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Rezumat 

Această teză de doctorat este elaborată în domeniul sociologiei şi al psihologiei sociale 

cu privire la conceptul parentalităţii şi studiază, prin paradigma calitativă, fenomenul 

percepţiilor părinţilor privind rolul lor parental în prevenirea consumului de droguri şi alcool 

de către copiii lor. Primul capitol prezintă baza teoretică a rolului parental şi a stilurilor 

parentale şi relevă provocările privind parentalitatea în contextul secolului 21 din perspectiva 

tendinţei adolescenţilor de a experimenta consumul de alcool şi droguri. Capitolul doi 

prezintă fenomenologia, ca abordare calitativă a cercetării, teoria „grounded” şi abordarea 

narativă pentru colectarea şi analiza datelor. Pe baza interpretării datelor colectate de la 24 de 

părinţi, partea a treia a tezei susţine că percepţiile părinţilor privind rolul lor parental de 

prevenire reflectă o atitudine fluctuantă între prezenţa şi absenţa părintelui. Conceptul 

parentalităţii este perceput din patru perspective diferite, trei stiluri parentale diferite şi trei 

acţiuni, care demonstrează că părinţii doresc să îndeplinească în mod eficient rolul lor 

parental, însă în acelaşi timp sunt incapabili să facă acest lucru. Capitolul patru analizează 

construcţia percepţiilor rolului parental în identitatea parentală, care este influenţată nu numai 

de percepţiile tradiţionale socio-culturale şi intergeneraţionale internalizate, ci şi de alţi 

factori interni şi externi, cum ar fi o auto-eficienţă slabă şi relaţia bidirecţională cu copiii. 

 

Cuvinte cheie: conceptul parentalităţii, adolescenţa, comportamentul de risc, consumul de 
droguri şi alcool, prevenirea 
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Capitolul 1 Baza teoretică 

 

Capitolul întâi cuprinde două părţi, prima parte analizează aspectele psiho-sociale, iar cea de 

a doua parte se referă la aspectele psiho-sociale ale adolescenţei. Ambele părţi prezintă 

contextul relaţiilor părinţi-adolescent şi rolul parental în prevenirea comportamentelor de risc 

ale adolescenţilor. 

Prima parte analizează modul în care literatura se referă la rolul parental; construcţia 

socială a conceptului de parentalitate, inclusiv modificări, evoluţii şi dileme privind rolul 

monitorizării parentale a adolescenţilor, modelul „stilului parental” ca platformă pentru 

înţelegerea rezultatelor copilului, importanţa autorităţii parentale versus prezenţa parentală şi 

rolul părinţiilor în ceea ce priveşte consumul de droguri şi alcool de către copii. Partea a doua 

se referă la caracteristicile adolescenţei şi comportamentele de risc ale adolescenţilor; 

inclusiv consumul de droguri şi alcool ca provocare principală a părinţilor. Acest capitol se 

referă de asemenea la părinţi şi copii în contextul familiei israeliene şi se încheie cu 

menţionarea lacunei de cunoaştere, pe care prezenta cercetare îşi propune să o acopere. 

       Prima parte prezintă construcţia psiho-socială a conceptului de parentalitate, acesta având 

cel mai important rol în cadrul familiei, însă monitorizarea parentală a adolescenţilor ca temă 

distinctă de cercetare, care se diferenţiază de studii cu privire la monitorizarea parentală a 

copiilor de alte vârste este considerată un domeniu nou de cercetare (Bar Yosef, 1996; Cohen, 

2007; Holmbeck, Paikoff & Brooks-Gunn, 1995). Originea termenului de „parentalitate” este 

verbul latin „parere”, care semnifică a da naştere, a dezvolta sau a educa. De aceea, termenul 

„parentalitate” se referă mai degrabă la activitatea şi procesul dezvoltării şi educării, decât la 

persoana, care „face acea activitate”, şi anume părintele. Reflectă un proces, o activitate şi o 

interacţiune realizate de adulţi cu copii, însă nu neapărat proprii lor copii (Hoghughi & Long, 

2004). 

       Unii autori, precum Newbergers în teoria de dezvoltare social-cognitivă (1980), susţin că 

experienţa parentală schimbă oamenii mai ales în mod inconştient. Rolul parental afectează 

identitatea personală şi sensul existenţial fundamental, influenţând astfel întreg cursul vieţii. 

Teoria de dezvoltare social-cognitivă (Newberger, 1980) a menţionat patru niveluri de 

conştiinţă parentală: Nivelul 1, „orientarea egoistă”: Părintele înţelege copilul ca fiind 

proiecţia experienţei sale proprii, iar rolul parental se organizează numai în jurul dorinţelor şi 

nevoilor parentale. Nivelul 2 se referă la „orientarea convenţională”: copilăria este înţeleasă 

ca fiind derivată din exterior, din tradiţie, cultură, definiţiile autorităţii şi explicaţiile 
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acceptabile din punct de vedere social. La acest nivel rolul parental se organizează în jurul 

relaţiei cu conceptul definit din punct de vedere social al practicilor şi responsabilităţilor 

corecte. În cadrul Nivelului 3, „orientarea subiectiv-individualistă”, copilul este privit ca 

individ unic, care este înţeles mai degrabă prin relaţia părinte-copil decât prin definiţii externe 

ale copilăriei. Rolul parental se concentrează mai degrabă asupra identificării nevoilor 

copilului decât pe îndeplinirea obligaţiilor şi aşteptărilor predeterminate. Nivelul 4, 

„orientarea către proces”, este cel mai înalt nivel al conştiinţei parentale, în cadrul căruia 

părintele priveşte copilul ca pe un sistem psihologic complex şi schimbător. Newberger 

(1980) subliniază că părintele, asemenea copilului, creşte în ceea ce priveşte rolul său şi 

recunoaşte că relaţia şi rolul sunt stabilite nu numai prin îndeplinirea nevoilor copilului, ci 

mai ales prin căutarea unor modalităţi de a echilibra propriile sale nevoi, pentru ca toate 

nevoile să poată fi îndeplinite în mod responsabil. 

Se susţine că impactul parental extins asupra socializării copiilor include un spectru larg 

de influenţe psiho-sociale printre abilităţile de învăţare şi modelele de comportament, valori 

şi motivaţie, încurajând reglarea emoţională şi succesul şcolar, garantând siguranţă, 

structurând mediul copilului şi stimulând şi oferind legături sociale (Bradlly, 2007; Grucec & 

Hastings, 2007; Maccoby, 1992, 2007). Modelul „stilului parental” clarifică faptul că rolul de 

părinte este îndeplinit în conformitate cu stilurile parentale diferite, care oferă indicatori 

parentali puternici, care pot influenţa existenţa copilului şi indică copilului rezultatele sale în 

cadrul unui spectru larg al dezvoltării copilului (Baumrind, 1966, 1967, 1989, 1991a, 1991b; 

Darling & Steinberg 1993; Maccoby & Martin, 1983). Modelul stilului parental se bazează pe 

factorul de control şi se referă la nivelul de autoritate utilizat de părinte pentru a-şi îndeplini 

rolul de părinte. 

Deşi modelul parental autoritar este asociat cu rezultate pozitive, de-a lungul anilor 

părinţii sunt tot mai puţin capabili de a-şi exercita autoritatea nu numai din cauza 

schimbărilor necesare în exercitarea autorităţii în adolescenţă, ci mai ales din cauza 

transformărilor socio-culturale (Amit, 2006; Holden, 2010; Elkind, 1994; Omer, 2000, 2002, 

2008). Părinţii au acceptat pluralismul care caracterizează societatea modernă ca fiind o 

axiomă, ce s-a reflectat în „vechiul dezechilibru”, care este caracterizat de investiţia în 

nevoile emoţionale şi materiale ale copilului şi plasarea acestuia în capul „listei de priorităţi” 

(Elkind, 1994). 

