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Abstract: The profound changes in society have had an impact on the structure of the family and its
functions, therefore, the term of family has become ambiguous and tends to cover the facts materially
different from those characteristic of traditional society. There are new types of families that are
intended to be alternative models of the classic family, such as: consensual couples, couples without
children, single-parent families (maternal or paternal), mother-girls (single mothers), etc. The concept
of "single parent family" has the merit of defining family through parental relationship which is
secondary to the classical definitions of family and it is prefered to the term "broken home", "
dismantled family," "incomplete family," " asymmetric family " –used in the Romanian literature,
these terms express the idea of deforming the "family constellation". A recent phenomenon identified
by studies is the one that occurs in ten to fifteen years after the divorce, which is defined as a sleeper
effect: children of both sexes have relational problems, live feelings of anxiety and guilt, expect
rejection attitudes from the partner and frequently break relations with the opposite sex.
It can be concluded that the factors that differentiate the children of single-parents families from other
children are: low income, inadequate guidance, frequent change of residence etc. The lack of
community and parenting relations represents a loss of social capital, which is created and
maintained by the relations of engagement and trust. When parents decide to separate, they destroy in
fact the social capital that the child would have had, had they remained a couple.
Keywords: consensual couple, asymmetric family, single mother, sleeper – effect, social capital.

Aspecte psihologice ale familiilor monoparentale
Fenomen răspândit atât la nivel global cât şi la nivel naţional, monoparentalitatea este
din ce în ce mai des întâlnită. Astfel se remarcă o creştere a numărului de familii
monoparentale, reprezentând 24% din familii la nivel mondial.
O creştere procentuală a fenomenului reprezintă un pericol pentru dezvoltarea normală
a familiei şi pentru societate. Studiile realizate în acest domeniu arată cã persoanele cu risc
crescut de a forma o familie monoparentală sunt persoanele de gen feminin, tinerele cu nivel
scăzut de şcolarizare şi cele care provin din familii dezorganizate.
Obiectivul cercetării urmăreşte să argumenteze importanţa faptului ca societatea să
considere familia monoparentală drept o familie normală, o alternativă şi nu un model
nereuşit al aşa zisei familii clasice. Acest punct de vedere ar veni în sprijinul persoanelor care
se confruntă cu această problemă, în special copiii care cresc în familii monoparentale.
„Este cunoscut faptul că apariţia acestui tip de familie poate avea mai multe cauze:
decesul, divorţul, dorinţa de separare a unuia din părinţi, copiii veniţi pe lume în afara
căsătoriei, dorinţa unor femei în special de a avea un copil chiar dacă nu sunt căsătorite.
Putem deduce că problemele de educaţie ale copiilor, soluţiile acestora vor fi diferite de la
caz la caz”.mmmmm
Sărăcia, divorţul, abuzurile, agresivitatea manifestate asupra copiilor reprezintă
incidente negative în dezvoltarea normală a copilului. Problema care apare este cea de
echilibru prin care să se asigure copilului un mediu securizant favorabil dezvoltării sale
mmmmm

