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RELAȚIA ÎNTRE STILUL PARENTAL, 
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PE UN EȘANTION DE STUDENȚI ROMÂNI
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Rezumat

INTRODUCERE: Având în vedere datele lite-
raturii de specialitate privind relația dintre stilul pa-
rental și bullying, dar și rolul suportului social, studiul 
nostru a vizat aducerea de dovezi despre relația dintre 
aceste concepte la un eșantion de studenți români.

METODĂ: Folosind o abordare retrospectivă, 
am investigat 100 de studenți cărora li s-a cerut să-și 
amintească experiența din liceu legată de agresiune, 
comportamente familiale și sprijin social perceput. 
Studiul nostru este retrospectiv, corelațional. Aceasta 
înseamnă că studenții au răspuns la scala de bullying 
referitoare la experiența lor de liceu, așa cum și-au 
amintit. Chestionarul care conține toate scalele a fost 
administrat în mediul online. Anterior, participanții au 
semnat consimțământul informat și, ulterior au primit 
chestionarele.

REZULTATE: Stilul permisiv al părinților a 
fost corelat negativ și semnifi cativ cu cel de victimă 
fi zică (r = -0.210, p <0.05) și victimă psihologică (r 
= -0.300, p <0.01) a bullying-ului. Stilul permisiv 
a fost corelat pozitiv și semnifi cativ cu sprijinul fa-
miliei (r = 0,483, p <0,01), sprijinul prietenilor (r = 

0,276, p <0,01) și suportul altor persoane importante 
(r = 0,366, p <0,01). Singura variabilă cu diferențe 
semnifi cative de gen a fost statutul de agresor verbal, 
bărbații având un nivel semnifi cativ mai ridicat (M = 
4,48, SD = 2,18) decât femeile (M = 3,49, SD = 0,66), 
t = -3,202, p = 0,002.

DISCUȚII ȘI CONCLUZII: Am constatat că 
stilurile permisive și autoritar-democratice ale părin-
ților au avut un rol protector în a nu deveni victimă 
abullying-ului, în timp ce stilul autoritar era asociat cu 
o probabilitate destul de mare de a fi  victimă-agresor. 
În al doilea rând, am constatat că stilurile permisive și 
autoritar- democratice erau asociate cu niveluri ridi-
cate de suport social perceput, din toate cele trei surse 
măsurate, familie, prieteni și alte persoane semnifi ca-
tive, în timp ce stilul autoritar era asociat cu niveluri 
scăzute de sprijin social perceput. În al treilea rând, 
am constatat că sprijinul social perceput avea un rol 
protector în a deveni victimă agresiunii. Sunt, de ase-
menea, discutate limitele studiului, ca și implicațiile 
sale pentru cercetare și practică.

CUVINTE CHEIE: stiluri parentale, bullying/
agresiune, suport social, diferențe de gen
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Abstract

INTRODUCTION: Based upon the literature 
on the relationship between parenting styles and 
bullying and also upon the role of social support, our 
study aimed at bringing evidence about the relation-
ship between these concepts on a Romanian sample 
of students. 

METHOD: Using a retrospective approach, we 
investigated 100 students who were asked to remem-
ber their high school experience related to bullying, 
family behaviors, and perceived social support. Our 
study is a retrospective correlational one. This means 
that students had to respond to the bullying scale con-
cerning their high school experience, as they remem-
bered it. The questionnaire containing all scales was 
administered in the online environment. First, partici-
pants signed an informed consent and, after that, they 
received all the items.

RESULTS: The permissive style of parenting 
was negatively and signifi cantly correlated with be-
ing a physical victim (r= -0.210, p< 0.05) and psyc-
hological victim (r= -0.300, p< 0.01) of bullying. 
The permissive style was positively and signifi cantly 

correlated with family support (r=0.483, p< 0.01), 
friends support (r=0.276, p< 0.01) and signifi cant 
others’ support (r=0.366, p< 0.01). The only variable 
with signifi cant gender differences was the verbal ag-
gressor status, with males having a signifi cantly hi-
gher level (M=4.48, SD=2.18) than females (M=3.49, 
SD=0.66), t=-3.202, p=0.002.

DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS: We 
found that the permissive and the authoritative/demo-
cratic styles of parenting had a protective role against 
being a bullying victim, while the authoritarian style 
was associated with a rather high probability of be-
ing a victim-aggressor. Second, we found that the 
permissive and the authoritative/democratic styles 
were associated with high levels of perceived social 
support, from all three sources measured, family, fri-
ends, and signifi cant others, while the authoritarian 
style was associated with low levels of social support. 
Third, we found that perceived social support had a 
protective role against being a bullying victim. Limits 
of the study along with its implications for research 
and practice are also discussed.

KEYWORDS: parenting styles, bullying, so-
cial support, gender differences

The relationship between parenting styles, perceived 
social support and bullying: a cross-sectional 

retrospective study upon a sample of Romanian students

Introducere

În zilele noastre hărțuirea/bullying-ul este un 
fenomen în mare parte recunoscut și cu multiple im-
plicații individuale și sociale. În contextul românesc, 
cercetătorii și societatea în general abia încep să-i re-
cunoască amploarea și implicațiile multiple.

Literatura de specialitate defi nește bullying-ul 
ca agresiune asupra unui individ care este expus repe-
tat la acțiuni negative de către unul sau mai mulți in-
divizi [1]. O acțiune negativă este o situație în care un 
individ generează intenționat sau intenționează să ge-
nereze durere fi zică sau disconfort unei alte persoane, 
prin contact fi zic, cuvinte sau alte modalități. Alți cer-
cetători afi rmă că bullying-ul nu implică o luptă între 
doi indivizi cu putere sau autoritate egală [2]. Totusi, 

agresiunea nu trebuie identifi cată cu glume sau cu ta-
chinări prietenești.

Comportamentele agresive cresc în intensi-
tate în perioadele de gimnaziu și liceu și iau diverse 
forme, cum ar fi  fi zice (de exemplu, lovirea, furtul de 
bani sau alte lucruri), verbale (de exemplu, porecle, 
amenințări) sau psihologice (de exemplu, excluderea 
socială, izolarea, bârfa). Modul verbal este mai frec-
vent întâlnit la copiii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 
ani [3], [4], [5]. În școli, hărțuirea apare în locuri cu 
monitorizare redusă, cum ar fi  săli sau locuri de joacă.

Agresorul 
Profi lul agresorilor în fenomenul de bullying 

poate varia în funcție de tipul de comportament agre-
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siv pe care îl îndeplinesc. Agresorii sunt, în general, 
agresivi, distructivi și găsesc plăcere în a-i domina pe 
ceilalți. Ei tind să aibă un temperament alert, sunt im-
pulsivi și au o toleranță scăzută la frustrare [6]. Alte 
studii arată că agresorii au difi cultăți în procesarea in-
formațiilor sociale și interpretează frecvent comporta-
mentele altora ca fi ind antagonice [7], [8]. De aseme-
nea, au o atitudine pozitivă față de violență, folosesc 
agresivitatea pentru a menține dominația și dovedesc 
niveluri scăzute de empatie. Alți cercetători dezvăluie 
că agresorii au o probabilitate mai mare de a fuma și 
de a consuma alcool, au capacități reduse de rezolvare 
a problemelor, își exteriorizează problemele, au per-
formanțe academice mai mici și nu le place mediul 
școlar [9], [10].

Cercetările au dovedit că frecvent, familiile 
agresorilor sunt problematice [11], [12], [13], [14]. 
Părinții lor sunt, în general, ostili cu ei, îi resping sau 
dovedesc indiferență. Supravegherea este minimă 
și frecvent tatăl este absent. Acești părinți folosesc, 
de asemenea, pedeapsa fi zică și furia și frecvent, pe-
deapsa este urmată de perioade lungi de indiferență. 
În consecință, copiii lor învață implicit că agresivita-
tea și violența sunt soluții acceptabile.

