
Nieśmiałość 

Jak sobie z nią radzić? 

 

Nieśmiałość jest rodzajem trudności psychicznej, która może okaleczyć człowieka w takim samym 

stopniu jak niesprawność fizyczna, a jej skutki mogą być destrukcyjne. Utrudnia poznawanie nowych 

ludzi, zawieranie przyjaźni, czyli radość z potencjalnie pozytywnych przeżyć. Przeszkadza w publicznej 

obronie własnych praw i wyrażaniu swoich opinii czy wartości. Nieśmiałość sprawia, że inni nie 

doceniają naszych mocnych stron. Przyczynia się do zakłopotania i nadmiernego przejmowania się 

swoimi reakcjami. Utrudnia precyzyjne myślenie i skuteczne porozumiewanie się. Nieśmiałości 

zazwyczaj towarzyszą takie negatywne stany, jak depresja, lęk czy samotność. 

Być nieśmiałym to bać się ludzi, szczególnie tych, którzy z jakiegoś powodu są emocjonalnie 

zagrażający: obcych, z powodu ich nowości i nieprzewidywalności, osób posiadających władzę, osób 

odmiennej płci, które przywodzą na myśl możliwości związków intymnych. 

Pomimo negatywnych skutków i intensywności, nieśmiałość można przezwyciężyć. Ale żeby móc to 

zrobić, trzeba poznać jej naturę i zastosować odpowiednie metody wpływania na jej przyczyn. 

Nieśmiałość jest pojęciem nieostrym – im bliżej się mu przyglądamy, tym więcej odkrywamy odmian 

nieśmiałości. Jej synonimy to: „łatwy do przestraszenia”, „trudny w kontakcie z powodu bojaźliwości, 

ostrożności lub nieufności”. Osoba nieśmiała jest „ostrożna i niechętna w kontaktach z pewnymi 

osobami i przedmiotami”, „ostrożna w kontaktach i działaniu, wzdragająca się przed okazywaniem 

pewności siebie, przewrażliwiona i bojaźliwa”. 

Nieśmiałość to zatem złożona przypadłość, która pociąga za sobą całą gamę skutków – od lekkiego 

uczucia skrępowania, przez nieuzasadniony lęk przed ludźmi, aż do skrajnej nerwicy. Jest zjawiskiem 

pospolitym, szeroko rozpowszechnionym i uniwersalnym. Ponad 80% badanych twierdzi, że „byli 

nieśmiali w jakimś okresie swojego życia”, albo teraz, albo w przeszłości, albo zawsze. Ponad 40% 

spośród nich uważa siebie za „obecnie nieśmiałych”. Dla dużej części badanych nieśmiałość jest od 

dawna stałym intruzem w ich codziennym życiu – 25% określa siebie mianem „chronicznie 

nieśmiały”, zaś 4% to „niezawodni nieśmiali” – są nieśmiali cały czas, we wszystkich sytuacjach i 

praktycznie wobec każdego. 

Nieśmiałość jest bardziej powszechna wśród dzieci w wieku szkolnym niż wśród dorosłych, gdyż 

wielu dorosłych potrafiło przezwyciężyć swoją dziecięcą nieśmiałość. Tym niemniej, badania 

zdecydowanie obalają mit, że nieśmiałość jest przypadłością jedynie dziecięcą. Nie ma różnic  między 

płciami, jeśli chodzi o ilość osób nieśmiałych. Wielu z nieśmiałych to młodzi ludzie, którzy nie byli 

nieśmiali jako dzieci, ale ostatnio z jakichś powodów takimi się stali. 

Nieśmiałość można jednak zwalczyć, odsunąć na bok lub z niej wyrosnąć. Około 40 % badanych 

twierdzi, że byli nieśmiali, ale już nie są, co wydaje się pocieszającym wskaźnikiem. Opierając się 

częściowo na doświadczeniu tych „byłych nieśmiałych”, możemy coś doradzić osobom, które są 

nieśmiałe obecnie lub chronicznie. 

Nieśmiałość obejmuje szerokie kontinuum psychologiczne: od okazjonalnego uczucia skrępowania w 

obecności innych do traumatycznych okresów lęku, które całkowicie niszczą życie jednostki. W 

przypadku niektórych osób nieśmiałość wydaje się być świadomie wybranym stylem życia, dla innych 

stanowi dożywotni wyrok bez szans na ułaskawienie. Na jednym kontinuum znajdują się osoby, które 

czują się lepiej wśród książek, myśli, przedmiotów lub przyrody niż wśród innych ludzi. Pisarze, 



naukowcy, wynalazcy, odkrywcy i przyrodnicy wybrali być może taką a nie inną pracę, bo pozwala im 

ona na spędzanie czasu w świecie, gdzie ludzi nie spotyka się zbyt często. Są oni w często 

introwertykami, a obcowanie z innymi pociąga ich w niewielkim stopniu w porównaniu z ich potrzebą 

prywatności i samotności. 

W środkowym przedziale nieśmiałości znajduje się większość nieśmiałych – ci, którzy czują się 

zakłopotani i onieśmieleni w pewnych sytuacjach, w kontaktach z pewnymi kategoriami ludzi. Ich 

skrępowanie jest tak silne, że zakłóca ich życie społeczne i wpływa hamująco na ich zachowanie, 

sprawiając, że powiedzenie tego, co myślą lub zrobienie tego, co chcieliby zrobić, staje się trudne lub 

niemożliwe. Ten rodzaj lęku może przybrać postać czerwienienia się lub wyraźnego zakłopotania. 

