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      “…Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. 
Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă. 

Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vor îndrepta spre fericire. 

 Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume…” 
 

(Mamie Gene Cole) 
 
 
 
 

Introducere 
 

Societatea contemporană pe linia modelului educaţional clasic promovează reuşita 

şcolară, succesul în această direcţie, ca primă premisă a unei inserţii sociale superioare a 

individului.  

Succesul, respectiv reuşita şcolară -  în general sunt abordate ca o recunoaştere sau o 

recompensare socială a unei conduite performante la învăţătură, care se exprimă prin 

rezultate maxime la examene, concursuri, olimpiade etc. În instituţiile şcolare, ca de altfel şi 

în viaţă, succesul este văzut ca o urmărire a scopului, o autocunoaştere, o valorificare a 

propriilor calităţi şi o încercare de depăşire a limitelor.  

În contextul evoluţiei informaţionale din ultimii ani, învăţarea şcolară a suferit 

transformări în sfera obiectivelor. Ea presupune nu doar asimilare de informaţii ci mai ales 

formarea unor capacităţi de orientare, gândire divergentă, creativitate, flexibilizare a 

structurilor cognitive şi atitudinale care ulterior vor permite copilului adaptarea optimă la 

schimbările contemporane. Reuşita şcolară poate fi percepută ca abilitate a individului de a 

înţelege drepturile şi obligaţiile din cadrul societăţii, de a exista şi a funcţiona ca membru al 

unei colectivităţi, de a colabora şi coopera cu alţii în realizarea unor sarcini, în societate, în 

familie, de a lua decizii independente raţionale bazate pe fapte, de a-şi asuma responsabilităţi 

pentru faptele întreprinse, etc. 

Multă vreme, succesul respectiv insuccesul şcolar au fost puse în principal, sau chiar 

exclusiv pe seama elevilor, a factorilor care ţin de structura psihofizică a acestora. 

Actualmente se ştie că succesul sau insuccesul şcolar este influenţat de  o serie de factori 

interni şi externi elevului, factori aflaţi  în interacţiune, astfel, funcţionarea în bune condiţii a 

activităţii şcolare este determinată de interacţiunea complexă a acestor factori, iar calitatea 

procesului didactic este reprezentată de calitatea acţiunii lor. Reuşita şcolară este rezultatul 
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ansamblului factorilor, cu menţiunea că fiecare factor are o contribuţie variabilă, în funcţie 

de natură şi de relaţiile funcţionale dintre aceştia.  

În prima parte a acestei teze am încercat să surprindem aceşti factori care  

influenţează reuşita şcolară a elevului, urmând a ne opri apoi asupra unui factor cu impact 

negativ asupra fenomenului studiat şi anume am avut în vedere implicaţiile efectelor 

divorţului părinţilor asupra reuşitei şcolare ale elevilor.  

Divorţul este perceput ca una dintre cele mai dureroase experienţe trăite de unii 

indivizi, numai în Statele Unite în fiecare an mai mult de un milion de persoane trec prin 

acest proces. Pe lângă destrămarea relaţiei, divorţul produce  numeroase schimbări, în special 

dacă sunt implicaţi şi copii. Divorţul nu este niciodată uşor, chiar şi în cele mai amiabile 

circumstanţe, sentimentul de pierdere, singurătate, frustrare şi disperare sunt comune, atât 

adulţilor cât mai ales copiilor, adolescenţilor implicaţi. Pentru copii, obişnuinţa, continuitatea 

şi modelul parental sunt foarte importante astfel încât trauma despărţirii părinţilor este greu 

de suportat. Un copil, care nu primeşte răspunsuri plauzibile la necunoscutele întâlnite în 

noua situaţie, va risca să devină un elev, mai târziu un adult cu probleme de comportament, 

cu o imagine de sine diminuată, cu probleme de adaptare, dezechilibre emoţionale şi reuşite 

şcolare, profesionale sau sociale mai reduse.   

Astfel, prin această cercetare întreprinsă ne-am propus identificarea factorilor care 

contribuie la reuşita şcolară a elevilor, a factorilor sociali şi non-sociali ai reuşitei şcolare şi a 

divorţului părinţilor, mai precis a efectelor sale (divorţul fiind văzut ca potenţial factor social 

cu efecte negative asupra elevului), a implicaţiilor acestora asupra reuşitei şcolare ulterioare 

ale elevului. Am dorit,  ca pe baza datelor oferite de cercetare să putem contribui la atenuarea 

efectelor negative produse în urma unui divorţ al părinţilor asupra elevului şi ca prin 

elaborarea studiului să contracarăm efectele negative ale divorţului asupra reuşitei lor 

şcolare.   

 

Sinteza lucrării 

 

Strategia de cercetare aleasă în cazul nostru a fost cea a efectuării unui studiu 

transversal, care şi-a propus să măsoare efectele divorţului părinţilor asupra elevilor într-un 

anumit moment. 

Ipoteza de la care s-a plecat a fost că divorţul părinţilor produce efecte asupra 

copilului/elevului şi că aceste efecte influenţează reuşita lor şcolară.  
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Scopul l-a constituit identificarea efectelor divorţului asupra elevilor şi verificarea în 

ce măsură aceste efecte influenţează sau nu reuşita şcolară a acestora.  

Obiectivele cercetării au constat în : 

Ø A identifica dacă în urma divorţului s-au diminuat resursele financiare ale 

părinţilor (părintelui tutore) şi care sunt condiţiile de locuit  ale copilului/elevului  în urma 

divorţului; 

Ø A observa dacă supravegherea parentală s-a diminuat după divorţ; 

Ø A verifica dacă relaţiile interpersonale mamă-copil, tată-copil, mamă-tată s-au  

tensionat după divorţ; 

Ø A analiza răspunsurile diriginţilor cu privire la implicaţiile efectelor divorţului asupra  

reuşitei şcolare a elevilor: dacă, pe baza experienţei educaţionale au constatat existenţa 

implicaţiilor efectelor divorţului asupra reuşitei şcolare a elevilor proveniţi din familii 

divorţate (divorţ care s-a produs la un moment dat) şi dacă există diferenţe între aceşti elevi 

şi cei care trăiesc cu ambii părinţi biologici căsătoriţi; 

Ø A observa în ce măsură părinţii divorţaţi sunt conştienţi de existenţa unor efecte  

ca  urmare a unui  divorţ şi de implicaţiile acestor efecte asupra reuşitei şcolare a copiilor lor; 

Ø A stabili dacă există legătură între efectele divorţului şi reuşita şcolară a elevului. 

Teza cuprinde trei părţi.  

Prima parte o reprezintă fundamentarea teoretică, unde în cadrul celor trei 

capitole se realizează o analiză a literaturii subscrise tematicii reuşitei şcolare (a factorilor cu 

rol hotărâtor în reuşita educaţională) şi a divorţului părinţilor în vederea identificării 

efectelor acestuia aşa cum se manifestă în societate, pentru a putea stabili existenţa unor 

implicaţii ale acestui fenomen asupra reuşitei şcolare a adolescenţilor.  

În capitolul I se tratează problematica reuşitei şcolare, a factorilor sociali (familia, 

şcoală) şi non-sociali ai reuşitei şcolare (factori psihologici, medicali şi ai celor de natură 

pedagogică). Reuşita şcolară, succesul sau insuccesul şcolar este influenţat de o serie de 

factori interni şi externi elevului, factori aflaţi în interacţiune, astfel, funcţionarea în bune 

condiţii a activităţii şcolare este determinată de interacţiunea complexă a acestor factori, iar 

calitatea procesului didactic este reprezentată de calitatea acţiunii lor.  

Factorii pot fi: interni (care privesc condiţia biopsihică a subiecţilor) şi externi (ce se 

referă la cadrul de desfăşurare a activităţii de instruire – învăţare). Factorii interni se 

constituie ca elemente definitorii ale capacităţii de învăţare şi cuprind determinanţi biologici 

(particularităţi de vârstă, starea sănătăţii, potenţial de muncă), precum  şi  însuşiri psihice,  

cognitive şi noncognitive, referitoare la nivelul de dezvoltare intelectuală, aptitudini, 
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interese, aspiraţii, atitudini. Factorii externi se pot defini prin intermediul aspectelor psiho-

pedagogice care privesc organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ (concordanţa 

dintre conţinut şi capacitatea de asimilare a elevilor, metodologia aplicată, nivelul de 

pregătire al profesorului), aspecte care ar putea fi incluse şi în categoria factorilor interni, 

datorită incidenţei asupra actului didactic. De mare importanţă sunt factorii externi care 

influenţează nivelul randamentului activităţii şcolare şi anume: condiţiile de mediu familial, 

socio–cultural, calitatea materialelor didactice, a resurselor materiale din şcoală, condiţia 

estetică a mediului şcolar.   

Capitolul II se referă la mediul familial şi implicaţiile lui asupra reuşitei şcolare. 

