
המאפיינים של התנהגות השורשים ובגיל הרך: ואחריות מוסר 

 Review - חברתית בגיל הרך-פרו

 עדנה אור

  תקציר

סקירה זו . בריאה ומשגשגת אנושית חברה של לקיומה הבסיס היא מוסרית התנהגות

מייחסות גילויים ראשונים של מודעות ה פסיכולוגיות-תאוריות חברתיותתמקד בת

 קונבנציות. פעוטות וילדים מכירים את ההרך גילבכבר ר מוס כללישל והבנה 

 על שמירהכלפי האחר ו הגינותההתנהגותיות הנוגעות לשלושה תחומים: רווחה, 

של חברתית -הפרו םאלה מתבטאת בהתנהגותחברתיות היענות לקונבנציות . זכויותיו

שלוש  אלטרואיזם.בואחריות בעזרה, בהמשתקפת בגילויי דאגה, , התנהגות ילדים

היבט של המ "מוסר"להבהיר את המושג ( 1: )ת במרכזה של סקירה זוומטרות עומד

המוסר והביטויים של דפוס התפתחות להציג את ו פסיכולוגיות-הגישות החברתיות

( מולדיםה) האנדוגניים הגורמיםלהציג את ( 2; )ההתנהגותיים שלו בילדות

תתאר את מקומה  סקירהה. רהמוס בהתפתחות המעורבים( נלמדיםה) והאקסוגניים

נוירולוגיים האת הגורמים כן ו ,המוסרית של המשפחה להתפתחותוחשיבותה 

ו מקומתאר את ל( 3)-; וו אגרסיביאחברתי -פרו המעצבים דפוס התנהגותביולוגיים הו

 והשלכות מסקנות בגיבוש נטיות התנהגותיות אצל ילדים. יהתרבותשל ההקשר 

 .בסוף הסקירה דונויחברתית י-ופר לעידוד התנהגות הנוגעות

 אגרסיביות   ,חברתית-התנהגות פרו ,אמפתיה ,התפתחות ,מוסר :מילות מפתח
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    תנהגות מוסריתה

היות ליכולתו באופן התנהלותו החברתית של הפרט ונבדקת באשר להתנהגות מוסרית 

תפיסות מוסריות וסקים בהרחבה בעה פסיכולוגים .פעול לרווחתםול קשוב לאחרים

מהו  :ושואלים הקוגניטיבייםומאפיינים הרגשיים הבוחנים את ובהתנהגות מוסרית 

תאוריות  .כיצד הוא מתפתחומהם הגורמים המשפיעים על שיפוט זה , שיפוט מוסרי

טים פילוסופיים ונשענות לשם כך על היבתנהגות מוסרית האף הן בוחנות חברתיות 

תנהגות שההיא המוצא של התאוריות החברתיות נחת ופסיכולוגיים בחקר המוסר. ה

התחשבות מתוך אך גם , מהו שיפוט מוסריהשאלה ניתוח פסיכולוגי של מוסרית תובן מ

רת ספרות זו תתמקד במוסר מההיבט של יסק. המוסרירגש על השיפוט הבהשפעת 

 . חברתיות תאוריות

ת מ למעשה ואה, ו"רגולטור"כ מוגדרמוסר  ,ת חברתיותפי תאוריו-לע שמש ַוסָּ

 בחברה אינדיבידואלים בין החברתיים והיחסים החברתית האינטראקציה של

 המקובלות המוסכמות את הבתוכ נתמעגבחברה מסוימת המוסר תפיסת  1.מסוימת

גי הידע בניגוד לשאר סו ,לפיכך מוסר. בין הפרטים בקבוצה ההתנהגות כלליואת  יהעל

( 2; )הקבוצה חברי כלל את ומחייב מקובל הוא( 1): הבאים בהיבטים מתאפיין ,החברתי

 מבוסס( הוא 3)-; ובלבד מהקבוצה חלק של צרכים על לענות מיועד ולא אישי אינוהוא 

  2.חברתיקונצנזוס ב או בהסכמים מעוגן ואינו התנהגותיים קריטריונים על

הנוגעת  ו: רווחתהיבטים של הפרט לושהמוסכמות חברתיות מטפלות בש

יו זכויותשמירת לו( fairness)התנהגות הוגנת כלפיו ל, (welfare) פיזילביטחונו ה

(rights).3 תתאר את ו תעמוד על התפתחותם בילדות, הסקירה תתמקד בהיבטים הללו

  .חברתית-הראשונים להתנהגות פרוהביטויים 

 פוס התפתחות המוסר בגיל הרך ד

דפוס  את .א תהליך הדרגתייחברתיות של אחרים ההבין את הנורמות יכולת להה

-ההתפתחות של ההבנה המוסרית, על 4.ליגןיוג תיארו באופן מקיף קולברג ההתפתחות

של הפרט לראות את נקודת מבטו של האחר  ופי קולברג, תלויה במידה רבה ביכולת

, ופי התאוריה של-על ,יתבנוסף ליכולתו להבין את המושגים חוק וצדק. התנהגות מוסר

דרך היענות מרצון לכללי  ,בהתאם לצרכים האישיים מתפתחת מהיענות עיוורת לכללים

 המחויבותעד לשלב בו המצפון גובר על והמוסר מתוך הבנת חשיבותם לכלל החברה 

שלבים שישה  קולברג הגדיר. של צדק לחוק וסדר ומותאם לעקרונות אוניברסליים

בהתאם ליכולתו של  המחולקים לשלוש רמות, בה המוסריתהתפתחותיים של החשי

  :מתוך שיקול דעת םולהיענות להוהחוקים החברתיים הפרט להבין את הקונבנציות 

 

                                                           
1
  Smetana, 2013 

2
  Turiel, 2006 

3
  Smetana, 2011, 2013 

4
  Kohlberg, 1984; Gilligan, 1982 
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 (שנים 9-4 גיל) קונבנציונלית -הרמה הקדם 

רך להימנע והצהוא אישי ונובע מתוך מוסר הלכללי מניע לציות ה: 1שלב 

 מקבלת עונש.

