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العضالت  مشكالت  من  التقليل  يف  والرياضية  البدنية  األنشطة  ممارسة  دور 

اهليكلية النامجة عن األخطاء األرغونومية

ملخص

تحدد طبيعة العمل هوية األفراد ودورهم في المجتمع، إال أنها تخفي في طياتها الكثير من المخاطر 
المحدقة  المهددة لصحة وسالمة الفرد العامل، من بينها، تعارض  المتطلبات الجسدية مع طبيعة 
العمل،  وكذلك النقص في توفر  العناصر الميكانيكية لبيئة العمل وثقافة العامل في التعامل مع 
هذه العناصر للحفاظ على صحته،  وتفادي المشاكل العضلية الهيكلية  واالنحرافات القوامية، التي 
الواجب على  المكلف بها، لذلك كان من  المهام   التنقل إلى مكان عمله وأداء  العامل على  تعطل 
المؤسسة االستعانة بمختص يحدد عوامل الخطر البيوميكانيكية وجميع ظواهر مواقف العمل وتحديد 
عوامل الخطر والقيام بتحليل شامل لهذه الظواهر من أجل حماية العامل وزيادة اإلنتاج. كذلك، 
يجب العمل على قياس وتقويم المتطلبات البدنية  للمهام المخولة في بيئة العمل وتحديد الوضعيات 
المسببة  للمشاكل العضلية الهيكلية والعمل على تصميم بيئة مواتية لتقليل من اإلصابة والحد منها 

وحث العمال على تطبيق القواعد الميكانيكية األساسية في وضعيات العمل.
الكلمات  الدالة : بيئة العمل، العوامل البيوميكانيكية، صحة الفرد، ألم العضلية الهيكلية، اانشاط البدني 

والرياضي.
Abstract  

The nature of work determines the identity and  individuals role’s in society,but it hides With it many of the risks that 
threaten the health and safety of the working individual.

Among them, physical requirements are incompatible with the nature of work, as well as lack of availability of mechanical 
elements of the working environment and culture of the worker in dealing with these elements to maintain his health, 
Avoiding musculoskeletal problems, and deviations skeleton, which impairs the worker from moving to his place of 
work and performing the tasks assigned to him, Therefore, the institution should use a specialist to determine the 
biomechanical risk factors, and all phenomena of work positions and identify risk factors and  to conduct a comprehensive 
analysis of these phenomena in order to protect the worker and increase production, also, the physical requirements 
of delegated tasks in the work environment must be measured and evaluated, and determine the conditions causing 
muscular skeletal problems, And design an enabling environment to reduce and reduce injury , and to urge workers to 
apply basic mechanical rules in working situations.

Keywords: work environment, biomechanical factors, individual health, musculoskeletal pain, physical  activity and 
sports.

The role of physical  activities and sports in reducing structural 
muscle problems caused by ergonomics   error
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املقدمة

انتشرت األمراض املهنية يف الدول املتقدمة، وجند من بني هذه 
تزايد  يف  أصبحت  واليت  اهليكلية  العضالت  ضعف  األمراض 
مستمر منذ 1990، ومن بني األمراض التقليدية املهنية جند 
الصمم، أمراض اجللد والرئة، وأمل العضالت اهليكلية، وميكن 
تفسري ذلك نتيجة لتغريات الكبرية يف ظروف العمل والتعرض 
وأدت  كبرية،  بدنية  قوة  بذل  وعدم  والضارة  السامة  للمواد 

تغريات وسائل اإلنتاج إىل ظهار قيود جديدة على املوظفني. 
أدى مع ظهور أنظمة العمل واستخدام اآللة واآللية إىل التقليل 
من تكرار املنجز والتقليل من وقت األداء، وعليه أصبح ضعف 

العضالت اهليكلية من املشاكل الصحية يف بيئة العمل.
تعرفت يف الوقت احلالي  الدراسات الوبائية  وبيئة العمل وعلم 
)تكرار  البيوميكانيكية  العوامل  على  والبيوميكانيك  النفس 
أساسية   (كعوامل  العالي  اجلهد  ملفاصل،  سعة  احلركة، 
 ،)SILVIN ,S 2000(اهليكلية العضالت  أمل  خماطر  تسبب 
املطالب  بني  االختالل  أو  التوازن  عدم  على  النتيجة  هذه  تدل 
ويتحكم  العامل  للفرد  الوظيفية  والقدرات  البيوميكانيكية 
فيها السن واجلنس واحلالة الفسيولوجية والنفسية والسوابق 
املرضية للفرد، ومن النتائج السلبية املرتتبة على ذلك الغياب 
املتكرر للمريض عن العمل لفرتات طويلة إضافة إىل اخنفاض 

جودة العمل والزيادة يف نسبة األمراض املهنية.
ومن الواجب تقييم أخطار اجلهاز العضلي اهليكلي  انطالقا من 
معايري حتددها قوانني العمل من أجل التصدي لظهور إصابات 
هذه  تؤثر  ال  حيث  العمل،  مواقع  يف  اهليكلي  العضلي  اجلهاز 
تتأثر  ما  بقدر  للفرد  اهليكلي  العضلي  اجلهاز  على  اإلصابات 
مردودية  اإلنتاج واألعمال التجارية واالقتصاد، ألن من العوامل 
اإلنتاجية املوظف الذي يتميز بصحة جيدة وله دافعية عالية 
أن   املؤسسة  واجب  من  وعلية   ، عالية  كفاءة  وذو  عمله  جتاه 
تستثمر يف صحة أفرادها ومواردها البشرية، فغياب العامل من 
منصبة ليوم واحد بسبب املرض يكلف املؤسسة  خسارة كبرية 
عن قيمة أجر  العامل املتغيب، هذا ما جاء يف التقرير التمريض 
 Krankenpflegereport 2000,(األملان للموظفني  الصحي 
االعتبار حتسني  املؤسسة األخذ بعني  1999(، كما جيب على 
والوقاية من هذا املرض من أجل التقليل من غياب العمال ورفع 
اإلنتاجية وخفض معدل تغري العمال من مناصبهم إضافة إىل 
اخنفاض يف أقساط التأمني، وأظهرت جمموعة من الدراسات 
التحسني  يف  املؤسسات   تتخذهما  اليت  املناسبة  اإلجراءات  أن 
 12 الغياب من  األرغونومية تساعد يف خفض نسبة  الظروف 
جيين  حيث  املؤسسة  التكاليف  من   34% والتقليل   36% اىل 
املؤسسة  يف  للعامل  الصحية  وقاية  على  فرنك   01 استثمار 

