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ملخص البحث:
هدفت الدراسة إلى محاولة الكشف عن العالقة بين آالم الظهر المهنية و

وضعية الجموس

و إلختبار هذا اإلشكال قامت الباحثة بإجراء دراسة أرغونومية عمى حالة واحدة تعمل عمى
شاشة الحاسوب بقاعة اإلنترنت لما بعد التدرج بكمية العموم و التكنولوجيا بجامعة محمد
خيضر –بسكرة -و لمقيام بذلك استخدمت الباحثة التقنيات الميدانية التالية:
 .1أسلوب المقاربة األرغونومية  :لتوصيف و تحميل وضعية العمل محل الدراسة لمكشف
عن طبيعة العمل الحقيقي و المهام المختمفة و أهم اآلثار الناتجة عن أداء العمل
الحقيقي لمحالة محل الدراسة.
 .2أسلوب المقابلة الحرة الموجهة:

لجمع بعض البيانات المتعمقة بطبيعة المهام

و طبيعة أمراض العمود الفقري المهنية .و وجهة نظر المختص في الفحص باألشعة
حول مدى ارتباط نوع آالم الظهر بوضعية الجموس و المهام المختمفة.
 .3أسلوب المالحظة :لمالحظة كيفية أداء العمل الحقيقي و تسجيل األوقات القياسية
لممهام المتكررة و المختمفة.
 .4جهاز  : GEPM oédiV raziW DVD 0,5و هو جهاز لتحميل أفالم الفيديو
و تقطيع الصور لممهام و الوضعيات المختمفة.
_ و من خالل عرض وسائل القياس عمى األستاذ المؤطر بالجامعة أجمعت كل
المالحظات عمى أن هذه األساليب عمى مستوى جد مقبول و تخدم موضوع الدراسة
و أهدافها.
 ولقد كشفت الدراسة عمى النتائج التالية :إن وضعية الجموس يترتب عنها أثار واقعة عمى الحالة محل الدراسة تتمثل خصوصا في
آالم و شكاوي الظهر العضل هيكمية.
أ

كما كشفت الدراسة عمى أن التفاعل مع المهام المختمفة تتم في حدود ونطاق خارج مجال
زاوية الراحة المطموبة.
كما كشفت الدراسة أن وضعية الجموس ترتب عنها أمراض الظهر التالية:
 .1إعتالل جسم فقرات عمود الظهر السفمية(.) De lésions des corps vertébraux
 .2استقامة القوس السفمي لممقعدة) Intégrité des arcs postérieurs.(.
 .3سوء توازن الفقرات و فتق في الفقرة الخامسة) Anomalies de la statique.
Pincement discal L5/S1/vertébrale).

كما خمصت الدراسة إلى النتيجة العامة التي تفيد بأن لوضعية الجموس عالقة بآالم
الظهر المهنية.
و أخي ار ختمت الدراسة بتوصيات و إقتراحات بناءا عمى النتائج المتوصل إليها في
دراستنا.
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 مقدمة:
يتفق أغمب المعنيين باألمن والوقاية عمى أن آالم الظير ىي أىم األمراض المينية
التي تتطمب تعويضات مالية حيث يقترح الخبراء في موضوع أوجاع الظير أن نسبة
( )%56أو أكثر من العمال يظيرون أعراضا مرضية تتعمق بالظير خالل فترة من فترات
حياتيم المينية و حوالي نصف ىؤالء العمال تسبب لدييم ىذه األعراض غيابات عن العمل
متفاوتة المدة.
و آالم الظير ىي أعراض مرضية ناتجة عن أسباب عديدة ترجع في غالبيا إلى
تشوىات عظمية عمى مستوى فقرات العمود الفقري أو المفاصل الفقرية أو ترجع إلى آالم في
أعضاء الحوض أو عضالت البطن .كما ترجع إلى وضعيات العمل غير المناسبة وكذا
الوضعيات والميام التي تحد من الحركة الطبيعية لمجسم بحيث تجعل الفرد يحرك مختمف
أطرافو في ظروف غير مناسبة و تتطور ىذه األعراض مع طول فترة العمل و مع السن إلى
أن تصل إلى إعاقة حقيقية .وكما ىو الشأن عمية لدى العاممين عمى شاشات الحاسوب في
قاعة األنترنت أين وجدنا بعض الشكاوي المرتبطة بآالم الظير المينية جراء وضعية العمل
و التفاعالت المختمفة فييا لمقيام بميام معينة مترابطة ومتكررة ولمعرفة ما إذا كانت وضعية
العمل المتبناة (الجموس) ىي السبب الرئيسي أو المضاعف آلالم الظير قمنا بإجراء ىذه
الدراسة لمعرفة فحوى العالقة بينيما و لمقيام بذلك تضمنت الدراسة أربعة فصول مترابطة:
 .1جاء الفصل األول :متضمنا إشكالية و فرضيات الدراسة ،باإلضافة إلى إطار وحدود
الدراسة وكذا توضيح أىداف وأىمية الدراسة إلى جانب التعاريف اإلجرائية حول
موضوع الدراسة ،كما تم فيو عرض الدراسات السابقة حول الموضوع.
 .2الفصل الثــاني :أما الفصل الثاني تضمن تحميل المفاىيم لممتغيرات الواردة في
الدراسة.

ه

 .3أما الفصل الثالث :احتوى عمى المنيج المستخدم في الدراسة ،مكان و زمان إجراء
الدراسة .ومواصفات عينة البحث ،ظروف إجراء الدراسة ،و أىم الوسائل و التقنيات
المستخدمة في جمع البيانات.
 .4الفصل الرابع :و تم فيو عرض و تحميل نتائج البحث مع بعض التوصيات و
االقتراحات البديمة حول موضوع الدراسة.

و

الجانب النظري

الفصل األول :تقديم البحث

1ـ إشكالية الدراسة
2ـ أهمية الدراسة
3ـ أهداف الدراسة
4ـ إطار و حدود الدراسة
5ـ التعاريف اإلجرائية لمصطمحات الدراسة
6ـ الدراسات السابقة

تقديم البحث

الفصل األول:
1ـ إشكالية الدراسة:

بالرغم من أن وضعية الجموس قد أصبحت من الوضعيات الشائعة لمعمل فان ليا آثار
سمبية حيث يعد الالإرتياح من أىم مظاىرىا ،كما أن الجموس لمدة طويمة قد يؤدي إلى
ارتخاء العضالت البطنية ( (Sedentary Tummyو إلى التوزيع السيئ لوزن الجالس والذي
يمكنو بدوره أن يحد من سريان الدم في الردفين و الفخذين نتيجة ضغط الثقل الممارس عمى
أنسجتيا المينة و ىو ما ينجم عنو اتساع في األوعية الدموية الحوضية مما قد يؤدي إلى
ظيور داء البواسير(.)Kroemer , 1971p 168 (. (Hemorrhoids

وفي غضون الحديث عن اآلثار السمبية لوضعية الجموس نخص بالذكر عمال اإلدارة
العاممين عمى شاشة الحاسوب كما ىو الحال في المؤسسات

المختمفة كالجامعات مثال  ،و

في حدود إطالع الباحثة عمى اآلثار الصحية لوضعية الجموس ىذه.وجدنا أنو عادة ما
يشتكي العاممين ىنا من أالم الظير عند الوقوف بعد الجموس لمدة طويمة تستدعي ثمانية
ساعات من الزمن خالل دورة العمل الكاممة في اليوم مع التعبير عن مضمون اإلستياء والال
ارتياح و صعوبة كبيرة في تمديد الظير مباشرة بعد الوقوف .ومن خالل الوقوف عمى بعض
المالحظات الدقيقة لما يقومون بو من أعمال إدارية مختمفة أمكن لنا حصر بعض العيوب
السمبية الظاىرية التي تسببيا وضعية الجموس الطويمة

وعمى سبيل  -الذكر ال الحصر-

ندلي ببعض التصريحات التي أدلى بيا طاقم الجياز اإلداري ممن يستخدمون وضعية
الجموس لمعمل عمى شاشة الحاسوب المكتبي ومنيا:
 أن حركة الجالس تصبح محددة ومقيدة األمر الذي يقمل من الفاعمية في األداء لدىالعاممين.
 يتسبب الجموس المطول في الال ارتياح و التعب الناتجين عن الضغط عمى األنسجة وضعفدوران الدم مع اإلحساس بجذب الدم نحو الساق.
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تقديم البحث

الفصل األول:

 اإلحساس بتسطيح أو احدداب العمود الفقري مع اإلحساس بإجياد في عضالت الظيرالشيء الذي يؤدي إلى زيادة الضغط عمى األقراص الفقرية.
وىذا ما استدعى العناية بدراسة وضعية الجموس لدى العاممين في قاعة األنترنت بكمية
العموم اإلنسانية و اإلجتماعية بجامعة محمد خيضر بسكرة .من حيث البحث فيما إذا كانت
ىناك عالقة لوضعية الجموس بآالم الظير المينية و شكاوي العاممين و ما ليذه الوضعية
من انعكاسات أيضا عمى الفاعمية في األداء من حيث السرعة و الدقة في اإلنجاز بالصورة
المطموبة .وليس أقل من ذلك و بالتالي تعمد الباحثة عمى دراسة شكاوي العمال المرتبطة
بآالم الظير المينية المشروطة في ىذه الحالة بوضعية الجموس لفترة طويمة من الزمن.
و يمكن إيجاز مشكمة الدراسة بطرح التساؤل التالي:
-

ىل توجد عالقة بين وضعية الجموس و آالم الظير المينية لدى فئة البحث عينة

الدراسة؟ و لإلجابة عن ىذا التساؤل نطرح التساؤالت الفرعية التالية:
1ـ ما ىي طبيعة المنصب في سياقو العام؟
2ـ ما ىي طبيعة وضعيات العمل المختمفة في وضعية الجموس لدى فئة البحث؟
3ـ ما ىي جممة االضطرابات العضل ىيكمية المرتبطة بوضعية الجموس؟
4ـ ما ىي طبيعة آالم الظير المينية لدى فئة البحث عينة الدراسة؟
مالحظة:يتم اإلجابة عمى التساؤل الرئيسي للدراسة عمى ضوء عممية إستنتاجية من خالل
النتائج المتحصل عمييا من إجراءات التحميل البيوميكانيكي لوضعية الجموس ،ومن خالل
كشف الفحوصات الطبية باألشعة لمعمود الفقري لفئة البحث عينة الدراسة كدليل طبي عمى
ذلك.
9

تقديم البحث

الفصل األول:
2ـ أهمية الدراسة:

تتمثل أىمية ىذه الدراسة في كونيا تمس موضوع ىام جدا يرتبط بالصحة المينية
لمعاممين عمى شاشة الحاسوب المكتبي وذلك بفحص صحة وسالمة العامل بداللة مؤشرات
أمراض الظير المينية الناجمة عن وضعية الجموس غير الصحية و السميمة في العمل.
كما تتمثل أىمية ىذه الدراسة في أنو عمى الرغم من أن وضعية الجموس قد قضت عمى
العديد من المشاكل المترتبة عمى وضعية الوقوف إال أنيا خمقت مشاكل من نوع خاص مما
الباحث لمقيام بدراسة ىذه الوضعية و اآلثار السيئة المترتبة عنيا مثل آالم
ة
إستقطب إىتمام
الظير المينية.

3ـ أهداف الدراسة:
تتمثل أىداف الدراسة في ما يمي:
1ـ يتوقع من وراء إجراء ىذه الدراسة معرفة ما إذا كانت وضعية الجموس لفترة طويمة من
الزمن تسبب آالم الظير المينية أو تعد من العوامل المضاعفة ليا.
2ـ معرفة جممة االضطرابات العضل ىيكمية المرتبطة بوضعيات الجموس.
3ـ تحديد طبيعة آالم الظير المينية التي تسببيا وضعيات الجموس .
4ـ إفادة كل جية عممية حديثة ميتمة بدراسة آالم الظير المينية من خالل توضيح العالقة
بين طبيعة وضعية الجموس و آالم الظير المينية.

10

تقديم البحث

الفصل األول:
4ـ إطار و حدود الدراسة:

موضوع الدراسة التي تريد الباحثة دراستو مرتبط أساسا بالبحث في جممة أمراض و آالم
الظير المينية التي تسببيا وضعية الجموس ،خصوصا تمك الوضعية التي تستغرق فترة
طويمة من الزمن لمدة (  8ساعات في اليوم).و عمى ىذا األساس تم تحديد حاالت من
مستخدمي الييئة اإلدارية الذين يعممون عمى شاشة الحاسوب في

جامعة محمد خيضر

بمدينة بسكرة .ممن أظيروا شكاوي تتعمق بآالم و أمراض الظير المينية .و عميو سيتم تناول
موضوع الدراسة ىذه وفق منظور أرغونومي الذي يتميز باإلحاطة الشاممة في البحث عن
اآلثار الفيزيولوجية الناجمة عن وضعية الجموس قصد اإلىتمام بيا.

5ـ التعاريف اإلجرائية لمصطمحات البحث:
1ـ وضعية الجموس " :ىي وضعية تساعد عمى تقميل اإلجياد الجسدي و الفشل ،و تؤدي
إلى تصمب العمود الفقري ،مناسبة في عمميتي التفكير و التركيز،

باإلضافة إلى أنيا تقمل

من الجيد العضمي ويمكنيا أن تعيق دوران الدم.( VielM esnault,1999,p34( .