Se pare că această renunţare la rolul parental tradiţional a deteriorat abilitatea de 

exercitare a autorităţii parentale (Alon & Omer, 2005; Omer, 2000, 2008). Urmărind tranziţia 
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de la societatea tradiţională la cea modernă, părinţii au pierdut „codul de ghidare” pentru 

comportamentul în situaţii diferite şi neaşteptate în care îi pun copiii în viaţa de zi cu zi 

(Amit, 1997). Deşi modelul parental autoritar a fost considerat deseori un instrument 

educaţional şi preventiv eficient (Steinberg, 2001), modelul parental modern nu este interesat 

de creşterea copiilor într-un mod tradiţional autoritar, însă nu este clar care ar trebui să fie 

alternativa (Omer, 2000). 

Cu toate că relaţia părinte-copil este considerată o resursă socială şi emoţională pentru 

adolescenţi pe durata acelei etape de dezvoltare (Carlo et al., 2011; Collins & Laursen, 2004; 

Hair, Jager, & Garrett, 2001; Steinberg, 2001), relaţia lor se confruntă cu o tranziţie stresantă 

(Amit, 2006; Belsky, 1984; Bronfenbrenner, 1979; Kuczynski, 2003). S-a afirmat că rolul de 

părinte evoluează prin şase etape psihologice, dintre care a cincea – etapa interdependentă – 

în momentul în care copilul ajunge în faza adolescenţei – părintele se confruntă şi trebuie să 

interacţioneze cu un copil „nou”. Astfel, toate aspectele relaţiei anterioare trebuie abordate şi 

renegociate (Galinsky, 1987; Levinson 1978, 1986). 

Răspunsul la întrebarea ce pot face părinţii pentru a preveni consumul de droguri şi 

alcool de către copii relevă faptul că monitorizarea şi controlul îi pot dirija pe copii spre 

evitarea comportamentelor de risc, în timp ce lipsa unei monitorizări încurajează activităţi 

deviante (Dishion & McMahon,1998; Kerr & Stattin, 2000; Resnick et al., 1997). În această 

privinţă, deşi influenţa cercului de prieteni este crucială în iniţierea în consumul de droguri şi 

alcool printre adolescenţi, atitudinile şi practicile părinţilor au de asemenea un rol 

semnificativ (Coombs, Paulson, & Richardson, 1991; Fallu et al., 2010). În plus, influenţa 

părinţilor asupra imaginii proprii şi a stării psihologice bune a copiilor lor nu poate fi mai 

puţin importantă decât cea a prietenilor, chiar şi în timpul adolescenţei (Armsden & 

Greenberg, 1987; Greenberg et al., 1983; Lasko et al., 1996; Leung & Leung, 1992; Paterson 

et al., 1994). Astfel, părinţii pot participa la prevenirea comportamentelor de risc printre care 

şi consumul de droguri şi alcool, însă pe de altă parte ei tind să nu coopereze cu diferite 

programe de prevenire (White, 1998). 

A doua parte prezintă literatura descriptivă privind adolescenţa, incluzând teorii diferite 

care explică caracteristicile şi consecinţele unice ale acestei etape de dezvoltare din viaţă 

(Erikson, 1956; Freud, 1966; Hall, 1904; Lerner, 1987; Muuss, 1990; Piaget, 1962; Bandura, 

1977). Se susţine că schimbările cu care se confruntă adolescenţii şi ca rezultat, schimbările, 

pe care le aduc în faţa părinţilor lor, reprezintă consecinţele unui spectru larg, de la schimbări 

biologice la factori socio-culturali ecologici. Ca parte a procesului de dezvoltare a 
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adolescenţilor, aceştia tind să experimenteze comportamente de risc, inclusiv consumul de 

droguri şi alcool (Burt & Resnick, 1996; Jessor, 1998, 1987; Jessor & Jessor, 1977; Donovan 

et al. 1991). 

În cadrul analizei termenilor stare de risc şi comportament de risc se arată că starea de 

risc cuprinde patru indicii care funcţionează reciproc: factori de risc, indicatori de risc, 

comportamente de risc şi rezultate de risc. Acestea funcţionează ca un „lanţ de risc” în care 

diferiţi factori de risc evidenţi duc, prin anumite interacţiuni, la comportamente de risc, care 

se încheie cu rezultate de risc ((Burt & Resnick, 1996; Kirbi & Fraser, 1997). Diverse teorii 

au analizat tendinţa adolescenţilor de a consuma droguri şi alcool şi o explică ca un 

comportament funcţional, care serveşte nevoilor de dezvoltare a adolescenţilor (Donovan, 

1996; Jessor & Jessor, 1977, Jessor, 1987). Similar oricărui comportament învăţat, este 

orientat către o ţintă şi utilizat ca un instrument de atingere a obiectivului. Drogurile şi 

alcoolul ajută la atingerea unor obiective referitoare la experienţe, norme şi aşteptări 

cotidiene. Adolescentul atribuie consumului de droguri şi alcool o semnificaţie specială prin 

aceste obiective, modelele de utilizare, modul în care experimentează acest comportament şi 

influenţa, pe care drogurile şi alcoolul o au asupra sa. Se susţine de asemenea că adolescenţii 

tind să dezvolte comportamente de risc în etape, de la comportamente cu risc redus la 

comportamente cu risc ridicat. Comportamentele cu risc ridicat apar gradual şi pot începe cu 

fumatul. Consumul de alcool şi fumatul sunt considerate „comportamente care precedă” 

consumul ilegal de droguri (Hoffrage et al., 2003; Kandel, 2002; Kandel, 1982; Kandel, 

1975; Zhang and Wieczorek 1997). 

Începerea consumului de droguri şi alcool se dezvoltă şi se consolidează în cadrul 

sistemului social, în care adolescentul trăieşte şi îşi petrece timpul (Teichman, 2001). În 

timpul acestei etape de dezvoltare adolescenţii tind să relaţioneze cu două grupuri importante; 

grupul de prieteni şi familia. Cum prima experienţă cu drogurile şi alcoolul are loc de obicei 

în adolescenţă, mulţi dintre adolescenţii, care au recurs la consumul de droguri şi alcool, pot 

deveni dependenţi de alcool şi droguri din nevoia de sprijin psihologic şi social (O'Malley, 

Johnston, & Bachman, 1998; Teichman, 1995). 

Deşi copiii din această grupă de vârstă tind să atribuie o importanţă mare relaţiei lor 

sociale cu grupul de prieteni, există rezultate pozitive ale monitorizării de către părinţi, în 

special în ceea ce priveşte prevenirea consumului de droguri şi alcool (Coombs, Paulson, & 

Richardson, 1991; Fallu et al., 2010; Macaulay et al., 2005; Resnick et al., 1997). 
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Referitor la contextul părinţilor şi copiilor din Israel sunt analizate câteva aspecte 

specifice; Israel, ca stat tânăr din punctul de vedere al vârstei populaţiei, configuraţia etnică 

unică şi faptul de a fi în permanenţă în conflicte de securitate, ceea ce impune serviciul 

militar obligatoriu la vârsta de 18 ani, trei ani pentru băieţi şi doi ani pentru fete. În plus, sunt 

prezentate câteva statistici privind comportamentul de risc al consumului de droguri şi alcool. 