.)Guide d’utilisation(قيمة05 فرنك دخل للمؤسسة
العمل  املقاربة األرغونومية  تكييف ظروف ومتطلبات  وتوفر 
وفق  االستعدادات الفردية ومالئمة املهمة طبقا خلصوصية 
العمل  وسط  يف  الصحية  املخاطر  على  والسيطرة  اإلنسان، 
املقبول وذلك  وتفادي اإلجهاد املفرط واحلد منها إىل املستوى 

عن طريق التهيئة املثلى ملناصب ومعدات العمل، تنظيم العمل 
لتعزيز  املوظفني  تدريب   ، الزائدة  واملطالب  اإلرهاق  وجتنب 

معارفهم يف الوقاية وحتسني  إتقان العمل.
يعترب أمل العضالت اهليكلية من بني اضطرابات املرضية املتكررة 
لدى الفرد واملتعددة اإلبعاد يف الوسط املهين واليت تصيب أجزاء 
من  جمموعة  وتضم  والعمل،  احلركة  يف  البشري  اجلسم 
واملفاصل  واألعصاب  واألوتار  العضالت  تصيب  اليت  األمراض 

وغالبا ما تتأثر األطراف العلوية والظهر.
واعترب مرض أمل العضالت اهليكلية  يف العصر احلالي جزءا من 
األمراض يف العامل النامجة عن األمراض املهنية والوقاية منها 
تهيئة  أماكن العمل بإستمرار، انها واحدة من أعقد املشاكل 
اليت تواجه العديد من املختصني يف ميدان علم النفس واالجتماع  
  )Bourgeois et Hubault, 2006( األرغونوميا  و علم  واألطباء 
وحسب مصلحة اإلحصاء التابعة  للمفوضية األوروبية مس 
هذا املرض أكثر من 45 مليون موظف يف أوروبا وحداها نقال 

)Roquelaure, Ha et Sauteron, 2005( عن
ومردوية  العامل  الصحة  على  الظاهرة  خلطورة  ونظرا 
االنتاجية. على املؤسسات األخذ بعني االعتبار عوامل ومسببات 
خبربة  واالستنجاد  موظفيها   لدى  اهليكلية  العضالت  أمل 
املختصني  كما ميكن ملفتشية العمل مراقبة ظروف العمل يف 
خمتلف املؤسسات  من أجل السهر على  القواعد األرغونومية 
الضوء  نسلط  أن  املقال  هذا  يف  نود  وعليه  العمل،  ظروف  يف 
العوامل  مبينا   الفرد  وأثره على صحة  العمل  أرغونوميا  على 
مقاربة  وجهة  من  اهليكلية   العضالت  ألمل  املسببة  األساسية 
والرياضي  البدني  النشاط  ممارسة  واهمية  بيوميكانيكية  

للتقليل من خماطرها.
عوامل أمل ضعف العضالت اهليكلية

 نظرا لعدم التوافق بني اإلجهاد الذي يعاني منه العامل وقدراته 
الوظيفية يتولد عن ذلك ترهل العضالت اهليكلية وخاصة إذا 
العضالت  وأمل  كاف،  غري  للعامل  املمنوح  الراحة  وقت  كان 
اهليكلية ليس منوذج أو سبب يف حد ذاته، بل يتأثر مبجموعة 
إىل  العمال  مجيع  تعرض  الضروري  من  وليس  عوامل.  من 
األسباب،  لنفس  تعرضوا  الذين  اهليكلية  العضالت  أمل  مرض 
اخلطر  يرتبط  وال  العامل،  الفرد  قابلية  ذلك  يف  يتحكم  بل  
مطلقة   نتائج  يوجد  وال  الوظيفية  القدرات  مع  مباشر  بشكل 
ولكنها نسبية حسب كل فرد.  ميكن التعرف على ثالث أنواع 

من عوامل اخلطر تتمثل فيما يلي:
العوامل املهنية، العوامل الشخصية والعوامل غري املهنية

العوامل  من  كل  جتمع   : املهنية  األخطار  عوامل   -1
البيوميكانيكية والعوامل النفس اجتماعية املتعلقة باخلربة يف 

العمل والتكوين.
الدراسات  من  الكثري  أظهرت   : البيوميكانيكية  العوامل  أ- 
إىل  يرجع  العلوية  لألطراف  اهليكلية   العضالت  أمل  سبب  أن 
العضلي  أمل  على  ويستدل  املتكرر،  البيوميكانيكي  اإلجهاد 
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دور ممارسة األنشطة البدنية والرياضية يف التقليل من مشكالت العضالت اهليكلية النامجة عن األخطاء األرغونومية

 Silverstein(العالي اجلهد  بني   التنسيق  طريق  عن  اهليكلي 
حركة  سعة  يف  والتطرف  املتخذة  والوضعيات   )B,1996
املفاصل مع التكرار املتزايد لنوع املوقف، ال يوجد عامل لوحده 
ومبستويات  متنوعة  أخرى  عوامل  مع  جيتمع  ما  غالبا  ولكن 
خمتلفة ضمن متغري الوقت، فكلما زاد الضغط  واستمر  وزاد 

عمل املفاصل كلما ارتفع ظهور خطر أمل العضالت اهليكلية.
ب- العوامل النفسية واالجتماعية : يف سياق اإلجهاد املهين  يعترب 
النفسية االجتماعية تؤثر على اجلسم عن  العوامل  levy  أن 
طريق وساطة اإلدراك وجتارب العمل القابلية لتأثر يف بعض 
أسباب  من  األفراد  بعض  عند  العوامل  هذه  وكانت  الظروف، 
الذي  الفرد  على  االجتماعية  املنبهات  وتؤثر  األمراض،  تفشي 
يتميز يف حد ذاته بربنامج نفسي بيولوجي، وامليل إىل رد الفعل 