ـ أما التعريف اإلجرائي يقصد بيا في الدراسة الحالية:
الوضعية التي تتبناىا الييئة اإلدارية في الثانوية من مستخدمي جياز الحاسوب لمدة

8

ساعات ،و التي سوف يتم الكشف عن آثارىا من خالل اختبارات الفحص الطبي باألشعة
لحالة العمود الفقري.
.2آالم الظهر المهنية:
"ىي الحالة المرضية التي تصيب الفرد بسبب مزاولة نشاط ميني ،معين تتجسد في شكل
نوبات من األلم عمى مستوى منطقة الظير والعمود الفقري إبتداءا من الرقبة إلى غاية أسفل

11

تقديم البحث

الفصل األول:

الظير ،و قد يتجسد األلم في مناطق أخرى ذات عالقة بالعمود الفقري مثل :الكتفين أو
الحوض أو الفخذين و الساقين"(.بوحفص مباركي،2004،ص.)223

أما التعريف اإلجرائي يقصد بيا في الدراسة الحالية:
ىي أمراض الظير المينية التي تتضمن كل من(فتق الفقرات ،اإلنزالق الغضروفي ،عرق
اللسا،آالم أسفل الظير)المرتبطة بوضعية الجموس و التي سوف يتم الكشف عنيا من خالل
تقارير الفحوصات الطبية ،و اختبارات النشاط البيوميكانيكي لوضعية الجموس.
.3الهيئة اإلدارية:
أما التعريف اإلجرائي لمييئة اإلدارية يقصد بيا في الدراسة الحالية:
عمال ذوي الياقة البيضاء أي مستخدمي أجيزة اإلعالم اآللي في قاعة األنترنت بكمية العموم
و التكنولوجيا بجامعة محمد خيضر – بسكرة -لمدة زمنية قدرىا  8ساعات في اليوم.

.6الدراسات السابقة:
من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث عثرت الباحثة عمى بعض الدراسات
األجنبية منيا خصوصا و فيما يمي أىم النتائج المتوصل إلييا في ىذه الدراسات:
.1دراسة "فمويد و وورد  :"Floyd and Word 1967حيث قام ىذا األخير بدراسة تحت
عنوان" التغير في سموك الجموس باإلضافة إلى تقارير العمال حول درجة إحساسيم بالتعب "
أين كان الغرض من الدراسة ىو إدخال تعديالت عمى تصميم وضعية الجموس

( Work

 .)places desingوكان من بين أىم النتائج المتوصل إلييا في ىذه الدراسة أنيا خمصت إلى
النتائج التالية:
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 أن ىناك ارتفاعا في مستوى الرضا عن العمل ترافقو زيادة في اإلنتاج نتيجة إدخالتعديالت عمى تصميم وضعية الجموس.
 كما تم إختزال آالم الظير المتواصمة لدى الكثير من العمال عينة الدراسة .أين إتفقتنتائج ىذه الدراسة مع النظرية التي ترى أن الوضعيات الخاطئة تمعب دو ار كبي ار في ظيور
آالم الظير الناتجة عن التعب و التوتر في العمل (Floyd : 1967( .)Fatigue and strain
.)and Word. p125

.2دراسة "كيغن  :"Keegan 1962حيث قبم بذراسة جحث عىىان " آثبر وضعية الجلىس
السيئة على الحعب و الالارجيبح" وخلصث هذي الذراسة إلى جحقيق الىحبئج الحبلية:
 ال جقحصز آثبر وضعية الجلىس على الحعب و االارجيبح فحسب بل قذ جؤثز على مخحلفالحزكيببت الهشة للعمىد الفقزي.
 بيه الحخطيط الكهزببئً للعضالت أن آالم الظهز الحً جسببهب وضعية الجلىس وبججة على1962 .p32).)Intra Discal Pressure
الضغط الذاخلً لألقزاص بيه الفقزات (
.(Keegan

 .3دراسة "نشمسون و ألفستروم

 "Nachemson and Elfstom 1974حيث وجد

ىذين األخيرين:
 أن الضغط الداخمي عمى األقراص الفقرية عند الجموس أكثر منو أثناء الوقوف. كال من نشاط عضالت الظير و الضغط القرصي يتغير تبعا لوضعية الجموس. اإلنحناء إلى األمام يمكن أن يفرض ضغطا قرصيا عاليا أكثر بكثير من ذلك الذي ينتجعن الجموس المستقيم.(Nachemson1974 p 154).
 .3دراسة "غيمود  :"Guelaud 1879قم ىذا األخير بدراسة كان اليدف منيا تقويم بعض
وضعيات الجموس إعتمادا عمى المحكات الفيزيولوجية الثالثة التالية:
13
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 كمية الطاقة اإلضافية بالنسبة لوضعية الراحة. زيادة نبضات القمب عن نبضات وضعية الراحة. نتائج المخطط الكيربائي لعضالت الظير و الكتف.وكان من بين أىم النتائج المتوصل إلييا في الدراسة الحالية:

 -أن أكبر كمية لمطاقة اإلضافية الضرورية بالمقارنة مع وضعية الراحة تقدر بـ

()0.16

كيمو حريري في الدقيقة عندما يكون الشخص في وضعية الجموس باستقامة مع رفع
الذراعين.
 تقدر زيادة نبضات القمب عن نبضات الراحة في وضعية الجموس بانحناء إلى األمام أوباستقامة مع رفع الذراعين بحوالي ( )13نبضة في الدقيقة.
 -نتائج المخطط الكيربائي لمعضالت تظير ىي األخرى أن ىناك زيادة تقدر بـ

( )6نقاط

في نشاط عضالت الظير عندما يكون الجسم في وضعية جموس منحنية لألمام.
 تمثل ( )11نقطة في عضالت الظير و الكتف أثناء وضعية الجموس باستقامة. كما خمصت الدراسة إلى أن وضعية الجموس بانحناء إلى األمام تؤدي إلى ضيق التنفسو اضطرابات الجياز اليضمي من جراء الضغط الباطني.

14
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تمهيد:
نستيؿ فصؿ تحميؿ المفاىيـ بعرض تحميمي لممفاىيـ المرتبطة ب

وضعي بشكؿ عاـ ثـ
ة
اؿ

عرض تحميمي لوضعية الجموس بشكؿ خا ص و أخي ار تحميؿ عنصر آالـ الظير المينية
المرتبطة بوضعية الجموس عمى وجو التحديد.

.Iمفهوم الوضعية:
إف وضعيات العمؿ المتبناة مف قبؿ العامؿ في مكاف أداء العمؿ تستغرؽ مف الوقت (

8

ساعات) و ىو ما يعادؿ ثمث حياة الفرد ،فيي تتكرر مرات عديدة في اليوـ طيمة سنوات،
حيث يتوقع أف تؤثر عمى وظائؼ و أجيزة الجسـ خاصة العظاـ و العضالت.

 .1أنواع الوضعيات
أ .الوضعية الديناميكية :تمثؿ الوضعية الديناميكية وضعية جسدية في حالة الحركة أو
القياـ بفعؿ أو في حالة التحضير إلصدار فعؿ ما .و ىي تحتوي عمى حالة مف التحوؿ ما
بيف الوضعية الستاتيكية لإلمتداد ،الجموس ،الوقوؼ ،باإلضافة إلى الكثير مف النشاطات
كالعمؿ ،المشي ،الجري ،رفع األثقاؿ ،جذب أو دفع بعض األجساـ ،المعب ،و ىي بذلؾ
تستدعي التنسيؽ بيف مختمؼ أجزاء الجسـ لمقياـ بفعؿ ما .و عميو فإف فعالية الوضعية
الديناميكية الجيدة تتوقؼ عمى مدى استعماؿ الجسـ أو بعض أجزائو بأبسط و أنجع طريقة
ممكنة .أي أف قياـ العضالت و العظاـ و األربطة بأداء جيد ،فعاؿ و سيؿ يتطمب
اإلستخداـ المناسب النقباض العضالت و استرخائيا التوازف ،التنسيؽ ،اإليقاع ،و التوقيت،
باإلضافة إلى الجاذبية و اإلشتقاؽ المرف لكؿ ىذه العناصر المكونة لموضعية.
(حمو بوظريفة ،1995 ،ص)25
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و ىكذا تنطوي ىذه الوضعية عمى بذؿ جيد ديناميكي يتميز بتغير إيقاعي لتقمص واسترخاء
العضالت .و ىو ما يمثؿ بتقصير العضمة بالقوة المتزايدة الممحوظة ،و تصبح العضمة في
ىذه الحالة كذلؾ تؤدي دور المضخة في عممية الدوراف الدموي  ،إذ أف عممية التقمص تبعد
الدـ إلى خارج العضمة ،بينما عممية اإلسترخاء التي تعقب ذلؾ تجمب دما مزودا باألكسجيف،
و ىكذا تتوالى العممية .بيذه الكيفية يظؿ تزود العضمة بالدـ يفوؽ المتوسط ،بحيث أنيا
تصبح قادرة عمى استقباؿ ما بيف  10إلى  20مرة ضعؼ كمية الدـ التي تستقبميا أثناء فترة
الراحة .األمر الذي يمكنيا مف الحصوؿ عمى كميات معتبرة مف السكر و األكسجيف
الضرورييف إلنتاج الطاقة ،وفي نفس الوقت تتخمص مف فضالتيا بواسطة عودتيا عف
طريؽ األكسجيف المؤكسد ،الشيء الذي يسمح باستمرار الجيد العضمي الديناميكي لمدة
طويمة شريطة أف يتـ ذلؾ بإيقاع مناسب.
ب .الوضعية الستاتيكية :خالفا لما ذكر أعاله حوؿ الجيد الديناميكي يتميز الجيد
الستاتيكي بتقمص بطيء و مطوؿ مع ثقؿ كبير ،خصوصا عندما يستدعي األمر اإلستمرار
في اإلحتفاظ بوضعية ما في الجسـ لمدة طويمة .األمر الذي يجعؿ العضمة غير قادرة عمى
التمدد ،بؿ تظؿ في حالة توتر ثابت ،و عندما يكوف اإلنقباض الستاتيكي لمعضمة قويا تتأثر
عممية التزود بالدـ .و بالتالي تحرـ العضمة مف الحصوؿ عمى الكمية الالزمة مف السكر و
األكسجيف ،الشيء الذي يجعميا تستنجد بما لدييا مف احتياطات مخزنة بداخميا .ىذا
باإلضافة إلى تجمع الفضالت التي ال تطرح خارج العضمة .و ىو ما يفسر استحالة بذؿ
جيد ستاتيكي لمدة طويمة و مستمرة ،إذ أف التعب و األلـ يرغماف الفرد عمى التوقؼ بعد مدة
قصيرة.

(حمو بوظريفة ،1995 ،ص)26

يقوـ الفرد في حياتو اليومية بجيد ستاتيكي ،عادة ما يكوف مستم ار لوقت معيف .ففي
وضعية الوقوؼ تتقمص مجموعة مف عضالت األطراؼ السفمى ،الورؾ ،الظير ،الرقبة
باستمرار لإلحتفاظ بأجزاء عديدة مف الجسـ في ىذه الوضعية المناسبة و المرغوب فييا
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و يزوؿ الجيد الستاتيكي لألطراؼ السفمى في وضعية الجموس ،كما يقؿ الضغط العضمي
الكمي لمجسـ ،في حيف يزوؿ كؿ نشاط عضمي في وضعيتي اإلنبطاح و اإلمتداد ألنيما
تسمحاف باإلستراحة القصوى لمعضالت.
غالبا ما يصعب التفريؽ بيف الجيد الستاتيكي و الجيد الديناميكي أثناء القياـ بنشاط ما.
حيث يتطمب األمر إستخداـ كمييما في الكثير مف النشاطات ،و مف بيف المياـ التي تتطمب
جيدا ستاتيكيا يمكف ذكر ما يمي:
ػ القياـ بأعماؿ يدوية في اتجاه أفقي.
ػ كؿ عمؿ يتطمب اإلنحناء إلى األماـ أو إلى الجانب.
ػ حمؿ األثقاؿ عمى اليديف.
ػ دفع أو جذب أجساـ ثقيمة.
ػ البقاء في وضعية الوقوؼ في نفس المكاف لمدة طويمة.
ػ القياـ بعمؿ يستدعي استخداـ الرجؿ و تركيز كامؿ وزف الجسـ عمى الرجؿ الثانية.
و عمى العموـ فإنو إذا تكرر أي عبء ستاتيكي باستمرار و لمدة طويمة ،فإنو يؤدي
إلى إحساس العامؿ باإلستياء و ظيور أعراض الال إرتياح و األلـ ،و كؿ ما ينتج عف ذلؾ
مف إرىاؽ و تمزؽ سيما عمى مستوى أنسجة األربطة و المفاصؿ .و غالبا ما تصنؼ ىذه
األعراض في ميداف الطب ضمف مجموعة األمراض الرثية .إذ أف الكثير مف الدراسات
أشارت إلى أف زيادة العبء الستاتيكي تزيد مف خطر داء إلتياب المفاصؿ و فسادىا ،و
ىناؾ أنواع مف مثؿ ىذه األمراض تبعا لنوع النشاط الذي يمارسو الفرد .فعمى سبيؿ المثاؿ
يوجد مرض واسع اإلنتشار يعرؼ ب (  ،)peritendinitusيصيب الساعد لدى العامؿ عمى
اآللة الكاتبة أو العامؿ الذي يستعمؿ أي شكؿ مف أشكاؿ القبض غير الالئؽ عمى األدوات.
(حمو بوظريفة ،1995 ،ص)29
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ج.الجانب الميكانيكي لموضعية :تمر الوضعية الجسدية لدى اإلنساف بمراحؿ مختمفة
مما يجعميا تختمؼ عند الفرد الراشد منو عند المولود الجديد .حيث تتشكؿ وضعية العمود
الفقري ،الجذع ،الحوض ،الركبتيف ،و الرسغيف بطريقة ممتوية تشبو وضعية الحيواف الرباعي
األرجؿ أكثر مف الوضعية المستقيمة لدى الراشد .إذ أف المولود الجديد ال يستطيع مساندة
رأسو أو جذعو ،كما تكوف عضالت الساقيف ممتوية نحو الفخذيف ،ليتمكف الطفؿ بعدىا مف
اإلحتفاظ برأسو .ثـ يتكوف لديو بزج في المنطقة القطنية مف العمود الفقري ،كما تستقيـ
الركبتاف و الحوض ،و يتعمـ الدوراف ،الجموس ،الوقوؼ ،التسمؽ إلى األعمى و إلى األسفؿ،
ليمر بعدىا إلى مرحمة المشي باإلستناد عمى بعض األشياء ليصبح في أمس الحاجة لمحفاظ
عمى التوازف و التنسيؽ .ثـ يبدأ المشي و الجري مع بداية السنة الثانية ،و ىذا عف طريؽ
طي الحوض و الركبتيف قميال ،مع ترؾ الرجميف منفصمتيف قميال عف بعضيما و رفع
الذراعيف لمحفاظ عمى التوازف.
يعتبر العمود الفقري لدى اإلنساف غير مكيؼ لما ينتظر منو مف أعباء باعتباره بمثابة قطعة
فنية و ميكانيكية في نفس الوقت ،تمر بيا كؿ الحركات التي يصدرىا اإلنساف .و يرجع
التأخر في تشكؿ البزخ القطني لدى الرضيع إلى عدـ قدرة الحوض عمى الدوراف بزاوية قدرىا
( )°90لمحفاظ عمى اإلستقامة عموديا مع الجذع.
عادة ما يتطمب اإلنتقاؿ مف وضعية الوقوؼ إلى وضعية الجموس ميؿ الحوض بزاوية
قدرىا (  ،)°90كما يعتبر التصاؽ العجز بالحوض كعامؿ حاسـ في زيادة الضغط عمى
األقراص ما بيف الفقرات القطنية ،خصوصا عندما يتسطح المنحنى القطني مف جراء
الجموس أو اإلنحناء إلى األماـ.

