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Abstract. The proposed article is based on the scientific study of the psychological 
counseling strategies of single-parent families, which are at social risk. We start from the 

assumption that parent-child relationships in single parent families may be distant. We 
also assume that the psychological counseling program for improving the relationship 

between children and parents will lead to facilitating relationships between the members 
of single-parent families. 

La momentul actual, familia contemporană este puternic afectată de creșterea șomaju-
lui, sporirea sărăciei, scăderea veniturilor, aceste situații fiind unele dintre cauzele părăsirii 

temporare de către un membru al familiei a căminului familial, plecând la muncă în străi-
nătate, cu speranța că va îmbunătăți cât de puțin situația social-economică a familiei. Aceste 

fenomene afectează grav echilibrul psiho-emoțional al membrilor familiei [3, p. 4]. 

Traiul separat al soților, lipsa experienței necesare de viață în comun provoacă dere-
glarea vieții conjugale și a relațiilor părinți-copii. Se pierde legătura dintre soți, părinți și 

copii. Distanțarea de la propria familie duce frecvent la destrămarea ei, la divorț, astfel 
formându-se familii monoparentale. 

Conceptul de „familie” provine de la latinescul familia care, inițial, a desemnat propri-
etatea cuiva, pământul, casa, banii etc., iar mai apoi relații de filiație naturală sau afiliere. 

Conform dicționarului Larousse, familia este o instituție socială bazată pe sexualitate și pe 
tendințele materne și paterne, a cărei formă variază de la o cultură la alta [1, p. 8]. 

Cele mai importante funcții ale familiei este cea de a educa și forma tinerii în vederea 
integrării lor optime în viața și activitatea socială. În cadrul familiei părinții își exercită di-

rect rolul de educatori asupra propriilor lor copii. Părinții sunt obligați să asigure creșterea, 
dezvoltarea și educarea copiilor lor și au o influență hotărâtoare pentru formarea la aceștia 

a unei concepții sănătoase despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu 
diferite forme și valori sociale [6, p. 358]. 

Din perspectiva structurii, deosebim următoarele tipuri de familii stabilite de-a lungul 
istoriei: 

 Familia pe grupe mari, care cuprinde grupuri de perechi căsătorite, trăind laolaltă în

cadrul aceleiași gospodării.
 Familia nucleară – reprezintă nucleul tuturor celorlalte forme de structură familiale.

Ea este compusă din soț, soție și copiii lor necăsătoriți, proprii sau adoptați, care lo-
cuiesc și gospodăresc împreună.

 Familia extinsă – este formată din mai multe familii nucleare, cuprinde pe lângă

nucleul familiei și alte rude și generații.
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 Familia tulpină, considerată de Le Play tipul ideal de familie, reunește trei generații: 
cea a tatălui și a mamei, a unuia dintre copii (de regulă, un băiat) cu soția și copiii 
acestuia. Acest tip este caracteristic pentru familia moldovenească [2, p. 119]. 

 Familii compuse sau familii cu părinți vitregi, numite și familii reconstituite sau mixte 
– tip de familie rezultat dintr-o recăsătorie în care cel puțin unul dintre parteneri are în 
îngrijire copii dintr-o căsătorie anterioară. Se poate întâmpla, însă, ca în familia com-
pusă ambii părinți să aibă copii proprii. De asemenea, cuplul poate avea și copii co-
muni [8, p. 153-154]. 
Actualmente, sunt în extensie tipurile de familii monoparentale fiind considerate de 

Iolanda Mitrofan și Cristian Ciupercă, ca fiind structura familială asimetrică, formată dintr-un 
părinte și copilul (copiii) său (săi), fie prin decesul celuilalt părinte, fie prin divorț, fie prin 
abandonarea familiei de către un părinte, fie prin decizia de a nu se căsători a părintelui, fie 
prin adopțiunea realizată de o persoană singură, fie prin nașterea „întâmplătoare” a unui 
copil dintr-o relație liberă, în afara căsătoriei, cu referire în special, la părinții adolescenți. 

Pe lângă divorț, cauzele care duc, de asemenea, la apariția familiilor monoparentale sunt 
și abandonul familial, decesul unui părinte, nașterea unui copil nelegitim.  

Separarea familiei duce inevitabil la schimbări bruște în funcționarea ei, fapt ce se răs-
frânge asupra calității vieții și personalității membrilor săi în special asupra copiilor [4, p. 41]. 

În cazul copiilor din familii monoparentale, V. Gonța evidențiază următoarele probleme 
comportamentale și emoționale identificate ca: iritabilitate, comportamente deviante, anxieta-
te, fobii, negativism, refuz de a merge la școală, tulburări de somn, de concentrație, agresi-
vitate față de frați, colegi de școală [9, p. 88]. 

