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حتى عندما ال يستطيعون الرؤية جيًدا، نادًرا ما يشتكي 
األطفال من مشكلة في رؤيتهم.

االكتشاف المبكر مهم ألنه إذا لم يتم تصحيح مشاكل 
العين، فقد تؤدي إلى فقدان البصر بشكل دائم.



كيف يمكنك التعرف على مشكلة الرؤية؟

إذا الحظت أيًا من هذه العالمات، فاستشر طبيب األطفال 
أو طبيب العيون )يعمل مع مقوم البصر إن أمكن(.

كيف حال عيون طفلك؟

إختالف في إتجاه كل عين، أحول 
العينين دائًما أو أحيانًا.

 إذا احول طفلك عينه بشكل دائم أو 
مفاجئ، فاطلب استشارة عاجلة!

العين غير مستقرة وتتحرك طوال 
الوقت

أثناء التصوير بالفالش، عين 
واحدة لها انعكاس أحمر، األخرى 

انعكاس أبيض

العينان تدمعان بشكل دائم أو حمراوان 
)تهيج بالعينين(

سقوط بأحد الجفنين يغطي  إحدى 
العينين بالكامل تقريبًا 

الجفون حمراء أو منتفخة أو قشرية

انهم ال ينظرون اليك و ال يتابعون 
األشياء المتحركة

ماذا يفعل طفلك؟

لديهم صعوبة في القراءة،
أو يحتاجون لتقريب األشياء من 

عيونهم يحدقون مع تضييق الجفون

كثيرا ما يرمشون

يزعجهم الضوء الساطع

يغلقون أو يغطون عين واحدة

يفركون عيونهم كثيرا

يميلون رؤوسهم بشكل غير طبيعي

ال يتفاعلون عند االنتقال من الظالم 
إلى النور



“ عيناي تحكانني”
“ عيناي تؤلماني”

“ال أستطيع الرؤية جيًدا”

ماذا يقول طفلك؟

بعد النظر لألشياء القريبة أو بعد المدرسة يقولون:

“كل شيء ضبابي”
“ أرى األشياء مزدوجة”

“ عندي صداع”
“ أشعر بالدوار”

“ أشعر بالمرض”

تذكر أن ضعف البصر 
يمكن أن يمر بسهولة 
دون أن يالحظه أحد!

هل توجد مشاكل بصرية في األسرة؟
إذا كان والدا الطفل أو إخوته أو أخواته يعانون من 

مشكلة بصرية، فإن خطر مشاكل النظر عند الطفل أعلى 
أيًضا.

في مثل هذه الحاالت، يوصى بإجراء فحص طبي مع 
طبيب عيون خالل السنة األولى من العمر.

أورام عيون األطفال

نظارات مع تصحيح 
قوي

الحول
)كسل بالعين(

إعتام عدسة العين في 
مرحلة الطفولة

جلوكوما الطفولة

تحدث إلى طبيب 
األطفال الخاص 

بطفلك إذا كان أحد 
أفراد عائلتك يعانون 

من:



اختبار مبدئي بسيط للبصر

إذا كانت عين واحدة فقط ال تستطيع الرؤية جيًدا، فسوف 
يتكيف الطفل ويمكن أن تمر المشكلة دون أن يالحظها 

أحد تماًما. لذلك من المهم التحقق مما إذا كان الطفل يرى 
بنفس الطريقة بكلتا عينيه.

تغطية عين واحدة ...

هل يتفاعل الطفل بنفس الطريقة عند تغطية 
كال الجانبين؟

هل يبدي الطفل ضيقاً بشكل متكرر عند 
تغطية نفس العين؟

 ثم االخرى ...

للصغار

األطفال األكبر سنًا:

استشر 
طبيب األطفال أو طبيب 

العيون إذا كان لديك انطباع 
بوجود اختالف في الرؤية 

بين العينين

تغطية عين واحدة ...

ثم االخرى ...

قم بإجراء االختبار في الجزء الخلفي من هذا الكتيب 
)تأكد من عدم  ألقائهم نظرة خاطفة!(

هل يمكنهم رؤية الصور األصغر بكلتا العينين؟



ف تتشكل الرؤية؟
كي

دماغ

صري
ب الب

ص
الع

عين

عدسة

بؤبؤ العين
شبكية العين

كيف تتطور رؤية الطفل؟
ال تكون رؤية الطفل ناضجة عند الوالدة. يتطور 

بالتدريج حتى بدء المدرسة.

الوالدة: الرؤية ضبابية )5٪ من رؤية البالغين( وباللون 
األسود واألبيض. يرى األطفال حديثي الوالدة في الغالب 
أشياء عالية التباين عن قرب ، ومجالهم البصري ضيق 

للغاية.

2-3 أشهر: يمكن لألطفال تثبيت بصرهم، واتباع وجه 
أمهاتهم ثم متابعة األشياء واالستجابة لالبتسامات. يمكنهم 

إدراك االختالفات في األلوان.