(حمو بوظريفة ،1995 ،ص)32
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توصؿ "كيغف " nageeK،1953 ،إلى أف الوضعية الفيزيولوجية الطبيعية بالنسبة
لمعمود الفقري لدى الراشد ىي تمؾ التي يشكؿ فييا الجذع و الفخذاف زاوية تقدر ب( .)°135
إذ يظير فييا انحناء معتبر لمعمود الفقري بتوازف و استرخاء العضالت و في نفس الوقت
يظير نوع مف الثبات في تشكؿ األقراص ما بيف الفقرات .و عادة ما يكوف العمود الفقري
مستقيما في منظره األمامي ،و ببزخ في مستوى العنؽ ،و احدداب في الصدر ،و بزخ آخر
في المنطقة القطنية .و يتوزع الضغط عمى الفقرات بالتساوي و عمى مدى تسطح األقراص
ما بيف الفقرات.
 .2الوضعية السيئة :يمكف أف تتسبب الكثير مف العوامؿ في ظيور وضعية جسمية
سيئة لدى الفرد كبروز البطف ،تسطح الصدر ،التعب ،اإلكتئاب ،نقص التغذية .فبدانة البطف
مثال ال تساعد عمى اإلحتفاظ بالتوازف كما يجري في الحالة العادية ،بؿ ترمي بالجزء األعمى
مف الجذع و الرأس إلى الوراء لمحفاظ عمى التوازف ،مما يسبب في ظيور وضعية متأرجحة
و آالـ في الظير .زيادة عمى ىذا أف األلبسة الضيقة في حد ذاتيا قد تؤدي إلى تبني
وضعية غير متوازنة .فالحذاء ذو الكعب العالي عادة ما يرمي بالوزف إلى األماـ مما
يستدعي القياـ بمحاولة مضادة لمحفاظ عمى التوازف .و يتـ ىذا بحصوؿ إنحناء العمود
الفقري أو إنطواء في مستوى الركبتيف و الردفيف ،و بطبيعة الحاؿ فقد تسبب الكثير مف
المياـ التي يحتاج العامؿ القيا بيا يوميا في وضعيات سيئة.
عادة ما تتصؼ الوضعية السيئة لموقوؼ بحركة أمامية و ميالف الحوض إلى األماـ مع
ازدياد بزخ العمود الفقري في المنطقة القطنية و انحناء المنطقة الصدرية إلى الوراء .حيث
تكوف الركبتاف ممتويتيف و البطف مرتخيا و متدليا ،و الصدر مسطحا ،مع تقدـ الرأس و
العنؽ إلى األماـ .أما وضعية الجموس السيئة فتتصؼ بتدلي العمود الفقري و الجذع مع
انطواء معتبر.
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كما أف المرض و اإلصابة يمكنيما أف يتسببا في ظيور وضعيات سيئة ،عمما أنو توجد
فروؽ فردية في وضعية الجسـ ،فبعض األفراد متوتروف و ذو عضالت نشيطة تتسبب في
جذب باطني بواسطة العضالت القوية المتوترة ،و البعض اآلخر ذو عضالت قصيرة قوية
و ذات أوتار ال يمكنيا اإلمتداد كمية ،و توجد فئة أخرى مسترخية نتيجة لعضالتيا و طوؿ
األوتار و إمكانية امتداد المفاصؿ ،مما يجعميا تؤثر عمى نوع الوضعية المتبعة .و قد يحدث
أف تجمب الوضعية السيئة نوعا مف اإلستراحة و اإلسترخاء لبعض العضالت بصفة خاصة
و الجسـ بصفة عامة،مما يجعميا تبدو لمفرد سيمة و طبيعية ،غير أنيا تصبح مضرة إذا
استدامت و تعود الفرد عمييا ،ألنيا تجذب بعض العضالت و األربطة بقوة ،و في نفس
الوقت ترخي البعض اآلخر لينجـ عنو تقمص متزايد لمعضالت .يتسبب ىذا الوضع في
بعض اآلثار السمبية ،كما ىو الحاؿ بالنسبة لعضمة الربمة التي ينقص طوليا مف جراء
اإلرتداء المستمر لألحذية ذات الكعب العالي .باإلضافة إلى ما سبؽ تقمؿ الوضعية السيئة
مف دوراف الدـ في المنطقة المعنية بصفة خاصة و الجسـ بصفة عامة ،كما يصبح التنفس
غير عميؽ ،ويتأثر أداء الجياز اليضمي و يحس الفرد ببعض األعراض السيئة كالتعب
و آالـ الرأس و الظير و األرجؿ و القدميف.
و مف المعروؼ اآلف أف أغمب أعراض آالـ الظير الناتجة عف عوامؿ تتعمؽ بالوضعية
تتمركز في المنطقة القطنية مف العمود الفقري و ال سيما في مستوى الفقرتيف القطنيتيف
الرابعة و الخامسة إذ عادة ما يضمحؿ عندىا القرص ما بيف ىاتيف الفقرتيف مع التقدـ في
السف مف جية ،و كنتيجة لمضغط الناتج عف اإلنحناء و الجموس مف جية أخرى .إف تبني
اإلنساف لوضعية جسمية مستقيمة نتج عنيا تكويف منطقة قطنية ضعيفة و غير قادرة عمى
تحمؿ ضغوط مختمؼ النشاطات الجسمية في الحياة اليومية .لذا فناد ار ما يوجد شخص
متوسط العمر لـ يمر بتجربة آالـ في الظير نتيجة الجموس أو اإلنحناء ،حيث تبدأ األقراص
ما بيف الفقرات و كذا األربطة في فقداف نسبة مف مرونتيا( .حمو بوظريفة ،1995 ،ص)34
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 .3تقييم الوضعية :ال يوجد معيار وحيد يمكف اإلعتماد عميو كمية لتقييـ الوضعية
الجسدية ،بؿ ىناؾ معايير ذات مدى و صالحة في بعض الحاالت أكثر مف غيرىا ،و لكنيا
قد ال تكوف صالحة أو أحسف مف غيرىا في حاالت أخرى.كما ىو الحاؿ بالنسبة لكوف
استيالؾ الطاقة يختمؼ باختالؼ نوعية العمؿ المنجز ،فإف ىناؾ وضعيات غير متزنة
تستمزـ إنفاؽ طاقة معتبرة ،إال أف ىذه الطاقة تبقى في كثير مف األحياف ضعيفة بالمقارنة
مع ما يستيمكو العامؿ عمى العموـ.
يمكف كذلؾ اإلعتماد عمى النبضات القمبية التي تعتبر بمثابة معيار أكثر دقة و أكثر
صدقا مف المعايير األخرى ،فيو ال يدؿ عمى كمية الطاقة المستيمكة تبعا لمتطمبات
الوضعية فحسب ،بؿ و كذلؾ عمى مدى مقاومة الدورة الدموية الناتجة عف اإلنقباضات
الستاتيكية لمعضالت ،وعما يترتب عف ذلؾ مف نتائج ىيدروديناميكية تستوجب إيصاؿ الدـ
إلى كؿ أنحاء الجسـ الواقعة في عمو أو ارتفاعات مختمفة عف القمب ،و تجدر اإلشارة ىنا
إلى أف الظروؼ الييدروديناميكية الجيدة قد ال تكوف بالضرورة في عالقة وطيدة بالوضعية
الجيدة.
يوجد معيار آخر و يتمثؿ في استعماؿ المخطط الكيربائي لمعضالت ،حيث يمكف
بواسطتيا قياس درجة إنقباض العضالت ،و بالتالي تقييـ المجيود العضمي الذي تبذلو
عضمة ما أو مجموعة مف العضالت ،في وضعية جسمية معينة ،و ىو ما قد يكتسي أىمية
كبيرة ،إلى جانب ىذا يوجد معيار مماثؿ ينطوي عمى قياس الضغط الداخمي لألقراص ما
بيف الفقرات ،و كذا الضغط الباطني .زيادة عمى ضرورة اإلعتماد عمى األحكاـ الذاتية التي
نستمدىا مف الفرد القائـ بالميمة ،و ىذا عمى الرغـ مف أف ىذه األحكاـ الذاتية عادة ما
تكوف غامضة و متشعبة مما يصعب ترجمتيا.
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زيادة عمى ىذا ىناؾ تقنية دراسة سموؾ الجموس أو الوقوؼ.ميما يكف ،فإف الباحثيف
غالبا ما يمجؤوف إلى الجمع بيف محكيف أو أكثر لموصوؿ إلى نتائج حقيقية و مجدية في
تفسير الكثير مف الحاالت( .حمو بوظريفة ،1995 ،ص.)36 -25

 .IIوضعية الجموس:
1ـ مفهوم وضعية الجموس:
تعرؼ وضعية الجموس عمى أنيا :الوضعية التي تساعد عمى تقميؿ اإلجياد الجسدي
و الفشؿ ،تؤدي إلى تصمب العمود الفقري ،و مناسبة في عمميتي التفكير و التركيز،
باإلضافة إلى أنيا تقمؿ مف الجيد العضمي و يمكنيا أف تعيؽ دوراف الدـ.

2ـ أهمية وضعية الجموس:
أدى التقدـ التكنولوجي السريع إلى تغيرات ىامة عمى مختمؼ المستويات ،و إلى جعؿ
الصناعات الحديثة تجمب فوائد كثيرة مف خالؿ تطبيقيا لمبادئ التكنولوجيا المتطورة في
عممياتيا اإلنتاجية مما أدى إلى التخفيؼ مف األعماؿ الشاقة ،و لكنو ورغـ ىذا الربح
أصبحت الكثير مف المراكز تحتوي عمى الكثير مف اإلستعماؿ الستاتيكي لمعضالت ،مما
أدى إلى تزايد عدد مراكز العمؿ في وضعية الجموس .الشيء الذي ساعد في القضاء عمى
صعوبات و مشاكؿ وضعية الوقوؼ .فإذا أخذنا تزايد عدد أسواؽ المساحات الكبرى التي
يعمؿ فييا عدد ىائؿ مف العماؿ في وضعية الجموس ،كقابضي أثماف البضائع المشتراة منذ
ظيور أوؿ محؿ سنة ( ،)1953فقد صار ( )9400محال في سنة (.)1976
زيادة عمى التحوؿ الكامؿ لمسموؾ النمطي لإلنساف مف قناص إلى صياد سمؾ إلى بناء،
ففالح...إلخ ،إلى القياـ باألعماؿ الخفيفة التي غالبا ما تتطمب اإلنحناء لمقراءة أو الكتابة أو
لتشغيؿ آلة سواء منفردة أو في سمسمة إنتاجية...إلخ ،ازدادت نسبة الوقت التي يقضييا
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الناس جالسيف .لقد أثر ىذا التحوؿ الجذري في اإلستعماؿ الوظيفي لمجيازيف العظمي و
العضمي ،حيث تقمص مشي الناس و وقوفيـ تدريجيا و زاد جموسيـ في السيارات أو غيرىا
مف وسائؿ النقؿ و أماكف الجموس .لعؿ أصمح مثاؿ عمى ذلكما يحدث يوميا أماـ التمفزة،
بحيث عمؿ الجموس المطوؿ عمى ارتفاع الضغط عمى العمود الفقري و زيادة عدد األفراد
الذيف يشتكوف مف آالـ الظير111( .ـ.)enrobO,1982,p103

لقد أدى التزايد في عدد مراكز العمؿ في وضعية الجموس و ما يقابميا مف تزايد في عدد
العماؿ المشتغميف في ىذه الوضعية،إلى ضرورة اإلىتماـ بدراسة وضعية الجموس و كؿ ما
يرتبط بيا مف تصميـ لمراكز العمؿ .فعمى الرغـ مف أف وضعية الجموس قد قضت عمى
المشاكؿ المترتبة عمى الوقوؼ ،إال أنيا خمقت مشاكؿ مف نوع استقطب إىتماـ الكثير مف
الباحثيف لمقياـ بدراسة ىذه الوضعية و اآلثار السيئة المترتبة عنيا.
3ـ مزايا وضعية الجموس :مف مزايا وضعية الجموس نذكر ما يمي:
ػ تعد وضعية الجموس جد مناسبة لألعماؿ التي تحتاج إلى دقة و ميارة ،و تمؾ التي ال
تتطمب إصدار حركات كثيرة لتعطي ثباتا جسميا كبي ار.
ػ تساعد عمى مراقبة الحركة اليدوية.
ػ مناسبة األعماؿ التي تستدعي استعماؿ كال القدميف لتسيير بعض األنواع مف أدوات
التحكـ.
ػ زيادة عمى أف العامؿ الذي يعمؿ في وضعية الجموس يستفيد مف مزايا التخمص مف وزف
جسمو الذي كانت تتحممو القدماف ،و تخفيض إنفاقو باستيالؾ أقؿ لمطاقة.
ػ تسمح لمعامؿ بالعمؿ في وضعية ثابتة لمجسـ.
ػ مناسبة لممياـ التي تتطمب دقة الحركة و تركيز أو تثبيت الرؤية.
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ػ الجموس كوضعية لمعمؿ أقؿ تعبا بالمقارنة بالوقوؼ.مما يسمح باإلبقاء عمييا لمدة أطوؿ،
األمر الذي جعؿ الكثير مف الباحثيف يقترحوف ضرورة المجوء إلى تصميـ مراكز العمؿ التي
تسمح لمعامؿ بأداء عممو في وضعية الجموس كمما كاف ذلؾ ممكنا ،ىذا ما جعؿ "غ ار نجيف
 "1979يصؼ وضعية الجموس أنيا الوضعية الطبيعية لإلنساف(Murrell,1979,p80-91) .