Nieśmiałość często przejawia się w zachowaniu, ale niekoniecznie w bezpośredni czy oczywisty 

sposób. Tak naprawdę nieśmiałym jest ten, kto myśli, że nim jest, niezależnie od tego, jak się 

zachowuje wobec innych ludzi. Osoby znajdujące się w środkowym przedziale kontinuum 

nieśmiałości są zwykle nieśmiałe, ponieważ brakuje im umiejętności społecznych lub wiary w siebie. 

Niektórzy nie posiadają umiejętności społecznych niezbędnych do tego, by mechanizm stosunków 

społecznych funkcjonował w ich przypadku bez zarzutu. Nie umieją zacząć rozmowy, poprosić o 

podwyżkę czy przemówić na forum klasy. Innym brak pewności siebie potrzebnej do zrobienia tego, 

co uważają za słuszne. 

Na skraju kontinuum nieśmiałości znajdują się te osoby, których strach przed ludźmi nie ma granic – 

nieśmiali chronicznie. Doświadczają oni przemożnego strachu, gdy prosi się ich o zrobienie czegoś na 

oczach innych ludzi, a wszechogarniający lęk czyni ich tak bezradnymi, że jedyną możliwością staje 

się ucieczka i ukrycie się. Tak paraliżujące konsekwencje skrajnej nieśmiałości nie występują 

wyłącznie u młodzieży, nie znikają też z upływem czasu. 
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Dla tych ludzi, i dla osób z każdego przedziału kontinuum, nieśmiałość jest osobistym problemem i 

może przyjąć formę lęku społecznego. 

Musimy jednak pamiętać, że nieśmiałość ma swoje dobre strony: 10 do 15% osób nieśmiałych lubi 

swój stan. Wolą być nieśmiali, ponieważ odkryli zalety nieśmiałości. „Pełen rezerwy”, „małomówny”, 

„bez pretensji”, „skromny” – są to określenia nieśmiałości zawierające pozytywne konotacje. Co 

więcej, gdy nieśmiałości nada się trochę ogłady, taka osoba może być uważana za „wyrafinowaną” i 

„z klasą”. 

Inną zaletą nieśmiałości jest to, że osoba nieśmiała może do swoich kontaktów z ludźmi podchodzić 

bardziej wybiórczo. Dzięki nieśmiałości możemy stanąć z boku, obserwować, a potem działać 

ostrożnie i z pełną świadomością. Nieśmiali mają również bezpieczne poczucie, że nikt nie uzna ich za 

nieprzyjemnych, zbyt agresywnych lub pretensjonalnych. Osoba nieśmiała może też łatwo uniknąć 

kontaktów interpersonalnych i, w niektórych przypadkach,  może być ceniona jako dobry słuchacz. 

Często też osoby nieśmiałe mają dobrze rozwiniętą wrażliwość i zdolność odbioru otoczenia w 

sposób nieświadomy. Szczególnie interesującym pozytywnym efektem nieśmiałości jest zapewniona 

dzięki niej anonimowość i ochrona. Nieśmiałość sama w sobie może służyć jako maska, która 

sprawia, że osoba nieśmiała pozostaje niezauważona i nie wyróżnia się z tłumu. W warunkach 

anonimowości ludzie często czują się wyzwoleni z okowów tego, co „muszą” czy „powinni” robić. 

Przykładem mogą służyć tutaj bale maskowe, kiedy to anonimowość masek i kostiumów przyczynia 

się do wyraźnych zmian w zachowaniu. 
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Nieśmiałość jest powszechna, często jest problemem niosącym ze sobą niepokój i smutek, ale też dla 

niektórych jest stanem poszukiwanym. Decyzja o tym, żeby nazywać siebie nieśmiałym jest częściowo 

zdeterminowana przez to, jak często czujemy się nieśmiali i od jak dawna jesteśmy siedliskiem tych 

lęków. 

Osoby nieśmiałe objawiają swoją nieśmiałość na kilka sposobów. 80% twierdzi, że ich opór przed 

mówieniem stanowi wskazówkę dla nich samych i dla innych, że coś nie jest w porządku. Połowa 

nieśmiałych twierdzi, że trudno im nawiązać kontakt wzrokowy, lub jest to wręcz niemożliwe. 

Typową reakcją 40% nieśmiałych wydaje się być: „Skoro nie mogę nic powiedzieć, przynajmniej mogę 

to powiedzieć cicho”. Oceniają swój głos jako zbyt cichy. Inna grupa nieśmiałych po prostu unika 

ludzi lub nie podejmuje działania wtedy, kiedy jest to potrzebne. Nie tylko nieśmiali zamykają się w 

sobie. Badania pokazują, że milczenie jest typową reakcją na lęk, odczuwany w szczególnych 

sytuacjach. Ponieważ osobom nieśmiałym z reguły nie udaje się wyrazić tego, co myślą i czują, są one 

mniej skuteczne w kształtowaniu otaczającego je świata. 



„Powściągliwość” to pojęcie, które najlepiej opisuje opór wobec kontaktów z innymi, jaki 

charakteryzuje osoby nieśmiałe. To niechęć do zabierania głosu, chyba, że zostanie się do tego 

zmuszonym, skłonność do nieodzywania się, brak swobody w mówieniu. Problem powściągliwości 

nie polega jedynie na braku umiejętności komunikowania się, lecz wiąże się z zaburzonym 

postrzeganiem natury relacji między ludźmi. Obawa przed stratą wynikającą z zaangażowania się w 

coś przeważa nad spodziewanym zyskiem. Po co więc w ogóle się trudzić? 

