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I. INTRODUCERE 

 

 Această lucrare își propune să evidențieze câteva aspecte  în ceea ce privește rolul pe care îl 

joacă mediul familial în dezvoltarea psihică a individului. Tema aleasă este una de actualitate, 

având în vedere schimbările majore prin care trece societatea, reconsiderarea unor idei asupra 

dinamicii relațiilor familiale în literatura de specialitate, precum și controversele create, rezultate 

din abordări diferite ale acestei problematici de către diverse școli sau curente.  

 Dincolo de ,,zbaterea” continuă în a găsi modalități cât mai eficiente care să sporească 

adaptabilitatea individului – a copilului și mai târziu a adultului, există ideea unanim acceptată că 

procesul de umanizare este indisolubil legat de factorul social. Ființa umană, în procesul complex și 

unic al devenirii sale, cunoaște un traiect sau altul în funție de acțiunea a trei factori majori: 

ereditatea, mediul și educația. Ereditatea constituie premisa, primul ,,bagaj” al omului, acela 

moștenit, mediul reprezintă condiția, iar educația este factorul determinant în dezvoltarea psihică a 

individului. Aportul clar și de necontestat al eredității nu este suficient pentru pentru dezvoltarea 

psihică, pentru că prima nu se transformă automat în componente ale vieții psihice umane. 

Ereditatea asigură premisele dezvoltării psihice, poate fi văzută ca un fond, un sol mai mult sau mai 

puțin fertil, pe care, în funcție de condițiile de mediu, va ,,rodi” educația. În ceea ce privește mediul, 

cu principalele sale componente ( geografică, fizică și socială), acesta este văzut de literatura de 

specialitate ca o condiție de bază a dezvoltării psihice, care facilitează și potențează sau 

zădărnicește acțiunea educației. Se știe că oricât de promițător ar fi constelată ereditatea, aceasta nu 

poate suplini un mediu nefavorabil și astfel dezideratele educației pot fi afectate.  

 Omul este prin excelență o ființă socială, care se dezvoltă într-un sistem complex  și dinamic 

de elemente din mediul în care trăiește,  elemente care își pun amprenta asupra personalității sale  

de-a lungul întregii sale vieți. Din acest labirint de componente, care este mediul, va fi detaliată în 

continuare importanța mediului familial, văzut ca primul microcosmos social al ființei umane, 

crucial în dezvoltarea acesteia. Aspectele analizate vor face referire la familia mononucleară, 

modernă. 
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II. AMPRENTA FAMILIEI 

 

 

 La simpla rostire a cuvântului ,,amprentă” unul dintre aspectele care ne vin în minte este 

acela de ,,unicitate”. Ca orice amprentă, cea a familiei e unică și complexă și e întipărită în fiecare 

din noi, însoțindu-ne acțiunile și deciziile pe tot parcursul vieții.  

 De ce impactul familiei e atât de mare? Un răspuns ar putea fi faptul că umanizarea 

presupune materializarea unei sume de trăsături prin întâlnirea omului cu semenii săi, iar familia 

este locul în care se petrece prima sa întâlnire cu ceilalți, în care virtualitățile sale, ,,tot atât de 

imponderabile ca un abur transparent” – cum spunea L. Malson (apud. A Munteanu, 1998, p. 42), se 

vor materializa. Cu alte cuvinte, în drumul său spre împlinire socială, copilul ia contact cu primul 

,,labirint” social, mai întâi prin intermediul iubirii materne, apoi cunoscând puterea și voința 

simbolizate de imaginea paternă, tatăl reprezentând exponentul relațiilor exterioare, care depășesc 

sfera maternă, dar fiind în același timp o persoană foarte apropiată. Universul copilului se lărgește 

în permanență, condiționat de relațiile dintre membrii familiei, precum și de cele dintre familie și 

comunitate, societate. 

  Cum ,,amprentează” familia un individ?  

 Fiecare familie este configurată într-un mod unic, între membrii acesteia existând o 

,,constelație” de relații complexe, care  definesc și  dezvoltă personalitățile celor care fac parte din 

ea, dar și sintalitatea familiei luată ca un întreg complex,  ca sumă a unor elemente interdependente 

care se intercondiționează și conferă  întregului o strălucire proprie. 

