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Mediul familial diferă foarte mult de la o familie la alta. Modul în care acesta 

influenţează personalitatea copilului este incontestabil. Acesta este definit ca o „formaţiune 

pshică foarte complexă, cuprinzând ansamblul de stări psihice, moduri de relaţionare inter-

personală , atitudini, nivel de satisfacţie ce caracterizează grupul familial o perioadă mai mare de 

timp” (Mitrofan, 1991, pag. 72). Acesta acţionează ca un filtru între influenţele educaţionale 

exercitate de părinţi asupra copiilor şi asupra personalităţii acestora.  

Climatul familial determină comportamentul copilului, dă startul dezvoltării psihice a 

acestuia. Nu se poate vorbi despre un climat familial pozitiv decât în condiţiile înţelegerii 

copilului ca persoană ce are nevoie de consideraţie şi recunoaştere, de dragoste, îndrumare, 

sprijin şi respect. Securitatea afectivă, armonia, jocul rolurilor în familie, nivelul de integrare a 

familei în viaţa socială constituie factori care contribuie la asigurarea uniui climat familial înalt 

calitativ. 

Potrivit lui Mitrofan (1991) climatul afectiv este o condiţie a îndeplinirii succesului 

acţiunilor educative exercitate de părinţi. 

Dimensiunile de analiză şi caracterizare a climatului afectiv cel mai des folosite sunt 

acceptare-respingere; permisivitate-restricție și căldură afectivă-indiferenţă. 

Acestea sunt și criteriile pe baza cărora sunt stabilite stilurile parentale. Osterrieth (1973) 

afirmă că: „a accepta copilul înseamnă a aceepta dorinţa aprinsă de a explora şi a face încercări 

cu mâinile lui, a accepta acest efort de descoperire şi invenţie care începe chiar din leagăn şi nu 

se termină niciodată” (Osterrieth, 1973, pag. 69). 

Acceptarea copilului de către părinţi aduce beneficii la nivelul comportamentului social 

al micuțului. Aceste beneficii se referă la facilitarea interacţiunilor pozitive, încrederea în sine, 

comunicarea facilă, integrarea mult mai uşoară în grupuri, manifestarea unor comportamente 

sociale adecvate în toate împrejurările. 

Dacă am compara copiii acceptaţi de părinţi cu cei care simt respingerea acestora, vom 

observa că cei din urmă se caracterizează prin instabilitate afectivă, iritabilitate, lipsă de interes 

pentru şcoală, antagonism social, perceperea autorităţii ca dură şi ostilă. Mai mult, aceşti copii 

manifestă frecvent comportamente agresive, revoltă, ostilitate, înclinaţie spre vagabondaj şi furt 

(Symonds cit. în Dimitriu, 1973, pag. 48). 

Cea de-a doua dimensiune, permisivitate-restricție, are efecte foarte importante în 

formarea atitudinilor şi comportamentelor copiilor încă de la vârste mici. Permisivitatea se referă 

la posibilitatea dată copilului de a face lucrurile fără teama că va fi pedepsit, deci va avea parte 

de trăirea unor experienţe variate. Efectele permisivităţii constau în dezvoltarea iniţiativei, a 

curajului, a independenţei, a încrederii în sine. Restricția presupune limitarea interacţiunii 

copilului cu mediul prin impunerea unor bariere, lumea din afara familiei fiind considerată ca 

având influenţe negative în educaţia copilului. 

Protecţia exagerată a celui mic va facilita dezvoltarea neîncrederii în sine, construirea 

unei imagini false asupra societăţii. Din punctul de vedere al comportamentului social, copiii se 

retrag din câmpul relaţiilor sociale, sunt pasivi și dependenţi de altul.  

Dimensiunea căldură afectivă-indiferenţă are consecințe importante în dezvoltarea 

psihică a copilului. Astfel, Osterrieth (1963) subliniază importanţa manifestării modului de 

exprimare a dragostei, considerând ca aceasta trebuie să se exprime printr-un mod direct, atât cu 

ajutorul cuvintelor, cât și al faptelor. Diferitele moduri de exprimare a căldurii afective (calitatea 

îngrijirilor, bunăvoinţa, interesul pe care îl arată părintele faţă de faptele lui, timpul zilnic pe care 

îl acordă jocului, comunicării şi acţiunilor comune cu copilul) asigură securizarea afectivă şi 



favorizează dezvoltarea psihică a copilului.Ross Campbell (2001) afirmă că „o împlinire 

adecvată a nevoilor emoţionale” este piatra de temelie a unei educaţii eficiente. 

