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Stiluri parentale

- STUDIU -

Întotdeauna alegem cum să ne purtăm, e drept că
nu suntem mereu conştienţi de alegerea făcută.
Desigur, fiecare dintre noi am avut părinţi, al
căror model îl vom urma sau nu, în funcţie de
impresia pe care aceştia au lăsat-o asupra noastră.
Dar este, aceasta modalitatea corectă?
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1.1.

Scopul, obiectivele şi ipotezele cercetării

Nu toţi suntem părinţi. Faţă de acest rol social avem însă, cu toţii, o atitudine încărcată
emoţional. Ca şi rolul de copil, cel de părinte are o semnificaţie biologică, diferită de
abordarea sa psihologică. Rolul de părinte este abordat atât ca rol natural, cât şi ca rezultat al
unei opţiuni.
Unii îl privesc ca pe un dar, alţii ca pe o obligaţie care nu se mai sfârşeşte, iar alţii ca pe un
rezultat al unei opţiuni. Unele persoane îşi doresc cu disperare să îndeplinească rolul de
părinte, în timp ce altele se feresc de un asemenea rol. Există oameni care se pregătesc riguros
în acest sens, dar întâlnim şi persoane care nu acordă unei asemenea pregătiri nici un fel de
interes.
În privinţa circumstanţelor îndeplinirii acestui rol, ne confruntăm cu diferite situaţii,
fie avem un anturajul care ne susţine, fie ne aflăm într-un mediu ostil, indiferent, care
condamnă calitatea noastră de părinte.
Niciodată nu a fost uşor să educăm copii, să-i învăţăm ce este bine şi ce este rău, iar
astăzi este mai complicat şi mai important ca niciodată. Mai mult ca niciodată, copiii noştri
sunt expuşi, în toate sensurile, la mai multe informaţii şi stimulări din toate domeniile.
Adesea, descrierea viziunii asupra rolului ideal de părinte implică o serie de diferenţieri. De
cele mai multe ori, părinţii de bazează pe intuiţie şi abordează educarea copiilor ca pe un
proces natural, sau sunt mai temători şi apelează la diferite strategii şi modele constituite pe
baza unor cercetări riguroase şi de lungă durată.
Ce înseamnă să fii părinte?
Încearcă să alcătuieşti spontan fără a te concentra asupra unui model ideal, o listă de
caracteristici pe care ar trebui să le aibă o persoană pentru a putea fi numită părinte. Îţi poţi
începe observaţiile cu momentul naşterii, al acordării îngrijirii copilului, gândeşte-te la situaţii
atipice. Încearcă să compari lista cu alte persoane. Reflectează asupra existenţei
similitudinilor şi deosebirilor
Răspunde la următoarele întrebări:
 Ce anume trebuie să facă o persoană pentru a fi percepută de noi ca părinte?
 Părintele este cel care aduce pe lume un copil sau persoana care se preocupă de
acesta?
 Îngrijirea trebuie să aibă anumite caracteristici pentru a putea vorbi despre calitatea
de părinte?
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Prezentul studiu îndeamnă părinţii să-şi permită să părăsească propriile credinţe şi
convingeri privind ce este corect şi bun pentru copil, şi să îngăduie să-şi modifice stilul
parental adoptat.
Acest studiu s-a dezvoltat din dorinţa de a oferi opţiuni şi instrumente, dar şi exemple
din care părinţii să înţeleagă ce este bine pentru propriul copil. Scopul studiului este de a
sprijini părintele să descopere stilul parental optim şi să-l transmită cu succes copilului.
Foarte multe cercetări din domeniu afirmă că pentru a creşte copiii au nevoie să
stabilească cu mamele contact vizual şi corporal, confirmându-le astfel existenţa. Grija
maternă este importantă nu doar ca sursă a sentimentului social de siguranţă, ci şi ca factor
esenţial în antrenarea socială a copiilor. De cele mai multe ori ne gândim cum trebuie să
răspundem la cerinţele copilului şi la rolul părintelui în satisfacerea acestora. Cele mai multe
cercetări ne transmit faptul că pentru orice copil este important să aibă părinţi, chiar dacă
aceştia nu sunt foarte sensibili. Copilul se află într-o situaţie mult mai defavorizată când
părintele său nu se interesează deloc de el, îl ignoră sau îl abandonează. Pentru a exista şi
adori să trăiască, copilul trebuie să aibă conştiinţa că aparţine cuiva, că există cineva căruia îi
pasă de el. Grija maternă este importantă nu doar ca sursă a sentimentului social de siguranţă,
ci şi ca factor esenţial în antrenarea socială a micuţilor.
Aproape şi cald sau departe şi rece?
Ce strategie ţi se pare potrivită pentru educarea copilului, contactul fizic şi afectiv
apropiat sau deprinderea copilului cu o legătură fizică redusă la minimum? Nu uita că ambele
strategii exprimă atitudini extreme.
Se poate observa că adepţii unei atitudini distante în educarea copiilor oferă adesea
mai multe argumente raţionale, timpul economisit, necesitatea de adaptare a copilului la
condiţii diferite, confortul şi liniştea. Adepţii îngrijirii însoţite de manifestări afective nu
dispun de alte argumente în afara celor afective. Mai trebuie să ne gândim la nevoile copilului
în diferite etape ale dezvoltării sale şi să ne gândim pe care să le satisfacem primele.
Calitatea de părinte - o sarcină?
Este nevoie să ne gândim cum trebuie să

