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Oto	typowy	szkolny	poranek:	zdążyłem	już	stracić	rachu-
bę	w	liczeniu,	ile	razy	usłyszałem	któregoś	z	dorosłych	mó-
wiącego	dziecku	„Dobra	robota”.	Znajdujesz	się	w	miejscu,	
gdzie	rodzice	podwożą	swoje	dzieci	do	szkoły.	Zatrzymujesz	
samochód,	Twoja	pociecha	skrzętnie	odpina	pas	bezpieczeń-
stwa,	 zabiera	 torebkę	 ze	 śniadaniem		
i	wysiada	z	auta.	W	trakcie	gdy	udaje	
jej	się	wykonać	te	wszystkie	czynności,	
słyszy	 od	Ciebie:	 „Dobra	 robota.	Ko-
cham	Cię.”	W	końcu,	który	rodzic	nie	
czuje	miłości	 i	 rozpierającej	 go	 dumy	
na	 myśl	 o	 swoim	 dziecku?	 Któż	 nie	
chce	 na	 pożegnanie	 wysłać	 swojemu	
dziecku	pozytywnej	afirmacji?	A	kiedy	
Twoje	dziecko	odnosi	sukcesy,	cóż	złego	w	chwaleniu	go?

Pomimo	tego,	w	co	każe	nam	wierzyć	zdrowy	rozsądek,	
chwalone	dzieci	(i	dorośli)	nie	radzą	sobie	tak	dobrze	jak	sa-
modzielnie	motywujące	się	osoby.	W	gruncie	rzeczy	„dieta”	
składająca	 się	 z	 regularnych	 porcji	motywacji	 pochodzącej		
z	zewnątrz	skutkuje	czymś	zupełnie	przeciwnym	do	naszych	
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intencji.	Zamiast	utrzymać	poziom	osiągnięć	w	nauce,	chwa-
lone	dzieci	mogą	wykazywać	pretensjonalną	postawę	i	pewne	
problemy	z	zachowaniem.	W	przypadku	nas,	dorosłych,	jest	
tak	samo.	Daniel	Pink	opisuje	to	zjawisko	w	taki	sposób:	

„Zbyt	wiele	instytucji	–	nie	tylko	firm,	ale	także	organi-
zacji	 rządowych	 i	 organizacji	 nonprofit	
–	nadal	operuje	z	punktu	przestarzałych	
założeń	dotyczących	ludzkiego	potencja-
łu	i	możliwości	działania.	Dodatkowo	te	
założenia	 nie	 są	 sprawdzone,	 ponieważ	
są	 zakorzenione	 raczej	 w	 folklorze	 niż	
nauce.	 Instytucje	 kontynuują	 praktyki	
takie	 jak	krótkoterminowe	plany	moty-
wacyjne	oraz	systemy	rozliczania	na	pod-

stawie	osiągniętych	wyników.	Robią	to	w	obliczu	wyraźnych	
dowodów	wskazujących	na	to,	że	takie	działania	nie	spraw-
dzają	się,	a	nawet	przynoszą	szkodę.	Co	gorsza,	te	praktyki	
przeniknęły	nasze	szkoły,	gdzie	zasypujemy	„przyszłą	siłę	ro-
boczą”	iPodami,	gotówką,	kuponami	na	pizzę	w	celu	„zachę-
cenia”	jej	do	nauki.	Coś	tutaj	jest	nie	tak.”

Dzieci	stają	się	uzależnione	od	
pochwał	i	nagród;	im	więcej	

chwalimy,	tym	więcej	pochwał	
potrzebują.	To	niszczy	ich	zdolności	
bycia	niezależnymi,	polegającymi		

na	sobie	samych,	twórczymi.	



