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کم رویی و خجالتی بودن کودکان

برخی از والدین نگران کم رویی و خجالتی بود

فرزندشان هستند. خجالتی بودن واکنشی

سازگارانه است که بسیاری از کودکان در فرایند
طبیعی رشد تجربه می کنند؛ پس خجالتی بودن

یک نقص نیست؛ بلکه یک ویژگی شخصیتی

است که از بدو تولد دیده می شود و برخی

تجربیات و الگوپذیری از دیگران می تواند ان را

تقویت کند.

خجالتی بودن چه معایب و چه مزایایی دارد؟

کودکان خجالتی اکثرا متکی به خود، همدل،

متفکر، مودب و مثبت هستند. این کودکان بهتر
گوش می دهند، در دوستی ها محتاط هستنند و

باعث رنجش دیگران نمی شوند و مشکالت

کمتری در مدرسه دارند. این کودکان به طور

معمول تمایل ندارند با موقعیت های جدید رو به رو

شوند و در صورت مواجه شدن، دیر با آن کنار

می آیند. آن ها ممکن است تمایل به ارتباط با

دیگران داشته باشند، ولی یا می ترسند و یا

نمی دانند چطور باید ارتباط برقرار کنند.

نشانه های خجالتی بودن کودکان

• در حضور دیگران و همساالن خجالت می کشند،
به زمین نگاه می کنند و به نظر میرسد از نزدیک

شدن به همساالن ترس دارند.

• بازی سایرین را تماشا می کنند، ولی به آن ها
ملحق نمی شوند و به تنهایی بازی می کنند.

• در حضور غریبه ها خیلی ساکت هستند،
خودانگیز صحبت نمی کنند و چیز زیادی برای

گفتن به همساالن ندارند.

چه زمانی خجالتی بودن کودک، مشکل ساز
است؟

زمانی که شدت کم رویی کودک به قدری باشد که

موجب ناتوانی در ارتباط با دیگران، دوست یابی و

عقب ماندن کودک از اهدافی شود که نیاز به

تعامل اجتماعی است، در این صورت الزم است

به کاهش آن اقدام کرد برخی اوقات کم رویی به
حدی زیاد است که نشان دهنده ی یک مشکل

جدی تر می باشد. در این مواقع کودک تماس

چشمی برقرار نمی کند و توانایی برقراری ارتباط

اجتماعی ندارد. در این موارد الزم است کودک از

نظر احتمال وجود مشکالت زمینه ای دیگری که

موجب بروز این رفنارها می شود، توسط

متخصصان این حوزه تحت بررسی تشخیصی

قرار گیرد.
کمک به کاهش خجالتی بودن در کودکان

آنچه نباید انجام شود:

• از به کار بردن برچسب خجالتی بودن برای
کودک اجتناب کنید.

• کودک را برای برقراری سریع ارتباط با دیگران
تحت فشار قرار ندهید و به تدریج در محیط های

بازی و ارتباطی با همساالن وارد کنید.

• کودک را برای اینکه نمی تواند ارتباط برقرار کند،
مواخذه نکنید.
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آنچه به کودک کمک می کند:

• با کودک همراهی کنید، احساساتش را بپذیرید و
با او همدلی کنید.

• برای او از خودتان درمورد زمان هایی که خجالتی
بوده اید بگویید.

• شرایط را قابل پیش بینی کنید؛ به عنوان نمونه
برای حضور در یک تیم ورزشی پیشاپیش او را با

آن محیط آشنا کنید.

• موقعیت های مناسبی را برای تعامل اجتماعی
کودک با همساالن فراهم کنید. از موقعیت های

ساده تر شروع کنید، از افرادی که کودک با آن ها
راحت تر است.

• از موقعیت هایی با جمعیت کمتر شروع کنید.
می توانید ابتدا ارتباط با یک همسال را برنامه ریزی

نمایید. اگر کودک بتواند حتی یک ارتباط صمیمی

برقرار کند، احساس توانمندی خواهد داشت. بعد
از آن می توانید امکان تعامل با افراد بیشتری را

فراهم کنید و تعامالت را گسترش دهید.

 

• تالش کودک را در برقراری ارتباط مورد توجه و
تشویق قرار دهید.

• به هنگام تعامل با همساالن فعالیت هایی
ترتیب دهید که مورد عالقه ی کودک است. وقتی

کودک در فعالیت مورد عالقه اش با همساالن وارد

می شود، تمرکزش از ارتباط با غریبه به فعالیت

مورد عالقه معطوف می شود و این کمک می کند
اضطرابش از فرد غریبه کاهش یابد.

• مهارت های برقراری ارتباط مثل سالم کردن،
لبخند زدن، اظهارنظر کردن و... را در بازی

دونفره ی خودتان با کودک، از طریق بازی نقش،
تمرین کنید.

• مدل مناسبی برای ارتباط با دیگران برای کودک
باشید. در ارتباط با غریبه ها گرم و صیمی برخورد

کنید.    