 Metaforic, familia poate fi privită ca ,,o cetate cu ferestre și porți largi”: o ,,cetate” cu ziduri de 

susținere, un mediu securizant, terapeutic, care oferă refugiu și siguranță copilului, în orice etapă a 

vieții sale, dar care nu trebuie să țină copilul ,,prizonier”, să îl priveze de cunoașterea aspectelor din 

afara sa. Familia poate fi privită și ca ,,primul laborator” în care copilul experimentează relația sa cu 

lumea: economia, religia, rasa, influențele sociale, atașamentul, afectele. Fiind prima ,,școală” pe 

care o frecventează un copil, familia oferă educație – primele senzații, percepții, reprezentări și 

noțiuni sunt rodul acestei ,,școli”; de asemenea dezvoltarea gândirii copilului, precum și trecerea 

acesteia de la concret la abstract începe  în familie. Copilul absoarbe valorile familiei și le folosește 

ca fundament pentru dezvoltarea sa personală; nivelul stimei de sine, crucial în devenirea socială a 

individului, depinde de strategiile pe care părinții le aplică. În urma acțiunii complexe a familiei, 

individul dezvoltă atitudini și comportamente, mecanisme de adaptare. 
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  Ca familia să fie un construct solid, care să susțină dezvoltarea copilului, să pună asupra lui 

o amprentă formată din linii îmbinate armonios, mama și tatăl trebuie să acționeze ca piloni 

principali ai acesteia. Este demonstrat faptul că orice construcție care stă pe doi piloni poate rezista 

dacă aceștia se află la o anumită distanță, cu atenție calculată. Revenind la situația noastră, dacă 

mama și tatăl se distanțează prea mult sau se apropie prea mult, dezvoltarea copilului va fi afectată 

negativ, creându-se seturi neclare de reguli, confuzie și resentimente. Aceste aspecte vor fi detaliate 

în capitolul următor.. 

 

 

III. ABILITĂȚILE PARENTALE 

 

 O întrebare firească, care poate constitui un punct de pornire pentru  o analiză a abilităților 

de părinte este următoarea: ,,De ce au oamenii copii?”  O analiză a acestei întrebări  relevă faptul că 

foarte mulți oameni nu își pun această întrebare sau au pentru ea un răspuns greșit: copilul e văzut 

ca o împlinire a căsniciei, ca un mod de intrare ,,în rândul lumii”, o cale de a repara relația dintre cei 

doi soți.  Asemenea răspunsuri  pot accentua ,,povara psihologică a parentalității” (F. Golu, 2015, p. 

497).  

 ,,Viitorii părinți trebuie să înțeleagă că un copil nu vine pentru a umple golul existenței lor, 

ci pentru ca el să împărteșească plinul vieții.” (Stekel, 2011, apud. F. Golu, 2015, p. 498). Copilul 

trebuie privit ca o individualitate, o creație unică, asupra căreia părinții nu trebuie să își proiecteze 

propriile visuri sau neîmpliniri. Părinții nu îi arată drumul copilului, nu ei îl construiesc pentru el, ci 

ei îi oferă un set de achiziții pentru a-și construi propriul drum, îl sprijină și îl ajută să ,,vadă” care 

este calea/ care sunt căile de urmat. Totodată oamenii trebuie să conștientizeze un aspect de o 

importanță crucială, acela că rolul de părinte este definitiv și irevocabil. 

 

III.1 Stiluri parentale – o clasificare generală. Efectele stilurilor parentale asupra dezvoltării 

psihice a individului 

 

 Modul în care adulții își asumă  rolul de părinți, conștientizarea duratei și complexității 

acestuia, modul în care ei gestionează resursele de care dispun pentru a face față tuturor rolurilor 

asumate în familie și societate, toate acestea generează trăsături determinante ale mediului familal. 

Ca parte a macromediului social, famila se transformă, se dezvoltă, crește, progresează, se confruntă 

cu noi provocări date de multitudinea și complexitatea rolurilor și funcțiilor pe care le îndeplinesc 
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membrii săi. Toate aceste transformări stau sub presiunea conflictului dintre generații în ceea ce 

privește mentalitățile și ideile. 

