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ABSTRACT: One of the most interesting things about being a parent is the 
fact that there are a large variety of bringing up a child. The purpose of 
this article is to present the main parental styles and their effects upon 
the children’s development.
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Cu mulţi ani în urmă ideea de „stil educativ în familie” nu cunoştea 
întemeiere, familiile, părinţii educându‑şi copiii într‑o manieră asemănă‑
toare, făcând uz de o autoritate strictă cu măsuri punitive ce aveau la bază 
religia şi moralitatea, regulile fiind aplicate foarte strict şi fără compromis. 
Primul care a făcut cunoscut un stil educativ mai permisiv, a fost Freud, 
el vorbea de necesitatea unui anumit ritm în hrănire, învăţare, mers la 
toaletă, pentru a‑i fi satisfăcute copilului toate stadiile de dezvoltare (oral, 
anal, genital). În 1920 Watson aducea în discuţie ideea prin care copiii ar 
trebui condiţionaţi să se comporte in anumite feluri prestabilite şi reco‑
manda părinţilor să nu‑şi exprime sentimentele ci să se bazeze doar pe 
metode de întărire mai puţin ameninţătoare, el spune: „Niciodată să nu‑i 
îmbrăţişezi şi să nu‑i săruţi (...) să nu‑i laşi să ţi se aşeze în poală... Bate‑i 
pe umăr dacă au făcut o treabă extraordinară, rezolvănd o sarcină dificilă.” 
Skinner (1930), însă, era de altă părere, el considera că o educaţie de suuc‑
ces este aceea ce are la bază condiţionări determinate, adică recompense 
consecvente ale comportamentului dorit al copilului, care duc la dezvolta‑
rea unui individ creativ şi valorizat social.

În familiile tradiţionale, mamele casnice erau cele care stabileau regu‑
lile, taţii erau cei ce le aplicau, iar copiii cei ce trebuiau să le respecte, cu 
toate acestea, însă, conflictele erau mai puţine pentru că tradiţia impunea 
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respectarea planului prestabilit indiferent dacă acesta convenea sau nu 
membrilor ei. Părinţii moderni doresc să se manifeste egal în toate dome‑
niile vieţii de familie, dar în anumite momente progresul într‑o anumită 
arie poate determina probleme în altele. Aceştia, făţă de părinţii tradiţio‑
nali, sunt mult mai dornici şi capabili să discute şi cunosc mai multe tipuri 
şi strategii educative, dar cu toate că există o abundenţă de cărţi şi articole 
ce se referă la noile idei apărute în domeniul educaţiei familiale, nu sunt 
întotdeauna transpuse în practică.

Scopul central al educaţiei familiale este acela de a diminua concepţia 
centrală, de autoapărare a părinţilor, preluată de la părinţii lor şi de a obţine 
o educaţie mai realistă şi tolerantă, alte scopuri ar fi: înfrânarea tendinţei 
de învinovăţire a altora pentru ceea ce s‑a greşit în creşterea copiilor, însu‑
şirea unor tehnici care să rezolve eficient dificultăţile ulterioare, modelarea 
părinţilor pentru a fi propiul lor educator în utilizarea abilităţilor de edu‑
caţie familială (Della Torre, 1980).

Părinții joacă un rol important în socializarea copilului lor, iar efectele 
acestei socializări asupra copilului au fost studiate în general și în principal 
prin practici educaționale.

Stilul parental se referă la un set de atitudini și comportamente pe care 
părinții le utilizează în mod constant pentru a gestiona comportamentul 
copiilor lor . Darling și Steinberg (1993) consideră că stilul parental este 
o constelație de atitudini, obiective și modele de creștere a copilului care 
modelează climatul emoțional al relației părinte‑copil și care rămâne con‑
stant în diferite situații de viață. În timp ce stilurile parentale se referă 
la tiparele generale ale comportamentului parental, practicile parentale 
constituie forme mai specifice de interacțiune părinte‑copil în situații spe‑
cifice. De exemplu, controlul comportamental se referă la modalitățile prin 
care părinții monitorizează sau supraveghează comportamentul copilului 
lor pentru a se asigura că este adecvat. Limitele și regulile pe care părinții le 
stabilesc în acest sens pot avea un impact pozitiv asupra adaptării psihoso‑
ciale a copilului. Cu toate acestea, controlul dur, definit ca pedeapsă fizică 
și / sau verbală poate împiedica adaptarea copilului. În ceea ce privește con‑
trolul psihologic, aceasta se referă la încercările părinților de a manipula 
gândurile și sentimentele copilului lor inducând un sentiment vinovăție 
sau umilință sau șantaj emoțional.