.4عيوب وضعية الجموس:
بالرغـ مف أف وضعية الجموس قد أصبحت مف الوضعيات الشائعة لمعمؿ ،فإف ليا آثا ار
سمبية ،يعد الال ارتياح مف أىـ مظاىرىا .كما أف الجموس لمدة طويمة قد يؤدي إلى إرتخاء
العضالت البطنية ،والى التوزيع السيئ لوزف الجالس ،و الذي يمكنو بدوره أف يحد مف
سرياف الدـ في الردفيف و الفخذيف نتيجة ضغط الثقؿ الممارس عمى أنسجتيا المينة .و ىو ما
يمكف أف ينتج عنو اتساع األوعية الدموية الحوضية ،مما قد يؤدي إلى ظيور داء البواسير.
و مف الناحية العممية فإف لمجموس عيوبا تتمثؿ خصوصا فيما يمي:

أػ

حركة الجالس تصبح محددة أو مقيدة.

بػ

قوة اليديف أو الذراعيف في تحريؾ بعض المتحكمات تصبح محدودة جدا.

جػ

يمكف لوضعية الجموس أف تشتمؿ عمى عنصر اإلىتزاز ،األمر الذي يقمؿ مف فعالية

األداء لدى العامميف ،ناىيؾ عف الشعور باإلستياء و الال ارتياح.
عادة ما يشتكي الناس مف آالـ الظير مف الوقوؼ بعد الجموس لمدة طويمة في أريكة
سيارة ،أو كرسي بالمسرح ،فيحسوف بالال ارتياح و يجدوف صعوبة في تمديد الظير مباشرة
بعد القياـ مف مختمؼ ىذه الكراسي التي مف المفروض أف تكوف مريحة .و يعتبر الجموس
المطوؿ مف المشاكؿ الرئيسية التي يعاني منيا الطياروف ،حيث قامت القوات الجوية
األمريكية خالؿ الحرب العالمية الثانية بتفحص الكثير مف تقارير الحوادث لتصؿ إلى أنو لـ
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يكف بإمكاف الطياروف البقاء في حالة يقظة و تركيز مف أجؿ الدقة في عممية الطيراف نظ ار
لعوامؿ الال ارتياح الناتجة عف الجموس المطوؿ في الطائرة .وبالفعؿ لقد تـ سنة

()1956

القياـ بدراسة مطولة حوؿ الال ارتياح أثناء الجموس و التي تـ التوصؿ عمى إثرىا إلى تحديد
الكرسي المناسب إلبقاء الطيار في حالة تأىب و تركيز أثناء القياـ بمياـ الطيراف لمدة
طويمة.
يتسبب الجموس المطوؿ في الال ارتياح و التعب الناتجيف عف الضغط عمى األنسجة و
ضعؼ دوراف الدـ ،و بالتالي قد يؤثر الكرسي عمى األداء .ويرى فيتزجارلد ( )1973أنو رغـ
وجود الكثير مف المعمومات التي يمكف أف يكوف ليا دخؿ في ظيور أعراض آالـ الظير،
فإف أكبر قدر مف الضغط عمى العمود الفقري يمكف إرجاعو إلى الجموس الحتمي المطوؿ ،و
الوضعية السيئة لمجموس التي تفرض عمى الطياريف .و قد توصؿ شفارتز و
جماعتو( ،)1980في دراسة ليـ حوؿ الكرسي الخاص بالطيراف ،إلى أف خمس ساعات مف
الجموس اليادئ تسبب انخفاضا مستم ار في تدفؽ الدـ و ارتفاعا في جذب الدـ نحو الساؽ.
و ىكذا ،فقد تـ التأكيد عمى أف لمجموس عالقة بالعديد مف اآلثار المضرة و الناتجة عف
عدـ تكيؼ تصميـ الكرسي ليناسب المستعمؿ لو عبر الزمف .و تظير ىذه اآلثار عمى
تركيب األوعية الدموية و إمكانية حدوث جمطة دموية .و مما يستدعي العناية أف الجموس
يتضمف في كثير مف الحاالت تسطيح أو إحدداب العمود الفقري الذي ال ينحصر تأثيره عمى
الجياز اليضمي و التنفسي فحسب ،بؿ يفرض إجيادا عمى عضالت الظير و يزيد في
نفس الوقت مف الضغط عمى األقراص الفقرية .فقد وجد مثال أف الضغط الداخمي عمى
األقراص الفقرية عند الجموس أكثر منو أثناء الوقوؼ .و أف كؿ مف نشاط عضالت الظير
والضغط القرصي يتغير تبعا لوضعية الجموس فاإلنحناء إلى األماـ يمكف أف يفرض ضغطا
قرصيا عاليا أكثر بكثير مف ذلؾ الذي ينتج عف الجموس المستقيـ.
(حمو بوظريفة،1995،ص)48-44
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.IIIآالم الظهر المهنية:

يعتبر األلـ عنص ار ذاتيا مرتبطا بخبرات المريض ،و ىو المؤشر الوظيفي المباشر الذي
يمكف تشخيص أسبابو مف خالؿ الفحص الطبي أو اإلكمينيكي ،حيث عمى إثره يحاوؿ
الطبيب وضع تشخيص مناسب ففي معظـ األحياف نجد بأف األلـ ذو بسبب ميكانيكي ،حيث
تزيد شدتو في حالة القياـ بمجيود ما ،و يتوقؼ في حالة الراحة ،و ىي واردة عادة بصورة
خفيفة و متدرجة مف خالؿ النشاطات العادية ،أو بصورة عنيفة جراء حادث أو مجيود كبير
غير عادي أو غير متعود عميو.

1ـ مفهوم آالم الظهر المهنية:
يعرؼ الدكتور بوحفص مباركي آالـ الظير المينية عمى أنيا:
ػ"ىي أعراض مرضية ناتجة عف أسباب عديدة ترجع في غالبيا إلى تشوىات عظمية
عمى مستوى فقرات العمود الفقري أو المفاصؿ الفقرية ،أو ترجع إلى آالـ في أعضاء
الحوض أو عضالت البطف".
ػ"ىي تمؾ الحالة المرضية التي تصيب الفرد بسبب مزاولة نشاط ميني معيف تتجسد في
شكؿ نوبات مف األلـ في مناطؽ أخرى ذات عالقة بالعمود الفقري مثؿ الكتفيف أو الحوض
أو الفخذيف و الساقيف".

(بوحفص مباركي،2004،ص)224-223

كما يعرفيا فيميب عمى أنيا " :ىي عبارة عف آالـ ناتجة عف تشوىات في العمود الفقري أو
المفاصؿ الفقرية أو آالـ في أعضاء الحوض أو عضالت البطف ترجع إلى حمؿ األثقاؿ أو
تبني الوضعيات الخاطئة ،كذلؾ الوضعيات و المياـ التي تحد مف الوضعية الطبيعية
لإلنساف ،و تتطور و تصبح إعاقة حقيقية عندما تتعمؽ بالسف و المسافة المقطوعة و طوؿ
فترة الزمف".
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))jean Philippe et des autres,2007,p22

2ـ أنواع أمراض الظهر المهنية :مف بيف أمراض الظير األكثر انتشا ار نذكر األمراض
التالية:

1.2ػ فتؽ الفقرات:
في كؿ فقرة مف الفقرات المرصوصة فوؽ بعضيا البعض مف فقرات العمود الفقري .ىناؾ
ثقب يمر مف خاللو النخاع الشوكي وبيف كؿ فقرة و أخرى يوجد قرص ،وىذه األقراص
الموجودة بيف الفقرات تمتص الصدمات الواقعة عمى الظير و تعطي لمعمود الفقري نوعا مف
المرونة ،وىذا القرص يتألؼ مف جزئيف .األوؿ عبارة عف حمقة ليفية محيطة ،و الجزء الثاني
ىو نواة القرص التي تتألؼ مف مادة جيالتينية شبو سائمة تسمى نواة لينية ،و يمكف لمنواة
المينية لمقرص الفقري أف تتشقؽ باتجاه الحمقة الميفية المحيطة بيا ،و في حالة وجود ىذا
التشقؽ فإف جزء مف تمؾ النواة يجد طريقو باتجاه الخمؼ حيث يوجد النخاع الشوكي و جذور
األعصاب فتتعرض لمضغط مما يسبب آالما ،وىذا ما يعرؼ بفتؽ الفقرات حيث يمكف أف
يحدث في أي قسـ مف أقساـ العمود الفقري ،إال أنو أكثر تواجدا في منطقة أسفؿ الظير بيف
الفقرة القطنية الرابعة و الخامسة.

)(David Bornentein,2011,p27-29

2.2ػ اإلنزالؽ الغضروفي:
يحدث اإلنزالؽ الغضروفي عندما ينزلؽ الجزء الجيالتيني و يخرج عبره فتؽ في ىذا
الجزء الميفي مف القرص .ىذا الجزء الجيالتيني الرخو ينزلؽ نحو القنوات العصبية و يضغط
عمى أجزاء مف األعصاب ،و بالتالي يؤدي إلى ألـ في الظير و الفخذ و الساؽ ،و ىو ما
يعرؼ عند العامة بعرؽ اؿؿسا) Alain Harlay,2000,p105).
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3.2ػ عرؽ اؿؿسا:

ىو مرض عصبي يتمثؿ أساسا في ألـ و تنمؿ عمى طوؿ الرجؿ و يكوف خاصة في
الردفيف نزوال إلى الفخذ.

)) Alain Blacque-Belair, Max fourestier,1985,p484

4.2ػ آالـ أسفؿ الظير:
تعتبر آالـ أسفؿ الظير مف أكثر المشاكؿ الصحية شيوعا بيف الناس و يأتي في المرتبة
الثانية بعد نزالت البرد كسبب لمتردد عمى األطباء.
مف سكاف المعمورة عانوا أو يعانوف

)(%80و لقد وجد في آخر اإلحصائيات أف أكثر مف

أو سوؼ يعانوف مف نوبة حادة مف آالـ أسفؿ الظير في فترة ما مف حياتيـ .و ىناؾ أكثر
مف  8مالييف فرد يصابوف بآالـ أسفؿ الظير سنويا منيـ(  )%4يكوف السبب عبارة عف
انزالؽ نواة القرص الغضروفي و يحتاج (  )%10مف ىذه الحاالت إلى تدخؿ جراحي بينما
( )%90الباقية يتحسف بالعالج و الراحة بعد فترة تتراوح مف أسبوع إلى ثمانية أسابيع.
مف الناحية اإلقتصادية تشكؿ آالـ أسفؿ الظير عبئا كبي ار عمى المريض و أسرتو بؿ و
عمى المجتمع ككؿ حيث ينقطع المريض عف عممو مما يؤدي إلى قمة اإلنتاج ،وقد يؤدي في
بعض األحياف إلى مشاكؿ نفسية بسبب كثرة تعاطي األدوية و التردد عمى الطبيب بصفة
دورية و مستمرة.

)(Guo ,1999,p35

3ـ العوامل المضاعفة آلالم الظهر المهنية:
إف العوامؿ المسببة أو المضاعفة آلالـ الظير عديدة و أىميا تمؾ العوامؿ الخاصة
بالعمؿ و التي يمكف تصنيفيا تحت المحاور التالية:
أ ػ وضعيات الوقوؼ أثناء العمؿ.
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ب ػ وضعيات الجموس في أماكف العمؿ.
ج ػ المياـ اليدوية و التعامؿ مع األثقاؿ.

تعتبر ىذه الحاالت الثالث أىـ العوامؿ المسببة آلالـ الظير المينية ،كما تعتبر مف األسباب
الرئيسية لمضاعفة عاىات الظير في حالة وجود آالـ.

