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الطفل الخجول عادة ما يتحاشى اآلخرين 
االجتماعية  املواقف  في  للمشاركة  يميل  وال 
الثقة  ضعيف  خائفا  يكون  عنها،  ويبتعد 
صوته  ويكون  مترددا  وباآلخرين  بنفسه 
شخص  إليه  يتحدث  وعندما  منخفضا 
وال  الصمت  يلزم  وقد  وجهه  يحّمر  غريب 
الغرباء.  مواجهة  عند  نفسه  ويخفي  يجيب 
ويبدأ الخجل عند األطفال في الفئة العمرية 
األطفال  بعض  عند  ويستمر  سنوات    3  -  2

حتى سن املدرسة وقد يختفي أو يستمر.
أسباب الخجل

نفسية  تعتري  :التي  النقص  مشاعر   -1
الطفل، وذلك قد يكون بسبب وجود عاهات 
جسمية مثل العرج أو طول األنف أو السمنة 

او انتشار الحبوب والبثور والبقع في وجهه.
من  األهل  من  يسمعه  ما  كثرة  بسبب  أو 
أنه دميم الخلقة ويتأكد ذلك عندما يقارن 

نفسه بإخوته أو أصدقائه.
تتكون  تلك  النقص  مشاعر  تكون  وقد 
االقتصادي  املستوى  انخفاض  بسبب 
لألسرة الذي يؤدي لعدم مقدرة الطفل على 
وبالتالي  بالنقص  مجاراة أصدقائه فيشعر 

الخجل.
2- التأخر الدراسي : إن انخفاض مستوى 
مثل  في  هم  بمن  مقارنة  الدراسي  الطفل 

سنه يؤدي لخجله.
الذي  الطفل   : باألمن  الشعور  افتقاد   -3
الى  يميل  ال  والطمأنينة  باألمن  يشعر  ال 
وإما  الشديد  لقلقه  إما  غيره  مع  االختالط 
في  فهم  منهم،  وخوفه  بالغير  الثقة  لفقده 
وخوفا  بخجله،  يذكرونه  له  مهددون  نظره 

من نقدهم له .
مع  املشاعر  تلك  تنتابه  الطفل  كذلك 
وسخريتهم  الكبار  نقد  من  فيخشى  الكبار 

خاصة الوالدين.
الطفل  بجعل   : بالتبعية  الطفل  إشعار   -4
الشديدة  الرقابة  وفرض  للكبار  تابعا 
محاولة  عند  بالعجز  يشعره  وذلك  عليه 
االستقالل وكذلك اتخاذ القرارات املتعلقة 
يلبس  أن  يريد  وماذا  املالبس  لون  مثل  به 
ويكثر الوالدان من الحديث نيابة عن الطفل 
يقول  فمثال  رأيه  بأخذ  االهتمام  وعدم 
الوالدان أحيانا: )أحمد يحب السكوت( مع 
رأيه  عن  يعبر  ولم  يتكلم  لم  الطفل  هذا  أن 

إطالقا.
 : 5- طلب الكمال والتجريح أمام األقران 
الكمال  طلب  في  واألمهات  اآلباء  بعض  يلح 
في  املشي،  في  أطفالهم  في  شيء  كل  في 

األكل، في الدراسة.

يتعلمها  السلوكيات  أن  عن  الوالدان  ويغفل 
الطفل بالتدريج.

يبالي  ال  األمهات  أو  اآلباء  بعض  وهناك 
بتجريح الطفل أمام أقرانه وذلك له أكبر األثر 

في نفسية الطفل.
6- تكرار كلمة الخجل أمام الطفل ونعته بها، 
فيقبل الطفل بهذه الفكرة وتجعله يشعر بالخجل 

وتدعم عنده هذه الكلمة الشعور بالنقص.
ما  عادة   : الوالدين  أحد  وتقليد  الوراثه   -7
خجولون  أبناء  الخجولني  اآلباء  لدى  يكون 
الوالدين  أحد  ودعم  صحيح  غير  والعكس 
سبب  وحياء  أدب  أنه  على  الطفل  من  للخجل 

جوهري في الخجل.
واملرض  الخاصة  النمو  اضطرابات   -8
الطفل  وتجنب  اللغة  كاضطرابات   : الجسمي 
ببعض  إصابته  أن  كما  باآلخرين  االحتكاك 
من  تمنعه  اإلعاقة  أو  الحمى  مثل  األمراض 
االندماج أو حتى االختالط مع أقرانه ويجد في 

تجنبهم مخرجا مريحا له.
عالج الخجل :

إن  فمثال  وعالجها،  األسباب  على  التعرف 
باللغة،  اضطراب  هو  الطفل  خجل  سبب  كان 
على الوالدين أن يسارعا في عالج هذه املشكلة 

لدى الطفل.

