
  להפסיק להגיד לילדים ''כל הכבוד''חמש סיבות 

  או

  שבחים והשפעתם על התנהגות ילדים בגיל הרך

  ןהמאת אלפי קו

  

אפילו  ."!"כל הכבוד :שבטוח תשמעו, ויש ביטוי אחד ספר או במסיבת יום הולדת בקרו בגן משחקים, בבית

ם לילדי וכאל ציונים"). רבים מאיתנו "פולטים" !תאמחאיזה יופי ("כפיים מקבלים שבחים על שמחאו  פעוטות

  .ל"טיק מילולי" הפך כמעט שזהעד  שלנו בצורה כה אוטומטית,

). לעיתים "פסק זמן"קלה ועד בידוד כפוי ( ממכהייעצים לנו כנגד שימוש בענישה, החל ספרים ומאמרים רבים מ

קשה  לעבודנצטרך  אבלילדים עם מדבקות או אוכל. לשחד  לשקול מחדש את הנוהגמישהו אפילו יציע לנו 

  "חיזוק חיובי".  המונח המכובסבגנות כדי למצוא מילה  מאד

את החשיבות של תמיכה ועידוד  להטיל בספק אינה שמטרתילי להבהיר חשוב  :כדי שלא ליצור אי הבנות

הוא סיפור אחר לעומת זאת, שבח,  ולעזור להם להרגיש טוב עם עצמם. ,ולחבק אותםלאהוב בילדים, בצורך 

  :ותלגמרי. הנה הסיב

  

  . מניפולציה של ילדים. 1

  

 בןמבלי לשפוך דבר, או של  תשנתיים שאוכל בתהתנהגות של נניח שאתה מציע תגמול מילולי כדי לחזק את ה

יש  "עשו עבודה טובה"יתכן שלהגיד לילדים שהם ההציור שלו. מי יוצא נשכר מכך?  כליחמש שמנקה את 

  ?שלנוות מאשר לנוח שלהםר לצרכים הרגשיים פחות קש

  

רה"ב, מתיחסת לכך כאל , פרופסור לחינוך באוניברסיטה של צפון איוווה בא)Rheta DeVries( ווריס -ריטה דה

 עושיםשיטה שבה אנו מדובר ב, או לצורך העניין עונשיםמוחשיים,  ממש כמו פרסים "שליטה מצופה בסוכר".

התוצאות (לכל הפחות לזמן קצר) אולם  בהשגתשלנו. יתכן שהדבר יעיל  לרצונותילדים כדי שיצייתו למה -דבר

משפחה) ל כיתה (אושגורם ללגבי מה  בשיחה םשילובילדים באמת, למשל, על יד  עםעבוד שונה מאד מלזה 

  או לא עשינו.  � ממה שעשינומושפעים  על האופן בו אחריםבאופן יעיל, או  לתפקד

  .יותר בזולת מתחשביםאלא גם יכולה לעזור לילדים להפוך לאנשים יותר, מכבדת  רקאינה הגישה הזו 

  

את יש לנו אחריות לא לנצל  אבללאישור שלנו. רים רעבים שילדים צעי ,הסיבה ששבח עובד בטווח הקצר היא

 עשויה יותר קלים שלנו. להגיד לילד "כל הכבוד" כדי לחזק משהו שעושה את החיים לנוחותינוזו התלות ה

יידעו  לא תמידאם גם מנוצלים,  לחושבסופו של דבר ם עשויי. ילדים בנו תלותם של ילדיםלהיות דוגמא לניצול 

   בדיוק מדוע. להסביר
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  . יצירת מכורים לשבחים2

  

ילדים. לעיתים אנו ם של ברור שלא כל שימוש בשבח הוא טקטיקה מחושבת שמטרתה לשלוט בהתנהגות

דברים ם במקרים אלה כדאי לבחון את ה. אולם, גה שהם עשומממרוצים  שאנחנו באמתמחמיאים לילדים כיון 