 Dinamismul crescut, etapele de dezvoltare prin care trece fiecare membru al familiei, faptul 

că trecerea printr-o anumită etapă a unui membru generează nevoia de adaptare pentru ceilalți, 

precum și perioadele diferite de ,,reamenajare interioară” pentru fiecare membru din familie, pot 

destabiliza mediul familial, fapt care ar avea un impact negativ asupra dezvoltării copilului.  

 Nu există un manual de proceduri universal valabil pentru menținerea unui echilibru al 

mediului familial și nici pentru creșterea unui copil.  Fiecare părinte trebuie să găsească modalitățile 

cele mai potrivite pentru a  ,,jongla”  cu atribuțiile derivate din complexitatea lumii contemporane, 

astfel încât să își aducă aportul în menținerea echilibrului familial. Suma tuturor acțiunilor unui 

părinte asupra copilului, a reacțiilor sale la acțiunea copilului asupra sa, modul în care acestea sunt 

combinate, intensitatea lor, momentul în care se recurge la ele, sincronizarea părinte  -  părinte, 

părinte – copil, părinți – copil, dau naștere stilurilor parentale. 

  Există în literatura de specialitate mai multe clasificări ale stilurilor parentale, în funcție de 

fermitatea sau blândețea cu care acționează părinții și de principiile promovate.  Vor fi analizate 

stilurile parentale și efectele acestora asupra dezvoltării individului, conform clasificării generale a 

stilurilor parentale realizate de R. Edwards (2001). Am ales această clasificare pentru că oferă o arie 

de analiză destul de largă. Conform acesteia există patru tipuri de stiluri parentale: autoritar, 

permisiv, democratic și mixt.  

 Stilul autoritar presupune îngrădirea opiniilor copilului, încadrarea forțată a acestuia     

într-un ,,desen” creat de părinte,   acesta din urmă având decizia unilaterală.  Copiii care au astfel de 

părinți, stricți și rigizi, cresc cu obișnuința de a nu pune întrebări, nu învață să exploreze, să 

construiască argumente logice, nu au ocazia să învețe din propriile greșeli. Ca tineri sau ca adulți, 

când vor fi puși în fața unei probleme importante, le va fi dificil să ia o decizie. Ca părinți, aceștia 

pot fie să urmeze modelul parental (dacă acesta a fost puternic), fie să treacă în extrema cealaltă, 

devenind părinți permisivi. 

 Stilul permisiv presupune lipsa regulilor și a limitelor. Copilul este lăsat să se dezvolte 

conform dorințelor sale, devenind cel mai adesea egoist și răsfățat. Avantajele acestui stil sunt 

următoarele: copilul are o stimă de sine ridicată, creativitate și capacitate decizională ridicate, își 

dezvoltă o personalitate originală. Acest stil are și dezavantaje în etapele ulterioare de dezvoltare – 

adolescența, tinerețea, maturitatea; indivizii crescuți astfel întâmpină de obicei dificultăți de 

integrare, având probleme cu munca în echipă, care necesită compromisuri. 

 Stilul democratic se bazează pe stabilirea unor reguli, de comun acord, pe explicarea 

consecințelor care vor apărea în urma unei acțiuni, pe asumarea de responsabilități. Părintele care 
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adoptă acest stil este atent la nevoile copilului, nu neapărat la toate dorințele sale, îi explică, îl ajută 

să înțeleagă și să respecte anumite reguli, îl sprijină în formarea și exprimarea propriilor opinii. Un 

adult  crescut astfel  este echilibrat din punct de vedere afectiv, acceptă observații și se va integra 

ușor în grupuri construite pe  principii democratice, dar probabil va întâmpina dificultăți dacă va fi 

pus în situația de a se integra într-un mediu autoritar și rigid. 

 Stilul mixt reprezintă o combinație între cele trei stiluri prezentate mai sus, elemente ale 

acestora fiind aplicate în funcție de moment, de vârstă, de dispoziție. 

 În realitate nu există un stil parental ,,curat”, ci combinații ale acestora. Stilul este dat de 

componenta predominantă. În zilele noastre se observă o tendință a părinților de a adopta un stil 

permisiv, acesta presupunând un efort mai mic în a fi consecvent, în a respecta propriile decizii, în a 

pune copilul să suporte consecințele faptelor sale. Adoptarea acestui stil poate fi explicată și de 

,,goana” după o viață mai bună din punct de vedere financiar, pentru a putea oferi copilului tot ceea 

ce părintele nu a putut avea, de dorința părinților că fiul/fiica lor să nu sufere pentru că alții au mai 

mult, ceea ce se traduce în incapacitatea părinților de a distinge între nevoile copilului și dorințele 

acestuia.  