 .)levy,1988(كذلك حمددا وراثي ويكتسب بتكرار املوقف
إن التفاعل وسوء التوافق بني املتطلبات البيئية  والفرص اليت 
تقدمها ومن جهة أخرى االحتياجات والقدرات وتطلعات الفرد 
مشبعة،  غري  االحتياجات  توافق  سوء  أفعاله،  ردود  حتدد  اليت 
عن  اجلسم   يتفاعل  احلاالت  هذه  يف  مستغلة   غري  والقدرة 
طريق آليات مسببة ألمراض خمتلفة )معرفية  وعاطفية أو 

فسيولوجية(.
يوجد دراسات عديدة بينت العالقة بني أمل العضالت اهليكلية 
من كل  دراسة  جند  بينها  من  اجتماعية،  النفس  والعوامل 

1994  أكدا انه ميكن لإلجهاد  Bongers , Houtman  سنة 
أن يكون مثيال  للعوامل النفسية االجتماعية، وكذلك العمل 
وغياب  الوظيفي  التطور  أفاق  اخنفاض  املهام،  تكرار  اململ، 

املبادرة الشخصية  كلهم عبارة عن عوامل نفسية اجتماعية.
جمهودات  بذل  على  مسؤول  بأنه  اإلجهاد   Bongers قدر  
إضافية  وزيادة قوة القبض أو اإلمساك الذي يعترب أساسي يف 
اجناز العمل ، كذلك اإلدراك النفسي السليب  للعمل ميكنه أن 
يكون سببا يف بذل جهد مفرط إلكمال املهمة العملية وإهمال 

وقت الراحة عند التعب.
تنفيذ  وكيفية  العمل  يف  واخلربة  التكوين  إن  ج-التكوين: 
املهمة من مسببات ظهور أمل العضالت اهليكلية املشاركة يف 
التكيف مع  للعامل  املهنة)Dortch,1990(، وتسمح اخلربة  نوع 
طريقة العمل لضمان يف أي وقت أحسن وساطة بني متطلبات 

العمل  وقدرات الفرد املهنية.
2- عوامل اخلطر الشخصية

من  الكثري  ويف  للعامل،  اجليين  باجلانب  العوامل  هذه  ترتبط 
األولية،  الوقاية  طريق  عن  عليها  التغلب  ميكن  ال  األحيان 
املسببة  اخلطر  العوامل  بني  من  الفردية  اخلصائص  وتعترب 
خمتلف  وعند  املوظفني  من  الكثري  عند  اهليكلي  العضلي  ألمل 

اجلنسني.
 )Colvez,1976Franklin,1991 Gerra,1991 الكثري من الباحثني
الحظوا سن املوظف كعامل أساسي  وحمدد لذلك، ويف الواقع 
وبالتالي  الوظيفية  القدرات  اخنفاض  يف  الشيخوخة  تتسبب 
زيادة يف خطر أمل العضلي اهليكلي ويف نفس مستوي التأثريات 

البيوميكانيكية.
املتسببة  العمل  ظروف  مع  تتكيف  العضلي  األمل  خماطر  إن 
الكبار  واملوظفني  املوظفني،  من  جملموعة  الطويل  املدى  على 

. )Hagberg,1992(أكثر عرضة من الذين يتم انتقائهم
وأكدت الكثري من الدراسات على انتشار األمل العضلي اهليكلى 
الرسخي  النفق  العلوية،  اإلطراف  يف  اكرب  بشكل  النساء  عند 
جزئيا  ذلك  إرجاع  وميكن   ،syndrome du canal carpien
الشهرية،  الدورة  انقطاع  احلمل،  مثل  الصماء  الغدد  سبب  إىل 
أن  وميكن   ,)Tumerelle,1996( احلمل  منع  وسائل  استخدام 
املثال  سبيل  وعلى  املرض  بهذا  الفردية  العوامل  بعض  نربط 
زيادة  القدمية،  اإلصابات  وكذلك  االجتماعية  احلالة  جند  
الدرقية(  الغدة  ،قصور  الصماء)سكري  الغدد  الوزن واضطراب 

.)Nathan,1393(

3- العوامل املهنية  اخلارجية

يف  زمنية   ملدة  املمارسة  الرتفيهية  األنشطة  بعض  يف  تتمثل 
لبنية  السليب  حتديد   يف  سببا  تكون  أن  املمكن  ومن  األسبوع 
عند  وخاصة  املنزلية  األنشطة  وتأثري  للموظف،  التشرحيية 
كل  جتتمع  اخلياطة،  و  البستانية  األنشطة  وكذلك  املرأة 
لتؤثر  املهنة   املوجودة يف  العوامل  اإلضافية  مع  األعمال  هذه 
سعة  يف   اإلفراط  لذلك  إضافة  اهليكلي،  العضلي  األمل  على 

مفاصل األطراف العلوية.

35
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من  انطالقا  األسباب   هذه  لتفادي  مقاربة  إتباع  جيب  لذلك 
الوقاية األولية املتمحورة حول العمل واملؤسسة والرتكيز على 
الوقاية اجلماعية والرتكيز كذلك على مجيع عوامل اخلطر 
الدقيق  التشخيص   االعتبار  بعني  وأخذ  العمل،  وضعيات  يف 
املوظفني،  قدرات  حسب  العمل  وضعيات  وتكييف  والعميق، 
كفاءاته،  من  الرفع  من  للموظف  يسمح  لكي  العمل  تنظيم 
باملشاركة  للموظفني  السماح  واحد،  لكل   املسؤوليات  حتديد 
حتسني  املؤسسة،  يف  العمل  سياسة  رسم  يف  والقرار  الرأي  يف 
املصري  يف  الشكوك  من   والتقليل  الداخلي  االتصال  عملية 
بني  اجلماعي  واحلوار  املبادالت  تسهيل  للمؤسسة،  املستقبلي 

كل الفاعلني يف املؤسسة.
الفرد تتمثل  ثانوية مبنية على  أن نتخذ إسرتاتيجية  وميكن 
يف القدرة على تسيري اإلجهاد يف العمل انطالقا من )تربصات 

لتسيري اإلجهاد والقلق، االسرتخاء..( 
اخلطر  من  للوقاية  ثالثة  إسرتاتيجية  إتباع  كذلك  وميكن 
خلية  تكوين  طريق  عن  املصابني  باملوظفني  التكفل  يف  تتمثل 

