
هنگامی که کودک با یکی از والدین، به دلیل فوت

والد دیگر یا طالق زندگی می کند و والد قصد ازدواج

مجدد دارد کودک با چالش ها و شرایط پر استرس

جدیدی رو به رو می شود. در بسیاری از موارد

والدین جدید سازوکارهای مناسبی دارند و کودکان

با شرایط جدید کنار می آیند و سازگار می شوند. اما،
برای برخی کودکان پذیرش این شرایط دشوار است

و در برابر حضور والد جدید واکنش های ناسازگارانه
نشان می دهند. واکنش ناسازگاری ممکن است

قبل از ازدواج شروع شود و مدت ها ادامه پیدا کند.

این واکنش ها اغلب ناشی از نگرش فرهنگی منفی

به والد جایگزین است. تا جایی که در فرهنگ ما آن-
ها را ناپدری و نامادری خطاب می کنند و انتظار
رفتار ظالمانه ای از سوی آن ها نسبت به کودک

دارند.

معموال شریک زندگی جدید سعی می کند ارتباط

مناسبی با کودک برقرار کند، ولی ممکن است با

واکنش های منفی از سوی کودک مواجه شود و بین

پرداختن به نقش والد و عدم پذیرش این نقش از

سوی کودک گرفتار شود. در ان شرایط ممکن است

برای کم کردن واکنش های کودک و جلب رضایت

وی، به شکل افراطی همه خواسته های وی را تامین

کند یا به کلی خودش را کنار بکشد و مدیریت کودک

را به والد اصلی واگذار کند یا جدال قدرت بین آن ها
شکل بگیرد که در هر صورت فرایند سازگاری دچار

مشکل می شود.

برای سازگاری کودک با ازدواج مجدد و حضور همسر

جدیدتان بهتر است اقدامات زیر را انجام دهید:

• گفت و گوی روشن و واضحی درباره کودک و شرایط
او با شریک جدید زندگی خود داشته باشید و درباره
شیوه تعامل و فرزندپروری با هم هماهنگ

شوید.اینکه مسئولیت تربیت و قانون گذاری برای

کودک را خودتان به تنهایی بر عهده بگیرید، مانع از

پذیرش بهتر کودک از سوی او می شود. بنابراین،

قانون ها مشترک باشند  و از جانب هردوی شما اجرا

شوند.

• در نظر داشته باشید، کودک حق دارد وقت هایی را
با شما، خصوصی و بدون حضور همسر جدید

بگذراند،این امر درباره والد اصلی دیگرش (در مورد

طالق) نیز صدق می کند، نباید کودک را از دیدن والد

دیگرش منع کنید.

• شریک زندگی جدید خود را ترغیب کنید که
زمان هایی  را برای تعامل دونفره با کودک اختصاص

دهد، اوقاتی که هر دونفر از ان لذت ببرند و بتوانند

تجربیات مشترک و خاطرای را با هم بسازند.

• بروز رفتارهای ناسازگارانه مثل: پرخاشگری، خشم،
غمگینی و ... نسبت به همسر جدید به خصوص در

هفته ها و ماه های اول شایع است. بنابراین، همسر
جدید از ابتدا باید برای مواجهه با این واکنش ها آماده

و برای مدیریت آن ها سازوکارهای مناسب را

اندیشیده باشد. شما تصمیم به زندگی با شریک

جدیدتان گرفته اید، اما کودکان برای پذیرش این

مسئله نیاز به زمان کافی و صبر شما دارد.

• هرچند این واکنش ها به عنوان بخشی از روند
سازگاری کودک قابل انتظار است، ولی باید برای

مدیریت آن ها و تسهیل سازگاری کودک سازوکارهای

مناسبی را در نظر بگیرید. سعی کنید زمان هایی را با

همسر جدیدتان به صورت جداگاه، برای صحبت

درباره احساساتش، همدلی با او و پیدا کردن راه های
مناسب برای مدیریت بهتر شرایط فرزندان سپری

کنید.

چطور به کودک کمک

کنیم تا با ازدواج مجدد

والدش کنار بیاید؟
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