1 ـ تشجيع الطفل على الثقة بنفسه وتعريفه 
بالنواحي التي يمتاز فيها عن غيره.

2 ـ عدم مقارنته باألطفال اآلخرين ممن هم 
أفضل منه.

والعطف  الرعاية  من  كاٍف  قدر  توفير  ـ   3
واملحبة.

4 ـ االبتعاد عن نقد الطفل باستمرار وخاصة 
عند أقرانه أو إخوته.

5 ـ يجب أال تدفع الطفل للقيام بأعمال تفوق 
قدراته ومهاراته.

الصداقات  تكوين  في  تدربيه  على  العمل  ـ   6
وتعليمه فن املهارات االجتماعية.

7 ـ الثناء على إنجازاته ولو كانت قليلة.
قبل  من  الحوار  على  الطفل  ُيشجع  أن  ـ   8
مع  الحوار  على  يشجع  أن  يجب  كما  الوالدين 

اآلخرين.
9 ـ تدربيه على االسترخاء لتقليل الحساسية 

من الخجل.
املتنزهات  أحد  إلى  نزهة  في  أخذه  ـ   10

وإشراكه في اللعب مع األطفال.
الطفل  بتعليم  االنفعالي  العقلي  العالج  ـ   11
أن يتحدث مع ذاته ملحاولة القضاء على األفكار 
السلبية مثل )أنا خجول( وإبدالها بأفكار أكثر 

إيجابية مثل )سأنجح، سأكون أكثر جرأة(.

همسات
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   قد يطلب الوالدان من الطفل تنفيذ أمر ما فال 
يستجيب الطفل لتلك األوامر أو املطالب، فما هو 

الحل في هذه الحالة ؟؟
1- تجنب الضرب واالحتفاظ بهدوء األعصاب.

2- مخاطبة عقله والتحلي بالصبر.
عصيانه  على  املترتبة  النتائج  له  توضح  أن   -3
من  عليه  تعود  التي  الطيبة  والنتائج  األوامر  تلك 

إطاعتك.
كبيرا  شخصا  تخاطب  كما  الطفل  خاطب   -4

حتى يذعن لك.
5- الجأ إلى العاطفة وقل له: افعل ذلك من أجلي 

إن كنت تحبني ولكن ال تسخدمها دائما.
6- احرمه من الحلوى، من الهدايا، من مشاهدة 
إليه(  محبب  شيء  بالكمبيوتر)أي  اللعب  التلفاز، 
واصطنع مخاصمته وأعرض عنه حتى يقبل عليك 

من تلقاء نفسه نادما.

عدم الطاعة عند األطفال

األطفال ذوو اإلحساس املرهف
معهم  التعامل  يجب  املرهف  اإلحساس  ذوو  األطفال 
كبيرة  متعة  يجدون  هؤالء  أن  معرفة  ويجب  شديد  بحرص 
على  التغلب  في  بهم  املحيطني  األشخاص  مساعدة  عند 
التي  واألعمال  املجهود  وتقدير  تصادفهم  التي  مشاكلهم 
الثقة  ضعف  عن  ناتجة  الطفل  وحساسية  بها،  يقومون 
بالنفس والشعور بالنقص وعدم تقدير الطفل أو الثناء على 

إنجازاته من قبل األسرة.
   وتؤكد العديد من الدراسات واألبحاث العلمية أن األطفال 
ذوي الشعور واإلحساس املرهف يحتاجون احتراما وتقديرا 
ذات  أوغير  بسيطة  كانت  ولو  حتى  تواجههم  التي  للمشاكل 
قيمة بالنسبة لألشخاص األكبر منهم عمرا حتى ال يصابوا 
بالتوترات العصبية والضغوط النفسية. أيضا يحتاج أولئك 

األطفال إلى من يستمع لهم.
التي  املشاكل  معرفة  أيضا  الوالدين  على  يجب  وهنا     
وقت  وتخصيص  معهم  والجلوس  األطفال  هؤالء  تواجه 
التي تعتريهم،  للتوصل لحل لجميع املشاكل  لهم ملناقشتهم 
ويجب أن يعلم الوالدان أن هؤالء األطفال يحتاجون إلثبات 
أي  توجيه  وعدم  واملديح  الثناء  لكلمات  ومحتاجون  ذاتهم 
كلمة تنم عن اللوم والتوبيخ أمام اآلخرين حتى ال يسبب لهم 
ذلك اإلحباط والتوترات النفسية، وإن كانت هناك مشاكل 
عائلية أو شخص مريض يجب إبعاد الطفل عن تلك األشياء 

حتى ال تؤثر في نفسيته.
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وقتك  تضيع  فال  يبكي  ابنك  رأيت  إذا   *
بالسماء  غيمة  أو  حمامة  إلى  أشر  بإسكاته. 
لينظر إليها وسيسكت، ألن فسيولوجية اإلنسان 