استماع، التكفل الطيب..اخل
املؤسسة،  يف  النظافة  جلنة  العمل،  طبيب  إلي  التنقل  جيب 

جلنة الضمان وظروف العمل.
ويف األخري علينا أن نقرتح حلوال تتمحور حول ظروف العمل 
ال على الفرد واقرتاح مقاربة كلية اليت تأخذ يف احلسبان أبعاد 

املشكل وعوامل اخلطر األصلية
الضمان  العمل وصندوق  املؤسسة ومفتشية  تتحمل كل من 

االجتماعي تابعات ونتائج   مرض األمل العضالت اهليكلية.
حبالة  حالة  االجتماعية  النفسية  عوامل  معاجلة  -جيب 
العمل  حول  متمحورة  البداية  يف  أولية  مقاربة  طريق  عن 

بعوامل  والتعريف  اجلماعية  الوقاية  يف  تتمثل  واملؤسسة 
اخلطر يف العمل، والعمل على تقييم عوامل اخلطر انطالقا من 
التشخيص األولي، وتكون هذه املقاربة فعالة إذا مت األخذ بها 
املوظف،  الوقت،وتأخذ يف احلسبان صحة  أو  الزمن  على طول 

وتكييف وضعيات العمل حسب قدرات املوظف) السن..اخل(
- تنظيم العمل من أجل رقع من كفاءات املوظف.

- توضيح املهام واملسؤوليات.
- إدراج املوظف يف اخذ القرار يف حاالت تغري يف مكان عمله.

مصري  حول  الشكوك  وختفيض  الداخلي  االتصال  حتسني   -
املؤسسة.

يف  الفاعلني  كل  االجتماعي  بني  واحلوار  املبادالت   تسهيل   -
املؤسسة.

جتاه  املوظف  مقاومة  تقوية  عل  الثانوية  املقاربة  -وتعتمد 
اإلجهاد) تربص لتسيري اإلجهاد النفسي،  االسرتخاء ...اخل (

والعمل على انشاء خلية استماع للموظف يف حالة وجود عوامل 
)INRS,2010(اخلطر النفسية االجتماعية

 عوامل اخلطر البيوميكانيكية وعالقتها بظروف العمل:"العمود 
الفقري منوذجا"

إن  البيوميكانيكية:   األوضاع  عن  النامجة  اخلطر  عوامل 
ونفس  بيوميكانيكية  طبيعة  ذات  املهنية  األخطار  العوامل 
وأكد   ،  )Aptel, Gerling et Cail, 2000(  ، اجتماعية 
البيوميكانيكية  العوامل  أن جممل    )Simoneau et al., 1996(
املسببة ألمل ضعف العضالت اهليكلية نامجة عن السعة احلادة 

للمفاصل وتكرارها إضافة إىل اجلهد العالي.
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ميكن تعريف آالم أسفل الظهر بظاهرة حدوث األمل احملدد يف 
اجلزء السفلي من العمود الفقري بني فقريات الظهر واملنطقة 
القطنية  املنطقة  الفقرية  بني  وااللتقاء   )D12,L1( القطنية 
حسب  متعددة  األسباب  تكون  وقد   .)L5,S1( بالعصعصية 
األمل  يكون  أن  وميكن   )Baumgartner et Vischer, 1997(
أن  وميكن  العضالت  إجهاد  عن  نامجة  فسيولوجية   استجابة 

الشدة،  عالية  بدنية  ممارسة  عن  نامجة  تشنجات  إىل  يرجع 
للجسم  الطولي  احملور  عن  منحرفة  عمل  مواقف  أواختاذ 
املذكورة  للفقرات  الذاتي   القصر  عزم  يف  الزيادة  وكذلك 
التساؤالت  من  جمموعة  نطرح   أن  ميكننا  وعليه  سالفا، 

واملتمثلة يف ما يلي:
ما هي عوامل اخلطر؟ وما هي طرق الوقاية منها؟

العمود الفقري: 
العمود الفقري  بنية عظمية مفصلية يعمل على احلفاظ على 
االرتكاز، ومن  و احلوض فوق  مثلث  للرأس  الوضعي  التوازن 
من  مستقيمة   الفقرات  هذه  تظهر  صحي  فقري  عمود  أجل 
السهمي  املستوى  يف  احنناءات    04 وتظهر  األمامية،  الواجهة 
)االحنناء العنقي، التقوس الصدري، االحنناء الظهري، التقوس 

.)Kamina,P,2006( )العصعصي
العمود الفقري عبارة عن بنية معقدة ملهام متعددة، حيث يعمل 
على محاية النخاع الشوكي واألعصاب وكذلك حيافظ على 
فيه  ومتثل  اجلسم،  حركة   على  يساعد  كما  اجلسم  بنية 
الفقرات من 20 إىل %30  من االرتفاع الكلي للعمود الفقري، 
إنها صلبة، تسمح حبركة اجلذع ودورانه مبساعدة جمموعة 
من العضالت واحلفاظ على البنية يف موقعها الفضائي والقدرة 
على التكيف مع البيئة واألنشطة تبعا لدرجة مرونته، وتعطي 
الوقوف   وضعية  الفقري  العمود  حول  املتموقعة  العضالت 
واجلزء السفلي أكثر قوة  يف أسفل الظهر الذي حيتوي على 
الفقريات مسيكة، ولضمان  فقريات عريضة وأقراص ما بني 
التحمل،  على  القدرة  خاصية  الظهر  لعضالت  األعمال  هذه 
تنظيم احلركة واحلفاظ على الوضعية مهمة أساسية للعمود 
 Swinkels(الفقري وغالبا ما تنخفض عند املصابني بآالم الظهر
et Dolan, 1998(، تلعب  مجيع العضالت املشرتكة دورا أساسيا 

الناحية  من  معقد  جد  نشاط  وهلا  الفقري  العمود  لتثبيت 
التشرحيية والوظيفية، يتمثل دور األقراص ما بني الفقريات 
اليت تعمل على التقليل من الضغط وامتصاص القوة، وتتأثر 
هذه األقراص عند تعرضها لالحتكاك القوي واملتواصل، تتغري 
الفقرات  بني  ما  لألقراص  الوظيفية  والقدرة  اجلسم  بنية 