participăm, ca părinţi, la dezvoltarea

copilului.
Frecvent întâlnim în literatura de specialitate şi în practica profesioniştilor tendinţa de a-i
trata pe părinţi ca pe nişte executanţi pasivi ai unor programe cu recomandări care aşteaptă să
fie aplicate. Este vorba de modelul sarcină al îndeplinirii rolurilor sociale.
Din perspectiva acestui model, părintele trebuie să acţioneze în virtutea anumitor
reguli, să îndeplinească anumite cerinţe, să aleagă bine formele de activitate şi să stabilească
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anumite sarcini. Într-o asemenea abordare, copilul este tratat ca un obiect, lui i se limitează
dezvoltarea personală şi propria activitate creativă, iar părintele îşi limitează dezvoltarea
personală şi adaptarea la diferitele etape de viaţă ale copilului.
Subiectul analizei noastre trebuie să fie, aşadar, interacţiunea naturală dintre copil şi
părinţii săi. O asemenea interacţiune reprezintă un fragment dintr-un proces natural şi de
lungă durată, la care participă şi se influenţează reciproc cel puţin două persoane autonome ,
părintele şi copilul. Aceste persoane sunt la fel de importante. Uneori nu este deloc aşa, putem
întâlni atitudini în care se atribuie o mai mare valoare binelui părintelui sau în care binele
copilului este mai important.
Există situaţii, când părinţii îşi dedică întreaga viaţă profesională şi socială binelui
copilului, sau situaţii când părinţii continuă să trăiască după propriile reguli şi văzându-l
extrem de rar.
Calitatea de părinte se compune din îngrijire, educaţie şi învăţare. Ni se pare că ne
creştem copiii, îi educăm, şi-i învăţăm după un plan, în virtutea unei scheme conştiente şi
intenţionat elaborate. Exercităm influenţe asupra copiilor noştri în mod spontan, indiferent
dacă intenţionăm sau absolut neintenţionat.
De fapt, puţini părinţi îşi dau seama ce fac şi de consecinţele eforturilor lor. În cadrul
modelului sarcină, în centrul atenţiei este copilul ca obiect al acţiunii, iar adultul ca instrument
al acesteia. Adultul tinde spre impunerea formelor de activitate dorite de el în comportamentul
copilului, indiferent de costurile personale suportate. De fapt, părintele are rolul unui
executant, deoarece de la el se aşteaptă însuşiri adecvate, priceperi, precum şi cunoştinţe de
specialitate aprofundate. Pentru a obţine rezultate bune părintele ar trebui să adapteze sarcinile
la posibilităţile copilului, să-l motiveze pentru efort. Identificându-se cu modelul sarcină,
părintele apreciază singur comportamentul său în funcţie de eficienţa pe care o înregistrează.
Prin urmare, părinţii şi copiii se acceptă reciproc numai în măsura în care răspund cerinţelor
aşteptate. Astfel, apar suferinţe umane, ca urmare a perceperii iubirii condiţionate, şi lipsa de
orientare după motive, sentimente şi senzaţii reale.
Rolul de părinte se realizează cu un partener care nu a devenit încă adult şi este
incomplet format, aflat într-o stare de dependenţă fizică, psihică şi formală. În relaţia părintecopil nu putem înceta să îndeplinim rolul cât timp copilul trăieşte şi noi nu am fost privaţi de
autoritatea părintească. Părintele poate să renunţe la rolul de părinte sau îl poate modifica întro oarecare măsură, chiar dacă această manifestare ar fi expresia unei patologii.
Educaţia copilului face parte din cerinţele rolului de părinte, iar pentru ca acest lucru
să se realizeze rolul de părinte nu trebuie să devină o recompensă.
Pagina 4 din 19

Stiluri parentale

Iată ce putem face şi ce anume trebuie evitat:

 oferirea dragostei necondiţionate, dragoste pentru că există, fără ca cel mic să
simtă că este proprietatea părintelui;
 transmiterea de informaţii reversibile despre comportamente, copilul are nevoie de
mesaje clare, exprimate ca reacţie la comportamentul său, pentru un copil este
nevoie să exprimi atitudini negative, decât să nu exprime nici un fel de emoţii;
 copilul nu trebuie să fie ideal, părintele trebuie să abandoneze ideea de a vedea
lucrurile într-o lumină ideală;
 tratează copilul după principiul reciprocităţii, frecvent această recomandare simplă
nu este respectată în cadrul relaţiei părinte-copil.
Părinţii trebuie să-i înveţe pe copii consecinţele comportamentelor lor, nimic nu-l
învaţă mai bine să conştientizeze responsabilitatea necesară pentru propriile acţiuni. De
asemenea, un copil trebuie să cunoască