بالبكاء هي بالنظر لألسفل.*
تقل  فال  اللعب  ينهوا  أن  األبناء  أردت  إذا   *
دقائق،  خمس  بقي  قل  بل  اآلن،  انتهوا  لهم 
اآلن  قل  ثم  دقيقتان  بقيت  وقل  إليهم  عد  ثم 

وسينهون*
في  األطفال  من  مجموعة  أمام  كنت  إن   *
مكان فيه ضوضاء عالية وأردت لفت انتباههم 
ثم  سيرفع  األول  يده«  يرفع  يسمعني  قل:«الذي 

الثاني وتنتقل كالعدوى وسيصمت الجميع.*
قل ألبنائك :

الفجر وسيكون  ناموا حتى نصحو لصالة   *
همهم دائمًا لآلخرة وال تقل ناموا غدًا مدرسة 

حتى ال يصبحوا وهمهم الدنيا* 
طفلك يكذب ؟

الحل : 
 * أعطه األمان ، فالطفل ال يكذب إال إذا كان 
خائفا وتحت ضغط التهديد، أشعره باألمان ثم 

ز لديه قيمة الصدق .*
ِّ

عز
طفلك عنيد؟

الحل :
يرى!  ما  يطبق  فهو  عناده  أثناء  تعانده  ال   *  

امنحه مزيدا من الحب والحضن .*
طفلك كثير الحركة ؟

الحل :
من  وليخفف  حركية،  بأنشطة  اشغله   *  
تناول الشوكالته ألنها تزيد من حيويته، أعطه 

مسؤوليات .* 

طفلك ال يأكل جيدا ؟
الحل :

إلى  للطعام  تناوله  ل  حوِّ أبدا،  تغصبه  ال   *  
لعبة أو منافسة، زّين له الطعام بالفواكه امللونة 

طفلك يضرب إخوته الصغار؟
الحل :

حبك  وليكن  األصغر،  بإخوته  تقارنه  ال   *  
منهم  ألحد  قلبك  ميل  تظهر  وال  بالعدل  لهم 

على اآلخر .
طفلك مدمن األلعاب اإللكترونية ؟

الحل : 
* تدّرج معه حتى يقلل من ساعات اللعب وال 
تحرمه فجأة فيقبل عليها بشغف أكثر من قبل .

طفلك يتلفظ بألفاظ بذيئة ؟
الحل :

بأن  باللني وأخبره  هه  نبِّ بل   *ال تصرخ عليه 
القلب وحاول معرفة  اللسان من نظافة  نظافة 

املصدر .
طفلك ال يصلي ؟

الحل :
بما  النعم  كل  بأن  نشعره  الله،  في  به  *نحبِّ  
وى  فيها النقود التي يشتري بها األلعاب والحلـِ

هي من الله .
طفلك يمص إصبعه أو يقضم أظافره ؟

الحل :
من  خائف  فهو  األمان  إلى  يحتاج  طفلك   *  
شيء ما يهدده أو يشعر بدونية نتيجة مقارنته.*

طفلك سريع الغضب ؟
الحل :

 * ال تعره اهتماما وال ترد عليه بغضب مماثل 

ثم  اهدأ  له  وقل  غضب،  إن  يتوضأ  أن  مه 
ِّ
وعل

نتفاهم .*
ابنك ضعيف الشخصية ؟

 الحل :
أعطه  مسؤوليات،  وأعطه   ، ثقة  امنحه   *
أدخله  شخصيته،  بضعف  تشعره  ال  األمان، 
في أندية رياضّية فلها أثر عجيب على النفس 

والجسم .*
طفلك يعاند ويبكي أثناء استيقاظه ؟

الحل :
بأحب  وناده  بالهدوء  رأسه  على  امسح   *  
بدل  بهدوء،  الكرسي  آية  واقرأ  أسمائه 

الصراخ!*
طفلك بدأ يصرخ في محل األلعاب!؟

الحل :
ترضخ  ال  انفعال  دون  حاوره   ، عينيه  في   *  
هذا  يتعلم  ال  حتى  سكت  لو  حتى  لطلبه 

األسلوب.*
   اإلكثار من أسلوب :

نقودا  أعطيك  فسوف  كالمي  نفذت  إن   *  
ومن  االنتهازية  أسلوب  الطفل  م 

ِّ
يعل حالوة  أو 

بعدها الرشوة الخفية !*
ع بأبنائك وهم صغار فسوف تمر األيام 

ّ
* تمت

وطفولتهم  براءتهم  من  لك  يبقى  ولن  بسرعة 
معهم،  اضحك  العبهم،   ذكريات،  مجرد  إال 
بينهم  كالطفل  كن  ؛  معهم  اخرج  مازحهم، 

واجعل التعليم واألدب مع اللهو واللعب.

صيدلية 
الرتبية 
لألطفال
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