Ciuperca, Cristian. (2000). Cuplul modern – între emancipare si disolutie. (p. 35).
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armonioase. Condiţiile de viaţă din multe familii ale societăţii româneşti actuale sunt stresante
pentru copii. Toate acestea conduc la agresivitate, izolare, pierderea noţiunii de sprijin din
partea familiei şi a încrederii în capacitatea acesteia de a-l proteja, apatie, neintegrare socială
şi compensare prin violenţă, delincvenţă şi relaţionare facilă cu persoane dubioase, abandon
şcolar şi chiar părăsirea domiciliului.
Studiile psihosociologilornnnnn arată că fenomenul familiilor monoparentale nu este o
cauză a înmulţirii problemelor de adaptare socială a acestor copii, aşa cum se credea până
acum. Există însă şi unele probleme mai delicate de care trebuie să ţină cont orice părinte care
îşi asumă singur responsabilitatea creşterii unui copil.
Schimbările profunde din societate au avut un impact deosebit asupra structurii şi
funcţiilor familiei. Din această cauză, chiar şi termenul de familie a devenit ambiguu, el tinde
să acopere realităţi semnificativ diferite de cele caracteristice societăţii tradiţionale.
Au apărut astfel, noi tipuri de familieooooo ce se doresc a fi modele alternative ale
familiei clasice :
 cupluri consensuale
 cupluri fără descendenţi
 familii monoparentale (materne sau paterne)
 persoane divorţate cu sau fără descendenţi
 persoane văduve
 persoane celibatare
 mame-fete (mame celibatare)
Familia monoparentală desemnează grupul copil (copii) – părinte şi este privită ca o
alternativă la (şi nu ca o deviaţie de la!) familia clasică. Deci monoparentalitatea devine
normală pe masură ce înregistrează o creştere a frecvenţei şi pe măsură ce devine o conduită
familiară pentru membrii societăţilor actuale.
Conceptul "familie monoparentală" are meritul de a defini familia prin relaţia
parentală care este secundară în definiţiile clasice ale familiei, şi este preferabil termenilor
de "familie dezorganizată", "familie dezmembrată", "familie incompletă", "familie
disimetrică" utilizaţi în literatura romanească, aceşti termeni exprimând ideea de deformare
a "constelaţiei familiale". ppppp
Societatea contemporană se confruntă cu o problematică nouă în ceea ce priveşte viaţa
de familie, noile forme de constituire şi de organizare a cuplurilor. Odată cu schimbările care
s-au produs în plan economic, cultural şi educaţional, s-au diversificat şi opţiunile populaţiei
în ceea ce priveşte aspectul formal şi informal al relaţiilor de cuplu.
În contemporaneitate familia reprezintă o existenţă controversată datorită problemelor
fiecărui partener, ceea ce influenţează traiul cuplului marital. În ziua de astăzi familia se află
într-un mare impas – al dispariţiei ca instituţie socială, ca „celulă de bază a societăţii”.

Scutaru, Anca. (2006). Familia monoparentală de la vulnerabilitate la autocontrol. (p. 103)
Marţian, Octavia, Oana. (2012). Dinamica familiei monoparentale în societatea românească(p. 73 – 77).
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Scutaru, Anca. (2006). Familia monoparentală de la vulnerabilitate la autocontrol.(p. 101).
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Toate acestea se întâmplă ca urmare a mutaţiilor survenite în societatea actuală - care
au determinat nemulţumire, sărăcie, mizerie, boală şi au împins oamenii spre gesturi
necugetate, ce pun în pericol stabilitatea şi unitatea familiei.
Factori determinanţi în disfuncţiile familiale
Putem enumera o parte din factorii ce determina disfuncţii familiale:

violenţa domestică ;

alcoolismul ;

şomajul ;

sărăcia ;