ireversibilitatea anumitor procese şi să suporte

consecinţele. Astfel, copilul învaţă mult mai eficient din experienţa nemijlocită, decât
ascultând recomandările noastre. Mulţi părinţi consideră că sunt buni dacă protejează copilul
atunci când trebuie să-şi asume consecinţele propriului comportament.
Spre deosebire de modelul sarcină, foarte mulţi specialişti semnalează necesitatea de a
concepe calitatea de părinte şi în alt mod. Rolul de părinte se poate realiza sub denumirea de
model interactiv.
În cadrul unui asemenea model, nu apare un scop impus sau acceptat din afară
familiei, părintele se concentrează asupra procesului de interacţiune în sine, fiind importantă
relaţia dintre ei. În cadrul acestui model sunt mai puţin importante sarcinile şi îndeplinirea
aşteptărilor, scopurile acţiunilor sunt formulate conştient, discutate , apărute în spiritul
valorilor realizate tocmai din interacţiune. Adesea iau forma unor propuneri şi idei, care pot fi
supuse unor negocieri şi în care se ţine cont de părerea tuturor participanţilor la interacţiune.
În cadrul acestui model, părintele nu se concentrează doar asupra copilului, asupra
sarcinii care urmează a fi realizată, ci analizează toate perspectivele derivate din interacţiune.
Acest comportament duce la o diminuare a costurilor personale ale fiecărui partener al
interacţiunii şi face posibilă creşterea riscului asumat în cadrul acţiunii.
O asemenea familie se adaptează mai bine le nou şi obţine mai uşor starea de confort ca
urmare a menţinerii propriei autonomii şi a satisfacţiei creativităţii manifestate.
Pentru mulţi părinţi această metodă produce nelinişte, tocmai pentru că nu există
reguli şi strategii stricte. Părinţii, ca şi modele şi agenţi ce recompensează sau pedepsesc, pot
juca un rol major în prevenţia, minimalizarea sau exacerbarea problemelor emoţionale şi
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comportamentale ale copiilor. Ellis a susţinut în mod constant faptul că cel mai rău lucru pe
care părinţii îl pot face copiilor lor este să-i blameze ei înşişi şi în cazul unora dintre ei
conduce în mod inevitabil spre sentimente cronice de anxietate, vinovăţie, stimă de sine
scăzută, iar în alte cazuri conducând spre ostilitate şi intoleranţă. Alternativ, părinţii pot să
utilizeze modalităţi nepotrivite şi non-constructive de management al comportamentului
copilului datorită ignoranţei. E consideră că ceea ce fac este întotdeauna corect şi adesea este
unica modalitate în care îşi pot conceptualiza relaţia cu copiii lor.
Vom lua pe rând în discuţie fiecare dintre aceste situaţii pentru a putea recunoaşte şi
transforma ceea ce este model parental negativ în model concret şi consecvent pozitiv, care dă
posibilitatea copilului să simtă, fie că este un pici care abia învaţă să meargă fie este un
şcolar, că ce descoperă în relaţie cu părinţii are un sens profund şi unitar. Ce trebuie să ştim
încă de la început este faptul că, alături de dragoste, cooperarea dintre părinţi este poate lucrul
cel mai important care i se poate dărui unui copil, fie mic, fie mare. Există o linie de
demarcaţie fină între a fi rigid şi a fi supra-indulgent, între a-ţi controla nemulţumirea în
prezenţa copilului pentru a purta discuţia în contradictoriu ceva mai târziu acasă. Putem
înţelege cât este de distructiv pentru copil situaţia în care comportamentul parental se sparge
în două extreme trăite simultan sau consecutiv de un copil care nu ştie ce să înţeleagă din ceea
ce i se întâmplă.
Deşi rolul părinţilor este acela de a influenţa, învăţa şi supraveghea copiii, oamenii
aleg maniere diferite pentru a face aceste lucruri. La o extremă se află cei care doresc să
exercite un control absolut asupra copiilor, punând o mare presiune pe umerii copiilor, iar la
celălalt pol sunt acei părinţi care se limitează la a îndeplini doar sarcinile propuse de statutul
de părinte. Observând aceste diferenţe, specialiştii au propus conceptul de stil parental pentru
a se referi la variaţiile normale în încercările de control şi socializare a copiilor de către
părinţi.
Conform lui Paul Hauch, părinţii pot adopta următoarele stiluri parentale:
1. Stilul parental ferm şi non-blând:
Acest stil parental implică un comportament parental de stabilirea a unor reguli rigide,
fără a permite vreodată copilului să le chestioneze autoritatea, centrarea pe greşeli, atacarea
personalităţii lui, stricteţe şi lipsa oferirii laudelor. Ca răspuns la acest stil, copiii vor ajunge să
se evalueze ca fiind nevaloroşi şi inferiori, considerându-i pe toţi ceilalţi superiori, ei vor trăi
anxietate, nesiguranţă şi vinovăţie, dovedindu-se a fi ezitanți, dependenţi şi cu un
comportament submisiv.
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Convingerile parentale care stau la baza acestui stil parental excesiv de strict şi aspru
includ:
 a mă înfuria este o metodă eficientă de a modifica comportamentul copilului meu
 furia ajută la rezolvarea problemelor
 copiii trebuie bătuţi pentru a-i aduce la o formă civilizată
 copilul şi comportamentul său sunt acelaşi lucru
 lauda şi recompensa nu sunt necesare şi îl fac să devină răsfăţat
 părinţii au întotdeauna dreptate
 copiii nu trebuie să-şi contrazică părinţii sau să-i chestioneze
 părintele poate obliga copilul să face orice vrea el
2. Stilul parental blând şi non-ferm:
Se referă la situaţia în care părinţii arată dragoste şi afecţiune, dar realizează puţine
solicitări şi stabilesc puţine limite. Părinţii care au acest pattern par să procedeze aşa fie din
dorinţa de anu-şi frustra copilul, fie din sentimentul de vinovăţie. Copiii din astfel de familii
pot deveni aiuriţi, sunt lipsiţi de putere, egocentrici, infantili emoţionali şi dependenţi, au o
toleranţă scăzută la frustrare şi evită responsabilităţile.
Convingerile parentale care stau la baza acestui stil parental excesiv de permisiv şi
non-solicitant includ:
 copiii nu trebuie să fie frustraţi
 toate formale de pedeapsă sunt greşite
 copiii trebuie să fie liberi să se exprime
 creşterea copiilor trebuie să fie distractivă şi uşoară
 dacă simţi că ceva e corect înseamnă că este corect
 sunt prea slab şi neajutorat pentru a şti ce este bine tot timpul, aşa că decid pe
moment
3. Stilul parental non-blând şi non- ferm:
Părinţii îşi critică sever copiii pentru comportamentele lor greşite, dar nu le oferă
aproape niciodată laude pentru comportamentele bune. Ca şi rezultat, ei vor avea
comportamente cronice de încălcare a regulilor, vor întâmpina probleme cu lege, vor fi furioşi
şi frustraţi pentru că nu reuşesc aproape niciodată să-şi mulţumească părinţii, vor testa limitele
părinţilor pentru a-i face pe aceştia să arate că le pasă.
4. Stilul parental blând şi ferm:
Părinţii care îşi cresc copiii în această manieră discută şi se gândesc împreună cu ei la
ceea ce înseamnă comportamente inacceptabile, se centrează pe comportament, dar nu
Pagina 7 din 19

