
در نظام تعليم و تربيت یک جامعه به طور اعم و 
در نظام تعليم و تربيت یک خانواده به طور اخص، 
ميان کلية عامــالن تربيتي و تعليمي باید همدلي، 
همفکري، همــکاري و هماهنگي وجود داشــته 
باشــد. در غير این صورت آن نظــام از کارایي الزم 
برخوردار نيست و ميان متعلمان و متربيان تعارض، 
چندگانگي، اضطراب و کشاکش حاصل مي شود و 
سرانجام به سالمت رواني کودکان آسيب هاي شدید 
وارد مي شود. در نتيجه، براي تربـيت کودکان سالم 
و با نشاط ضرورت دارد ميان همة عامالن تربيتي و 
همة کساني که با کودک سروکار دارند، وحدت رویه 

و هماهنگي وجود داشته باشد. 
مهم ترین عامالن تربيتي در درون خانواده، مادر 
و پدرند. راز و رمز موفقيت عامالن تربيتي در چهار 
رکن اساسي همدلي، همفکري، همکاري و هماهنگي 
نهفته است و مولوي در دفتر اول مثنوی معنوی در 

قصة هدهد و سليمان چه زیبا گفته است که:
  همزباني، خویشي و پيوندي است

  مرد با نامحرمان چون بندي است
  اي بسا، هندو و ترک همزبان

  اي بسا، دو ترک چون بيگانگان
  پس زباِن محرمي خود دیگرست

همدلي از همزباني بهترست
اگر ميان پدر و مادر در امر تربيت کودک وحدت 

نظر و هماهنگی وجود داشته باشد:
ë کودک از ثبات عاطفي الزم برخوردار می شود.

ë کودک احساس امنيت رواني و امنيت خاطر 
می کند.

ë کودک از شخصيتی سالم و متعادل بهره مند 
مي شود.

زماني کــه از عامالن تربيتي ســخن به ميان 
مي آیــد، منظور عامــالن تربيتي داخــل خانه و 

  دکتر احمد به پژوه

  استاد روان شناسی 
  دانشگاه تهران

اصول فرزندپروری: اصل 
هماهنگی عامالن تربیتي
اصول فرزندپروری: اصل 
هماهنگی عامالن تربیتي
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براي تربـیت 
کودکان سالم 

و با نشاط 
ضرورت دارد 

میان همة 
عامالن تربیتي 
و همة کساني 
که با کودک 

سروکار 
دارند، 

وحدت رویه 
و هماهنگي 
وجود داشته 

باشد. 
ë ë ë ë ë ë ë

خانواده )مانند: پدر، مادر، خواهر، برادر، مادربزرگ 
و پدربــزرگ(، عامالن تربيتي خــارج خانه، یعني 
مدرسه )مانند: مدیر، ناظم، معلمان، رانندة سرویس 
و سرایدار(، کتاب های درسی، دوستان و همساالن، 
کوچه و خيابان، مسجد و جامعه و رسانه ها )رادیو و 

تلویزیون( و نظایر آن است.

پیامدهای نبود هماهنگی میان عامالن 
تربیتي

در مقابل، چنانچه ميان عامالن تربيتي هماهنگي 
الزم وجود نداشته باشد، پيامدهایی جبران ناپذیر به 
وجود می آید. برای مثال، در خانه ای که مشــخص 
نيست چه کسی باید گل ها را آب دهد؛ گل های آن 
خانه خشــک می شوند یا ریشه های آنها بر اثر زیاد 

آب دادن می پوسد! 
مثال دیگر، اگر ميان دو آشــپز )پــدر و مادر( 
هماهنگی نباشد، آش شور می شود یا بی نمک! در 
هر حال بر اثر نبود هماهنگی ميان عامالن تربيتي، 
پيامدهایی نامطلوب به شرح زیر حاصل خواهد شد:

ë کودک به ناپایداري و دوگانگي شخصيت مبتال 
می شود.

ë در درون کودک تضاد و کشاکش روانی ایجاد 
می شود.

ë کودک دچار اضطراب و ناامنی روانی می شود.
ë کودک لجباز و بهانه گير می شود.

ë کــودک در آینده نمی تواند به خوبی تصميم 
بگيرد.

ë کودک دچار عدم اعتماد به نفس می شود.
ë کودک دچار تزلزل ارزش ها و آســيب پذیري 

فرهنگي مي شود. 
ë کودک از نبود هماهنگی ميان عامالن تربيتي 

سوء استفاده می کند.
ë موجب ناســازگاری ميان خواهران و برادران 

می شود.
ë موجب ریاکاری، تظاهر و نفاق می شود.

ë موجب بی اعتمادی کودک به والدین می شود.
ë موجب سرکشی و نافرمانی کودک می شود.

