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Приложение №14 
ВИДОВЕ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ 

Приложението е част от „МОЕТО ЛИЧНО ТЯЛО - УВАЖЕНИЕ И СЕБЕУВАЖЕНИЕ“, 
Практически наръчник за обучители, автор: Екатерина Велева и екип на фондация 
П.У.Л.С., 2018 

Възпитанието изисква целенасоченост от страна на родителите и взаимна 
подкрепа при поддържането на определена линия на изисквания. 

Възпитанието на децата е свързано с формиране на самодисциплина, отговорно 
поведение и овладяване на самоконтрола. Децата се развиват най-добре в 
атмосфера на любов, опряна на разумно, последователно възпитание. Крайните 
форми на възпитание хиперпротекция /свръхизисквания/ и хипопротекция 
/липса на изисквания/ са еднакво вредни за възпитанието и водят до много 
отрицателни прояви в поведението.  

При свръхизискванията от страна на родителите детето страда от 
унижението и  страха, предизвикани от чувството, че няма да се справи.  

При липсата на изисквания детето израства с представата,че светът се върти 
около него. Прави каквото си пожелае. Не приема авторитетите на родителите 
си. Изпада в гневни изблици,за да получи това, което желае. Проблемите 
настъпват още с тръгване на училище. Такова дете не приема никакви правила. 

Четирите родителски маниери на поведение са разработени от различните 
стилове родителство, които най-напред са наблюдавани през 1966 и 1967 от Д. 
Бомринд, клиничен психолог. Тя дефинира три основни типа на родителства: 
авторитетен,  толерантен/разрешаващ, авторитарен и четвъртия- 
незаинтересован/неглижиращ, е добавен по-късно, през 1983 г., от Маккоби и 
Мартин.  

Всеки един от тях носи различни характеристики и предизвиква различни 
реакции в децата. 

Важно е да имате предвид, че всяко взаимоотношение между родител и дете е 
различно, така че няма един сигурен начин за родителстване.  

Това са просто насоки, които биха ни помогнали да декодираме стилът на 
родителски грижи и да предоставим общи предложения как да създадем 
щастлив, отговорен и продуктивен член на обществото. 
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По-долу приложения материал, можем да го използваме и като своеобразно 
автотестиране във водените от нас групи с родители! 

1. Авторитетно родителстване се счита за най-ефективният и 
полезен родителски стил. Авторитетните родители лесно могат да 
бъдат разпознати, тъй като те са белязани от високите очаквания, 
които те имат за децата си, но овладяват тези очаквания и разбират 
соята роля, като подкрепяща за децата. Този вид родителски грижи 
създава най-здравословна среда за растящото дете и спомага за 
създаването на продуктивна връзка между родител и дете. 

Как да разпознаете дали сте авторитетен родител: 

• Денят на детето Ви структуриран ли е, като планирано време за 
лягане и разбираеми правила за домакинството? 
• Има ли последствия за нарушаването на тази структура или 
нарушаването на правилата на домакинството? 
• Дали детето ви разбира очакванията, които имате за поведението 
му, и дали тези очаквания са разумни? 
• Имате ли здрав и отворен път на комуникация с детето си? Това 
означава, че детето ви чувства, че то може да говори с вас за нещо, без да 
се страхува от негативни последици или от груба оценка? 

Характеристиките, описани в горните въпроси, означават здравословни 
отношения с авторитетно родителстване. Една от най-важните черти, които 
характеризират авторитетния родителски стил, е отвореният стил на 
общуване с детето. Това е, когато родителят има умения и способности да 
говори с детето си без осъждане или порицание.  

2. Толерантен/ разрешаващ  

Разрешаващото родителстване, известно също като снизходително 
родителстване, е друг вид потенциално не достатъчно добър стил на 
родителстване. Тези родители реагират, но не са взискателни. Тези родители 
са склонни да бъдат снизходителни, докато се опитват да избегнат 
конфронтация. Ползата от този родителски стил е, че те обикновено са много 
грижовни и любящи. Негативите обаче превъзхождат тази полза. Малко са 
установените правила за децата на разрешаващите родители и правилата са 
непоследователни, когато те съществуват. Тази липса на структура кара тези 
деца да растат с малка самодисциплина и самоконтрол. Някои родители 
възприемат този метод като екстремно противоположен подход към 
авторитарното им възпитание, а други просто се страхуват да направят 
нещо, което може да разстрои тяхното дете. 

Как да разпознаете дали сте позволителен родител: 
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• Не сте задали лимити или правила за вашето дете? Често ли 
компрометирате правилата си, за да следвате настроението на 
детето си? 
• Избягвате ли конфликт с детето си? 
• Имате ли желание да бъдете най-добрият приятел на детето си, а 
не неговия родител? 
• Често ли подкупвате детето си с големи награди, за  да прави 
неща? 