Stiluri parentale

blamează copilul, stabilesc limite cu consecinţe clare pentru nerespectarea lor, stabilirea
pedepselor relaţionate cu învăţarea regulilor, nu blamează, câteodată îşi frustrează copilul
dacă este necesar, aplică o constrângere rezonabilă pentru învăţarea auto-disciplinei şi
amânarea gratificării, nu pedepsesc niciodată datorită furiei şi frecvent laudă copilul şi îi arată
dragoste. copiii crescuţi în această manieră experienţiază o stare de bine socio-emoţională şi
au reuşite pe măsura potenţialului lor.
Pe de altă parte, R. Edwards (2001) descrie patru tipuri parentale: autoritar, permisiv,
democratic, precum şi cel mixt:
1. Stilul autoritar
Părintele autoritar este orientat spre supunere şi se aşteaptă ca regulile şi ordinele lui
să fie respectate cu stricteţe, chiar dacă nu explică raţiunile pe care acestea se întemeiază.
Dominat de aşteptări mari şi de dorinţa de perfecţiune, părintele autoritar doreşte un copil
competitiv, care să-şi folosească la maxim posibilităţile, motiv pentru care îl presează pe copil
să studieze în permanenţă. Chiar şi atunci când copilul are reuşite, părintele autoritar nu îşi
arată afecţiunea, recurgând rareori la laude şi la recompensă. Aceşti părinţi sunt foarte stricţi,
au multe reguli. Ei blamează, îşi ceartă foarte mult copiii pentru a-i aduce pe drumul pe care îl
doresc. Copiii nu au opinii şi nu au voie să pună întrebări, ca urmare nu învaţă să gândească
pentru ei înşişi şi nici să ia decizii. Copiilor le este, de regulă, frică de părinţi. De regulă,
copiii ai căror părinţi utilizează acest stil parental obţin performanţe şcolare bune şi nu
prezintă probleme comportamentale, în schimb nu demonstrează abilităţi sociale dezvoltate,
au o stimă de sine scăzută şi înregistrează nivele crescute de depresie. Când ajung adolescenţi
devin de foarte multe ori rebeli pentru a scăpa de această rigiditate. Cei mai mulţi copii
crescuţi în astfel de familii dezvoltă comportamente de risc, consum de droguri, alcool,
delicvenţă, în încercarea de a se revolta acestui stil parental şi, o dată ajunşi la vârsta matură
este posibil să rupă relaţiile cu părinţii. Dezavantajele acestui stil parental sunt, cel mai adesea
creşterea ostilităţii, scăderea stimei de sine, nivel ridicat al depresiei şi împiedicarea
dezvoltării competenţelor sociale.
2. Stilul permisiv
În raport cu părinţii autoritari, cei permisivi au puţine reguli şi nu au limite clare.
Aceşti părinţi cedează în faţa copiilor, dacă impun o regulă copiii o încalcă. Stilul prea
permisiv duce la haos, copiii fiind cei care deţin puterea. Copiii cu astfel de părinţi sunt
obişnuiţi să facă numai ce doresc şi nu vor respecta regulile. Sunt foarte egoişti şi răsfăţaţi.
Părinţii permisivi sunt indulgenţi şi atenţi la nevoile copiilor, dar nu au aşteptări clare de la ei.
Non-conformişti şi blânzi, ei nu impun copiilor un anumit tip de comportament, ci le acordă
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o libertate, lăsând la latitudinea acestora procesul de auto-reglare. Părintele permisiv aplică o
disciplină inconstantă, evită confruntările şi cedează uşor constrângerilor sau plânsului
copilului. Este, mai degrabă apropiat de membrii familiei şi comunicativ, preferând mai
degrabă rolul de prieten al copilului decât pe cel de părinte. Copiii ai căror părinţi adoptă stilul
permisiv prezintă o mare probabilitate de a manifesta probleme comportamentale sau
performanţe şcolare scăzute, dar au o atimă de sine ridicată, bune abilităţi sociale şi sunt
puţini redispuşi depresiei.
Părinţii care au un astfel de comportament o pot face din următoarele motive;
 au crescut, la rândul lor cu părinţi autoritari şi consideră că este mai bine fără
disciplină:
 permisivitatea este o reacţie faţă de educaţia lor rigidă, aspră;
 sunt supuşi unui risc extrem şi nu au energia necesară pentru a impune respectarea
regulilor;
 se pot afla frecvent sub influenţa alcoolului sau a drogurilor.
3. Stilul democratic
Aceşti părinţi se bazează pe principiul de a acorda şanse copiilor lor. Ei realizează o
echivalenţă între obligaţii şi libertăţi. Au reguli simple şi concise, pedepse rezonabile în cazul
încălcării acestora. Petrec mult timp discutând împreună cu copiii motivele pentru care au
stabilite regulile. Copiii care cresc în astfel de familii învaţă că opţiunile lor sunt importante,
învaţă cum să ia decizi. Aceşti copii vor fi independenţi şi responsabili. Părinţii democratici
au standarde stabilite clar pentru copiii lor, urmărind constant măsura în care acestea au fost
atinse. Asertivi, dar nu intruzivi şi restrictivi, aceşti părinţi vor să-şi educe copiii, astfel încât
să poată deveni adulţi responsabili, disciplinaţi şi cooperanţi. Acest stil parental nu rămâne
lipsit de rezultate, copiii au scoruri ridicate la învăţătură şi bune competenţe sociale.
4. Stilul mixt
Cele trei stiluri parentale pot să nu fie distincte în viaţa de zi cu zi. Fiecare părinte
poate trece prin fiecare stil, în momente diferite ale zilei sau ale existenţei sale. De exemplu, o
mamă democratică poate deveni permisivă când este foarte obosită. Majoritatea părinţilor au
un stil dominat, pe care îl folosesc cea mai mare parte a timpului, dar circumstanţele şi
relaţiile dinamice produc frecvent o mixtură a stilurilor.
Stilurile parentale pot afecta dezvoltarea cognitivă a copiilor.
Având în vedere că conţinutul tutelei este identic cu cel al ocrotirii copilului prin
părinţii fireşti, rezultă că şi rolul tutorelui în creşterea copilului este identic cu cel al părinţilor
fireşti.
