
    O.D.D דדים עם בעיות התנגדותכיצד מתמו
 
 
  

 גישה פסיכולוגית שצמחה במאה העשרים ותפסה מקום מרכזי 
 במאה העשרים ואחת היא גישת "הילד במרכז", מתוך מחשבה 
 שעל ההורה לדבר אל הילד כאילו היה מבוגר, לשים את צרכיו 

 ורצונותיו בראש סולם העדיפויות, לאפשר לו חופש המלווה 
 בהמון אהבה, חום והכלה מצד דמויות הסמכות, כך שלאט החלה 

הסמכות ההורית להתפורר  ולהישחק, והדעה של הילד קיבלה משקל רב ומקום מרכזי 
 בבית. 

 
ובעת שהילד במרכז, המבוגר נדחק לפינה בתהליך איטי מאד, אך כיום הורים רבים 

מרגישים שלא הם מנהלים את הבית, כי אם הילדים שלהם לפי מצב רוחם. תהליך זה 
הוליד תופעה מודרנית המופיעה לרוב במלוא עוצמתה דווקא בעולם המערבי, והיא 

 oppositional defiant נקראת בשפה המקצועית הפרעת התנגדות מרדנית ובאנגלית
disorder ובקיצור O.D.D  הפרעת ההתנגדות היא השלב הראשון המרכיב את הפרעת

ההתנהגות המלאה ואם יודעים לזהות את הפרעת ההתנגדות בשלביה הראשונים, 
 הסיכויים גבוהים לכך שהילד ישוב לתפקוד תקין.

  
אך הגישה שלעצמה בעלת כוונות חיוביות ושמה את הילדים במרכז מתוך הצורך לגדל 

ילד מאושר וחופשי ולהגן עליו מפני משקעים שעלולים להיצרב בנפשו, אך לצורך גידול 
ילד דרוש כפר שלם, נהוג לומר, ובכל זאת יכולתה של המשפחה המורחבת להשפיע על 

הילד הולכת ומצטמצמת, וכך נותרו ההורים - התא הגרעיני לחנך ולגדל לבד לגמרי את 
ילדכם, בשונה מימים עברו אשר הסבא והסבתא היו גם הם גורם משמעותי בגידול הילד 

וכן יתר המשפחה המורחבת. היעדר ההשפעה של הסבא והסבתא מורגשת במקרים בהם 
 הילד לא קשוב להם והם נמנעים מלהטיל בו משמעת בטענה כי זה לא מתפקידם.

  
חשוב לומר כי תופעת ההתנגדות המרדנית איננה תופעה פסיכוטית כי אם תופעה 

חברתית-תרבותית  שנולדה מתוך ריק תרבותי. ההורה שמאד רוצה לרצות את ילדו חוסך 
ממנו במודע רגעי משבר ותסכול כדי לא להתמודד עם הכעס שלו ועם המניפולצייה 

הרגשית שלו )שילד יודע לעשות היטב כדי להשיג את מבוקשו( אז ההורה, שרק מעוניין 
בטובת ילדו באמת ובתמים )ולעיתים בהרגעת הרוחות בבית( נוטה לספק את רצונותיו 
של הילד ולא את צרכיו. ההורים חשים ייסורי מצפון בכך שאינם בבית מספיק )בעידן 

המודרני שני ההורים עובדים( נוטים "לרדוף" באופן מתמיד אחר האושר של הילד שלהם, 
ומאפשרים את רוב העולה על רוחו )צפיית מסכים מרובה ועיסוק ומשחק במסכים, עד 

שהילד מתקשה מאד לעזוב את המרקע ולהקשיב כשמדברים איתו( וההורים מה הם 
 בסך הכל מבקשים? שהילד שלהם יהיה מאושר. אבל אושר, הוא מושג חמקמק.

  



אין אדם מאושר. יש אדם שיש לו הרבה רגעים מאושרים בחיים. הצורך באושר של 
הילדים הופך לכל אורך הדרך למרדף שווא. תנו לי לומר לכם רגע משפט על תסכול, 

 אחרי התסכול עליכם לרדוף.
 

ללא תסכול מידתי בשלבים ראשוניים בחיים )בגיל צעיר ומתבגר ( איננו חווים אושר, 
כשם שללא רוע איננו יודעים מה טיבו של הטוב. חינוך ילד צרוף ברגעי תסכול שעלינו 

המבוגרים לראות ולזהות. אם נסיט את מבטו של הילד מהבעיה בכל פעם שהיא מופיעה, 
לא נעשה את תפקידנו כמחנכים ובטח שלא נכין אותו לאתגרי החיים. עלינו לעמוד על 

הבעיה יחד עם הילד ולהתמודד עם התסכול המלווה בעימות איתה. רגע של תסכול 
למשל, יכול להיות רגע בו המבוגר בחיי הילד אומר לו "לא, עכשיו לא רואים טלויזיה, 

עכשיו זה זמן להכין שיעורים". או למשל, "אתה לא ממשיך ביום שלך אלא אם תסתדר 
את המשחק בו שיחקת, המפוזר בכל הסלון". אלו דוגמאות אחדות למשברים יזומים 

 שאנו כמחנכים נדרשים לעשות בכדי לתרגל ולאמן את הילד כיצד להתמודד עם תסכול.
  

לאורך יומו של הילד בביה"ס חווה תסכולים רבים מצד ילדים בכיתה, כאשר לא משתפים 
אותו במשחק בהפסקה, כאשר זורקים על חשבונו בדיחה, וזה קורה גם מצד דמויות 

סמכות, כאשר המורה לא מתייחסת אליו ממש באותה דקה שהוא היה חייב לומר לה 
משהו, כאשר נזפו על משהו שהוא בטוח שלא הוא עשה. כל אלה הם תיסכולים 

 .מידתיים שילד חייב לחוות בכדי להפוך להיות בוגר המסוגל להתמודד עם כישלונות
  

ואם אמרנו שהתסכול חשוב, שימו לב עד כמה חשוב הכישלון. כישלון שלעצמו אינו 
מעיד על עצמנו כי נכשלנו, אלא מעיד כי משהו במה שעשינו כנראה לא היה מחודד 
מספיק ויש להתאמץ עוד קצת בכדי להצליח, ובמקום להסתכל על כישלון כאל דבר 

שיש למנוע מהילדים, הביטו בו כאל מתנה המאפשרת למידה וצמיחה. אם כן, תסכול 
מידתי מוביל לכישלון שמוביל ללמידה המובילה לגמישות מחשבתית. וגמישות 

מחשבתית זו המטרה שעל כל מחנך לשאוף עבור ילדו - היכולת להיות גמיש ולמצוא 
פתרונות לבעיות שצצות, פיתוח וחיזוק היצירתיות, וזה בדיוק ההפך מילדים מקובעים 
המתאפיינים בנוקשות קוגנטיבית - מחשבתית, שלא מצליחים כלל לצאת ממצב רגשי 

מסוים כי המשבר הנוכחי שהם חווים הוא עבורם "סוף העולם" והם מתקשים לחשוב על 
 .פתרונות למצוקה שהם חווים

  
 ולסיום, סיפור מאד נחמד שמספרים על תומאס אדיסון בדרכו להמצאת הנורה:

  
עוזרו של אדיסון שאל אותו: "איך אתה יכול להיכשל כל הזמן ועדיין להמשיך לנסות?", 

 אז אדיסון השיב: "לא נכשלתי, אלא מצאתי עוד 1000 דרכים בהם הנורה לא דולקת".
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