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أسباب الخجل االجتماعي
د العوامل التي تؤثر في سلوك اإلنسان 

ّ
 تتعد

تلخيص  ُيمكن  ه 
ّ
أن إال  بالخجل،  شعره 

ُ
وت

النقاط  في  الشعور  لهذا  املؤدية  األسباب 
التالية وهي:

أهم  من  ُيعتبر  الذي  الوراثي  العامل   >
األسباب املباشرة لحدوث هذه املشكلة كوجود 
الخجل  من  يعانون  الذين  العائلة  أفراد  أحد 

الشديد. 
<عدم االنخراط في البيئة املجتمعية. 

التي  االجتماعية  املهارات  وجود  <عدم 
تقّرب الفرد من اآلخرين.

كضعف  متجذرة  نفسية  مشكلة  <وجود 
الثقة بالنفس وعدم تقدير الذات، األمر الذي 
بخوفه  شعورًا  الخجول  الشخص  عند  يترك 
تخّوفه  أو  له،  املحيط  املجتمع  تقّبل  عدم  من 
من  التقدير  عدم  أو  للسخرية  تعّرضه  من 

اآلخرين.
 أعراض الخجل االجتماعي 

ب محادثة الغرباء 
ّ
<أعراض سلوكية: كتجن

في  النظر  تجنب  أو  معهم،  األحاديث  فتح  أو 
ثني والهروب بالنظر إلى أي شيٍء 

ّ
عيون املتحد

آخر، أو التردد الكبير قبل املشاركة باألعمال 
الجماعية أو التطوعية وغيرها. 

كاالضطراب الجسدي  <أعراض جسدية: 
قبيل  الشديد  »االرتعاش«  باالرتجاف 
العامة،  االجتماعات  في  الظهور  أو  الحديث، 
ل 

ّ
معد زيادة  أو  الحلق،  في  جفاف  وكذلك 

ضربات القلب أو الشعور بدوخة أو مغص في 
املعدة أو ما شابه ذلك.

بعدم  كالشعور  داخلية:  نفسية  أعراض   >
 

ً
وخاّصة اآلخرين  مع  الجلوس  أثناء  األمان 
الغرباء، أو الشعور بالضعف واإلحراج الشديد 

وعدم الثقة بالنفس وغيرها. 
طرق التخلص من الخجل االجتماعي 

من  عدد  على  التحية  إلقاء  على  التعود   -
بقاء  على  الحرص  مع  يومّيًا  الغرباء  األفراد 

االبتسامة على الوجه.
النشاطات  في  املشاركة  على  الحرص   -
االجتماعية  املهارات  وتنمية  االجتماعّية 
باملجتمع  واالنخراط  الذات،  وتطوير 

الخارجي.
اآلخرين،  مع  األحاديث  بفتح  املبادرة   -
من  شخص  أو  بفكرة  اإلعجاب  إبداء  أو 

الحاضرين. 
بالناس؛  ة 

ّ
املكتظ األماكن  إلى  الخروج 

االنخراط  ومحاولة  والحدائق،  كاألسواق، 
باآلخرين كسؤالهم عن أماكن أو أشياء بهدف 
وطريقة  الحديث،  في  املبادرة  طريقة  تعلم 
الناس  شكر  ضرورة  مع  العبارات،  تبادل 

بلطف وذوق بعد االنتهاء من ذلك.
من  مجموعة  ورقة  على  التدوين   -
ز من قوة الشخصية وتفيد 

ّ
عز

ُ
النشاطات التي ت

عدد  تحديد  ثّم  الخجل،  من  التخلص  في 
ذ، مع 

ّ
النشاطات التي تم تنفيذها والتي لم تنف

زيادتها يوميًا.

من  كبيرة   
ٌ
شريحة عاني 

ُ
ت  

املشكالت  بعض  من  الناس 
ر 

ّ
السلوكية االجتماعية، التي تؤث

من  ل 
ّ
وتقل بالكامل،  حياتهم  على 

مدى فعاليتهم في املجتمع املحلي، 
 من تطورهم ونجاحهم في 

ّ
وتحد

االجتماعي  الخجل   
ّ

لعل الحياة. 
شيوعًا  املصاعب  أكثر  من  ُيعتبر 
وهو  املجتمع،  من  كبيرة  فئة  بني 
التي  املتداخلة  املشاعر  من  نوع 
غير  ُمعنّي  موقٍف  نتيجة  تنشأ 
غالبًا  ويترافق  للشخص،  معتاد 
والتوتر  بالقلق  متكّرر  شعور  مع 
اآلخرين،  عن  العزلة  إلى  وامليل 
االجتماعات  في  الظهور  وتجنب 

العائلية أو املهنية. 
مع  الخجول  الشخص  يضطّر 
الوقت لالبتعاد عن معظم الناس 
أو  املواجهة  على  قدرته  لعدم 
املناسبات  في  معهم  املشاركة 
يشعره  مما  العامة،  والجلسات 
واإلحباط  والضعف  بالوحدة 

لفترٍة طويلة من عمره. 

كيف 

تتخلص 

من الخجل 

االجتماعى؟


