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 	����ن . د�	 ���
 ا���  

  ا���� ا������  أ	��ذ
   "�م � ��� ���-  آ��� ا��ب��

 

 :ا���+�* م��و)ت ت�
ی
 :  م#
م�

 :إ�.���� ا�� ی-) أ)

 8 ��3ه�� ه3 م� ی5�89 آ7 م� ی� �م7 م Selective Mutism ا)5�6ف �3ل ت"�� ا���+�* ا1"��0

 ت��و�8 آ7 ب��B م� . ا���
ي �� ی�8 ب�����ر? م�+��� �
ی>� ن���� =#
 ��ول ب��>3ن �
ی
ون. ا1و�;Cو

 �P�H یى ا����B. و"�I ن9 م ���، و��M زاوی� ا�ؤی� ا��0 ی��I�J هHا ا����B أو ذاك هF)ء =3E 0ء

. �3ل مادف =0 	��7 ا�3ص3ل إ�; ات��ق 6+3ة م�I��C ;��  - ��I- ا����0 أن �ض ب Q هH? ا����و)ت 
ا�#���� ی�.� اW��رة إ���I ��;  وهH? ا����و)ت. �بHI� 0ا ا���+�* ا1"��0، یت8�J ا� �م�3ن =0 ا���Vل

 :ا���3 اXت;

=0 م3	8��3 ���ب�� ا�`�ص� ا�`س ا)ن�#�^0 أو ا)���6ري وی �;  (311 :1987(ی�"�8 ��دل ا1�3ل  (1)
E �Cدر ��; ا���b وا�.5م م � ��ب8 ���� م�c و

 ی�Cا�.5م، و Q=
 =��I ا��د یVن. 


 ا����
 و�5ء آ��=0  (2)��  -ی+�#�ن ���8  ا���f ا)ن�#�^0، آ��) 1099 -1098: 1990(وی ّف "�ب
اب ن�در+Eن8 اhب8؟ ب��	أ Q 8 و�� ��j ;�� 3ءJی�#; ا� ���V ی�� م��l ی�
ث =0 م��� ا�+���3، ی� ت 


یB =0 م m9 ا��3اC- ا)"������،��� 
رة ا�+�7  ب��=Q ا�����C �م mcب�� =��I م3اC- ا�
را	�، ��; ا�
�nا�� mI= ;ى و). ��; ا�.5م و��اب�ت ا�����V أو ا� #��� ا61+E(ا �ا���ل أي م ?Hث =0 ه

 . ی�Cو

0 ���ة،  ت.3ن ا����ی��oة وا��#�ء =0 ا����
تHI� p�Iا  أو ا)����ق ب���
ر	� م� ا� 3ام7 ا��0ا1م3م�� ا�lا^
اب+E(ا. 

 ی���l ب=Q ا�+�7 أو ا��اهr - ی+�r ���8  آ��-أن ا��.m ا)���6ري) 281: 1991(ویى م��3د ��3دة  (3)
-Cا��3ا �م 
ث =0 وا�
 أو أآ>���� fا�>�ب  �nا�� mI= ;�� 8رت
C mcا)"������ ا� �9;، م5��o ا��
ر	�، ب

Cرت8 ��; ا�.5م،و
اب ذه�ن0 م>7 ا����م +Eب أو ا�sره�ب ا)"����0 أو ا)آ�t� �E� Pذ� �... و��
م#�bj  ا����ب ب���.m ا)���6ري ی�.�8 أن ی�3اص7 ب3ا	+� اWی��ءات م>7 هl ا�أس، أو ب3ا	+� وا�+�7

��j �� =0 ا���f، ون�در، م�  آ5م�� م`��ة ب���n وا�
ة، وا�M��n أن8 ) ی��
ث =0 ا��
ر	�، و�.�8 ی��
ث

یmI م�Iرات �3nی� ����c �� ��j وهF)ء ا��j1ل.. ی=Q ا���
ث =0 ا��3اC- ا)"�������. 

(4)  0jم�
8 ��
 ا� lیl ا�u`o وا��"  (162 :1992(وی��c 7ه�hب�� ا�`�ص� وت��� ��I	3م�C 0=
�ت ا��Hآ3رة =0 ا���9م ا�>���V�� B �� ا1می.�� ویHآان أن8 أ�
 ا������  ا�`س ا)���6ري-ا��.m: ا� �دی��

M+��  ا����0 وا�� �3ن بـ"�I^���اب�ت ا������ وإ+E(ا u�`oا". د��7 تHان إ�; أن ه�oا���+�*  وی
bدر ��; ا����C �c و

 ی�C Bث ب��
 .وا���
ث ی �; ر=Q ا��د ��.5م وا���

(5)  7E�= 7��6 فن���� ی =�I أآ> أ��jء ا����  ري بhن8 ���� م��Eا�`س ا)���6) 160: 1996(وی 
 م��y ا1	ة أو  ویo`�3ن�I ��; أن�I ا�=Q ا�.�م7. ا��`���� ب���j1ل�c 0= أو ،f5م �6رج ا���.��

ب�ءC1ه� . ااب ا� �0�j وا)ن� ��0، وأن�I م� أه7E�= 7��6 "����  u^��6 m"وی ��+E()ت ا�� �م
6ی� 	3اء آ�ن3ا ا��j1ل ا�Hی� ی��ب3نXا bت م�C5� م��Cرة ��; إ
 ب��`7V وا����	�� ا���^#�، و�
م ا�#

 .أ��j) أم آ��را

ی �; ا������ هHا ا���+�* ��; أن�C 0=  8م3	mI �����) 86: 1999(وی�"m ر��د م3	; و}6ون  (6)
 .ا��.m أو ا�`س ا)���6ري

  
ه� ی�.�8 ا�`وج ب���5��9ت و ا�����b ����و)ت�cو �I�� رة��Wا���+�* ا���ب#� ا 
 :ا������ ت�
ی

1-     �� ��� 
اب؟ =�� ا� ض  إن ه��ك ا5�6=� ب�� ا����>�� ��; ا	�`
ام م�+�* وا�+E(ا اHه ��
 Q أن ا�� 
Vن ?
ورب�� ی.3ن ) 1990"�ب وآ��=0، (ا)ن�#�^0  ی+�r ���8 ا���fا���بr ����و)ت ت�
ی

;�� ����nا�+�� � ا� ��"اب، ون �0 ب�I ت�7�J ا��.3ت =0 ب Q ا��3اC- وراء هH? ا��+E(. ا �0 ��=
 ورب�� ی.3ن وراء هH? ا��"�� ا��9ة) 1991م��3د ��3دة، (ا��.m ا)���6ري  ی+�r ���8 ا�� Q ا�>�ن0

ابا�.����.�� ا+E5� ����`oاض ا�� .��0 ت .� اه���م ا�+M ا����0 ب��1

Q س ا)ن�#�^0 أو ا)���6ري  وا�� ب8 إ�;) ��1987دل ا1�3ل،(ا�>��B ی+�r ���8 ا�`�o��  Q=ر �م ����
ورب�� ) 1992ا�u`o وا�
م�j;، ) =0 ��� ی+�r ���8 ا�� Q ا�ابb ا��.m أو ا�`س ا)���6ري. ا�.5م



. ا����ب�� ب8 أ�E (��j� �s= ذوى ا���"�ت ا�`�ص�  ا��9ة ا��0 ت �� ا��j1ل-  آ��ب8#-�� ی-ی .� هHا ا
ب��0،(ا�.5م�� ا��� �
ة  وا�� Q ا�ابb ی+�r ���8 ا�����o1994ا�). 

 إ�; �
ة أم3ر م��I أن8 ی� �� ��; م� ی��
ى �� ی- هHا     -2�oا���+�* أن ی: 

وف ب���s أ	ی� أو م
ر	�� م ���  7�C ا�+�7 ) أن ر=Q ا�.5م م�     - أ} fت� �ی.3ن دا^�� و�.. 


  أن ر=Q ا�.5م م� - ب�C �ا و�
 .7�C ا�+�7 ی.3ن ��

م� ا��j1ل ا�����3� % 1�
وث8 إ�; أ7C م�  ��B ت�7 ن���(أن8 ن�در ا��
وث =0 م��� ا�+���3 -ج
 .��، آ�� �3�� أن8 ی.> ب�� اWن�ثا1می. � ��دات اWر��د ا����0 ب��3)ی�ت ا����
ة

اب إذ أن آ��� " ا����آm"إ5jق ت����  و یى ا����B ا����0 أن8 م� ا���.�+E(ا اHه ;��"mت �0 " ا����آ
،m.3 = 7 إرادي، و) إد��ء ا��I= 3ر oم��3ى ا�0�3 أو ا� ;�� mا�.5م ی� �أن ا)م���ع � �5 �J=  8� �C5�

 .م0ب�3ء و{�^- ا��IVز ا�.5

 د�C#�؟ =��  -3�c س ه��ن���� ی.3ن ا)م���ع �� ا�.5م ��� را" � إ�; ��M و)دي أو �6#0  أن آ��� ا�`
م�  ا�.5م0، وم� ن���� ث�ن�� أن ا�+�7 ی=Q ا�.5م =0 ��� أن8 ب��� �C 7در ���8، و��دة =�I" 0ز ا�+�7

6ی�، �.�8ی.3ن ا�+�7 ذي ا���f ا)���6ري، م�3	y ا�Hآ�ء، م���I ب��Xا b3اص7 م�  �c fC3ا� �=0 ن�

 ی � �� ن��8" �+7 ن���C"0در ��; ت�#�r ذ�P ا�3"3د C 3I= اHI�  ،m	ب�Wی��ءة، و ا��آ� ا���م��، ا�

�، أو ��; ا�.��ب��Iأس، ا� .أ���ن� هl ا�

  

ة - مm�� ��V ا���� - ا���
ر o� �	ا���� ا���د -B��<د ا�
�/ ی3��3- وا���3ن   ا� +�cأ  / ����	2002  

  

  

 


