
* پیامدهای منطقی:۵فصل 

*پیامدهای منطقی از ابزارهای بسیار مفید و اثربخش رویکرد تربیت سالم است که در صورت کاربرد صحیح می تواند
مسئولیت پذیری را به بهترین شکل به بچه ها آموزش دهد و آن ها را با حفظ متانت و احترام، با واقعیت های زنننندگی

آشنا سازد.

کودکان در حال تنبیه شدن به چه  فکر می کنند؟!
برخی فکر می کنند چقدر بد و بی ارزش اند.•
برخی تصمیم می گیرند آن رفتار را دیگر تکرار نکنند؛ البتننه از تننرس تنننبیه، نننه از روی درک و تشننخیص•

درست و غلط بودن کارها.
خیلی به این فکر می کنند که چطور شما را شکست دهند و از شما انتقام بگیرند.•
برخی هم احساس بی عدالتی می کنند و به جای توجه به بدرفتاری، از دست بزرگتر تنننبیه کننننده عصننبانی•

می شوند یا برای خود تاسف می خورند.
با تکرار بدرفتاری، بزرگسالن با شدت بیشتری تنبیه می کنند و بدین ترتیب چرخه ی انتقام استمرار می یابد. 

در نظر داشته باشید تنبیه بی تاثیر نیست! ممکن است در لحظه بدرفتاری را متوقف کند، ولی بعد از مدت کوتنناهی،
بدرفتاری دوباره تکرار می شود. پس اگر به دنبال آثار بلند مدت هستید، تنبیه گزینه ی مناسبی نیست. روش هایی که
آثار بلند مدت دارند، به بچه ها کمک می کنند احساس توانمننندی کنننند و مهارت هننای زننندگی فننردی و اجتمنناعی

ارزشمند را بیاموزند. 
بدلیل استفاده ی نادرست از پیامدهای منطقی و طبیعی، علیرغم فایننده و تاثیرگننذاری روی کودکننان، ایننن ابننزار در
انتهای فهرست ابزارهای رویکرد تربیت سالم قرار دارد. پیامدهای منطقی، همیشه هم بهترین گزینه نیستند. تاکینند

تربیت سالم به استفاده از سایر شیوه ها از جمله راه حل مداری بجای استفاده از پیامدهاست.
با این وجود هنوز سه دلیل برای بحث درباره ی پیامدهای منطقی و طبیعی وجود دارد:

گاهی اوقات استفاده از پیامد، مناسب، مفید و موثر است. .1
از ابزارهای پرمصرف در خانه و مدرسه هستند..2
استفاده از آن ها برای بچه ها محترمانه و دل گرم کننده است و در صورت اسننتفاده ی درسننت، ایننن پیامنندها.3

 می توانند برای بچه ها بسیار آموزنده باشند و به آن ها کمک کنننند تننا مسننئولیت پذیری همننراه بننا متننانت و
احترام را بیاموزند.

پیامدهای طبیعی
یک پیامد طبیعی هرگونه رخدادی است که بدون دخالت یک بزرگسال به طور طبیعی اتفاق می افتد.

 هرگاه بزرگترها موعظه یا سرزنش می کنند، می گویننند:«بهننت کننه گفتننه بننودم...»،  یننا حننسمحکم کاری ممنوع!
 هستند؛ که میننزانمحکم کاریشرمندگی، سرزنش یا درد بیشتری را به شرایط طبیعی موجود می افزایند، در حال 

 خود را به کننودکدرک و هم دلییادگیری به دنبال تجربه ی یک پیامد طبیعی را کم می کند. به جای محکم کاری، 
نشان دهید: «حتما گرسنه ماندن، خیس شدن، نمره ی بد گرفتن، گم کردن ..، برایت خیلی سخت بوده است. » بننه
جای نجات دادن کودک بگویید: «دوستت دارم و ایمان دارم می توانی از عهده ی این کار بربیایی.» این کننار یکننی از



دل گرم کننده ترین کارهایی است که می توانید در حق کودک انجام دهید: حمایت از کودک بدون امداد و نجننات یننا
مراقبت بیش از حد از او. در غیر این صورت کودک نمی تواند مهارت های ارزشمند زندگی از قبیننل نظننم و ترتیننب و

احساس توانایی برای حل مشکلت در زندگی را بیاموزد.
اگرچه پیامدهای طبیعی راهی برای آموزش مسئولیت به کودک است، اما گاهی استفاده از آن ها عملی نیست: 

وقتی کودک در خطر است. مثل بزرگترها نمی توانند به کودک اجننازه دهننند پیامنندهای طننبیعی بننازی.1
کردن در خیابان را تجربه کند. کلید یادگیری برخی از مسئولیت های خاص، رشنند و رسننیدن بننه بلننوغ

است. 
برای آموزش دادن وقت صرف کنید. نظارت، بازداشتن و تغییر جهت دادن، سه تننا از بهننترین ابزارهننایی.2

هستند که می توان در مورد بچه های کوچک به کار برد. ضمن انجام ایننن کارهننا می توانینند بننه آمننوزش
کودک بپردازید تا زمانی که ذهن او رشد یافته و رابطه ی علت و معلول را درک کند. 

 وقتی پیامدهای طبیعی با حقوق دیگران تداخل پیدا می کند. مثل سنگ پرتاب کردن به دیگران. پنننس.3
نظارت مداوم بر کودکان زیر چهار سال، از وقوع حوادث خطرناک جلوگیری می کند.