Osoby nieśmiałe przyznają się do następujących objawów fizjologicznych: przyspieszony puls i 

szybsze bicie serca, widoczne pocenie się i zdenerwowanie odbijające się na pracy przewodu 

pokarmowego. Istnieje jednak jeden objaw, który nie jest częścią ogólnego podniecenia, objaw, 

którego osoby nieśmiałe nie są w stanie ukryć – rumieniec. Osoby, które nie są nieśmiałe traktują te 

reakcje jak drobną niewygodę i koncentrują się raczej na pozytywnych stronach tego, co ma się 

zdarzyć – wartościowa rozmowa, przyswojenie nowego kroku tanecznego. Natomiast osoby 

nieśmiałe koncentrują się właśnie na tych fizjologicznych symptomach. I czasem nawet nie czekają 

na to, aż rzeczywiście nastąpi sytuacja, w której mogliby odczuć nieśmiałość. Przeżywają wszystkie 

symptomy przewidując katastrofę, decydują się nie brać udziału w danej aktywności. 
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Rumieniec często towarzyszy uczuciu zażenowania, krótkotrwałej, ostrej utracie poczucia własnej 

wartości, jakiej wszyscy od czasu do czasu doświadczamy. Z drugiej strony, ludzi skromnych żenuje 

także nieoczekiwana pochwała. Czujemy się też zażenowani, gdy przyłapie się nas na czymś całkiem 

prywatnym, jak dłubanie w nosie czy całowanie się w zaparkowanym samochodzie. Ci najbardziej 

zażenowani, wkładają najwięcej wysiłku w odzyskanie poczucia własnej wartości poprzez „ratowanie 

twarzy”. Ratowanie twarzy to próby zachowania swojej kompetencji, równowagi i tożsamości w 

sytuacjach społecznych. Oto sześć taktyk ratowania twarzy: 

● obronne zmienianie tematu: „Jak długo to jeszcze potrwa? Mam umówione spotkanie”; 



● usprawiedliwianie złego wyniku: „Światło jarzeniówek źle wpływa na moją koncentrację”; 

● popisywanie się innymi zaletami: „Tenis nie jest dla nie, wolę szachy”; 

● lekceważenie źle wykonanego zadania: „Jedzenie pałeczkami to strata czasu, kiedy są 

widelce”; 

● zaprzeczanie porażce: „Nikt nie umiał tego zrobić”; 

● poszukiwanie zapewnień, że nie utraciło się zaufania: „Mam nadzieję, że nie zepsułem wam 

wszystkiego, co?”. 

Ponieważ większość osób nieśmiałych ma niskie poczucie własnej wartości, mogą one nie próbować 

tych różnorodnych sposobów ratowania twarzy. Uczą się raczej unikać wszystkich sytuacji, które 

mogą wywołać zażenowanie. W ten sposób izolują się jeszcze bardziej od innych ludzi zamiast skupić 

się na swoich słabościach. Niektóre osoby twierdzą, że czują się nieśmiałe także wtedy, gdy są 

same. Rumienią się i są zażenowane przypominając sobie minione faux pas lub denerwują się 

przewidując jakieś nadchodzące spotkanie. 

Ponieważ główną zasadą nieśmiałości jest usuwanie się w cień, osoba nieśmiała bezustannie tłumi 

mnóstwo myśli, uczuć i działań, które grożą ujawnieniem się. To w wewnętrznym świecie 

psychicznym tak naprawdę przeżywa swoje życie. Choć z zewnątrz wydaje się, że człowiek nieśmiały 

zachowuje się spokojnie, wewnątrz toczy się labirynt dróg myślowych, gdzie w nieładzie zderzają się 

wrażenia, a sfrustrowane potrzeby czekają na realizację. Najbardziej charakterystyczną zewnętrzną 

cechą osoby nieśmiałej jest ogromna samoświadomość, „bycie w kontakcie z samym sobą”. Wgląd 

w siebie jest według wielu teorii istotną składową zdrowej osobowości i stanowi cel różnych terapii. 

Jednak ta sama skłonność do autoanalizy i oceniania swoich myśli czy uczuć, gdy staje się obsesyjna, 

jest sygnałem nadmiernej kontroli. Ponad 85% osób, które uważają się za nieśmiałe przyznaje, że 

nadmiernie przejmuje się sobą. 

Publiczna samoświadomość przejawia się w trosce o to, jak odbierają nas inni: „Co oni o mnie 

myślą?”, „Jakie robię wrażenie?”, „Czy mnie lubią?”, „Jak mogę się upewnić, że mnie lubią?”. Osoby 

posiadające samoświadomość publiczną zgodzą się z większością poniższych stwierdzeń: 

● niepokoję się o styl swojego działania; 

● dbam o to, w jaki sposób się prezentuję; 

● jestem świadom tego, jak wyglądam; 

● zwykle martwię się tym, czy zrobię dobre wrażenie; 

● jedną z ostatnich rzeczy, które robię przed wyjściem z domu jest spojrzenie w lustro; 

● zależy mi na tym, co ludzie o mnie myślą; 

● zwykle wiem jak wyglądam. 
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Prywatna samoświadomość to psychika zwrócona ku sobie. Nie jest to po prostu proces polegający 

na zwróceniu się do wewnątrz, lecz negatywna treść tej koncentracji na sobie: „Jestem 

nieprzystosowany”, „Jestem gorszy od innych”, „Jestem głupi”, „Jestem brzydki”, „Nie jestem nic 

wart”. Obsesyjna analiza osoby nieśmiałej jest celem samym w sobie, tłumiąc działanie poprzez 

przeniesienie niezbędnej energii z działania na myślenie. 