Cuprinde un scurt istoric al familiei, definiţii date familiei în decursul anilor,  principalele 

tipologii, funcţii  dar şi o percepţie dată de societatea modernă familiei. În continuare sunt 

tratate problematica apartenenţei sociale, a aspiraţiilor educaţionale, a statusului socio-

economic dar şi a mobilităţii sociale.  

Deoarece în ultimele decenii, familiile din societăţile contemporane au înregistrat 

transformări profunde, transformări care pe alocuri au afectat însăşi ideea termenului de 

„familie” am dorit să surprindem aspecte ce vizau familia între stabilitate şi schimbare, 

urmărind efectele tranziţiei asupra familiei precum şi a noilor valori şi modele familiale 

apărute. Azi, cele mai importante schimbări în ceea ce priveşte familia, se petrec ca urmare  

a modificării aşteptărilor societăţii faţă de familie, a apariţiei şi înrădăcinării unor noi tipuri 

de familii (monoparentale, cupluri consensuale, celibat definitiv, cuplurile homosexuale), a 

schimbării de statut şi rol în cazul familiilor nucleare şi nu în ultimul rând ca urmare a noii 

viziuni asupra căsătoriei.   

Capitolul III abordează subiectul divorţului părinţilor şi a implicaţiilor lui asupra 

reuşitei şcolare ale elevului. Sunt surprinse etapele şi cauzele separării sau a divorţului, 

adaptarea copilului/elevului la noua situaţie, impactul asupra performanţelor şcolare. Tot în 

acest capitol am considerat a fi imperativă realizarea unei sinteze a principalelor studii 

privind efectele pe termen scurt şi lung ale divorţului asupra copilului/adolescentului. 

Partea a doua a tezei abordează metodologia cercetării.  

În capitolul IV, primul subcapitol tratează domeniul cercetării şi actualitatea temei. 

Deşi în România, nu s-au înregistrat creşteri prea însemnate în rata divorţialităţii (procentele 

divorţialităţii înregistrate de-a lungul anilor au arătat că nu există fluctuaţii semnificative ale 

acestei rate, între 1975 şi 2005, conform Anuarului statistic din 2006 - s-au înregistrat valori 

între 1,5 şi 2 divorţuri la mia de locuitori, cifre nesemnificative în comparaţie cu alte ţări) 

datorită efectelor pe care le poate provoca asupra copiilor şi a implicaţiilor acestor efecte 



 9  

asupra reuşitei lor şcolare, am considerat că ar fi interesant de studiat acest fenomen şi în 

spaţiul nostru. Şi cu atât mai mult, actualitatea temei este dată de faptul că fenomenul 

divorţialităţii este  puţin cercetat la noi şi cu atât mai puţin se cunosc efectele divorţului, 

implicaţiile acestor efecte asupra reuşitei şcolare.  

În prima etapă, studierea în practică a efectelor fenomenului divorţialităţii asupra 

elevilor şi a implicaţiilor lor asupra  reuşitei şcolare s-a realizat prin utilizarea anchetei pe 

bază de chestionar, fiind considerată cea mai potrivită metodă, atât din punct de vedere al 

eficacităţii, cât şi din punct de vedere al eficienţei pentru scopul propus în cadrul acestei 

lucrări. Ancheta, utilizată ca metodă de culegere a informaţiilor în studiul nostru, a fost în 

măsură să furnizeze date referitoare la atitudinile, motivaţiile, opiniile, intenţiile şi 

comportamentele grupului ţintă prin întrebările adresate unui anumit număr de persoane, care 

au putut constitui, în ansamblul lor un eşantion semnificativ al populaţiei ţinte.  

În cea de-a doua etapă, s-a trecut la utilizarea tehnicii focus grupului, ce a avut ca 

instrument de lucru: ghidul de interviu. Scopul pentru care s-a recurs la această metodă a fost 

de clarifica, a îmbogăţi informaţiile culese anterior. S-a dorit îmbinarea unei metode 

cantitative cu o metodă calitativă şi pentru a evidenţia eventualele aspecte nesurprinse prin 

culegerea datelor în urma aplicării chestionarelor.  

Tot în cadrul acestui capitol este descris cum anume s-a realizat ancheta pilot, 

culegerea datelor, realizarea bazei de date şi analiza datelor.  

În alegerea eşantionului reprezentat de elevi, s-a plecat de la premisa că adolescenţii 

sunt cei care retrăiesc cel mai acut efectele unui divorţ, astfel eşantionul a cuprins un număr 

de 548 de elevi cu vârste cuprinse între 14 şi 22 ani, elevi înscrişi în clasele IX-XII al unor 

licee şi şcoli tehnice din oraşul Cluj-Napoca. Din acest total de elevi, am dorit să identificăm 

procentul pe care îl reprezintă elevii care trăiesc cu ambii părinţi biologici căsătoriţi şi 

procentul, numărul celor care trăiesc în familii în care s-a produs la un moment dat divorţul 

între părinţii biologici pentru a realiza comparaţiile necesare studiului. 

Cercetarea a vizat apoi un număr de 120 de cadre didactice, diriginţi la clasele IX-XII 

şi a unui număr de 150 de părinţi divorţaţi (părinţi ai elevilor cuprinşi în eşantion). Astfel, 

noi am reprezentat desigur studierea doar a unei părţi din universul cercetării, care a alcătuit 

o colecţie statistică de unităţi. Eşantionarea în cazul nostru a constat în extragerea unui 

număr de unităţi statistice din universul cercetării, respectând foarte exact anumite condiţii 

astfel că datele obţinute au putut fi extinse, cu anumite limite de variaţie, la un nivel de 

probabilitate stabilit. Ne-am propus ca şi scop în cercetarea noastră selectivă estimarea 
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parametrilor (mediei, proporţiei) ce caracterizează o anumită caracteristică a populaţiei. 

Colectivitatea a fost aleasă relativ omogen pentru a ne putea permite un eşantion mai mic.  

Ca loc de desfăşurare al cercetării s-a ales oraşul Cluj-Napoca din judeţul Cluj, al 

patrulea ca populaţie din România. Fiind un oraş metropolitan, am considerat că va respecta 

caracteristicile urmărite. 

Prima etapă a cercetării şi anume cea a cercetării cantitative, a avut loc în perioada 

10 februarie – 18 martie 2011, iar şcolile care au intrat în cercetare pentru realizarea anchetei 

pe bază de chestionar  au fost:  

A. pentru elevi: s-au aplicat un număr de 548 chestionare, din care s-au completat 548.  

S-a ales un număr de cinci şcoli clujene după cum urmează: 

Colegiul tehnic “Napoca”, Cluj-Napoca ( 120 chestionare), Liceul teoretic “Eugen -Pora”, 

Cluj- Napoca (100 chestionare), Liceul teoretic “Onisifor Ghibu”, Cluj-Napoca (180 

chestionare), Colegiul economic Iulian Pop, Cluj-Napoca (100 chestionare), Liceul de 

coregrafie, Cluj-Napoca (48 chestionare). 

B. pentru părinţi : s-au aplicat un număr de 150 chestionare, din care s-au completat 94,  

cuprinzând părinţii divorţaţi ai elevilor din şase şcoli clujene şi anume:  

Colegiul tehnic “Napoca”, Cluj-Napoca,  Liceul teoretic “Eugen - Pora”, Cluj- Napoca, 

Liceul teoretic “Onisifor Ghibu”, Cluj-Napoca , Colegiul economic Iulian Pop, Cluj-Napoca, 

Liceul teoretic “Apaczai Csere Janos”, Cluj-Napoca, Liceul de coregrafie, Cluj-Napoca. 

C. pentru diriginţi: s-au aplicat un număr de 120 chestionare din care s-au completat  

107. Deoarece s-a ales ca elevii cercetaţi să facă parte doar din clasele IX-XII, a fost nevoie 

de a include în studiu un număr de  unsprezece şcoli, după cum urmează: 

Colegiul tehnic “Napoca”, Cluj-Napoca, Liceul teoretic “Eugen – Pora”, Cluj-Napoca, 

Liceul teoretic “Onisifor Ghibu”, Cluj-Napoca, Colegiul economic Iulian Pop, Cluj-Napoca, 

Liceul de coregrafie, Cluj-Napoca, Liceul teoretic “Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca, Liceul 

teoretic “Apaczai Csere Janos”, Cluj-Napoca, Liceul de arte plastice”Romulus Ladea”, Cluj-

Napoca, Colegiul tehnic “Raluca Ripan”, Cluj-Napoca, Colegiul tehnic de construcţii 

“Anghel Saligny”, Colegiul naţional “Emil Racoviţă”, Cluj-Napoca. 

A urmată apoi, cea de-a doua etapă a cercetării, cea calitativă,  care a constat în 

organizarea a două focus-grupuri. Ca instrument de lucru s-a utilizat ghidul de interviu. 

Pentru realizarea acestei cercetări s-au ales două licee  şi anume: Liceul Eugen - Pora şi 

Colegiul Tehnic Napoca, ambele din oraşul Cluj. Cercetarea  s-a desfăşurat  în luna mai 

2011.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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 Tot în acest capitol sunt descrise etapele cercetării, elaborarea instrumentelor de cercetare, 

pregătirea focus grupului şi elaborarea ghidului de interviu. 