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Analiza problematicii stilurilor parentale, este o mare provocare deoarece impactului
pe care îl au asupra sănătăţii psihologice a copiilor este destul de mare. Cercetările au indicat
în mod special existenţa a două elemente principale în funcţie de care pot fi definite stilurile
parentale, căldura şi controlul. Căldura părintească se referă la capacitatea de a fi apropiat din
punct de vedere afectiv de copil, de a fi atent la nevoile şi la emoţiile copilului şi de a-i arăta
acest lucru. Controlul parental încorporează comportamente de disciplină precum învăţarea
copiilor să acţioneze conform regulilor, setarea limitelor într-un mod consistent şi emoţional
neutru, având aşteptări adecvate vârstei copilului şi monitorizând toate activităţile.
În ultimul timp societatea este tot mai preocupată să asigure condiţii prielnice pentru
ca rolul de părinte să fie abordat într-o manieră cât mai naturală. În studiile şi cercetările
sociale şi psihologice este abordată fie complexitatea fenomenului, fie profilul părintelui
ideal, fie ambele. Unii îl privesc ca pe un dar, iar alţii ca pe o obligaţie care niciodată nu ia
sfârşit. Există oameni care se pregătesc intens şi riguros să îndeplinească rolul de părinte, dar
întâlnim şi persoane care nu acordă unei asemenea pregătiri nici un fel de interes. Asumarea
rolului de părinte naşte emoţii care fac legătura între părinte şi copil.
În viaţă există roluri realizate pe termen scurt şi există roluri realizate pe termen lung,
iar rolul de părinte este un rol pe termen lung. De obicei, omul îndeplineşte două sau mai
multe roluri concomitent, cineva poate să fie profesor, soţ, tată sau membru al unei
organizaţii.
Afirmând că un individ îndeplineşte toate aceste roluri, ne îndreptăm atenţia asupra
faptului că fiecare dintre aceste roluri îi solicită anumite cerinţe faţă de persoana respectivă.
Nu întotdeauna cerinţele impuse de anumite roluri concordă, nu reuşim întotdeauna să
realizăm toate obiectivele care decurg de aici într-un mod care să ne satisfacă pe noi înşine şi
pe cei din jurul nostru. Se întâmplă foarte des ca cineva să fie un bun profesionist, dar un
partener mai puţin reuşit, un excelent politician, dar un tată care lasă de dorit.
Dacă vrem ca lucrurile să decurgă într-un anumit fel este nevoie să cunoaştem anumiţi
factori ce permit o bună armonizare a cerinţelor cu rolurile sociale. În societatea
contemporană, pluralitatea rolurilor sociale nu ţine doar de destinul adultului, chiar şi copilul
trebuie să îndeplinească diferite roluri şi nu întotdeauna cerinţele acestora pot fi armonios
concordante. De cele mai multe ori cerinţele unui rol se pot afla în contradicţie cu cerinţele
altui rol, dacă sunt respectate pe deplin cerinţele unui rol social individul se expune unor
variate sancţiuni şi represiuni, mai mult sau mai puţin formale. Aşadar cel care îşi învaţă
rolurile, se află în faţa necesităţii de a-şi armoniza şi integra diferite cerinţe, adesea
contradictorii. De această integrare depinde calitatea relaţieidintre părinţi şi copii şi stima de
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sine a acestora. Calitatea relaţiei părinte copil variază pe un interval unde la un capăt sunt
părinţii care prin stilul parental nu au nici un fel de legătură cu personalitatea şi cu dorinţele
copilului, iar la polul celălalt se află părinţii care prin stilul parental sunt dornici să
îndeplinească toate dorinţele copiilor. Legătura cu părinţii se poate dezvolta prin discuţii,
sprijin moral şi material, atenţie şi ajutor sub orice formă. Deficienţele relaţiei părinte copil se
vădesc atunci când copiii declară că nu-şi mai iubesc părinţii, că nu mai au nevoie să-i vadă şi
că nu-şi mai doresc să-i întâlnească niciodată.
Obiectivul general al cercetării
Cercetarea de faţă îşi propune să analizeze stilurile parentale adoptate de părinţi şi în
acest sens, ne propunem următoarele obiective principale:
 O1: Determinarea stilurilor parentale adoptate de părinţi
 O2: Analiza avantajelor şi dezavantajelor posibile pentru fiecare stil parental
 O3: Analiza efectelor pe care le au asupra copilului şi asupra omului de mai târziu
Ne-am oprit asupra stilurilor parentale, deoarece aceste aspecte au intrat în atenţia mai
multor autori, care au evidenţiat importanţa calităţii experienţelor timpurii, pe care copiii o au
cu părinţii, şi care sugerează o vulnerabilitate crescută la copiii cu relaţii insuficiente şi
disfuncţionale cu părinţii.
Deşi rolul principal al părinţilor este acela de a influenţa, învăţa şi supraveghea copiii,
oamenii aleg maniere diferite pentru a face aceste lucruri. La o extremă se află cei care doresc
să exercite un control absolut, punând o mare presiune pe umerii copiilor, iar la cealaltă
extremă aceia care se limitează la a îndeplini doar sarcinile elementare presupuse de statutul
de părinte.
Ipotezele cercetării.
Ipoteza centrală a lucrării este formulată astfel:
„Dacă în familia adoptă un stil parental blând şi ferm, şi dacă există preocupări
continue, sistematice şi active pentru asigurarea unui mediu de viaţă securizant, atunci se
constituie premise favorabile creşterii stimei de sine şi a abilităţilor sociale ale copilului.”
Din ipoteza centrală s-a desprins două ipoteze specifice:
Ipoteza 1: „În ce măsură stilul parental poate să determine creşterea stimei de sine a
copilului.”
Ipoteza 2: „În ce măsură stilul parental poate să modifice comportamentul social şi
şcolar al copilului.”
Am preferat să divizăm această ipoteză generală în două ipoteze mai puţin generale
datorită următoarelor avantaje:
Pagina 11 din 19