Familia este „nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai largi, în sensul că toate 

celelalte instituţii depind de influenţele acesteia” (Stănoiu & Voinea, 1983, cit. in Stănciulescu, 

1997, pag. 11). Stilurile parentale adoptate de părinți în procesul educării copiilor conduce la 

realizarea unei atmosfere familiale care poate fi benefică sau nu pentru dezvoltarea personalității 

copilului.Deoarece toateacesteainteracționează, atmosfera familială va conduce la alegerea 

atitudinii parentale, de multe ori incoştient, în momente diferite ale creşterii copilului. 

Diferențele care se observă în evoluția și educația copiilor de la o familie la alta se datorează 

modului în care părinţii reacţionează la manifestările copilului. 

 Dacă încercăm să explicăm mecanismul prin care se produce această influenţă parentală 

asupra dezoltării psihice a copilului, ajungem la concluzia că faptele, viaţa de zi cu zi, 

interacţiunile adulţilor sunt receptate şi învăţate de către copii. Pe de altă parte, un alt factor 

determinant estemodul în care părinţii răspund nevoilor copilului. 

Din punctul de vedere al lui Birch (2000), importantă în dezvoltarea copilului este și 

securizarea afectivă a copilului de către mamă, a stabilirii unei puternice legături afective între 

cei doi.Astfel se pun bazele conduitei sociale de mai târziu, copilul preluând foarte uşor, gesturi, 

mişcări, expresii faciale, structuri verbale, atitudini şi comportamente sociale. Autoarea afirmă că 

„de la o vârstă foarte fragedă, copiii îşi orienteză atenţia, mai ales către fizionomiile şi vocile 

umane” (Birch, 2000, pag 38). Este important de luat în calcul sensul interacţiunii părinţi-copii. 

Trebuie să recunoaștem că influența educațională nu mai are loc doar unidirectional, de la părinți 

spre copii, ci și copilul are o influență asupra părintelui. Însăşi noţiunea de „interacţiune” indică 

reciprocitatea influenţei dintre părinţi şi copii, o caracteristică a acestui tip de relație fiind aceea 

că intensitatea relaţiei dintre părinte şi copil variază cu vârsta ambilor.Pentru că fiecare înaintăm 

în vârstă, iar copiii cresc și ei, e nevoie ca pentru o bună dezvoltare a copilului părintele să-și 

adapteze mereu stilul parental în funcție de particularitățile vârstei celui pe care-l educă. Această 

adaptare trebuie să se realizeze treptat, între anumite limite, astfel încât să nu se transforme în 

acțiuni educative inconsecvente sau incerte ce ar putea deruta copilul şi, mai mult, cu influenţă în 

sens negativ. 

Millet (1987) afimă că părinţii şi bunicii sunt „purtători de scopuri”.Acestea stau la baza 

dezvoltării psihice a copilului, comportamentul lui fiind influenţat de intenţiile parentale. 

Pentru ca educațiea copiilor să se desfășoare bine, este nevoie ca în familie să existe relații  

pozitive, armonioase și înţelegere. Părinţii trebuie săechilibreze dimensiunileconstrângere-

libertate, sădorească cunoaşterea fiziologiei şi psihologiei copilului la diferitevârste, să fie 

receptivi nevoilor acestuia şi să îmbine responsabilităţile cu drepturile ce i se cuvin. 

 

Rolul stilului parental democrat în dezvoltarea copiilor 

Conform rezultatelor cercetărilor realizate de Baumrind, stilul parental democratic este 

un determinant cheie a stării de bine a copiilor şi adolescenţilor (Lamborn, Mounts, Steinberg & 

Dornbusch, 1991; Slicker, 1998).Datorită acesui stil adoptat de către părinți, copiii crescuți într-o 

astfel de familie vor avea parte de o dezvoltare pozitivă pe plan cognitiv, emoţional, social şi 

educaţional (Winsler, Madigan &Aquilino, 2005). În comparație cu părinții care folosesc alte 

stiluri pentru creşterea copiilor, părinţii democratici reușesc în mod semnificativ mai mult să 

protejeze copiii de un mediu denigrant, de consumul drogurilor şi a activităţilor delincvente. 