În cercetarea întreprinsă de noi, în prima etapă am recurs la utilizarea anchetei 

sociologice. Astfel au fost elaborate trei tipuri de chestionare, cu scopul de a cunoaşte 

realităţile faptice privind efectele divorţului şi implicaţiile lor asupra reuşitei şcolare a 

elevilor, dar şi a opiniilor şi atitudinilor celor implicaţi (elevi, profesori diriginţi, părinţi 

divorţaţi). Chestionarele au reprezentat o listă de întrebări. Întrebările au corespuns 

indicatorilor identificaţi pentru conceptele pe care am dorit să le măsurăm (conforme cu cele 

utilizate în studii realizate pe teme aproximativ similare în S.U.A, în Europa Occidentală şi 

în Anglia). Toate întrebările din chestionar au avut un scop, au derivat dintr-un set de ipoteze 

referitoare la fenomenul cercetat. Întrebările formulate în chestionarele noastre au fost 

destinate auto-administrării.  

După aplicarea anchetei pe bază de chestionar şi după prelucrarea statistică a datelor 

(făcută electronic pe baza programului SPPS), s-a trecut la pregătirea a două focus grupuri, 

urmată de realizarea interviurilor şi de înregistrarea datelor.   

În parte a treia a tezei urmează: Prezentarea şi interpretarea datelor. Rezultate 

şi discuţii. În capitolul V, în cadrul celor cinci subcapitole sunt prezentate, analizate şi 

interpretate datele obţinute în urma prelucrării statistice a datelor provenite din cele trei tipuri 

de chestionare: ale elevilor (cei care trăiesc cu ambii părinţi biologici căsătoriţi şi cei ai căror 

părinţi biologici au divorţat), ai părinţilor divorţaţi şi ai diriginţilor.  

De asemenea sunt prezentate, analizate şi interpretate datele rezultate în urma 

aplicării tehnicii focus grupului. Datele cercetării au fost prezentate sub forma unor tabele, 

care au permis concentrarea optimă a informaţiilor. Datele au fost aşezate în tabele 

centralizatoare, care au conţinut informaţii recoltate cu ajutorul ansamblului variabilelor şi 

pentru fiecare individ în parte. Apoi, datele din tabelele centralizatoare au fost preluate 

pentru analiză şi incluse în tabele cu o singură variabilă sau cu două variabile. Cu ajutorul 

tabelelor cu o singură variabilă s-au prezentat rangul scorurilor, media, frecvenţele şi 

procentele. Examinarea distribuţiei frecvenţelor a oferit o imagine de ansamblu asupra 

datelor. Prin calcularea procentajelor, împărţirea numărului cazurilor dintr-o categorie la 

numărul total de cazuri şi înmulţirea rezultatului cu 100, s-a ajuns la identificarea 

fenomenelor. De asemenea, prin tabelele cu două variabile, prin tabele de „contingenţă” am 

arătat relaţia dintre două variabile, exprimând dependenţa unei variabile de o alta.  
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În cadrul eşantionului reprezentat de elevi, am dorit să identificăm din populaţia 

investigată, procentele privind  elevii ai căror părinţi au divorţat la un moment dat şi cei 

care trăiesc în familii cu ambii părinţi biologici căsătoriţi:  

 

 

 

 

 

Figura 1. Prezentarea situaţiei maritale a părinţilor biologici. 

 

În urma prelucrării  statistice se observă că un procent de 78% dintre elevi trăiesc în familii 

cu ambii părinţi biologici căsătoriţi, iar 18% au părinţii biologici divorţaţi.  

În ceea ce priveşte şcolaritatea părinţilor,se poate constata că în medie 40% dintre mame au 

absolvit liceul, proporţia de 24% este reprezentată de mamele care au absolvit o facultate, iar 

17% dintre ele au urmat şcoli profesionale. Fără şcoală au fost doar  0,18% din mame: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                   

                                                     Figura 2. Şcolaritatea mamei 

 

Legat de şcolaritatea tatălui, din nou cei mai mulţi dintre taţi s-au dovedit  a fi absolvenţi de 

liceu 34% , 26% au urmat o şcoală profesională, iar 21% sunt absolvenţi ai unei facultăţi. 
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Figura 3. Şcolaritatea tatălui 

 

La întrebarea: Cu cine locuieşti? acei elevi ai căror părinţi au divorţat, au afirmat că locuiesc 

împreună cu mama în procent de 52,6%, cu mama şi partenerul ei 20,6%, cu tata 4,1%, cu 

tata şi partenera lui 4,1% , 4,1% locuiesc cu ambii părinţi deşi aceştia sunt divorţaţi şi 14,4% 

locuiesc cu altcineva. Pe când cei ai căror părinţi nu sunt divorţaţi, în proporţie de 92,2% 

locuiesc împreună cu ambii părinţi, 1,9%locuiesc cu mama, 0,2% cu tata, 0,2% cu tata şi 

partenera lui şi 4,75% cu altcineva: 

 

Tabel 1. Frecvenţele observate privind părintele cu care locuieşte elevul (cu  părinţi căsătoriţi 

sau cu părinţi  divorţaţi): 

Cu cine locuieşti? * Părinţii tăi biologici sunt...?  
 

Părinţii tăi biologici sunt…? 

  
Căsătoriţi (sau 

împreună) 
Divorţaţi (sau 

despărţiţi) Altă situaţie Nu răspund Total 

Cu ambii părinţi 
biologici 

92.9% 4.1%   66.7% 73.2% 

Cu mama 1.9% 52.6% 52.2%   13.0% 
Cu tata 0.2% 4.1% 4.3%   1.1% 
Cu mama si 
partenerul ei 

  20.6% 8.7% 33.3% 4.2% 

Cu tata si 
partenera lui 

0.2% 4.1%     0.9% 

Cu cine 
locuieşti? 

Cu altcineva 4.7% 14.4% 34.8%   7.7% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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La întrebarea: Cât de des îţi vezi celălalt părinte? în urma prelucrării statistice a reieşit că 

doar 13% dintre elevii care nu locuiesc cu ambii părinţi îşi văd de câteva ori pe săptămână 

celălalt părinte şi restul rar, sau foarte rar:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Timpul petrecut cu celălalt părinte 

În chestionar, a urmat un şir de întrebări, care i-au vizat doar pe cei ai căror părinţi au 

divorţat, pentru a putea realiza o analiză comparativă între cele două categorii de elevi. 

Deoarece studiile privind efectele divorţului au demonstrat că aceste efecte imediat după 

divorţ sunt mult mai acute, iar după, în timp ele se diminuează, am considerat oportun a afla 

de cât timp s-a produs divorţul în familiile elevilor intraţi în studiu. Din date a reieşit că doar 

8% dintre părinţi au divorţat sub 2 ani, restul de 3 sau peste trei ani: 

                          De cât timp au divortat părinţii?

0%

5%

10%
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40%

45%
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De cât timp au
divortat părintii?

 

Figura  5. Timpul de când s-a produs divorţul părinţilor 

 

Legat de întrebarea: Dacă s-a schimbat viaţa lor într-un anumit fel, după divorţul părinţilor? 

un procent de 51% dintre elevi au declarat că da, s-a schimbat, şi doar 23 % au afirmat că nu 

s-a schimbat. 
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Figura 6. Schimbarea vieţii elevilor după divorţul părinţilor 

Pornind de la ideea că unul din efectele divorţului este tensionarea relaţiilor dintre părintele 

tutore şi copil, respectiv celălalt părinte şi copil după divorţ, am dorit să surprindem 

aspecte legate de acest subiect. Astfel, elevul a fost întrebat dacă s-a schimbat relaţia lui 

cu mama, respectiv cu tatăl în urma divorţului şi dacă da în ce sens?  

Datele au arătat că cel puţin în privinţa mamei, relaţia elevului în urma divorţului cu 

aceasta s-a schimbat şi s-a schimbat în bine. Situaţia este interesantă în cazul tatălui, unde, 

din nou majoritatea dintre cei întrebaţi au afirmat că da, relaţia s-a schimbat, în schimb 

când au primit întrebarea în ce sens s-a schimbat? procentele celor care au răspuns pozitiv 

şi a celor care au răspund negativ au fost egale. În figurile de mai jos pot fi surprinse aceste 

aspecte:  

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Figura 7. S-a schimbat relaţia cu mama                              Figura 8. În ce sens s-a schimbat 
ta de la divorţ?                                                                     relaţia ta cu mama de la divorţ? 