Може да изглежда така, сякаш това е любим стил на родителстване на детето, 
тъй като осигурява чувство за свобода без последици, но децата се нуждаят от 
преживяване за структура, за да се чувстват спокойни и сигурни. В развитието 
на детето е важно да има ясни родителски и детски роли. Разрешаващото 
родителство може да има дългосрочни вредни последици. В проучване, 
публикувано в научния вестник "Ранно юношество", е установено, че 
тийнейджърите с толерантни родители са три пъти по-склонни да се 
занимават с тежка консумация на алкохол. Това вероятно се дължи и на 
липсата на последствия за поведението им. 

Други вредни ефекти от позволеното родителство включват: 

• Несигурност при децата, поради липса на определени граници 
• Лоши социални умения, като споделяне, поради липса на 
дисциплина 
• Егоцентричност 
• Лош академичен успех от липса на мотивация 
• Конфронтация с авторитет 

Важно е за разрешаващо/ толерантния родител да започне да определя граници 
и правила за своето дете, в по- ранна възраст, преди да е станало твърде късно. 
Ако въвеждането на нови структури е твърде трудно, препоръчително е 
отново да потърси помощта на лицензиран терапевт. 

3. Незаинтересовано/ неглижиращо родителстване е един от най-
вредните стилове родителски грижи, които могат да бъдат използвани 
за дете. Неглижиращото родителстване е различно от другите стилове в 
това, че родителите не могат да станат неглижиращи в отговор на 
детското поведение. Ако родителят се признае за неглижиращ или ако 
човек от обкръжението признае, че може да знае неглижиращ родител, 
важно е да знаем, че тези родители (и децата, участващи в положението) 
се нуждаят от помощ, в насока здравословна и комуникативна връзка в 
семейството. 

Ако подозирате, че вие или някой приятел може да бъде неглижиращ родител, 
помислете за следното: 
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• Грижите ли се за нуждите на вашето дете - емоционално, 
физическо и по друг начин? 
• Имате ли разбиране за това, което се случва в живота на 
детето ви? 
• Домът осигурява ли безопасно място за детето, където 
може да споделя своя опит и да очаква положителна обратна 
връзка, а не отрицателна или никаква обратна връзка? 
• Прекарвате ли дълги периоди от време далеч от дома, 
оставяйки детето само? 
• Често ли се извинявате, че не сте с детето си? 
• Знаете ли приятелите на детето си? Учители? 
• Занимавате ли се с живота на детето си извън дома? 

Ако горепосоченото описва вас или някой, който знаете, детето е изложено на 
риск от увреждане от неглижиращо родителстване. Родителите, които са 
склонни към пренебрежителни родителски стилове, могат лесно да бъдат 
подпомогнати чрез образование. 

Неглижиращото родителстване е вредно за децата, тъй като те нямат 
доверителна връзка с родителите си, през която да изследват света навън. 
Отвъд това, децата, които имат отрицателни или отсъстващи 
взаимоотношения с родителите си, ще имат по-големи трудности да 
формират взаимоотношения с други хора, особено деца на тяхната възраст.  

4. Авторитарното родителстване, наричано също стриктно 
родителстване, се характеризира с родители, които искат, но не 
отговарят. Авторитарните родители позволяват малко открит диалог 
между родител и дете и очакват децата да следват строг набор от 
правила и очаквания. Те обикновено разчитат на наказание, за да изискат 
послушание или да научат детето. 

Разпознаване на вашия авторитарен стил: 

• Имате ли много строги правила, които според вас трябва да бъдат 
спазвани, независимо какво? 
• Смятате ли, че често не предлагате обяснения за правилата, 
различни от "Защото казах това?" 
• Предоставяте ли на детето си малък избор и решения за 
собствения му живот? 
• Смятате ли, че използвате наказание като средство да накарате 
детето си да прави това, което искате? 
• Вие сте сдържани в размера на топлината и се грижите да не я 
показвате на детето си? 

Докато структурата и правилата на един авторитарен родител са необходими 
за здравословното развитие на детето, всички добри неща могат да бъдат 
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преодолени. Важно е да се балансира предоставената структура с отворена 
комуникация, така че детето да знае точно защо е важно за него да следва 
правилата. Децата на авторитарни родители са склонни да имат ниско 
самочувствие, страх или срамежливост, приобщаване към послушание с любов, 
затруднения в социалните ситуации и често несправящи се, когато са извън 
родителските грижи.  
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