 

Tabel 1: Consumul de alcool şi droguri în 2009 (anul trecut) 

Substanţa Ratele în % 

Alcool 50 
Droguri ilegale 10,7 
Inhalanţi 14,1 
Hagigat 8,3 
Drog ilegal + inhalant 20,1 
Drog ilegal + Hagigat 14,8 
Drog ilegal + inhalant + Hagigat 23,3 
Sursa: Bar-Hamburger et al., (2009) p. 15 

 

Primul capitol se încheie prin prezentarea lacunei de cunoaştere, pe care prezenta 

cercetare intenţionează să o umple. Această lacună este definită de construcţia propriilor 

percepţii ale părinţilor privind rolul lor potrivit punctului lor de vedere. Umplerea acestei 

lacune poate duce la crearea de programe de consiliere şi tratament, care sunt orientate către 

nevoile părinţilor de a-şi îndeplini rolul în prevenirea consumului de droguri şi alcool de către 

copiii lor. 
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Capitolul 2 Metodologie şi analiza datelor 

 

Al doilea capitol prezintă obiectivele cercetării şi problemele cercetării, metodologia şi 

abordarea cercetării, metode de analiză şi colectarea datelor, procesul cercetării, evaluarea 

calităţii cercetării, rolul cercetătoarei şi aspecte şi consideraţii etice. 

Este de la sine înţeles că referitor la experienţele parentale, punctul de vedere al 

părintelui este esenţial şi important. Luând în considerare faptul că rolul parental este un rol 

influenţat de factori psihologici intrapersonali şi sisteme ecologice interpersonale, studiul de 

faţă consideră nimerit să analizeze construcţia rolului parental în contextul realităţii naturale a 

părinţilor şi să o trateze direct din acest punct de vedere. Referitor la rezultat, această 

cercetare a avut două obiective principale, descriptive şi interpretative; să descrie percepţia 

rolului parental şi să o înţeleagă. Astfel, obiectivele se referă la studierea modului în care 

părinţii percep rolul în prevenirea consumului de droguri şi alcool de către copiii lor şi la 

expunerea provocărilor părinţilor, întâmpinate în îndeplinirea rolului lor parental pentru 

prevenirea consumului droguri şi alcool de către copiii lor. 

În acest context, există două întrebări în cadrul cercetării: cum percep părinţii rolul lor 

parental în general şi referitor la fenomenul consumului de droguri şi alcool de către copiii 

lor în particular? şi cum consideră părinţii că ar trebui să reacţioneze şi ce atitudine adoptă 

pentru prevenirea consumului de droguri şi alcool de către copiii lor? 

Capitolul al doilea descrie mai întâi metodologia bazată pe paradigma calitativă 

constructivistă (Lincoln & Guba, 1985), care a rezultat din baza teoretică şi obiectivele şi 

întrebările cercetării. Din aceleaşi motive se bazează pe abordarea fenomenologică-narativă, 

care subliniază atitudinea holistică faţă de fenomenele umane (Stake, 1995) şi importanţa 

ascultării poveştilor autentice ale oamenilor, spuse cu vocea lor, în mediul lor natural (Sabar-

Ben Yehoshua, 2006; Denzin & Lincoln, 2005). Modul în care paradigma constructivistă 

priveşte datele organizate într-o formă multidimensională, potrivit căreia evenimentele şi 

interacţiunile relaţionează unele cu altele într-un mozaic de semnificaţii (Shkedi, 2006, 2010), 

corespunde de asemenea temei studiului de faţă. 

Baza teoretică a prezentat rolul parental ca rol multiplu, influenţat de experienţe 

anterioare precum şi de evenimente şi interacţiuni imediate şi actuale, nu neapărat numai în 

legătură cu părinţii, ci şi cu prietenii, media şi factorii socio-culturali. Ca rezultat al 

complexităţii paradigmei fenomenului parental şi conform paradigmei calitative, interviul 
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aprofundat a fost utilizat ca instrument de cercetare (Gubrium & Holstein, 2001; Seidman, 

1991) şi teoria „grounded” (Glaser & Strauss, 1967; Shkedi, 2006, 2010) a fost utilizată ca 

abordare a analizei principale împreună cu metoda narativ-holistică (Leiblich, Tuval-

Mashiach & Zilber, 2010, 1998). Cum unii cercetători au atribuit o mare importanţă 

intervievării cuplurilor împreună (Babbie, 2004; Ledyard & Morrison, 2008; Seymour, Dix, 

& Eardley, 1995; Whisman, Uebelacker & Weinstock, 2004), toate interviurile cuplurilor au 

fost realizate ca interviuri de cuplu. S-a considerat că aspectele comune, cum ar fi rolul 

preventiv, ar trebui discutate cu ambii părinţi. Acest lucru a adăugat „profunzime şi bogăţie” 

(Ledyard & Morrison, 2008; p. 242) la datele colectate. 

Un total de 24 de participanţi au luat parte la studiul de cercetare; 10 cupluri căsătorite, 3 

părinţi singuri (1 tată divorţat şi 2 mame divorţate) şi 1 mamă căsătorită. Intervalul de vârstă 

a fost 39-53, în timp ce intervalul de vârstă al copiilor a fost 6-27. Toţi părinţii, cu excepţia 

unei mame şi a unui tată, aveau un loc de muncă în diverse domenii profesionale. 14 au 

diplome de bacalaureat, în timp ce 10 au studii superioare (Tabel 2). Participanţii au 

îndeplinit următoarele cerinţe: să fie părinţii a cel puţin un copil, care la momentul interviului 

avea vârsta între 12-18 ani, acesta fiind intervalul de vârstă la care adolescenţii 

experimentează cel mai probabil consumul de droguri şi alcool. A fost importantă dezvăluirea 

celor mai autentice voci ale părinţilor, bazate pe experienţe actuale, nu doar pe memorie sau 

imaginaţie, astfel „ilustrându-se” cele mai relevante aspecte actuale la data interviului. Al 

doilea criteriu a pus în lumină participanţii, care au evitat interviul, aceştia aflându-se 

probabil în tratamentul cercetătoarei sau au întâlnit-o în context profesional. A fost 

importantă „eliminarea” din cercetare a oricăror interese sau nevoi personale ale părinţilor, 

precum şi evitarea de a transforma interviurile într-o „arenă de tratament”. 

Procesul cercetării a inclus efectuarea preliminară a 2 interviuri exploratoare, care nu au 

fost analizate, însă au crescut certitudinea importanţei studiului de faţă. Aceste interviuri 

exploratoare au evidenţiat interesul părinţilor de a povesti şi împărtăşi povestea lor, deşi 

iniţial au existat nelinişti cu privire la discutarea unor subiecte sensibile şi intime. 

În perioada aprilie 2009 – iulie 2010 cercetătoarea a efectuat 14 interviuri aprofundate cu 

10 cupluri şi 4 părinţi singuri. Toate interviurile, cu excepţia unui singur interviu, s-au 

realizat la domiciliul participanţilor, în funcţie de preferinţa acestora. Pentru a stabili 

încredere şi a le permite părinţilor să se refere deschis la aspectele care sunt abordate, în 

cadrul interviurilor s-a acordat sprijin şi înţelegere pentru nevoile şi dorinţele persoanelor 

intervievate. În vederea creşterii calităţii designului cercetării s-au efectuat câteva acţiuni 
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relevante pentru validitatea şi certitudinea rezultatelor. În acest context, s-au utilizat termeni 

alternativi pentru măsurarea tradiţională a validităţii şi certitudinii conform definiţiei lui 

Lincoln şi Guba (1989): „credibilitate” în loc de validitate internă, „transferabilitate” în 

loc de validitate externă şi „conformabilitate” în loc de obiectivitate. 

După ce interviurile au fost înregistrate, transcrise şi citite de mai multe ori, analiza 

datelor a inclus 2 etape ale analizei de conţinut pentru a evidenţia ce s-a spus şi cum s-a spus 

(Leiblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 2010; Shkedi, 2010). Prima etapă a inclus 2 faze, dintre 

care prima a ilustrat 4 aspecte diferite ale percepţiilor rolului parental. A doua fază a ilustrat 3 

stiluri parentale diferite, care reflectă modul în care părinţii îşi îndeplinesc rolul parental. În a 

doua etapă s-a realizat o analiză de conţinut a formei holistice, care a ilustrat 3 acţiuni 

reprezentative diferite (Tabel 3). 