factori interni (intrafamiliali) :
apariţia conflictului de rol;
dezechilibrul stărilor afective, emoţionale în relaţiile
interpersonale, al aspiraţiilor şi trebuinţelor parteneriale;
diminuarea relaţiilor de comunicare şi intercomunicare,
inclusiv a celor de comunicare sexuală.qqqqq
Ca urmare a influenţei acestor factori, spaţiul familial devine vulnerabil, fiind supus la
agresiuni, violenţe, tensiuni, conflicte; dacă încercarea de redresare a situaţiilor create nu
reuşeşte, familia se află în pragul disoluţiei.
Din punct de vedere psihosocial existenţial, familia este reprezentată ca un sistem
relaţional interpersonal realizat direct, cu un climat psihosocial propriu determinat de
cultura şi modelele comportamentale asimilate şi practicate, de tandreţe, amabilităţi dar şi de
tensiuni , frustrări (în unele cazuri) cât şi de structurile de mentalitate ale indivizilor –
formând un micro univers integrat într-un univers social, economic, moral, psihosocial,
sociologic şi politic general, existenţial.rrrrr
Deci, familia este văzută ca un sistem social, ca un grup uman constituit în raport cu
unele determinări natural-sociale având însă o existenţă proprie. Într-o societate dinamică în
care partenerii se află într-o continuă schimbare, familia este smulsă din locul ei de
existenţă iar tranziţia şi noul se coalizează impotriva dragostei şi a familiei.
Dacă în trecut familia monoparentală era privită cu rezerve, în prezent, specialiştii, şi
nu numai, afirmă că este preferabil ca tânărul să crească alături de un singur părinte decât întro familie aparent unită şi cuprinsă în permanenţă de certuri şi dispute conjugale. Deşi nu s-a
ajuns la o concluzie categorică în ceea ce priveşte efectele familiei dezorganizate asupra
copiilor, sunt imposibil de combătut unele dificultăţi ce apar în astfel de situaţii.
Există păreri care susţin că familia clasică nu este atât de importantă pentru evoluţia
copilului. Este evident că este preferabil ca tânărul să crească alături de un singur parinte
decât într-o familie bântuită de conflicte şi violenţă care l-ar marca profund pentru tot restul
vieţii. De asemenea, chiar şi după divorţ, este recomandat ca cel mic să aibă parte în viaţa sa
de prezenţa ambilor părinţi, deşi între cei doi nu se mai poate discuta despre împăcare. În
acest mod, atât mama cât şi tatăl vor putea să îşi asume obligaţiile proprii şi astfel copilul nu
se va mai simţi privat de afecţiunea, atenţia şi interesul lor.
Vasile, Dumitru. (2004). Criza familială şi marginalizarea socială (p. 117)
Ştefan, Cristina. (2007). Familia monoparentală. O abordare politică.(p. 43).
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În epoca modernă contemporană familia nu mai este o instituţie fundamentală
pentru supraveţuirea şi reproducerea societătii, această funcţie fiind preluată de alte instituţii
şi grupuri sociale; rolul social al familiei, funcţiile ei sociale, importanţa ei pentru
funcţionarea societăţii se estompeazã continuu.sssss
Căsătoria nu mai este debutul constituirii uniunii conjugale şi prin aceasta debutul
procreării. Tinerii încep să se separe de părinti din ce în ce mai devreme, locuind fie singuri,
fie cu prietenii, fie în cuplu, astfel, procentul coabitării juvenile devine din ce în ce mai
frecvent, încetând să fie o formă prealabilă a căsătoriei, ci tinzând către permanenţă. Uniunea
partenerilor într-o altfel de coabitare este bazată, în marea majoritate a cazurilor pe
afectivitate, dar pentru că sentimentele sunt fluide, aceste uniuni au tendinţa de a fi mai
instabile decât o căsătorie oficialã.
Nu toate familiile sunt orientate de aceleaşi valori şi atitudini morale , diversitatea
reiese din structura socială, apartenenţa socio-profesională, nivelul de instruire, mediul de
rezidenţă (rural/urban), precum şi de ideologia familială si tipul de interacţiune familială.
În ultimul timp, societăţile în general, printre care şi cea românească, se confruntă din
ce în ce mai des cu un nou tip de familie, cea monoparentală. Statisticile oficiale arată că 23%
din familiile din România sunt familii monoparentale, acestea apar tot mai frecvent în
societate, fiind o consecinţă a modificării parametrilor socio- economici şi de mediu, aceste
modificări reprezentând una din cauzele posibile ale destigmatizării acestor familii.
Efecte psihosociale ale familiei monoparentale
Familia monoparentală poate să rezulte din diferite situaţii, cum ar fi: naşterea unui
copil în urma unei experienţe sexuale care nu se concretizează într-o căsătorie, divorţ, decesul
unuia dintre parteneri, adopţia unui copil de către o persoană singură. În societatea modernă,
