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ـم   إحساسك بالتوازن يأتي من العديد من األجهزة المختلفة التي تعمل معا الستقرار الجس

 . الشخص ىوالرؤية لد

 : ىالتوازن الجيد يعتمد عل

ـار و  ) الجهاز البصري(الصحيحة من العين  يةحسمعلومات الال-1 والعضالت و األوت

و أعضاء التوازن في  )(proprioceptive input )الحس العميق مدخالت(المفاصل 

 ). الجهاز الدهليزي(ذن الداخلية األ

الذي يعطي إحساس بكافة هذه المعلومات الحسية فـي   ) (brain stemجذع الدماغ-2

 . توليفة مع األجزاء األخرى من المخ

 خرجاتم(حركة العينان لجعل الكائنات مستقرة عند النظر إليها وتحقيق التوازن لك -3

 ). الحركة

اسـك وجسـدك   مشـاهدة مكـان ر   ىرؤيتك تساعدك عل :الجهاز البصري

 . وتعلقهما بالعالم المحيط بك وباإلحساس بالحركة بينك وبين بيئتك

 

 كيف يعمل نظام  التوازن؟
 

 اخصائي عالج طبيعيهوفمان، شانون : الكاتب
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تمـدد أو الضـغط فـي    للحساسة أحاسيس خاصة : مدخالت الحس العميق

معرفة كيفيـة وضـع    ىعلالدماغ تساعد  لمفاصلالعضالت و األوتار و ا

  .بالصدر و األكتاف ةباألرض وكيفية وضع الرأس مقارن نةقدميك مقار

بتحركات الدماغ أعضاء التوازن في األذن الداخلية تخبر : الجهاز الدهليزي

في ) القنوات النصف دائرية(أنابيب  ةهناك مجموعة من ثالث. ووضع الجسم

جعل الرؤية  ىعندما تحرك الرأس وتساعد عل قنواتهذه ال شعركل أذن وت

القربية ( بغبار التوازن ىهناك أيضا هيكلين في كل أذن والتي تسم. واضحة

مثل عندما (فهم يخبرون المخ عند تحرك الرأس في خط مستقيم ). والتكيس

وتحس بوضع الرأس عندما ) تركب في سيارة أو تصعد وتنزل في المصعد

 ). إذا كان منتصبا أو مائالمثل ( ال يزال موجودا 

و العضـالت و   تـك رؤيالمعلومات الواردة من : جذع المخ –جمعهم معا ي

ن الداخلية يتم إرسالها جميعـا  و أعضاء التوازن في األذ مفاصلاألوتار وال

مـن األجـزاء    المعلومـات  ىيحصل جذع المخ أيضا عل. جذع المخ ىإل

التجـارب  ن عالمخيخ وقشرة المخ، معظمهم  ىتسم ىاألخرى من المخ والت

يمكن للمخ أن يتحكم في التوازن . بالتوازن كإحساس ىالسابقة التي أثرت عل

سـبيل   ىعل. معينة يةوضعفي من خالل استخدام المعلومات األكثر أهمية 

المثال، في الظالم، عندما تقل المعلومات الواردة من العينين أو تكون غيـر  

. دقيقة، فإن المخ سيستخدم مزيد من المعلومات من قدميك وأذنك الداخليـة 

أثناء اليوم، فإن المعلومات القادمـة مـن    شاطئ رمليعلى  مشيإذا كنت ت

والمخ سيستخدم معلومات من أجهزتـك   ةيقوثموقل أقدميك وساقيك ستكون 

 . الدهليزية والبصرية بشكل أكثر

  



 العصبيةالرابطة األمريكية للعالج الطبيعي ، قسم األمراض 

 من قبل جمعية العالج الطبيعي األمريكية 2010© حقوق الطبع والنشر 

حالما يفرز جذع المخ كافة هذه المعلومات، فإنه يرسـل  : مخرجات الحركة

شأنها  العينين و األجزاء األخرى من الجسم للتحرك بطريقة من ىرسائل إل

 . التوازن والرؤية بوضوح أثناء الحركة ىمساعدتك عل

 كيف يمكن للعالج الطبيعي أن يساعد في تحسين توازني؟ 

في حالة الشعور بفقدان التوازن أو الدوخة، فإن أحد هذه األجهزة ربمـا ال  

يعمل بشكل صحيح، أو المعلومات الواردة من هذه األجهزة ربمـا ال يـتم   

يمكن أن يساعد المعالج الطبيعي فـي  . وحد بشكل صحيحجمعها معا أو الت

التوازن و يمكـن أن   ىللحفاظ عل) أو ال(تحديد كيفية استخدام هذه األجهزة 

التمارين التي يمكن أن تحسن طريقة استخدام جسدك لهذه األجهـزة  يعلمك 

 . معا
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