To,	 czego	 potrzeba	 dzieciom	 najbardziej,	 to	 bezwarun-
kowe	 rodzicielstwo	 i	 możliwości	 rozwijania	 ich	 własnej	
wewnętrznej	motywacji.	Zamiast	chwalić,	powinniśmy	do-
pingować,	dodawać	odwagi.	Zamiast	 chwalić,	powinniśmy	
przejawiać	 wdzięczność.	 Z	 kilku	 powodów	 okazuje	 się	 to	
być	bardzo	trudną	rzeczą	do	zrealizowania.	Po	pierwsze,	ze-
wnętrzna	motywacja,	 chwalenie	 i	
nagradzanie	jest	głęboko	osadzone	
w	naszej	kulturze,	a	więc	i	w	każ-
dym	z	nas.	Chwalenie	dzieci	roz-
poczyna	 się	 w	 zaskakująco	 wcze-
snym	wieku,	a	jego	rdzenna	forma	
to	„Dobra	robota”.	We	wczesnym	
dzieciństwie	 dzieci	 są	 chwalone	
za	 uśmiech,	 trzymanie	 łyżeczki,	
używanie	 łyżeczki,	 trzymanie	 ku-
beczka,	 picie	 z	 niego.	 Po	 drugie,	
będąc	 przyzwyczajeni	 do	 regular-
nych	pochwał,	po	prostu	wiemy,	
że	pochwała	działa,	tak	samo	jak	w	
sposób	dokładnie	przeciwny	dzia-
ła	 również	 nagana	 i	 wymierzenie	
kary.	W	końcu	zostaliśmy	wycho-
wani	poprzez	system	kar	 i	nagród	 i	 jest	wysoce	prawdopo-
dobne,	że	będziemy	aktywnie	poszukiwali	takiego	schematu	
i	starali	się	znaleźć	rekompensatę	w	przypadku	gdy	„należąca	
się	nam”	nagroda	nie	pojawi	się.	Po	trzecie	–	jesteśmy	uzależ-
nieni.	Pochwała	działa	na	nas	jak	narkotyk.	Jej	różnorodne	
formy	otaczają	nas	 z	każdej	 strony,	 a	nasze	 życie	 jest	nimi	
przesiąknięte	 zarówno	w	 strefie	 zewnętrznej,	 „namacalnej”,	
jak	i	w	strefie	naszego	wnętrza.	Któż	z	nas	nie	uśmiechnie	się	
zrelaksowany	i	nie	czuje	się	naprawdę	dobrze,	słysząc	„Dobra	
robota!”.	Kto	nie	przyjąłby	chętnie	podwyżki?	Kto	nie	pra-
cuje	ciężej	w	celu	uniknięcia	zwolnienia?	W	słowniku	beha-
wioralnym	jest	to	znane	jako	warunkowanie	instrumentalne.	

Odbieramy	 bodziec	 z	 zewnątrz,	 a	 następnie	 reagujemy	
na	niego.	Kiedy	nasza	reakcja	zostaje	wzmocniona	przez	po-
chwałę	 lub	 naganę,	 istnieje	 większe	 prawdopodobieństwo,	
że	zareagujemy	w	taki	sam	sposób	w	przyszłości,	kiedy	po-
nownie	 doświadczymy	 tego	 samego	 bodźca.	 Na	 przykład	
mówisz	swojemu	dziecku,	że	pora	na	kąpiel	(bodziec).	Ono	
odpowiada	szerokim	uśmiechem	i	udaje	się	do	łazienki.	Je-
steś	 zadowolony	 z	 takiej	 reakcji,	 a	 Twoje	 „Dobra	 robota”	
powinno	wzmocnić	jego	reakcję	okazującą	chęć	współpracy.	
Następnego	wieczoru	znów	mówisz	dziecku,	że	pora	na	ką-
piel	(bodziec).	Ono	ponownie	szeroko	się	uśmiecha	i	udaje	
się	do	 łazienki,	 słysząc	od	Ciebie	„Dobra	robota”.	Trzecie-
go	wieczoru	Twoje	dziecko	na	informację	o	kąpieli	reaguje	

krzykiem	i	stanowczym	„Nie!”.	Zamiast	je	pochwalić,	grozisz	
karą	„Jeśli	w	tej	chwili	nie	pójdziesz	do	wanny,	nie	przeczy-
tam	Ci	bajki	na	dobranoc”.

Warunkowanie	instrumentalne	wydaje	się	działać	w	spo-
sób	prosty	i	bezpośredni,	ale	tak	nie	jest.	Jeśli	dziecko	prze-
stanie	się	bawić	po	usłyszeniu	Twojej	groźby,	jaką	behawio-

ralną	reakcję	właśnie	wzmocniłeś?	
Jeśli	nadal	będzie	krzyczało,	a	Ty	
zaimplikujesz	kolejną	groźbę,	jaką	
jego	 reakcję	właśnie	wzmocniłeś?	
Alfie	Kohn	ostrzega:

Badania	wykazały,	 że	 im	 bar-
dziej	 nagradzamy	 ludzi	 za	 zro-
bienie	 czegoś,	 tym	bardziej	 tracą	
oni	zainteresowanie	wykonaniem	
czynności,	 za	 którą	 mieli	 otrzy-
mać	pochwałę.	W	tym	momencie	
nie	chodzi	już	o	rysowanie,	czyta-
nie,	myślenie,	tworzenie	–	chodzi	
o	zdobycie	jakiegoś	dobra,	nieza-
leżnie	 czy	 jest	 to	 lizak,	 lody	 czy	
zdanie	„Dobra	robota”.

