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مــن   %80 مــــــن  اأكــــــــــرث  يـــــعـــــاين 

الــظــهــر،  اآلم  الــــعــــامل  �ـــضـــكـــان 

ممــا جــعــل مــن اجلــائــز اإطـــالق 

لــقــب »مــر�ــض الــعــ�ــضــر« عليها، 

بينما هــي يف احلقيقة جمــّرد 

الــظــهــر  اآلم  تــ�ــضــّكــل  عــــار�ــــض. 

الأول ل�ضت�ضارة مراكز  الدافع 

مكافحة الأمل وغالبا ما نظّن 

بـــــالأمل هو  اأن �ــضــبــب �ــضــعــورنــا 

ظهرنا، بينما قد ُتخفي الآلم 

الظهر  كــالــتــواء  الــكــال�ــضــيــكــيــة 

واعـــــوجـــــاج الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري 

واآلم  الظهر  فــقــرات  وم�ضاكل 

نف�ضية  م�ضاكل  الظهر،  اأ�ضفل 

اأو ع�ضبية اأخرى. من هنا جاء 

هذه املعلومات عن اآلم الظهر، 

ملــ�ــضــاعــدتــكــم عــلــى حمــاربــتــهــا 

واإيجاد حلول حقيقية لها.

ال�ضرطية  املــهــام  بــعــ�ــض  ورغــــم 

اإليه والتي تتطلب  التي توكل 

احلــركــة الــدائــمــة يعترب  رجل 

الأمـــــــــــــن اأكـــــــــــرث الأ�ـــــضـــــخـــــا�ـــــض 

الظهر  بــاآلم  لالإ�ضابة  تعر�ضا 

الــــوقــــوف  اإىل  يــ�ــضــطــر  حـــيـــث 

احلرا�ضات  يف  طويلة  ل�ضاعات 

يجل�ض خلف  كــمــا  واملـــنـــاوبـــات 

ملــدة طويلة يف  الــقــيــادة  عجلة 

الــدوريــات ويــبــذل جــهــدا كبريا 

يف مـــواجـــهـــة اخلـــــارجـــــني عــن 

الـــقـــانـــون ويــتــعــر�ــض لــالإجــهــاد 

الـــــبـــــدين والـــــتـــــوتـــــر الــنــفــ�ــضــي 

بالإ�ضافة اإىل متابعته لبع�ض 

واجلــرائــم من خالل  الق�ضايا 

اجللو�ض اأجهزة الكمبيوتر.

اأ�ضباب متعددة لآلم الظهر

العنق حتى  ميــتــّد الظهر مــن مــوؤّخــرة 

الظهر غالًبا  اآلم  الأرداف، لكن ت�ضمل 

اأمل اأ�ضفل الظهر، اأو اآلمًا على م�ضتوى 

الأ�ـــضـــالع، اأو اآلمـــــًا يف اجلــــزء الأدنــــى 

من الظهر، وتنتج من معاناة يتعّر�ض 

القطني قد تكون  الفقري  العمود  لها 

م�ضابة  كافة  الفقري  العمود  عنا�ضر 

مــثــل )الـــفـــقـــرات، الــديــ�ــضــك، املــفــا�ــضــل، 

تــطــاول  وقــــد  الع�ضالت…  الأربــــطــــة، 

اأعــ�ــضــاًبــا تــنــ�ــضــاأ يف  ـــا  اأيـــ�ـــضً هــــذه الآلم 

احلبل ال�ضوكي، وهذا ما ن�ضّميه الأمل 

الع�ضبي(.

يـــتـــاأّلـــف الــعــمــود الــفــقــري مـــن فــقــرات 

اأو  مــنــفــ�ــضــلــة  نـــ�ـــضـــف  اأو  مــنــفــ�ــضــلــة 

ملتحمة، وي�ضتمل على عدد كبري من 

املفا�ضل التي:

-  ت�ضند اجلمجمة وت�ضمح بتحريكها.

-  ت�ضمح بثني الرقبة والظهر.

التي تطّوق  الأ�ــضــالع  بربط  ت�ضمح    -

جتويف البطن.

-  ت�ضند احلبل ال�ضوكي وحتميه.

الــدور  فهم  ب�ضرعة  ن�ضتطيع  هنا،  مــن 

الهام واملحوري الذي يوؤديه الظهر على 

ومظهرنا  اجلــ�ــضــدّيــة  قــدراتــنــا  م�ضتوى 

العام.

الأ�ـــضـــبـــاب لــيــ�ــضــت بــدنــيــة بــقــدر مـــا هي 

متعّلقة بنمط احلياة املتبع. فمن جهة 

ثمة اأ�ضباب طبية كالت�ضّوهات اخللقية 

الدي�ضك  اأمــرا�ــض  الفقري،  العمود  يف 

التهاب  الأربــطــة،  اأمــرا�ــض  اأو  الفقرية 

املفا�ضل الناجت من ال�ضيخوخة،  تيّب�ض 

التنك�ضية…  الأمـــــرا�ـــــض  املـــفـــا�ـــضـــل، 

اأ�ضباب مرتبطة  اأخــرى ثمة  ومــن جهة 

ال�ضليمة  غري  كاملواقف  حياتنا  بنمط 

مثل  اليومية  احلياتية  امل�ضائل  جتــاه 

ال�ضيارة،…(،  املدر�ضة،  العمل،  )النوم، 

بدانة، �ضدمات ج�ضدية  اإرهــاق،  حمل، 

ونف�ضية، مراحل اإجهاد نف�ضي اأو توّتر، 

يف  مبالغات  اأو  منا�ضبة  غــري  ريــا�ــضــات 

ع�ضلية  ت�ضّنجات  الــريــا�ــضــة،  ممــار�ــضــة 

هملت اأو عوجلت ب�ضكل خاطئ …
ُ
اأ

آالم 
الظهر

توؤثـــــــر علـــــى 

الأداء املهني 

والـلــــيـــــــاقـــــــة 

الـــــبــــــديــــنـــــة


