🔸چگونه با کودک خجالتی برخورد کنیم؟
کَدک خجالتی کَدک هضطرتی است کِ تاٍر دارد «هي تذّستنّ ،وِ تذ ّستٌذ ٍ ایي افراد تذ ،اگر از تذی هي آگاُ ضًَذ
تِ هي آسیة هی زًٌذ» .خجالت تِ هؼٌی ػذم حرهت ًفس ّوراُ تا اضطراب هی تاضذ .
تَصیِ ّای زیر ترای کاّص ایي احساس کَدکاى خجالتی هفیذ است:
 ّویطِ احساس کَدک را تاییذ کٌیذ .هثال ٍقتی ترسیذُ ًگَییذ ایي کِ ترس ًذارد یا ًترس .تایذ گفت «هیذاًنهی ترسی» .در صَرت ردّ احساس کَدک ،اٍ تِ ایي ًتیجِ هی رسذ کِ هي ّیچی ًوی فْونّ ،ر چِ احساس
هی کٌن اضتثاُ است ٍ ضرٍع تِ ًفی احساس خَد ٍ ضخصیت خَد هی کٌذ .
-

ّرگس اٍ را تِ صَرت هستقین ،جلَی دٍستاًص یا در هقاتل جوغ یا حتی جلَی خَاّر ٍ ترادرش اصالح ًکٌیذ.
اگر کلوِ ای گفت کِ اضتثاُ تَد درجولِ ای تِ طَر صحیح از آى کلوِ ا ستفادُ کٌیذ ٍ اگر کار اضتثاّی کرد در
اتاقص تِ تٌْایی درتارُ کار اضتثاّص صحثت کٌیذ .

 ٍقتی تا ضوا صحثت هی کٌذ کارتاى را هتَقف کٌیذ ٍ تا ًگاُ کردى تِ چطواًص ٍ تَجِ خاظ تِ اٍ ،تِ صحثتّایص گَش دّیذ .
 از اٍ تخَاّیذ ترایتاى کتاب تخَاًذ ،آٍاز تخَاًذ یا فیلوی را تؼریف کٌذ .ضوا ّن ًطاى تذّیذ کِ هطتاق ضٌیذىّستیذ .
 ّرگس تِ اٍ یا کارّایص حتی تِ کارّای تاهسُ اش ًخٌذیذ ،تِ ٍیژُ در حضَر دیگراى؛ هگر آًکِ خَدش ایي اًتظاررا داضتِ تاضذ .
 تؼذ از ضص سالگی (درصَرت اهکاى تا کوک هرتی خصَصی) اٍ را در زهیٌِ یک ٍرزش گرٍّی هثل فَتثال یاتسکتثال تسازیذ تا در جوغ دیگراى ،تذرخطذ .
 ّرگس تا فرزًذتاى درد دل ًکٌیذ ٍ تذی دیگراى هخصَصا ّوسر خَد را تِ اٍ ًگَییذ . از ظاّر اٍ ایراد ًگیریذ ٍ اٍ را تا کسی هقایسِ ًکٌیذ . اجازُ تذّیذ اضتثاّات تی خطر کٌذ ٍ در صَرت ًیاز تذٍى هٌت کوکص کٌیذ .اٍ را تِ خاطر اضتثاّص تٌثیًِکٌیذ .

 تِ اٍ احساس گٌاُ ًذّیذ؛ هثال ًگَییذ :خستِ ضذم از دستت ،پیرم کردی ،کاش تویرم راحت تطَم ،تِ خاطر تَتَی ایي خراب ضذُ هًَذُ ام ،تَ ّن لٌگِ فالًی ّستی ٍ...
 از کَدک تِ ػٌَاى جاسَس استفادُ ًکٌیذ . تا کَدک قْر ًکٌیذ . رٍزی پٌجاُ تار تِ جا ٍ تِ هَقغ ،تِ اٍ تگَییذ «تَ خَتی»( .هتطکرم پسر خَتن ،هوًٌَن دختر خَتن ٍ )... از خجالتی تَدى اٍ در جوغ حرفی ًسًیذ .کَدکاى خجالتی در تراتر حرف دیگاى حساسٌذ ٍ تیطتر از قضاٍتْایهٌفی ،تِ قضاٍت ّای هثثت هحتاج اًذ .
-

.تؼذ از ّر پیطرفت کَچکی اٍ را تحسیي کٌیذ( .تِ تَ افتخار هیکٌن کِ )...
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