Słownik	 American	 Heritage	
definiuje	warunkowanie	instrumentalne	jako:	proces	mody-
fikacji	zachowania,	w	którym	prawdopodobieństwo	danego	
zachowania	 jest	 zwiększane	 lub	 zmniejszane	poprzez	 pozy-
tywne	lub	negatywne	wzmocnienie,	każdorazowo	w	trakcie	
manifestowania	się	tego	zachowania;	w	ten	sposób	osobnik	
zaczyna	na	stałe	utożsamiać	przyjemne	lub	nieprzyjemne	do-
znanie	towarzyszące	wzmocnieniu	–	z	zachowaniem.”	

Warunkowanie	natomiast	jest	określone	jako	proces	na-
uki,	w	którym	zachowanie	osobnika	staje	się	uzależnione	od	
występowania	bodźca	w	jego	środowisku.

Warunkowanie	działa	na	zasadzie	–	jak	postępujemy,	sta-
nowi	o	tym,	czym	jesteśmy.	Zewnętrzna	motywacja	i	naga-
na	uczą	nas	jak	postępować;	nagrody	i	kary	wzmacniają	lub	
tłumią	dane	zachowanie.	A	więc	powinniśmy	chwalić	nasze	
dzieci	za	zachowania	zgodne	z	naszymi	oczekiwaniami.	Jeśli	
nie	zachowują	się	zgodnie	z	naszymi	oczekiwaniami,	powin-
niśmy	odmawiać	im	rzeczy,	które	lubią.	Jest	to	niczym	innym	
jak	miłością	pełną	uwarunkowań.	Kochamy	nasze	dzieci	za	
to	co	robią	lub	czego	nie	robią,	zamiast	kochać	je	za	to	kim	
są.	Zgodnie	z	tym	tokiem	myślenia,	dzieci	powinny	zapra-
cować	sobie	na	pochwały/nagrody	(miłość)	dostosowując	się	
do	jakiś	zewnętrznych	standardów.	I	nigdy	nie	powinniśmy	
nagradzać	zachowania	będącego	nie	do	przyjęcia.	Zgodnie	z	
takim	systemem,	nigdy	nie	powinniśmy	robić	następujących	
rzeczy:	 Twoje	 dziecko	 krzyczy	 i	 rzuca	 zabawkami	 zamiast	
wziąć	kąpiel.	Kiedy	się	uspokaja,	czytasz	mu	jego	ulubioną	
bajkę.	Czytanie	mu	ulubionej	bajki	wzmocniłoby	jego	reak-
cję	na	kąpiel	–	krzyk	i	rzucanie	zabawkami.	Przeczytanie	jego	
ulubionej	bajki	oznaczałoby,	że	ulegliśmy	naszemu	dziecku,	
teraz	ono	przejęło	kontrolę	i	uwarunkowało	Ciebie!

stim
ulus

reinf
orce
d

r



58 e!rodzice

Silne	wzmocnienie,	kara,	to	sposoby,	w	jaki	wykorzystu-
jemy	fakt,	że	ktoś	nas	kocha.	Jesli	będziesz	robił	rzeczy,	które	
mi	się	nie	podobają,	nie	okażę	Ci	swojej	miłości	i	będę	Cię	
ignorować,	 wyrażę	 swoje	 niezadowolenie	 i	 brak	 akceptacji	
lub	wycofam	się.	Ponieważ	dzieci	chcą	naszej	akceptacji,	są	to	
formy	kontroli	i	manipulacji	z	naszej	strony.	Kiedy	nie	oka-
zujemy	im	miłości	i	akcepta-
cji,	małe	dzieci	doświadczają	
trwogi.	Starsze	dzieci	w	takiej	
sytuacji	 mogą	 doświadczać	
depresji.	 Nastolatki	 mogą	
stracić	 kontakt	 ze	 swoim	
prawdziwym	 „ja”,	 na	 rzecz	
bycia	osobą,	którą	kochaliby	
i	 chcieliby	 w	 nich	 widzieć	
ich	 rodzice.	 Podsumowując,	
im	 więcej	 „karmimy”	 nasze	
dzieci	 uwarunkowaną	 miło-
ścią,	 tym	niższa	 staje	 się	 ich	
samoocena,	 pewność	 siebie		
i	poczucie	własnej	wartości.