 
                                                                       

 

 

 

 

 

 

Figura 9. S-a schimbat relaţia cu tatăl                   Figura 10. În ce sens s-a schimbat relaţia 
tău de la divorţ?                                                     cu tatăl tău de la divorţ?         
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Ştiind că un alt efect al divorţului este diminuarea supravegherii parentale, am dorit să 

vedem în ce măsură acest lucru poate fi constat la noi. Am analizat de asemenea în parale şi 

situaţia elevilor ai căror părinţi sunt căsătoriţi, în ideea de a surprinde şi mai bine eventualele 

diferenţe. Astfel la întrebarea: Cât timp petreci cu mama ta pe zi? din întrebarea adresată 

întregului eşantion de elevi a rezultat că în medie elevii petrec destul de puţin timp pe zi cu 

părinţii. Răspunsurile celor care au afirmat că nu petrec timp deloc cu mama a fost de 1%, pe 

când în cazul tatălui acesta s-a ridicat la 5%, după cum se poate constata şi în figurile de mai 

jos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Timp petrecut cu mama pe zi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Timp petrecut cu tatăl pe zi 
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În tabelul de mai jos am comparat situaţia elevilor ai căror părinţi au divorţat, cu cei ai căror 

părinţi sunt căsătoriţi  pentru a sesiza dacă există diferenţe în ceea ce priveşte timpul petrecut 

cu părinţii. Legat de timpul petrecut cu mama, diferenţele nu au fost semnificative, ceea ce ni 

s-a părut interesant a fost că pe când în cazul elevilor cu părinţi căsătoriţi procentul celor care 

nu petrec deloc timp cu mama a fost de doar 0,5%, în cazul copiilor divorţaţi acest procent a 

fost de 3,1%: 

Tabel 2. Tabel de frecvenţă privind  timpului petrecut cu mama de  copiii cu părinţi căsătoriţi şi 

de cei ai căror părinţi au divorţat 

Cât timp petreci cu mama ta pe zi? * Părinţii tăi biologici sunt...?  

 

Părinţii tăi biologici sunt...? 

 

Căsătoriţi 
(sau 

împreună) 

Divorţaţi 
(sau 

despărţiţi) Altă situaţie 
Nu 

răspund Total 

Deloc 0.5% 3.1% 4.3%  1.1% 
Sub 2 ore 10.4% 10.3% 4.3% 33.3% 10.2% 

Între 2 si 4 ore 36.5% 30.9% 13.0% 33.3% 34.5% 
Între 5 si 6 ore 13.4% 12.4% 17.4%  13.3% 
Între 7 si 8 ore 6.4% 4.1%   5.7% 

Peste 8 ore 3.1% 2.1% 8.7%  3.1% 

Cât 
timp 

petreci 
cu 

mama 
ta pe 
zi? 

Nu răspund 29.9% 37.1% 52.2% 33.3% 32.1% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

În privinţa taţilor însă prin comparaţie apar diferenţe semnificative, adică elevii ai căror 

părinţi au divorţat, în comparaţie cu cei care au părinţii căsătoriţi petrec mult mai puţin timp 

cu tatăl lor, iar procentul celor care nu petrec timp deloc cu acesta este de 23 de ori mai 

mare.  

La întrebarea: Ce legături păstrezi cu celălalt părinte? Petreceţi timp împreună?am  încercat 

să aflăm dacă elevii petrec sau nu timp cu celălalt părinte. Din studiul nostru a reieşit că 41%  

dintre ei petrec timp, 23% nu petrec şi un procent foarte mare 29% au refuzat să răspundă, 

după cum se poate vedea în cercul de structură de mai jos: 

 

 

 

 

 

Figura 13. Prezentarea situaţiei privind petrecerea timpului cu celălalt părinte 

Am dorit apoi, să aflăm în ce măsură părintele divorţat susţine financiar copilul după  

divorţ, dacă îi oferă bani, îl sprijină prin oferirea de sfaturi, se interesează de situaţia 
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lui şcolară, situaţie prezentată în figurile de mai jos: 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 
Figura 14. În ce măsură părintele divorţat                       Figura 15. În ce măsură părintele                                                    
divorţat oferă copilului sfaturi ?                                                   divorţat îi oferă copilului bani? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. În ce măsură părintele divorţat se interesează de situaţia şcolară a copilului?   

Legat de întrebarea care viza sprijinul acordat în ceea ce priveşte activităţile şcolare, 

rezultatele nu au indicat diferenţe majore între cele două categorii de elevi, singura diferenţă 

vizibilă a fost la varianta: nu sprijină activitatea şcolară decât foarte puţin sau deloc, unde 

proporţia celor care au părinţii divorţaţi este aproape de trei ori mai mare faţă de ceilalţi 

(desigur acest lucru se poate explica şi prin  faptul că în cazul elevilor cu părinţi divorţaţi şi 

absenţa tatălui este mai mare). Cifrele arată astfel: 

Tabel 3. Tabel de frecvenţă privind ajutorul, sprijinul acordat de părinţii biologici (părinţi 
divorţaţi şi părinţi căsătoriţi) elevilor în activitatea lor şcolară. 

 

Părinţii te ajută, te sprijină în ceea ce priveşte activitatea de la scoală? * Părinţii tăi biologici sunt...?  

 

Părinţii tăi biologici sunt...? 

  

Căsătoriţi 
(sau 
împreună) 

Divorţaţi (sau 
despărţiţi) Altă situaţie 

Nu 
răspund Total 

Foarte mult 44.5% 43.3% 26.1% 66.7% 43.6% 
Mult 39.1% 38.1% 17.4% 33.3% 38.0% 
Puţin 12.9% 11.3% 30.4%   13.3% 
Foarte 
puţin/Deloc 

2.6% 6.2% 21.7%   4.0% 

Părinţii te 
ajută, te 
sprijină în 
ceea ce 
priveşte 
activitatea 
de la 
scoală? 

Nu răspund 
0.9% 1.0% 4.3%   1.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Analizele comparative au arătat că în ceea ce priveşte interesul faţă de rezultatele şcolare ale 

elevilor, nu există diferenţe importante între elevii cu părinţi divorţaţi şi cei cu părinţi 

căsătoriţi.  

Tabel 4. Frecvenţele observate privind interesul părintelui pentru rezultatele şcolare ale elevilor 
(cu părinţi divorţaţi şi cei cu părinţi căsătoriţi). 

 
La capitolul: încredere în forţele proprii, probabil pentru că am avut de-a face cu 

adolescenţii, procentele sunt cât se poate de mari, cum arată şi graficul de mai jos:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Reprezentarea încrederii în forţele proprii ale elevilor 
 

Legat de întrebarea: Părinţii tăi verifică performanţa ta şcolară, analizele comparative 

indică diferenţe destul de mari în ceea ce priveşte cele două categorii de elevi şi anume: pe 

când în cazul elevilor cu părinţi  căsătoriţi  în proporţie de 56,2% le sunt verificate rezultatele 

şcolare de ambii părinţi, în cazul celor divorţaţi procentul este de doar 30,9%. În cazul 

elevilor cu părinţii divorţaţi mama este cea care le verifică rezultatele şcolare în proporţie de 

52,6% , iar tatăl în proporţie de 5,2%. 

 

 

Cum sunt considerate rezultatele la învăţătură în familia ta? * Părinţii tăi biologici sunt...?  

 

Părinţii tăi biologici sunt...? 

 

Căsătoriţi 
(sau 

împreună) 

Divorţaţi 
(sau 

despărţiţi) 
Altă 

situaţie 
Nu 

răspund Total 

Foarte 
importante 

42.6% 45.4% 52.2% 100.0% 43.8% 

Importante 52.5% 47.4% 34.8%  50.5% 
Puţin 

importante 
3.8% 5.2% 4.3%  4.0% 

Deloc 
importante 

0.2% 1.0% 4.3%  0.5% 

Cum sunt 
considerate 
rezultatele la 
învăţătură în 
familia ta? 

Nu răspund 0.9% 1.0% 4.3%  1.1% 
 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel.5.Tabel privind frecvenţele observate în verificarea performanţelor şcolare a 
elevilor ( cu părinţi căsătoriţi şi  cu părinţi divorţaţi) de către părinţi. 
 

 

Pentru a surprinde aspecte legate de stima de sine a elevilor,  de modul cum se percep ei 

în comparaţie cu ceilalţi,  elevii au fost întrebaţi - dacă ar fi să se gândească la cât de 

bine învaţă în comparaţie cu colegii de clasă, unde s-ar poziţiona? Proporţia celor ai 

căror părinţi au divorţat într-o măsură mai mică se declară ca făcând parte din prima 

treime, ei în general tind a se poziţiona la mijloc în ceea ce priveşte rezultatele lor 

şcolare. 

Tabel 6. Tabel de frecvenţă privind propria percepţie a elevilor (cu părinţi căsătoriţi şi  cei cu părinţi  
divorţaţi) despre cum se poziţionează faţă de colegi, pornind de la rezultate şcolare.  
 

 
În marea lor  majoritate, elevii chestionaţi doresc să urmeze o facultate. 

 

 

 

 
 
Figura 18. Cât de mult îţi doreşti  
să urmezi o facultate? 

Părinţii tăi verifică performanta ta şcolară? * Părinţii tăi biologici sunt...?  

