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 وتخفيف الخجل والقلق االجتماعي األطفال
 

هل يعاني طفلك من الخجل أو  جديد؟ف على صديق هل يجد طفلك صعوبة في التعر   العزلة؟هل يشعر طفلك بالوحدة أو 

عند  القلق االجتماعيتعريف على  يمنحك هذا المقال الفرصة لالطالع أحد؟االضطراب الكالمي عند التحدث مع 

ف على  والنتائج المترت بةاألطفال، أسبابه،  ةأهم االستراتيجيات الفع الة عنه، باإلضافة إلى التعر  لتعزير  والنصائح الهام 

 .وإيجابيةالمجتمع بطريقة صحي ة  واالندماج في عند األطفال التواصلمهارات 

 

 

 

التحي ة  ويرفضون إلقاء يبقون قرب آبائهم ملتصقين بهم عند مقابلة شخص غريب األحيان نالحظ أطفاالا  في الكثير من

يفس ره عادةا اآلباء بشعور أطفالهم بالخجل، باإلضافة لمالحظة األبوين عدم قدرة طفلهم على تقب ل النقد أو  وهذا ماعليه، 

 التعامل بشكل جي د مع األصدقاء أو األقارب.

صداقات أو حتى  وصعوبة تكويناآلخرين  والتأقلم مععدم قدرة طفلهم على االندماج  واألمهات مناآلباء  بعض ويشكو

ا على نفسه ومنعزل عن اآلخرين، وإجراء نقاش بسيط مع أحد األصدقاء، م تتركز مخاوف األبوين ا يجعل الطفل منطويا

ا.واصل ومهاراته في التذلك فيما يتعلق بمستقبل طفلهم و من اآلثار المترتبة على  التفاعل في مجتمع سيصبح أثر اتساعا

هاب االجتماعي( عند األطفال، يصاب الطفل  بالقلق االجتماعيتلك الحاالت التي تصيب الطفل هي نتيجة ما يسمى  )الرُّ

مع الوسط المحيط م وطريقة تعاطي األبوين مع طفله بهذا النوع من القلق ألسباب متعد دة تبدأ من الجو السائد في المنزل،

ا. ف على أطفالهم، أو منطويين اجتماعي ا  بهم، تزداد حدة هذا القلق في حال كان األبوين شديدي التخو 

ف  ير تثه يتجن ب االختالط مع اآلخرين وتجعلحالة من الخوف واالرتباك تصيب الطفل وعلى أنه  القلق االجتماعييعر 

 مان عند لقاء شخص غريب أو عند ابتعاد الطفل عن أبويه.باألعدم اإلحساس لديه مشاعر التوتر والخجل و

 

 

ا وفي ال ا، كذلك فإن مهاراته التفاعلية وقت الذي ينمو فيه طفلك جسديا ر، فإن التحليجب أن تنمو وعقليا ي بالذكاء تتطو 

طفل تربية نشئة وت تعتبر من أساسياتطوير قدرة الطفل على التعامل مع اآلخرين تو مهارات التواصلالعاطفي وامتالك 

إزالة وتشمل تعزيز قدراته على التفاعل مع اآلخرين من حوله، سليم، باإلضافة إلى بناء عقلية نمو مرنة بشكل صحي و

 تطوير تلك المهارات.تعزيز و في الحيويالدور األساسي وونحن كآباء فلنا لديه،  القلقو المخاوفكافة 

 

مهارات تعزيز االجتماعي و القلقتخفيف ل التي يمكن اتباعها الطرقيات واالستراتيجلحسن الحظ، يوجد الكثير من 

المقال أهم تلك االستراتيجيات  ، سنتناول في هذامالتفاعل بشكل إيجابي مع الوسط المحيط بهو عند األطفالالتواصل 

مهارات الالزمة له لامتالكعدم لدى الطفل و للقلق االجتماعياألسباب الحقيقية  سنناقشلكن قبل ذلك، ، وكثرها فاعليةأو