גילויים ראשוניים של התחשבות ברווחתו של האחר ו ניצניקיימים : 2שלב 

 אך לא מתוך מניע מוסרי פנימי. ים מתוך יחסים הדדיים, נובעהסימני הגינות 

  (מתבגרים ובוגרים)הרמה הקונבנציונלית  

 .חברתיותציפיות אחר צורך למלא המניע לקיומם של כללי מוסר הוא : 3שלב 

ת וות חברתיסכמובנה של מוה כרההמההתנהגות המוסרית מונעת  :4 שלב

  .החוק והסדרה על ומתבטאת בשמיר

 ואילך( 22)מגיל  קונבנציונלית-הרמה הפוסט 

עקרונות היכרות עם הנובעת מ הדעות מוסרית גבוהבשלב זה קיימת מו :5שלב 

תואם את שרירותי שאינו ביקורת נגד חוק קיימת , וכן הצדק וזכויות הפרט

 ניברסלי. ועקרונות הצדק הא

שלב זה מעל , הנמצאים בברסלייםימחויבות עמוקה לערכי צדק אונ: 6שלב 

של חוק וסדר חברתי. צו המצפון האישי הוא אשר מנחה את  לעקרונותהציות 

    התנהגותו של הפרט.  

ולברג קה, לטענתהבחינה כי קיים הבדל מגדרי בתפיסת המוסר אצל קולברג.  5ליגןיג

אולם . התפתחות המוסריתכדי לבחון את הים המתאימים לגבר בקריטריונים בחר

ערכים של דאגה מבוסס על מתבטא באופן שונה אצל נשים ו ,ליגןילטענת ג ,המוסר

בו לא קיימת מתחיל מהשלב ליגן יפי ג-עלואחריות לאחר. דפוס התפתחות המוסר 

הבדל בין צרכיו קיומו של מודע לפרט דרך תקופת מעבר בה ה ,באחרהתחשבות 

יכולה לבוא על אחריות זו לעתים כמו כן, ישנה הבנה כי  .בין אחריותו לאחרהאישיים ל

ובין  מאזן בין זכויותיו אדםהוא כאשר האופטימלי השלב . חשבון צרכיו האישיים

   6.לו להכאיב אחרים תוך שאיפה לגלות רגישות לאחר ולא כלפי אחריותו

נתפסת כיום  7רךהבנה מוסרית בגיל הוידע מוסרי ו של עדריה בדבר ההנחה

 8.ראשוניתהבנה מוסרית ה זלילדים כבר בגיל מייחסים רבים  וקריםחמדויקת. כבלתי 

הודות ו בשלב מוקדם בהתפתחות התאפשר מוסרי וידע מוסרית הבנהשל חשיפה 

מבוססים על מעקב אחר אלה כלים . פעוטות וילדיםהמותאמים לכלי מחקר לשימוש ב

והם  ,תומילוליות ללא צורך להמתנה להוכחות של פעוטההתנהגותיות  יהםגובותת

, פחד, עצב, שמחהכמו:  רגשהבעות של מופיעות בהן ש בתמונות שימושעל  יםמתבסס

ה של כלל מוסרי. הפר של אירוע על המספרות תמונות לחילופין או, מבע ניטרלי או כעס

על צבעה או ה 9לא/כן כגון בסיסיות תשובות הדורשות פשוטות שאלות נשאלים הילדים

                                                           
5
  Gilligan, 1982 

 
6
 שם 

7
  Kohlberg, 1984; Piaget, 1965 

8
  Dunn, 2006; Nucci, 1996; Smetana, 2011; Smetana et al., 2012; Turiel, 2006 

9
  Smetana, 2013 
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 תיכולות בגיל הרך, ובחינשיטות מחקר מותאמות לימוש בש .המביעה רגש תמונה

 חשפו כי פעוטות ,כללי מוסר לסיטואציות שונות תאיםלהשל ילדים ופעוטות  םיכולת

חברתיים, במיוחד כאשר הם קשורים  כללים של מזהים הפרה חודשים 16כבר בגיל 

מסוגלים להבין פעוטות  ,של התפתחותם שלב מאוחר יותרב 10.באחר פיזית בפגיעה

האופן שבו  11.מצבים הקשורים בהפרה של כללי ההגינות ושמירת זכויותיו של האחר

קריטריונים מוסריים תלוי במידה רבה ביכולתם לראות את ילדים מבינים הפרה של 

שגילם נמוך ילדים ניכר כי ל (.Theory of mindהמקרה מנקודת מבט של האחר )