A fi  agresor în adolescență are consecințe ne-
gative semnifi cative asupra sănătății mintale la adult. 
Cercetătorii au descoperit procente ridicate de defi cite 
atenționale, depresie sau tulburări de comportament în 
rândul foștilor agresori [15]. De asemenea, s-au des-
coperit niveluri scăzute de performanță profesională, 
cazier judiciar încărcat și alte activități delincvente. 
De asemenea, agresorii s-au dovedit mai târziu soți 
agresivi și au mai multe șanse să folosească pedeapsa 
fi zică împotriva copiilor [14], care au, de asemenea, o 
mare probabilitate de a deveni ei înșiși agresori.

Victima bullying-ului
În ceea ce privește victimele agresiunii, acestea 

au în general o dezvoltate fi zică mai redusă și sunt 
mai puțin capabile să se apere [8]. De asemenea, au 
anxietate legată de corpul lor, frică de a nu fi  răniți și 
o atitudine negativă față de violență. În același timp 
au mai puțin succes în sport și alte activități fi zice [6]. 
Alte studii au constatat că victimele agresiunii au abi-
lități mai scăzute de comunicare și rezolvare a proble-
melor [16]. În consecință, acest tip de copil inițiază 
mai puține conversații și are o asertivitate mai mică. 

De asemenea, au o ajustare socială și emoțională de-
fi citară, difi cultăți în a face prieteni și sentimente mai 
mari de singurătate, dar abilități mai mari în relaționa-
rea cu adulții. Aceștia dovedesc, de asemenea, o stimă 
de sine scăzută [17]. Ei se percep ca fi ind neatractivi 
și nesemnifi cativi. Acest amestec de caracteristici ex-
plică, de asemenea, de ce frecvent, ei nu raportează 
comportamente de agresiune și, de asemenea, de ce 
agresorii lor își repetă agresiunile. În general, au per-
formanțe academice bune, dar scad pe măsură ce de-
vin adulți.

În general, familiile victimelor bullying-ului 
tind să devină supraprotectoare pe măsură ce își dau 
seama de vulnerabilitatea și anxietatea copiilor lor. De 
asemenea, evită confl ictele, considerând că copiii lor 
nu ar putea face față confl ictului.

A fi  victimă a agresiunii are efecte negative atât 
pe termen scurt, cât și pe termen lung. Pe termen scurt, 
unele studii au arătat că statutul fostei victime se co-
relează cu anxietatea și depresia [18], [19]. Această 
corelație a fost chiar mai mare pentru adolescentele 
cu consecințe asupra tulburărilor alimentare [20]. Ni-
veluri mai ridicate de defi cite atenționale au fost, de 
asemenea, dezvăluite în rândul fostelor victime ale 
agresiunii [15]. Alte consecințe sunt performanța aca-
demică scăzută, frica crescută, singurătatea, sentimen-
tele de abandon și ideea suicidară [21] și somatizarea 
(de exemplu dureri de cap atunci când sunt la școală), 
tulburările de somn și chiar sinuciderea [18], [8]. Pe 
termen lung, ca adulți, fostele victime ale agresiunii 
dovedesc probleme de sănătate mintală, inhibare față 
de partenerul lor sau răzbunare asupra fostului lor 
agresor [11], [22] [8]. În calitate de părinți, fostele 
victime tind să fi e supraprotectoare și, în consecință, 
au copii vulnerabili la agresiune tip bullying [8].

Pe baza tuturor acestor rezultate, putem conclu-
ziona că mediul familial și, în cele din urmă, modul 
în care părinții interacționează cu copiii lor are mult 
de-a face cu fenomenul agresiunii tip bullying [23]. 
Analiza relației dintre familie și agresiune începe cu 
infl uența pe care o are atașamentul asupra sociabili-
tății copiilor și a suportului social pe care îl primesc. 