 

Tabel 3 Analiza şi rezultatele 

Faza 
întâi 

Aspecte ale 
percepţiilor 
părinţilor 

1. Dificultăţi 
2. Funcţionare 
3. Relaţie 
4. Parteneriat 

Analiza primei etape 
Analiza de conţinut 
(Ce s-a spus) 

Faza 
a doua 

Stiluri 
parentale 

1. Stilul parental protector 
2. Stilul parental paralizat 
3. Stilul parental autoritar 

Analiza etapei a doua 
Analiza formei holistice 
(Cum s-a spus) 

Acţiuni 
1. Acţiune temporală 
2. Acţiune cauzală 
3. Acţiune generalizării 

 

Prima fază a analizei de conţinut a cuprins 4 niveluri diferite; Nivelul 1, analiza primară 

a creat o codare foarte detaliată a datelor (Tabel 5, Anexa E). Nivel 2, analiza reprezentării a 

ilustrat categorii detaliate, care s-au manifestat în fiecare interviu (Anexe A, F). Nivelul 3, 

analiza centrată a stabilit categorii mari, care ilustrează modul în care persoanele intervievate 

conceptualizează rolul lor parental în prevenirea consumului de droguri şi alcool de către 

copiii lor (Figura 1) şi Nivelul 4, analiza teoretică a creat cadrul teoretic al acestei 

conceptualizări (Shkedi, 2010). 
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Tabel 4 nivelurile analizei „grounded” ale interviurilor părinţilor (faza întâi) 

Nivel 1. Analiza primară, codare Delimitarea unităţilor de sens (Tabel 5), lista 
unităţilor (Anexa E) 

Nivel 2. Analiza reprezentării Stabilirea categoriilor detaliate (Anexa E) şi hărţile 
individuale ale categoriilor (Anexa A) 

Level 3. Analiza centrată Stabilirea categoriilor ierarhice şi a arborilor 
categoriilor 

Nivel 4. Analiza teoretică Cadrul teoretic 
 

O analiză suplimentară s-a utilizat în faza a doua pentru a ilustra cele 4 aspecte din faza 

întâi (Tabel 6). Această analiză a utilizat observarea interpretativă, care a avut drept scop 

extinderea percepţiilor părinţilor privind rolul lor de prevenire şi înţelegerea acestuia. Această 

analiză reflectă o interpretare a aspectelor ca reprezentări ale stilurilor parentale, care 

caracterizează experienţa parentală în general. 

De asemenea, în cadrul analizei etapei a doua, analiza formei holistice (Leiblich, Tuval-

Mashiach & Zilber, 2010, 1998) a căutat modul unic în care persoanele intervievate au 

răspuns la întrebările cercetării şi au ales să relateze povestea lor personală. Trei „acţiuni” 

principale reprezentative au fost identificate pentru caracterizarea modului unic în care a fost 

relatată povestea lor. 

Ca parte a procesului cercetării, cercetătoarea a examinat rolul său şi implicarea în 

studiul de faţă şi a constatat că este legat de experienţa ei profesională, percepţiile, valorile şi 

cunoştinţele pe care le-a acumulat. Pentru a evita un posibil efect asupra configurării 

cercetării şi conform lui Lincoln şi Guba (1985) a existat o conştientizare şi examinare 

permanentă a acestei posibilităţi pe durata interviurilor şi a procesului cercetării. Trebuie însă 

menţionat faptul că părinţilor nu le vine uşor să dezvăluie perspectivele personale ale rolului 

lor parental, în special referitor la aspecte ameninţătoare şi ruşinoase din cadrul familiei. 

Luând în considerare această dificultate, Lincoln şi Guba (1985) au numit cercetătorul 

instrument al cercetării şi au susţinut că acest „instrument” poate relaţiona cu toate mesajele 

mediului şi personale, aluzii şi dificultăţi, care apar în timpul interviului. Acestea subliniază 

sensibilitatea umană şi în consecinţă abilitatea de a fi sensibil şi de a fi parte a interviului. 

Conform lui Lincoln şi Guba (1985) scopul cercetătorului este de a fi „instrument principal al 

cercetării” şi de a se confrunta cu o abundenţă de detalii. 

        Procesul cercetării s-a efectuat conform consideraţiilor etice. Abordarea calitativă 

implică două procese, care sunt diferite, însă complementare: pe de o parte, primirea 



 

 

15 

informaţiei intime, iar pe de altă parte stabilirea încrederii depline. După cum este necesar, 

cercetătorul a căutat să transmită respect, să arate interes mare şi curiozitate în timp ce oferă 

alternative, înţelegere şi politeţe (Sabar-Ben Yehoshua, 2006; Shkedi, 2006). În acelaşi timp, 

persoanele intervievate au fost încurajate să spună poveştile personale în modul lor unic. 

Consimţământul bazat pe informare ca instrument etic a fost de asemenea utilizat în 

studiul de faţă (Anexa C). Acest instrument a avut drept scop să garanteze că cei care au 

oferit informaţii au evaluat pentru ei fezabilitatea participării în cercetarea de faţă. În mod 

similar, s-a dorit garantarea că cei care au oferit informaţii au luat ei înşişi decizia de a 

participa la acest studiu (Sabar-Ben Yehoshua, 2006). Persoanele intervievate au primit o 

explicaţie exactă şi detaliată cu privire la natura cercetării, obiectivele sale, procesul şi 

caracterul întrebărilor şi interviului, ce urma să aibă loc (Anexa B). Un alt scop al 

cercetătoarei a fost să se asigure că potenţialele persoane ce vor fi intervievate nu sunt 

interesate să-i facă pe plac. Astfel, consimţământul bazat pe informare a constituit o obligaţie 

pentru păstrarea autonomiei şi individualităţii celor ce vor fi intervievaţi şi dreptul lor de a 

primi informaţii privind semnificaţia expunerii detaliilor vieţii lor personale. De asemenea, 

potrivit experienţei cercetătoarei, s-a stabilit un „acord de colaborare” între cercetătoare şi 

persoanele intervievate. 

Confidenţialitatea şi anonimitatea au constituit de asemenea instrumente menite să 

asigure respectarea eticii în prezentul studiu. În afara dorinţei cercetătoarei de a atinge cât 

mai multe niveluri ale realităţii analizate, a existat obligaţia protecţiei intimităţii persoanelor 

intervievate şi în consecinţă cercetătoarea a evitat publicarea detaliilor private, care ar putea 

dezvălui identitatea persoanelor intervievate. 
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Capitolul 3 Rezultate 

Descrierea rezultatelor este prezentată conform analizei datelor în două etape. Prima 

etapă include două faze, care prezintă vocile naturale ale părinţilor, ilustrând percepţiile 

rolului lor. Aceste voci fac referire la experienţele părinţilor, utilizând o „hartă” descriptivă a 

categoriilor, care prezintă aspectele percepţiilor rolului parental. A doua fază a acestei părţi a 

prezentat o tipologie a stilurilor parentale, care au fost interpretate şi integrate din punctul de 

vedere al aspectelor. A doua etapă a rezultatelor a ilustrat analiza formei holistice a celor trei 

acţiuni, care au fost exprimate în poveştile părinţilor şi au reprezentat modul lor unic de 

construcţie a rolului parental. 

Prezentarea detaliată a analizei include episoade mari citate din interviuri. Cercetătoarea 

a ales în mod deliberat să prezinte unităţi de analiză mai bogate pentru ca cititorul să 

înţeleagă într-un mod mai autentic poveştile personale. În plus, trebuie menţionat că analiza 

interviurilor a arătat că, deşi fiecare părinte poate fi caracterizat de un aspect predominant, stil 

şi acţiune, majoritatea părinţilor a demonstrat mai multe caracteristici ale diferitelor aspecte, 

stiluri şi acţiuni. 