فل من عدم امتالكه على الط اآلثار السلبية المترتبةبعض النتائج والتفاعل بشكل إيجابي مع اآلخرين ومن أجل التواصل و

 :لتلك المهارات

 

 :دم امتالك الطفل لمهارات التواصلعالقلق االجتماعي وأسباب 
 

 

 :األسرية المشاكل
 االجتماعي الوسط عن األبوين وانعزال األسري فالتفكك ،المنزل من تبدأ ما عادة حياته في الطفل تواجه قد مشاكل أي  

 . اآلخرين مع التواصل في مهاراتهم تطور ويمنع االجتماعي القلق من أطفالهم معاناة يسبب قد بهم المحيط
 

 التفكك األسري.كانطواء األهل عن الوسط المحيط والمشاكل األسرية 
 



 

 

 :للطفل العاطفية الحالة مراعاة عدم
 على تمرد ية نزعة يملك طفالا  أو غيره، من أكثر خجوالا  طفالا  تالحظ أن فيمكن األطفال، عند العاطفية الحالة تتفاوت
 االجتماعي بالرهاب الطفل يصاب بحيث سوءاا  تزدادتتطور و سيجعلها العاطفية الحاالت هذه مراعاة عدم إن ،..األهل
 . المحيط الوسط مع جيد بشكل التواصل على قدرته وعدم
 

 .االنعزاليةالحاالت العاطفية للطفل كالخجل والخوف وعدم مراعاة 
 

 : الخاطئة التربية أساليب
 العلمي، التحصيل في تقصيرهم بسبب بالعقاب كتهديدهم أطفالهم مع التعامل في األبوين قبل من خاطئة أساليب اتباع إن

 ارتكابه على كعقاب الحقوق بعض من الطفل حرمان جيد، بشكل الطفل تقدير عدم فيه، مبالغ بشكل ومديحه الطفل تعظيم
 األطفال تهدد الخاطئة التربوية األساليب تلك كل  …له الجيد االنصات وعدم الطفل مع اإليجابي التواصل عدمو ما، لخطأ

 . اآلخرين مع التواصل في مهاراتهم وتُضعف عليه المترتبة السلبية واآلثار االجتماعي القلق ةمغب   في بوقوعهم
 

 بقسوة على أخطائه أو تقصيره. همطفلاألهل ل معاقبةطفل كعدم التواصل معه بشكل جيد واتباع أساليب تربية خاطئة مع ال
 

 : الخارجية العوامل

ض إن    الشعور إلى الطفل يدفع المدرسة زمالء من الجارح النقد أو للتنمر كتعرضه أبويه عن بعيداا  لمواقف الطفل تعر 

ا  أكثر وتجعله االجتماعي بالقلق  .ومتوازنة صحية اجتماعية عالقات إنشاء أو اآلخرين مع التواصل عندتردداا و تحفظا
 

 النقد الالذع.العوامل الخارجية كالتنمر واإلساءة و
 

 

 

 

 

 

 :وضعف مهارات التواصل عند األطفالالقلق االجتماعي الخجل و نتائج
 

 

 فعل مضطربةردود 

ا بين ردود فعتتفاوت ردود الفعل عند األطف  وأخرى جسدية ...(، خوف، ارتباك )توتر نفسيّةل ال القلقين اجتماعيا

ق الزائد، جفاف في الحلق، االرتجاف، صعوبة في التنفس   األكثر خطورة قد الحاالتوفي  ...()احمرار في الوجه، التعر 

 ضربات القلب. واألمعاء وضعف فييصاب الطفل بمشاكل في المعدة 

 

 زلةالع  
االختالط مع اآلخرين واللجوء إلى  للخوف من تدفعهم مهارات التواصل عند األطفالالقلق االجتماعي وضعف  إن

 .منفسهأاالنطواء على االنعزال عنهم و

 

  المحادثات المضطربة

بدء أو إنهاء المحادثة بشكل بشكل طبيعي بسبب عدم تمك نه من تعني عدم قدرة الطفل على إجراء محادثات مع اآلخرين 

