
ماذا يقصد بالفحص الناميئ؟
ما هو الفحص الناميئ؟ وما التقييم الشامل؟ والتقييم املستمر؟ يتساءل اآلباء واألمهات كثريًا عن املقصود بهذه 

املصطلحات. واإلجابة هي أن جميعها عبارة عن عمليات تجرى لجمع املعلومات عن الرضع أو األطفال بسن الحبو وما 
قبل املدرسة؟ والخطوة األوىل لجمع املعلومات عن الطفل هي إجراء الفحص الناميئ؟ 

ملاذا ال بد لنا أن نكون واضحني بشأن الفرق بني الفحص الناميئ والتقييم الشامل؟
• يرغب اآلباء واألمهات ويحتاجون إىل الحصول عىل معلومات واضحة عن أي فحوصات تجرى عىل أطفالهم وكذلك معرفة 	

التوقعات الواضحة عام تعنيه النتائج بالنسبة ألطفالهم وأرسهم.
• من املهم أن يعرف اآلباء واألمهات أن الفحص الناميئ هو مجرد خطوة نحو تقرير احتاملية معاناة الطفل من تأخر منايئ من 	

عدمها وال يعني أن الطفل سيتلقى خدمات خاصة دون إذن منهم.
• من املهم أن يعرف اآلباء واألمهات أن التقييم الشامل هو وحده ما سيحدد درجة أي تأخر منايئ وكذلك ما سيحدد التدخالت 	

املمكنة مبشاركة الوالدين مشاركة كاملة.

ماذا يتم أثناء الفحص الناميئ؟
الفحص الناميئ عبارة عن عملية مخترصة بسيطة تستخدم لإلجابة عن سؤالني هام: »هل منو هذا الطفل طبيعي بالنسبة لعمره؟« 

و«هل يحتاج هذا الطفل إىل فحص آخر إلجراء التقييم الشامل عليه؟« فالفحص الناميئ:
• ال يجرى إال مبوافقة كتابية من والد)ة( الطفل أو الويص عليه. 	
• يساعد يف تحديد املشكالت الصحية املحتملة أو حاالت التأخر الناميئ أو االجتامعي النفيس، ولكنه ال يعطي التشخيص. 	
• يتضمن إجابة الوالدين عىل أسئلة مقابلة أو قيامهام بتعبئة استقصاء مكتوب عن منو أطفالهام. 	
• قد يجرى يف أماكن متنوعة، كعيادة الطبيب أو منزل الطفل أو مركز رعاية الطفل أو برنامج الروضة. 	
• يقوم بالفحص إما متخصصون )كاألطباء أو املمرضني أو املعلمني أو إخصائيي التخاطب واللغة أو إخصائيي النمو( أو آخرون 	

ممن تلقوا التدريب عىل إجراء الفحص الناميئ. 
• يجب أن يراعي ثقافة األرسة والطفل ولغتهم.	
• يشمل فقط بضعة عنارص من كل جانب من جوانب النمو )القدرات املعرفية واملهارات الحركية الدقيقة والكربى ومهارات 	

التخاطب واملهارات اللغوية واملهارات االجتامعية النفسية(. وهذه العنارص قامئة عىل مراحل النمو النمطية الخاصة باملرحلة 
العمرية للطفل. عىل سبيل املثال، فحص املهارات الحركية الدقيقة لطفل عمره  أعوام قد يشمل إمساك قلم ألوان ورسم خط 

عىل ورقة. 
• عادة ما يجرى فيه فحص نظر الطفل وسمعه. 	

متى يحال الطفل إىل التقييم الشامل؟
إذا أشارت نتائج الفحص الناميئ إىل احتاملية معاناة الطفل من تأخر يف جانب أو أكرث من جوانب النمو، يتم إبالغ الوالدين أن 

طفلهام رمبا يحتاج إىل تقييم شامل لكشف املزيد عن احتياجاته الفردية.
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