 12.אמונות ושאיפות שונות משלהםהעובדה כי לאחר יש  בהבנתקושי  יש יםשנבע מאר

, עם נקודת מבטםהאחר נקודת מבטו של לתאם בין ם השיש לבעיה הקושי מתבטא ב

כללי ת רשל הפ מציאותיותאו סיטואציות היפותטיות תגובתם לנחשפת במהלך העובדה 

היפותטית בסצנה שנים, טענו לאחר צפייה  שגילם נמוך מארבעילדים לדוגמה, . המוסר

שמעידה כי טענה  ,לי המוסר מרגיש שמחהכי הילד שהפר את כל ,כללי המוסרבה הופרו 

שזכויותיו האחר יו של הם מתקשים להבחין בין תחושותיהם האישיות לבין תחושות

  13.נפגעו

מורכבת משימה קוגניטיבית היכולת להבין את האחר ו"להיכנס לנעליו" היא 

בו על הילדים הליך מחקרי מסגרת תנאי מעבדה בבזו  תשל יכולבחינתה ר ילדים. ועב

 החוקריםולהקשות על , פעוטותיצור הכבדה נוספת על הל היכולנות, משימות מוב   בצעל

הוביל  צפיות טבעיותתשימוש ב ,מאידךשל פעוטות.  הממשיותיכולותיהם לחשוף את 

הבין את צורכי לגילויים מפתיעים אודות ההתנהגות החברתית של פעוטות ויכולתם ל

 הם. דאוג להאחרים ול

בראשותו של הפסיכולוג ההתפתחותי  ,בגרמניה  Max Planckממכוןחוקרים 

כישוריהם החברתיים של כדי לעמוד על טיב סדרת מחקרים  וביצע 14מייקל טומסלו,

מצאו כי פעוטות ו ,חודשים 24-11 איםגילבפעוטות עקבו אחר פעוטות. החוקרים 

הם כלפיגילו אלא גם  ,יםמסוגלים לסייע לאחרהיו שלא רק שהשתתפו במחקר 

מספר הקשרים, נבחנו בפעוטות יכולותיהם החברתיות של ההתנהגות אלטרואיסטית. 

לאדם שידיו עמוסות ואינו סיוע מתן שירות, , מזוןיכולתם לחלוק עם אחרים הקשר לב

מרבית  .ידעממתן ו אבד לאדם,אחר חפץ שעזרה בחיפוש יכול לפתוח את הדלת או 

עם האחרים היא ידע תם. יכולתם לחלוק הפעוטות נטו לחלוק מידע או מזון שעמד לרשו

מרשימה במיוחד לאור מורכבותה הקוגניטיבית של פעולה זו המחייבת לעקוב אחר 

פעוטות בניסוי בו בחנה זו נ יכולת. בנקודת זמן מסוימת האחרים ולהבין את צורכיהם

מניח אותו ויוצא מהחדר. בהמשך, אדם אחר ולאחר מכן צפו בחוקר מחזיק בחפץ 

לחדר החוקר הראשון חזר במקום אחר.  ווהניח אותהחפץ לחדר הזיז את נכנס ש

                                                           
10

  Dunn, 2006 
11

  Dunn, 2006; Nucci & Gingo, 2010 
12

  Wainryb et al., 2005  
13

  Smetana, 2013 
14

  Liszkowski et al., 2006; Tomasello et al., 2005; Warneken & Tomasello, 2013 
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 ,ידעו על המקום החדששהיו עדים להתרחשות ו הפעוטות. התחיל לחפש אחר החפץו