Acești părinți vor facilita implicarea şcolară şi performanţa academică (Baumrind, 1991; 

Rendina – Gobioff & Gadd, 2000). De asemenea, acest stil parental a fost asociat cu efecte 

pozitive asupra stimei de sine (Litovsky & Dusek, 1985; Maccoby & Martin,1983) şi o 

performanţă şcolară mai bună (Grolnick & Ryan, 1989; Steinbergetal., 1989; apud. Aunola, 

Nurmi, Onatsu- Arvilommi & Pulkkinen, 1999). 

Într-un studiu în care s-a dorit observarea gradului de asociere dintre nivelul educaţiei, 

resursele financiare, stima de sine şi abordarea problemelor (orientată pe sarcină sau evitativă) de 



către părinţi şi stilul lor parental, respectiv nivelul lor de stres, s-a constatat că stilul parental 

democratic este asociat cu o mai bună stimă de sine, strategii de abordare a problemelor centrate 

pe competenţe şi un nivel al stresului parental mai scăzut, în timp ce stilulul autoritar a fost 

asociat cu un nivel de educaţie mai scăzut (Aunola, Nurmi, Onatsu-Arvilommi & Pulkkinen, 

1999).  

În urma studiilor sale, Baumrind (1991a,1991b; Baumrind & Black, 1967) a ajuns la 

concluzia că adolescenţii şi copiii care sunt crescuți de părinți al căror stil de educare este cel 

democratic, devin mult mai responsabili din punct de vedere social, mai independenţi şi mai 

competenţi în comparaţie cu alţii de aceeaşi vârstă dar care sunt trataţi în maniere diferite 

(Cardinali & D’Allura, 2001). Copiii părinţilor democratici sunt mai prientenoşi cu alţi copii şi 

mai cooperativi cu părinţii (Baumrind,1971; apud.Coplan, Hastings, Lagacé-Séguin & Multon, 

2002). 

 

Rolul stilului parental autoritar în dezvoltarea copiilor  

Părinţii autoritari manifestă mai puţine relaţii de afiliere cu copiii lor în comparaţie cu 

părinţii care au un stil parental democrat. Acest tip de părinţi valorizează obedienţa şi 

restricţionează autonomia copilului.Principiul pe baza căruia părintele autoritar își educă copilul 

presupune respectarea cu strictețe a regulilor impuse de el. Deși părinții cu un stil autoritar pun 

mare accent pe disciplină, aceștia nu discută regulile cu copiii, iar scorurile privind evaluarea 

căldurii parentale şi a disponibilităţii de a răspunde nevoilor şi comportamentului copiilor lor 

sunt scăzute. (Kaufmann, Gesten, SantaLucia, Salcedo, Rendina- Gobioff & Gadd, 2000).  

Stilul parental autoritar a fost deseori asociat cu efecte negative asupra copiilor şi adolescenţilor 

(Kaufmann, Gesten, SantaLucia, Salcedo, Rendina-Gobioff & Gadd, 2000). 

Conform studiilor, copiii părinților autoritari sunt dependenți, manifestând o nevoie de 

control extern (Grolnick & Ryan, 1989; apud. Aunola, Nurmi, Onatsu-Arvilommi & Pulkkinen, 

1999), retragere socială manifestată în diverse niveluri și comportamente antisociale şi 

delincvente (Coie & Dodge, 1998; Coopersmith, 1967; Schwartz, Dodge, Petit & Bates, 1997; 

apud. Coplan, Hastings, Lagacé-Séguin & Multon, 2002).  

 

Rolul stilului parental permisiv în dezvoltarea copiilor  

Părinții care adoptă acest stil nu au control asupra copiilor din cauza prezenței unei 

atitudini prea călduroase față de aceștia, fiind asociată cu imaturitatea copiilor (Maccoby & 

Martin, 1983; apud. Aunola, Nurmi, Onatsu-Arvilommi & Pulkkinen, 1999). Copiii părinţilor cu 

un stil parental permisiv sunt crescuți cu o libertate completă în cea mai mare parte a timpului, 

având și control asupra propriilor decizii şi activităţi. 

Conform studiilor, aceşti copii relatează o mai mare frecvenţă a abuzului de substanţe, 

mai multe probleme de comportament şi aderă mai ușor în grupuri dezirabile social în 

comparaţie cu copii de aceeaşi vârstă proveniţi din familii autoritare şi democratice (Lamborn, 

Mounts, Steinberg & Dornbusch, 1991).  
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