Multe studii din această categorie se referă la 
fenomenul bullying în relație cu stilul parental [24]. 
Literatura descrie 3 stiluri parentale: autoritar-demo-
cratic, autoritar și permisiv-indulgent [25]. În stilul 
autoritar-democratic părinții ghidează activitățile 
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copiilor lor în mod rațional, orientate spre probleme, 
exercită controlul atunci când este necesar și le oferă 
copiilor libertatea de a acționa în mod responsabil 
și independent. Părinții sunt atenți la copiii lor și le 
explică motivele care stau la baza regulilor pe care 
trebuie să le respecte. Conform literaturii [26] părinții 
autoritar-democratici stabilesc așteptări clare și stan-
darde înalte pentru copiii lor, dar își monitorizează și 
comportamentul propriu printr-un control rațional. 
Astfel, își încurajează copiii să ia decizii și să învețe 
din greșelile lor. Acest tip de părinți își tratează co-
piii cu căldură, respect și afecțiune. Cercetătorii au 
descoperit că adolescenții cu părinți autoritari sunt 
mai predispuși să fi e competenți social, responsabili 
și autonomi [27]. Părinții autoritari sunt aceia care 
încearcă să modeleze, să controleze și să evalueze 
comportamentul copiilor lor fără a ține cont de sen-
timentele copiilor. În cadrul acestui stil de parenting, 
copiilor li se cere să respecte reguli fără nicio altă 
explicație. Acești părinți sunt, în general, exagerați, 
în timp ce își neglijează responsabilitățile cu privire 
la copiii lor, fi ind de asemenea extrem de stricți și 
controlanți, dictând fără a cere opinii. Cercetătorii au 
descoperit că adolescenții cu părinți autoritari tind să 
devină rebeli, agresivi și dependenți de părinții lor 
[27]. Părinții permisivi sunt non-punitivi și au rela-
ții pozitive cu copiii lor. Au cerințe scăzute sau deloc 
din partea copiilor lor, lăsându-i să se comporte așa 
cum doresc, sunt calzi, îngăduitori și pasivi [27]. Ei 
își arată dragostea oferindu-le copiilor libertatea de a 
se comporta așa cum doresc, fără a ține seama de con-
secințe. Ei nu stabilesc limite nici chiar atunci când 
siguranța copiilor lor este în pericol [26].

Există o mulțime de studii cu privire la relația 
dintre stilul parental și agresorii și victimele bullying-
ului. Cele mai multe arată că agresivitatea copiilor are 
legătură cu parenting-ul [28], [29]; supravegherea și 
monitorizarea scăzută a copiilor, metodele discipli-
nare folosite, inconsecvențele dintre părinți, respinge-
rea și implicarea scăzută sunt corelate cu problemele 
comportamentale ale copiilor [30] , [31]. În general, 
agresorii din fenomenul de bullying învață agresivi-
tatea în familiile lor [28] și tind să-și rezolve proble-
mele prin violență [1]. Aceștia se simt izolați și res-
pinși acasă și, în consecință, caută să se afi lieze anu-
mitor grupuri de la școală. Ei nu se simt stăpâni acasă 
și, în consecință, încearcă să-i controleze și să le facă 

rău altora la școală. Studiile au constatat că nevoia de 
afi liere este mai importantă pentru fete și nevoia de 
putere este mai importantă pentru băieți [32], [33]. În 
ceea ce privește victimele agresiunii, cercetătorii au 
descoperit că băieții victim aveau mame supraprotec-
toare [1]. Alți cercetători [34] au găsit o corelație între 
victimele agresiunii și relațiile de familie disfuncțio-
nale, în special în cazul fetelor. Există dovezi că copiii 
cu familii supraprotectoare dezvoltă caracteristici care 
atrag agresiuni de tip bullying și o capacitate redusă 
de a se apăra împotriva agresiunii [35]. Alte studii 
identifi că faptul că mulți dintre părinții cu copii care 
sunt victime ale agresiunii, sunt ei înșiși foste victime 
ale agresiunii [8]. În fi ne, unele studii demonstrează o 
relație între stilul permisiv de parenting și copii care 
devin victime ale agresiunii [36] sau au difi cultăți de 
control al impulsurilor agresive [37].

