
ִהרהוׂרים וילדים

רוצים לפתח מיומנויות חברתיות אצל הילדים? אלה הכללים
החשובים ביותר

משאלת ליבו של כל הורה היא שילדו ירגיש שייכות לקבוצת בני גילו וייצור חברויות טובות. מה קורה
כשהדברים משתבשים, ואיך אפשר לחזק את היכולת הזו ולשכלל אותה?
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עקוב

"שיהיה לך מזל טוב ושיהיו לך הרבה חברים" הוא איחול רווח בין הילדים בימי

הולדת בגן. בגילם הצעיר, הם כבר מבינים היטב שלסטטוס החברתי יש

השפעה רבה על האושר. גם אנחנו המבוגרים מייחלים שהילדים שאנו מגדלים

ומחנכים ירגישו טוב בתוך הקבוצה החברתית אליה הם שייכים. שיידעו ליצור

קשרים טובים ושלא ייפגעו בהם או שלא ירגישו חלילה בודדים.

כדי שזה יקרה צריך שלילד יהיו כישורים חברתיים טובים, כלומר מיומנויות

להשתלב בקבוצה ולרקום קשרים חברתיים טובים בתוכה. המסוגלות לכך טמונה

בכל אחד מאיתנו מלידה. תפקיד המבוגר הוא לטפח את היכולות החברתיות

האלה בקרב ילדיו החל מהגיל הרך, כדי שהן ינוצלו במלואן בכל שלב

התפתחותי.

ממש כמו שפה - יש לילדים את היכולת והצורך לרכוש אותה, כי טבעם לתקשר.

אבל נדרש טיפוח שלה על ידי מבוגר כדי לקדמה בצורה יעילה ואיכותית יותר.

תקשורת כמעט מלידה

כבר מגיל שלושה חודשים אנחנו יכולים לטפח אצל ילדים התנהגות חברתית

טובה, וגם עושים זאת מבלי משים. יצירת קשר עין עם תינוק ושימוש בהבעות

פנים ברורות כתגובה לו - הן פעולות חשובות שבונות תקשורת. הן משמעותיות

עוד יותר כשהמבוגר מתמסר אליהן כל כולו ולא עסוק בנייד בזמן שהוא לכאורה

מתקשר עם ילדו.

כשאנחנו קשובים באמת לתינוק אנחנו יכולים להבחין שגם הוא קשוב מאוד לנו

באופן טבעי. כדאי לחזק את זה בכך שאחרי שנסיים "לדבר" איתו - נקשיב אנחנו
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לו, כמו לפי תור. פעם אנחנו "מדברים" ופעם הוא "עונה" לנו. הוא לא יענה

במילים אבל בהחלט במבט, בקול ובתנועה אליהם חשוב להתייחס ולתת מקום.

חשוב שנשים לב לדפוסי התקשורת בבית שלנו, כי מהם ילדינו לומדים להתנהל

בחברה. ארשת פנינו בזמן שיח עם בני ובנות הזוג שלנו - האם מסבירת פנים

היא, או שבכלל מבטינו לא אל הדובר? האופן בו אנו עונים זה לזה בבית - האם

נעים או מתנגד? היכולת שלנו להמתין לתורינו בשיח - האם בזמן שהאחר מדבר

אנחנו קשובים או נכנסים לדבריו? האם אנחנו מגלים אמפתיה או ממהרים

לענות? האם אנחנו יודעים גם להתפשר או לוותר כשצריך?

הצורה בה אנחנו מנהלים קונפליקטים ומנהלים את הקשרים החברתיים בתוך

המשפחה ועם חברים - הם דוגמה לילדים באשר לניהול יחסים. בית שמעודד

חברותיות, מארח ומהווה דוגמה למערכות יחסים חבריות טובות - יצמצם את

הסיכוי לקשיים חברתיים בקרב ילדיו.

מתי להתערב בקשרים של הילדים?

ככל שהילדים גדלים אני מעודדת הורים לסמוך עליהם, ולאפשר להם להתנסות

במצבים חברתיים מאתגרים ללא התערבות הורית. זאת בניגוד לנטייה הטבעית

של רוב ההורים - להתערב כדי לגונן, למנוע ריב ולייצר שקט. אבל הלמידה

הטובה ביותר היא מניסוי וטעייה, ולשם כך חשוב להתנסות. אמנם בהתנסויות

יש סיכוי להיפגע או להתאכזב, אבל זה חלק מהעניין. דווקא בזכות התנהגויות

לא חברתיות, הילדים זוכים ללמוד מהן ההשלכות שלהן (אם אני לא נחמד - לא

רוצים לשחק איתי). ואז יש סיכוי טוב שילד יעצב את התנהגותו בהתאם למה

שהיה רוצה להשיג (אני שם לב שכשאני חולק צעצועים - יותר ילדים רוצים

להשתתף איתי במשחק. אז אשתדל להפסיק לחטוף להם צעצועים מהידיים).

הורים רבים חוששים: מה אם הילד שלי ינודה או יהיה מטרה ללעג? למרות

שאנחנו מחנכים ילדים לא להחרים חברים לכיתה ולכבד את כללי הקבוצה,

אנחנו שומעים חדשות לבקרים על נידוי ילדים וחרמות. כוחם ועוצמתם של

ילדים נמדדים בעיניהם לפי ההשפעה שלהם על האחרים, וזו הסיבה שלמרות

הפצרות המבוגרים - ילדים מתריסים לעתים בדרך זו. הם בודקים מי מצטרף

אליהם ואת מי הם מצליחים לסחוף אחריהם. ככל שיש יותר מצטרפים -

התחושות המשכרות של עוצמה ויכולת הנהגה מעודדות אותם להמשיך לעשות

עוד מאותו דבר.