tot mai mulţi adulţi îşi cresc copiii singuri, fără a avea alături un partener (soţ/soţie), pe al
cărui ajutor să se poată bizui. Se vorbeşte din ce în ce mai des despre eliminarea diferenţelor
dintre feminin şi masculin însă este puţin probabil să se poată înlătura diferenţele dintre rolul
matern şi cel patern.
 Divorţul, abandonul căminului de către unul dintre părinţi, de cele mai multe ori tatăl,
separarea propriu-zisă a părinţilor, adopţia realizată de o persoană singură, decesul sau
naşterea unui copil nelegitim sunt tot atâtea situaţii în care copilul este nevoit să se
adapteze unui mediu familial restrâns. Creşterea şi dezvoltarea copilului în cadrul unui
astfel de mediu lasă de cele mai multe ori urme adânci în evoluţia sa psihică iar
absenţa unuia dintre părinţi este resimţită la cote înalte în plan emoţional afectiv.
 Dacă în cazul familiei intregi responsabilităţile sunt impărţite între cei doi părinţi şi se
completează, părintele singur este nevoit să îşi asume dublu rol încercând să substituie
absenţa celuilalt, afectând astfel şi îndeplinirea obligaţiilor proprii.
 Conflictele ce vor apărea în familia monoparentală tind să imite vechile conflicte
maritale. Copilul este presat să preia rolul celui absent dar, în celaşi timp, poate fi
pedepsit deoarece se comportă ca acesta.
 Părintele singur resimte adeseori sentimentul de neputinţă.
Vasile, Dumitru. (2004). Criza familială şi marginalizarea socială, în: Badea, V., Mitrofan, L. Dimensiuni
ale excluderii sociale. (p. 75).
sssss
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Cercetările au arătat ca acei copii care cresc într-un mediu dezorganizat întâmpină
mult mai frecvent probleme în viaţa socială, educaţională sau chiar la nivelul stării de
sănătate.
 Lipsa unuia dintre părinţi are influenţe negative începând cu lipsa afectivităţii şi
ajungând până la afectarea socializării şi integrarea în societate.
 Probabilitatea de a identifica abandon/eşec şcolar sau chiar delincvenţa este mai mare
în acest caz.
 Tinerii crescuţi cu un singur părinte au şanse mai mari să construiască la rândul lor o
familie asemănătoare celei în care ei s-au dezvoltat.
 Copiii care asistă la despărţirea părinţilor sunt marcaţi de numeroase probleme
psihologice şi relaţionale. Modul în care sunt afectaţi diferă în funcţie de vârstă, sex,
mediul familial anterior rupturii, relaţionarea cu fiecare părinte şi cu fratii, prezenţa
sau lipsa suportului emoţional.
Cel mai mult sunt afectaţi copiii care trec prin această experienţă la vârste fragede, sub
şase ani. Ei tind să devenă mai dependenţi, mai neascultători, mai agresivi, mai instabili
emoţional decât cei care se dezvoltă într-un mediu familial complet. Întreaga lor dezvoltare
este bulversată. Dacă ruptura familială survine în jurul vârstei de şase – opt ani, iese la iveală
o mare tristeţe, frustrare, confuzie, anxietate, căutarea contactului cu părintele absent. Băieţii
sunt cei mai vulnerabili în această perioadă, la ei întâlnindu-se eşec şcolar şi dificultăţi de
integrare şcolară. Pe timp ce trece, despărţirea părinţilor este privită cu din ce în ce mai multă
înţelegere, însă experienţa lasă urme adânci: sentiment de ameninţare, nelinişte, decepţie,
indignare morală, dispreţ, ruşine.
La zece – cincisprezece ani după divorţ se resimte un sleeper efect: copiii de ambele
sexe au probleme relaţionale, trăiesc sentimente de anxietate şi vinovăţie, aşteaptă atitudini de
respingere din partea partenerului şi rup frecvent relaţiile cu persoanele de sex opus.
Alte cercetărittttt arată ca efectele creşterii cu un singur parinte sunt relative. Nu toată
lumea face faţă în aceeaşi manieră situaţiei. Resursele materiale şi culturale de care dispune
părintele singur, modul în care sunt mobilizate aceste resurse, este diferit în fiecare caz.
Legătura dintre eşecul şcolar al copiilor şi monoparentalitate este dependentă şi de situaţia
economică a familiei şi de nivelul cultural. Cei mai afectaţi sunt copiii ai căror părinţi se
separă într-o atmosferă puternic conflictuală.
În concluzie, nu monoparentalitatea în sine trebuie pusă în discuţie, ci situaţia socială
particulară a familiilor respective. Există şi cazuri cu adevărat tragice, când copiii sunt
respinşi de ambii părinţi, se mută de la un părinte la altul, apoi la bunici sau diverse alte rude,
peste tot aud numai reproşuri, ca şi cum ar fi vinovaţi de propria existenţă.
În cadrul familiei monoparentale, oricare ar fi părintele singur (mama sau tatăl),
acesta va trebui să se adapteze unui anumit stil de viaţă ce comportă mai multe solicitări şi un
alt mod de interacţiune în vederea reacomodării şi reconsolidării familiei atât în plan
intrafamilial cât şi social.