 .مناسبة كالتعاطف أو الحماسفعل عاطفية  وعجزه عن إبداء ردودمناسب 

 

 عدم الثقة بالنفس
تؤدي إلى انعدام  صللمهارات التواعدم اكتسابه و شعوره بالقلق االجتماعيو إن عدم قدرة الطفل على التفاعل مع اآلخرين

 .عدم تقديره لذاتهفسه وثقته بن

 

 الصعوبة في النطق



 

 

ا من التلعثم وعدم مقدرته على النطق باألحرف أو الكلمات بشكل  عن تكوين جملة  صحيح وعجزهقد يعاني الطفل أيضا

 .القلق االجتماعي عليهبسبب سيطرة الخوف و قدرته على التحدث بطالقة مبالتالي عدومفيدة ذات معنى 

 

  العلميتراجع التحصيل 

إلى ضعف  يؤدي ذلكفقد  الرهاب االجتماعيحالة من  ودخوله فيبسبب عدم قدرة الطفل على التواصل مع اآلخرين 

 .والمعرفة واإلبداعمقدرات الطفل على التعل م 
 

 

 

 

 :لضعف مهارات التواصل عند األطفالالنتائج السلبية 
 

 .التنفس وصعوبة الوجه كاحمرار جسدية وأخرى واالرتباك كالخوف نفسية منها :مضطربة فعل ردود

 .نفسه على واالنطواء عنهم االنعزال إلى واللجوء اآلخرين مع االختالط من خوف الطفل: العزلة

 : عجز الطفل عن إبداء ردات فعل عاطفية مناسبة كالتعاطف أو الحماس أثناء النقاش.المحادثة المضطربة

 على التحاور أو إبداء الرأي لعدم امتالكه المهارات الالزمة لذلك.: بسبب عدم قدرة الطفل عدم الثقة بالنفس

 .صحيح بشكل الكلمات أو باألحرف النطق على مقدرة الطفل وعدم التلعثم: صعوبة في النطق

 .واإلبداع والمعرفة التعل م على الطفل قدرة ضعف: تراجع التحصيل العلمي

 

 

 

 

تعزيز مهارات التواصل وتيجيات لتخفيف القلق االجتماعي ثمان استرا

 األطفال:عند 

 
 كن قدوة لطفلك .1
 

 وأ بين األبوين التي تعاني من المشاكل المستمرةكاألسرة  ،أسرية نتيجة عوامل بداية ينشأ الرهاب االجتماعي لدى األطفال

يقل تفاعلهم يصبح األبوان منطويين على أنفسهم و بحيثمنعزل عن الوسط المحيط  أو اتباع نمط حياةالتفكك األسري 

تعامل مع أفراد خارج نطاق فهم نموذج ألطفالهم في العلى أطفالهم، خوف وقلق األهل المستمر باإلضافة إلى االجتماعي، 

 .األسرة

ض أطفالك إذا  ا على نفسك فأنت تعر  إضعاف مهاراتهم وقدراتهم على و للقلق االجتماعيكنت تفض ل العيش منطويا

ن احرص على تأمين جو أسري صحي ألطفالك، عزز مهاراتك في التواصل مع اآلخري ،التفاعل االجتماعيالتواصل و

يب الصحية ألطفالك، احم أطفالك من النتائج الكارثية التي قد تصيجابي لنقل هذه العقلية المرنة والتفاعل االجتماعي اإلو

وا العيش في طفالك كي يستطيعمتوازنة لدى أأطفالك نتيجة التفكك األسري واحرص على تعزيز عقلية نمو صحية و

 إيجابي.المجتمع بشكل سليم و

 

رص على تأمين جو التواصل الجيد مع اآلخرين، اح امتالك مهاراتفي التفاعل االجتماعي و كن خير قدوة ألطفالك

 النتائج السلبية المترتبة عنها.المشاكل األسرية والقلق االجتماعي و احم أطفالك منأسري صحي لهم، و

 