נידוי של ילד אחר מאשררת למוביל הנידוי כמה הוא חזק על פני האחר, וכמה

השפעה יש לו על חברי הקבוצה. שאר המצטרפים לחרם יעשו זאת לרוב מתוך

רצון להגדיל את הפופולריות שלהם - ערך שתופס תאוצה בגיל בית הספר

היסודי. מדובר בחלק מההתפתחות, וממנה נגזרות כל מיני התנהגויות שברור

לנו, המבוגרים, שהן לא מקובלות. אפשר להבין אותן ואף לחמול במקרים רבים,

אבל עלינו להקפיד להבהיר לילדים שהמטרה לא מקדשת את כל האמצעים. על

כן נגנה התנהגות שלילית שפוגעת באחר, ונעודד פופולריות חיובית.

הדגימו לילדים בעצמכם איך אתם מתחשבים באחר, ואף מדביקים את שאר

חברי הקבוצה בהתנהגות חיובית דומה. כך למשל, אם אתם מארגנים טיול

משפחות ויש בקבוצה זוג שומר כשרות או טבעוני, היו אתם אלה שיציעו

(בנוכחות ילדיכם) להתחשב בהם. תוכלו ליזום דרכים לארגן את הטיול כך

שיתאים גם לאחר השונה, ושקפו בקול רם, גם אם זה מייצר אי נוחות לשאר

החברים - שזהו מעשה חברי שתורם לקבוצה כיחידה אחת. הילדים ילמדו מזה

רבות ויעתיקו אתכם כשיגיע תורם לארגן ערב כיתה.

לטפל גם בקורבן

באשר לחרם שבכל זאת מתרחש, ברור שמדובר בפעולה שנגנה ונפעל על מנת

למגר. בגן, בבית הספר ובגינת המשחקים. גם בבית - באחריות כל הורה ללמד

את ילדו כמה חשוב להיות אדיב ורגיש לאחרים, ולא לעודד התנהגות בריונית או

פוגענית.

אבל לא די באלה. בביקוריי בגנים ובשיחות הדרכת הורים, אני מבחינה

שמבוגרים מטפלים רק בצד המחרים, ומתעלמים מצרכיו של הצד המוחרם.

חשוב לזכור שהילד ש"נבחר" להיות קורבן צריך עזרה גדולה בפיצוח המלכודת

שעלולה להוביל אותו שוב לאותו מצב. עלינו לעזור לו, למשל, להבין איך

מצטרפים לקבוצה - כי מדובר ביכולת שאפשר לשכלל. יש ילדים שכופים את

עצמם לקבוצה בצורה לא נעימה, או שריבוי התלונות שלהם הופך את חברתם

ל"לא כיפית". שום סיבה אינה מוצדקת כשזה מגיע לחרם, אבל עצם הנידוי עשוי

לסמן שיש צורך בחיזוק מיומנויות חברתיות חסרות.

העצימו את ילדיכם בעזרת חיזוק החוזקות שלהם, עודדו אותם בכישוריהם.

חשוב שהם ידעו במה הם טובים כדי שאלה יעלו את קרנם בעיני עצמם כשילד



אחר מעליב אותם. החמיאו להם ושקפו להם את הצלחותיהם. הדברים האלה

יטעינו אותם בכוח שישמש אותם ברגע של עלבון שלא יתרסקו ממנו.

הדגימו לילדים איך גם אתם יוזמים פעילויות חברתיות ומארחים יפה חברים;

שוחחו לידם עם חבריכם בטלפון כדי שישמעו איך מתנהלת שיחה מצחיקה או

מכילה בין חברים טובים. חברויות איכותיות שבנויות על קשרים טובים ואישיים הן

בעלות ערך רב יותר מפופולריות חסרת עומק בקבוצה.

סמכו על הילדים. האמינו ושדרו להם שיש בכוחם לנצח מצבים חברתיים

מאתגרים. היו להם משענת טובה להתחזק בזכותה. שמשו להם דוגמה,

והשקיעו בתקשורת שבתוך הבית. זו החממה בה לומדים הכל לחיים, כולל

מיומנות של יצירת קשרים. אל תפעלו על טייס אוטומטי, אלא תנו את הדעת על

כל ההתנהלות שלכם עם הילדים ולידם.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

ילדיםהוריםמשפחה
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מדברת את קולם של הילדים בשיח עליהם. מלווה הורים ואנשי חינוך; מתמחה בגיל הרך, בכל שלבי
ההתפתחות ובאתגרים שהוא מזמן להורות המודרנית. מדריכת שפת התינוקות ''דנסטן'', יועצת שינה

בגישה קשובה לצרכי הילד, יועצת גמילה מחיתולים, מפענחת ציורי ילדים, מדריכת הורים מוסמכת ומנהלת
פדגוגית בתוכניות חינוך של גנים ובתי ספר.

מוזמנים לפודקאסט שלי, לבקר באתר ולעקוב אחריי בפייסבוק. 
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