كلما تقدم الفرد يف العمر وتنخفض قدرة إمخاد القوى.
ترجع األسباب األساسية آلالم الظهر إىل تعب العضالت اليت 
حتافظ على الوضعية يف العمل وتلف العضالت الثانوية نتيجة 
 Brinkmann( للعمل املفرط واملتواصل وتلف البنية املفصلية
اليت  املهن  يف  العضالت  وتتعب   ،)et al., 1998 ; Troup, 1978
عضلي  لتوتر  العمال  يتعرض  حيث  الوضعية  ثبات  تتطلب 

منخفض لفرتة زمنية طويلة.
على  ويضغط  الظهر.  عضالت  على  اخلارجي  الثقل  يؤثر 
األقراص ما بني الفقرات وخاصة عند زيادة الشد يف العضالت 
الذي  عضلي  متزق  عنه   ينتج  أن  وميكن  للفقرات،  اجلانبية 
البيوميكانيكية  الربامج  حتدد  كما  الظهر،  أالم  أساس  يعترب 
يف  املصاحبة  العضالت  وعمل  اجلذع  حركة  سرعة  قياس 
بقياس  الربامج  هذه  وتسمح  الفقري،  العمود  وحتريك  تثبيت 
وكذلك  الفقرية  األقراص  على  املطبقة  الضغط  القوة  

بطريقة مماثلة عند دوران اجلذع.
يؤثر اهتزاز اجلسم على مستوى األقراص على العمود الفقري ، 
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 Troup,(مفاصل ما بني الفقرات والعضالت احمليطة بالفقرات
اهتزاز  سعة  إن  التوتر،  درجة   على  االهتزاز  ويعتمد   )1978
الصدر اكرب بكثري من احلوض والطاقة اليت متتصها الفقرات 
احملولة)نفس  األولية  االهتزاز  الطاقة  من  بكثري  القطنية 
املرجع السابق(،حيث يؤدي كل االهتزاز إىل متديد والضغط 
تؤدي  والتمدد  الضغط  من  الدورة  هذه  وان  القرص  على 
 Seidel( بطريقة مباشرة إىل متزق وتلف على مستوى القرص

)et all., 1998

-إن املواقف الطويلة واملوجعة  من عوامل املسببة لآلالم الظهر، 
وميكن مالحظتها عند العاملي  املكاتب ونظام الكمبيوتر أو عمال 
أمناء الصناديق أو صانع الساعات والعمال الذين يتعاملون مع 
األدوات الصغرية يف أماكن ثابتة والسائقني ملدة طويلة حيث 
 Krapac( يتطلب املوقف  تقلص عضلي بسيط يف وضعية ثابتة
et all., 1992( وميكن أن نالحظ مثل هذه العمل الذي يتعرض 
إليها اجلزء العلوي من العمود الفقري وحيدث أمل على مستوى 
بصرية   منبهات  إىل  حيتاج  ثابت  لعمل  نتيجة  الرقبة  فقرات 

مدققة .
كذلك يساعد التصميم السيئ   ملكان أو مكتب العمل بظهور 
والكثري  مستمر  عمل  العضالت   على  يفرض  حيث  اإلصابات 
الفقري  العمود  الشاق  يتسبب يف إصابة أمل أسفل  العمل  من 

االهتزاز  أو عن طريق  الثقيلة  األشياء  وذلك عن طريق محل 
الفقري،  العمود  حركة  لدرجة  معاكسة  وضعيات  اختاذ  أو 
القوة  تقدير  دون  بسرعة   ثقل   محل  مع  التعامل  ويساعد 
األساسية حلمله يف متزق عضالت  اجلذع  وإصابة يف الظهر 
)Krajcarski et all., 1999(.وعلية ميكن للعمل  البدني الشاق 
ومينع  العضالت  قدرات  من  يقلل  الذي  العام  التعب  يسبب  أن 
العمل التزامين لدى لعضالت مما ينجم  عنه اختالل يف بنية 
على  الضغط  زاد  كلما  العضلي  اإلجهاد  زاد  وكلما  الفقرات 
مساحة  على  الضغط  يف  املتجانس  التوزيع  وخيتل  الفقرات 
القرص)Derienni c, F, et al,2000(، وميكننا أن نالحظ أسفله 
يف  الفقري  للعمود  واخلاطئة   الصحيحة  الوضعيات  بعض 

بعض املواقف.
- وضعية اجللوس 90 درجة أي)يشكل كل من اجلذع والفخذ 
التصميم  يف  األساسية  املرجعية  وتعترب  قائمة(   الزاوية  هذه 
هذه  يف  اجلسم  استمر  إذا  الفسيولوجية  للوظائف  ومعيقة 

الوضعية لعدة ساعات.
- ويسبب  املوقف الثابت التغري يف تدفق الدم و تصلب العضالت 

وأقراص العمود الفقري، ويسبب كذلك تعبا سابق ألوانه.
الفقري  للعمود  التقوسات  أفضل  املفتوحة   الزاوية  وتسمح   -

وختفف الضغط على الفقرات القطنية

من  راحة  أكثر  بالعمل  الشاشة  أمام  األمثل  املوقف  يسمح   -
االجهاد  تسبب  املرتفعة  أو  املنخفضة  والشاشة  السيئ  املوقف 
على عضالت وفقرات الرقبة ألنها تأخذ وضعية جد حادة عن 
أصلها الطبيعي  إما للخلف أو األمام تبعا للمستوى التشرحيي 

األمامي.
الوقاية من  إصابة العضالت اهليكلية

يطرح أمل العضالت اهليكلية مشكال كبري لألرغونوميا، حيث 
وسط  يف  الصحية  املشاكل  من  األخري  هذا  أن  اجلميع  يتفق 
وال  املهنية،  البيئة  بعوامل   مرتبطة  تعقيدا،  واألكثر  العمل، 
بالطريقة  العمل  بيئة  تهيئة  وجهة  من  إال  التدخل  ميكن 

الصحيحة والعلمية .