Rozpoznano dwa podstawowe typy osób nieśmiałych: nieśmiałych publicznie i nieśmiałych 

prywatnie. Jedni obawiają się tego, że się źle zachowają, a drudzy tego, że będą się źle czuć. Osoby 

nieśmiałe publicznie nie są w stanie powiedzieć właściwym ludziom o swoich lękach, niepewności, o 

swoich zaletach i pragnieniach. Zamykają się w swojej odizolowanej od świata skorupie, odcinają się 

od pomocy, rady, uznania i miłości, których każdy czasem potrzebuje. W porównaniu do 

introwertyków nieśmiałych publicznie, nieśmiali prywatnie ekstrawertycy wiedzą co należy zrobić, by 

zadowolić innych, być akceptowanym, jeżeli są kompetentni, mogą odnosić sukcesy. Jednak nikt poza 

nimi nie wie ile to ich kosztuje. Zbyt wiele energii marnują na przewidywanie wydarzeń i drobiazgowe 

planowanie swojego postępowania. Osoby takie mogą być postrzegane przez otoczenie jako 

apodyktyczne, wykorzystujące innych i pełne pychy. Smutne jest to, że nawet sukces nie zawsze daje 

im satysfakcję. Nieśmiały ekstrawertyk, świetnie uświadamiający sobie, ile emocji zainwestował w 

daną sprawę, oczekuje, że naturalnym wynikiem jego wysiłku będzie coś perfekcyjnego, bez zarzutu. 

Nic poniżej ideału nie jest w stanie go usatysfakcjonować. Nieśmiali ekstrawertycy zazwyczaj 

zdumiewają swoich znajomych lub opinię publiczną, gdy odkrywają się i mówią: „jestem nieśmiały”. 

„To nieprawda! Odnosisz takie sukcesy.” 

Co sprawia, że inni spostrzegają nas w tak różny sposób od tego, jak my sami siebie widzimy? Na 

wrażenie, jakie tworzymy, składają się oczywiście inne sygnały poza mówiącymi o śmiałości czy 

nieśmiałości. Możemy się wiele nauczyć o samym sobie na podstawie błędów, jakie popełniają inni 

ludzie w ocenie naszej nieśmiałości. Powody, dla których osoba może być postrzegana jako nieśmiała 

mogą być następujące: mówi cicho, sama nie rozpoczyna rozmowy i nie podtrzymuje jej, boi się 

wyrażać opinie i mówić „nie”, czuje się niepewnie w obecności kogoś odmiennej płci, nie patrzy w 

oczy, spotyka się tylko z niewielką grupą przyjaciół, którzy też są raczej cisi i spokojni. Osoby 

uznawane za nie-nieśmiałe: mówią dużo i głośno, łatwo ulegają entuzjazmowi, żartują i uśmiechają 



się, wyrażają swoje myśli, zwracają na siebie uwagę, nawiązują kontakt wzrokowy i są „naturalnymi 

przywódcami”. 

Jakie typy osób i sytuacji „uruchamiają” nieśmiałość? Na liście przewodzą obcy (szczególnie 

odmiennej płci) i osoby posiadające autorytet lub władzę. Znajdują się na niej także krewni i osoby 

różniące się od nas wiekiem (młodsze lub starsze). Również nasi przyjaciele i rodzice mogą 

„uruchamiać” nieśmiałość. Listę sytuacji otwiera wygłaszanie pełnego stanowczości przemówienia do 

dużej grupy osób o wyższym niż my statusie, które w dodatku nas oceniają. Pozostałe to: duże grupy, 

„mam niższy status niż inni”, sytuacje społeczne w ogóle, sytuacje wymagające asertywności, „jestem 

oceniany”, „jestem w centrum uwagi-mała grupa”, „jestem słaby”-potrzebuję pomocy, małe grupy 

ukierunkowane na zadania i interakcja z pojedynczą osobą tej samej płci. 

Współcześni behawioryści twierdzą, że nieśmiałość może być wyuczoną fobią w reakcji na sytuacje 

społeczne. Jej przyczyną mogą być: 

● negatywne doświadczenia z ludźmi w pewnych sytuacjach, czy to w bezpośrednim kontakcie, 

czy poprzez obserwowanie, jak inni się „sparzyli”; 

● nienauczenie się „właściwych” umiejętności społecznych; 

● przewidywanie własnego niedostosowanego zachowania i spowodowany tym nieustanny lęk 

o to, jak się wypadnie; 

● wyuczone niedocenianie i upokarzanie samego siebie z powodu swojego 

„nieprzystosowania”-„Jestem nieśmiały”, „Nie jestem nic wart”, „Nie potrafię”, „Chcę do 

mamy!”. 

Skutecznemu i kontrolowanemu ćwiczeniu umiejętności społecznych musi towarzyszyć trening, 

mający na celu zmniejszenie lęku społecznego, ćwiczenia w podnoszeniu poczucia własnej wartości, a 

także lepszy wgląd w irracjonalne źródła nieśmiałości. 

Rola izolacji i współzawodnictwa. Dzieci, które się często przeprowadzały, są bardziej izolowane 

społecznie. W ich przypadku to „ja”, a nie inni ludzie okazuje się być głównym punktem odniesienia. 

