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 ؟ الشعور بالدوخةلماذا يسبب القلق  

ــالتزامن مــع الشــعور تحــدث الدوخــة بشــكل شــائع  ــالقلقب إذا . ب

ـ     شـخص مـا   كان ن الدوخـة يمكـن أن تنـتج    إيعـاني مـن القلـق ف

ــه ــن أن تُ . عن ــرى، يمك ــة األخ ــن الناحي ــي  م ــة ف ــبب الدوخ س

 . خلق القلق

ــعية      ي ــاس بوض ــن اإلحس ــئوال ع ــدهليزي مس ــاز ال ــد الجه ع

ــا    وحر ــة بن ــياء المحيط ــم باألش ــة الجس ــاز  . ك ــون الجه يتك

ــن  ــدهليزي م ــأال ــة عل ــة   ىذن داخلي ــاطق معين ــب و من ــل جان ك

ــن  ــربطهم م ــي ت ــاب الت ــخ و األعص ــول. الم ــاز  ىويت ــذا الجه ه

ــكل      ــور بش ــري األم ــدما تج ــة عن ــاس بالدوخ ــئولية اإلحس مس

ــيء ــر. س ــاطق   ىوي ــع من ــل م ــة تتفاع ــذه المنطق ــاء أن ه العلم

 فـي إحـداث   سـبب حـداث القلـق كمـا أنهـا تُ    المخ المسـئولة عـن إ  

 . العرضين من كال

 

لدوخةواالقلق   
 

اخصائي عالج طبيعي ،لورا موريس: كاتبال  
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ــي  ــة الت ــا تُ تُالدوخ ــا م ــق غالب ــاحب القل ــاس ص ــف بإحس وص

ــدوار ــدوران     . بال ــة أو ال ــعور بالحرك ــاك ش ــون هن ــا يك ربم

األحيــان يوجــد بعــض فــي . البيئــة المحيطــةبــدال مــن بالــداخل 

البيئــات . الــرغم مــن وقوفــك ثابتــا ىشــعور بالتمايــل حتــى علــ

ــة   المح ــة المزدحم ــز التجاري ــة أو المراك ــاجر البقال ــل مت ــة مث يط

ــد تُ  ــعة ق ــاحات الواس ــوازن أو المس ــدان الت ــاس بفق ــبب اإلحس . س

وتحـــدث هـــذه األعـــراض بواســـطة تغييـــرات فســـيولوجية 

 . داخل المخمنطقية 

 

ــاك  ــان هن ــطراب إذا ك ــن أن  اض ــدهليزي، يمك ــاز ال ــي الجه ف

ــة  ي ــراض الدوخ ــك أع ــن ذل ــتج ع ــان . ن ــخصاوإذا ك ــن  لش م

ــه ــاس لدي ــ  األس ــق، ف ــاه القل ــل تج ــاز إمي ــن الجه ــة م ن الدوخ

ــ ــا ي ــاعالن، مم ــق يمكــن ان يتف ــدهليزي و القل ــال ــادة  ىؤدي إل زي

ــ ــراض وءس ــق و    . األع ــع القل ــل م ــب التعام ــا يج ــا م غالب

 .  تحسنالالدوخة معا من أجل إحداث 

 

 كيف يمكن للعالج الطبيعي أن يقدم المساعدة؟ 

ــد   ــم بشــكل جي ــي الفه ــاء ف ــدأ العلم ــف أن ب ــقكي  الدوخــة و القل

ــان ــة     مرتبط ــار الخاص ــض األفك ــوير بع ــم تط ــهما وت ببعض

مـــن ذوي  يالطبيعـــاخصـــائي العـــالج بعـــض .  بـــالعالج
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ــق و الدوخــة  ىالمرضــيعــالجون الخبــرة  ــذي يعــانون مــن القل ال

 . بنجاح جيد

ــالج علــ  ــز الع ــل  ىيرك ــدهليزيجع ــاز ال ــدا الجه ــل جي ، يعم

. تقليــل أعــراض الدوخــة فــي البيئــة المحدثــة للقلــق ىإلــ إضــافة

ــروني ــ ظه ــتحكم   ىالمرض ــم ال ــة وتعل ــي إدارة الدوخ ــارات ف مه

ــالل ا   ــن خ ــراض م ــي األع ــامف ــاماإل. "Pacing"إلنظ  نظ

ــات       ــراض بجرع ــة لألع ــطة محدث ــل أنش ــن عم ــارة ع عب

ــن    ــك ع ــرج أعراض ــذلك ال تخ ــا وب ــة بينهم ــع راح ــغيرة م ص

عمــل الجهــاز الــدهليزي و مــا مــن خــالل فهــم كيفيــة . الســيطرة

ــي تُ  ــات الت ــف أو الحرك ــي المواق ــتتعلم  ه ــراض، فس ــبب األع س

 . بشكل جيدالتحكم بأعراضك في 

 

 خر يمكن فعله؟ اهل هناك أي شيء 

التعامــل مــع مكــون الدوخــة، ربمــا يحتــاج مكــون  ىإضــافة إلــ

معظــم عــالج القلــق يتضــمن . عــالج طبــي ىالقلــق للمشــكلة إلــ

 ج ومـــداواة ســـلوكية إدراكيـــةاستشـــارات نفســـية و عـــال

ــة ــد ي. وأدوي ــة    ق ــدود لألدوي ــتعمال مح ــب باس ــي الطبي وص

 . للتحكم في القلق وجعل العالج الطبيعي أكثر قبوال
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