لدينا ثالثة اقرتاحات للوقاية واحلد منه:
والذين  املشتغلني  يدعمها  اليت  املتطلبات  تهيئة   اختيار   -1
يعانون من النتائج) اجلينية، القيود الطبية، احلفاظ على فرص 
العمل املهددة، الطرد ...اخل(، وحتدد األرغونوميا حتسني األبعاد 
التايلورية  للمعايري  وتناسي  العمل  ألماكن  البيوميكانيكية 

وهذا ما مت اجنازه يف 90 سنة املاضية
2- اختيار التخلي على  أمل العضالت اهليكلية، وينظر إىل هذا 
على  عالج  أي  تقديم  ميكن  ال  العوملة،  عن  نامجة  كأمراض 
مستوى املؤسسات، يتمثل هذا يف تاثري معاكس لسيناريو األول  

انه ختلى عن املوفق.
3- يتمثل االحتمال الثالث يف التقرب من املعضلة ألنها مكلفة 
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الفرد  إنقاذ  وحماولة  ذلك  حتمل  وجيب  واملؤسسة،  للفرد 
ولكن  األول  السيناريو  طياته  يف  حيمل  تدخل  انه  واملؤسسة، 
العمل  وطبيعة  التسيري  املتطلبات  بني  معرفة  على   يركز 
من اجل توليد املوارد، ويدعو إىل معارف خاصة وفتح األفاق 
للفرد  تغري  عنها  ينتج  حيث  االرغونوميا  لتدخل  جديدة 

.)F. Bourgeois et F Hubault,2006( واملؤسسة
-مراحل خطوات الوقاية

أ-اإلعالم والتعبئة

 ملن؟  الفاعلون يف املؤسسة، املوظفني
على  واملوافقة  واملوظفني  للمؤسسة  الرهانات  توضيح  ملاذا؟ 

التصرف.
العضالت  أمل  أمراض  على  احلديثة  املعارف  توفري  كيف؟ 
حالة  على  بانتظام  والتحدث  التكوين(.  )معلومات،  اهليكلية 

تقدم اخلطوات.
الفاعلة  واجلهات  املؤسسات  أصحاب  العمل؟  هذا  يتم  من  مع 

اخلارجية.
ب-معرفة اخلطر

-معرفة طبيعة األمراض احملددة ألمل العضالت اهليكلية.
اخلاصة  )الوثائق  للشركة  الداخلية  الوثائق  -مراجعة 
باألفراد، وثيقة املهنية الطبية يف املؤسسة، سجيل التمريض، 
تصرحيات املختصني يف جمال األرغونوميا والتقارير الداخلية، 

حماضر اجتماعات يف جمال الصحة(.
-مجع املعلومات الصحية على املوظف، والقيود املفروضة على 

االستعدادات البدنية وعدم اللياقة الطبية.
الغياب،التوزيع   ( املؤسسة  على  االجتماعية  البيانات  -مجع  
والبيانات  العمل،(  املناصب  يف  العمال  حترك  العمري، 

االقتصادية.) حجم اإلنتاج، اإلنتاجية واجلودة(
حتضريا  مجعها  مت  اليت  البيانات  مجيع  وحتليل  -تشبيك 
العضالت  باألمل  املتعلقة  اخلطر  حاالت  وحتديد  لتشخيص 

اهليكلية )وضعية العمل ، القطاعات املختلفة...اخل(
ج-املؤسسة واملتدخلني خارج املؤسسة

-حتليل أوضاع العمل اخلطرية

ولتحقيق هدف التشخيص نسعى إىل:
العمل اخلطرية وحتديد عوامل اخلطر  الكشف عن ظروف   -

ألمل العضالت اهليكلية.
-تقويم هذه احلاالت وفق معايري موضوعية من أجل حتديد 

األولويات.
مقاربة  نتبع  أن  علينا  التشخيص  أهداف  -ولتحقيق 

أرغونومية
-حتليل وضعيات العمل)تقويم حتمل املفاصل(

مقاربة  طريق  عن  التوتر  تقويم   ( اجتماعي  نفسي  -حتليل 
العالقات  إطار  ويف  العمل  منصب  مستوى  على  كيفية 

االجتماعية واملهنية.
- حتليل لتنظيم العمل على مستوى منصب العمل  واملؤسسة. 

د- املؤسسة واملتدخلني خارج املؤسسة

السيطرة على املخاطر من أجل تنمية مستدامة

اخلطرية  العمل  أوضاع  لتغيري   وقائية  عمل  خطة  وضع 
والتقليل الدائم من  القيود البيوميكانيكية والنفس اجتماعية 

واملهنية وذلك عن طريق:
-إشراك املوظفني يف تغيري أوضاع العمل.

-تنفيذ خطة العمل وفق لألولويات احملددة.
دفرت  يف  اهليكلية  العضالت  للضعف  اخلطر  عوامل  -دمج 

املوصفات العمل أو أية مشروع جديد.
و- املؤسسة واملتدخلني خارج املؤسسة

-متابعة النتائج: تنظيم متابعة اإلجراءات املتفق عليها، وإجراء 
التقارير املرحلية كاألتي:

)عدد  اهليكلية  العضالت  أمل  مرض  تطور  مؤشرات  حتيد   -
الشكاوي،  التقارير الصحية(.

- إعادة تقويم خماطر مرض  أمل العضالت اهليكلية مع نفس 
املعايري لضمان فعالية اإلجراءات املتخذة.

يف  اهليكلية  العضالت  أمل  مرض  من  الوقاية  من  التحقق   -
عمل  مناصب  إنشاء  و  التغيري  عند  اجلديدة  املنتجات  تصميم 

جديدة عند إجراء تغريات يف تنظيم العمل.
لتقويم  العام  اإلطار  ضمن  يسجل  الوقائي  النهج  هذا  إن 
األخطار املهنية واليت جيب أن تنجز من قبل املؤسسة، انطالقا 
من املسؤولني على املؤسسة واملوظفني والطبيب  واملختص يف 

)INRS ,2014(األرغونوميا و مفتشية العمل
-جيب على صاحب العمل اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان 
والعقلية  البدنية  الصحة  وضمان  الصحة  محاية  وحتسني 

للعمال وعليه ان يتخذ التدابري التالية:
حتسني بيئة العمل وتوفري شروط النظافة

والبيولوجية  البدنية  التأثريات  من  الصحة  محاية   -
والكيميائية

- جتنب اجلهد املفرط واملتكرر
العمل  حمطات  وتصميم  مناسبة  بطريقة  العمل  تنظيم   -

تسمح للجسم باختاذ وضعيات طبيعية أثناء العمل.
جيب ان تكون املقاعد مرحية ومكيفة حسب العمل املنجز

- وثيقة تقييم واجراءات املراقبة 
- حتديد وتقييم أوضاع العمل الذي يتصف اإلشكالية.
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وميكننا أن نعطي مثاال عن ذلك من أجل تقييم ووصف العمل 
املنجز من قبل العمال أو املوظفني بإتباع اخلطوات التالية:

1- وصف العمل: وصف على شكل نقاط للحالة اليت على شكل 
إشكالية مشريا إىل األسئلة التالية:

األدوات،   ، معاجلة  مثل  تنفيذها؟  يتم  اليت  األنشطة  هي  ما   -
كتابة وإمالء التقارير،

- ما هو وقت اجناز كل نشاط؟ عدد متوسط الساعات يف كل 
يوم.