Părinţii tăi biologici sunt...? 

  

Căsătoriţi 
(sau 

împreună) 

Divorţaţi 
(sau 

despărţiţi) 
Altă 

situaţie 
Nu 

răspund Total 

Da, 
amândoi 

56.2% 30.9% 8.7% 33.3% 49.6% 

Da, mama 30.4% 52.6% 56.5%   35.2% 
Da, tata 2.8% 5.2% 4.3% 33.3% 3.5% 
Nu 9.6% 11.3% 26.1% 33.3% 10.8% 

Părinţii tăi 
verifică 
performanta 
ta şcolară? 

Nu răspund 0.9%   4.3%   0.9% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Dacă ar fi să te gândeşti la cât de bine înveţi în comparaţie cu colegii tăi de clasă, unde te-ai 
poziţiona? * Părinţii tăi biologici sunt...?  

Părinţii tăi biologici sunt...? 

  

Căsătoriţi 
(sau 

împreună) 

Divorţaţi 
(sau 

despărţiţi) 
Altă 

situaţie 
Nu 

răspund Total 

În prima 
treime 

37.2% 23.7% 39.1%   34.7% 

La mijloc 56.9% 67.0% 60.9% 66.7% 58.9% 

În ultima 
treime 

4.5% 9.3%   33.3% 5.3% 

Dacă ar fi să te 
gândeşti la cât 
de bine înveţi 
în comparaţie 
cu colegii tăi de 
clasă, unde te-
ai poziţiona? 

Nu răspund 1.4%       1.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Nici la această întrebare nu au existat diferenţe privind cele două categorii de elevi. 

În privinţa sprijinului acordat de părinţi pentru a urma o facultate în tabelul comparativ 

putem observa diferenţe între cele doua categorii de elevi şi anume la  varianta – în foarte 

mică măsură, au răspuns un procent de 6,2% dintre elevii cu părinţi divorţaţi şi doar 

0,9%dintre cei cu ambii părinţi căsătoriţi.  

Tabel 7. Frecvenţele observate între elevii cu părinţi căsătoriţi şi  cei cu părinţi  divorţaţi privind 
asigurarea condiţiilor de către  părinţilor pentru a urma o facultate. 

 
În ce măsură familia îţi asigură condiţiile pentru a merge la facultate? * Părinţii tăi biologici sunt...?  

Părinţii tăi biologici sunt...? 

  

Căsătoriţi 
(sau 

împreună) 

Divorţaţi 
(sau 

despărţiţi) 
Altă 

situaţie 
Nu 

răspund Total 

În foarte mare 
măsură 

51.1% 46.4% 43.5% 100.0% 50.2% 

În mare măsură 39.8% 39.2% 34.8%   39.2% 
În mică măsură 7.3% 8.2% 8.7%   7.5% 
În foarte mică 
măsură 

0.9% 6.2% 4.3%   2.0% 

În ce măsură 
familia îţi 
asigură 
condiţiile 
pentru a 
merge la 
facultate? Nu răspund 0.9%   8.7%   1.1% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

După ce am interpretat şi analizat rezultatele provenite din răspunsurile elevilor din 

chestionar, am dorit să surprindem, prin observarea unor frecvenţe între variabile, şi alte 

aspecte care ar explica fenomenul efectelor divorţului asupra elevilor (doar a celor cu părinţi 

divorţaţi) şi a implicaţiilor acestor efecte asupra reuşitei lor şcolare. 

Legat de şcolaritatea părinţilor şi rezultatele şcolare (media generală pe ultimul an absolvit) 

ale elevului, am putut constata că există tendinţa ca odată cu şcolaritatea mai înaltă a 

părintelui să se înregistreze şi rezultate şcolare mai bune la elev. 

 
Tabel. 8. Frecvenţe observate privind şcolaritatea părintelui şi rezultatul şcolar (media generală pe 
ultimul an absolvit) al elevului. 
 

Ce şcoalã a absolvit 
mama? 

Rezultate 
şcolare (media 
generalã) în 
ultima clasã 
absolvitã 

Ce şcoalã a absolvit 
tata? 

Rezultate şcolare (media 
generalã) în ultima clasã 
absolvitã 

Fãrã şcoalã 7.22 Şcoalã primarã 7.55 
Şcoalã primarã 8.40 Şcoalã generalã 8.24 
Şcoalã generalã 8.47 Şcoalã profesionalã 8.70 
Şcoalã profesionalã 8.62 Liceu 8.62 
Liceu 8.61 Şcoalã postlicealã 8.88 
Şcoalã postlicealã 8.98 Colegiu 9.01 
Colegiu 9.12 Facultate 9.05 
Facultate 8.98 Studii postuniversitare 9.24 
Studii postuniversitare 9.16 Nu rãspund 8.44 
Nu rãspund 8.30 Total 8.74 
Total 8.74   
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S-a constatat că acolo unde familia (cele divorţate) nu poate asigura decât într-o mică 

măsură, sau foarte mică măsură condiţiile pentru a urma o facultate, la fel şi interesul 

elevului este mai mic, deşi există o tendinţă generală, devenită la modă, în rândul tinerilor 

de a urma o facultate. 

Tabel 9. Frecvenţe observat privind asigurarea condiţiilor materiale de către părinţi şi interesul 
elevului de a urma o facultate. 

 

Am urmărit de asemenea să vedem dacă există diferenţe în ceea ce priveşte rezultatele 

şcolare (media generală în ultima clasă absolvită) şi tipul de familie din care provine elevul 

(părinţi căsătoriţi sau divorţaţi). Astfel, conform datelor se observă diferenţe între aceste 

rezultate, nu foarte semnificative, însă dacă luăm în calcul clasificarea mediilor şi observând 

că ele în general sunt mari şi foarte mari, considerăm că putem face referire la acest aspect.  

 

Tabel. 10. Frecvenţele observate privind familia (părinţi căsătoriţi sau divorţaţi) elevului şi 
rezultatele lui şcolare (media generală în ultima clasă absolvită). 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ultima şcoalã absolvitã * Ce aşteptãri aveţi în legãturã cu viitorul educaţional al copilului 
dumneavoastrã?  

Ce aşteptãri aveţi în legãturã cu viitorul educaţional al 
copilului dumneavoastrã? 

  

 Şcoală 
profesional
ă Liceu Facultate 

Studii  
postuniver
sitare 

Altã 
varia
ntã Total 

Şcoalã primarã   100.0%       100.0% 
Gimnaziu   100.0%       100.0% 
Şcoalã 
profesionalã 

6.3% 25.0% 62.5% 6.3%   100.0% 

Liceu   17.1% 68.6% 8.6% 5.7% 100.0% 
Şcoalã postlicealã     80.0% 20.0%   100.0% 
Colegiu     100.0%     100.0% 
Facultate 3.8%   80.8% 15.4%   100.0% 

Ultima 
şcoalã 
absolvitã 

Studii 
postuniversitare 

    37.5% 50.0% 
12.5
% 

100.0% 

Total 2.1% 12.8% 68.1% 13.8% 3.2% 100.0% 

Pãrinţii tãi  
biologici sunt…? 

Rezultate şcolare  
(media generalã) 
 în ultima clasã 
absolvitã 

Cãsãtoriţi (sau împreunã) 
8.82 

Divorţaţi (sau despãrţiţi) 
8.44 
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Tabel. 11. Clasificarea rezultatelor (media generală în ultima clasă absolvită)  tuturor elevilor 
intraţi în eşantion. 

 

 

În ceea ce priveşte părinţii divorţaţi, a  fost destul de dificil a coopta părinţii în a 

răspunde întrebărilor. Nu în puţine situaţii, părintele divorţat în lumea lui interioară se 

consideră vinovat pentru ceea ce are de suferit copilul în urma divorţului, ceea ce face şi mai 

dificilă recunoaşterea în faţa altora a acestui fapt.  

Din totalul chestionarelor completate de părinţi, 87% au fost completate de mame, iar 13% 

de taţi. Vârsta părinţilor care au completat chestionarele a fost : sub 35 de ani – 9%, între 36-

40 de ani – 28%, între 41-45 de ani – 44%, între 46-50 – 13%, peste 51 de ani – 3% şi un 

număr de 4% au refuzat să răspundă. 

Legat de etnia participanţilor, aceasta se prezintă astfel: 

 

 
 
                Figura 19. Etnia părinţilor divorţaţi 
                intraţi în cercetare. 

