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 ما هو الجهاز الدهليزي؟ 
ــ  ــي كُ ــارة عــن عضــو صــغير يوجــد ف ــدهليزي عب  لالجهــاز ال

ــاعد علــ   ــذي يس ــة وال ــة   ىأذن داخلي ــمح برؤي ــوازن و يس الت
ــرأس   ــة ال ــالل حرك ــة خ ــة األذن. ثابت ــو ( )(cochleaقوقع عض

ــمع ــدهليزي   ال) الس ــاز ال ــق بالجه ــكل وثي ــة بش ــذا  ،مرتبط ل
يعـانون  السـمع لَربمـا أيضـاً    بفقـدان  مـع   نولـدو ياألطفـالِ الـذين   

ــن ــة  م ــاكُل دهليزي ــن أن تُ  . مش ــقيقة يمك ــة الش ــبب متالزم س
ــأح ــدوران س ــت بال ــدوار(اس مؤق ــاهو) ال ــية تج ــة ا حساس لحرك

ــي التــ   ــعف ف ــدهليزي  واو ض ــاز ال ــق بالجه ــا . زن المتعل كم
التهــاب األذن ( ىاألذن الوســطلللعــدوى فــي  يمكــن أيضــا  

ــط ــوازن و يأن ) ىالوس ــي الت ــعف ف ــبب ض ــتالئم  س ــعف ال ض
 .تهوية األذنالذي يتحسن بعد وضع أنابيب 

 

أحد مشاكل الجهاز الدهليزي الموجودة في  ىكيف يمكن أن أتعرف عل
 طفلي؟

 
سيَئ  يعانون من توازن ربماشاكلِ دهليزية م الذين يعانون من طفالاأل

مهارات حركية عالية المستوى ب القيام ، خصوصاً أثناءسقوطهم يؤدي إلى
األطفال  ). شريط التوازن مشي علىالو الوثبقَفْز وال -: مثال على ذلك(

مشاكل الجهاز الدهليزي  ىالتعرف عل
 األطفال ىلد

 اخصائي عالج طبيعيجينفر براسويل كريستي،  .د :مؤلف
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في تَعلّم الجلُوس، عادة خّرون تأشاكلِ دهليزية يم الذين يعانون من الرضع
يعانون بما رفبالرغم من أن األطفالِ نادراً ما يشتكون، . الوقوف والمشي

: ومثال على ذلك(حركة الرأس  مشكلةُ في تركّيز عيونَهم أثناء من  أيضاً
إذا  تلَفُ الجهازي الدهليزي فجأة من جهة ). المشيأثناء شارة اإل قراءة

تَضبسرعة بعيداً عن جانبِ الضررِ  ربواحدة فقط، فان العين س
الرأرأة والدوار . قَد يشتكي طفلك من الدوارِو ) (Nystagmus)رأرأة(

ويمكن  .يمكن َأن تَبقى توازنلكن مشاكَل الَأن ينتهي بعد بضعة أيام ينبغي 
أن تسبب أمراض الشقيقة أعراض متفاوتة مثل الصداع والدوار ومشاكل 

وربما تزول هذه األعراض . التوازن وطنين في األذن وصعوبة في التحدث
 .على الفور أو تظل لبضعة أيام

  
ــاب      ــي المص ــاعد طفل ــي أن يس ــالج الطبيع ــن للمع ــف يمك كي

 شاكل الجهاز الدهليزي؟بأحد م

   مــي ــن َأن يق كمــي  ي ــالج الطبيع ــائي الع ــك  أخص ــوازن طفل ت

ــة  ــه الحركي ــاتلومهارات ــد م ــانإذا  حدي ــه ك ــك لدي ــائفُ  طفل الوظ

ــرال ــتوى عم ــبة لمس ــَل  .  همناس متُع َأن ــن كمــة ي ــارات خاص اختب

ــور ا ــي تصـ ــةلكـ ــاكلِ الدهليزيـ ــرت إذا . لمشـ ــذه اظهـ هـ

ــدهليزياالختبــارات شــ ســيحول طفلــك فــان ، ذوذ فــي الجهــاز ال

 .لعمل اختبارات اكثر إلى الطبيب

ــالإذا   ــة ،   كلةمش ــارات الحركي ــالتوازن َأو المه ــه ب ــن فإن كمي 

ــائي ــالج ألخص ــي الع ــارين  الطبيع ــفَ التم ــبة  َأن يص المناس

ــك ــاك. لطفل ــتعلّم    هن ــك ل ة طفلدــاع ســة لم ــارين خاص ــاً تم أيض

المعــالج . وضــح أثنــاء حركــات الــرأس   أل الرؤيــة بشــك 
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ــي  ــد  الطبيع ــادة، وبع ــي العي ــارين ف ــك التم ــك ولطفلُ ــيعرض ل س

  ــارين ــك تم ــك يعطي ــدمجها ذل ــوميِ ل ــك الي ــينِ طفل ــى روت . إل

ــاث   ــرت األبح ــتمر  أظه ــارينِ، إذا اس ــذه التم ــَأن ه ــا بِ  مزاولته

ــدة ل ــل،  12م ــى األق ــأســبوع عل ــن تُيمكن َأن ف ــن حس ــاراتَم  مه

 .والتوازن  )التحديق(الحركةَ، وتعمل على استقرار النظر

ــقيقة ب    ــراض الش ــالج أم ــان تع ــن األحي ــر م ــي كثي ــةف . األدوي

ــ ــن رغمالب ــي    م ــي ف ــالج الطبيع ــاعد المع ــن أن يس ــك، يمك ذل

ــين  ــوازن وال تحس ــاكل الت ــاه ا مش ــية تج ــي  حساس ــة الت لحرك

 . ترتبط بأمراض الشقيقة

 : المراجع
ــويل ج ــل . براس ــين، دلي ــة   و ري ــن الحملق ــتقرار تحس ــي اس ــي عل تجريب

 . بعد الممارسة في طفلين يعانون من قصور دهليزي

Int.J  ــرة ــف و األذن و الحنجـ ــب األنـ ــال و طـ ــب األفطـ : 2009. طـ

70  :1967 – 1973  

ــين م ــويل ج. ر.ريـ ــر د. براسـ ــي ك. وفيشـ ــاالر ك. وجوسـ و . كـ

ــيفير م ــدخل    . ش ــب الت ــعي عق ــتحكم الوض ــة و ال ــوير الحرك ــن تط تحس

الطفـل الـذي يعـاني مـن فقـد السـمع الحسـي العصـبي و ضـعف فـي           في 

 . الجهاز الدهليزي

Int.J طب األفطال و طب األنف و األذن و الحنجرة. 
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