Słowem	 kluczowym	 w	
warunkowaniu	 jest	 „zależ-
ny”.	 Kiedy	 warunkujemy	
dzieci,	 by	 reagowały	 na	
„Dobra	 robota”	 oraz	 na	 inne	 formy	 pochwały,	 niszczymy	
ich	wewnętrzną	motywację.	Dzieci	stają	się	uzależnione	od	
pochwał	i	nagród;	im	więcej	chwalimy,	tym	więcej	pochwał	
potrzebują.	 To	 niszczy	 ich	 zdolności	 bycia	 niezależnymi,	
polegającymi	 na	 sobie	 samych,	 twórczymi.	Dzieci	 stają	 się	
uzależnione	od	zewnętrznej	motywacji	zamiast	czerpać	satys-
fakcję	z	nauki	wykonywania	zadania.	Zamiast	czytać	dla	sa-
mej	radości	czytania,	dzieci	czytają,	by	dostać	lizaka.	Stają	się	
zależne	od	kogoś	„z	zewnątrz”,	by	dowiedzieć	się,	jak	sobie	z	
czymś	radzą.	A	jeśli	lizak	jest	odebrany	za	karę,	po	co	czytać?	
Jeśli	ktoś	inny	otrzymuje	lizaka,	po	co	czytać?	A	jeśli	każdy	
otrzymuje	 lizaka,	certyfikat,	medal,	 trofeum,	po	co	wogóle	
zawracać	sobie	głowę?

Nagradzanie	 i	chwalenie	dzieci	powinno	działać,	ale	nie	
działa	 prawidłowo.	Kiedy	 zabraknie	 bodźca,	 na	 jaki	 dzieci	
przyzwyczaiły	się	reagować	w	określony	sposób,	dzieci	stają	
się	zagubione	i	nie	wiedzą	co	robić.	Nauka	z	poziomu	wa-
runkowania	jest	czymś	zupełnie	innym	niż	nauka	z	poziomu	
kreatywności.	Bycie	posłusznym	nagrodzie	 lub	karze	może	
być	także	jedynie	tymczasowe.	Dzieci	przestają	wykonywać	
zadania,	kiedy	nie	obowiązuje	już	za	nie	nagroda	lub	kiedy	
nagroda	ma	taką	samą	lub	mniejszą	wartość.	Dzieci	(i	doro-
śli)	mogą	stracić	zainteresowanie,	a	następnie	odnosić	gorsze	
efekty	wykonując	określone	zadania,	kiedy	są	za	nie	nagra-
dzani.	Inne	badania	wykazują,	że	kiedy	dzieci	są	nagradzane	
za	zrobienie	czegoś	„miłego”,	wcale	nie	myślą	o	 sobie	 jako	
o	kimś	 „miłym”	 i	kiedy	nie	otrzymają	nagrody,	 są	poźniej	
mniej	skłonne	do	bycia	pomocnymi.

Te	rezultaty	wcale	nie	są	zaskakujące,	ponieważ	pochwa-
ła	koliduje	z	naturalnym	uczeniem	się.	Pochwała	i	nagroda	
to	 formy	kontroli;	chwalimy	 i	nagradzamy	to,	co	 lubimy	 i	
czego	oczekujemy.	Innymi	słowy	„Dobra	robota”	to	nie	po-
chwała.	To	 osąd.	Dzieci	 słyszą	wtedy	 „Kocham	Cię,	 ale..”	
W	 związku	 z	 tym	dziecko	może	 na	 początku	 czuć	 się	 do-

brze	 słysząc	naszą	 pochwałę,	
jednak	równocześnie	staje	się	
podejrzliwe,	 niepewne,	 za-
czyna	 czuć	 się	 winne,	 zależ-
ne.	 Uczy	 się	 słyszeć	 „ale...”.	
To	 jest	 uwarunkowana	 mi-
łość	 zamiast	 miłości	 bezwa-
runkowej.	 Jest	 diametralna	
różnica	 pomiędzy	 naklejką	
na	zderzaku	samochodu	mó-
wiącą	„Jestem	dumny	z	mo-
jego	dziecka	-	uhonorowane-
go	ucznia”	a	„Jestem	dumny		
z	mojego	dziecka”.	

