درجات 
 الحرية

 داللة الفروق قيمة مستوى الداللة المقدرة

 ال توجد فروق دالة 0.327 1 0.960 106

 مربع لدراسة داللة الفروق في تكرارات التعرض لمشاكل كأييبين نتائج اختبار ) 27(جدول رقم 
  .اء الذكور ومجموعة الطبيبات اإلناث في عينة البحثقانونية بسبب مهني بين مجموعة األطب

، 0.05 من القيمة اًكثيريمة مستوى الداللة المقدرة أكبر      يالحظ في الجدول السابق أن ق     
ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي تكـرارات          % 95أي أنه عند مستوى الثقة      

ر ومجموعـة   التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني بين مجموعـة األطبـاء الـذكو           
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 التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني في عينـة  فيالطبيبات اإلناث، وال تأثير للجنس      
  .البحث
نتائج االستقصاء عن التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني من قبل أطباء عينة  ×

  :البحث وفقاً لعدد سنوات ممارسة المهنة
 النسبة المئوية  عدد األطباء

عدد سنوات ممارسة 
  المهنة

يتعرض لم 
لمشاكل 
قانونية 
بسبب 
  مهني

تعرض 
لمشاكل 
قانونية 

 بسبب مهني

  المجموع

لم يتعرض 
لمشاكل 
قانونية 

  بسبب مهني

تعرض 
لمشاكل 
قانونية 
بسبب 
 مهني

  المجموع

 100 10.0 90.0 10 1 9  سنوات5أقل من 

 100 9.7 90.3 31 3 28  سنوات10 – 5من 

 100 10.8 89.2 65 7 58  سنوات10أكثر من 

يبين النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني من ) 28(جدول رقم 
  .قبل أطباء عينة البحث وفقاً لعدد سنوات ممارسة المهنة
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 ال
سبة

الن

وات٥ - ١٠من  سنوات٥أقل من  أكثر من عشر سنوت سن

د سنوات ممارسة المھنة  عد

النسبة المئویة لنتائج االستقصاء عن تعّرض أطباء عینة البحث لمشاكل قانونیة 
بسبب المھنة وفقًا لعدد سنوات ممارسة المھنة

لم یتعرض لمشاكل قانونیة بسبب المھنة   تعرض لمشاكل قانونیة بسبب المھنة
لمشاكل قانونية بسبب مهني يمثل النسبة المئوية لنتائج االستقصاء عن التعرض ) 17(مخطط رقم 

  .من قبل أطباء عينة البحث وفقاً لعدد سنوات ممارسة المهنة
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 تكرارات التعرض لمشاكل قانونية فيدراسة تأثير عدد سنوات ممارسة المهنة       ×
  :بسبب مهني في عينة البحث 

عة لدراسة داللة الفروق في تكرارات التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني بين مجمو           
عة األطباء الذين مارسوا     ومجمو ، سنوات 5مدة تقل عن    باء الذين مارسوا المهنة     األط

أكثـر  عة األطباء الذين مارسوا المهنة  ومجمو، سنوات10 و5مدة تتراوح بين   المهنة  
  : يأت مربع كما يكأي اختبار أجري سنوات في عينة البحث 10من 

  : مربع كأينتائج اختبار  -

 ع مربكأيقيمة  عدد اإلجابات
درجات 
 الحرية

 داللة الفروق قيمة مستوى الداللة المقدرة

 ال توجد فروق دالة 0.986 2 0.029 106

 مربع لدراسة داللة الفروق في تكرارات التعرض لمشاكل كأييبين نتائج اختبار ) 29(جدول رقم 
عة  ومجمو، سنوات5مدة تقل عن مهنة عة األطباء الذين مارسوا القانونية بسبب مهني بين مجمو
عة األطباء الذين مارسوا  ومجمو، سنوات10 و5مدة تتراوح بين األطباء الذين مارسوا المهنة 

  . سنوات في عينة البحث10أكثر من المهنة 
، 0.05 من القيمة اًثيركيالحظ في الجدول السابق أن قيمة مستوى الداللة المقدرة أكبر           

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي تكـرارات          % 95الثقة  أي أنه عند مستوى     
مـدة  عة األطباء الذين مارسوا المهنة      التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني بين مجمو      

 10 و 5مدة تتراوح بـين     ارسوا المهنة    ومجموعة األطباء الذين م    ، سنوات 5تقل عن   
وات، وال تأثير لعدد     سن 10أكثر من   عة األطباء الذين مارسوا المهنة       ومجمو ،سنوات

  . التعرض لمشاكل قانونية بسبب مهني في عينة البحثفيسنوات ممارسة المهنة 
  Discussion:المناقشة* 

Bernadio Ramazzinin            هو أب األخطار المهنية الطبية الـذي صـنف األمـراض 
ــن   ــف مـ ــه  المؤلـ ــي كتابـ ــة فـ ــون   1713المهنيـ ــفحة و المعنـ صـ