לול להגביר את התלות של הילד בנו. ככל שנרבה של הילד, השבח ע העצמי הדימוילחזק את  . במקוםמקרוב

יותר על  יסתמכוילדים __",  כך _או "איזה יופי של _." , ____ לומר: " אני אוהב את הדרך בה את/ה

הדבר  .עצמם שלמשיפוט מה טוב ומה רע, במקום ללמוד לעצב  לגבי שלנו, על ההחלטות שלנוההערכות 

  ."אישורים"עוד קצת  ולחלקלחייך  לנורום יוביל אותם למדוד את הערך שלהם במונחים של מה יג

  

מידים שקיבלו שבחים חוקרת מהאוניברסיטה של פלורידה, גילתה שתל, )Mary Budd Rowe( מרי באד רו

שבע?"). הם נטו לסגת אה..בטון שואל (" היו יותר הססניים בתשובותיהם ונטו יותר להשיברבים ממוריהם 

ימות קשות או לשתף תלמידים טו שלא להתמיד במשוהם נ איתם.ברגע שמבוגר לא הסכים  ,מרעיון שהציעו

  ברעיונותיהם.אחרים 

  

. הדבר עשוי אפילו ליצור בעצמם אלא גורם להם להרגיש פחות בטוחים ,אינו מחזק ילדים בקיצור, "כל הכבוד!"

. שובשבחים ואנו נשבח אותם  לעודיהיו זקוקים  שבחים, כך הםיותר שנרעיף עליהם מעגל קסמים שבו ככל 

ויגיד  שיטפח להם על הראשמישהו אלה יגדלו להיות מבוגרים שימשיכו להזדקק להילדים הבאופן עצוב, חלק מ

  זה ודאי לא מה שאנחנו מאחלים לבנותינו ובנינו. . מה שעשו הוא בסדרלהם אם 

  

  יםילדההנאה של את ה לגנוב. 3

  

גם  להלעשות. יש  הבדברים שלמד , לחוש גאוהשלההנות מההישגים יללילדה מגיע  תלות,עניין ה מלבד

 הלילדאומרים  למעשה !" אנואיזה יופיכל פעם שאנו אומרים "בכך.  היא רוצה להרגיש מתיהזכות להחליט 

  להרגיש. כיצד

  

שטף  אבל. גן-, במיוחד עם פעוטות וילדימתאימות וההדרכה שלנו הכרחיתההערכות שלנו  לעיתיםכמובן ש

!" הוא שיפוט יפהעבודה להתפתחות הילד. לרוע המזל, לא הבנו ש" מועילאינו הכרחי או ערכי שיפוט קבוע של 

הוא ש המאפיין הבולט ביותר של שיפוט חיובי אינו שהוא חיובי אלא!". גרועהעבודה מידה כמו "הבאותה 

  ואנשים, במיוחד ילדים, אינו אוהבים שישפטו אותם. שיפוט.

  

 מה טוב יותר מאשר- בפעם הראשונה, או עושה דבר משהוי מצליחה לעשות תבהם בהרגעים את  מוקיראני 

את  "לדלל"אני מתגונן מפני הנטיה האוטומטית להגיד לה "כל הכבוד!" כיון שאינני רוצה  אבל. קודםעשתה 

אני רוצה שהיא  ."דין פסק"קבלת שלה, לא שתפנה אלי ל הף אותי בהנאשתת. אני רוצה שהיא השמחה שלה

  .?"בסדר:"זה ודאותשהיא עושה לעיתים קרובות) במקום שתשאל אותי בחוסר כפי ( את זה!"יתי תקרא "עש
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  . לאבד עניין4

  

לצייר כל זמן שנצפה בהם ונשבח אותם. אולם, מזהירה ליליאן  להמשיךילדים לגרום ל!" עשוי יפהציור איזה "

גע שתשומת הלב "בר :בתחום התפתחות הילד בגיל הרך מהבכירות בארצות הברית כץ, סמכות מקצועית