 الحالة العاطفية لطفلكراعِ  .2
 

التفاعل بشكل إيجابي، ما يشك ل خرين وعدم القدرة على التصرف وتجاه التعامل مع اآليعاني بعض األطفال من الخجل 

ا في تكوين عالقات اجتماعية ولديهم عا هنا قتهم بنفسهم وتقديرهم لذاتهم، ويضعف ثو قلقهم االجتماعيويزيد مخاوفهم ئقا



 

 

التفهم من قبل ز كافة العوائق، فإظهار القبول وودفعه لتجاوطفلهم التغلب على تلك المخاوف  مساعدةيأتي دور األهل في 

ا عندما يعاني الطفل من القلق أو الخجل، حيث ا من االرتياح  األهل لمشاعر طفلهم يعد أمراا مهما يمنح الطفل نوعا

التالية مع  اتباع النصائح كيمكن مع اآلخرين. ة التواصلمن الفشل أو اإلحباط في محاوليقل ل المخاوف لديه واالسترخاء و

 :اك لديه تجاه التواصل مع اآلخريناالرتبطفلك لتخفيف القلق والخجل و

   ب طفلك على كيفية التعر  على العبارات المناسبة لذلك.ف على صديق جديد ودر 

 ا الفرصة للتعبير عن مشاعره وامنْح طفلك د ا وما  الخجل لديه.حاجز الخوف ويجول في خاطره لكسر عم 

 ع طفلك لكن دون أن تضغطه أو تجبره على ذلك فذلك يمكن أن يؤدي  األقاربعلى إلقاء التحي ة على الضيوف و شج 

 .لنتائج سلبية

  ه المسبح، الملعب، ص االختالط مع األطفال اآلخرين )التي تنمح طفلك فر وإلى األماكناصطحب طفلك للتنز 

 ...(الحديقة

 

 والتفهم القبول إظهار عوائقه في تعلم مهارات التواصل من خالل كافة لتجاوز ادفعهو مخاوفه على التغلب في ساعد طفلك

 لكافة حاالته العاطفية من قلق أو خوف أو خجل.

 

 تحّدث بشكل دائم مع طفلك  .3
 

ر امتالكه للغة التعبير.عدم زالا هي عدم قدرته على التحد ث والمخاطبة ومن أكثر األسباب التي تجعل طفلك منع  عز 

وأمنياته.. امنحه  ث مع طفلك عن اهتماماته، مخاوفه،مهارات التحد ث لدى طفلك بإجراء نقاشات معه بشكل متكرر، تحد  

ا يجول في خاطره من مشاعر وأفكار وآراء..التعبيالفرصة للتكل م و ا و ،ر عم  اطرح على . بن اءا اجعْل هذا النقاش إيجابيا

 النقاش بعض التساؤالت إلثارة الجانب الفكري لديه من قبيل :طفلك وْسط 

ف على صديق جديد هو أمر   " مهم؟" هل التعر 

 " الص ف؟" مع من تفض ل أن تلعب من زمالء 

 " يحبك؟" كيف يمكنك أن تجعل صديقك 

 "هل تشعر بالخوف أو القلق عند لقاء شخص ال تعرفه؟ "

 

ا والتعبير للتكل م الفرصة أمنياته، امنحهاته، مخاوفه واهتمام عن طفلك بشكل متكرر مع تحدث  من خاطره في يجول عم 
 وآراء. وأفكار مشاعر

 

 شّجع طفلك على اللعب .4
 

ة الترفيه فحسب، بل هو بالنسبللتسلية ووسيلة  أهمية اللعب عند األطفال، فاللعب ليس األمهاتال يدرك الكثير من اآلباء و

مهارات أنه وسيلة عملي ة لتقوية وتعزيز  األهمو العقليةتنمية المهارات الجسدية وفي  للطفل إحدى الوسائل األساسية

 مع اآلخرين.التواصل 

احرص على اختالط طفلك بشكل إيجابي مع ائه لتنمية قدراته على التواصل والتفاعل، واللعب مع أصدقباسمح لطفلك 

اآلخرين، كما يمكنك تطوير وسائل اللعب لدى طفلك من خالل تسجيل الطفل في النوادي الرياضية، دورات تعليمية في 