من 3 إلى 9 أشهر: تتعلم العينان العمل معًا ، مما يتيح 
للطفل الرؤية بثالثة أبعاد )ثالثية األبعاد(. يبدأون في رؤية 

التفاصيل.

سنة واحدة: ال تزال الرؤية ضبابية ، وتقدر بنحو ٪40-30 
من رؤية البالغين.

يتحسن التنسيق بين عيون الطفل ويديه.

4 سنوات: تم تطوير الشبكية بشكل كامل ولكن الرؤية ال 
يزال حوالي 60٪ فقط.

7 سنوات: الرؤية تتوافق مع رؤية الشخص البالغ
)100٪( لكن تطورها "النهائي" مستمر.



لماذا من المهم أن ترى كلتا العينين جيًدا؟

تكون كلتا العينان في منافسة طوال فترة التطور الكامل 
للرؤية. إذا كانت إحدى العينين أقل وضوًحا من األخرى 

أو كانت كسولة ، فقد تكون كذلك

“ مهملة “ من قبل الدماغ ، والذي لن يستخدم إال 
المعلومات التي توفرها العين “الجيدة”. هذا يسمى الغمش 

، ويصيب 5 إلى 10٪ من األطفال.

نظراً لوجود العينين جنباً إلى جنب، فإنهما تزودان الدماغ بصورتين متشابهتين، 
يجمعهما الدماغ معاً لخلق صورة ثالثية األبعاد. إن الرؤية بكلتا العينين الزمة 

لرؤية المناطق المحيطة بالطفل بشكل صحيح.

 ماذا تفعل إذا كانت عين واحدة ترى 
بشكل أقل؟

كيف يتم عالج الغمش؟

يتكون العالج من 3 أجزاء:

1. امنح العين صورة: قم بإجراء العملية على الجفن إذا كان يغطي العين تماًما، 
وقم بإزالة العتامة في األجزاء الشفافة من العين )على سبيل المثال ، إعتام عدسة 

العين( ...

2. اجعل الصورة أكثر وضوًحا: استخدم النظارات إذا لزم األمر

3. إجبار الدماغ على استخدام العين “األضعف”: في الغالب عن طريق تغطية 
العين “األفضل” برقعة لبضع ساعات كل يوم

بعد سن معينة لن يكون من الممكن تعليم الدماغ “الرؤية” 
لذلك فإن االكتشاف المبكر ضروري.

كلما بدأ العالج 
مبكًرا، كان العالج 
أسرع وأكثر فاعلية.



أمثلة على مشاكل الرؤية

يمكن أن تؤدي كل من هذه المشاكل إلى الغمش وضعف 
الرؤية في عين واحدة.

قصر النظر
العين طويلة جًدا والرؤية البعيدة 

ضبابية.

مد البصر
العين قصيرة جًدا والرؤية القريبة ضبابية. إلى 
حد ما، يمكن للعين التعويض عن طريق إجراء 

تعديل )تكييف(، ولكن هذا يمكن أن يسبب 
التعب أو حتى الحول.

الالنقطية
“نافذة” العين ، القرنية ، لها شكل 

غير منتظم مما يخلق صورة 
ضبابية.

الحول
العيون غير منتظمة: عين واحدة تنظر إلى الداخل أو 

الخارج أو عموديًا.

إعتمام عدسة العين
“عدسة” العين غير شفافة، مما يؤدي إلى ظهور صورة 

ضبابية.

كيف تختار نظارات لالطفال؟

احذر من ضوء الشمس!
عدسة العين البلورية شفافة حتى عمر 9 سنوات وال تحمي العين من أشعة الشمس. 

يجب على األطفال ارتداء النظارات الشمسية كلما تعرضوا ألشعة الشمس، على 
سبيل المثال على شاطئ البحر أو في الجبال.

نظارات كبيرة ، بحيث يمكن للطفل 
دائًما الرؤية من خالل العدسة ، 

حتى عند النظر ألعلى

دعم جيد لألنف حتى ال تنزلق 
النظارات ألسفل

دعم جيد خلف األذنين

“عالم” األطفال يتواجد أمامهم ، ولكنه أيًضا فوقهم 
بقليل: ينظرون إلى أعلى لرؤيتك ، على سبيل 

المثال. واألكثر من ذلك، أنهم يتنقلون أكثر بكثير 
من الكبار!

ثالثة عناصر أساسية:



اختبار البصر لألطفال
قم بتغطية عين ثم األخرى.. هل يستطيع طفلك رؤية الصور الصغيرة 

من جانب أفضل من األخرى؟

توجد مجموعة من اختبارات طب العيون، والتي تمكنك من تحديد ما 
إذا كانت حدة البصر كافية.

هذا تفسير مجاني لالختبارات المعيارية، وال يخدم إال للكشف عن 
اختالف في الرؤية بين العينين.

22
02
.IN

F.0
04

www.lesyeuxdesenfants.org