نکته اي که ضرورت دارد به آن اشــاره شود این 

است که پدر و مادر باید به یکدیگر احترام بگذارند 
و گناه اســت اگر پدري، مادر را نزد کودک تحقير 
و ســرزنش کند. همچنين گناه است اگر مادري، 
بخواهد نزد کودک به پدر بي احترامی  کند. به همين 
ترتيــب پدرها و مادرها باید بــه معلمان و مربيان 
احترام بگذارند و متقابــاًل معلمان و مربيان باید با 
پدرها و مادرها با احترام رفتار کنند. بدیهي اســت 
در صورت عدم هماهنگي ميــان عامالن تربيتي، 
فضاي خانه و مدرسه به فضاي کشاکش هاي رواني 
و عاطفي تبدیل مي شود که بيشترین آسيب را به 

رشد متعادل کودک وارد مي کند.
براي مثــال، دختر یا پســري مي خواهد براي 
شرکت در جشــن تولد به خانة دوستش برود. پدر 
مي گویــد: »نرو«. مــادر مي گوید: »نــه باید برود، 
اشــکال ندارد!« دختر در آستانة در قرار مي گيرد و 
یــک پا جلو و یک پا عقــب، نمي داند برود یا نرود! 
در ایــن موقعيت پدر و مادر بــا هم دعوا مي کنند. 
پدر مي گوید: »نه خانم نباید برود!« مادر مي گوید: 
»نه آقا اشــکالي ندارد، بگذار برود!« حاال دختر هم 
بالتکليف ایستاده اســت و ادامة ماجرا. حاصل این 
وضعيت مي شود عدم وحدت ميان عامالن تربيتي 
)پدر و مادر( که بر چگونگي روابط آنها با فرزندشان 
آســيب وارد مي کند. در این شرایط و فضاست که 
کودک مي آید پيش مادر، از پدر شــکایت مي کند 
و مي رود پيش پدر، از مادر بد مي گوید. کودک در 
این وضعيت ریاکار و منافق مي شود و در نهایت به 

چندگانگي شخصيت مبتال مي گردد.
در این ارتباط، فرزندانمــان، ما پدر و مادرها را 
مورد خطاب قرار می دهند و به ما می گویند )به پژوه، 

:)1393
ای پدر، ای مادر

بينتان همدلي ار باشد و مهر،
من چو گل در برتان شادابم،

مگذارید که الفت ز ميان برخيزد،
من پریشان شوم و آشفته،

نقض پيمان مکنيد،
19که خدا بين شما عهد مّودت بسته است.

مــاهــنــامــه
ـتربیتی آموزشی
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توصیه 

می شود پدر 
و مادر، نسبت 

به تعلیم و 
تربیت فرزند 
یا فرزندانشان 

احساس 
مسئولیت 
کنند، با 
یکدیگر 

مشورت کنند، 
برای تعلیم و 
تربیت آنان 

وقت بگذارند، 
تماشای 
تلویزیون 

را مدیریت 
کنند، در 

خانه فضای 
گفت وگو 
و صمیمیت 

ایجاد کنند و 
از خود خواهی 
و سلطه گری 

اجتناب 
نمایند.
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یکي دیگر از موانــع هماهنگي، دخالت برادر یا 
خواهــر بزرگتر، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها اســت 
و گاهــی اوقات برخی از کــودکان دارای دو پدر یا 
دو مادرنــد؛ لذا ضرورت دارد پدر و مادر قباًل با آنها 

صحبت کنند و هماهنگي الزم را به عمل آورند. 

توصیه ها
پدر و مادر باید پيشــتر دربارة امــور گوناگون 
مطالعــه کنند و با یکدیگر مشــورت نمایند. البته 
گفتنی است که طبق تجربيات بالينی و تحقيقات 
انجام شده، بزرگ ترین مانع هماهنگي پدر و مادر، 
ازدواج نامناسب و نادرست زن و شوهر و عدم رعایت 
تناسب ها در همسرگزیني است که تا پایان عمر بر 
روابط زن و شوهر یا پدر و مادر با یکدیگر آثار سوء بر 
جا مي گذارد. از این رو، بهترین نقطة شروع آموزش 

خانواده، آموزش همسرگزیني است.
پدر و مادر باید پيشتر دربارة امور گوناگون تربيتي 
و ســبک تربيتی کودک مطالعه کنند، با یکدیگر 
همفکري کنند، اختالف نظرهایشان را مرتفع نمایند 

و به تفاهم برسند و آنگاه تصميم بگيرند. 
توصيه می شــود پدر و مادر، نسبت به تعليم و 
تربيت فرزند یا فرزندانشان احساس مسئوليت کنند، 
با یکدیگر مشورت کنند، برای تعليم و تربيت آنان 
وقت بگذارند، تماشای تلویزیون را مدیریت کنند، در 
خانه فضای گفت وگو و صميميت ایجاد کنند و از 
خود خواهی و سلطه گری اجتناب نمایند. در هر حال 

یادتان باشد که فرزندآوری اختياری، اما فرزندپروری 
الزامي است.

پدر و مادر باید پيشــتر دربارة امــور گوناگون 
با یکدیگــر صحبت کنند و ســعی کنند اختالف 
نظرهایشان را مطرح کنند و به تفاهم برسند )برای 
مثال، اســتفاده از چادر یا مانتو، جمع و جور کردن 
وسایل شخصی، اسباب بازی و لوازم تحریر، رفتن یا 
نرفتن به جشن تولد، زمان شام خوردن و خوابيدن 

و نظایر آن(.

بنابراین:
همدلی، همفکری، همکاری وهماهنگی عامالن 
تربيتی در درون خانه و خانواده، به ویژه پدر و مادر، 
اساس رشــد ســالم و متعادل فرزندان را تشکيل 

می دهد.
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