وقتی نتایج رفتار کودک از نظر خودش اشکالی ندارد، پیامدهای طبیعی بی فایده اند..4

پیامدهای منطقی
پیامد منطقی برخلف پیامد طبیعی، نیازمند مداخله ی یک بزرگسننال (یننا کننودک دیگننر در نشسننت خننانوادگی یننا
کلسی) است. انتخاب مناسب یک پیامد منطقی، بچه هننا را تشننویق می کننند تننا مسننئولنه هم کنناری کنننند. بننرای

استفاده ی موثر از پیامدهای منطقی، به درک درستی از رفتار بچه ها و نتایج بلندمدت رفتار نیازمندیم. 
معمول خوب است به بچه ها حق انتخاب بدهیم که یا دست از بدرفتاری شان بردارند یننا پیامنندی منطقننی را تجربننه
کنند. هم چنین خوب است به طور خصوصی با بچه ها راجع به یک پیامد گفت و گو کنیم تننا آبروشننان نننزد همسننالن
حفظ شود. بجز دادن حق انتخاب و صحبت خصوصی با بچه ها، به معیاری نیاز داریم تا بفهمیم راه حل هامننان پیامنند

منطقی هستند یا تنبیه. 
چهار «میم» برای پیامدهای منطقی

رتبطمم.1
پیامد باید با رفتار ارتباط داشته باشد.

حترمانهمم.2
نباید شامل سرکوفت، شرمساری یا درد باشد و باید با قاطعیت و مهربانی اجرا شود.

نطقیمم.3
باید فاقد محکم کاری باشد.

علوم شده از قبلمم.4
کودک باید از قبل بداند اگر چه کار کند، چه پیامدی در انتظار اوست. 

اگر پیامدی یکی از این چهار «میم» را نداشته باشد، دیگر پیامد منطقی نیست، بلکه تنننبیه اسننت  و ممکننن اسننت
کودکان دچار چهار «ت» تنبیه شوند.

علت اصلی استفاده ی بزرگترها از تنبیه این است که می خواهند قدرت شان را به رخ بکشند و بر کودک پیروز شننوند
و یا با رنجاندن کودک از او انتقام بگیرند. آزار دیدن جزو ملزومات پیامدهای منطقی نیست. ممکن است کننودکی از



تجربه ی پیامد رفتار نادرستش، لذت ببرد! همین خوب است؛ چون هدف یک پیامد منطقی، توقف بدرفتاری و تغییر
جهت کودک به سمت رفتاری مناسب است.

این تصور اشتباه است که برای سوق دادن بچه ها به سمت عملکرد بهتر، نخست باید در آن ها احسنناس بنندی ایجنناد
کنیم. بچه ها زمانی بهتر عمل می کنند که احساس بهتری داشته باشند.

مشکل دیگر استفاده از پیامدهای رفتاری، این است که استفاده از این ابزار، به تفکر، صبر و خویشتن داری نیاز دارد.
یعنی عمل کردن به جای عکس العمل نشان دادن.

پیامدهای منطقی و اهداف نادرست رفتار
رهنمون مهم دیگر برای استفاده از پیامدهای منطقی، توجه به اهداف نادرست رفتننار اسننت. اسننتفاده از پیامنندهای
منطقی به هنگام نزاع بزرگسال و کودک، فقط ممکن است برای هدف جلب توجه موثر باشد. اگر هنندف قنندرت طلبی
یا انتقام جویی باشد، پیامدهای منطقی را باید طی یک جلسه ی حل مساله، آن هم بعد از آرام شنندن و بننه پیننروزی

رساندن کودک، به کار برد. پیامدهای منطقی را نمی توان در جنگ قدرت به کار برد.

تا وقتی بزرگسالن با تکرار تذکرها و حل مشکلت بچه ها  به جای حننل کننردن آن هننا بننا بچه هننا، آن هننا را از قبننول
مسئولیت دور نگه می دارند، بچه ها هرگز یاد نمی گیرند مسئول رفتار خود باشند. کودکان باید یاد بگیرند داشتن هر

امتیازی،  مسئولیتی به همراه دارد:
امتیاز = مسئولیت

 رعایت نکردن مسئولیت = از دست دادن امتیاز
داشتن اسباب بازی یک امتیاز است. مسئولیتی که این امتیاز به همراه دارد،  مراقبت از اسباب بازی است.

پیامد منطقی آشکار برای نپذیرفتن مسئولیت نگهداری اسباب بازی،  از دست دادن امتیاز داشتن آن است. 

هدف اصلی تربیت، برانگیختن کودکان به عملکرد بهتر است. پیامدهای منطقننی بهننترین راه حننل بننرای حننل اغلننب
مشکلت نیستند. شیوه های دیگری وجود دارد که شاید موثرتر باشنند؛ از جملننه: برگننزاری نشسننت های خننانوادگی،
تمرکز بر راه حل ها به جای تمرکز بر پیامدها، ایجاد برنامه های روزانه، دادن حق انتخاب های محدود، تقاضای کمننک، 
پرداختن به باور پشت رفتار، پیگیری با متانت و احترام،  در آغوش گرفتن، کمک به بچه ها در کشف پیامدها به جننای

تحمیل آن ها و ... 

چند مثال از پیامدهای رفتاری:
اگر کودکی شیر را بریزد، پیامد منطقی آن این است که شیر ریخته را تمیز کند.

وقتی کودکی میزش را خط خطی کند، باید میزش را تمیز کند.
اگر کودکی لباس کثیفش را در سبد لباس های کثیف قرار ندهد، لباسش به موقع شسته نمی شود.

وقتی کودکی ظرف غذایش را در خانه جا می گذارد، ظهر در مدرسه گرسنه می ماند.
اگر کودک صبح قبل از رفتن به مدرسه، به موقع لباسش را نپوشد، صبحانه را از دست می دهد.

پیامدهای طبیعی همیشه سودمندند، ولی پیامدهای منطقی ممکن است نتیجه ی عکس بدهند.