Un rol important în acest context îl joacă su-
portul social. Cercetătorii au descoperit că victimele 
agresiunii raportează mai puțin sprijin social din par-
tea profesorilor și a colegilor decât ne-victimele [38]. 
Acest rezultat a fost confi rmat de un alt studiu [39] 
care a constatat că victimele bullying-ului au perceput 
că au primit mai puțin sprijin social de la colegii lor 
decât alți copii. Alți cercetători au arătat că victimele 
care au suferit agresiuni mai mult de 4 săptămâni, au 
raportat că au solicitat sprijin social într-o măsură mai 
mică [40]. Un alt studiu [41] a constatat că victimiza-
rea era legată de problemele de externalizare doar la 
adolescenții care percepeau un nivel scăzut de sprijin 
social. Literatura a relevat, de asemenea, că adoles-
cenții care au perceput un nivel scăzut de sprijin so-
cial au avut și probleme de internalizare [42].

Pe baza acestor premise și, de asemenea, pe baza 
faptului că în România cercetările privind agresiunea 
sunt abia la început, studiul nostru vizează explorarea 
relației statutului de agresiune (victimă și agresor) cu 
stilurile parentale și, de asemenea, cu sprijinul per-
ceput într-un eșantion românesc de studenți. Studiul 
nostru investighează retrospectiv aceste relații, cerân-
du-le studenților să-și amintească experiențele lor de 
liceu și, de asemenea, practicile parentale în familiile 
lor, împreună cu sprijinul social pe care l-au perceput 
în acea perioadă a vieții lor. De asemenea, am fost in-
teresați să explorăm posibile diferențe de gen în ceea 
ce privește toate cele trei concepte măsurate.
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Metodă

Participanți
Au fost înscriși în studiul nostru 100 de stu-

denți voluntari, cu o vârstă cuprinsă între 18 și 25 de 
ani. Eșantionul a inclus 44 de bărbați și 56 de femei. 
În ceea ce privește starea civilă, 94,2% nu erau căsă-
toriți și 5,8% erau căsătoriți. Majoritatea provin din-
tr-o familie biparentală (90,3%), în timp ce doar 9,7% 
provin dintr-o familie monoparentală. Din eșantionul 
total, 50,5% dintre participanți au fost angajați. Ei 
și-au perceput venitul ca fi ind scăzut (53,9%), mediu 
(34,3%) sau ridicat (11,8%).

Instrumente
Bullying-ul a fost măsurat folosind o versiune 

scurtă (28 itemi) a chestionarului Olweus Bullying 
Questionnaire - OBQ [43]. Acest instrument încorpo-
rează 42 de itemi și măsoară atât statutul de agresor, 
cât și pe cel de victimă. Fiecare item descrie un com-
portament diferit, iar participanților li se cere să deter-
mine frecvența cu care a avut loc acest comportament 
în ultimele două luni. Frecvența este măsurată cu 4 
puncte pe scala Likert. Versiunea scurtă a dovedit o 
bună consistență internă (α peste 0,80) și o bună vali-
ditate a construcției.

Stilurile parentale au fost măsurate cu Chesti-
onarul autorității parentale - PAQ [44]. Se compune 
din 30 de itemi pentru fi ecare părinte și oferă scoruri 
pentru stilurile permisive, autoritar-democratice și au-
toritare atât pentru mamă, cât și pentru tată. Elemen-
tele au fost construite pe baza descrierilor propuse de 
Baumrind [45]. Fiecare item reprezintă un compor-

tament specifi c al părintelui, pe care respondentul ar 
trebui să îl cuantifi ce de la 1 la 5 pe scala Likert (1 
= puternic în dezacord până la 5 = foarte de acord). 
Coerențele originale ale subscalei au variat de la 0,77 
la 0,92.

Suportul social perceput a fost măsurat prin 
Scala multidimensională a suportului social perceput 
- MSPSS [46]. Este un instrument de auto-raportare 
care încorporează 12 itemi și măsoară trei surse dife-
rite de sprijin: familia, prietenii și alte persoane sem-
nifi cative în acest sens. Fiecare item a fost evaluat pe 
o scală de tip Likert în 5 puncte, variind de la puternic 
dezacord (1) la puternic de acord (5). Coerența internă 
originală a subscalelor a variat de la 0,85 la 0,91. Lite-
ratura confi rmă în general o bună validitate factorială 
și constructivă și o fi abilitate ridicată a acestei scale.