 Este clar că un stil blând și ferm este de preferat pentru că oferă copilului și apoi adultului 

un set de mecanisme adaptative în conformitate cu cerințele societății actuale. 

  

III.2 Câteva tipuri de conduită conjugală și consecințele acestora asupra dezvoltării copilului 

 

 În mențiunile anterioare am făcut referire la constelația familială ca labirint de relații ce se 

stabilesc între membrii familiei, toate cu efecte asupra devenirii copilului și am prezentat efectele 

relației părinte – copil asupra dezvoltării celui din urmă, prin adoptarea unor stiluri parentale. În 

continuare va fi prezentat modul în care acționează unele conduite conjugale asupra dezvoltării 

copilului. După R. Vincent (1972) există mai multe tipuri de conduite conjugale, din care am ales 

câteva care accentuează modul în care relația dintre soți  poate afecta copilul. 

 Părinții prea uniți sunt aceia care au construit un univers doar pentru ei, cu secrete, din  

care copilul se simte exclus. Deși părinții pot stabili o legătură puternică cu copilul, aceasta se poate 

deteriora din cauza frustrării celui din urmă, iubirea sa trasnsformându-se în agresivitate. 

 Părinții neglijenți își construiesc cariere, sunt preocupați de aspecte materiale, au pasiuni, 

iar în acest proces neglijează viața de familie, implicit nevoile copilului în procesul maturizării. Ei 

încearcă să compenseze absența lor prin cadouri care îmbracă mai multe forme, de la jucării, la o 

mașină copilului care devine major, sau excursii. Toată această conduită va fi până la urmă 

percepută de copil o modalitate prin care părintele ,,scapă de el”. 
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 Părinții infantili sunt aceia care  nu sunt îndeajuns de maturi pentru a-și asuma 

responsabilitățile pe care le presupune o familie. Infantilitatea poate avea drept cauze fie faptul că 

procesul de maturizare nu a fost încheiat, familia fiind întemeiată la o vîrstă necorespunzătoare, fie 

relațiile defectuoase perpetuate în familiile de origine. O subcategorie de părinți infantili este 

reprezentată de mama – copil și tatăl – copil. Fiecare din aceștia lasă totul pe seama celuilalt. Mama  

- copil oferă afecțiune în mod sporadic, nu ia nicio decizie, își apără eventual copiii de un tată 

autoritar și oferă o imagine deformată asupra feminități. Tatăl – copil, cunoscut în literatura de 

specialitate drept ,,tată – demisionar” nu își manifestă autoritatea asupra copiilor, nu are prestigiu, 

nu se implică. Băieții cu un astfel de tată vor avea probleme de identificare, iar fetele, vor deveni 

probabil mame autoritare. 

 Părinții protectori, întâlniți și ei adesea în zilele noastre, sunt ,,derivați” din părinții 

autoritari, dar își ,,îmbracă” puterea de decizie ,,într-o mătase fină”.  Ei nu aplică pedepse, ei se 

îngrijorează și își învață copilul să fie prudent și organizat, pentru a evita eventuale neplăceri sau 

pericole. Efectele acestei conduite sunt destul de similare cu cele ale stilului autoritar. Un părinte 

hiperprotector își poate face copilul să se simtă sufocat, iar acesta se va distanța cu timpul, din lipsa 

comunicării cu părinții, din nevoia de a evita să îi îngrijoreze. 

 Părinții dependenți sunt aceia care nu se pot desprinde de familia de origine, nefiind 

capabili să-și construiască propriul mediu familial coerent, cu identitate distinctă.  Conduita de acest 

tip poate crea confuzie în dezvoltarea psihică a copilului.    