סדרת מחקרים זו מסקנה שעלתה המ. החפץבו נמצא  מקוםהלכיוון בהתרגשות צביעו ה

 הי. לתמורה כלש ציפייהללא היא שפעוטות מסוגלים לעזור לאחר 

התעניינו במניעים של ילדים בני שנתיים לעזור לאחר.  15ורנקן וטומסלו

 הראשונהקבוצה פעוטות מהלשתי קבוצות. ילדים חילקו את ההחוקרים למטרה זו 

לאחר. פעוטות מהקבוצה השנייה לא בתמורה לעזרה  ,צעצוע קטן, פרס ממשי וקיבל

כשהפעוטות נקראו . מפתיעים לא חיוך או מילת תודה. הממצאים היו ףא ,קיבלו דבר

פחות מהילדים שלא נטו לעזור  ,צעצוע קטןקבוצה שקיבלה פעוטות מהה ,לעזור שוב

 םיכולת דהיינו, ,על אלטרואיזם בקרב פעוטותהממצא מעיד עזרה. המתן קיבלו דבר על 

כי מניחים  16ושותפיו זיגלר. עזרתם עבור פרס לקבל רצון או כוונה לעזור לאחר ללא

 עוזרים שהם לחשוב הילדים את מוביללילדים בתמורה לעזרתם, שניתן  פרס וא חיזוק

 ניתן ר כשלאח  לא לעזור מוטיבציה להתפתח אצלם פחות עלולהוכך  ,פרס קבלת למען

 . פרס או חיזוק כל להם

שקבעה את אמות המידה במידה רבה מייצגת סדרת המחקרים שתוארה לעיל 

הציבה במרכזה של התנהגות מוסרית את היכולת של ליגן ילהתנהגות מוסרית. ג 17ליגןיג

משנה את דפוס קריטריון זה שימוש ב. אחריותכלפיו ולגלות לאחר  לדאוגהפרט 

ראשונים של התנהגות ההתפתחות של המוסר ומקדים את הגיל בו מופיעים ניצנים 

     לגיל שנה וחצי לערך. מוסרית 

 המוסר אנדוגניים בהתפתחות גורמים

 המוסר של והנוירולוגי ולוגיהבי הבסיס

כיוון שבאופן בסיסי מוסריות היא מ ,מרכיב חשוב בהתפתחות של המוסררגשות הם 

 כמו רגשותל כי הניח 18דרוויןשמביע האדם. תגובות רגשיות לבראש ובראשונה היענות 

הוכחה לכך סיפקו מוצק.  ביולוגי בסיסיש , ועוד גועל, הפתעה, פחד, שמחה, עצב, כעס

הקשר התרבותי של בכלל תלוי בסיסיים אינו רגשות של זיהוי שמצאו כי  19חוקרים

דומה גיל ב הופיערגשות של י וגילוי וזיהכי ם מצאו . במחקראוניברסליהיחיד אלא הוא 

במחקר אחר . לתרבות בה גדלואו  קשר להתנסות מוקדמתללא אצל מרבית הילדים, 

הן אצל ילדים המסוגלים לראות והן גיל חודשיים לערך הופיע בחיוך חברתי נמצא כי 

חיוך חברתי שהוא תגובה מובהקת לשמחה לקראת האחר  כלומר 20.אצל ילדים עיוורים

 עלחברתיות -פרו העדפה של דמויות. מוקדמת לחשיפה או קשר ללמידההתפתח ללא 
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, אף היא ללא תיווך מוקדם להעדפה זוו מינקותכבר  סוציאליות,-אנטי דמויות פני

  21.חברתית-פרו בהתנהגות אבולוציוני יסודיומו של לק הוכחה 

חברתית -תנהגות פרועדויות לקיומם של שורשים ביולוגיים המעודדים ה

מכוונים קיימים אצל יילודים המנגנונים מולדים קיימים גם אצל יילודים. ניכר כי 

 - 22% שבועות, יילודים הקדישו 7-5 נמצא כי בגיל. אנושיהבגורם יותר להתמקד אותם 

נטייתם של פעוטות להעדיף פנים אנושיות נובע  22.מזמנם להתבוננות בפני ִאמם 17%

מחקרים גילו שיכולת החיקוי יתרה מזאת,  23.מהצורך שלהם לחקות את האחרים

יילודים נצפו כשהם בנוסף, שעות ספורות לאחר הלידה. כבר קיימת אצל יונקים 

ניהם, כמו הוצאת לשון, כיווץ שפתיים מבצעים חיקויים של מחוות שונות שהודגמו לפ

מעיד על  (,של המטפל את התינוק ולהפך)חיקוי הדדי  24.ותנועה של הידיים והראש

בסיס  ותהמהו החלפה הדדית של רגשות ותחושותמשותף המאפשר  בהיכולת ליצור קש

  25.קוגניציה חברתיתהתגבשותה של ראשוני ל

הבין התנהגותו של האחר, ל לעקוב אחרקוגניציה חברתית מיוחסת ליכולת 

כאשר  ,חודשים תשעה גיללקראת לפרוח מתחילה יכולת זו אותה ולצפות אותה. 

 26.באופן מפורש את כוונותיהם של אחרים ומודע לרגשותיהםמתחיל להבין התינוק 

. בהתפתחות המוסרית ניםב  מּוהמנגנונים חשיבותם של הצביעים על מממצאים אלה 

עקוב אחריהם ל, לחקות את האחריםמאפשרים  ,ראשונהבראש וב ,מנגנונים אלה

עקוב ולהשתתף באופן לאפשרים הם מ ,השתמש בהם כמודל ללמידה. בנוסףול

מסרים את ה ןדרכבאופן הולם ולהבין אותן לפענח בסיטואציות חברתיות, אפקטיבי 

 . חברתייםה

-ותכונות פר 27,חוקרים מתחום הביולוגיהסיכולוגים ופיתרה מזאת, לטענת 

גנטית יש תרומה חברתית -התנהגות פרולגנטית. מבחינה נות ב  הן מּות וחברתי

 .עזרה בעת הצורךחזרה בשעת מצוקה יוכל לקבל לאחרים  סייעאדם שי .והישרדותית

של האנשים שנטו  את סיכויי ההישרדותככל הנראה חיזקה העזרה ההדדית  ,לפיכך

קיים  ,לאורך זמן. כמו כן חברתית-והמיוחסים להתנהגות פרגנים הכך נשמרו ו ,לעזור

כדי ב , זאתגנטיאותו מבנה להם יש אשר  רצון לעזור לקרובי משפחהאצל המין האנושי 

                                                           
חברתית היא בעלת שורשים -תמיכה נוספת להנחה כי התנהגות פרו .Greene, 2007 ראו 21 

מאפיינים התנהגותיים מוסריים נמצאו אצלם פילים. הביולוגיים, מספקת התנהגותם של 
 שתף פעולה עםל ויכולת םיהדדי יחסים קיום, חברתיות לנורמות כמו אמפתיה, היענות

ק"ג ויכולת זיכרון מרשימה. ככל הנראה  ארבעהמוח במשקל של כיש  לפילים האחר.
תפקיד מפתח בארגון ובסדר החברתי המופתי שלהם. תחת מנהיגות  ישלקיבולת זיכרון זו 

דואגת קבוצת פילים בוגרת, תוך שיתוף פעולה מתמשך,  ,פטריארכלית או מטריארכלית
ה כמו: הגנה, טיפול בצאצאים, קבלת החלטות ואיתור מקורות לצרכים של חברי הקבוצ

מזון. פילים מגלים התנהגות אמפתית המתבטאת בהקמת קואליציה כדי לעזור לפיל מותקף. 
פילים נצפו מגישים עזרה פיזית לפיל פצוע, האכילו פיל שלא מסוגל לאכול, שמרו על פילונים 