De Morbios Artificum Diatriba"  "     الذي يوضح فيه ثالثـة أسـباب للمخـاطر
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  :المهنية وتتضمن
  .وضعية العمل الثابتة -1
 .الحركات المتكررة المستمرة -2

 .الضغط النفسي -3

كما أن العديـد    . يمكن أن تتطور العديد من المشاكل المهنية إلى مخاطر مهنية خاصة          
ـ         س تظهـر  من األخطار المهنية ال تظهر كلها مباشرة مثل الحوادث بـل علـى العك

  )3(.تأثيراتها بعد سنوات عديدة 
مـدة طويلـة هـو    ف مع وضعية عمل ووظائف روتينيـة       الممارس السريري المتكي  

. معرض لخطر كامن مع الممارسة المستمرة في العيادة فضالً عن تلوث جو العيـادة             
إن صحة الممارسين عرضة لمخاطر متعددة إذا لم تطبق معايير السالمة في العيـادة              

  .السنية
إن المخاطر الصحية في طب األسنان مع تطور المواد وتقنيات طـب            يمكن أن تزداد    

  .األسنان
ك العديد من التوجيهات والمالحظات والبروتوكوالت التي تدرس بـشكل سـريع            هنا

 فعلى سبيل المثال فـإن      ،لتنقض بشكل سريع بل أكثر من ذلك لتنزيل األخطار المهنية         
WHO/FDI    ملغم السني في تقارير حول صحة أطباء األسـنان    أجمعت رأيها حول األ

في المملكة المتحدة والواليات المتحدة وجد أن المعالجات الشائعة الكثيرة هي مـصدر            
أمراض الجهاز الـدوراني،    واالحتقان المزمن،   و لمجموعة تتضمن ألم الظهر،      مرٍض

 ) الـسريري الفريق الطبي الـسني (وهذه األمراض تحدث بنسبة عالية في هذه الزمرة   
  .عامة الناسبمقارنة 

نالحظ أن ألم الظهر هو الشائع لدى أطباء األسنان في الدراسة الحاضرة كان العمـر               
  .الذي هو العمر النموذجي للعمل في سورية سنة  75و  24للعينة يترواح بين 

من قلقهـم خطـر   % 88.6التي عبر فيها  نيجيرية سابقة دراسةيتشارك هذا الواقع مع  
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   . )HIV  )21،20ة بالـ اإلصاب
  .Bمعرضين لألخطار الناجمة عن األدوات الحادة، والتهاب الكبد معظم العاملين  كان
بسبب خطـورة العـدوى      B تلقيح كل الفريق الطبي ضد التهاب الكبد         الضروريمن  

أطبـاء  مـن   % 38,7بسوائل الجسم، وهذا مشترك مع حقيقة مرة وجدها البحـث أن            
الرغم مـن  حادة خالل األشهر الستة األخيرة على  إصابة بأدوات   األسنان لديهم تجربة  

 Adebola دراسة أجراها    و و هذه النسبة تتفق      ،أنهم لم يسألوا ماذا فعلوا بعد إصابتهم      

)22(.   
 و ) وزارة الـصحة  ( و الرقابية   ) الجامعات   (و هذا األمر يحتم على الجهات العلمية        

االستمرار في نشر الوعي الـصحي و الرقابـة علـى             ) نقابة أطباء األسنان    (النقابية
  . في العيادة السنية  األخماجتطبيق وسائل الحماية من 

لهيكلية العضلية تـشكل    وهذه الدراسة تماثل الدراسات السابقة في أن مشاكل الصحة ا         
، إن ألـم  شـيوعاً  المخاطر المهنية المسجلة لدى طبيب األسنان الممارسـين     أحد أكثر 

تسب مهنياً ناجم عن وضعية العمل غير المناسبة أو الحركات الرتيبة خالل            الظهر المك 
  )3,10.(معالجة المرضى

أيضاً فإنه من المهم المالحظة في هذه الدراسة أن القليـل مـن العـاملين يعرفـون                 
بالمخاطر القانونية الكامنة، وهذا يمكن أن يكون ناجماً عن عـدم شـيوع الـشكاوى               

غير مماثل لما هو عليه في الدول المتقدمة ، وهـذا أيـضاً       الصحية في سورية بشكل     
  .ناجم عن عدم الوعي لهذا الموضوع بين الناس

 Conclusion: االستنتاجات*
 من الوعي حول  المخـاطر       وجود مستوى عالٍ  تبين هذه الدراسة أنه على الرغم من        

وقاية من المخاطر   يرية لل المهنية لدى أطباء األسنان الممارسين إال أن اإلجراءات السر        
  . داخل الفريق السني السريري ما تزال غير كافية قليالًالمهنية
  .آالم الظهر الشكل الشائع من المخاطر المهنية كانت 
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