 Modul în care părintele își pune în practică abilitățile depinde  în mare măsură de cum își 

percepe acesta copilul. În acceastă direcție, ,,R. Vincent identifică în scrierile lui K. Wolf anumite 

tipuri de imagini parentale” (apud. F. Golu, 2015, p.515),  cu alte cuvinte mai multe tipuri de 

percepții ale părintelui asupra propriului copil, percepții care determină adoptarea unui anumit tip 

de comportament. Astfel se conturează următoarele tipuri de imagini parentale: copilul – pitic (mic, 

nedezvoltat, a cărui  opinie nu contează, care e certat în permanență pentru câte ceva); copilul – 

marionetă (care trebuie să fie cuminte, să satisfacă toate cerințele părinților);  copilul sălbatic (care 

primește ,,dresură” în loc de educație); copilul – idol (tot ceea ce face este perfect, părinții îl adoră). 

 Dar cum am putea contura imaginea parentală care să dezvolte armonios copilul, să îl ajute 

să se transforme într-un adult responsabil și fericit, într-un părinte capabil?  În opinia mea, părintele 

trebuie să conștientizeze faptul că un copil nu este o proiecție a sinelui, este o individualitate 

distinctă, este  un ,,lut” de o valoare inestimabilă, care trebuie modelat,  dar fără a-i distruge 

calitățile și perspectivele. O misiune nobilă a unui părinte este aceea de a descoperi împreună cu 

copilul ce ar putea acesta din urmă să devină și de a-l susține din toate puterile să o facă, fără a-l 

priva de experiențele proprii. 
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IV. CONCLUZIE 

 

 În urma consultării mai multor lucrări de specialitate, pe baza experiențelor proprii, dar și a 

aspectelor culese din experiențele altor părinți, consider  că mediul familial are valențe educative de 

o importanță crucială în dezvoltarea psihică a copilului, părinții fiind primii și cei mai importanți 

profesori ai copilului. Fundamentul educației este în familie; acolo se dezvoltă primul set de 

mecanisme cu care copilul ,,pornește la luptă”,  din punct de vedere emoțional – afectiv, 

psihomotor, cognitiv. Mediul familial este prima reprezentare a lumii înconjurătoare, iar părinții 

sunt primii facilitatori ai cunoașterii.  

 Este unanim acceptat în literatura de specialitate faptul că învățarea are loc pe tot parcursul 

vieții. Pornind de la această idee, consider că părinții și copiii trebuie să ,,crească” împreună, să-și 

regleze așteptările, să accepte provocările și să încerce să le facă față fără a-și limita dezvoltarea 

personală. Nu există un studiu care să le spună oamenilor cum e bine să fie familia lor sau ce să facă 

pentru a avea succes. Există însă multe lucrări care pot fi explorate, care pot ajuta părintele sau 

copilul într-un demers, care pot oferi informații care să vină în sprijinul autocunoașterii, apoi al 

cunoașterii. Familia, primul mediu social al copilului, ar trebui – în opinia mea – să se situeze 

undeva între conceptele promovate de J. B. Watson, care o vedea ca pe un fel de ,,flux tehnologic” 

în care copilul trebuia să se integreze, fără a primi prea multe dovezi de iubire, și conceptele 

promovate de Dr. Spock, și mă refer aici la libertatea totală de expresie a copilului, o acceptare 

necondiționată a tuturor faptelor sale. Pentru ca mediul familial să își îndeplinească misiunea, 

valorile centrale ar trebui să fie următoarele: relația dintre părinți să fie bazată pe iubire și acceptare 

a diferențelor, să fie o frumoasă întâlnire între două libertăți; toate relațiile din cadrul familiei să fie 

bazate pe respect, pe valorificarea fiecărui membru; copilul să aibă posibilitatea ca într-un mediu 

securizant și terapeutic să experimenteze propriile succese și propriile înfrângeri; să existe o 

interdependență între membrii familiei, fără a leza stima de sine a fiecăruia.  

 Având în vedere că familia este parte a macrocosmosului social, în care individul 

funcționează întreaga sa viață, o bună funcționare la nivelul familiei are cu siguranță influențe 

pozitive asupra dezvoltării societății în general. Voi încheia cu vorbele Maicii Tereza, care vin ca o 

completare a celor menționate mai sus: ,,Iubirea începe în familie. Iubirea trăiește în propriul 

cămin, de aceea sunt atâtea suferințe în lumea de astăzi. (...) Ruptura păcii în lume începe în 

familie.” 
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