ttttt

Vasile, Dumitru. (2004). Criza familială şi marginalizarea socială. (p. 123).
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Disfuncţii ale familiilor monoparentale
Familiile monoparentale antrenează un sistem specific de acţiune şi comunicare, bazat
pe anumite priorităţi, practici şi valori. În cadrul lor se produc perturbări de rol, anumite
funcţii se pot diminua sau dimpotrivă, are loc o potenţare a acestora. Apar de asemenea şi
dificultăţi de ordin material prin insuficienţa veniturilor ce se repercutează asupra satisfacerii
în mai mică masură a unor nevoi.
Perturbări apar şi în plan biologic prin confruntarea cu probleme legate de sexualitate.
În plan afectiv, consecinţele pot fi, uneori de-a dreptul dramatice atât pentru părinte, care se
simte frustrat de dragostea împărtăşită cu partenerul, cât şi pentru copilul ce nu mai poate
beneficia de suportul emoţional al părintelui absent.
Disfunctionalităţi apar şi în sfera comunicării şi a sociabilităţii, în urma complexelor
de inferioritate pe care copiii din familiile monoparentale le resimt în comparaţie cu alţi copii
care provin din familii bine structurate, având de suferit mai târziu chiar in ceea ce priveşte
inserţia lor socială.
În plan educaţional apar uneori carenţe deoarece părintele singur este prea ocupat şi nu
mai are timp suficient pentru comunicare şi control al copilului. Acesta poate adera la diferite
anturaje nepotrivite unde se produce identificarea copilului cu modele negative în absenţa
unui model parental ferm.
Caracterul fiinţei umane se formează pe parcursul vieţii, nu este un dar, de aceea este
bine de ştiut că atunci când într-o familie lipseşte un partener, pentru a suplini absenţa
acestuia, părintele ar putea alege pentru copilul său un model pozitiv de referinţă, iar prin
observaţie, interacţiune şi învăţare, copilul s-ar putea modela prin internalizarea şi
reproducerea comportamentelor acceptate şi valorizate de societate.
Separarea părinţilor poate avea asupra copiilor diferite efecteuuuuu, dintre care amintim:
 Sunt cazuri în care copilul îşi asumă “rolul de protejat”, dar poate în acelaşi timp să îşi
piardă acest rol, devenind partener, confident şi chiar susţinător moral al părintelui,
copilul asumandu-şi, astfel, responsabilităţi complexe specific adulţilor.
 Un alt aspect este cel de ordin material, copilul ajungând să fie privat de afecţiunea
părintelui, deoarece acesta tinde să petreacă mai mult timp la locul de muncă pentru a
compensa venitul financiar al familiei.
Însă această afecţiune limitată de responsabilităţile suplimentare, poate fi înlocuită cu
atenţia, grija şi interesul bunicilor, fraţilor, prietenilor apropiaţi, profesorilor,, toţi aceştia
constituind factori protectivi.
Cuplurile divorţate integrează copiii în două familii, fiecare având concepţii diferite şi
stiluri de viaţă uneori opuse. Divorţul unui părinte şi căsătoria cu un alt partener este un
fenomen tot mai întâlnit în societatea noastră şi afectează dezvoltarea emoţională a copilului.
Studiilevvvvv unor specialişti arată că unii copii suferă în urma acestor evenimente şi se
adaptează destul de greu împrejurărilor. Mulţi dintre ei se interiorizează şi refuză orice tip de
comunicare. În faţa despărţirii copiii reacţionează diferit, în funcţie de sex, vârstă, calitatea
relaţiilor din familie, temperament. Reacţiile lor pot fi de agresivitate, ură, tristeţe, frustrare,
uuuuu
vvvvv
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confuzie, anxietate, ruşine, revoltă faţă de părintele pe care îl consideră vinovat. Cel mai mult
suferă copiii de vârstă mică pentru că ei nu pot înţelege ce se întâmplă şi consideră că sunt
pedepsiţi, dezavantajaţi, că li se ia ceva cu forţa.