 غيرها.الرسم ووالعزف، الغناء، الرقص، 

 

 تجاههم.الشعور باالرتياح  تعزيزاإليجابي و والتفاعل التواصل على قدراته لتنمية أصدقائه مع باللعب لطفلك اسمح

 

 

 اسمح لطفلك بمشاهدة برامج األطفال .5
 

مج في تعزيز ، بحيث تنجح تلك البراالمقدرات التخيلية عند األطفالتعد برامج األطفال إحدى أهم الوسائل التعليمية لتعزيز 

اكتساب المهارات الكالمية من خالل نقل و القلق االجتماعيو اإلدراكية عند األطفال في إدارة المشاعرالمقدرات التخيلية و

مهارات التواصل ز بالتالي تعزيالشخصيات الكرتونية و االستلهام من سلوكياتلية في المشهد إلى الواقع وحداث التمثياأل

 التعامل مع اآلخرين. الصحي ة فياكتسابه للسلوكيات والتفاعل لدى الطفل و



 

 

ت الالزمة في التواصل تكسبه المهاراو مع أصدقائه الطفل على التعامل الجيداختر لطفلك قائمة البرامج التي تشجع 

 كالم اآلخرين وقول العبارات المناسبة.. الخطاب البن اء مع اآلخرين كالتكلم بلطف، التعاطف معاإليجابي و

 

 اإليجابي التواصل يف الالزمة المهارات وتكسبه الجيد التعامل على الطفل تشجع التي بمشاهدة البرامج اسمح لطفلك

 اآلخرين. مع البن اء وإجراء الخطاب

 

 

 لتقدير ذاته شّجع طفلك .6
 

ا هو عدم تقديره لذاته بشكل جيد، فيرى في نفسه غير  ما يدفع الطفل إلى العزلة و ف على عند التعر   الئق   االنطواء أحيانا

 بالن قص!الشعور عف في الشخصية وصديق جديد بسبب الض  

ا تعزيز تقديإن العمل على  القدرة على التفاعل اإليجابي مع و مهارات التواصللتطوير ر طفلك لذاته يفتح المجال واسعا

 تشجيعه على تقدير ذاته:ع النصائح التالية في دفع طفلك وبا، يمكنك ات  للتغل ب على قلقه االجتماعي اآلخرين

 ا عند التحد ث مع طف  النجاح.وإمكانياته وكفاءته وقدرته على التعلم ولك على الجوانب اإليجابية لديه رك ز دائما

  أي طفل آخر.من المقارنات السلبية بين طفلك وال تخلق أي نوع 

   ب أي شعور التسلية لتجن  ة متطلبات طفلك ووسائل الراحة والترفيه وحاول باإلمكانيات الُمتاحة توفير كاف

 قص تجاه أصدقائه.بالن  

 أغراضه الخاص ة.لعابه وامنْح طفلك فرصة اختيار مالبسه وأ 

 

 .ت التواصل بشكل فع ال مع اآلخريناكتساب مهاراة قدراته على التعامل اإليجابي وادفع طفلك دائما لتقدير ذاته لتنمي

 

  يم قدراتهتعظتبالغ في مديح طفلك وال  .7
 

ا فإن المبالغة في ذلك ف من مسألة عدم تقدير طفلك لذاته، ى الخوفي الوقت الذي يتجل   التقدير إلى حد التعظيم يشك ل أيضا

ا كبيراا   واحدة!وجهان لعملة  والشعور بالكمال، الشعور بالنقص التفاعلو مهارات التواصل !، ففي اكتسابعائقا

لكن لجيد أن تدفع طفلك نحو التقد م والتطور وبالغ فيه، من امدحه بشكل مُ هما نتيجة حتمي ة لتعظيم الطفل واألنانية فالتكب ر و

 الحكمة.يك إدارة ذلك بالكثير من الوعي ولع

ا لتقدير ذاته     مثل هها لطفلك قد توج   والتكب ر فجملةمة ظ  مخاطر الوقوع في مغب ة الع   واحمِه منباعتدال ادفْع طفلك دوما