Dacă în cazul unei familii cu ambii părinți există o distribuire a responsabilităților, ro-
lurile parentale exercitându-se în direcție complementară și compensatorie, în cazul fami-
liei conduse numai de către un singur părinte, tensiunea și încordarea în ceea ce privește 
adoptarea rolului parental cresc, întrucât responsabilitățile ce revin ambilor părinți cad 
acum în sarcina doar unuia dintre părinți [5, p. 174]. 

Mamele singure au parte de o experiență stresantă, generată de faptul că ea trebuie să 
realizeze cea mai mare parte din activitățile familiale. Mama își schimbă treptat stilul de 
comunicare cu copiii săi, în special cu primul născut. Treptat mama atribuie copilului rolul 
de confident, partener, de suport emoțional. Întrucât copilului îi revin atribuții ce reclamă 
un anumit grad de maturitate, acesta este forțat să se maturizeze prematur [7, p. 36]. 

Copiii din familiile conduse doar de mamă, în mod frecvent, nu sunt capabili să-și ex-

prime sentimentele lor conflictuale. Se pot observa numeroase îmbolnăviri psihosomatice 
și comportamente explozive ca semnal al numărului mare de griji și temeri ale acestor co-

pii. Copiii nu pot să-și exprime trăirile tensional-conflictuale însă pot să apară în timp dife-
rite forme „mascate” de reacție, cum ar fi cazul unor conduite nevrotice [4, p. 45]. 

Mama se comportă mai puțin afectiv și mult mai sever în sancționarea copilului. Dato-
rită lipsei partenerului conjugal, sarcinile atât familiale, cât și extrafamiliale ale mamei 

sporesc foarte mult, având una din consecințe: restrângerea accentuată a timpului disponi-

bil pe care sa-l afecteze relaționării cu copilul [5, p. 175]. 
Cercetările lui Armato (1987) arată că copii care trăiesc doar cu tata, simt într-o măsu-

ră mai redusă susținerea părintească, de asemenea, se observă că tata mai puțin pedepsește 
și controlează. Astfel de copii sunt mai independenți și responsabili, dar mai des se ceartă 

cu frații săi și mai puțin sunt atașați de casă. 
Numărul familiilor monoparentale conduse de tată este mai scăzut comparativ cu cel 

al mamelor singure. În cazul familiilor monoparentale conduse de tată problema esențială o 
constituie lipsa de sincronizare între orele de serviciu și orele petrecute cu copiii. Tații sin-

guri își îndeplinesc mai bine rolul emoțional și se simt satisfăcuți în acest rol, fiind mai 
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afectuoși. Tații singuri sunt mai mult interesați în educarea copiilor decât tații din familiile 

clasice și adoptă un comportament mai puțin directiv în disciplină [7, p. 38]. 

Privitor la sexul copiilor, în cele mai multe cazuri, în cadrul familiei doar cu tatăl ca 

singur părinte figurează băieții, în timp ce în cadrul familiei numai cu mama ca singur pă-

rinte, figurează fetele. Tatăl este conștient de faptul că trebuie să fie pentru copil și tată și 

mamă. În acest sens, apar noi responsabilități cum ar fi, mai ales cele legate de menaj și de 

treburile casnice [5, p. 176]. 

Deseori în cazul divorțului, abandonului familial, decesului unuia dintre părinți sau 

nașterii unui copil nelegitim familia monoparentală formată deseori poate fi expusă riscu-

lui social. Cuvântul risc provine de la cuvântul francez risque ceea ce semnifică posibilita-

tea de a cădea într-o primejdie, într-un necaz, într-o pagubă, pericol posibil [10]. 

Deci concluzionând faptul că familiile monoparentale sunt într-o continuă creștere, sepa-

rarea familiei se răsfrânge puternic asupra calității vieții și personalității membrilor ei. Părin-

ții din aceste familii pot întâmpina dificultăți cum ar fi: calitatea educației pe care o oferă co-

piilor (un părinte singur își poate sprijini copilul mai puțin, poate da dovadă de o inflexibilita-

te în educarea copilului), relații distante între copii – părinți, probleme de ordin economic, 

insuficiență de timp pentru propria persoană, responsabilități enorme. La fel și copiii din fa-

miliile monoparentale pot fi mai vulnerabili la riscul abandonului, neglijării, abuzului, com-

portamente deviante și delincvente. Un program de consiliere psihologică privind ameliorarea 

relației copii – părinți va duce la facilitarea relațiilor dintre membrii familiilor monoparentale.  
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