- كيف وبأي األدوات تقوم بهذا العمل؟ التفاصيل املهمة عن 
املهام املنجزة،  املواد والوسائل واألدوات ، الرمت..اخل.

أمحال،  قصرية،  وضعيات  العمل؟  طلبات  خصائص  هي  ما   -
حركات متكررة..اخل.

2- حتديد ظروف عمل حرجة

-حتديد األنشطة احلرجة ومراجعة حمطة العمل
نقل  كبريا؟  خطرا  تشكل  أنها  يبدو  اليت  العناصر  هي  -ما 
البضائع املتكررة، اخذ اجلسم لوضعيات غري طبيعية ، ظروف 

الرؤية صعبة، غياب التناوب يف رفع األمحال...اخل

-ما هي املتطلبات أو االجتهادات  ذات أهمية؟ ضغط على الظهر، 
الركبتني، العينني..اخل

األدوات  وجود  فية،  املتحرك  الفضاء  العمل،  منصب  -تقويم 
الضرورية  العامل  احتياجات  حسب  معها  التكيف  وإمكانية 

حسب املوقف الطبيعي(
-االمتثال إىل املعايري الدولية  والقوانني الوضعية

وعالقتها  واألدوات  للعناصر  للمقابض،  الرأسي  -الرتتيب 
بالعمال

العمل              جمال  يف  العلوي  األفقي  والعمل  اإلمساك  -منطقة 
) نقطة مرجعية للقياس/ تقدير الكتف العامل

-أبعاد مساحة العمل وأماكن اجللوس
3- تقويم املواقف واحلركات

الوضعيات غري املالئمة: من الضروري النظر بشكل منفصل إىل 
خمتلف أجزاء اجلسم )الرقبة ، الكتفني، الظهر، اليدين، احلوض 
املتطرفة يف  والساقني تكمن  مواقف  وحركات أجزاء اجلسم 
املذكور  اجملال  عن  اخلارجة  اجلسم  اجزاء  احلركات  مجيع 

لسعة حركة املفاصل املرحية واجلدول التاي ميثل  ذلك.

الدرجةنوع احلركةاملفصل
°10 امليالن اجلانيبالرقبة
à gauche et à droite °10 التدويرالرقبة

°40 االنثناء واالمتدادالرقبة
0°

°20 االندفاع اخلايف واالندفاع األماميالكتف
0°

°20 إبعاد الكتف

°10 االنثناء واالمتداداملرفق
30°

°10االنثناء واالمتداداملعصم
 30°

)Cail, Aptel et Franchi, 2005 جدول رقم )01( ميثل سعة مفاصل األجزاء العلوية يف احلالة املرحية حسب
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دور ممارسة األنشطة البدنية والرياضية يف التقليل من مشكالت العضالت اهليكلية النامجة عن األخطاء األرغونومية

Ylinen JJ, سنة  و   2001 Mior S. سنة  قد أشار كل من 
أكثر  يعترب  والرياضي  البدني  النشاط  ممارسة  أن   2006
دراسة  ويف  اهليكلية،  العضالت  امل  من  التخفيف  يف  كفاءة 
أجراها Hagberg M,سنة  2000  حيث طبق برنامج التحمل 
املكاتب  هلن أمل  الرقبة  للعامالت يف  الدينامكي على عضالت 
الرقبة وبعد أسبوعني اخنفض  امل الرقبة  ومت اسرتجاع العجز 
بعد سنة) نفس املرجع السابق(، واشتملت العديد من الدراسات 
أن معظم الذين يعانون من أمل يف احدى املفاصل والعضالت  مت 
التأهيل احلركي  برامج ومتارين  لديهم عن طريق   التدخل 
البدني والرياضي أن  وعليه وانطالقا مما سبق ميكن للنشاط 
يكون وسيلة للوقاية  عند العمال األصحاء والتقليل من األمل 
عند العمال املصابني، والقضاء على السكون لدى املوظفني ألن 
ضمور  على  ويساعد  الفرد  صحة  على  كبري  خطر  اخلمول  
العضالت مما تسبب وتؤدي إىل امل العضالت اهليكلية وخاصة 
للحسم  كبرية  حركة  بها  يوجد  ال  اليت  املستقرة  املهن  يف 

وأجزائه.
من  والتقليل  للفرد  الصحية  املوارد  تعزيز  يف  وسيلة   انها 
اإلجازات والعطل املرضية عند املوظفني والتحسني من القدرة 

.)Ilmarinen J,1999( على العمل
املهنية   واملنظمات  والوكاالت   املؤمترات  من  العديد  أوصت 
انطالقا  والرياضية  البدنية  األنشطة  ممارسة  أهمية  على 
الرياضي  الطب  جلامعة  العلمية  املنشورات  توصيات  من 
بدأ  ما  بعد  تزايد  يف  التوصيات  وبدأت   )ACSM(األمريكية
 Nelson(والوقاية منها األمراض  به  مركز مكافحة  يعمل 
ME et al,2007(، وركزت اجلمعية األمريكية للصحة على 
ضرورة املمارسة البدنية والرياضية   وتوضيح التوصيات ومت 
دجمها يف طبعة كتاب املبادئ  الوصفية والتوجهات املمارسة، 
والكثري من الدراسات أثبتت أدلة على فائدة ممارسة النشاط 
متطلبات  مع  مناسبة  شدته  تكون  عندما  والرياضي  البدني 
الطاقة للفرد املمارس)Shephard RJ,2001(، ويوجد عالقة 
حتسن  ويتم  الصحية  والنتائج  البدنية  اللياقة  بني  ارتباطية 
من  مستمدة  تكون  أن  ميكن  بالصحة  مرتبطة  متغريات  عدة 
 ،),2009Sillanpaa E(املشاركة بانتظام يف التدريب البدني
وميكن أن حيدث حتسن يف مستوى املؤشرات الصحية  نتيجة 