Prima fază a primei etape din analiza de conţinut a sugerat că percepţiile părinţilor cu 

privire la rolul lor sunt caracterizate de patru aspecte principale, care au indicat ce au spus 

părinţii. Aceste patru aspecte reprezintă categoriile cheie, care au fost identificate în analiza 

de conţinut: 

A. Dificultăţile părinţilor 

B. Funcţionarea parentală 

C. Relaţia părinţilor cu copiii lor  

D. Rolul de părinte – parteneri (sistemul şcolar, instituţia) 

Potrivit aspectului privind dificultăţile părinţii percep rolul lor ca fiind complicat, expus 

provocărilor şi aproape imposibil de îndeplinit. Dificultăţile au fost caracterizate de teamă şi 

de pierderea autorităţii parentale. Părinţii au declarat că teama şi pierderea autorităţii 

împiedică îndeplinirea rolului lor parental aşa cum şi-ar fi dorit şi plănuit. 

Aspectul privind funcţionarea a exprimat percepţia rolului parental de către părinţi prin 

funcţia cheie şi predominantă pe care au adoptat-o. Părinţii, care au fost caracterizaţi de acest 

aspect, s-au perceput ca având un rol de supervizor şi salvator. Au descris acest rol prin 

acţiuni, de exemplu: apărare, salvare, descurajare şi insuflarea fricii. 
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Aspectul relaţiei părinţilor cu copiii lor a dezvăluit rolul parental perceput de părinţi prin 

caracterul relaţiei cu copiii lor. Caracteristicile predominante au fost îndoielile şi confuzia 

privind identitatea lor parentală în momentul în care s-au întrebat dacă ar trebui să fie 

prietenii copiilor lor. De asemenea, s-au descris ca fiind paralizaţi când trebuie să se 

confrunte cu copiii lor. Acest sentiment s-a manifestat prin îndoieli proprii şi senzaţia de a fi 

„în plus”. 

Ultimul aspect a ilustrat percepţia rolului parental de către părinţi cu privire la nevoia de 

parteneri, potrivit căruia părinţii au considerat necesar să aibă parteneri pentru a-şi îndeplini 

rolul parental. Şi-au exprimat dezamăgirea faţă de cei, pe care i-au perceput ca parteneri, dar 

care nu au acţionat ca atare. Aceşti părinţi şi-au perceput rolul numai parţial, au redus 

importanţa acestuia şi probabilitatea acestuia de a influenţa copiii. Au perceput şcoala, 

profesorii şi autorităţile ca parteneri potenţiali, care au preluat autoritatea, pe care ei, în 

calitate de părinţi, nu o au în faţa copiilor. În acelaşi timp şi-au exprimat dezamăgirea faţă de 

aceşti „parteneri”. 

A doua fază a aprofundat analiza de conţinut şi a prezentat o tipologie, care a indicat că 

părinţii pot fi încadraţi în trei stiluri parentale: 

A. Stilul parental protector, derivat din aspectele privind dificultăţile şi funcţionarea 

B. Stilul parental paralizat, derivate din aspectele privind dificultăţile şi relaţia. 

C. Stilul parental autoritar, derivat din aspectele privind relaţia şi rolul – partenerii. 

Esenţa experienţei stilului parental protector o constituie nevoia părinţilor de a acţiona ca 

un „bodyguard” faţă de copiii lor împreună cu sentimentul lipsei de instrumente de 

supervizare şi protecţie. Părinţii care se încadrează în acest stil îşi înţeleg rolul ca fiind un rol 

autoritar, însă nu dispun de mijloacele necesare pentru a îndeplini acest rol. Aceşti părinţi 

recurg la instrumente derivate mai degrabă din experienţele lor generale ale realităţii 

contemporane, decât din examinarea rolului cu care se identifică. 

Stilul parental paralizat s-a manifestat mai ales în cadrul unei experienţe emoţionale, care 

a fost caracterizată de teamă, sentimentul pierderii puterii şi paralizie. Părinţii au descris 

teama ca fiind un factor permanent prezent, care le-a afectat în mod decisiv viaţa şi relaţia cu 

copiii lor. Pe de altă parte, au perceput-o ca inevitabilă din perspectiva realităţii socio-

culturale actuale, iar pe de altă parte i-a motivat să întreprindă acţiuni „educaţionale”, care au 

contrazis percepţiile rolului lor parental. Aceşti părinţi au descris acest conflict ca fiind unul 

paralizant. 
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Esenţa celui de al treilea stil, stilul parental autoritar, se referă la actualitatea şi relevanţa 

rolului parental ca la o sursă de autoritate legitimă, care conţine roluri tradiţionale, sociale şi 

acceptabile. Cu alte cuvinte, a reflectat considerarea esenţei rolului parental. Au exprimat 

îndoieli cu privire la necesitatea autorităţii în viaţa de zi cu zi a copiilor lor. Părinţii şi-au 

perceput rolul ca unul important, însă nu au putut identifica elementele care compun acest rol. 

Au menţionat că stilul parental pe care-l cunoşteau a dispărut, iar stilul contemporan nu este 

clar încă. Aceşti părinţi au exprimat nevoia de asistenţă pentru creşterea copiilor lor, în timp 

ce se confruntă cu provocările la care sunt expuşi. Aceştia recunosc că au dificultăţi pentru a 

acţiona singuri, deşi înţeleg că este responsabilitatea lor. Părinţii, care reflectă asupra 

conceptului de „educaţie”, au privit şcoala şi instituţiile de învăţământ în general ca factori 

semnificativi în ceea ce priveşte prevenirea consumului de droguri şi alcool, însă în acelaşi 

timp şi-au exprimat dezamăgirea faţă de acestea pentru că nu şi-au îndeplinit „misiunea”. 

În a doua etapă a analizei, analiza formei holistice, au fost identificate trei principii, 

reprezentând acţiuni predominante: o acţiune temporală, în care povestea a fost relatată în 

trei dimensiuni temporale, o acţiune cauzală, în care povestea a fost relatată în mod 

redundant, oferindu-se diferite explicaţii considerate la fel de importante ca povestea în sine. 

În cea de a treia acţiune, acţiunea generalizării, povestea unei persoane a devenit povestea 

„tuturor”. Aceste acţiuni au caracterizat modul în care părintele a ales să relateze povestea. 

De asemenea, aceste acţiuni au exprimat percepţiile părinţilor privind rolul lor parental în 

ansamblu şi l-au explicat din această perspectivă unică. Acest lucru a dus la o concentrare 

asupra structurii formative, care a caracterizat întreaga poveste relatată. Această analiză a 

implicat o citire strictă şi fermă, menită să răspundă la întrebarea cum: în ce mod s-a realizat 

narativul? Cum s-a dezvoltat intriga centrală în poveste? În ce măsură au răspuns narativul şi 

elementele sale la principiile cauzative ale vieţii? A existat vreo constanţă în narativ? S-a 

putut observa, cum au subliniat Gergen şi Gergen (1988), că povestea poate fi caracterizată 

de forme diferite şi precise? 