Baumrind (1966, 1971, 1991) a susținut că părinții, în efortul de socia‑
lizare al copiilor, au manifestat diferite comportamente parentale. Aceste 
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modele de comportament sunt derivate din scorul obținut de părinți (înalt 
sau scăzut) pe cele două dimensiuni parentale diferite și independente: 
suport parental și control parental. Suportul parental (denumit și căldură, 
acceptare și îngrijire) este definit ca „măsura în care părinții susțin indi‑
vidualitatea și afirmarea de sine prin oferirea de sprijin și căldură, auto‑
nomie și comunicare rațională”. Controlul parental este definit ca fiind 
„pretențiile pe care părinții le au asupra copiilor în vederea integrării lor în 
societate prin reglementarea comportamentului, confruntarea directă, abi‑
litatea de a reacționa cu maturitate și supravegherea comportamentului”.

Există diverse teorii și opinii cu privire la cele mai bune modalități de 
a crește copiii, precum și diferite niveluri de timp și efort pe care părinții 
sunt dispuși să le investească.

În 1971, D. Baumrind dezvoltă o teorie a stilurilor parentale și le cla‑
sifică în: stilul parental autoritar, autoritativ(flexibil), permisiv. Mai târ‑
ziu, (în anii 1980), a fost adăugată un al patrulea, stilul parental neglijent. 
Descriem caracteristicile fiecărui stil parental și asocierea acestuia cu dez‑
voltarea copiilor.

– Stilul autoritativ/flexibil caracterizat prin nivel ridicat de suport și 
control, constă în educarea copiilor prin explicarea tuturor regulilor şi 
acţiunilor, părinţii ce adoptă acest stil dau dovadă de afecţiune, atenţie, 
oferă autonomie, trasează limite şi pretenţii rezonabile, implică copilul în 
discuţiile de familie, acceptând şi ideile lui şi corectează comportamentele 
neadecvate ale copilului prin discuţii şi oferirea de alternative. Acestui stil i 
se asociază maturitatea socială, stimă de sine, autocontrol. Smetana, Crean 
și Campione‑Barr (2005) au descoperit în mod similar că stilul parental 
autoritativ a fost asociat cu mai puțin devianță și depresie în adolescența 
târzie. Spera (2005) a remarcat, de asemenea, că modul de comunicare 
format din stilul parental autoritativ a fost asociat pozitiv cu altruismul și 
empatia la copii și realizarea academică la adolescenți. În plus, Lambom, 
Mounts, Steinberg și Dombusch (1991) au descoperit că adolescenții care 
au evaluat părinții lor ca fiind autoritativi au arătat mai multă competență 
psihologică și mai puțină disfuncție psihologică decât adolescenții care 
și‑au evaluat părinții lor ca fiind autoritari, indulgenti sau neglijenți. Stilul 
parental autoritarist a fost asociat cu mai puține simptome de internali‑
zare și, în general, o adaptare psihologică mai bună la copii și adolescenți. 
Motto‑ul acestuia este: „Hai să vorbim despre...”. Copiii a căror părinţi 
folosesc stilul autoritativ devin competenţi, responsabili şi independenţi.
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– Stilul autoritar este caracterizat prin nivel scăzut de suport și nivel 
ridicat de control. Părinţii formulează cereri care nu răspund neapărat 
nevoilor copiluli, ei fixează limite înalte, dorind conformitate şi supunere 
necontestată. Cei ce aplică acest stil în educaţia copiilor lor nu sunt sen‑
sibili la nevoile copiilor, nu acordă dreptul la replică, descurajând, astfel, 
independenţa şi individualitatea. Motto‑ul este: „Fă cum spun eu!”. Stilul 
autoritar este carcterizat de un control dur, reguli rigide, care dacă nu sunt 
respectate cu stricteţe sunt urmate de pedepse fizice şi umilire, iar comu‑
nicarea este aproape inexistentă. Copiii unor astfel de părinţi devin limitaţi 
din punct de vedere al creativităţii, curiozităţii şi spontaneităţii. De aseme‑
nea, copiii au rareori inițiative. Sunt retrași social și depind de alții pentru a 
decide ce este corect. Studiul lui Donath și colab.(2014), care au examinat 
relația dintre stilurile de parenting și riscul de suicid la tineri au descoperit 
că stilul parental autoritar este asociat cu un risc crescut de sinucidere, în 
timp ce stilul parental autoritativ pare a fi asociat cu un risc mai mic.