البدنية  اللياقة  حتسن  غياب  ويف  البدني  النشاط  ممارسة 
اهلوائية  ويظهر ذلك جليا عند كبار السن حيث يؤدي النشاط 
 American(والعجز املرض  خطر  عوامل  ختفيض  إىل 
College of Sports Medicine(، وميكن للنشاط البدني 
 Razaالروتيين حتسني  لياقة اجلهاز العضلي اهليكلي ومجع
التمارين  ممارسة  بني  دراسة  يف      Rajabi et all ,2011
البدنية  ملا هلا من فائدة وطريقة التدليك ملا هلا من اثر عالجي 
ويف  الرقبة   أمل  من  لتقليل  الطريقتني   بني  اجلمع  مت  حيث 
نهاية تطبيق الربناجمني مع بعض مت التوصل اىل نتائج جد 
الطريقتني  برنامج  اليت مت تطبيق عليها  العينة  اجيابية عند 

مع بعض أحسن من الربناجمني متفرقني
النشاط  بأن ممارسة  تقبل اجلدل  األدلة  ال  الكثري من  توجد 
والعالقة  األمراض   من  الوقاية  يف  تساهم  والرياضي  البدني 

اخلطية بني املمارسة البدنية واحلالة الصحية
والرياضي لوحدها من احلد  البدني  النشاط  تنفع ممارسة  ال 
مشولية    مقاربة  اختاذ  من  بد  وال  اهليكلية  العضالت  أمل  من 
الربامج  تصميم  عند  البداية  يف  وجيب  باملوظف،   احمليطة 
العمل  وطريقة  اإلصابة   نوع  حسب  يراعى  أن  الرياضية 
نوع  يف  يراعي   أن  جيب  وكذلك  املصابني،  لألفراد  بالنسبة 
الربامج طبيعة املهن والرتكيز على التحكم يف تكرار التمارين 

 ) Blangsted AK,2008(. وشدتها
ومن بني وسائل الوقاية يف التخفيف من امل العضالت اهليكلية 
والرياضية   البدنية  األنشطة  اإلمحاء كما جندة يف ممارسة 
حتضري  اإلمحاء  ألن  بدني  لعمل  اجلسم  حتضري  أجل  من 
 Bishop(املهمة حتقيق  يف  فعالية  أكثر  اجلسم  يعطي 
الوقاية  العضلية   التمديد  استخدام  ويساعد   ،)D,2003
تساعد  كما   ،)Arnaud Boudenot,2013(إصابتها من 
من  الوقاية  بانتظام  والرياضية  البدنية  األنشطة  ممارسة 
هشاشة العظام)نفس املرجع السابق(، وتعترب ممارسة النشاط 
 Zhang(اهليكلية العضالت  ألمل  عالجا  املوجه   البدني  

.)W,2010

للمؤسسات،   كبري  قلق  مصدر  والعمال  املوظفني  صحة  إن 
والرياضي   البدني  والنشاط  ممارسة  أن  اجلميع  يعلم  أصبح 
واالجتماعية  والنفسية  البدنية  القدرات  من  حيسن  بانتظام 
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حيث  تزداد لدى املمارس خمتلف عناصر اللياقة البدنية ويف 
تقديره  درجة  لديه  يتحسن  كما  واملداومة  القوة  مقدمتها 
لذاته وتكوين عالقات اجتماعية من خالل املمارسة الرياضية، 
أمل  خطر  من  التقليل  يف  أساسي  عامل  الرياضية  املمارسة  ان 
العضالت اهليكلية، فأفضل طريقة لتسيري الضغوطات  والقلق  
فيما  نلخصها  أن  ميكن  والرياضي.و  البدني  النشاط  ممارسة 

يلي:
للموظفني)ممارسة  البدنية  واللياقة  الصحة  -حتسني 
األنشطة البدنية والرياضية هلا أثر اجيابي على القوة والتحمل 

العضلي(.
ويقوي  العظام وكثافتها.  البدنية من كتلة  املمارسة  -تزيد 

األربطة واألوتار ويزيد من مقاومة العظام  للكسور.
-احلد من خطر اخلمول احلركي.

- إنقاص من الوزن وتنظيمه باستمرار.
)Haskell WL,1994 (الوقاية من عدة أمراض -

املؤسسة   داخل  والعمل  التسيري  على  النتائج  هذه  وتنعكس 
وميكننا أن نذكرها يف بعض النقاط:

املؤسسة  ثقافة  تنمية  ويولد  االجتماعي  املناخ  حتسني 
االجيابية. 

حتسني الرتكيز وزيادة اإلنتاجية والكفاءة يف العمل.
زيادة القدرة على إدارة اإلجهاد واخنفاض نسبة الغياب ودوران 

املوظفني.
خلق االتصال االجتماعي وتنمية روح الفريق.

اخلامتة

األكثر شيوعا،  املهنية  أمراض  اهليكلية من  العضالت  أمل  إن 
وتتجلى يف التهاب األوتار وإصابة الغضاريف املفصلية، وميكن 
توفري  من  انطالقا  منه  الوقاية  طريق   عن  املرض  هذا  جتنب 
البيئة املالئمة للعمل  والتغلب على عوامل هذا املرض )حتسني 
من  املراقبة  عنصر  وتفعيل  واجتماعية(  نفسية  العمل،  بيئة 
حقوق  توفري  أجل  من  االجتماعي  والضمان  العمل  مفتشية 

العمال  وحتسني صحتهم والرفع من مردودية اإلنتاج.
وعليه يعترب النشاط البدني والرياضي من الرهانات األساسية 
للحفاظ على الصحة، حيث تسمح املمارسة املنظمة مبقاومة 
األمراض  وحتسني نوعية احلياة، و يتجنب املمارس للنشاط 
اهليكلية  العضالت  ألمل  املسببة  عوامل  بانتظام  البدني 

امليكانيكية والنفسية واالجتماعية. 
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