Koncentracja na sobie jest zrozumiała jako reakcja na ciągle zmieniające się otoczenie, sprzyja 

poczuciu alienacji. Dzieci te z reguły opisują siebie jako „inne”, „dziwne” i „samotne”, a także w 

większym stopniu utożsamiają się z dorosłymi niż innymi dziećmi. Samotność – u dzieci i dorosłych – 

staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Jednostka może się stać nieśmiała po prostu 

dlatego, że nie ma łatwego dostępu do innych ludzi. Obserwuje się coraz mniej ciepłych, 

serdecznych, bezinteresownych związków między członkami rodzin czy sąsiadami. Podobnie rzadkie 

są w przypadku izolowanych jednostek okazje do nawiązania rozmowy, nauczenia się interakcji z 

innymi, negocjacji czy prawienia lub przyjmowania komplementów. Powszechność nieśmiałości 

może również wynikać z nacisku na współzawodnictwo i indywidualne osiągnięcia. W naszej 

kulturze wysoko stawia się urodę i inteligencję w ocenie ludzkiej wartości, najlepiej być najlepszym a 

nie zwyczajnie dobrym w szkole, sporcie, wyglądzie itp. Dzieci bardzo wyraźnie czują, jak ważne jest 

to, żeby udowodnić co jest się wartym, odnieść sukces materialny, mieć wyższy status społeczny i 

wymierne osiągnięcia. Żeby być kochanym, akceptowanym i cenionym, muszą wykazać się 

pożądanymi reakcjami. Uznawanie wartości człowieka uzależnione jest od tego, co uda mu się 

wytworzyć, a nie od tego, kim jest. Gdy nasz stosunek do innych jest czysto utylitarny, naturalnym 

staje się lęk o to, czy to, co mamy im do zaoferowania jest wystarczająco dobre i obawa, że możemy 

być odrzuceni, gdy nie będziemy już dla nich użyteczni. 



 

Źrodło: www.pixabay.com 

Etykieta „nieśmiały” często poprzedza pojawienie się samej nieśmiałości. Etykieta stanowi 

uproszczone streszczenie jakiegoś doświadczenia. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że oparta jest 

na szczątkowych lub wręcz żadnych konkretnych informacjach, a dyktują ją osobiste przekonania. 

Negatywna reakcja na daną osobę jest silniejsza, gdy jednostka była wcześniej poinformowana, że ta 

osoba posiada negatywną cechę, np. była leczona psychiatrycznie, jest stara itp. Mamy wtedy 

łatwość do pomijania takich osób, nie zwracamy uwagi na pochlebne opinie o nich, nawet mówimy 

do nich inaczej. Ludzie są w stanie przyjąć i zaakceptować etykietę bez żadnych konkretnych 

dowodów na jej potwierdzenie, a następnie trzymać się jej niezależnie od tego, co adresat etykiety 

robi i kim naprawdę jest. Co gorsza, przejawiamy także nadmierną skłonność do przylepiania etykiet 

samym sobie bez realnego uzasadnienia, na podstawie najbardziej błahych informacji. Nasze 

poszukiwanie wyjaśnień jest od tej chwili skażone – przyjmujemy wszystko, co potwierdza etykietę i 

odrzucamy to, co jest z nią sprzeczne. Ludzie nieśmiali obwiniają samych siebie, ludzie nie-nieśmiali 

obwiniają sytuację czyli ci ostatni prezentują zewnętrzne poczucie kontroli. 

Rodzice i nauczyciele popychają swoje dzieci i uczniów na drogę nieśmiałości rozdając im 

niezasłużoną etykietkę „nieśmiały”, tworząc i umacniając otoczenie sprzyjające powstawaniu 

nieśmiałości. Czasem nieśmiałość jest wywołana przez osobowość jednego z rodziców lub stanowi 

cechę systemu. Czynniki, które w środowisku domowym najbardziej przyczyniają się do powstawania 

nieśmiałości nie są oczywiste. Dla jednego dziecka jakieś wydarzenie lub przeżycie rodzinne może być 

znaczące i wywołać nieśmiałość, a na jego rodzeństwie ten sam fakt może nie pozostawić żadnego 

śladu.  

Z samoopisów nieśmiałych dziewcząt i chłopców wyłania się smutny obraz. Chłopcom wydaje się, że 

są za wysocy, za grubi, zbyt brzydcy, słabsi i ogólnie mniej atrakcyjni niż ich nie-nieśmiali koledzy. 

Podobnie nieśmiałe dziewczyny częściej niż ich koleżanki opisują siebie jako chude, nieatrakcyjne i 

mniej inteligentne od swoich rówieśników. Nieśmiałe dzieci są najprawdopodobniej najsurowszymi 

krytykami samych siebie. Nawet wtedy, gdy ich stopnie są równie dobre jak innych, nieśmiali 

trzymają się swojej negatywnej etykiety, zmieniają tylko dowody na ich potwierdzenie: „Nie mam 

tyle do powiedzenia, co inne dzieci - nie nie jestem tak inteligentny jak one”. Uważają, że nie 



odzywają się dlatego, że nie są inteligentne, a w rzeczywistości boją się głośno mówić przy klasie. 

Stawiają znak równości pomiędzy swoim milczeniem i brakiem zdolności.  

Wiele badań wskazuje, że kolejność narodzin dziecka w rodzinie ma kolosalny wpływ na jego 

rozwój psychologiczny, społeczny i zawodowy. Proporcjonalnie więcej pierworodnych idzie na 

studia, jednak w sytuacjach wywołujących lęk, pierworodni bardziej się denerwują i mają większą 

potrzebę kontaktu z innymi ludźmi niż bardziej niezależne osoby urodzone w dalszej kolejności. 