 (.http://www.elephantvoices.org) ועודשהופרדו מאימותיהם, הגישו סיוע לפיל שנפל 
22

  Haith, Bergman & Moore, 1977 
23

  Meltzoff & Moore, 1994 
24

  Meltzoff & Moore, 2001 
25

  Rochat, 2001 
26

  Meltzoff et al., 2009 
27

  Hastings, Zahn-Waxler & McShane, 2005 
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תופעה הקשורה טענה אבולוציונית זו מסבירה  28.לשמור על ההמשכיות לאורך הדורות

 ,אמפתיהרמת האישיים ב-ןהבדלים בי המסביראך אינה  ,מין האנושיכלל הל

 29,איזנברג , לטענתהתנהגות חברתיתהבדלים בחברתית. -פרוההתנהגות הויה תסימפה

תאומים זהים נמצאו דומים בהתנהגותם  .טמפרמנטקשור בגנטי המקורם במשתנה 

. נוטים יותר לבטא אמפתיה ,ויסות רגשי תקין בעלילדים יכמו כן,  30.החברתית

למצב בו חבר נזקק ובטוחה של ילדים הירה המתבטאת בתגובה מ ,התנהגות אסרטיבית

   31.אחרכלפי הלאמפתיה  , נמצאה אף היא קשורהלעזרה

בשלב מוקדם היא צומחת ו 32,אגרסיביות היא התנהגות המכוונת לפגוע באחר

 בהתנהגות המעורבים ילדיםומתברר שלהתנהגות זו סיבות גנטיות, בהתפתחות. 

 אורך מחקרי. רעיצ בגיל כבר קשה מאופיינים בטמפרמנט ,חברתית-ואנטי אגרסיבית

 לב תשומת ודורשים רבה בעוצמה שליליים רגשות המביעים שפעוטות כך על הצביעו

התנהגות אגרסיבית  33.הספר בית בגיל התנהגות בעיות לפתח יותר נוטים, משמעותית

. ידוע כי ילדים מגבירים את שיעור יםינוירולוגביולוגיים ונובעת גם מגורמים 

חודשים  11לקראת גיל  34.גופם איברי ו מתחזקיםהתנהגותם האגרסיבית מהרגע ב

 27מתחילה אגרסיביות פיזית המתבטאת בדחיפות ובעיטות ושכיחותה עולה עד גיל 

 5%תופעות אגרסיביות אלה מופיעות לעתים רחוקות ורק נמצא גם שחודשים לערך. 

 שכיחות זו נשמרת גם 35.בתדירות גבוהה אגרסיביות שלוש מהילדים מבטאים עד גיל

מהילדים הראו אגרסיביות  5%שנים נמצא כי רק  15-6 בגילאי בית הספר, כלומר בגיל

ליטה הסיבות לאגרסיביות בגיל הרך קשורות בנושאים כמו ש 36.לאורך זמן פעילה

שליטה בצעצוע הקשורה במחלוקת האם כי מקום טוב יותר בתור. השגת צעצוע או ב

סכסוך על רקע  37.באגרסיביות הורקשאינה  ,בתחילת השנה השנייה לחייםנפוצה ה

מאיים לפעמים על היחסים מקום טוב יותר בתור, נפוץ בגיל הגן ואו על צעצוע שליטה ב

האגרסיביות הפיזית  38.דבר המתבטא בהוצאת חבר מהמשחק ואי שיתופו ,החברתיים

אגרסיביות מילולית כמו העלבה, לגלוג תופסת את מקומה יורדת עם התפתחות השפה ו

  39.תוהתגרו
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 אקסוגניים בהתפתחות המוסר  גורמים