Rezultatele constituie un mozaic complet al puterilor formulate, care demonstrează 

percepţia rolului parental. Studiul de faţă arată că lumea percepţiilor rolului parental, în ceea 

ce priveşte provocările cu care se confruntă părinţii copiilor adolescenţi, fluctuează între 

sentimente de teamă şi dorinţa de a lua iniţiativa. Acest stres este exprimat de prezenţă şi 

absenţă. Părinţii îşi exprimă dorinţa de a influenţa şi a contribui la starea de bine a copiilor 

lor, însă în acelaşi timp declară şi se plâng că acest lucru nu se poate realiza. Se pare că 
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elementele, care formează percepţia rolului parental, consolidează pe de o parte rolul 

parental, iar pe de altă parte îl diminuează. Părinţii, care au participat la studiul de faţă, au 

descris de asemenea cum au experimentat rolul de părinte în copilăria lor – folosind amintiri 

ale propriilor părinţi. Aceste experienţe i-au ajutat să dezvolte abordări ale rolului parental, 

care au creat o ancoră pentru perceperea prezentă a rolului lor parental. Şi-au descris părinţii 

ca fiind exemple parentale clare, deşi erau stricţi, hotărâţi şi autoritari; au formulat reguli 

clare, au construit o ierarhie corectă şi au folosit autoritatea pentru a stabili limite, în timp ce 

ei, ca copii, au acceptat autoritatea. Realitatea socio-culturală a copilăriei lor a fost 

caracterizată de un echilibru între riscuri şi ameninţări pe de o parte, iar pe de altă parte de 

instrumente adecvate pentru combaterea acestora. Pe fondul acestor experienţe iniţiale şi a 

întemeierii propriilor familii, aceştia experimentează absenţa rolului parental şi, deşi doresc 

să aplice ce au asimilat, se simt incapabili de a face acest lucru. 

Rezultatele studiului de faţă arată de asemenea că percepţiile parentale şi experienţa 

parentală sunt influenţate de discrepanţa care caracterizează relaţia dintre părinţi şi copiii lor. 

Percepţiile părinţilor privind rolul lor, în cadrul celor patru aspecte identificate, arată că 

consecinţele experienţelor rolului lor, caracterul dinamic, se manifestă atât la nivel 

intrapersonal cât şi interpersonal. Aceste aspecte duc la clasificarea a trei stiluri parentale 

caracteristice. Aceste stiluri parentale arată că se pot dezvolta în cadrul acestui decalaj mare 

părinte-copil şi pot fi influenţate nu numai de elemente referitoare la părinţi, ci şi de elemente 

referitoare la copii: stilul lor de viaţă, domeniile de interes, obiceiurile şi stilul de comunicare 

cu părintele. Ca urmare a întâlnirii părinţilor cu lumea inevitabilă a intereselor copiilor lor, 

părinţii se simt incapabili de a exercita autoritate şi a stabili control. Stilul de comunicare, pe 

care l-au cunoscut în propria lor copilărie şi în copilăria timpurie a copiilor lor s-a redus, 

creându-se astfel o abţinere de la exercitarea autorităţii parentale. Acest lucru a evidenţiat 

poziţia unui rol parental mai degrabă reactiv, decât a unui rol cu iniţiativă şi a reprezentat de 

fapt esenţa rolului lor ca anticipare temătoare a factorilor de risc şi pericol precum şi 

demersurile lor, lipsite de succes, de a reacţiona în faţa acestor factori. Per ansamblu 

rezultatele au indicat o percepţie fragilă a rolului parental. Pe de o parte părinţii doresc să 

deţină controlul şi să monitorizeze, să utilizeze autoritatea şi s-o îndrepte spre copii într-un 

mod protector, iar pe de altă parte sunt incapabili de a îndeplini aceste obiective şi nu reuşesc 

să fie părinţii, care ar dori să fie. 
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Figura 2: Rezultate 



 

 

21 

 

Capitolul 4 Discuţii şi concluzii 

 

Acest capitol cuprinde două părţi; discuţiile şi concluziile. Capitolul se concentrează 

asupra formării identităţii parentale ca proces de dezvoltare. Cercetătoarea sugerează că 

implementarea rolului parental în prevenirea consumului de droguri şi alcool de către copii 

reprezintă identitatea de rol parental în general. Aşadar, este posibil, din punct de vedere 

teoretic, să tragem concluziile asupra rezultatelor din perspectiva experienţelor parentale în 

ansamblu, în special în ceea ce priveşte relaţia cu adolescenţii, care demonstrează structura 

identităţii parentale. 

Discuţia se concentrează asupra construcţiei procesului identităţii parentale şi sursele 

sale de influenţă conform teoriei identităţii şi rolului (Cast, 2004; Kuzminsky & Kloyer, 

2010; Stryker & Burke, 2000), abordării narative (Bruner, 1999, 2004; Freeman, 1993), 

teoriei auto-determinării (Deci & Ryan, 2000, 2002; Ryan & Deci, 2000) şi abordării auto-

eficienţei (Bandura, 1989, 1977). Pe baza rezultatelor cercetării s-a efectuat o trecere în 

revistă a factorilor care afectează consolidarea identităţii parentale. Epilogul discuţiei descrie 

asemănările dintre rolul unui părinte şi rolul unui lider. În cele din urmă discuţia analizează 

limitările studiului. 

Conform teoriei identităţii, identitatea individului este creată de internalizarea 

semnificaţiilor şi aşteptărilor rolului, care sunt „externe” şi asociate cu poziţiile structurii 

sociale (Stryker & Burke, 2000). În acest context, percepţia părinţilor asupra rolului lor poate 

fi privită ca un produs al structurii sociale, care s-a creat în contextul lor intergeneraţional şi a 

fost influenţat de modificările socio-culturale. Aceste modificări determină o zdruncinare a 

temeliilor care compun structura şi astfel apare confuzia care caracterizează identitatea 

parentală. Părinţii, care şi-au internalizat rolul lor ca părinţi în timp ce erau copii, se confruntă 

în prezent cu o scenă diferită a îndeplinirii rolului, care nu este corelată cu structura identităţii 

parentale funcţionale, pe care o cunoşteau. 

Rolul parental este o identitate funcţională bazată nu numai pe naşterea copilului, ci mai 

degrabă pe relaţia părintelui cu copilul său. Identitatea părinţilor este condiţionată de copiii 

lor şi este influenţată de relaţia părinte-copil. Părinţii tind să caute să fie priviţi ca importanţi 

de către copiii lor, în timp ce recunoaşterea părinţilor ca fiind importanţi pentru copiii lor 

contribuie la formarea rolului parental (Cast, 2004; Stuve & Pleck, 2001). Studiul de faţă 

arată că percepţiile părinţilor privind rolul lor sunt influenţate în mod direct de stilul relaţiei 
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părinte-copil. Stilul relaţiei este de asemenea influenţat de diferiţi factori, care nu sunt bazaţi 

specific pe personalitate, ci depind de evoluţiile culturale, sociale şi tehnologice. În acest 

context, identitatea parentală se confruntă cu un conflict între definiţia socială şi aşteptările 

rolului parental şi abilitatea de a pune în aplicare aceste aşteptări. 

Faptul de a deveni părinte activează identitatea parentală anterioară şi noii părinţi încep 

să verifice mijloacele de care dispun, în calitate de părinţi, pentru a-şi crea identitatea 

parentală. În cazul în care părinţii au aşteptări incongruente, fiecare părinte va avea dificultăţi 

la verificarea identităţii sale parentale (Cast, 2004). În acest context şi potrivit rezultatelor 

acestui studiu, se poate vedea clar că, în relaţia lor cu părinţii, copiii creează această 

verificare şi satisfac nevoia părinţilor de verificare ca parte din activarea identităţii. Cu alte 

cuvinte, influenţa copiilor asupra verificării de către părinţi este importantă pentru formarea 

identităţii parentale. Prezentul studiu este corelat cu această abordare prin faptul că 

demonstrează că în acest mod percepţia părinţilor, care au luat parte la studiu, poate fi 

explicată de importanţa pe care părinţii o atribuie relaţiei cu copiii lor. Comportamentului 

părinţilor şi modului în care aceştia sunt percepuţi de copiii lor i se poate atribui denumirea 

de „discurs ascuns”. Pe de altă parte, percepţiile imaginate ale copiilor le influenţează 

sentimentele, reacţiile şi relaţiile cu ei şi, în acelaşi timp, comportamentul copiilor faţă de ei 

consolidează această verificare. Acesta este un „circuit închis” a celor care influenţează şi a 

celor care sunt influenţaţi, care funcţionează bidirecţional şi afectează stilul parental. Astfel, 

studiul arată că percepţiile părinţilor privind rolul lor sunt construite de stilul relaţiei părinte-

copil. 