Rodzice bardziej się denerwują i troszczą o zdrowie i przyszłość swoich pierworodnych niż 

urodzonych w dalszej kolejności dzieci, łagodnieją stając się bardziej doświadczonymi rodzicami. 

Stawiają przed pierworodnymi wyższe cele i ideały niż przed młodszymi dziećmi i w efekcie są wobec 

nich bardziej wymagający. Pierworodni posiadający młodsze rodzeństwo przejawiają większą 

potrzebę akceptacji niż jedynacy i urodzeni w dalszej kolejności, dlatego mają na ogół niższe poczucie 

własnej wartości niż młodsze dzieci. Jest więc prawdopodobne, że bardzo wielu pierworodnych czuje, 

iż nie dorosło do celów stawianych im przez mamę i tatę. Są one nieśmiałe i mniej popularne, gdyż w 

mniejszym stopniu niż urodzone w dalszej kolejności dzieci rozwinęły w sobie umiejętności 

społeczne. 

Dzieci są zupełnie niewrażliwe na nieśmiałość swoich rodziców – bardzo rzadko dzieci określają 

swoich rodziców jako nieśmiałych. Jednak gdy prosi się te same dzieci o wskazanie nieśmiałych 

nauczycieli – są w stanie to zrobić. Najwrażliwszy i najskuteczniejszy „system radarowy” 

wykrywający nieśmiałość mają nieśmiałe matki. Wiedzą one czy dziecko jest nieśmiałe czy nie-

nieśmiałe. 

Jakich rodziców mają nieśmiałe dzieci? Wśród dzieci nieśmiałych ojców trzy czwarte jest 

nieśmiałych. Podobna proporcja pojawia się w przypadku nie-nieśmiałych ojców i nie-nieśmiałych 

dzieci. Ta sama relacja dotyczy nieśmiałych matek – ich dzieci to dzieci nieśmiałe. Tak więc w 

większości przypadków dzieci i rodzice mają taką samą etykietę – przejawiają wspólną tendencję do 

bycia nieśmiałymi. Jeżeli jedno z rodziców jest nieśmiałe to zwiększa to prawdopodobieństwo, że 

dziecko także będzie nieśmiałe, lecz rodziny, w których oboje rodzice są nieśmiali nie mają więcej 

nieśmiałych dzieci niż te, w których tylko jedno z rodziców jest nieśmiałe. 

Wszystkie dzieci mają potrzebę przynależności. Powinny czuć, że dom i szkoła są miejscami 

bezpiecznymi, gdzie uznaje się ich osobistą wartość, gdzie ich opinie są cenione, a indywidualność 

pielęgnowana. Dom i szkoła powinny stanowić schronienie przed lękiem, być źródłami siły, a nie 

miejscem pierwszych zwątpień we własne możliwości. Szkoła jest dla nieśmiałych dobrym ukryciem 

– nauczyciele z reguły nie dostrzegają nieśmiałości swoich uczniów. Nauczyciele, którzy sami są 

nieśmiali dostrzegają więcej nieśmiałych wśród swoich uczniów, są bardziej świadomi ich obecności. 

Na podstawie dokonanych w klasach obserwacji uzyskano następujące wnioski na temat nieśmiałych 

uczniów: 

● niechętnie inicjują rozmowy czy działania, niechętnie występują z nowymi pomysłami, 

zgłaszają się na ochotnika i zadają pytania; 

● w trakcie większości kontaktów z kolegami mówią mniej niż inni, tolerują więcej okresów 

milczenia w rozmowie i mniej przerywają; 

● swobodne sytuacje bez wyraźnej struktury, jak zabawa taneczna stawiają przed nimi 

problemy, które nie występują w kontekstach, gdzie zasady stosownego zachowania są 

jaśniejsze, np. podczas lekcji; 

● w czasie rozmowy nieśmiali uczniowie rzadziej posługują się gestami rąk; 

● nieśmiałe dzieci więcej czasu spędzają na swoich miejscach, mniej chodzą po klasie i 

rozmawiają z mniejszą liczbą rówieśników, są posłuszne i rzadko sprawiają kłopoty; 



● nieśmiali rzadko są wybierani na specjalne funkcje, wykonywanie specjalnych, 

odpowiedzialnych zadań nauczyciela; 

● są rzadziej nagradzani społecznie i odwzajemniają się mniejszą ilością ciosów niż nie-

nieśmiali. 

 

Źródło: www.pixabay.com 

Nieumiejętność proszenia o pomoc jest jednym z poważniejszych produktów ubocznych 

nieśmiałości. Na pytanie „Gdybyś miał ważny osobisty problem, to czy poprosiłbyś kogoś o pomoc?” 

większość nieśmiałych odpowiada: „Nigdy w życiu”. Nieśmiali nie wchodzą w osobisty kontakt z 

nauczycielem. Gdy niepokój wzrasta i uruchamia się mechanizm kontroli, nieśmiali zwracają mniejszą 

uwagę na dopływające do nich informacje.  

Bywa też tak, że pewne osoby generują nieśmiałość i obawy uczestników sytuacji krytykując ich, 

wyśmiewając się, podważając ich zdanie, wartość i kompetencje itp. Twierdzenie wówczas, że to 

dana grupa czy osoba jest nieśmiała, a niedostrzeganie własnego wpływu na zachowanie grupy lub 

jednostki jest nieporozumieniem oraz odwróceniem sytuacji. 