– Stilul permisiv caracterizat prin nivel scăzut de control și nivel rela‑
tiv crescut de suport este stilul în care părinţii oferă fără a cere nimic în 
schimb, ei nu impun limite, nu‑şi impun controlul lăsând la atitudinea 
copiilor să‑şi reglementeze comportamentul şi să ia singuri decizii. Copiii 
acestora devin imaturi, impulsivi, inconsecvenţi în atingerea scopurilor, 
rebeli şi cu stima de sine scăzută. Au dificultăți în a‑și controla impulsurile 
și devin neascultători și rebeli atunci când li se cere să facă ceva care ar 
putea intra în conflict cu dorințele lor de moment. Aceștia sunt exagerat de 
dependenți de adulți și manifestă mai puțină implicare în sarcinile școlare 
decât copiii ai căror părinți exercită mai mult control. Legătura dintre stilul 
parental permisiv și dependent și rezultatele slabe la învățătură este spe‑
cifică mai ales băieților. O serie de studii au concluzionat că parentingul 
autoritar și neglijabil este asociat cu prezența simptomelor de internalizare 
la copii probabil din cauza lipsei de acceptare / implicare care caracte‑
rizează aceste stiluri parentale. Motto‑ul stilului permisiv este: „Vrei să 
vrei!?” (Berk,1998).

– Stilul neglijent și neimplicat este caracterizat prin nivel scăzut de 
suport și nivel scăzut de control. Cercetările au arătat că cele mai grave 
rezultate ale dezvoltării copiilor au fost asociate cu un stil parental negli‑
jent și neimplicat. Copiii crescuți de părinți neglijenți sunt predispuși la 
probleme comportamentale precum, agresivitate, accese de furie înainte de 
vârsta de trei ani, stimă de sine scăzută și sunt mai puțin competenți decât 
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colegii lor . Ei au tendința de a deveni ostili și antisociali spre adolescență 
(Sigelman, 1999).

Care stil de parenting îi ajută pe copii să devină fericiți cu ei înșiși și 
prietenoși cu ceilalți? Cum afectează aceste stiluri de parenting viața lor 
ulterioară? Efectele oricărui stil parental asupra copilului depinde de mai 
mulți factori care interacționează între ei, inclusiv vârsta, sexul și tempe‑
ramentul copilului; caracteristicile de personalitate ale părinților, istoria 
personală, circumstanțele economice; nevoile personale ale tuturor mem‑
brilor familei și valorile culturale.

Copiii se dezvoltă cel mai bine atunci când au parte de dragoste dar și 
de limite. Dacă părinții sunt indulgenți sau neglijenți și li se oferă puțină 
îndrumare, copiilor le va fi greu să învețe ce este autocontrolul, pot deveni 
destul de egoiști, neliniștiți și lipsiți de direcție. Și dacă primesc prea multe 
îndrumări, ca în cazul copiilor cu părinți autoritari, aceștia vor avea puține 
oportunități de a învăța încrederea în sine, ceea ce ar putea să ducă la o 
slabă încredere în propriile abilități de luare a deciziilor.

Există anumite limite importante ale cercetărilor în materie de stiluri 
parentale. Legăturile dintre stilurile parentale și comportament se bazează 
pe cercetarea corelațională, care este utilă pentru a găsi relații între vari‑
abile dar nu poate stabilii relații cauză‑efect definitive. În multe cazuri 
părinții cu stiluri parentale autoritative vor avea copii care se angajează în 
comportamente delincvente, în timp ce părinții permisivi vor avea copii 
care au încredere în ei și au rezultate bune la școală.
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