על  אנשים, ילדים רבים לא יגעו שוב בפעילות". ואכן, תיעוד מחקרי ניכר הראה שככל שנרבה לשבח נפסקת

לצייר, לקרוא, לחשוב  המטרה אינהלפתע לאבד ענין בפעילות שעליה קיבלו את השבח.  נוטים, כך הם משהו

  ."איזה יופי!" גלידה, מדבקה, או בין אם זה לקבל את החיזוק, - הפכה להמטרה  � או ליצור

  

שקיבלו  ,מהאוניברסיטה של טורונטו, ילדים צעירים JOAN GRUSEC)ג'ואן גרוסק ( במחקר מטריד שערכה

מאשר ילדים אחרים. בכל פעם  בכל יוםפחות נדיבים מעט נטו להיות  ,ותנדיב שבחים לעיתים קרובות על מעשי

נות בעזרה או בשיתוף. יאו פחות התעניתפת!" או " אני כל כך גאה בך שעזרת" הם הריששמעו "כל הכבוד שש

אלא כהתנהגויות שעליהם לעשות כדי לקבל שוב את  ,אלה לא כבעלות ערך בפני עצמןלפעולות ה התייחסוהם 

  .= השבחמטרההלהשגת אמצעי מבוגר. נדיבות הפכה להיות השבח מ

  

קורה על חשבון לרוב אולם לצערנו, הדבר  .הוא מניע ילדים לקבל שבחיםברור. ילדים?  מניע האם שבח

  את השבח.שעודד המחויבות שלהם למה שהם עשו 

  

  . הפחתה של השגים5

  

גרוע מספיק שהאמירה "כל הכבוד!" יכולה לפגוע בעצמאות,הנאה ועניין, היא יכולה גם להפריע  אין זה כאילו

וע משימה לדים המרבים לקבל שבחים על ביצשי ממשיכים לגלות,משימה. חוקרים ילדים יבצעו לרמה שבה 

  .מלכתחילה ילדים שלא קיבלו שבחיםפחות מ מצליחיםוכשל במשימה הבאה ייצירתית נוטים לה

  

בחלקו מפני . כןלעשות יכולת ה לעפיע שמדוע זה קורה? בחלקו כיון שהשבח יוצר לחץ "להמשיך להצליח" שמ

דרישה בסיסית של  - םסיכוניפחות לקחת ובחלקו כיון שהילדים נוטים שהם החלו לאבד עניין במה שעשו. 

  .האלו מתחילים לחשוב כיצד להמשיך ולקבל את המחמאות הםכאשר  -יצירתיות 

  

להתנהגויות נושיים אהאת החיים  שמצמצמתפסיכולוגיה באופן כללי, "כל הכבוד!" הוא שארית של גישה ל

מאחורי ערכים הרגשות והמחשבות, המגישה זו מתעלמת . לרוע המזל, שניתן לראותן ולמדוד אותן

שלילד  לוודאכאמצעי לקבלת שבח או כדרך  בחטיף, ילד עשוי להתחלק עם חבר אלה. למשלהתנהגויות הה

 המניעעודד את היא ת. גרוע מכך, מהמניעים השונים לכך תתעלםשיתוף העל  מחמאהאוכל.  יש מספיקהשני 

  בעתיד. האלובחים שמשיכו לצפות להאלו יהילדים ההתניה שעל ידי  הפחות רצוי
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והשיפוטיות התגובות הקטנות  - ההשפעה שלהם ואת  �כמות שהינם  השבחיםלראות את  שתתחילוגע בר

לוח. אנו מתחילים לחכות לרגע שבו הילד יתן להוריו או  עלצפורניים  של תגובה ייצרו עבורכםמבוגרים האלו מ

  !"יופי של שבח איזהויאמר להם: " , כשיפנהלמוריו לטעום את הנוזל הדביק והמתוק הזה שהם משתמשים בו

  