Stiluri parentale

 mai bună operaţionalizare a variabilelor
 mai bună testare a ipotezelor
 creşterea gradului de corectitudine.
Prezentarea variabilelor cercetării

În vederea atingerii obiectivelor propuse în cercetarea noastră am investigat
următoarele variabile:
 evaluarea stilurilor parentale
 corelarea stilurilor parentale cu dezvoltarea abilităţilor sociale
 impresii, atitudini emise de cadrele didcatice
Variabila, stil parental a fost măsurate prin utilizarea chestionarului construit pentru
determinarea stilului parental.

1.2. Prezentarea lotului supus cercetării
Studiul s-a desfăşurat în luna februarie a anului 2013 şi a avut drept categorii de
subiecţi ai eşantionului, părinţii copiilor care sunt înscrişi la Şcoala Generală Nr.3 Rovinari,
precum si alti părinţi identificati de către membrii asociaţiei Centrul pentru Educaţie si
Consultanţă Instrumente Structurale. În cadrul cercetării au fost chestionaţi un număr de 308
părinţi. Eşantionul cercetării a fost alcătuit din părinţi care au fost de acord să completeze
chestionarul elaborat pentru acest demers.

1.3. Descrierea metodelor şi tehnicilor de cercetare
Ţinând cont de tema aleasă în cercetarea noastră

am optat pentru utilizarea

următoarelor instrument de cercetare şi anume:
 chestionarul identificarea stilului parental.
 metode statistice de analiză, prelucrare şi interpretare a datelor.
Proba 1: Chestionarul pentru evaluarea stilurilor parentale
Pentru a îndeplini obiectivele propuse s-a construit un chestionar pentru identificarea
stilurilor parentale. Chestionarul a fost construit în cadrul atelierul de lucru Evaluarea
stilurilor parentale, la care au participat cadrele didactice ale Şcolii Generale Nr. 3 Rovinari si
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membrii ai asociatiei Centrul pentru Educaţie şi Consultanţă Instrumente Structurale, care şi-a
propus să realizeze un studiu cu privire la stilurile parentale adopate de părinţi, cu dorinţa de a
contribui la cunoaşterea aprofundată a acestui domeniu foarte important. Chestionarul,
construit special pentru acest demers, a fost conceput cu 18 întrebări inchise prin care se
identifică stilul parental. Întrebările au fost dezvoltate plecând de la un suport teoretic
conceptual, urmărindu-se toate etapele de construcţtie metodologică a chestionarului. În
cadrul chestionarului întrebările sunt cu răspunsuri închise, de tipul da/nu pentru uşurarea
procesului de interpretare şi prelucrare în formula următoare.
Chestionar pentru identificarea stilului parental
1. Copilul meu trebuie să fie cuminte tot timpul.
2. Copilul meu merită să fie pedepsit pentru că m-a înfuriat.
3. Copilul meu nu trebuie niciodată să încalce regulile.
4. Atunci când copilul meu încalcă regulile trebuie pedepsit sever.
5. Copilul meu trebuie să mă asculte întotdeauna.
6. Copilul meu nu trebuie niciodată să-şi contrazică părinţii.
7. A mă înfuria este o modalitate eficientă de a modifica comportamentul copilului
meu.
8. Părinţii trebuie să bată copiii pentru a-i aduce într-o formă civilizată.
9. Din moment ce un copil trebuie să se comporte bine, lauda şi recompensa nu sunt
necesare, deoarece îl fac răsfăţat.
10. Părinţii au întotdeauna dreptate şi deci copiii nu trebuie niciodată să-i chestioneze sau să-i
contrazică.

11. Ca părinte, am puterea de a-l obliga pe copil să facă orice vreau eu.
12. Copiii nu trebuie să fie frustraţi.
13. Toate formele de pedeapsă sunt greşite.
14. Creşterea copiilor trebuie să fie distractivă şi uşoară.
15. Sunt prea slab şi neajutorat şi nu ştiu ce este mai bine tot timpul, aşa că decid pe moment.
16. Consider că este groaznic şi oribil când copilul meu nu este cuminte, nu pot suporta acest
lucru.