Jak radzić sobie z nieśmiałością? 

Piętnaście kroków ku pewności siebie: 

1. Poznaj swoje słabe i mocne strony i dostosuj do nich swoje cele. 

2. Zastanów się, co cenisz, w co wierzysz i jakie (realistycznie) chciałbyś żeby było Twoje życie. 

3. Przeanalizuj swoją przeszłość i odszukaj ciągłe linie i decyzje, które doprowadziły Cię tu, 

gdzie teraz Jesteś. Spróbuj zrozumieć i przebaczyć tym, którzy Cię zranili i nie pomogli Ci, 

choć mogli to zrobić. Przebacz samemu sobie błędy, grzechy, porażki i minione chwile 

zakłopotania. Gdy już odsiałeś z nich wszystkie konstruktywne wartości, pogrzeb na zawsze 

wszystkie negatywne wspomnienia na swój temat. Zła przeszłość żyje w naszej pamięci tylko 

tak długo, jak jej na to pozwolimy. Natychmiast przygotuj dla niej nakaz eksmisji. Zrób 

miejsce dla wspomnień o dawnych, nawet niewielkich sukcesach. 



4. Wstyd i poczcie winy mają ograniczoną wartość jako wyznaczniki zachowań w dochodzeniu 

do pozytywnych celów. Nie pozwól sobie na rozkoszowanie się nimi. 

5. Poszukuj przyczyn swoich zachowań nie w defektach swojej osobowości, a w fizycznych, 

społecznych, ekonomicznych i politycznych aspektach swojej bieżącej sytuacji. 

6. Przypomnij sobie, że na każde zdarzenie można patrzeć z różnych stron. „Rzeczywistość” to 

nic innego jak zgoda ludzi na to, by nazywać ją w ten sam sposób, a nie tak jak każdy z osobna 

ją postrzega. Takie spojrzenie pozwoli Ci być bardziej tolerancyjnym w swojej ocenie cudzych 

intencji i bardziej wspaniałomyślnym w interpretowaniu tego, co może wydawać się 

odrzuceniem czy lekceważeniem Twojej osoby. 

7. Nie mów o sobie złych rzeczy, a już zwłaszcza nie przypisuj sobie nieodwracalnych cech 

negatywnych, takich jak: „głupi”, „brzydki”, „mało twórczy”, „nieudacznik”, 

„niereformowalny”. 

8. Nie pozwól innym krytykować Cię jako osobę. Tylko Twoje konkretne działania mogą być 

oceniane i doskonalone – przyjmuj życzliwie taką konstruktywną ocenę, jeżeli może Ci 

pomóc. 

9. Pamiętaj, że czasem porażka i rozczarowanie to błogosławieństwo w przebraniu, które 

sygnalizuje Ci, że cele nie były dla Ciebie odpowiednie i nie warte Twojego wysiłku. Można 

w ten sposób uniknąć większego zawodu w przyszłości. 

10. Nie próbuj tolerować ludzi, pracy i sytuacji, które sprawiają, że czujesz się nie na miejscu. 

Jeśli nie możesz ich zmienić lub zmienić siebie tak, żebyś poczuł się więcej wart, zostaw to lub 

omiń. Życie jest zbyt krótkie, by marnować czas na depresję. 

11. Wygospodaruj sobie czas na relaks, rozmyślania, na słuchanie samego siebie, na hobby i 

rzeczy, które możesz robić w samotności. W ten sposób będziesz mógł nawiązać kontakt z 

samym sobą. 

12. Ucz się być zwierzęciem społecznym. Ciesz się energią, jaka emanuje z innych ludzi,  ich 

niepowtarzalnymi cechami i różnorodnością. Wyobraź sobie, czego mogą się bać, w jakich 

sferach brakuje im poczucia bezpieczeństwa i zastanów się jak mógłbyś im pomóc. Zdecyduj, 

czego od nich potrzebujesz i co masz do dania. A potem daj im sygnał, że Jesteś otwarty i 

gotowy się dzielić. 

13. Przestań tak bardzo chronić swoje ego. Jest twardsze i bardziej odporne niż Ci się wydaje. 

Można je posiniaczyć, ale nie złamać. Lepiej już żeby zostało od czasu do czasu zranione z 

powodu jakiegoś nieudanego zaangażowania uczuciowego, niż żeby odrętwiało z powodu 

izolacji emocjonalnej i zbyt chłodnego stosunku do innych. 

14. Wyznacz sobie długofalowe cele w życiu, a także bardzo konkretne, krótkoterminowe 

podcele. Regularnie oceniaj swoje postępy i jako pierwszy poklepuj się z aprobatą po 

ramieniu lub szepcz sobie do ucha słowa pochwały. Jeśli nikt inny nie słyszy Twoich 

przechwałek, nie musisz się martwić o to, że nie Jesteś zbyt skromny. 