נותן לנו  זהלילדים.  להפסיק להחמיא, בהתחלהמוזר, במיוחד  ממשזה . קשה לשנותהזה  הרגלאת ה, ועדיין

יותר  את הילדים שלנוות שאנו משבח אבל די מהר זה נהיה ברור לנומשהו.  ותאו עוצר קרותתחושה כאילו אנו 

 כדאי, כךאכן  שזהלנו  שמתבררבכל פעם  צריכים לשמוע את זה. שהםמאשר צריכות לומר את זה  אנושמפני 

  .מחדש על מה שאנחנו עושותלחשוב 

  

 ההיפךזה  -מתשבוחותונה לא רק שזה ש. כבליםתמיכה לא מותנית, אהבה ללא לו היא זקוקים כן ילדים מה ש

שהילד כך הכרה ואישור על , אי. פירושה שאנו מציעים תשומת לב. "כל הכבוד!" היא אמירה על תנתשבוחותמ

  סיפוק. לנושלנו, על שעשה דברים שגורמים  "ישוקקפץ דרך הח"

  

נקודה זו, שימו לב, שונה מאוד מביקורת הטוענת שאנו נותנים לילדים יותר מידי שבחים או בקלות רבה מידי. 

. אולם הבעיה או "יעבדו קשה" בשבילם ילדים "ירוויחו אותם"כדי שם מציעים שנקמץ בשבחים שלנו מבקריה

ם לקחת את יאלא שאנו מתפת ,על כל דבר שהם עושים מצפים לקבל שבחים היום האמיתית אינה שילדים

ולעזור להם  להם במקום להסביר יזוקים ופרסים,ילדים עם ח לעשות מניפולציה על ,הדרך הקצרה והקלה

  . נכוניםלפתח מיומנויות טובות וערכים 

  

של  בהקשר מוצגלהיות  ךציה, אולם מה שלא נחליט לומר צריאם כך, מה האלטרנטיבה? הדבר תלוי בסיטוא

, אין צורך מוצעת תמיכה לא מותנית. כאשר עשולמה שהם הילדים ולא  מי הםלחיבה אמיתית ואהבה 

  .!" לא יעזוראיזה יופיגם " ,!". כאשר תמיכה כזו אינה קיימתאיזה יופיבאמירות כמו "

  

מן. הדבר לא יהיה יעיל לאורך זסביר ש אם אנו משבחים פעולות חיוביות כדרך להפחית התנהגות לא מקובלת,

. יצר "ילד טוב". יהיה מדויק יותר לומר שהשבח "במיטבו"ילד הטה זו עובדת איננו יכולים לומר שגם כאשר שי

 הבקשות שלנומחדש את  לבחון. יתכן שיהיה עלינו הוא מתנהג כךמדוע הילד, להבין  עםהתחליף הוא לעבוד 

לומר לילד בן ארבע "כל הכבוד!" כדי יישב  במקום :לציית. למשל לובמקום לחפש דרכים שיגרמו  ,מהילד

בגיל ילד אם זה הגיוני לצפות מלשאול את עצמנו  כדאיאולי , בשקט במהלך ריכוז ארוך או ארוחה משפחתית

  .לשבת כך בשקטכזה להיות מסוגל 

  

סביר מפריע לאחרים, עושה משהו ש ילדהבתהליך קבלת החלטות. אם  לערב את הילדיםיתירה מזאת, עלינו 

יהיה אפקטיבי  - ?"זהאת חושבת שאפשר לעשות כדי לפתור את ל: "מה נשאחר יותר ומאו נשב איתה שאם

שלה והרגשות שהרעיונות ויראה לה ללמוד כיצד לפתור בעיות  זה גם יעזור לה. יותר מאשר שוחד או איומים

כל הכבוד!" הכי קל להפטיר איזה ". שורים, דאגה ואומץוכי זמןדורש זה כתהליך ש . כמובןבעלי חשיבותהם 

היא תגובה  יםילדל" לעשות משהו"מסביר מדוע  . זה גםבדרך שנראית לנו הולמת מתנהגת הכאשר הילד