Proceduri și design
Studiul nostru este retrospective, corelațional. 

Aceasta înseamnă că studenții au fost rugați să răs-
pundă la scalele de bullying referitoare la experiența 
lor de liceu, așa cum și-au amintit. Chestionarul care 
conține toate scalele a fost administrat în mediul on-
line. În primul rând, participanții au semnat consim-
țământul informat și, ulterior, au primit întrebările. 
Completarea chestionarului a durat aproximativ 25 de 
minute.

Rezultate

În prima etapă a analizei noastre, am investigat 
corelația dintre stilurile parentale și statutul referitor 
la bullying al participanților. Rezultatele sunt prezen-
tate în tabelul 1.

Tabelul nr. 1. Matricea de corelație între s  lurile parentale percepute și statutul de vic  mă/agresor

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8
1.Permissive style -
2.Authoritarian style -.558** -
3.Authoritative style .527** -.542** -
4.Physical victim -.210* .371** -.370** -
5.Verbal victim -.188 .228* -.295** .505** -
6.Psychological victim -.300** .294** -.411** .429** .516** -

7.Physical aggressor -.053 .204 -.044 .362** .075 .030 - .
8.Verbal aggressor -.067 .165 -.003 .232* .110 .012 .577** -

9.Psychological aggressor -.155 .202 -.167 .199 .110 .092 .432** .368**
N=100, *p< 0.05, **p< 0.01
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Așa cum arată tabelul 1, stilul permisiv al părin-
ților a fost corelat negativ și semnifi cativ cu a fi  victimă 
fi zică (r = -0.210, p <0.05) și psihologică (r = -0.300, 
p <0.01) a bullying-ului. Ambele corelații au fost de 
magnitudine mică până la moderată. Stilul autoritar-de-
mocratic a fost corelat pozitiv și semnifi cativ cu a fi  
victima fi zică (r = 0,371, p <0,01), verbală (r = 0,228, 
p <0,05) și psihologică (r = 0,294, p <0,01) a bullying-

ului. Magnitudinea corelațiilor a variat de la scăzută la 
moderată. Stilul autoritar s-a corelat negativ și semni-
fi cativ cu a fi  o victimă fi zică (r = -0.370, p <0.01), 
verbală (r = -0.295, p <0.01) și psihologică (r = -0.411). 
Toate cele trei corelații au fost de intensități moderate.

În etapa următoare a analizei noastre am studiat 
corelațiile dintre stilurile parentale și suportul social 
perceput. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul nr. 2. Matricea de corelație între s  lurile parentale și suportul social perceput

Variables 1 2 3 4 5
1.Permissive style -
2.Authority style -.558** -
3.Authoritative style .527** -.542** -
4.Family support .483** -.545** .813** -
5.Friends support .276** -.230* .440** .423** -
6.Others support .366** -.325** .575** .673** .671**

N=100, *p< 0.05, **p< 0.01

După cum arată tabelul 2, stilul permisiv a fost 
corelat pozitiv și semnifi cativ cu sprijinul familiei (r 
= 0,483, p <0,01), sprijinul prietenilor (r = 0,276, p 
<0,01) și al altor persoane semnifi cative (r = 0,366, p 
<0,01) . Toate cele trei corelații au fost de intensități 
moderate. Stilul autoritar-democratic a fost corelat ne-
gativ și semnifi cativ cu sprijinul familiei (r = -0,545, 
p <0,01), sprijinul prietenilor (r = -0,230, p <0,05) și 
al altor persoane semnifi cative (r = -0,325, p <0,01). 
Corelațiile au înregistrat magnitudini moderate până 

la mari. Stilul autoritar a fost corelat pozitiv și semni-
fi cativ cu sprijinul familiei (r = 0,813, p <0,01), spriji-
nul prietenilor (r = 0,440, p <0,01) și al altor persoane 
semnifi cative (r = 0,575, p <0,01). Corelațiile au va-
riat de la intensități moderate până la mari.

În continuare, am analizat corelațiile dintre di-
feritele tipuri de suport social și statutul de victimă/
agresor în fenomenul de bullying. Rezultatele sunt 
prezentate în tabelul 3.