أ ـ وضعيات الوقوف:

تكوف وضعيات الوقوؼ في أماكف العمؿ مسببة أو مضاعفة

لعاىات الظير في الحاالت التالية:
إنحناء الجسد إلى األماـ بدوف سند تحت الذراعيف.
تمدد الظير إلى الخمؼ لبموغ أماكف عالية.
تمدد الظير أو الجسـ ككؿ إلى األماـ لبموغ أماكف بعيدة.
األماكف التي تتطمب تقميص حجـ الجسـ كاألماكف الضيقة.
الوقوؼ المتواصؿ لمدة طويمة.
ب ـ وضعيات الجموس :تعتبر وضعيات الجموس مريحة لكثير مف األفراد الذيف يعانوف
مف آالـ الظير ،و رغـ ذلؾ فإف وضعيات الجموس لمدة طويمة تعتبر في حد ذاتيا
مضاعفة ليذا النوع مف اآلالـ ،خاصة إذا كاف المقعد مف النوع الذي ال يوفر سندا جيدا
لمظير و العمود الفقري ،و يمكننا في ىذا الصدد ذكر بعض خصائص أماكف العمؿ
الجالسة التي تسبب مضاعفات آلالـ الظير عف طريؽ زيادة الضغط عمى الفقرات و كذا
اإلخالؿ بثبات العمود الفقري.
عدـ وجود سند لمرجميف مما يسبب آالما في مؤخرة الفخذيف ،حيث يضطر الفرد إلى تحريؾ
و تدوير ساقيو باستمرار حوؿ السند السفمي لممقعد أو يضطره إلى إسناد رجميو عمى منضدة
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المكتب  ،وكال الحالتيف تضاعؼ مف آالـ الظير ألف تدوير الساقيف ينتج عنو تدوير العمود
الفقري ،و عممية التدوير ىذه كما سبؽ و أف ذكرنا تسبب إختالال في توازف العمود الفقري،
وتتعب كؿ العضالت التي ليا عالقة بالظير مما يزيد الضغط عمى الفقرات ،و ىذه الحاالت
تتواجد أماـ المناضد العالية و كذا في حالة وجود سند لمرجميف ال يوفر زاوية قائمة عند
مفصؿ الركبتيف.
تدوير الجذع في حالة أماكف العمؿ المنخفضة يمكف لمفرد أف يحرؾ جذعو حركة دائرية
خالؿ العمؿ و ىو جالس في مثؿ الحاالت التالية:
فتح األدراج السفمى لممكتب باستمرار.
اإللتفاتات لوضع شيء في سمة الميمالت خمؼ أو بجانب المكتب.
اإللتفات جانبا لتناوؿ أدوات و مواد العمؿ.
رفع ثقؿ بيده مف جية إلى جية أخرى مف مكتب العمؿ.
تمدد الجسـ إلى األماـ باستمرار لبموغ أماكف بعيدة يفقد الظير خاصية اإلستفادة مف السند
الخمفي لممقعد مما يجعؿ كؿ الثقؿ عمى العمود الفقري و يضاعؼ الضغط عمى بعض
الفقرات.
وضعيات الجموس المستمرة وغير المناسبة التي ال يتوفر فييا سند مناسب لمظير ،تجعؿ
الفرد ينحني بعموده الفقري و يقمص مف جسده ،مما يضاعؼ الضغط عمى الفقرات أو بعض
األجزاء منيا.

ج ـ المهام اليدوية والتعامل مع األثقال:
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إف العالقة بيف آالـ الظير و التعامؿ مع األثقاؿ جد وطيدة كما أوضحت العديد مف
الدراسات .فالتعامؿ مع األثقاؿ يؤثر تأثي ار مباش ار عمى التشوىات الظيرية إذا ما توفرت
عوامؿ مساعدة كطوؿ مدة حمؿ الثقؿ و طريقة حممو ووزف الثقؿ و الحالة الجسدية لمفرد.
)(Rowe,1983,p45-50

و مف األمثمة في ىذا الصدد:
حمؿ األوزاف الثقيمة:والثقؿ نسبي ،فيناؾ حدود قصوى إذا ما تعداىا الثقؿ قد يسبب جروحا
فورية عمى مستوى العمود الفقري أو تشوىات تدريجية في بعض أجزاء الفقرات.
األثقاؿ مف تدوير الجذع أثناء الحمؿ أو الدفع أو الجذب إال أف الناس ال زالوا يزاولوف تدوير
أو تحريؾ الجذع أثناء القياـ بيذه المياـ.
حمؿ أو جذب ثقميف غير متعادليف :يسبب ىذا النوع مف النشاط فقداف التوازف عمى مستوى
العمود الفقري ،بحيث يصبح الثقؿ عمى منو عمى الجية األخرى .و يتضح ذلؾ أصناء حمؿ
األثقاؿ بيد واحدة ،و في ىذه الحالة ينحني الجسـ إلى الجية المقابمة مما يثقؿ كاىؿ الظير
و عضالت البطف و الصدر.

 4ـ آثار آالم الظهر المهنية:
تمثؿ آالـ الظير مشكال حقيقيا لمصحة العمومية ،نتائجيا إجتماعية و اقتصادية متعددة،
فعمى مستوى الشخص (الضعؼ الميني و العالج الطبي) ،و عمى مستوى المؤسسة (الغياب
و انخفاض اإلنتاج).
إف توفر المعطيات اإلجتماعية و اإلقتصادية في الدوؿ المصنعة ،يبرز حقيقة مفادىا أنو
رغـ النجاح المحقؽ في مجاؿ الصحة العمومية ،فإف مرضى آالـ الظير ال زاؿ مستم ار في
اإلرتفاع.
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ففي الواليات المتحدة األمريكية عمى سبيؿ المثاؿ ،نجد أف آالـ الظير تحتؿ المرتبة
الثانية في قائمة أسباب الفحص الطبي بعد أمراض المفاصؿ ،و في فرنسا تمثؿ حوالي ( )6
مميوف فحص في السنة.
أما مف حيث تأثير أمراض الظير عمى أداء العماؿ ،فإف ىذا التأثير يتجمى في أوجو
متعددة ،أبرزىا غياب العامؿ أثناء مروره بأزمة مف أزمات آالـ الظير ،أو قيامو ببعض مياـ
العمؿ دوف البعض اآلخر ،مع كثرة فترات اإلنقطاع المبكر عف النشاط الميني المعتاد.

أ ػ كمفة آالـ الظير:
لقد ارتفعت الكمفة المقترنة بآالـ الظير بصفة نسبية عمى مر العشرية األخيرة في الدوؿ
المصنعة ،مف بينيا ارتفاع الكمفة المباشرة كاستيالؾ األدوية و العناية السريرية ،و
التعويضات الطبية ،وغير المباشرة كوقؼ العمؿ و ضعؼ اإلنتاج و اإلنتاجية ،و تكويف
المناوبيف.
وبطبيعة الحاؿ فإف التكمفة المادية آلالـ الظير ال تنحصر في التعويضات المالية أو
الوقت الضائع مف أياـ العمؿ ،بؿ تمس كذلؾ اإلنتاجية الفردية لمعامؿ الذي يمر بمرحمة ما
مف مراحؿ آالـ الظير ،سواء كانت مرحمة متقدمة أو متأخرة.و تحدث مثؿ ىذه الحاالت
حينما ال يشعر العامؿ بالراحة ،و يستمر في تغيير وضعيات العمؿ أو أخذ فترات مف الراحة
باستمرار .و تضـ التكمفة اإلضافية كذلؾ تدريب عماؿ آخريف لشغؿ أماكف العماؿ المصابيف
بآالـ الظير ،وكذا وقت كؿ مف المشرفيف و األطباء و األشخاص المكمفوف بتحديد العاىة و
درجة اإلصابة و العجز و مقدار التعويض و تحديد المكاف المناسب لمعامؿ بعد
اإلصابة....إلخ.

)(Talaka,1999,p19-24

قدرت التكمفة اإلجمالية آلالـ الظير بالواليات المتحدة سنة

( )1990بما بيف ( )50

و( )100مميار دوالر .غير أف معطيات التعويضات المرضية ال تعطي صورة الكاممة ،و قد
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تقمؿ مف المخاطر لسببيف رئيسيف ،أوليما أف العديد ممف يعانوف مف آالـ الظير ال يذىبوف
الستشارة الطبيب ،حيث أوضحت الدراسات أف نصؼ مرضى آالـ الظير ال يطمبوف الرعاية
الطبية ،ىذا في حيف قدرت نسبة مرضى آالـ الظير الذيف يحصموف عمى تعويضات
مرضية بحوالي ( )%10فقط مف مجموع مرضى آالـ الظير ككؿ.

ب ػ الغيابات المرضية:
تصيب آالـ الظير العديد مف العماؿ مما يسبب ضياعا كبي ار في أياـ العمؿ ،الشيء
الذي تنتج عنو خسارة إقتصادية ىائمة في العديد مف البمداف ،حسب الدراسات تعتبر نسبة
الغيابات المرضية في طب العمؿ مف أىـ المؤشرات عمى تدني الحالة الصحية لمعماؿ ،التي
ىي في واقع األمر مزيج مف الحالة الجسدية و العقمية و اإلجتماعية ،و ىناؾ عوامؿ عديدة
تؤثر عمى الغيابات المرضية لمتشوىات العظـ-عضمية،كالمحيط الفيزيقي و النفسي
اإلجتماعي ،وثقافة الغيابات داخؿ و خارج العمؿ .و عمى المستوى الفردي ىناؾ عوامؿ
ذات عالقة بالغيابات المرضية لمتشوىات العظـ-عضمية مثؿ السف و الجنس و الفحص.
)(Marmot,et Al,1995,p124-130

و رغـ الدراسات التي أجريت عمى العوامؿ المؤدية لمغيابات المرضية ،إال أف الشيء
القميؿ يعرؼ حوؿ تأثير التشوىات العظـ-ىيكمية و آالـ الظير عمى وجو التحديد عمى نسبة
الغيابات المرضية.
و في دراسة ) (Morkenكانت سيطرة التشوىات العظـ-عضمية واضحة ،حيث شكمت
السبب المباشر و األساسي لحوالي نصؼ األياـ الضائعة بيف عماؿ صناعة األلمنيوـ في
النرويج ( ، )%48وىي نتيجة مشابية جدا لألياـ الضائعة لدى عامة الناس جراء التشوىات
العظـ-عضمية.
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إف نسبة الغيابات المرضية في بعض الميف يمكف أف تكوف بسبب الفروؽ اإلجتماعية و
اإلقتصادية ،و كذا بسبب الخصوصية المرضية لكؿ مينة ،حيث تتميز بعض الميف بعوامؿ
مرضية أعمى مف ميف أخرى ،و رغـ أف العماؿ الذيف يعانوف مف آالـ الظير في دراسة لـ
يشكموا سوى نسبة ) (%10مف مجموع أفراد العينة في ىذه الدراسة إال أنيـ كانوا مسؤوليف
عمى نسبة(  )%80مف الغيابات المرضية ،إف أزمات آالـ الظير قد تطوؿ أو تقصر،
فحسب معطيات و ازرة الصحة البريطانية عمى سبيؿ المثاؿ فإف نصؼ األفراد الذيف مروا
بأزمات آالـ الظير دامت عندىـ األزمة مف أربعة أسابيع حوالي (  )8مميوف فرد ،و بعضيـ
حوالي ( )2.5مميوف فرد دامت عندىـ األزمة خالؿ سنة كاممة.

5ـ إستراتيجية التصدي آلالم الظهر المهنية:
ىناؾ طرؽ كثيرة و متكاممة لمتصدي آلالـ الظير منيا ما ىو مف صالحية الفرد نفسو،
و منيا ما ىو مف صالحية أخصائي اليندسة البشرية و األمف و الوقاية و طب العمؿ ،و
منيا ما ىو مف صالحية السياسة الوطنية لألمف و الوقاية .و نذكر منيا:
ػ تدريب العضالت التي ليا عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمود الفقري.
ػ تدريب العماؿ عمى استعماؿ الطرؽ السميمة في التعامؿ مع األثقاؿ.
ػ تصميـ و إعادة تصميـ أماكف عمؿ مناسبة تتوفر عمى شروط العمؿ المريح سواء في
وضعيات الجموس أو الوقوؼ أو المناوبة بينيما.
ػ تصميـ و إعادة تصميـ المياـ اليدوية التي تتطمب عمؿ العمود الفقري.
ػ إيجاد أدوات حمؿ أو مساعدة عمى حمؿ األثقاؿ المناسبة.
ػ توفير األدوات الخاصة بمساعدة األفراد ذوي العاىات أو اآلالـ الظيرية.
ػ توفير أوقات لمراحة تتناسب مع ميمة التعامؿ مع األثقاؿ.
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ػ النظر في نموذج العمؿ و تصميـ العمؿ مف حيث السرعة و اإلتساؽ.

ويجمع المختصوف في مجاؿ الوقاية و الحد مف آالـ الظير المينية عمى أف إستراتيجية
التعامؿ مع ىذا المشكؿ يجب أف تنطمؽ أساسا مف أسبابو التي يمكف عالجيا مف خالؿ
المحاور الثالثة التالية:

المحور األول :اإلنتقاء الطبي
إف الحد مف إصابة اليد العاممة بآالـ الظير المينية عف طريؽ اإلنتقاء الطبي لمعماؿ ،و
ىي أوؿ خطوة في اإلتجاه الصحيح لمعالجة المشكؿ فيي تيدؼ أساسا إلى استبعاد أولئؾ
الذيف يظيروف أكثر مف غيرىـ قابمية لمتعرض لإلصابة بأمراض الظير ،و ىذه القابمية قد
تكوف قابمية سموكية لدى العامؿ ،كعدـ وعيو بتأثير بعض الحركات التي يقوـ بيا أثناء
العمؿ...إلخ ،و قد تكوف قابمية فسيولوجية لمعامؿ كالقامة أو الوزف الزائد أو بعض
الخصائص التشريحية لمظير و العمود الفقري ،أو غيرىا مف الخصائص التي يمكف
اكتشافيا عف طريؽ تقنيات اإلنتقاء الطبي ،و ىو ما يمكف المشرفيف عمى اليد العاممة مف
استبعاد األفراد ذوي القابمية لمتعرض لمشاكؿ الظير ،مف مناصب العمؿ التي تسبب ىذا
النوع مف المشاكؿ غير أف ىذه الخطوة ال تكفي إذا لـ تعزز بالخطوتيف المواليتيف.