  " ילדים. לעבוד עםבהרבה מאשר " פופולרית
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  מרשים? משהוילדים עושים כש נוכל להגיד כןמה אז 

  :אלה שלוש אפשרויות שקלו

  

חזק" פעולות עזרה או שיתוף של ילדים, כיון שבאופן ל"שחייבים ורים שסביש אנשים  - דבר ואל תאמר. א

. אם ילדים הם בבסיסם רעים, עלינו להגיש להם סיבה מקרילא מודע, הם מאמינים שהדבר היה סמוי או 

, ומחקר רב נשנה את הגישה הצינית הזומלאכותית כדי להיות נחמדים (כלומר לקבל חיזוק מילולי). אולם אם 

   .כלל יתכן שאין צורך בשבח ד שאכן כך הדבר, אזמעי

  

עשית את " או אפילו רק "!("נעלת את הנעלים בעצמך כלל אמירה פשוטה, ללא שיפוט -  םמה שראית אמרו. ב

תיאור . במקרים אחרים, שעשולהתגאות במה  הםמאפשרת ל . אמירה כזו גםמשדרת לילד ששמת לב") !זה

לגבי מה ששמת לב אליו: " ההר  �שיפוטלא  �פידבק תוכלי לתת , ציורצייר ילד  אם יהיה הולם; מורכב יותר

   ".סגול היום בהמוןהשתמשת  ," או "ואווממש גבוה!הזה הוא 

להשפעה של המעשה שלו על  בעדינותלהפנות את תשומת ליבו , אפשר אמפטיאם ילד עושה מעשה נדיב או 

שונה  זוהי תגובהשלך".  מהחטיףשנתת לה  שמחה מאוד נראה שהיא -עלמההפנים של  על תסתכל: "זולתה

שמעורב  , במקום תחושת הזולת, המבוגר, מרגיש לגבי השיתוף שלואתה, שמדגיש כיצד לגמרי משבח

  .במעשה

  

 שלהאיזה חלק מהציור  להלומר למה  תיאורים.מובה יותר שאלות הן תגובה ט � יותר ופחות, שאל ודבר ג.

" מה היה הכי קשה לצייר?"אם נשאל  בציור? אוהבתהכי  היאמה  אותהלשאול  היכול אם את בעיניךמצא חן 

 -ל כפי שראינו,בציור. את ההתענינות  יעודדושאלות כאלה  "?ייםאיך ידעת באיזה גודל לצייר את הרגלאו "

  .הפוכה לחלוטיןלהיות השפעה  עלולה!" איזה ציור יפה"

  

שלנו  המניעיםם ההנאה הם מזיקים. עלינו לברר מה ביטויי, כל התודות, כל המחמאותאין פירוש הדבר שכל 

התנהגות על של התפעלות עדיף על פני רצון לעשות מניפולציה  אותנטיביטוי ( שאנו אומרים לומר את מה

תחושה  לקבל. האם התגובות שלנו עוזרות לילד של הדברים שאנו אומרים ההשלכות) וגם מה ילדעתידית של 

ת נלהבלהיות  השלנו? האם הן עוזרות ל האישורשל שליטה על חייו? או שהן יגרמו לו לחפש בקביעות את 

  ?חיוךלקבל מא הם הופכים למשהו שעליה לבצע כדי או ש - לשם עצמם עושה שהיאהדברים  לגבי יותר

  

 ושנשיםלגבי ילדינו נו שלהטווח - המטרות ארוכותשנזכור מהן תסריט חדש, אלא  לא מדובר על כך שנשנןהרי 

  לדברים שאנו אומרים להם.  שלב להשלכות שי

בהערכה כדי שאין צורך  ,. החדשות הטובות הןחיוביכה  אינו "חיזוקים חיוביים"ת הן שהשימוש בהחדשות הרעו

  .ליצור עידוד

  

  4.2016תורגם על ידי רונית כפיר,  
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