   חברתית-התנהגות פרוקידום המשפחה והסביבה ותפקידם החיוני ב

הגורמים  הם חינוכם ואופן להוריו הילד בין היחסים מערכת בזמנו כיטען  40פרויד

לרשות ההורים  ואיסורים. גבולות והפנמת ילדל מוסר ערכי בהקניית המשמעותיים

אישית  הוגמ( ד1): חברתית-פרו התנהגות לקידום מרכזיות יםדרכ שלוש ותעומד

(modelling( ;)2) תיקוף( 3)-; וחברתית-פרו באינטראקציה להתנסות סיטואציות זימון 

  41.ההתנהגות כללי

הגורם  ,גיל הרך ובעיקר בשלוש השנים הראשונות לחייםיחד עם זאת, ב

דפוס ל 42.ות בטוחהתקשרהוא דפוס חברתית -תנהגות פרוהמקדם ה המרכזי

יכולת להפנים ערכי מוסר בהתפתחות המוסרית ובתפקיד מכריע מיוחס ההתקשרות 

טוענים  ,השלכותיהבלאור הידע הנרחב הקשור בהתקשרות בטוחה ו 43.וכללי התנהגות

קיומו כי ניתן לזהות  44,קוצ'נסקה תבראשות הפסיכולוגית ההתפתחותי מספר חוקרים

 MRO   (Mutuallyקיבל את הכינויתומך סוציאליזציה. מכניזם זה מכניזם של 

Responsive Orientationמושתת על יחסי גומלין חיוביים בין ההורים לילדהוא ( ו 

ת יחס חם ואמפתי תוך היענות ופתיחות של ההורים לצורכי הילד. המתבטאים בהענק

של הילדים  םמכניזם חיובי זה נמצא משמעותי לקידום יכולת 45,קוצ'נסקה וקיםלטענת 

יש לו השפעה ניכרת  בכך, והוריהם של ייםהתנהגותהסטנדרטים הערכים והלקבל את 

גומלין יחסי חיובי ותומך של כי דפוס עוד נמצא . על ההתנהגות המוסרית של הילדים

גורמים ביולוגיים יש לש השליליותתן את ההשלכות יכול למורם הוא גהבין הורה לילד 

  46.טמפרמנט קשה, על הפנמתם של ערכי מוסר, עצמי ובוויסותכמו קשיים בשליטה 

במידה שווה להתפתחות  ן משמעותיותהאב והאם היותיהם של דמו כאמור,

תקופה רגישה בחייו של גבר. הוא המעבר לאבהות כי מצאו  47המוסרית. פלקוביץ ופאלם

מצאו כי לפחות מחציתם דיווחו על שינוי משמעותי  ,גברים 64ראיינו ש ,החוקרים

ידת ילדם הראשון. יחד עם זאת יש כלפי ערכים, מוסר ואמונה דתית עם ל םבמחויבות

בין האם לתינוק, האם הרבה לאור הקרבה במרבית המקרים, לציין כי בגיל הינקות, 

. ברותילתהליך החהעיקרית  ולפיכך היא התורמת ,היא הדמות המשמעותית הראשונה

 הקודים אתבעתיד  ללמוד הילד ו שלנכונות היחסים עם האם הם אלו המשפיעים על

במחקרם סיפקו ממצאים התומכים בהנחה זו.  49קוק ושותפיו 48.החברה לש המוסריים
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בטוח )דהיינו, נמנע או חרד(  לא התקשרות דפוס בעלי  ,בנים ובעיקר ,תינוקות כינמצא 

 לאחרים אקטיבית תוך סירוב לציית התנגדות ידי הפעלת-מביעים מחאה על, האםעם 

קיד האב מתחזק והופך זהה . תפחודשים 36בהיותם בני  כבר לבקשתם ולהיענות

דפוס התקשרות גיל שנתיים והלאה. הגיעו של הילד לבחשיבותו לתפקיד האם לקראת 

מקדם את יכולתם של ילדים לקבל עליהם נורמות וערכים כהאב נמצא עם בטוח 

  50.חברתיים ובכך תומך בהתפתחות המצפון והמוסר

ית אצל תסימפ הגותלהתנ מובהק באופן כקשור ידוע תומך ורגיש הורות דפוס

ואיומים  פיזיים עונשים הילד על מוטלים בו נוקשה הורות דפוס זאת, הילדים. לעומת

ת וגברתואף יכול להוביל לה 51,יהתלהיעדר סימפ כקשור ידוע לציות, דרישה תוך

   .התוקפנות בקרב ילדים

 השנייה השנה מוסרית מתגלים כבר במהלך התנהגות ראשונים של ניצנים

 עולמם את פעילבאופן  ולחקור במרחב להתנועע מתחילים פעוטות אשרכ ,לחיים

בשלב זה להורים יש . האחרים החברתיים של יםטבסטנדר התעניינות תוך החברתי

 התפתחות את בהרחבה שחקרה 52דן ודי'. גחברתית-פרו תפקיד מרכזי בקידום התנהגות

 התנהגות בכללי וקהעיס מרבית כי מצאה פעוטות, בקרב מוסריים כללים של ההבנה

ההתנהגות  כללי בהקניית מרכזי תפקיד יש לאם כאשר המשפחה, במסגרת מתרחש

 ועם אמם עם אינטראקציה במהלך חודשים 36-14בני  תינוקות אחר דן עקבה .הללו

 המוסריים לכללים התייחסו אימהות לילדים עד גיל שנתיים לא כי ומצאה אחיהם,

 הערכות לשתי פעולות אלה זכו .מבצע שהפעוט ממשיות לפעולות אלא מפורש באופן

הערכות אלו של (. naughty) ראויות לא או פעולות( good) טובות פעולות: האם מצד

פעוטות גילו  חודשים 16 בגיל האם את ההתנהגות של תינוקן, הובילה לכך שכבר

ידי -התנהגות הופרו על התנהגות. מודעותם באה לידי ביטוי כאשר כללי מודעות לכללי

  .זו להפרה ההורים של הלב אחיהם הגדולים והם הפנו את תשומת

משתנות במהלך השנה השנייה והשלישית לחיים משתנה הדגש של האם ו

פיותיה לגבי כללי ההתנהגות. בשנה השנייה לחיים אימהות מתמקדות בכללים יצ

את לקר .הימנעות מפגיעה באחריםבשמירה על רכוש וב ,שייאההקשורים בביטחון 

השנה השלישית לחיים המוקד עובר מנושאים הקשורים בביטחון האישי להתמקדות 

בשלב זה אימהות מדגישות את החשיבות  אישית.-הבין האינטראקציה באופן ויסות

 מתווכותהן בשלב זה  ,. כמו כן"עצמי"בהיענות לנורמות המשפחה תוך דאגה ואחריות ל

 ת היענות לסטנדרטים תרבותיים.  ונורמות ומעודדו מוסכמות תואמת להתנהגות

רות או יהתנהגות מוסרית בגיל הרך מתעצבת גם הודות לתגובת האם לעב

אינטראקציה של פעוטות עם אחאים   53.( של כללי מוסרtransgressionsהפרות )