15. Nie jesteś przedmiotem, któremu złe rzeczy po prostu się przydarzają, biernym niebytem 

mającym nadzieję, tak jak ogrodowy ślimak, że nikt na niego nie nastąpi. Jesteś kumulacją 

milionów lat ewolucji naszego gatunku, kulminacją marzeń swoich rodziców. Jesteś 

niepowtarzalną jednostką, która tak jak aktywny aktor w dramacie życia, może sama 

wywoływać zdarzenia. Jeśli tylko się na to zdecydujesz, możesz zmienić kierunek swojego 

życia. Jeśli ma się wiarę w siebie, przeszkody zmieniają się w wyzwania, a wyzwania w 

osiągnięcia. Nieśmiałość wtedy słabnie, gdyż zamiast ciągle przygotowywać się na coś i 



martwić się o to, jak przeżyjesz życie, zapominasz o sobie w miarę jak ono samo Cię wciąga i 

absorbuje. 
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Gdy Jesteś rodzicem lub nauczycielem nieśmiałego dziecka: 

● Od dziś zacznij mówić dzieciom i uczniom komplementy dotyczące wszystkiego, co robią i 

co znajdujesz w nich atrakcyjnego. Mów: „Podoba mi się twoja fryzura” zamiast: „Masz 

ładne włosy”. Albo: „Bardzo lubię Twoje poczucie humoru (podoba mi się sposób, w jaki 

rozwiązałeś ten problem). Uważam, że jest świetne”. 

● Zachęć innych, by też bardziej hojnie rozdawali komplementy. 

● Naucz swoje dzieci i uczniów jak przyjmować komplementy, żeby potrafili nagrodzić osobę, 

która ich obdarzyła. 

● Naucz się na własne oczy i uszy widzieć i słyszeć, co Twoje dziecko robi, jakie jest. 

Zachowania zawsze pojawiają się w kontekście. Staraj się zrozumieć ten kontekst zanim 

ocenisz, wydasz sąd i zareagujesz na dane zachowanie. Zanim opowiesz komuś o tym, co się 

stało, uwzględnij wersję wydarzeń, którą podaje dziecko. Nie zapomnij o roli, jaką być może 

sam odegrałeś w rozwoju wypadków. 

● Wyrażaj swoje uczucia.  

● Zachęcaj dzieci do otwartego dzielenia się nie tylko uczuciami, ale także talentami i wiedzą. 

W ten sposób każdy talent dziecka stanie się skarbem i radością wszystkich. 

● Twórz warunki, w których dzieci nauczą się uczyć od innych dzieci, poszukiwać z ich strony 

pomocy i udzielać jej sobie nawzajem. 



● Naucz dzieci odpowiadać z siebie tak wcześnie, jak tylko je na to stać. 

● Zachęcaj dzieci do tego, by brały na siebie odpowiedzialności za innych – nie tylko za 

staruszki przechodzące na drugą stronę ulicy, ale za pomaganie rodzeństwu w pracy 

domowej, pomaganie Tobie czy potrzebującym kolegom z klasy. 

● Licz się z tym, że będą popełniać błędy i daj im dosyć czasu na uzyskanie większej 

niezależności. Nieśmiałe dzieci boją się podejmować jakiekolwiek działania ze względu na lęk, 

że im się nie uda albo zrobią coś źle. Naucz je radzić sobie z porażką. Dziecko musi wiedzieć, 

że jego próby osiągnięcia celu mogą zakończyć się fiaskiem, ale ono samo nigdy fiaskiem nie 

jest. Niepowodzenie oznacza, że albo cel był zły, albo środki do jego osiągnięcia niewłaściwe. 

● Naucz dzieci dobrze czuć się ze sobą w samotności. Samotność, gdy stanowi sposób 

nawiązania kontaktu z samym sobą, może być doświadczeniem pozytywnym. Może to 

oznaczać zachęcanie dziecka do robienia czegoś w samotności, np. pójścia na spacer. 

● Zwracaj uwagę na to, w jaki sposób dzieci nawiązują kontakt z innymi, obserwuj sytuacje, w 

jakich dziecko pracuje i bawi się z innymi, a w jakich tego nie robi. 

● Stwarzaj dziecku okazje do ćwiczenia umiejętności społecznych, porozumiewania się i 

okazywania swoich uczuć innym dzieciom oraz Tobie. Najwcześniej, jak tylko można, 

zachęcaj je do zabawy z innymi dziećmi. 

● Przytulaj dzieci. Badania pokazują, że kultury, w których kontakt fizyczny jest minimalny są 

bardziej agresywne, a ludzie, którzy nie lubią bliskiego kontaktu fizycznego są bardziej 

bezwzględni w postawach, bardziej fanatyczni i autorytarni. Dotyk w sposób bezpośredni i 

pierwotny łączy nas z innymi ludźmi.  

● Okazuj dzieciom poparcie i bezwarunkową akceptację, nawet jeśli nie podobają Ci się 

niektóre ich zachowania (uświadom im tę różnicę). 

● Pozwalaj im na szczere mówienie o sobie, odwzajemniaj im się otwartością. 

● Nie składaj obietnic, których nie zamierzasz lub nie możesz spełnić. 

● Konsekwentnie, choć nie sztywno, trzymaj się swoich wartości i standardów, bądź 

konsekwentny w reagowaniu. 

● Miej gotowość do wysłuchania, okazuj serdeczność, troskę i empatię, nawet wtedy, gdy nie 

masz odpowiedzi, rozwiązania lub drobnych „na zbyciu”. 

● Nie bój się okazywać czułości, będącej przeciwieństwem twardego, zimnego, obojętnego, 

wymagającego i niekochającego. Czułość to promień ludzkiego ciepła, który powala nam 

wzrastać, kwitnąć. 

● Nie bój się powiedzieć swoim dzieciom „Kocham Was” – niezależnie od tego ile mają lat. 

Powiedz to i okaż. 

 

W razie potrzeby istnieje możliwość porozmawiania również z nami! 

Opracowanie artykułu : psycholog - Marta Matuszewska 

                                            psycholog - Dorota Bielas 

  W opracowaniu korzystano z  książki Philipa G. Zimbardo „Nieśmiałość” oraz wiedzy własnej 

 