17. Sunt un părinte valoros şi perfect atunci când copilul meu mă ascultă.
18. Furia mă ajută să rezolv problemele de educaţie ale copilului meu.

Cotare şi interpretare:
1. Stilul ferm şi non-blând: Da: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11
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Implică un comportament parental de stabilire a unor reguli rigide, fără a permite vreodată
copilului să le chestioneze autoritatea, centrarea pe greşelile copilului, atacarea personalităţii
lui, stricteţe şi lipsa oferirii laudelor. Ca răspuns la acest stil, copiii vor ajunge să se evalueze
ca fiind nevaloroşi şi inferiori, considerându-i pe toţi ceilalţi superiori; ei vor experimenta
anxietate, nesiguranţă şi vinovăţie, dovedindu-se a fi ezitanţi, dependenţi şi cu un
comportament submisiv.
2. Stilul blând şi non-ferm : Nu: 12,13,14,15,16,17,
Implică un comportament parental de dragoste şi afecţiune, cu puţine solicitări pentru copil şi
cu puţine limite stabilite. Părinţii se comportă în relaţie cu copilul cu un puternic sentiment de
vinovăţie şi doresc ca acesta să nu cunoască frustrările. Ca răspuns la acest stil parental copiii
pot deveni aiuriţi, lipsiţi de putere, egocentrici, infantili emoţional şi dependenţi, cu o
toleranţă crescută la frustrare şi evită responsabilităţile.
3. Stilul non-blând şi non-ferm : Nu: 10,11, 12, 13,14,18
Implică un comportament parental plin de critici la adresa comportamentelor greşite, dar lipsit
de laudelor pentru comportamentelor bune. Ca răspuns la acest stil parental copiii vor
dezvolta comportamente cronice de încălcare a regulilor, a legilor morale şi scrise, furie,
frustrare pentru că nu reuşesc să-şi mulţumească părinţii, vor testa limitele părinţilor pentru ai face pe aceştia să arate că le pasă.
4. Stilul blând şi ferm: Nu: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12,17
Implică un stil în care părinţii împreună cu copiii participă la discuţii şi se gândesc împreună
la ce înseamnă comportamente inacceptabile, se concentrează pe comportamente, dar nu
blamează copilul, stabilesc limite cu consecinţe clare pentru nerespectarea lor, stabilesc
pedepse relaţionate cu învăţarea regulilor, nu blamează, uneori îşi frustrează copilul dacă este
necesar, aplică o constrângere rezonabilă pentru învăţarea auto-disciplinei şi amânarea
gratificării, nu pedepsesc niciodată datorită furiei şi frecvent laudă copilul şi îi arată dragostea.
Ca răspuns la acest stil parental copiii experimentează o stare socio-emoţională bună şi au
reuşite pe măsura potenţialului lor.
Chestinarul pentru identificarea stilurilor parentale a fost distribuit prin intermediul cadrelor
didactice părinţilor în cadrul reuniunilor şcolare cu aceştia. Completarea s-a făcut pe loc, iar
participantii au colectat toate chestionarele completate şi le-au predat în vederea interpretării
şi validării lor.
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1.4. Analiza datelor, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor
Prezentarea şi analiza datelor
Subiecţii selectaţi pentru cercetarea de faţă, au fost de părinţi care au copii înscrişi la
Şcoala Generală Nr.3 Rovinari, dar si alti parinti identificati de catre membrii ai asociatiei
partenere in proiect, şi care au dorit să participe la realizarea acestui proiect de cercetare.
Procedura de lucru a implicat în prima faza solicitarea consimţământului de participare la
cercetare al cadrelor didactice. Demersul realizat în vederea validării ipotezelor a fost
reprezentat de determinarea descriptorilor statistici pentru fiecare chestionar aplicat şi
validarea sau anularea chestionarelor care au prezentat erori. Recoltarea datelor s-a realizat pe
o perioadă de 15 zile calendaristice, fiecare părinte a primit un chestionar ce conţinea
întrebările referitoare la tematica aleasă.
Din interpretarea statistică se observă se observă că un procent de 39,6%, părinţii
consideră că adoptă un stil paretal blând şi ferm, un procent de 23,4% de părinţi consideră că
adoptă un stil parental non-blând şi non-frem, un procent de 9,1% de părinţi consideră că
adoptă un stil parental blând şi non-ferm, 27,6% părinţi consideră că adoptă un stil parental
ferm şi non-blând.
Îngrijorător este faptul că cei mai mulţă părinţi nu cunoşteau conceptul de stil parental
şi nu erau conştienţi de erorile de educaţie pe care le pot comite din prea multă iubire sau prea
multă rigiditate. Adesea atitudinea părinţilor este motivată de cele mai multe ori de succesul
şcolar, de obţinerea notelor mari şi de obţinerea unei poziţii avantajoase în viaţă. Implicarea
cadrelor didactice în realizarea acestui studiu corelează intens pozitv cu dorinţa părinţilor de a
intra în contact cu dorinţele reale ale copiilor şi de ai ajuta să le transforme în idealuri de
viaţă.
STIL PARENTAL

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

85

27,6

27,6

27,9

28

9,1

9,1

37,0

72

23,4

23,4

60,4

STIL BLAND SI FERM

122

39,6

39,6

100,0

Total

308

100,0

100,0

STIL FERM SI NONBLAND
STIL BLAND SI NON
FERM
STIL NON BLAND SI
NON FERM
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STIL PARENTAL
STIL BLAND SI FERM