Tabelul nr. 3. Matricea de corelație între suportul social perceput și statutul vic  mă/agresor

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8
1.Family support -
2.Friends support .423** -
3.Others support .673** .671** -
4.Physical victim -.282** -.249* -.187 -
5.Verbal victim -.239* -.172 -.084 .505** -
6.Psychological victim -.291** -.436** -.397** .429** .516** -
7.Physical aggressor -.075 .133 .007 .362** .075 .030 -
8.Verbal aggressor -.070 .148 .067 .232* .110 .012 .577** -
9.Psychological aggressor -.137 .083 .002 .199 .110 .092 .432** .368**

N=100, *p< 0.05, **p< 0.01

Așa cum arată tabelul 3, suportul familial a fost 
corelat negativ și semnifi cativ cu a fi  victimă fi zică 

(r = -0.282, p <0.01), verbală (r = -0.239, p <0.05) și 
psihologică (r = -0.291, p <0.01) a agresiunii. Toate 
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corelațiile au avut magnitudini mici până la mode-
rate. Sprijinul prietenilor a fost corelat negativ cu a 
fi  victimă fi zică (r = -0.249, p <0.05) și psihologică (r 
= -0.436, p <0.01) a agresiunii. Corelațiile au variat 
de la intensități mici până la moderate. Sprijinul altor 
persoane importante a fost semnifi cativ corelat nega-

tiv cu a fi  victimă psihologică a agresiunii (r = -0,397, 
p <0,01), cu intensitate moderată.

În etapa fi nală a analizei noastre am investigat 
dacă au existat diferențe în stilurile parentale, sprijinul 
social perceput și statutul de victim/agresor, în funcție 
de gen. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 4.

Tabelul nr. 4. Diferențele de gen între s  lurile parentale, suportul social perceput și statutul vic  mă/agresor

Gender N M SD t p

Permissive style
Female 57 30.38 6.22 -.119 .905
Male 44 30.53 6.14

Authoritarian style
Female 57 25.50 9.74 .092 .927
Male 44 25.32 9.66

Authoritative style
Female 57 34.05 9.03 -.127 .899
Male 44 34.28 8.93

Family support
Female 57 20.35 6.44 -.606 .546
Male 44 21.16 6.87

Friends support
Female 57 20.31 6.86 -.040 .968
Male 44 20.37 7.09

Others support
Female 57 22.17 6.08 1.572 .119
Male 44 20.09 7.14

Physical victim
Female 57 5.40 1.51 -.568 .571
Male 44 5.61 2.20

Verbal victim
Female 57 4.75 2.37 1.722 .088
Male 44 4.04 1.47

Psychological victim
Female 57 3.52 1.63 .512 .610
Male 44 3.36 1.51

Physical aggressor
Female 57 4.69 1.02 -1.815 .073
Male 44 5.17 1.54

Verbal aggresor
Female 57 3.49 .66 -3.202 .002
Male 44 4.48 2.18

Psychological aggressor
Female 57 2.91 1.22 .477 .634
Male 44 2.78 1.45

Așa cum arată tabelul 4, singura variabilă cu di-
ferențe semnifi cative de gen a fost statutul de agresor 
verbal, bărbații având un nivel semnifi cativ mai mare 
(M = 4,48, SD = 2,18) decât femeile (M = 3,49, SD = 
0,66), t = -3,202 , p = 0,002.

Discuții și concluzii

Bazat pe literatura de specialitate despre relația 
dintre stilurile parentale, suportul social și bullying, 
studiul nostru a vizat aducerea de dovezi despre legă-
tura dintre aceste concepte pe un eșantion românesc 
de studenți. Folosind o abordare retrospectivă, am in-
vestigat 100 de studenți cărora li s-a cerut să-și amin-
tească experiența din liceu legată de bullying, com-
portamente familiale și sprijin social perceput.