 
 

În ceea ce priveşte şcolaritatea părinţilor, aceştia în general sunt absolvenţi de liceu, 

facultate, şcoală profesională şi un procent de 9% , absolvenţi de studii postuniversitare. 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 20. Şcolaritatea părinţilor  
divorţaţi 

Rezultate şcolare (media generalã) în ultima clasã absolvitã 

  Frecvenţă Procent 
Procent 
valid 

Procent 
cumulat 

Sub 7 18 3.3 3.6 3.6 

7 – 8,50 157 28.6 31.1 34.7 

8,50 – 9,50 219 40.0 43.4 78.0 

9,51 – 10 111 20.3 22.0 100.0 

Valid 

Total 505 92.2 100.0   
 Nu rãspund 43 7.8     

Total 548 100.0     
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În privinţa ocupaţiei părinţilor, 41% sunt salariaţi şi prestează munci manuale sau 

nespecializate, 33% sunt salariaţi şi prestează munci specializate, muncă intelectuală iar 12% 

deţin funcţii de conducere. În medie părinţii petrec  8 ore la serviciu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Numărul de ore petrecut într-o zi, în medie la serviciu de părinţii divorţaţi 

 

Pornind de la premisa că unul din efectele produse în urma divorţului poate fi 

diminuarea resurselor financiare, am dorit să vedem ce număr de membrii au familiile intrate 

în studiu, câţi copii au şi de ce venituri dispun. Astfel, am putut constata că media pe număr 

de membrii pe familie este de trei peroane, iar în ceea ce priveşte numărul de copii, în 

general familiile au unul sau doi copii. La întrebarea legată de venitul familiei, am descoperit 

că 12% din părinţi au un venit lunar pe familie încadrat între 1-750 Ron,  50% au  venituri 

între 751-1500 Ron, 15% între 1501-2500 Ron. În privinţa condiţiilor de locuit datele au 

arătat că un procent de 63% din părinţii divorţaţi locuiesc într-o locuinţă proprietate 

personală, 13% locuiesc în chirie iar 18% cu părinţii. 

Apoi,  părinţii au fost rugaţi să aprecieze relaţia cu fostul soţ/fosta soţie şi relaţia cu 

copilul. În urma datelor culese, am putut stabili că în privinţa relaţiei cu fostul soţ/fosta soţie, 

un procent de 37% dintre părinţi s-au declarat a fi într-o relaţie foarte bună sau bună cu fostul 

soţ/ fosta soţie, iar restul în proporţie de 31% au declarat  că au  o relaţie proastă sau foarte 

proastă cu acesta/aceasta,  19% au completat varianta – nu e cazul (cei care nu mai ţin 

legătura cu fostul soţ/ fosta soţie din diverse motive) şi un procent de 7% au refuzat să 

răspundă.  

Relaţia cu copilul, marea majoritate a părinţilor chestionaţi au considerat-o ca fiind 

bună şi foarte bună: 
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Tabel 12. Frecvenţele observate privind relaţia părintelui divorţat cu copilul 

 

 

 

 

 

 

 

La fel pot fi interpretate şi datele care au vizat mulţumirea părintelui faţă de comportamentul 

copilului. Astfel, procentele celor care sunt mulţumiţi sau foarte mulţumiţi sunt din nou 

suspect de mari în comparaţie cu cei care se declară nemulţumiţi: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 22. Cât de mulţumit sunteţi de comportamentul copilului dumneavoastră?  

Am dorit să aflăm, în ce măsură în familiile divorţate, deciziile legate de copil sunt luate de 

ambii părinţi biologici ai acestuia. Conform datelor, doar în 19% din situaţii aceste decizii 

sunt luate de ambii părinţi, în 30% din situaţii decizia o ia un singur părinte (mama, de 

obicei părintele tutore al copilului), în 2% din cazuri aceste decizii îi aparţin tatălui, în 13% 

din situaţii deciziile le revin copiilor, în cazul studiat de noi adolescenţilor, iar în 36% 

această decizie este luată în familie. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 23. Cine ia deciziile importante legate de viitorul educaţional al copilului? 

Cum apreciaţi relaţia cu copilul dumneavoastră? 

  Frecvenţă Procent 
Procent  
valid 

Procent 
 cumulat 

Foarte bună 57 60.6 60.6 60.6 

Bună 34 36.2 36.2 96.8 

Proastă 2 2.1 2.1 98.9 

Foarte proastă 1 1.1 1.1 100.0 

Valid 

Total 94 100.0 100.0   
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În privinţa aşteptărilor educaţionale ale copilului/elevului,  desigur procentul cel mai 

semnificativ îl constituie răspunsul celor care îşi doresc pentru copilul lor o facultate, această 

opţiune înscriindu-se în trendul actual al societăţii româneşti.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 24. Aşteptările educaţionale ale părintelui faţă de copil 

 

În privinţa rezultatelor şcolare ale copilului, doar un procent de 14% dintre părinţi s-au 

declarat a fi nemulţumiţi, restul consideră aceste rezultate ca fiind bune şi foarte bune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Aprecierile părintelui asupra rezultatelor şcolare ale elevului 

Un procent semnificativ şi anume 90% dintre părinţi afirmă că ar cunoaşte grupul de prieteni 

ai elevului şi întrebaţi fiind – ce anume ar schimba la copilul lor?  38% spun că nu ar 

schimba nimic, 38% ar schimba rezultatele şcolare, şi restul altceva.  

Un procent de 95% dintre părinţii chestionaţi consideră că rezultatele şcolare ale copilului 

sunt importante şi foarte importante pentru reuşita în viaţă, abia 5% dintre ei cred că acestea 

nu ar fi importante. 

Printr-un  alt set de întrebări am dorit să stabilim în ce măsură părinţii divorţaţi sunt 

conştienţi de implicaţiile efectelor divorţului asupra copilului, elevului. Astfel ei au fost 

întrebaţi: dacă cred că  lipsa unui părinte poate afecta performanţa copilului la şcoală, sau 
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dacă lipsa unor resursele materiale, lipsa unui model în viaţa copilului sau lipsa unui climat 

familial armonios ar influenţa reuşita şcolară a copiilor lor.  

Răspunsurile părinţilor au arătat că în cea mai mare măsură ei cred că nici lipsa unor resurse 

materiale şi nici lipsa unui model în viaţa copilului nu ar afecta reuşita elevului şi că doar 

lipsa unui climat familial armonios ar avea implicaţii asupra performanţei şcolare. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 26. Implicaţiile aspectelor materiale, a lipsei modelului în viaţa copilului şi a climatului 

familial armonios asupra performanţelor şcolare ale elevului 
 

Părinţii divorţaţi, întrebaţi fiind – dacă cred că lipsa unui părinte ar putea afecta reuşita 

şcolară a copilului, într-un procent de 41% au răspuns pozitiv iar  46% consideră că lipsa 

unui părinte nu constituie un factor negativ în reuşita copilului, 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 27. Credeţi că lipsa unui părinte afectează performanţa şcolară a copilului?  

iar dintre cei care au răspuns pozitiv la întrebare,  procentul cel mai mare dintre răspunsuri 

a arătat că lipsa ambilor părinţi ar putea influenţa negativ rezultatele şcolare şi în ultimă 

instanţă reuşita şcolară a elevului.  

Plecând de la răspunsurile părinţilor divorţaţi, am dorit să realizăm nişte frecvenţe 

între variabile, înainte de a trage concluziile. Astfel am dorit să vedem dacă există o 
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legătură directă între relaţia părintelui tutore cu fostul soţ/fosta soţie şi relaţiile 

acesteia/acestuia cu copilul. Din prelucrarea datelor am putut observa că acolo unde relaţia 

dintre foştii soţi este bună sau foarte bună nu există nici relaţie proastă sau foarte proastă cu 

copilul, însă acolo unde relaţia dintre părinţi, foştii soţi este proastă sau foarte proastă  apar 

şi relaţii mai proaste cu copilul. Astfel putem spune că există o paralelă între cele două 

variabile. 

Mai departe, am dorit să vede dacă calitatea relaţiei dintre foştii soţi ar influenţa 

gradul de mulţumire al părintelui tutore faţă de copil. Am putut constata că în situaţiile în 

care relaţia dintre foştii soţi este foarte bună sau bună, la fel gradul de mulţumire faţă de 

copil este una foarte bună sau bună, în schimb în cazul celor care declară că au o relaţie 

proastă sau foarte proastă cu fostul soţ/fosta soţie apar şi procente care indică grad de 

nemulţumire faţă de comportamentul  copilului. 

Un alt  obiectiv al cercetării a fost să analizăm răspunsurile diriginţilor cu privire la 

efectele divorţului, respectiv la implicaţiile acestor efecte asupra reuşitei şcolare a elevilor. 

În analiza noastră, am dorit să surprindem în ce măsură diriginţii, pe parcursul anilor, în 

care au avut ocazia de a lucra cu elevii, au observat implicaţii ale acestor efecte provocate 

de divorţ asupra reuşitei lor şcolare (a elevilor proveniţi din familii divorţate), şi dacă au 

observat existenţa unor diferenţe între elevii proveniţi din familii divorţate şi cei care 

trăiesc în familii cu părinţii biologici căsătoriţi.  

Am putut observa că diriginţii în procent de peste 40% se confruntă cu: rezultate 

şcolare slabe şi număr mare de absenţe, iar probleme precum: comportament inadecvat al 

elevilor,  consum de alcool, consum de droguri, violenţă, agresivitate, lipsa încrederii în 

forţele proprii sunt doar fenomene limitate ca şi sferă problematică în şcoli.  