المحور الثاني :برامج التدريب
إف التعامؿ مع األثقاؿ و تبني وضعيات معينة أثناء العمؿ ،ىما المصدراف الرئيسياف
آلالـ الظير المينية كما سبؽ شرحو ،غير أنيما جزء مف النشاط الميني لألفراد و بالتالي
فإف اإلستراتيجية السميمة لمحد مف مشاكؿ الظير المينية تكمف في تدريب األفراد عمى
التعامؿ مع األثقاؿ ،و تبني وضعيات صحيحة و صحية أثناء الجموس أو الوقوؼ عمى حد
سواء ،فإف برامج التدريب عمى حمؿ األثقاؿ و التعامؿ معيا بطريقة سميمة حسب "راو
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( ،")1983عادة ما تكوف مقبولة مف قبؿ العماؿ ،خاصة ما إذا كانت برامج مرنة ،تأخذ بعيف
اإلعتبار الفروؽ الفردية بيف العماؿ في تقنيات التعامؿ مع األثقاؿ.
عادة ما ترتكز ىذه البرامج عمى الحمؿ المرف و البطيء لمثقؿ ،دوف إرتعاش أو إىتزاز أو
إلتواء ،مع إبقاء الثقؿ قريبا أو ممتصقا بالجسـ ،و ما يجعؿ برامج التدريب أكثر فعالية ،ىو
إعتمادىا عمى مبادئ التدريب الرياضي و الصحة البدنية ،التي قطعت أشواطا ىامة في
اإلستفادة مف قدرات جسـ اإلنساف متجنبة إلحاؽ الضرر بو قدر اإلمكاف.
كما ال يجب أف تقتصر ىذه البرامج عمى األفراد المعنييف مباشرة بمياـ التعامؿ مع
األثقاؿ ،و إنما يجب أف تشمؿ كذلؾ المشرفيف عمى ىؤالء األفراد ،و المصمميف لألعماؿ ،و
المشرفيف عمى الصحة العمالية و حتى أولئؾ الذيف يشرفوف عمى التدريب .فبرامج التدريب
ال يمكف أف تكوف فعالة إال إذا شارؾ فييا كؿ المعنييف بمياـ التعامؿ مع األثقاؿ.

المحور الثالث :تصميم العمل
إف الحد مف مشكؿ آالـ الظير إبتداءا مف مصدره الرئيسي – العمؿ -ىو الحؿ المنطقي
و المباشر و ىو الدور الذي تضطمع بو اليندسة البشرية .فتكييؼ العمؿ مع متطمبات و
معطيات الفرد في كافة الجوانب خاصة منيا الفيزيقية ،كالمعطيات اإلنثروبومترية و القدرات
الفسيولوجية لمعامؿ تكمفت بو اليندسة البشرية ،مف خالؿ دراسة العمؿ و متطمباتو ،و دراسة
كؿ مف مكاف العمؿ و أدوات و آالت و مواد العمؿ ،و طبقا لنتائج دراسة ىذه العوامؿ،
يمكف إجراء التعديالت و إسداء التوصيات الضرورية و الممكنة لمنصب العمؿ المعيف
كمصدر آلالـ الظير المينية ،و مف ضمف التعديالت و التوصيات التي جرت العادة عمى
التركيز عمييا أثناء تصميـ مناصب العمؿ و أماكف العمؿ نذكر:
ػ إعادة النظر في وزف الثقؿ و طريقة تعميبو.
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ػ في بعض الحاالت يمكف توفير وسائؿ ميكانيكية لرفع أو مساعدة العامؿ عمى رفع أو
جذب أو دفع الثقؿ.
ػ إعادة النظر في وتيرة العمؿ.
ػ إجراء بعض التعديالت عمى أماكف العمؿ ،كإعادة تصميـ اإلرتفاعات طبقا لممعطيات
الفردية لمعامؿ ،و إشراكو في العممية بغرض تبنيو ليا.
ػ إعادة النظر في وضعيات الجموس و المقاعد و المناضد و أسطح العمؿ المستعممة.
ػ تصميـ أدوات و آالت العمؿ ،آخذيف في اإلعتبار بعض البديييات ،منيا أف اآلالت تحتاج
يوما ما إلى الصيانة و اإلصالح و أف ورشات اإلصالح قد ال تكوف مجيزة تجيي از
مناسبا...إلخ.

(بوحفص مباركي،2004،ص ص)241-237

و كؿ ىذا ال يتأتى إال بالنظر بطريقة جدية إلى آالـ الظير كأمراض مينية مزمنة
باستعماؿ التفكير المنطقي مف جية ،و بالدراسات الميدانية مف جية أخرى ،حتى يتسنى
الحد مف تأثير ىذا النوع مف اآلالـ عمى صحة القوة العاممة ،وعمى إنتاجيا و كذا عمى
ميزانية التعويضات الصحية.
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الفصل الثالث :اإلجراءات المنهجية للدراسة

1ـ المنهج المستخدم في الدراسة
2ـ المجال المكاني و الزمني لمدراسة
3ـ المجال البشري
4ـ ظروف إجراء الدراسة
5ـ مواصفات عينة البحث
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اإلجراءات المنهجية للدراسة

الفصل الثالث:
 1ـ المنهج المستخدم في الدراسة:

تم استخدام في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي الذي يعبر عن الظاىرة المراد دراستيا،
و ذلك لمتعرف عمى العالقة بين وضعية الجموس و آالم الظير المينية لدى عمال اإلدارة
في الجامعة ،و األسموب الوصفي يقوم أساسا عمى وصف الظاىرة أو الموضوع محل
الدراسة عمى أن تكون عممية الوصف تعني بالضرورة تتبع الدراسة و محاولة الوقوف عمى
أدق جزئياتيا و تفاصيميا ،و التعبير عنيا إما تعبي ار كيفيا و ذلك بوصف حال الظاىرة محل
الدراسة ،أو تعبي ار كميا و ذلك عن طريق األعداد و التقديرات و الدرجات التي تعبر عن
الظاىرة و عالقتيا بغيرىا من الظواىر(.أحمد عياد،2006،ص)61

و الدراسات الوصفية ال تقف عند مجرد جمع البيانات و الحقائق ،بل تتجو إلى تصنيف ىذه
الحقائق و البيانات و تحميميا ،و تفسيرىا الستخالص دالالتيا و تحديدىا بالصورة التي ىي
عمييا ،بيدف الوصول إلى نتائج نيائية يمكن تعميميا( .محمد شفيق،2005،ص)105

2ـ المجال المكاني و الزمني لمدراسة:
تم إجراء الدراسة الميدانية بجامعة محمد خيضر ببسكرة ،و من دواعي اختيار الباحثة ليذه
المؤسسة كونيا وحدة خدماتية معظم مناصب العمل التي تحتوييا تعتمد أساسا عمى وضعية
الجموس ،كما تجدر اإلشارة إلى أن ىذه المؤسسة تعتبر مجاال متقدما لمبحوث و الدراسات
الميدانية.
دامت الدراسة الميدانية حوالي شيرين بداية من شير فيفري إلى غاية شير أفريل ،نظ ار
لممشاكل التي واجيت الطالبة في إيجاد عينة الدراسة ،إال أن التطبيق الفعمي لمدراسة بعد
إيجاد العينة دام  15يوما ،وذلك إبتداءا من  10أفريل  2014إلى غاية  24أفريل .2014
3ـ المجال البشري لمدراسة:

42

اإلجراءات المنهجية للدراسة

الفصل الثالث:

واحدة من عمال قاعة األنترنت في جامعة

اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى دراسة حالة

محمد خيضر ،حيث وجدت الباحثة الحالة و ىي عاممة تشغل منصب "عون إدارة رئيسي" و
ىي مسؤولة عمى قاعة األنترنت لفئة طمبة ما بعد التدرج في كمية العموم و التكنولوجيا ،ومما
ساعد الباحثة كثي ار ىو التعاون الذي وجدتو من طرف الحالة التي استجابت بطريقة مباشرة
في إفادتيا لنا بالمعمومات الميمة التي تخدم الدراسة الميدانية.
4ـ ظروف إجراء الدراسة:
تم إجراء الدراسة في ظروف جد مواتية كون الجامعة معتادة عمى مثل ىذا النوع من
الدراسات و التربصات الميدانية ،و ما ساعد الباحثة أكثر ىو تعاون الحالة و تعامميا معنا
بكل تقدير و احترام.
5ـ مواصفات عينة الدراسة:
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة العينة القصدية و ىي" أن يتعمد الباحث إجراء دراستو
عمى فئة معينة دون سواىا"( .أحمد عياد،2006،ص)119

و القصد ىنا يتماشى مع طبيعة الدراسة األرغونومية ،التي تكتفي بعدد قميل من الحاالت
نظ ار لطبيعة الدراسة المخبرية األرغونومية و ىذا بدليل أن المعطيات البيوميكانيكية ستاتيكية
ثابتة ال تتغير بتغير عدد األفراد.

6ـ أدوات جمع البيانات:
لقد تم اإلعتماد في ىذه الدراسة عمى أسموب المالحظة و المقابمة كأدوات لجمع البيانات،
باإلضافة إلى مخطط نظام التساؤالت لتوصيف وضعية العمل.
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6ـ 1المالحظة :ىناك ظواىر ال يتمكن الباحث من دراستيا عن طريق المقابمة أو اإلستبيان،
و البد لو من اختبارىا بنفسو مباشرة ،حيث تتطمب ىذه المواقف من الباحث أن يعيشيا
بنفسو(.محمد خليل عباس و آخرون،2011،ص.)254

فالمالحظة ىي وسيمة من وسائل جمع البيانات ،و تعني مراقبة و معاينة الظاىرة المراد
دراستيا معاينة عممية(.أحمد عياد،2006،ص.)131

كما أن المالحظة العممية ال تقتصر عمى الحواس فقط ،بل تتطمب أدوات عممية دقيقة
لمقياس و التحميل ،و تكمن أىمية المالحظة في أنيا الوسيمة األسيل و األنجع في مراقبة
السموك اإلنساني و جمع بيانات حولو في بعض المواقف الحياتية ،كما أنيا تفيد في تمك
المواقف التي يرفض فييا المبحوثون إعطاء معمومات لمباحث تتعمق بموضوع الدراسة.
و يقتضي ىذا األسموب أن يقوم الباحث بتسجيل كل ما يالحظو مستخدما في تحقيق ىذا
اليدف األدوات و األجيزة التكنولوجية المتقدمة .و تعتبر المالحظة من األساليب التي ال
يمكن ألخصائي تحميل العمل أن يستغني عنيا أو يستبدليا بأسموب آخر ،فتحميل العمل
يعني الوصف الدقيق لما يتم داخل العمل ،و أن ىذا الوصف ال يتم إال من خالل المالحظة
و الرؤية العيانية( .حمدي ياسين و آخرون،1999،ص.)72

و بالتالي اعتمدت الباحثة أسموب المالحظة العممية عن طريق جدول خاص بالمالحظة
يضم المتغيرات التالية :موضوع المالحظة ،مكان المالحظة ،الميام المختمفة مكممة بحسب
التكرار و النسبة المئوية.
6ـ 2المقابمة :تعتبر المقابمة من األدوات األساسية لجمع المعمومات و البيانات حول
الظاىرة المراد دراستيا ،حيث يكون لممقابمة ىدف واضح و محدد ،و موجو نحو غرض
معين.

44

اإلجراءات المنهجية للدراسة

الفصل الثالث:

فالمقابمة ىي المحادثة التي تتم بين الباحث و المبحوث بغرض جمع البيانات التي يحتاج
إلييا البحث ،و ىي وسيمة يقوم بواسطتيا الباحث بتوجيو عدد من األسئمة لعضو العينة و
تدوين إجاباتو( .أحمد عياد،2006،ص)128

و يذىب "كوبي و ماكوبي" في تعريفيما لممقابمة بأنيا " :تفاعل لفظي يتم بين شخصين في
موقف مواجية ،حيث يحاول أحدىما و ىو القائم بالمقابمة أن يستثير بعض المعمومات أو
التعبيرات لدى المبحوث ،و التي تدور حول آرائو أو معتقداتو".
أما فيما يتعمق بإجراء المقابمة فقد قامت الباحثة بإجراء مقابمة حرة شبو مفتوحة تتضمن
البحث في المتغيرات التالية:
ـ األقدمية في المنصب.
ـ طبيعة العمل (ماذا يفعل؟ ،كيف يعمل؟ ،أين يصل؟).
ـ حيثيات عن اإلصابة بأمراض الظير المينية و ذلك من حيث:
1ـ تاريخ اإلصابة بالمرض.
2ـ مناطق اإلحساس باأللم في الظير.
3ـ رأي المبحوث في السبب المرتبط بآالم الظير.
6ـ 3مخطط نظام التساؤالت لتوصيف وضعية العمل:
و يشتمل ىذا األسموب عمى التساؤالت التالية:
ماذا؟ ،كيف؟ ،لماذا؟ ،أين؟ ،متى؟ ،من؟ ،باإلضافة إلى اآلثار و النتائج المترتبة عمى الفرد،
و اآلثار المترتبة عمى المؤسسة.
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ويتميز ىذا األسموب بالدقة في جمع المعمومات الميمة و المختصرة ،و باإلحاطة الشاممة
بالمعمومات ذات الصمة بالتحميل و فيم طبيعة العمل الحقيقي و العمل الموصوف .كما
يتميز ىذا األسموب بسيولة استعمالو خصوصا في دراسة وضعيات العمل.
و فيما يمي الشكل رقم ( )1الذي يبين مخطط توصيف وضعية العمل.
مخطط نظام التساؤالت لتوصيف وضعية العمل.
Avec
?quoi

?Quoi
ماذا؟

بماذا؟
?Comment

?Ou

كيف؟

أين؟

?Quand
متى؟

Activité
de travail
نشاط العمل

Conséquences
pour
l’entreprise .
النتائج المترتبة على
المؤسسة.