O serie de cercetări complexe au pus în evidenţă faptul că, din acest punct de vedere,
copiii rămân copii cel putin până când ajung la maturitate şi îşi întemeiază propria familie. Cu
alte cuvinte, indiferent dacă are trei sau douăzeci de ani, copilul este la fel de influenţat de
ceea ce se petrece între părinţii săi. Sentimentele sunt complexe: teamă, neputinţă, vinovăţie
(aceasta apare în special la copiii de vârstă mică, ei nefiind capabili să înţeleagă de ce mama
şi tatăl sunt supăraţi unul pe altul), uneori ruşine, urmată de dorinţa de izolare.
Copilul-problemă din familia monoparentală trăieşte distrugerea triadei privindu-şi
părinţii cu mirare împletită cu furie, dezamăgire, tristeţe - ajungând din pacate, la asumarea
unei vinovăţii explicative situaţional. Copilul cu un părinte are un traseu etapizat emoţional.
El se simte abandonat, nedreptăţit şi în funcţie de sexul său, de relaţia anterioară cu părintele
absent, de propria personalitate - se va comporta diferit, în fiecare caz.
Concluzii şi recomandări
Conflictele constituie o componentă naturala inevitabilă a vieţii sociale a fiecăruia
dintre noi. Cei mai mulţi oameni consideră conflictele ca fiind ciocniri distructive,
ireconciliabile, în urma cărora unii câştigă în defavoarea altora, dar preocuparea de tip
ştiinţific privind căile de a face faţă conflictelor a dus la dezvoltarea unor modele şi strategii
de abordare eficientă şi constructivă a conflictelor. Aceste noi modele prezintă procesul
rezolvării conflictelor nu ca pe un câmp de bătălie, ci mai curând ca pe o şansă de a învăţa
lucruri noi, de a ne dezvolta responsabilitatea şi de a rezolva conflictele prin colaborare.
Propunem următoarele acţiuni în remedierea problematicii existente:
1. Promovarea şi implementarea la nivel de stat a unor politici de susţinere a familiei prin
crearea de locuri de muncă, facilitarea condiţiilor de trai, dezvoltarea programelor sociale,
punerea în funcţiune a unui cadru legislativ de securizare a copilului, susţinerea şi acordarea
de înlesniri pentru familiile tinere. Este important să mentionăm ca intervenţia statului în acest
sens este esenţială.wwwww
2. Lansarea unor programe pentru adulţi ce ar presupune pregătirea părinţilor în a-şi asuma
responsabilitatea educativă care nu poate fi delegată altor instituţii. Astfel se impune crearea
unui spaţiu educativ specific pentru familie (de ex., şcoli pentru părinţi) sau prin promovarea
cursurilor formative, de autocunoaştere şi dezvoltare personală.
3. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor de asistenţă psihologică a familiei şi copilului în
instituţiile educative,
4. Promovarea de către instituţiile educative a unor strategii de colaborare activă şi continuă
cu familia, deoarece aceste instituţii oferă terenul de întâlnire şi de confruntare benefică pe
care se construieşte educaţia.
5. Crearea unui feedback constructiv între structurile statale, mass-media, implicate în
procesul de promovare şi implementare a politicilor sociale şi educaţionale care vizează
institutul familiei şi situatia copilului în România.

wwwww

Ştefan, Cristina. (2007). Familia monoparentală. O abordare politică. (p. 221).
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Monoparentalitatea se transform treptat dintr-un stigmat intr-un element comun, din
anormal in normal. Argumentul cel mai consistent in această privinţă este cel conform căruia
aproape un sfert dintre familiile din România sunt monoparentale! Ideologia adoptată de către
părintele unic este cea care stă la baza formării unui intreg, de care să depindă dezvoltarea
ulterioară a copilului dar si sănătatea psihică si mulţumirea părintelui.
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