La întrebarea care a vizat modul de relaţionare a elevilor cu ceilalţi, diriginţii în 

proporţie de 51,4% consideră că nu se poate vorbi de diferenţe între elevi (cei cu părinţi 

căsătoriţi şi cei cu părinţi divorţaţi), pe când un procent destul de ridicat, respectiv 48% 

cred că  elevii cu părinţi divorţaţi întâmpină probleme de relaţionare. 

Diriginţii, pe baza experienţelor lor anterioare cu elevii, au fost rugaţi să specifice 

dacă au constatat că divorţul părinţilor a dus la modificarea rezultatelor şcolare ale elevilor. 

La această întrebare, răspunsul a fost cât de poate de concludent, deoarece în proporţie de 

79% au răspuns pozitiv, 26% negativ: 

De asemenea am dorit să aflăm de la diriginţi, dacă aceste efecte au fost temporare 

sau au avut un caracter permanent? În proporţie de 77% ei au declarat că modificările 

privind rezultatele şcolare ale elevilor au fost temporare.  
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În proporţie de 86% profesorii afirmă că divorţul afectează reuşita şcolară a elevilor,  

doar 13% afirmă contrariul:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Credeţi că, în general, divorţul părinţilor afectează reuşita şcolară a elevilor? 

 

Prin întrebările inserate în chestionar am încercat să vedem,  dacă profesorii au constatat ca 

la elevii proveniţi din familii divorţate să  apară tulburări de comportament, probleme de 

adaptare. Cifrele arată că 73% din profesori spun că la aceşti elevi au apărut probleme de 

comportament şi în proporţie de 58% au constata şi probleme de integrare. 

În privinţa colaborării cu părinţii, diriginţii în proporţie de 66% se declară mulţumiţi şi au 

spus că nu există diferenţe între părinţi (cei căsătoriţi sau cei divorţaţi). 

Legat de elevii problemă din clasă (unde am inclus problemele comportamentale, a 

rezultatelor şcolare) şi din ce tip de familie provin aceşti copii? diriginţii au afirmat în 

proporţie de 53% că au astfel de elevi: 

 

 

În medie există 4,48 elevi  

problemă (medie calculată 

doar în cazul claselor unde  

diriginţii declară că există  

aceşti elevi) 

                                                                

 

 

  Figura 29. Aveţi copii/elevi problemă în clasă? 
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însă,  în privinţa tipului de familie din care aceşti elevi problemă fac parte, diriginţii au 

afirmat că nu există nici o diferenţă între elevi, respectiv între cei care au părinţii divorţaţi 

şi cei care au părinţii căsătoriţi.  

După prezentarea, analizare şi interpretarea datelor obţinute din chestionare, la 

sfârşitul fiecărui subcapitol au fost incluse concluziile. A urmat descrierea analizei şi a 

interpretării datelor culese în urma aplicării celor două focus grupuri. 

La finalul lucrării  au fost formulate concluziile generale.  
 
 

Concluzii 
 

Concluziile noastre îi vizează în primul rând pe diriginţi, în cazul lor am descoperit 

că nu cunosc situaţia exactă a numărului acelor elevi care au părinţii divorţaţi, deoarece nu 

există o evidenţă clară asupra acestui fapt. Astfel, ei sunt puşi în situaţia de a pierde de 

multe ori foarte mult timp pentru a descoperi şi a identifica sursa cauzelor unor eşecuri, 

nereuşite şcolare. 

Pe baza datelor colectate şi din discuţiile avute cu diriginţii am constatat că,  în 

urma divorţului părinţilor (de la producere şi până la 1,5-2 ani)  elevii ajung să aibă  

rezultate şcolare mai slabe, să întâmpine probleme de comportament, probleme de 

adaptare, imagine de sine diminuată,  diverse dezechilibre emoţionale. Întâlnindu-se cu 

aceste situaţii, profesorii diriginţi nu de puţine ori ajung a nu le putea face faţă, ei motivând 

că nu au o pregătire specială în acest sens, şi în momentul în care intervin, o fac mai mult 

din “instinct” (folosim cuvintele uneia dintre profesoarele care a acceptat să facă parte din 

studiu) şi doar în cazurile grave,  îi direcţionează pe elevi spre psihologul şcolii.   

Nu toţi diriginţii cunosc toate efectele pe care un divorţ le poate avea asupra 

copilului/elevului, nici toate implicaţiile pe care aceste efecte le pot avea asupra reuşitei 

educaţionale şi nu au nici timpul fizic necesar pentru a le gestiona.  

Pe baza datele colectate de la diriginţi, putem observa de asemenea că, în timp, 

aceste efecte, la cei mai mulţi elevi se atenuează iar pe termen lung ei nu sesizează 

diferenţe prea mari între elevi privind statutul marital al părinţilor. Un alt aspect menţionat 

de profesori la interviu a fost însă şi situaţia problematică pe care o ridică elevii care provin 

din familii dezorganizate, familii în care domină violenţa fizică sau verbală. 

În ceea ce priveşte părinţii, ceea ce am putut observa şi constata în urma prelucrării 

chestionarelor completate de aceştia, a fost că elevii, copiii după divorţul părinţilor, în cele 

mai multe situaţii rămân în grija mamei, care primeşte rolul de tutore al acestuia, părintele 
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tutore în medie petrece 8 ore pe zi la serviciu şi realizează venituri între 751-1500 Ron. 

Marea majoritate a părinţilor au declarat că deţin o locuinţă proprietate personală (63%), iar 

restul stau în chirie, cu părinţii sau alte situaţii. În privinţa relaţie cu fostul soţ/fosta soţie, 

cei întrebaţi în proporţie de 37% au afirmat că aceste relaţii sunt bune, în rest fie sunt 

proaste, fie au fost menţionate alte situaţii (nu se mai ţine legătura, a plecat, a decedat, etc.). 

În relaţia cu copilul, a gradului de mulţumire faţă de rezultatele şcolare ale lui, faţă de 

comportamentul lui, procentele părinţilor ale căror răspunsuri sunt pozitive sunt extremi de 

mari.  

Ceea ce am putut observa din prelucrarea datelor completate de părinţi a fost că 

părinţii divorţaţi în general,  fie nu cunosc, fie nu recunosc efectele survenite în urma unui 

divorţ şi cu atât mai puţin înţeleg implicaţiile efectelor divorţului asupra reuşitei şcolare ale 

elevului. Datele arată că părinţii divorţaţi nu consideră că lipsa unor resurse materiale sau 

lipsa unui model în viaţa copilului, lipsa unui părinte ar putea afecta reuşita şcolară a acestui 

ci doar lipsa climatului familial ar lipsi copilului.  

În urma interpretării şi analizării datelor culese din chestionarele elevilor am aflat că 

un procent de 18% dintre elevi au părinţii divorţaţi. Divorţul s-a produs la marea majoritate a 

respondenţilor de doi sau peste doi ani. Din răspunsurile elevilor nu s-a constatat o diminuare 

a resurselor financiare ale părintelui tutore, cel puţin nu în momentul studiului. S-a constata 

că elevul-copilul a rămas în marea majoritate a cazurilor în grija mamei. Nu  apar diferenţe 

semnificative privind condiţiile de locuit ale acestor elevi în comparaţie cu ceilalţi. Însă,  

legat de supravegherea parentală şi anume în ceea ce priveşte prezenţa tatălui apar diferenţe, 

în procente destul de mari elevii nu petrec timp cu tatăl, sau dacă o fac, în multe situaţii, 

aceasta se întâmplă doar de câteva ori pe an.  

În medie, timpul petrecut cu copiii este puţin,  între 2 şi 4 ore. Elevii au afirmat că în 

urma divorţului, relaţiile cu părinţii s-au schimbat, cel puţin în privinţa mamei aceste relaţii 

s-au îmbunătăţit, iar în cazul tatălui proporţia celor care au refuzat să răspundă şi a celor care 

au afirmat că s-a schimbat în rău au fost destul de mari. Relaţii cu părinţii aparent nu 

influenţează relaţiile elevilor cu colegii de clasă.  

Odată cu trecerea timpului, de la data la care s-a produs divorţul  părinţilor, proporţia elevilor 

care nu sunt de acord cu ideea divorţului creşte.  

Din răspunsurile elevilor nu am identificat cazuri de elevi cu dezechilibre emoţionale, 

cu probleme de adaptare, probleme de comportament ca urmare a unor efecte ale divorţului. 

Însă, în compararea rezultatelor celor două categorii de elevi au apărut diferenţe. De 

asemenea s-a observat că în ceea ce priveşte  imaginea de sine, de cum se percep în 
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comparaţie cu ceilalţi elevi, elevii cu părinţi divorţaţi în general nu se văd ca făcând parte din 

prima treime a clasei prin prisma rezultatelor lor şcolare. Ei mai degrabă se declară ca făcând 

parte din a doua treime. Datelor din chestionarele elevilor relevă diferenţe minore între elevii 

cu părinţi căsătoriţi şi cu părinţi divorţaţi, însă efectele divorţului sunt vizibile, la fel şi 

implicaţiile efectelor asupra reuşitei şcolare.  

