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 ؟ الحركةما هو الحيز وحساسية 

ــطرابات   ــع االض ــون م ــذين يعيش ــاس ال ــالالن ــون  ةدهليزي يواجه

ــان أفــي  ــب األحي ــاك غل ــي  والتوهــان أعــراض االرتب ــات الف بيئ

ــرية ال ــةمالبص ــي  زدحم ــعيات أو ف ــاط  وض ــع األنم ــال م االنتق

ــرية ــق . البص ــاء  ويطل ــا    األطب ــاعر أحيان ــذه المش ــى ه عل

ــ ــريال دوارال ــةا أو بص ــز و حرك ــة لحي ــدم الراح ــواق . ع األس

ــة ــود الو ،  المركزي ــن أن  الحش ــرة ، يمك ــائقة  تُكبي ــبب ض س

ــدوث (كبيـــرة  ــان ، أو حتـــى حـ ــدوار والغثيـ ــاك الـ االرتبـ

ــان ــة  )والتوه ــية الحرك ــاس وحساس ــع الن ــز م ــي الحي ــد ال . ف ق

ــب   ــال اللع ــل األطف ــي اليتحم ــة ، أو  ف ــات المزدحم ــب والبيئ ملع

. ســيارةالركــوب فــي النــد ع اضــطراب معــويمــن  نقــد يشــكو

ــد ال  ــن ' يشــكو'ق ــال األصــغر ســنا ولك ــادوناألطف ــاألحرى يتف  ب

ــاطات ــد ، و النش ــدوق ــريب" نيب ــدو "ينغ ــةأو يب ــون الحرك  ن ثقيل

األحاســيس التــي تَشْــعر هــذه عتقــد بعــض العلمــاء بــأن ي. َللغايــة

ــا  ــقُ به ــد تُتعلّ ــاداالباقَ ــرط عتم ــك  المف ــى عيون ــل عل ــن أج م

ــك  ــدالًتوازن ــنب ــاد  م ــرى   االعتم ــك األخ ــى أحاسيس ــن (عل م

الداخلية كأذن نوم على األرضية كأقدام.(  

 الحيز وحساسية الحركة؟
 

 أخصائي عالج طبيعي  ويتني، سوزان.د: المؤلف
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 ؟وأعراض الحركة لحيز ل بالنسبةما الذي يمكن عمله 

ــواع  ــد أن ــيِ  أح ــالجِ الطبيع ــم الع ــارينب ىتس ــة التم  االعتيادي

habituation)( . ــارين ــةالتمـ ــك   االعتياديـ ــوف تعرضـ سـ

ــى ــن إل ــة لك ــيسِ مزعج ــتعتاد أحاس ــا س ــعرتو عليه ــدريجيا  ش ت

ــن ــديد  .  بالتحس ــبطء ش ــك ب ــتم ذل ــتمر  وي ــن أن تس ــذلك يمك ول

هــذا النــوع مــن العــالج يــتم اإلشــراف عليــه فــي . فــي العمــل

 . العيادة ويتم ممارسته أيضا في المنزل

 

ــاسِ ب أعــراض ســيئةُ جــداً وال يســتطيعون  يعــانون مــنعــض الن

يقــوم ،  حــدوث ذلــك عنــد . االعتياديــةنِ تمــاريالتَحمــل 

ــك  ــال بطبيب ــائي باالتص ــةل األخص ــا  رؤي ــان إذا م ــاك دواء ك هن

 َأن ــن كمــد"ي ــك   "يءيه ــك ،أعراض ــد ذل ــامج يوبع ــتأنفُ برن س

 . التمرينات بعد أن يكون بإمكانك تحمل ممارسة التمارين
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