O altă perspectivă a discuţiei este considerată identificarea indivizilor cu întregul grup, 

care creează identitate socială şi constituie baza pe care se formează percepţia individului, ca 

parte a grupului (Doise, 1993; Moscovici, 1994). Definiţia unui grup, cum ar fi părinţii, 

menţionează recunoaşterea identităţii unice şi în consecinţă întreaga relaţie a reprezentărilor 

sociale, care o caracterizează. Reprezentările sociale nu sunt numai scheme ale informaţiilor, 

ci şi „un ghid de acţiune”, menit să ofere scenarii de comportament în situaţii diferite. În acest 

context, rezultatele prezentului studiu evidenţiază că structura matricelor cognitive şi 

emoţionale ale părinţilor includ mai multe identităţi parentale funcţionale. Părinţii se privesc 

într-adevăr ca părinţii, dar şi ca prieteni ai copiilor lor, detectivi şi bodyguarzi. Astfel apare 

situaţia în care părinţii au simultan mai multe „relaţii sociale”, care reprezintă identităţi 

sociale diferite, care nu se completează neapărat una pe cealaltă. Aceste „identităţi multiple” 
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furnizează o explicaţie pentru dezorientarea, confuzia şi neajutorarea manifestate de părinţi şi 

pot constitui o bază pentru dezvoltarea identităţii prezent-absent. 

Abordările narative privesc identitatea parentală evoluând de-a lungul vieţii, din 

copilărie, şi este influenţată atât de experienţele personale, cât şi cele de sociale. Acesta este o 

comparaţie cu studiile parentale, care subliniază că rolul parental începe în timpul tranziţiei 

către rolul de părinte. Astfel, devine clar că formarea identităţii parentale ca identitate 

prezent-absent se bazează pe evenimentele care au loc în timpul vieţii lor. Această identitate 

se formează din cele mai semnificative experienţe, pe care le dezvălui conştient sau 

subconştient. Părinţii au dezvăluit un dialog permanent între diferite stiluri parentale; cel pe 

care au dorit să-l îndeplinească, care s-a bazat, de exemplu, pe povestea rolului parental al 

părinţilor lor, şi cel pe care l-au îndeplinit în realitate, bazat pe viaţa lor reală. Prezentul 

studiu demonstrează că părinţii structurează identitatea de rol pe baza măsurii şi stilului cu 

care se implică în propria poveste a rolului parental. În timpul repovestirii fragmentelor 

experienţelor parentale, părinţii au demonstrat simultan implicare şi neimplicare. Viziunea lor 

asupra implicării şi neimplicării, care a fost conceptualizată în studiu ca stare de prezenţă - 

absenţă, a creat nevoia de a coopera cu aceasta, de a o explica şi justifica şi mai mult, de a o 

înţelege. Din această perspectivă, acţiunile derivate din analiza formei holistice pot fi privite 

ca o consolidare a relatării privind aspectele şi stilurile parentale. 

Conform teoriei auto-determinării şi a abordării auto-eficienţei, părinţii din studiul 

de faţă au demonstrat că aspectele lor interioare legate de motivaţie şi angajament, care sunt 

consideraţi factori importanţi pentru stabilirea oricărui rol, în special a rolului parental, sunt 

deteriorate. Se poate observa că cele trei nevoi psihologice: nevoia de relaţie, apartenenţă şi 

siguranţă, nevoia sentimentului de capabilitate şi nevoia de autonomie, a căror îndeplinire 

contribuie la dezvoltare optimă, motivaţie interioară, stare de bine şi adaptare de succes nu 

sunt satisfăcute. În consecinţă, părinţii şi-au perceput rolul în modul în care au făcut-o. 

Motivaţia interioară a părinţilor de a influenţa copiii, de le schimba comportamentul şi a 

preveni consumul de droguri şi alcool de către aceştia, este labilă şi depinde de relaţie. 

Percepţiile privind rolul lor principal demonstrează motivaţie şi angajament mare, însă 

caracterul relaţiei lor cu copiii influenţează percepţiile autonomiei şi determinării personale şi 

de asemenea şi motivaţia lor interioară şi o diminuează. Toate acestea duc la comportamentul 

parental exprimat de prezenţă-absenţă. 

În ansamblu, studiul arată că tipologia stilului parental (Baumrind, 1966, 1989), care 

serveşte până în prezent discuţiei privind calitatea parentală şi în mod corespunzător 
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influenţele sale asupra rezultatelor copiilor, nu mai este suficientă, deoarece ar trebui luate în 

considerare şi percepţiile părinţilor privind rolul lor. Deşi factorii de control şi autoritate 

parentală încă sunt consideraţi importanţi, această consideraţie rămâne „teoretică”, deoarece 

părinţii nu dispun de mijloace pentru a o pune în aplicare. Această concluzie duce la cel mai 

important rezultat al studiului, care introduce rolul parental absent, care nu-şi atinge scopul 

de a preveni comportamentele de risc ale copiilor. 

Epilogul, care prezintă legătura dintre părinte şi lider, demonstrează că asemenea 

părintelui, fenomenul rolului de lider se referă de fapt la povestea liderului, caracteristicile şi 

comportamentele sale (Popper, 2009; Yukel & Van Fleet, 1992). După cum majoritatea 

teoriilor şi cercetărilor referitoare la rolul de lider descriu cum liderul îşi influenţează 

subalternii, la fel explică şi cercetătorii în cazul rolului parental. Cercetătoarea prezentului 

studiu a dorit să susţină că această percepţie, similară rolului parental, duce la o relaţie 

bidirecţională lider - subaltern. În acest context, trebuie luate în considerare ambele părţi şi 

influenţele reciproce dintre ele într-un context unic. Astfel, se poate afirma că părintele, la fel 

ca liderul, trece printr-un proces al redefinirii, în cadrul căruia componentele centrale ale 

acestei definiţii sunt factorii care influenţează aceste roluri. 

        Studiul indică mai multe limitări referitoare la instrumentul cercetării, analiza cercetării 

şi populaţia cercetării. Mai întâi, majoritatea interviurilor fiind interviuri de cuplu, studiul 

poate indica o limitare cu privire la consimţământul părinţilor de a extinde descrierea rolului 

lor parental şi de a analiza dificultăţi şi experienţe intime. Ar fi putut fi posibil ca dezbaterea 

rezultată să conducă interviul într-o zonă nedorită. Deşi cercetătoarea a intenţionat să facă 

referire la fiecare detaliu, care a fost menţionat în cadrul interviului, şi la stimularea creată ca 

avantaj în jurul dezbaterii, aceasta conştientizează limitarea posibilă a utilizării acestui 

instrument. 

O altă limitare a studiului se referă la analiza interviului, deoarece a tratat aspecte 

verbale ale textului şi nu s-a referit îndeajuns la aspectele non-verbale precum limbajul 

corpului, dominanţa comparativ cu pasivitatea, expresiile plânsului, râsului sau liniştii. Ar 

trebui menţionat că aceste aspecte au un rol foarte important ca atare şi în înţelegerea 

imaginii de ansamblu, iar examinarea şi analizarea lor este importantă. 

Ultima limitare se referă la populaţia cercetării. Obiectivele studiului au dictat utilizarea 

instrumentului bulgărelui de zăpadă pentru recrutarea participanţilor, astfel că participanţii au 

fost cei care au consimţit să ia parte la studiu, în ciuda obstacolelor descrise. Deşi 

cercetătoarea a încercat să creeze o diversitate a caracteristicilor participanţilor şi, deşi nici 
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paradigma constructivistă nu priveşte acest lucru ca pe un dezavantaj al prezentului studiu în 

general, ar trebui menţionat faptul că participarea bazată numai pe consimţământul 

participanţilor ar putea fi considerată o limitare. În plus, cercetătoarea a evitat întrebările 

privind atitudinea persoanelor intervievate faţă de consumul de droguri şi alcool, inclusiv 

propriul lor comportament. Cercetătoarea a încercat să evite rolul unui terapeut mai ales în 

acest domeniu de expertiză. Cu toate acestea, este importantă întrebarea dacă percepţiile 

unice ale părinţilor privind rolul lor au legătură cu experienţele personale de acest tip. 

