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مسائل تربیتی کودکتان را به نامادری و ناپدری نسپارید
یــک روانشــناس کــودک و نوجــوان بــا بیــان اینکــه
والدیــن مطلق ـهای کــه قصــد ازدواج مجــدد دارنــد بایــد
بــه نــوع رفتــار خــود توجــه کننــد ،گفــت :ســپردن مســائل
تربیتــی کــودکان بــه والــد غیــر بیولوژیــک (همســر جدیــد
والــد) یــک اشــتباه اســت زیــرا والــد غیــر بیولوژیــک در
مدیریــت مســائل و مشــکالت فرزنــدان نقــش همــراه را
دارنــد و نمیتواننــد نقــش فعالــی داشــته باشــند.
لیــا صادقــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :بــرای
بررســی ازدواج مجــدد والدینــی کــه از همســر خــود طالق
گرفتهانــد بایــد علــت طــاق ،نــوع رفتــار و اخــاق فرزنــد
و وضعیــت روانــی خانــواده را بررســی کــرد ،در هــر صــورت
بــه هــر دلیلــی کــه والدیــن از یکدیگــر طــاق و تصمیــم
بــه ازدواج مجــدد گرفتهانــد ،بایــد صراحتــا ایــن موضــوع
را کــه آنهــا نبایــد در زندگــی جدیــد والدینشــان دخالــت
کننــد توضیــح دهنــد ،ممکــن اســت فرزنــد در پــی ایــن
ازدواج لجبــازی کــرده و رفتارهــای هیجانــی و آزاردهنــده
از خــود بــروز دهنــد ،پــس الزم اســت والدیــن در پــی
بــروز ایــن رفتارهــا از ســوی فرزندشــان آنهــا را تنبیــه
نکننــد و بــا صبــوری ایــن موضــوع را بــرای فرزندشــان
توضیــح دهنــد ،چراکــه کــودک بــه تدریــج وضعیــت

جدیــد را میپذیــرد و والدیــن بایــد فرصتهایــی را
فراهــم آورنــد کــه فرزندشــان بتواننــد بــا فــرد جدیــدی
کــه بــا آنهــا ازدواج کــرده بیشــتر آشــنا شــوند.
وی معتقــد اســت کــه رفتــار والدیــن بــا فرزندشــان بایــد
بــه گون ـهای باشــد کــه فرزندشــان احســاس کنــد ازدواج
جدیــد پــدر یــا مــادرش شــرایط مطلوبتــری را بــرای
او رقــم میزنــد و والــد بایــد اوقاتــی را بــدون همســر
جدیــد بــا فرزنــد خــود ســپری کنــد .ایــن روانشــناس
کــودک و نوجــوان بــا بیــان اینکــه والدیــن در پــی ازدواج
مجددشــان بایــد بــه نــوع رفتــار خــود توجــه کننــد،
تصریــح کــرد :اگــر ازدواج مجــدد والدیــن زود هنــگام
بــه وقــوع بپیونــدد؛ یعنــی زمانــی کــه فرزنــدان خانــواده
هنــوز بــه ثبــات شــخصیتی نرســیدهاند و تطابــق الزم را
برقــرار نکردهانــد مشــکل پیچیدهتــر میشــود ،بنابرایــن
بایــد بــه کــودکان زمــان دهیــم تــا بــه تدریــج خــود را بــا
تغییــرات هماهنــگ کننــد.
بــه گفتــه صادقــی ،در مــواردی کــه والدیــن قصــد ازدواج
مجــدد دارنــد بایــد ایــن واقعیــت را بپذیرنــد کــه امــکان
دارد کــودکان همســر جدیــد والدشــان (والــد غیــر
بیولوژیــک) را دوســت نداشــته باشــند ،اگرچــه ممکــن

اســت آنهــا بــه والــد غیــر بیولوژیــک وصــل شــوند امــا
نمیتواننــد مســائل مهــم زندگــی خــود را بــه او واگــذار
کننــد .وی ســپردن مســائل تربیتــی کــودک بــه والــد غیــر
بیولوژیــک (همســر جدیــد والــد) را یــک اشــتباه دانســت
و گفــت :والــد غیــر بیولوژیکــی در مدیریــت مســائل و
مشــکالت فرزنــدان نقــش همــراه را دارنــد و نمیتوانــد
نقــش فعالــی داشــته باشــد .صادقــی در ادامــه در پاســخ
بــه ایــن ســوال کــه چــرا فرزنــدان در برابــر ازدواج مجــدد
والدینشــان مخالفــت میکننــد؟ بیــان کــرد :پــس
از طــاق والدیــن فرزنــدان ســعی دارنــد خــود را بــه
والدینشــان نزدیکتــر کننــد ،چراکــه آنهــا قصــد دارنــد
فقــدان کانــون مشــترک خانوادگیشــان را جبــران کننــد؛
بــه طــور مثــال در خانــوادهای کــه والدیــن از یکدیگــر جدا
شــدهاند اگــر پســری بــا مــادر زندگــی کنــد خــود را مــرد
خانــه تلقــی میکنــد و اگــر ایــن فرزنــد دختــر باشــد
خــود را بهتریــن دوســت و همــدم مــادر میدانــد ،هرچــه
زندگــی بــا یکــی از والدیــن طوالنیتــر باشــد پیونــد
رابطــه آنهــا عمیقتــر میشــود و همیــن امــر باعــث
میشــود کــه آنهــا بــرای حفــظ نقــش خــود بــه عنــوان
مــرد خانــه یــا بهتریــن همــدم مــادر مقاومــت بیشــتری
بــا ازدواج مجــدد مــادر داشــته باشــند و ایــن موضــوع را
قبــول نکننــد ،چراکــه ازدواج مجــدد جایگاهشــان را در
خانــه مــورد تهدیــد قــرار میدهــد.