?Qui
من؟

Conséquences
pour l’opérateur.
النتائج المترتبة على
العامل.
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6ـ 4جهاز :GEPM oédiV raziW DVD 0,5و ىو جياز لتحميل أفالم الفيديو و
الصور ،و من مبررات اختيار ىذا النوع في الدراسة الحالية نذكر الخصائص و المميزات
التالية:
ـ يعتبر سيل االستعمال من جياز محرك الصور المبرمج في الحاسوب.
ـ يتميز بتقنيات عالية في تحميل الفيمم المصور ،و تفتيت الحركات إلى حركات جزئية دقيقة،
كما يمكننا من تسجيل الزمن المستغرق في كل حركة.
ـ يمكننا من اإلحتفاظ بالصورة و التأشير عمييا في نفس الفيمم ،كما يسمح لنا بإدخال
تعديالت عمييا.
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الفصل الرابع:عرض و مناقشة نتائج الدراسة
1ـ عرض محددات الدراسة األرغونومية
لوضعية العمل
1ـ1ـ طبيعة المنصب في سياقه العام
1ـ2ـ عرض نتائج المقاربة األرغونومية
1ـ3ـ عرض نتائج العمل الحقيقي
2ـ اإلضطرابات العضل هيكمية المرتبطة
بوضعية الجموس
3ـ طبيعة آالم الظهر المهنية
4ـ العالقة بين وضعية الجموس و آالم
الظهر المهنية
5ـ توصيات و اقتراحات

عرض و مناقشة نتائج الدراسة

الفصل الرابع:

نحاوؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ عرض نتائج الدراسة و اإلجابة عمى التساؤالت.

1ـ عرض محددات الدراسة األرغونومية لوضعية العمل:
1ـ1ـ ما هي طبيعة المنصب في سياقه العام؟ وتتـ اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ مف خالؿ
وضع المنصب في سياقو العاـ وفؽ المحددات التالية:
 المؤسسة :جامعة محمد خيضر ببسكرة.
 المنصب :عوف إدارة رئيسي.
 مصدر الطمب :آالـ عمى مستوى الظير ،و آالـ و انتفاخ عمى مستوى الرجؿ اليسرى.

49

عرض و مناقشة نتائج الدراسة
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1ـ2ـ عرض نتائج المقاربة األرغونومية:
ػ توصيؼ وضعية العمؿ بداللة نظاـ التساؤالت الست.
أيف؟

بماذا؟

كيؼ؟

قاعة اإلنترنت لطمبة ما بعد

ػ جياز

ػ تنظيـ العمؿ:

التدرج.

الحاسوب

محيط العمؿ:

ػ دفتر

ماذا؟

1ػ العمؿ يوميا

ػ عوف إدارة رئيسػي

2ػ العمؿ فردي

1ػ الضجيج

3ػ العمؿ  8ساعات

2ػ اإلنارة مناسبة

بدوف انقطاع

3ػ األرضية مستوية

ػ مسؤولة عف قاعة
اإلنترنت

مف؟

4ػ التيوية مناسبة

ػ الفرد :العاممة

متى؟

نشاط العمل

ػ السف 30 :سنة
ػ األقدمية 6 :سنوات

ػ العمؿ  5أياـ في
األسبوع مف 08:00

ػ الخبرة :سنتيف

إلى 16:00

النتائج المترتبة عمى الفرد:
النتائج المترتبة عمى المؤسسة:

1ػ آالـ عمى مستوى الظير

ػ كثرة الغيابات عف العمؿ

2ػ آالـ وانتفاخ الرجؿ اليسرى

ػ كثرة العطؿ المرضية

3ػ آالـ بيف الكتفيف

الشكل رقم ( )2يبين نظام التساؤالت لتوصيف وضعية العمل للحالة رقم ـ1ـ
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الفصل الرابع:

يتضح مف خالؿ المخطط الخاص بتوصيؼ وضعية العمؿ لوضعية العمؿ لمحالة رقـ ػ

1ػ

البيانات التالية:
1ـ نظام التساؤل من؟
لدينا العاممة رقـ (  )1تبمغ مف العمر  30سنة ،و لدييا  6سنوات عمؿ في المؤسسة ،و
سنتيف خبرة في منصب عوف إدارة رئيسي.
2ـ نظام التساؤل ماذا؟
يتضح مف المخطط أف العاممة رقـ (  )1تشغؿ منصب عوف إدارة رئيسي ،و تتولى ميمة
إدارة و مراقبة قاعة اإلنترنت لفئة طمبة ما بعد التدرج.
3ـ نظام التساؤل بماذا؟
مف خالؿ الخانة الخاصة باإلجابة عمى التساؤؿ بماذا؟ الموضحة في المخطط نجد أف
العاممة رقـ (  )1تستخدـ في أداء مياميا جياز الحاسوب ،باإلضافة إلى أنيا تستخدـ دفتر
لتسجيؿ أسماء الطمبة و تخصصاتيـ ،وساعة دخوليـ لمقاعة.
4ـ نظام التساؤل أين؟
توضح الخانة الخاصة باإلجابة عف التساؤؿ أيف؟ في المخطط أف العاممة رقـ (  )1تعمؿ في
قاعة اإلنترنت لطمبة ما بعد التدرج ،حيث الحظت الطالبة أف محيط ىذا المنصب يتميز
بالضجيج الذي تصدره خزانة شبكة اإلنترنت ،اإلنارة مناسبة لمعمؿ إذ يستخدـ في المنصب
اإلضاءة الطبيعية المنبعثة مف أشعة الشمس العابرة مف نوافذ المنصب ،باإلضافة إلى اإلنارة
اإلصطناعية إذ يحتوي المنصب عمى مصابيح فمورية ،أما بالنسبة لألرضية فيي مستوية ،و
التيوية مناسبة.
5ػ نظام التساؤل متى؟
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الفصل الرابع:

مف خالؿ البيانات الخاصة بيذا التساؤؿ نجد أف العاممة تعمؿ سائر أياـ األسبوع عدا أياـ
العطمة العادية أي  5أياـ في األسبوع ،إذ أنيا تعمؿ  8ساعات في اليوـ مف  8:00صباحا
إلى الساعة  16:00مساءا.
6ـ نظام التساؤل كيف؟
يتضح مف خالؿ البيانات الخاصة باإلجابة عف ىذا التساؤؿ أف تنظيـ العمؿ في ىذا
المنصب يوميا ،و تقوـ العاممة بأداء مياـ المنصب بمفردىا لمدة  8ساعات في اليوـ بدوف
انقطاع.
7ـ نتيجة نظام توصيف وضعية العمل لمعاممة رقم (:)1
7ـ 1النتيجة المرتبطة باآلثار المترتبة عمى الفرد:
مف خالؿ جمع البيانات الخاصة بنظاـ التساؤالت الستة ( مف؟ ،ماذا؟ ،بماذا؟ ،أيف؟ ،متى؟،
كيؼ؟) نجد أف النتائج المترتبة عمى العاممة رقـ ( )1تتمثؿ خصوصا في آالـ عمى مستوى
كؿ مف الظير ،و بيف الكتفيف ،باإلضافة إلى آالـ في الرجؿ اليسرى مع انتفاخ في الرجؿ
اليسرى.
7ـ 2النتيجة المرتبطة باآلثار المترتبة عمى المؤسسة:
تتمثؿ النتائج المترتبة عمى المؤسسة التي وجدتيا الباحثة مف خالؿ جمع البيانات الخاصة
بنظاـ التساؤالت الستة لتوصيؼ وضعية العمؿ لمعاممة رقـ (
العمؿ ،باإلضافة إلى كثرة العطؿ المرضية.

1ـ3ـ عرض نتائج العمل الحقيقي:
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عرض و مناقشة نتائج الدراسة

الفصل الرابع:

نستند إلى إيجاد معطيات العمؿ الحقيقي مف خالؿ تحميؿ نظاـ التساؤؿ ماذا يعمؿ العامؿ؟،
و مف خالؿ أسموب المالحظة لمنشاط الذي تقوـ بو العاممة رقـ

( .)1يمكف إيجاد العمؿ

الحقيقي وفؽ الخطوات التالية:
المهمة األولى  :تشغيؿ الوحدة المركزية لجياز الحاسوب .بتبني وضعية انحناء الظير إلى
األماـ ،و امتداد الذراع إلى األماـ .لمدة قدرىا  4ثواني.
المهمة الثانية  :تشغيؿ جياز الحاسوب وذلؾ بتبني وضعية امتداد الظير إلى األماـ .لمدة
قدرىا  2ثانيتيف.
المهمة الثالثة  :تسجيؿ في دفتر أسماء الطمبة و تخصصاتيـ وساعة دخوليـ إلى القاعة،
وذلؾ بتبني وضعية انحناء الظير إلى األماـ و التواء المرفؽ .لمدة قدرىا  20ثانية.
2ـ ما هي جممة االضطرابات العضل هيكمية المرتبطة بوضعية الجموس؟
.1طبيعة وضعية العمل في المهمة األولى :وفيما يمي الشكؿ التالي الذي يوضح ذلؾ:

الشكل رقم (:)03المهمة األولى :تشغيل الوحدة المركزية  :إنحناء
الظهر إلى األمام

 يتضح مف الشكؿ رقـ ( :)01بأف الحالة تتفاعؿ مع الميمة األولى بانحناء الظير إلىاألماـ و بالنظر إلى معمـ الحركة نالحظ أف حركة العمود الفقري تبدأ في اإلنحراؼ عف
الزاوية القائمة ( )°90لتتموقع في حدود مجاؿ الزاوية ( )°50درجة مف المعمـ العمودي .وتبقى
وضعية العمود الفقري في ىذا اإلنحراؼ لمدة قدرىا أربعة ثواني.

وبالتالي يتضح بأف

التفاعؿ مع الميمة األولى يقع ضمف حدود خارج زاوية الراحة المطموبة لمتفاعؿ أي كمما
53

عرض و مناقشة نتائج الدراسة

الفصل الرابع:

أمكف في حدود ونطاؽ الزاوية ( )°45ومف المالحظ أيضا أف تبني الحالة ليذه الوضعية
لمدة زمية قدرىا ( 4ثا) ينجـ عنو آثار عمى العمود الفقري تتمثؿ خصوصا في األعراض
التالية:
 .1آالـ أسفؿ الظير خصوصا في المنطقة القطنية و بالضبط في الفقرة الخامسة مف العمود
الفقري .و بالنظر إلى المدة الزمنية القصيرة األجؿ لتنفيذ ىذه الميمة

( 04ثا) تعتبر ىذه

الوضعية مف العوامؿ المضاعفة آلالـ الظير و ليس مسببة ليا في األصؿ.
.2كنتيجة لمضغط المستمر أسفؿ الفخذيف ينجـ عنو اإلحساس باأللـ عمى مستوى الرجؿ
اليسرى وىذا ماعبرت عنو الحالة.
.3كما أف تبني وضعية الجموس بانحناء العمود الفقري إلى األماـ يؤدي إلى أعراض جانبية
منيا ضيؽ التنفس و اضطرابات الجياز اليضمي مف جراء الضغط الباطني.
.4فتؽ في الفقرة الخامسة عمى مستوى العمود الفقري وىذا ما أثبتتو نتيجة الفحوصات
الطبية عف طريؽ الفحص باألشعة .وبما أف ىذه الفقرة تقع في المنطقة القطنية يبدأ
اإلحساس باأللـ في منطقة أسفؿ الظير.
 كما يتضح مف نفس الشكؿ إمتداد الذراع إلى األماـ لمقياـ بعممية التشغيؿ و مف المالحظأف ىذه الحركة خصوصا نجد أنيا تتكرر كثير أثناء اإلستخداـ ،و بالنظر إلى و جود
مستوى سطح عمؿ غير مناسب مف حيث اإلرتفاع تظير بعض أعراض التعب و االارتياح
عمى الكتفيف .كما أف أكبر كمية لمطاقة اإلضافية الضرورية بالمقارنة مع وضعية الراحة
تقدر بػ ( )0.16كيمو حريري في الدقيقة عندما تكوف الحالة في وضعية الجموس باستقامة مع
رفع الذراعيف .و بما أف وضعية الجموس في ىذه الحالة ليست في إستقامة مما يرجح أف
إستيالؾ الطاقة اإلضافية الضرورية يكوف أكبر مف ( )0.16كيمو حريري .وىو الشيء الذي
يفسر إحساس الحالة باأللـ عمى مستوى الكتفيف.
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الفصل الرابع:

.2طبيعة وضعية العمل في المهمة الثانية :وفيما يمي الشكؿ التالي الذي يوضح ذلؾ:

الشكل رقم (:)04المهمة الثانية :تشغيل جهاز الحاسوب  :إمتداد الظهر إلى األمام

 يتضح مف الشكؿ رقـ ( :)02بأف الحالة تتفاعؿ مع الميمة الثانية بامتداد الظير إلىاألماـ و بالنظر إلى معمـ الحركة نالحظ أف حركة العمود الفقري تبدأ في اإلنحراؼ عف
الزاوية القائمة ( )°90درجة لتتموقع في حدود مجاؿ الزاوية ( )°55درجة مف المعمـ العمودي
وذلؾ لفترة (2ثا) مف الزمف ،و بالرغـ مف أف الزمف المستغرؽ قصير جدا لمقياـ بعممية
تشغيؿ جياز الحاسوب إال أف االمتداد إلى األماـ لبموغ أماكف بعيدة يعد مف بيف العوامؿ
المضاعفة آلالـ الظير المينية حيث ينجـ عنو اضطرابات عضؿ ىيكمية تتمثؿ خصوصا
في األعراض التالية:
.1عدـ القدرة عمى االستم اررية في إنتاج الطاقة بالنسبة لمعضالت المرتبطة بالظير بسبب
تكرار التقمصات العضمية.
.2االنخفاض المؤقت في القابمية ألداء العضالت الداعمة لمعمود الفقري.
.3انحالؿ الفقرات القطنية.
.4آالـ عمى مستوى عضالت الرقبة والكتفيف والظير بسبب االنخفاض المفرط عف زاوية
الراحة الطبيعية.
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الفصل الرابع:

.3طبيعة وضعية العمل في المهمة الثالثة :وفيما يمي الشكؿ التالي الذي يوضح ذلؾ:

الشكل رقم (:)05المهمة الثالثة :القيام بعملية التسجيل  :إمتداد الظهر إلى األمام

 يتضح مف الشكؿ رقـ ( :)03بأف الحالة تتفاعؿ مع الميمة الثالثة بامتداد الظير إلىاألماـ مع إلتواء لممرفؽ و بالنظر إلى مخطط معمـ الحركة نالحظ أف حركة العمود الفقري
تبدأ في اإلنحراؼ عف الزاوية القائمة

( )°90درجة لتتموقع في حدود مجاؿ الزاوية

()°50

درجة مف المعمـ العمودي ،ومف الواضح مرة أخرى أف حركة االمتداد إلى األماـ مصنفة
أرغونوميا ضمف الحركات المفصمية الغير طبيعية وباعتبارىا مف العوامؿ المضاعفة آلالـ
الظير المينية فأنو يترتب عف تبني ىذه الوضعية لمقياـ بعممية تسجيؿ أسماء الطمبة لمدة
قدرىا (20ثا) مف الزمف وبشكؿ متكرر عند دخوؿ كؿ طالب فإنو يترتب عنيا المضاعفات
التالية:
 .1آالـ أسفؿ الظير بسبب االمتداد إلى األماـ.
 .2التياب المفاصؿ عمى مستوى الرجؿ بسبب الضغط المستمر الذي تفرضو وضعية
االمتداد إلى األماـ.
 .3االنزالؽ الغضروفي مف قرص العمود (الديسؾ).
 .4بروز جزء الجيالتيني مما يسبب الضغط عمى األعصاب مما يؤدي إلى اإلحساس بآالـ
انطالقا مف الرقبة ،الظير ،وبالخصوص في عضالت الساؽ والفخذ والرجؿ ككؿ.
 .5ألـ عرؽ المسا عمى مستوى الرجؿ كنتيجة التعب المتزايد عمى الظير و الرجميف معا.
 .6فتؽ في فقرات العمود الفقري.
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الفصل الرابع:

.3ما هي طبيعة آالم الظهر المهنية لدى الحالة عينة الدراسة؟
وفيما يمي الجدوؿ التالي الذي يوضح ذلؾ.
الجدول رقم ( :)01بين آالم الظهر المهنية المرتبطة بوضعيات العمل المختمفة.
المهام
المهمة األولى

الوضعية

تشغيل الوحدة
المركزية

انحناء الظهر إلى األمام

الدليل الطبي

- De lésions des corps
vertébraux.
آالم على مستوى المنطقة القطنية
(الفقرة الخامسة)

المهمة الثانية

تشغيل جهاز الحاسوب

- Intégrité des arcs
postérieurs.
امتداد الظهر إلى األمام

المهمة الثالثة

القيام بعملية التسجيل

نوع األلم

-Anomalies de la statique
vertébrale.
-Pincement discal L5/S1.
إمتداد الظهر إلى األمام

فتق في الفقرة الخامسة  :مقطع
عرضي

التعميق عمى ضوء النتائج المتحصل عميها من الفحص الطبي باألشعة و العمل الحقيقي:



يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ

( )1الخاص بتوضيح النتائج المتحصؿ عمييا مف

الفحص الطبي باألشعة و معطيات العمؿ الحقيقي .بأف تفاعؿ الحالة مع الميمة األولى
لتشغيؿ الوحدة المركزية بتبني وضعية إنحناء الظير إلى األماـ و امتداد الذراع في نفس
اإلتجاه ،حيث تفقد ىذه الحركة العمود الفقري مف شكمو اليندسي الطبيعي أي في شكؿ
حرؼ (  )sكما ينجـ عف ىذه الوضعية إلتصاؽ العجز بالحوض الشيء الذي يؤدي إلى
زيادة الضغط عمى األقراص ما بيف الفقرات القطنية خصوصا عندما يتسطح المنحنى
القطني مف جراء الجموس لمدة طويمة أو االنحناء إلى األماـ كما ىو الحاؿ في ىذه الحالة
(الميمة األولى) و بالنظر إلى أف حوض األنثى مشكؿ بطريقة مختمفة عف حوض الذكر
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الفصل الرابع:

بحيث تمارس العضالت الضخمة لمفخذيف و الحوض عرقمة أقؿ إلنحناء الفخذيف مع الجذع
األمر الذي يسمح لممرأة بالجموس بزاوية قائمة أو تنحني بأقؿ تسطح لممنحنى القطني.
وبالرجوع إلى الدليؿ الطبي الخاص بالفحص باألشعة وجد بأف ىذه الوضعية كاف مف بيف

اآلثار المرضية التي أحدثتيا مرض " إعتالؿ جسـ فقرات عمود الظير السفمية" ( .

- De

 )lésions des corps vertébraux.الشيء الذي ينجـ عنو آالـ أسفؿ الظير الحادة .وتعتبر
ىذه النتيجة المتوصؿ إلييا في دراستنا الحالية متفقة تماما مع النتائج المتوصؿ إلييا في
دراسة"بالونجر" ( )Belanger:1959و في ىذا الصدد وجد أف وضعية انحناء الظير إلى
األماـ تؤدي مع عامؿ الزمف إلى إصابة العامؿ بآالـ الظير الحادة خصوصا عندما يتفاعؿ
ىذا مع عامؿ السف ما بيف ( 45إلى  65سنة).(Belanger : 1959 P 39).



يبيف الجدوؿ رقـ ( :)1بأف تفاعؿ الحالة مع الميمة الثانية بتبني وضعية امتداد

الظير إلى األماـ الذي يسبب لمعاممة مضاعفات عمى عمودىا الفقري خاصة منطقة ما بيف
الكتفيف .وبالرجوع إلى الدليؿ الطبي الخاص بالفحص باألشعة وجد بأف ىذه الوضعية كاف
مف بيف اآلثار المرضية التي أحدثتيا مرض ىو مرض":

استقامة القوس السفمي لممقعدة "

( .)Intégrité des arcs postérieurs.وىو عبارة عف تشوه في قوس المنطقة السفمية لمعمود
الفقري .الشيء الذي يؤدي بالحالة بشعور بآالـ الظير الحادة وبخاصة في منطقة ما بيف
الكتفيف.


يتضح مف الجدوؿ رقـ

( )1بأف تفاعؿ الحالة مع الميمة الثالثة بوضعية انحناء

الظير إلى األماـ مع التواء المرفؽ ،حيث تعتبر كؿ مف ىاتيف الوضعيتيف غير صحية و
تعتبر مف العوامؿ المضاعفة آلالـ الظير المينية ،و آالـ العمود الفقري و خاصة عمى
مستوى الفقرة الخامسة ،و ىذا ما بينتو نتيجة الفحص الطبي باألشعة التي تؤكد بأف العاممة
مصابة بػ " :سوء توازف الفقرات " (  .)Anomalies de la statique vertébrale.و " فتؽ في
الفقرة الخامسة"
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الفصل الرابع:

( )Pincement discal L5/S1و ىو ما أدى بالحالة إلى الشعور باأللـ في سائر مناطؽ
الجسـ األخرى .و ما يتفؽ مع ىذه النتيجة نخص بالذكر التوصيات المشار إلييا في دراسة
لمباحث سشوبرث ( ) Schoberth:1978بعنواف العمؿ العضمي الموضعي و التعب .حيث
وجد بأف كؿ مف وضعيات اإلمتداد و اإللتواء و الدوراف المفاجيء تؤدي إلى اإلحساس بآالـ
في الظير فوؽ المنطقة القطنية أي في حدود الفقرة الخامسة.) Schoberth : 1978 p31) .
.4هل توجد عالقة بين وضعية الجموس و آالم الظهر المهنية لدى فئة البحث عينة الدراسة؟

مف النتائج المتحصؿ عمييا مف خالؿ الطرح الذي يبحث في جممة االضطرابات العضؿ
ىيكمية في وضعية الجموس .ومف خالؿ الطرح الذي يبحث في طبيعة

آالـ الظير المينية

لدى الحالة عينة الدراسة .ومف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا عف طريؽ داللة الفحص الطبي
باألشعة أيف أظيرت كؿ النتائج بأف:
التفاعؿ في وضعية الجموس مع المياـ الثالثة المختمفة ينجـ عنيا إظطرابات موضعية
ىيكمية في مختمؼ مناطؽ العمود الفقري .وكؿ مف حركات التفاعؿ المتمثؿ في اإلنحناء
و اإلمتداد و إلتواء المرفؽ تعد مف العوامؿ المضاعفة آلالـ الظير المينية لدى الحالة وعمى
ىذا األساس يمكف أف نستنج بأف لوضعية الجموس عالقة بأمراض و آالـ الظير المينية.
وعميو فإف طرح التساؤؿ الرئيسي الذي يبحث في العالقة بيف وضعية الجموس و آالـ الظير
المينية كشؼ عف وجود ىذه العالقة عمى ضوء عممية إستنتاجية و لإلشارة تعد النتيجة
المتوصؿ إلييا في دراستنا الحالية مف دوف البحث في األسباب المسببة آلالـ الظير المينية
مف مثؿ تمؾ األسباب التي تعود إلى تشوىات خمقية لمعمود الفقري أو حوادث السقوط
و اإلنزالؽ.
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عرض و مناقشة نتائج الدراسة

الفصل الرابع:
 .5توصيات و إقتراحات:

في ضوء النتائج المتوصؿ إلييا في دراستنا الحالية ندلي ببعض التوصيات و االقتراحات
البديمة في النقاط التالية:
.1تدريب العضالت التي ليا عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمود الفقري.
.2تصميـ و إعادة تصميـ أماكف عمؿ مناسبة تتوفر عمى شروط العمؿ المريح خصوصا
في وضعية الجموس.
.3تخصيص أوقات الراحة المناسبة التي تتناسب و ميمة التفاعؿ المتكرر مع المياـ
المختمفة.
.4النظر في نموذج العمؿ وتصميـ العمؿ مف حيث السرعة و االتساؽ.
.5استبعاد األفراد ذوي القابمية لمتعرض لمشاكؿ الظير مف مناصب العمؿ التي تشكؿ ىذا
النوع مف المشاكؿ.
 .6الحد مف آالـ الظير المينية إبتداء مف مصدره الرئيسي العمؿ ىو الحؿ المنطقي و
المباشر و ىو الدور الذي تضطمع إليو اليندسة البشرية مف مثؿ تكييؼ العمؿ مع متطمبات
ومعطيات الفرد في كافة الجوانب.
 .7النظر بطريقة جدية إلى عاىات الظير كأمراض مينية مزمنة باستعماؿ التفكير المنطقي
مف جية و بالدراسات الميدانية مف جية أخرى حتى يتسنى الحد مف تأثير ىذا النوع مف
العاىات عمى صحة القوة العاممة و عمى إنتاجيا وكذا عمى ميزانية التعويضات الصحية
الخاصة بيا.
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المالحق

المالحق:
الملحق رقم (:)1
المقابلة :الشكل التالي يوضح محددات أسئمة المقابمة:
الشكل رقم ( :)06يبين مخطط نظام التساؤالت لتوصيف وضعية العمل.

?Quoi

Avec
?quoi

ماذا؟

بماذا؟
?Ou

?Comment

أين؟

كيف؟

?Quand
متى؟

Activité
de travail
نشاط العمل

Conséquences
pour
l’entreprise .
النتائج المترتبة على
المؤسسة.

?Qui
من؟

Conséquences
pour l’opérateur.
النتائج المترتبة على
العامل.
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الملحق رقم (:)2
المالحظة :تم استخدام جدول المالحظة التالي:
المنصب...................:
موضوع المالحظة.........:
الهدف من المالحظة......:
المهام

العمل الحقيقي

الزمن المستغرق

طريقة المالحظة

المهمة األولى....:

تشغيل.........

...............ثا/د

من الجانب األيمن........:

المهمة الثانية....:

تشغيل.........

...............ثا/د

من الجانب األيسر........:

المهمة الثالثة....:

تسجيل.........

...............ثا/د

من ركن الزاوية...........:
من األمام................:
من الخمف...............:
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