3

STIL FERM SI NON-BLA

STIL BLAND SI NON FE

STIL NON BLAND SI NO

1.5. Concluziile
Analizând datele înregistrate observăm că cei mai mulţi părinţi adoptă un stil parental
care generează comportamente pozitive şcolare şi sociale, şi că doar o parte mică din rândul
părinţilor este adoptă un stil parental care generează comportamente negative sociale şi
şcolare.
Referindu-ne la ipotezele cercetării suntem de părere că ipoteza a fost confirmată,
astfel:
► Adoptarea unui stil parental blând şi ferm, şi existenţa unor preocupări continue,
sistematice şi active pentru asigurarea unui mediu de viaţă securizant, conduc la creşterea
stimei de sine şi a abilităţilor sociale ale copilului.
Astfel, putem concluziona că adoptarea unui stil de parental ferm şi blînd asociat cu
un nivel optim de preocupare pentru binele copilului sunt predictori buni pentru dezvoltarea
abilităţilor emoţionale şi pentru creşterea stimei de sine a copiilor.
Odată confirmate aceste ipoteze putem să afirmăm că familia prin modul în care îşi
creşte copiii, este una dintre cele mai importante instanţe socilaizatoare şi că este foarte
impotant ca indeplinirea rolului de părinte să se facă în acord cu personalitatea copilului. De
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cele mai multe ori asumarea rolurilor parentale ca pe o sarcină poate să conducă la epuizare
părinţilor şi la îndeplinirea rigidă a cerinţelor impuse. Cele mai multe teorii ale rolurilor
sociale se centrează pe cerinţele impuse şi pe tensiunile dezvoltate pentru îndeplinirea
acestora.
Abordarea stilurilor parentale este un subiect de importanţă majoră deoarece numai
prin această diagnoză se pot oferi părinţilor sfaturi şi sugestii privind impactul stilurilor asupra
performanţei şcolare şi asupra comportamentului din afara şcolii. Cercetarea a fost elaborată
din perspectivă cunoaşterii conceptului de stil parental în rândul părinţilor şi modificarea
acestui astfel încât copilul să fie beneficiarul acestor schimbări.
O altă idee care a stat la baza realizării acestui studiu este legată de faptul că în felul
acesta li se pot prezenta părinţilor unele aspecte legate de emoţii, de cogniţii şi de celelalte
opţiuni legate de cum să ne comportăm şi cum să ne simţim în calitate de părinte responsabil
cu îngrijirea, creşterea şi educarea copilului.
Emoţiile parentale negative, cum este furia, anxietatea, depresia, interferează negativ
cu orice tip de strategie comportamentală şi pot transforma cel mai rezonabil şi grijuliu
părinte într-un părinte dur care poate spune lucruri pe care ar putea să le regrete sau să nu le
spună şi care pun distanţe între ei şi copiii.
Pregătirea pentru a fi părinte este de cele mai multe ori deficitară, în ceea ce priveşte
emoţiile parentale. Mai mult, părinţii primesc de obicei feedbach pentru hrănire, îmbrăcare, şi
aspectele comportamentale ale copilului, dar nu primeşte niciodată prea multă educaţie
privind modul cum să lucreze cu emoţiile. Stresorii adiţionali prezenţi în viaţa de zi cu zi,
preocupările financiare, preocupările maritale, pot să modifice şi să se răsfrângă asupra
stilului parental.
Prin acest studiu ne-am dorit să cunoaştem în profunzime atât stilurile parentale cât şi
efectele acestora pe termen lung şi scurt faţă de creşterea şi dezvoltarea copilului.
Alte valori evidenţiate în urma cercetării:
 Cadrele didactice sunt conştiente de importanţa organizării de activităţi prin care
să ajute părinţii să descopere noi modalităţi de creştere şi educare a copilului;
 Toţi părinţii care au primit chestionare de completat nu au refuzat sarcina;
 Părinţii sunt dornici să cunoască unde anume se pierde legătura cu copilul, şi ce
pot face să remedieze situaţie;
 Interesul

părinţilor

s-a

evidenţiat

prin

întrebările

legate

de

rezultatul

chestionarului;
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 Părinţii cunosc relativ efectele stilurilor parentale funcţionale şi a celor
disfuncţionale,
 Cei mai mulţi părinţi nu cunosc profilul de personalitate şi pe cel motivaţional al
copilului;
 Părinţii asigură toate condiţiile prielnice învăţării, dar nu reuşesc să le crească
motivaţia pentru învăţare.
În elaborarea acestui studiu am pornit de la ideea că nu există reţete gata făcute şi
confirmate pentru creşterea şi educarea copiilor, dar ştim că pentru a avea succes educaţie
trebuie permanent adaptată la nevoile individuale ale fiecărui copil.
Prin analiza stilurilor parentale, variabile care ţin de părinţi, s-a încercat obţinerea unor
informaţii relevante şi complete cu privire la dinamica motivaţională a elevilor. În literatura
de specialitate există un număr relativ redus de studii care să analizeze relaţia dintre factorii
de personalitate ai copilului şi practicile parentale. Rezultatele acestui studiu au implicaţii
practice, oferind un punct de plecare atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru părinţii. Mai
mult credem că un părinte bine informat, este un părinte care poate anticipa posibilele
probleme ce pot să apară în perioada şcolară. Foarte multe cercetări sunt de părere că nu este
suficiente să dezvoltăm doar capacităţile intelectuale ale copiilor, ci trebuie să-i pregătim să
interacționeze cu cei din jur într-o manieră echilibrată.
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