Mówimy	 „Dobra	 robo-
ta”	 tak	 ochoczo.	 Być	 może	
zostaliśmy	 uwarunkowani,	
by	 mówić	 „Dobra	 robota”.		
W	 jaki	 sposób	 pozbyć	 się	

tego	nawyku?	Co	byś	zrobił,	gdybyś	przestał	mówić	„Dobra	
robota”?	Co	byś	powiedział,	gdyby	następnym	razem	dziec-
ko	pokazało	Ci	swój	obrazek?	W	jaki	sposób	wyraziłbyś	swój	
zachwyt	i	uznanie?	Alfie	Kohn	sugeruje:

Trudniej	jest	upewnić	się,	że	nasze	dzieci	czują	się	kocha-
ne	miłością	bezwarunkową	niż	po	prostu	kochać	 je.	Trud-
niej	 jest	odpowiadać	 im	w	obliczu	całej	 ich	złożoności,	niż	
skupiać	 się	 jedynie	na	 ich	 zachowaniu.	 Jest	 trudniej	 starać	
się	 rozwiązywać	 problemy	 razem	 z	 nimi,	 dawać	 im	powo-
dy,	by	robiły	te	właściwe	reczy	(i	pozwolić	im	samodzielnie	
formułowac	 ich	 własne	 powody	 robienia	 tych	 rzeczy),	 niż	
kontrolować	 je	 przy	 pomocy	 kija	 i	marchewki.	 Prawdziwa	
współpraca	z	dziećmi	wymaga	od	nas	więcej	niż	samo	spra-
wianie,	by	robiły	to	lub	tamto.	

Kiedy	łączy	nas	z	dziećmi	bezwarunkowa	miłość,	może-
my	odpowiadać	 energią	wsparcia	 i	wdzięczności.	 Jest	 pora	
kąpieli,	a	Twoje	dziecko	krzyczy	i	rzuca	zabawkami	zamiast	
iść	 do	wanny.	 Ty	 odpowiadasz	 na	 to	 z	 empatią,	 wczuwa-
jąc	 się	w	 jego	 emocje	 i	 potrzeby.	Kiedy	 się	 uspokaja,	 czy-
tasz	mu	jego	ulubioną	bajkę.	Zamiast	wpadać	w	koncepcję,	
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że	nagradzasz	w	ten	sposób	jego	furię,	zajmujesz	się	swoim	
dzieckiem	 z	 prawdziwym	 zrozumieniem;	 jego	 zachowania	
są	wyrazem	niespełnionych	potrzeb,	intencji,	uczuć	i	myśli.	
Po	przeczytaniu	bajki,	możesz	porozmawiać	z	dzieckiem	na	
temat	 różnych	 sposobów,	 w	 jakie	 można	 pogodzić	 Twoje		
i	jego	potrzeby.

W	 miłości	 bezwarunkowej	 wsparcie	 i	 wdzięczność	 są	
dwiema	silnymi	alternatywami	dla	nagrody	i	kary.	Wdzięcz-
ność	jest	podstawową	formą	zastępującą	nagrodę,	i	zgodnie	
ze	słowami	Wendy	Mogel,	należy	jej	uczyć	siebie	i	dzieci.

Aby	efektywnie	nauczyć	dzieci	wdzięczności,	my	rodzice	
powinniśmy	zacząć	od	nas	samych.	Jeśli	poprawiasz	sobie	na-
strój	wypadem	do	centrum	handlowego	lub	starasz	się	utrzy-
mać	swój	 status	 trzymając	 się	 z	Ornsteins,	wysyłasz	 swoim	
dzieciom	niezbyt	 dobrze	 ukrytą	wiadomość,	 że	 nabywanie	
rzeczy	to	forma	nagradzania	siebie,	czucia	się	ważnym,	 lub	

poprawienia	sobie	nastroju.	Nawet	jeśli	zdołamy	powstrzy-
mać	nasze	dzieci	przed	proszeniem	o	 tak	wiele	 rzeczy,	one	
i	 tak	nie	nauczą	 się,	 jak	być	wdzięczne,	 chyba,	 że	 zobaczą,	
jak	sami	pielęgnujemy	w	sobie	poczucie	wdzięczności.	Nikt	
nie	rodzi	się	z	poczuciem	wdzięczności;	to	cecha,	której	się	
uczymy.

Wdzięczność	 jest	 przejawem	 celebrowania	 życia.	
Wdzięczność	nie	jest	ani	nagrodą	ani	pochwałą,	wdzięczność	
nie	jest	osądem.	Marshall	Rosenberg	uczy,	że	wdzięczność	to	
kompleks	uczuć,	które	mówią	nam,	że	spotkaliśmy	potrzebę,	
by	wzbogacić	życie	i	służyć	mu.	Kiedy	Twoje	dziecko	poka-
zuje	Ci	swój	obrazek,	możesz	podzielić	się	swoją	obserwacją,	
uczuciami,	 i	w	ten	sposób	spotykasz	 jego	potrzeby:	„Kiedy	
patrzę	 na	 Twój	 obrazek,	 jestem	 niesamowicie	 szczęśliwy,	
ponieważ	uwielbiam	widzieć	Cię,	kiedy	 jesteś	 taki	 twórczy	
i	pomysłowy”.	n