: הפרה של סדר ההפרות של כללי התנהגות. לדוגמלהמקרים ן וחברים קשורה בחלק מ
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 אימהות מגיבותלעתים ה 54.הפרה של זכויותו ת, אגרסיביותלקיחת התור, חוסר אדיבו

חברתיות, כדי לגרום לילד לחדול  , בעיקר במקרה של הפרת מוסכמותבסנקציה

. ברוב המקרים, האם לא מלווה את תגובתה בהסבר מדוע ההתנהגות ומהתנהגות

תגובתה  ,לגבי השלכות המעשה, אך בכל המקרים השגויה. לעתים קיימת הצהרה של

אוספים הילדים מידע לגבי חומרת ההפרה מפני שדרכה הנחרצת של האם חשובה 

בעיקר  ,רההמוסרית שלהם והשלכותיה. פעוטות מקבלים מידע מוסרי גם מקורבן העב  

 ביטחונו של האחר וזכויותיו. התגובה הישירה של הקורבן )למשל בכי יםכאשר מופר

ע המעשה היה שגוי. התגובה מבהירים לילדים מדו ,( וההסבר של המבוגריםחזק

הבעת כעס משמעותית יותר )האופיינית להפרה של כלל  - הרגשית של המבוגרים

חברתיות( ותגובת פחד )האופיינית  מוסכמותמוסרי(, סלידה )אופיינית להפרה של 

 חומרת בהבנת הילדים על מקלה היא אף ,להפרה של כללי זהירות וביטחון אישי(

  55.שביצעו העברה

אף הם ראו ביחסים עם ההורים, אשר מטבעם הם  56טרוקטיביסטיםהקונס

 יחסים לא שוויוניים, מקור להתפתחות מוסרית. תחושת הכבוד למבוגר ותפיסתו

את הילד לקבל את הכללים המוסריים ללא עוררין. יתרה מזאת,  ותכסמכות, מוביל

כאשר מתרחשת הפרה של כלל מוסרי, ההורים מבהירים את ההפרה באופן מדויק 

 השלכותיה. את ומתאים להקשר, כך שהילד מבין את ההפרה ו

התפתחות המוסר בגורם חשוב  מהווהרחבת אף היא והסביבה החברתית המ

 במשפחה ומבוגרים, קבוצת השווים, אחאיםעם ינטראקציה א. צעירים בקרב ילדים

לעצב את ההתנהגות יכולתן חושפת את הילדים לסיטואציות שב ,לה ומחוצה

ייחסו חשיבות רבה יותר לאינטראקציה עם  58,ובעקבותיו קולברג, פיאז'ה 57.המוסרית

יותר  ףאחאים וקבוצת השווים, וטענו כי היא משמעותית לגיבוש התפיסה המוסרית א

האינטראקציה החברתית מחדדת את הבנת לטענתם, מהאינטראקציה עם ההורים. 

כללי המוסר וחושפת את הסנקציות והתגובות המתאימות למצבים חברתיים מגוונים 

יכולים לספק מסגרת הקשר חיובית  וחברים ולמקרים של הפרת כללים אלה. אחאים

רצון לעזור ו, הבעת אהדה ה לאחאו חמל אמפתיה . הבעת רגשות כמומוסרית להתנסות

אחאים וחברים  59.לזולת בצרתו, יכולים להוביל את הילד למודעות והבנה מוסרית

 פיזית פגיעה, אכזבה כמו גרימת מוסרית לא מקור ללמידת התנהגותיכולים להיות 

האינטראקציה עם האחאים או עם קבוצת השווים מעמידה את  ,לעתים .והקנטה

, אך בכוחה של סיטואציה זו לתמוך בגיבוש השיפוט תרבנּול קו  הילדים בסיטואציה ש
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יה נחשף להשלכות ,במישהו נפגעאו לחילופין צופה  ,נפגע בעצמושהיות והילד  ,המוסרי

   60.של העברה שבוצעה

 ילדים אצל התנהגותיות נטיות בגיבושהקשר התרבותי ומקומו ה

 ,המקובלותההתנהגותיות ורמות הגדרת הנשיוך התרבותי משפיע במידה רבה על ה

עברה כפעולות הנחשבות בתרבות מסוימת פרט. של ה שיפוט המוסריובהכרח גם על ה

 בתרבות אחרת יתקבלו בהבנה.  ,מוסרית

והעזרה שילדים יכולים האחריות מידת והציפיות ההתנהגותיות מילדים 

לה, מבוגרים משבט המאיה בגואטמהקשר תרבותי. יא באף התלויה  ,לקחת על עצמם

מפני  , זאתעם אחיהם הגדוליםיחלקו משחק חודשים  22-14 בניילדים לא מצפים כי 

שתף פעולה ויכולתם לקחת אינם יודעים כיצד לפעוטות התפיסה התרבותית היא כי ש

 כלומר, האימהות. בלבד רצונם החופשי וזכותם הפרטיתמאחריות או להשתתף היא 

אימהות זאת,  לעומתבחירה חופשית. ו וןרצרק מתוך  אחריות מעודדות האינדיאניות

חלוק משחק לחודשים  22-14 בנימצפות מפעוטות צות הברית ממעמד בינוני באר

היענות לכללי שנים ל 5-3 מילדים בוגרים בניכמו כן, מצופה  .םהולשתף פעולה עם אחי

המתבטא בבקשה בחינוך לאחריות דוגלות אימהות אמריקאיות השיתוף במשחק. 