În primul rând, rezultatele noastre confi rmă relația dintre stilurile parentale și statutul de victimă a agre-
siunii. Am constatat că stilurile permisive și autoritar-democratice ale părinților au avut un rol protector în a nu 
deveni victimă a agresiunii, în timp ce stilul autoritar a fost asociat cu o probabilitate destul de mare de a fi  o 
astfel de victimă. În timp ce prima constatare este congruentă cu literatura existentă, acest ultim rezultat pare 
destul de contradictoriu. Literatura indică faptul că stilul autoritar ar fi  asociat pozitiv cu a fi  un agresor și nu 
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o victimă. Totuși, dacă analizăm corelațiile nesemni-
fi cative cu statutul de agresor (verbal, psihologic și fi -
zic) și ne concentrăm asupra amplorii efectelor, putem 
observa intensități mici până la moderate de la 0,16 la 
0,20, ceea ce înseamnă că există o relație acolo dar nu 
a putut fi  revelat ca fi ind semnifi cativ din cauza puterii 
statistice relativ reduse generate de volumul mic de 
participanți. De asemenea, luând în considerare unele 
corelații pozitive între a fi  victimă și a fi  agresor (de 
exemplu, r = 0,362 pentru victima fi zică / agresor) pu-
tem concluziona că stilul autoritar poate fi  tratat ca o 
vulnerabilitate pentru a deveni un agresor.

În al doilea rând, am constatat că stilurile per-
misive și autoritar-democratice au fost asociate cu ni-
veluri ridicate de suport social perceput, din toate cele 
trei surse măsurate, familiale, prieteni și altele semni-
fi cative, în timp ce stilul autoritar era asociat cu nive-
luri scăzute de socializare. Aceste rezultate confi rmă 
încă o dată consecințele disfuncționale ale stilului au-
toritar al părinților. Suportul social scăzut perceput de 
indivizi obișnuiți cu un stil autoritar este asociat nu 
doar cu a deveni un agresor, așa cum am menționat 
anterior, ci și cu bunăstarea scăzută [47], [48], strate-
gii de coping nesănătoase [49], [50] ] și, în general, cu 
funcționare socială și psihologică scăzute [51].

În al treilea rând, am constatat că toate cele trei 
tipuri de suport social perceput (familia, prietenii și 
alții semnifi cativi) au un rol protector împotriva statu-
tului de victimă a agresiunii. Explicația acestor rezul-
tate este probabil legată de rolul suportului social în 
dezvoltarea strategiilor de combatere a agresiunii și, 
de asemenea, de rolul său în inhibarea consecințelor 
percepute ca victime ale agresiunii.

În cele din urmă, am constatat că, în general, 
nu existau diferențe de gen în ceea ce privește stilu-
rile parentale, sprijinul social perceput și statutul în 
cadrul fenomenului de bullying, cu excepția statutului 
de agresor verbal care avea un nivel mai ridicat pen-
tru bărbați. Aceasta înseamnă că, în general, ambele 
sexe benefi ciază într-un grad ridicat de avantajul de 
a fi  crescute cu stiluri mai puțin autoritare și ambele 
percep niveluri ridicate de sprijin social din aceste sti-
luri parentale, care le protejează în continuare de a fi  
victime ale agresiunii.

Studiul nostru are, de asemenea, mai multe li-
mite pentru care autorii își asumă întreaga responsabi-
litate. În primul rând, am folosit o abordare transver-
sală care a permis doar identifi carea relațiilor dintre 

variabile, fără nicio dovadă directă a cauzalității. În 
al doilea rând, am folosit o abordare retrospectivă, in-
vestigând experiența din liceu a studenților, care ar fi  
putut infl uența fenomenul real investigat de anumite 
limite de memorie. Nu în ultimul rând, eșantionul 
nostru a fost relativ mic, ceea ce a generat, așa cum 
am subliniat anterior, o anumită limită în ceea ce pri-
vește puterea statistică.

Dincolo de aceste limite, luând în considerare 
toate rezultatele relevate de studiul nostru, putem 
concluziona că aduce un aport valoros nu doar pen-
tru importanța generală a creșterii copiilor cu stiluri 
democratice și neautoritare, ci și pentru modul în care 
copiii și adolescenții pot să fi e protejați în a nu deveni 
victimele agresiunii.
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