A doua parte, concluziile, prezintă contribuţia studiului, aspectele pentru practica şi 

intervenţia cu părinţii şi aspecte pentru studii viitoare. 

Contribuţia studiului este demonstrată în diferite domenii. Primul se referă la tipologia 

clasică a stilului parental, rezultatele indicând faptul că există stiluri parentale suplimentare şi 

diferite, derivate din propria percepţie a părinţilor privind rolul lor. Studiul ilustrează că 

ascultarea vocii interioare a părinţilor, în mediul lor natural, şi învăţarea formării rolului lor 

nu numai din rezultatele copiilor, ci şi direct de la ei sunt deosebit de importante. Astfel, se 

poate concluziona că stilurile parentale pot fi de asemenea conceptualizate de propriile 

perspective ale părinţilor privind rolurile lor şi în consecinţă pot fi create programe adecvate 

de consiliere. 

O altă contribuţie reflectă o consolidare a abordării lui Kuczynski şi Parkin’s (2009) şi 

arată că părinţii sunt în dialog nu numai cu copiii lor, ci şi cu ei înşişi în ceea ce priveşte 

relaţia bidirecţională cu copiii lor. În timpul observării relaţiei lor cu copiii, părinţii o privesc 

ca pe o sursă principală de frustrare decât satisfacţie. Kuczynski şi Parkin (2009) susţin că 

împotriva gândirii şi propunerii lineare indivizii nu sunt văzuţi ca formaţi în totalitate, ci se 

află într-o permanentă schimbare într-un proces dialectic al angajamentului reciproc. 

Prezentul studiu consolidează abordarea lui Kuczynski şi Parkin’s (2009) şi arată că părinţii 

sunt în dialog nu numai cu copiii lor, ci şi cu ei înşişi în ceea ce priveşte relaţia cu copiii lor. 

Acest dialog afectează percepţia lor privind relaţia cu copiii lor şi cum se percep în cadrul 

acelei relaţii, observând relaţia cu copiii lor şi privind-o ca o sursă principală de frustrare. 

Studiul de faţă arată de asemenea că părinţii indică ceea ce modelul ecologic numeşte 

„tranziţii ecologice”, însă ei se consideră un factor al tranziţiilor de criză însoţite de 

dificultăţi. Prezentând configurarea identităţii parentale, studiul expune această perspectivă a 

tranziţiilor şi o validează. 

Ramificaţiile pentru practica şi intervenţia cu părinţii indică faptul că terapia de familie 

şi politica generală a serviciilor relevante pentru familie ar trebui să ia în considerare nu 



 

 

26 

numai nevoile copilului, ci şi nevoile părinţilor în confruntarea cu problema copiilor lor, în 

special în adolescenţă. Din moment ce părinţii nu tind să coopereze cu programe de 

prevenire, atenţia ar trebui îndreptată către motivele pentru această tendinţă; nu numai 

motivele tehnice (orar, costuri), ci şi atitudinea părinţilor faţă de aceste programe şi 

identificarea nevoilor lor speciale şi luarea acestora în considerare. 

În acest context, există nevoia de a consolida „instituţia” parentală şi mai ales încrederea 

părinţilor şi asistarea acestora pentru „reconectarea” la rolul lor parental, reidentificarea cu 

rolul lor conform propriilor percepţii. 

Implicaţiile tratamentului includ dezvoltarea modelelor focalizate şi practice de 

intervenţie cu părinţii la nivel iniţial, secundar şi terţiar de prevenire. Prevenirea iniţială se 

referă în principal la educaţia faţă de crearea unui climat pozitiv şi a condiţiilor eficiente, care 

vor preveni apariţia unor probleme posibile. Prevenirea secundară ar trebui creată pentru 

tratarea unei probleme în momentul apariţiei acesteia şi terminarea acesteia în etapele iniţiale 

pentru a preveni agravarea problemei şi atingerea unor etape mai dificile. Prevenirea terţiară 

este prevăzută pentru tratarea unei probleme în etapele sale complexe, inclusiv intervenţia 

externă a unui specialist. Procesele stimulării rolului parental preventiv ar trebui iniţiate în 

etapele preliminare, care însoţesc rolul parental şi vor crea abilitate şi identitate funcţională. 

Propunerile pentru studiile viitoare se pot concentra asupra extinderii cercetării 

privind percepţia rolului parental de către copii referitor la rezultatele prezentului studiu şi în 

general. Se pune întrebarea dacă copiii îi percep pe părinţii lor la fel cum se percep, dacă îi 

percep în mod diferit şi cum experienţele părinţilor îi influenţează pe copiii lor din 

perspectiva copiilor. 

Un alt domeniu de cercetare recomandat este stilul discursului practicat în familiile cu 

adolescenţi. Deşi percepţia părinţilor privind discursul nu este surprinzătoare ţinând cont de 

etapa de dezvoltare a copiilor, înţelegerea acestui fenomen poate fi extinsă atât în contextul 

universalităţii sale, cât şi din perspectiva ramificaţiilor. 

Studii viitoare pot trata înţelegerea privind efectul unic şi semnificaţia poziţiei 

adolescentului în familie referitor de exemplu la percepţiile părinţilor: dacă copilul are cea 

mai mare sau cea mai mică vârstă. Studiul arată că dificultăţile şi experienţele descrise, chiar 

dacă sunt cunoscute ca stil, sunt descrise deseori într-un mod diferit, cu o intensitate diferită 

în familii diferite. Este indicat să se analizeze dacă diferenţa este legată de confruntarea 

iniţială a părinţilor cu aspectele şi abordarea relevantă a adolescenţei sau de aspectul familiar. 
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Cercetătoarea sugerează de asemenea studierea relaţiei dintre părinte şi lider, rolul 

parental putând fi considerat un rol care necesită abilităţi de lider, pe care părinţii afirmă că 

le-au pierdut. Poveştile părinţilor dezvăluie că ei caută acel rol, dar în acelaşi timp nu găsesc 

legitimitatea pentru a-l pune în aplicare. Studiul acestei relaţii poate contribui la redefinirea 

rolului parental şi consolidarea acestuia prin corelarea cu rolul de lider. La sfârşitul zilei, 

consolidarea rolului parental poate duce la rezultate mai bune ale copiilor. 

În concluzie, un domeniu suplimentar, care pare adecvat pentru studii viitoare, se referă 

la întrebarea: Rolul parental – în ce direcţie se îndreaptă? În ce moduri putem redefini 

obiectivele acestui rol pentru a deveni un rol mai clar. Studiul de faţă arată că rolul parental 

(şi familia) se află într-o permanentă schimbare ca parte a procesului evolutiv istorico-social. 

Cercetătoarea recomandă augmentarea cercetării rolului parental şi al familiei din perspectiva 

contemporană social-culturală în paralel cu analiza modificărilor referitoare la relaţia părinte-

adolescent în „timp real”. 



 

 

28 

Aspects Parenting 

styles 

Storylines 

Intrapersonal 

emotional factors 

Relation, 

belonging, 

Autonomy Capability  

Low motivation 

I-Thou dialogue 

Low self efficacy Low commitment 

Parent-child 

Relationship 

Socio-cultural 

Ecological systems 

External influences       Internal influences 

Parenting 

experiences 

Present-absent 

Parenting identity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Modelul percepţiilor părinţilor 
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