  61.לחלוק דברים שברשותםתור וה עללשמור , שוויוןענות לכללים של הילמהילדים 

מספקים תמיכה ועזרה לבני יפן, ו , סיןקניה כמו מסורתיות מתרבויות ילדים

פי לכאחריות ה ,בתרבויות אלה. צות הבריתהחיים באר ילדים מאשר יותר משפחה

לוקחים ואלה אכן  ,מעודדות ומעריכות עזרה של ילדיםהן ואחר נחשבת נורמטיבית ה

על ילדים השגחה של  ,מבחינה היסטוריתהקטנים. אחיהם על  השגחהק פעיל בחל

של המאה  עשריםעד שנות ה צות הבריתבאר הלדוגמ קטנים הייתה נפוצההם האחי

. מגמה זו נמוךכלכלי -חברתיבאוכלוסיות מרקע ובעיקר הייתה קשורה הקודמת 

 של המאה שנייהמחצית המההחל  רביבכל העולם המעירידה משמעותית בנמצאת 

. מהגרים ממוצא מהגרים בבקרצות הברית באראך עדיין קיימת באופן בולט  ,עשריםה

 שמירה על אחיםשבאה לידי ביטוי באחריות נותנים לילדים גדולים , מקסיקני למשל

לבית הספר. הילדים הגדולים  טרם שליחתם טיפול בהם בבוקר בו האכלתםב ,קטנים

     62.שיעוריםהכנת עזרה במתן ולבית הספר ווי האחים יגם על למופקדים 

 ותאורטיות מעשיות והשלכות סיכום

 באחריםמקד להתרים להם שאפיילודים באים אל העולם עם מנגנונים מולדים המ

לפעוטות וילדים מאפשרת עם האחרים  האינטראקציהמשותף. קשב עמם ליצור ו

יכולות  םביניה, וכישורים רביםיכולות למוד מהם בדרך מהירה ותם וללחקות א

כלים בידיהם וההורים הם דמות מרכזית עבור הילד . חברתית-פרו תנהגותהחשובות לה

יכולתם דפוס ההתנהגות המוסרית. בכוחם לעצב את ר שא וקוגניטיביים רגשיים
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62
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, בונה  תוך הקשבה והיענות מותאמת לצורכי הילד ,חם ואוהב ,טיפול מסורעניק הל

ומח התינוק להיות רגיש ואמפתי כלפי האחרים. ממנו צשל יחסי גומלין חיובי דפוס 

את כללי ההתנהגות ואת ההשלכות של מבהירים הורים ה ,כלים קוגניטיבייםבעזרת 

מוסר. ת ומדויקת את ערכי המשמעותיעבירים לילד בדרך מהם ובכך  םהפרת

התפתחות מוסרית. אף היא חשובה לקציה עם הסביבה החברתית המורחבת, אינטרא

של אמפתיה אך גם להפרה של נחשפים ילדים למצבים ם קבוצת השווים בפעילות ע

. דרך חשיפה זו מודעים הילדים להשלכות של תואגרסיביכללי התנהגות, פגיעה באחר ו

     זה.  במצב ותראויהתנהגות ולומדים על דרכי תגובה ההפרת כללי 

 היבטיםמהתנהגות המוסרית תפתחות הבחנו את השימחקרים עתידיים 

כדאי  ,עידן הנוכחיאפיינים את השינויים המתוך התחשבות בהקשר התרבותי וב נוספים

     אפשריות לחקירה הן: בגיל הרך. שאלות זה  זהותימרכיב רחיבו את הידע אודות יש

 הם הגורמים המאפשרים לילדים בגיל הרך עמידות בפני מצבי מצוקה ומשבר מ

 .מוסרית בלתישלילית או ת יות מעורבים בהתנהגוומונעים מהם לה

 להיענות לערכים  במידה שווה לדי המשפחהי ת ציפייה מכלמיהאם קי

בנוגע להפנמה והיענות  בכורהציפיות מהילד ה ןמה ,של ההורים סטנדרטיםלו

    .ציפיות קיימות גם לגבי שאר האחאים ןהאם אות, ולכללי התנהגות

 של ילדים להבין את כוונתם של  םשכלל את יכולתהאם וכיצד ניתן להרחיב ול

בו חלק מהמסרים  ,התחשבות באחר בעידן הנוכחילהאחרים החשובה להזדהות ו

 .מועברים באופן עקיף ובדרכים וירטואליות

  מוסריתהקידום הטכנולוגי והרשת החברתית יצרו ערוץ נוסף לביטוי התנהגות 

יכולת החיזוי של ילדים מדויקת מה בהקשר זה מעניין לבדוק עד כמוסרית.  אנטיו

על האחרים, כאשר היא חברתית  האנטיהחברתית והתנהגותם בנוגע להשלכות של 

שניתן אסטרטגיות התיווך  ןמהו ,לעומת המציאות הווירטואלימתרחשת במרחב 

             .חברתיות-פרומטרות בקדמה הטכנולוגית לילדים להשתמש לגבש כדי לעודד 

תנהגותם הטיב  .ם נולדים עם פוטנציאל להיות אנשים טוביםילדילסיכום, 

אך בעיקר  ,יתתהסביבה החבראחרים. במוסרית תלויה במידה רבה ם התפתחותוה

לפיכך ו, חברתית-תנהגות פרוהעודד ולקדם היכולים לכלים מחזיקים ב ,הוריםה

      ברה.    חהיחיד ועבור השמעות ובעלי מיים ערכיים יצור חהפוטנציאל לטמון בידיהם 

 רשימת מקורות
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