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 ما هو الجهاز الدهليزي؟

 النظام الدهليزي اساس الفعالنا وتحركنا 

 انه نظام حسي يزود الدماغ بمعلومات عن حركات الجسم، وموضع الرأس والجاذبية 

  تتحرك، ومدى السرعة وفي اي اتجاههو سبب حركة اجسامنا وابالغنا اذا كانت اجسادنا 

 

 كيف يعمل الجهاز الدهليزي؟

 (مثل المشي،الجري، وركوب السيارة) يساعدنا على معرفة وضعية الرأس اثناء الحركة 

  النظامان، الرؤية والدهليزي يعمالن معا لتنسيق الرؤية مع حركة الراس ومنع االجسام من التشويش عندما تتحرك

 رؤوسنا

 الت الحسية في االذن الداخلية معلومات حول موضع الرأس الى الدماغ، والذي يوجه العضالت بعد ذلك ترسل المستقب

 الجراء اي تعديالت وضعية  مطلوبة للحفاظ على التوازن

  يتم تنشيط وتشغيل هذه المستقبالت الحسية بالحركة والتغيرات في وضعية الراس؛ يمكن ان يكون لبعض الحركات تاثير

 ا يمكن ان يكون للحركات االخرى تأثيرات منشطةمهدئ،بينم

 

 لماذا يكون من المهم فهم الجهاز الدهليزي؟

 التوازن، التنسيق، المهارات الحركية الدقيقة والتنظيم الذاتي كلها تعتمد على الجهاز الدهليزي 

  تؤثر على قدرتهم على التعلميستجيب بعض االطفال اكثر او اقل من الالزم  للمداخالت الدهليزية، والتي يمكن ان 

  عند إنشاء غرفة دراسة مصممة في الجامعة، يجب االخذ في االعتبارخيارات االسهام الدهليزي  للمساعدة في تحسين

 (الجلوس النشط، فرق نشطة، وقت استراحة للحركة ومحطات اليوغا، الخ)المشاركة لجميع الطالب 

 

 ب؟ما هي فوائد دمج المدخالت الدهليزية للطال

  يمكن ان يكون لها تأثير مهدئ او منبه على (مثل التأرجح، االرتداد، االنحناء، التدحرج) عند توفير المساهمة الدهليزية،

 الطالب الذين يتم تحفيزهم بشكل مفرط

 ادا للتعلمعندما يكون الطالب في حال من الهدوء او اليقظة، يمكنهم االنتباه الى ما يرونه او يسمعونه ويكونوا اكثر استعد 

  ،تساعد المساهمات الدهليزية الطالب الذين يعانون  في المعالجة الحسية على الشعور بالراحة واالمان والعمل بفعالية

 ويكونوا اكثر انفتاحا على التعلم  والتواصل االجتماعي

 

 :الطفل الذي يعاني من صعوبات في جهازه الدهليزي قد يقوم بما يلي

 خاصة مع تقدم ساعات النهار( مثل البكاء او الغضب)ل عاطفية تنشأ لديه نوبات انفعا 

  (مثل دوار السيارة،الخوف عندما ال تكون االقدام على االرض) الشعور بضغط الحركة 

  الهزهزة الدائمة، الحاجة الى التحرك اكثر من الطالب االخرين () يبدون بانهم بحاجة الى الحركة ويتوقون اليها 

 

 ين المهنيين المساعدة؟كيف يمكن للمعالج

  يمتلك المعالجون المهنيون خبرة مع الطالب الذين يجدون صعوبة في معالجة المعلومات الحسية، ويمكنهم تعليم

االستراتيجيات التي سوف تساعد الطالب على الحفاظ على نظام دهليزي متوازن، حتى يكونوا جاهزين للتعلم في 

 الفصل وفي البيئات االخرى

  للمعالجين المهنيين ايضا ان يساعدوا في انشاء برامج فردية للطالب عند الضرورةيمكن 

 

 مارس بعض هذه االنشطة لتوفير مدخل للجهاز الدهليزي

  (مثال، نزهة قصيرة،او تمارين خفيفة كانشطة التنقل والمشي) اوقات استراحة للحركة خالل اليوم  المدرسي 

  على سبيل المثال،االلتفاف الى كرة، ثم التمدد طوال ) تغييرات في وضعية الرأس اوقات استراحة للحركة والتي تتضمن

 (ومستقيما،او االنحناء للمس اصابع قدميك

  (مثل استخدام مكاتب الوقوف، او الكرسي الهزاز او االستلقاء على البطن او الركوع) وضعيات عمل متغيرة 

  (التسلق مثل المشي، الركض او) اللعب النشط اثناء الفرصة 

  (خاصة الوضعية التي  تشجع على تغيير وضع الراس مثل االنحناء الى االمام او الى الجانب)اليوغا 

  (يمكن تحقيقه من خالل استخدام الوسائد الهوائية، المقاعد المتحركة الهزازة) تمايل خفيف 
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 االحتياطات :

 لدهليزية تاثير كبير على الجهاز العصبييمكن ان يكون للتجارب ا •

يجب مراقبة الطالب الذين يجدون صعوبة في معالجة المعلومات من الجهاز الدهليزي عن كثب لالستجابات السلبية،  •
مثل التثاؤب،  الفواق)الحازوقة( والتغيرات في التنفس، وتغير اللون والتعرق النمطي، االثارة الحركية وزيادة القلق 

 حدقة العين والنومواتساع 

 يجب على الطالب الذين يظهرون عالمات الضيق هذه ايقاف النشاط على الفور ومراقبتهم عن كثب •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المهني ألمعالج  إذا كان لديكم اي أسئلة او إستفسار حول هذه ألمعلومات، أو إذا احتجتم ألمساعدة في هذه أالنشطة، يرجى منكم  أإلتصال بمدرس طفلكم أو

   .في مركز جون ماكفني لألطفال