În privinţa psihologilor, am putut constata că ei intervin doar în situaţiile destul de 

dificile (abateri de obicei grave: furt, violenţă extremă, depresie, tentative de abandon şcolar, 

tentative de suicid, etc.) în care fie elevul de bună voie apelează la ajutor sau când acesta este 

trimis de diriginte, de consiliul profesoral la cabinetul lor. 

Deşi cifrele din studiul nostru nu sunt alarmante, nu indică efecte foarte puternice 

înregistrate la elevi după divorţul părinţilor şi aşadar nici implicaţii prea evidente asupra 

reuşitei şcolare ale lor, (lucru care se datorează faptului că doar în 8% din cazurile studiate 

de noi divorţul părinţilor  s-a produs sub doi ani, în restul situaţiilor acesta s-a produs chiar 

de cinci, zece şi peste zece ani, perioadă în care aceste efecte s-au diminuat) un lucru poate fi 

constatat: aceste efecte există, ele se manifestă şi au implicaţii asupra reuşitei şcolare iar o 

cunoaştere, o gestionare corectă a lor din parte celor implicaţi poate ajuta elevul în a depăşi 

perioada mult mai uşor fără a-i fi afectată reuşita şcolară şi cea socială.  

Dacă ne referim la divorţ, nu putem să nu amintim un  alt aspect important, care,  deşi 

are legătură cu acest fenomen, nu a constituit obiectul direct al cercetării noastre şi anume că 

elevul, copilul în multe situaţii trăieşte drame mai profunde înainte de producerea juridică a 

divorţului părinţilor, divorţ care poate sau nu să se producă ulterior. În perioada divorţului 

emoţional, care începe cu mult înainte de desfăşurarea divorţului juridic, copilul este supus 

unor tensiuni afective, conflicte, agresiuni fizice sau verbale dintre părinţi, abandon episodic, 

încercări de atragere a acestuia de o parte sau de alta a părţilor, etc. Din  punct de vedere 

sociologic este cunoscut faptul că cel mai important loc pentru studierea copilului este 

familia, astfel că un control parental insuficient, o educaţie prost gestionată, dezorganizarea 

familială, criticismul, ostilitatea, abandonul familial sunt principalele  cauze ale unor eşecuri 

şcolare şi sociale. Tulburările afective ale părinţilor produc direct tulburări ale  psihicului 

copiilor, iar situaţiile de dificultate familială, lipsa de coeziune şi de sentimente afective vor 

fi cauzele unei dezvoltări morale inadecvate, ale unor carenţe afective şi funcţionale tardive, 

ale unei personalităţi morale imature cu manifestări nonconformiste şi inadaptabilitate.  

În societatea românească după 1989, cauze precum: inflaţia, restructurările 

economice, privatizarea întreprinderilor, dezvoltarea economiei de piaţă, etc. au dus la 

accentuarea condiţiilor  favorizante ale comportamentelor violente în familie. Sărăcia, 
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numărul mare de copii, dependenţa femeii de bărbat, şomajul, consumul de alcool au 

potenţat neînţelegerile şi violenţele intrafamiliale, ale căror victime au căzut în principal 

copiii. Abuzul, fie el fizic sau emoţional, viaţa tensionată, caracterizată de frică şi de teroare 

conduc spre depresie, anxietate, pierdere a încrederii în sine şi în lumea înconjurătoare, 

izolare socială, etc. toate având efecte imediate dar mai ales pe termen lung asupra 

dezvoltării copilului, asupra reuşitei lui şcolare şi sociale.  

Aşadar nu doar divorţul ci şi aceste climate familiale nesănătoase au efecte negative 

asupra copiilor/elevilor. Divorţul ca fenomen psiho - social complex antrenează tensiuni, 

conflicte, frustrări, insatisfacţii cu efecte multiple dar cu toate acestea în  societatea actuală  a 

ajuns să fie privit mai degrabă ca un fenomen obişnuit şi dacă luăm în calcul conflictele 

interparentale, agresiunile fizice sau verbale, tensiunile afective dintre partenerii conjugali 

poate că în termeni pragmatici doar, dar putem afirma că în acest caz divorţul părinţilor poate 

fi soluţia salvatoare a copilului. 

Concluzia noastră în această cercetare  ar fi că toţi cei implicaţi într-un proces de 

divorţ au de suferit, atât mama, cât şi tatăl, dar mai ales copilul/elevul, ale cărui reuşite 

şcolare pot fi afectate iar atât misiunea unui dascăl cât şi cel al unui părinte este aceea de a  

rezolva cât se poate de bine problemele copilului/elevului apărute în urma nefericitului 

eveniment. 

Contribuţii proprii 
 
 

În România, tema divorţului nu a constituit obiectul prea multor cercetări, aşadar 

credem că  lucrarea de faţă ar putea fi utilizată ca punct de plecare în studiile ce vor urma.  

Ne-am propus ca prin cercetarea noastră să surprindem aspecte legate de divorţul 

părinţilor, de a identifica în ce măsură efectele unui divorţ sunt cunoscute de către părinţi şi 

diriginţi, în ce măsură la nivelul elevilor pot fi identificate aceste efecte sau urme ale acestor 

efecte şi în ce măsură ele pot afecta reuşita şcolară a elevului. 

 Am dorit, pe baza datelor culese în cercetare, să stabilim procentul acelor elevi care 

trăiesc în familii divorţate, să aflăm cu cine ajung să locuiască după divorţ, ce condiţii de trai 

ai, ce relaţii ulterioare dezvoltă cu părintele tutore dar şi cu celălalt părinte biologic, cum 

evoluează relaţiile ulterioare dintre părinţi şi cum anume aceşti factori ajung să le schimbe şi 

în ce sens - reuşita şcolară.  

Am dorit să realizăm de asemenea o comparaţie între elevii care provin din familii 

divorţate şi cei care trăiesc cu ambii părinţi biologici, pentru a surprinde şi mai bine 

eventualele schimbări apărute. De la alegerea temei ne-am propus ca pe baza datelor oferite 
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de cercetare să putem contribui la atenuarea efectelor negative produse în urma unui divorţ al 

părinţilor asupra elevului şi ca prin elaborarea studiului să contracarăm efectele negative ale 

divorţului asupra reuşitei lor şcolare.  Astfel, pe viitor propunem: 

Ø Realizarea unor training-uri, workshop-uri organizate în cadrul şcolilor pe tema – 

divorţului, în scopul pregătirii diriginţilor pentru a cunoaşte efectele pe care divorţul 

părinţilor le poate avea în viaţa unui elev şi mai ales a implicaţiilor pe care aceste efecte le 

pot avea asupra reuşitei lor şcolare, de a-i ajuta pe diriginţi să ofere măsurile de intervenţie 

potrivite în astfel de cazuri; 

Ø Realizarea unor mese rotunde, dezbateri organizate în şcoli, în universităţi - pe tema 

divorţului, a efectelor lui, a implicaţiilor asupra reuşitei educaţionale cu părinţii divorţaţi sau 

cu cei în curs de divorţ; 

Ø Pe baza datelor oferite de cercetare, propunem identificarea unor căi care să asigure o 

legătură între: părintele divorţat - diriginte - şi psihologul şcolii pentru ca înainte de a lua 

măsuri pentru a ajuta elevul să existe o imagine de ansamblu asupra cauzei problemelor; 

Ø  Implicarea mai atentă a psihologului şcolar nu doar în cazul elevilor unde 

problemele, abaterile, nereuşitele sunt deja grave ci şi în cazul celorlalţi elevi ai căror părinţi 

divorţează. Pentru realizarea acestei soluţii, în primul rând propunem: identificarea  elevilor 

cu părinţi divorţaţi (prin discuţii cu diriginţii, părinţii la intrarea în şcoală) apoi, organizarea 

unor întâlniri informale cu elevii având ca temă divorţul, unde elevii să fie pregătiţi a accepta 

divorţul părinţilor sau cel puţin de a-l trata ca pe o stare de fapt  naturală, pentru a-i putea 

face faţă cât mai bine posibil. 

 

Perspective 
 

În final, propunem studiul realizat şi prezentat în această cercetare a servi drept ghid 

profesorilor diriginţi, psihologilor şcolari, părinţilor dar şi studenţilor care doresc a urma o 

carieră didactică.  

În perspectivă ne dorim, ca plecând de la datele oferite de această cercetare, să ne 

continuăm studiul printr-o cercetare longitudinală asupra divorţului, unde lotul de elevi 

studiat să fie ales din rândul celor ai căror părinţi sunt în curs de divorţ sau au divorţat recent 

(sub trei luni). Am dori o astfel de continuare  a studiului pentru a urmări evoluţia efectelor 

în timp, a schimbărilor survenite în reuşita şcolară a elevilor şi dezvoltarea lor ulterioară.  
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