 "العالم!" يمكن استبدالها بجملة مثل " أنت من األطفال الرائعين في هذا العالم!أنت طفل ال مثيل لهُ في "

 كذلك؟!النفسي على الطفل يختلف بين الجملتين، أليس  ولكن األثرالجملتين واحد  والغاية منفالمعنى 

 .وسعادةعلى التفاعل مع اآلخرين بكل ارتياح  وتمنحه القدرة مهارات التواصللدى طفلك  وبهذا تعزز

 

ا  طفلك ادفعْ   .التكب ر العظمة أو مغب ة في الوقوعباعتدال بعيداا عن المبالغة لحمايته من  ذاته لتقدير دوما

 

 شّجع طفلك على التشارك .8
 

 مثل:بعض العبارات التي تقولها األم لطفلها 

 " أغراضك!" ال تسمح ألحد أن يستخدم 

 " أحد!" ال تشارك طعامك مع 

 " ألحد!" ال تعير ألعابك 

دفع الطفل لعدم التشارك مع  إن   ،ى العكس!من الوسط المحيط به، ولكن عل تظن األم في عباراتها تلك أنها تحمي طفلها

ي لدي المحب ة اراته في التواصل وبالتالي إضعاف روابط الود وضعف مهيُ النطواء واه رغباته في االنعزال وأصدقائه يقو 

ا ع مع اآلخرين. ع طفلك دوما لى مشاركة ممتلكاته مع أصدقائه )طعامه، ألعابه، أغراضه..(، فإبداء الطفل لمحبته شج 

 مقدرات الطفل على التواصل البن اء مع اآلخرين.ودعمه لآلخرين هو مفتاح تنمية وتطوير مهارات التفاعل اإليجابي و

 



 

 

التواصل البن اء مع ر مهاراته في التفاعل اإليجابي وتطويتنمية ولمشاركة الطفل لطعامه أو ألعابه مع أصدقائه هو مفتاح 

 اآلخرين.

 

التواصل  مهاراتوتطوير جتماعي تخفيف القلق االنصائح عاّمة ل

 :األطفالعند 
 

  ا على استخدام عبارات التقدير ب طفلك دوما مع اآلخرين مثل "شكراا"، "هذا من لطفلك"، "أنا االحترام ودر 

 آسف"،

 ... "من فضلك" 

 قم بدعوة أصدقائك إلى المنزل وعزز معهم روابط لطفك، تحد ث عن أصدقائك بكل تقدير وكن قدوة لطفل ،

 االحترام.قات اجتماعية على أساس المحبة والتآلف والمحبة لتعليم أطفالك أهمية بناء عالود وال

  اطلب من طفلك دعوة أصدقائه إليها.حفلة في المنزل بمناسبة ذلك و ميالده، أقمْ اهتم بطفلك بإحياء ذكرى 

  ا ع طفلك دائما ي وحكمة وشج   .بعيداا عن العدوانية أو الكراهية محبةلحل خالفاته مع أصدقائه بترو 

 لتخفيف القلق االجتماعي لديه األصدقاءحب طفلك معك عند زيارة األقارب واصط. 

 األصدقاء لتنمية مهارات التواصل لديه.التي تتحد ث عن أهمية الصداقة و قْم بقراءة القصص الُملهمة لطفلك 

 

 األطفال:نصائح عاّمة لتطوير مهارات التواصل عند 

 (.، من فضلك، العفو..والتقدير )شكراا هم على استخدام عبارات االحترام شجع -

 كن قدوة لهم في أسلوب تعاملك اللطيف مع أصدقائك.  -

 ادفعهم لدعوة األصدقاء إلى حفلة عيد ميالدهم. -

 الكراهية.الفاتهم بمحبة بعيداا عن البغض وشجعهم لحل خ -

 األقارب.اصطحبهم عند زيارة األصدقاء و -

 القصص الملهمة.هم الحكايات وقص  علي -


