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Cornelia Rada, Cristina Faludi (coord.), Funcții și disfuncții ale familiei
contemporane. O abordare socio-psiho-medicală, București, Editura
Universitară, 2015, 240 p.
În zilele noastre familia și-a pierdut unele dintre funcțiile sociale tradiționale pe
care le avea, însă ea continuă să fie nucleul social principal, răspunzător de crearea și
educarea primară a copiilor. Cartea Funcții și disfuncții ale familiei contemporane. O
abordare socio-psiho-medicală încearcă să pună în evidență, prin tematicile abordate,
atât funcțiile dezirabile ale familiei contemporane, cât și disfuncțiile acesteia.
Focalizarea asupra disfuncțiilor vieții de cuplu pornește tocmai de la rolul social al
familiei. O funcționare defectuoasă a familiei are consecințe negative asupra dezvoltării
și formării copiilor. Coordonatorii cărții sunt Cornelia Rada, cercetător științific gr. II la
Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, licențiată în
psihosociologie și doctor în medicină, și Cristina Faludi, doctor în sociologie al
Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și cadru didactic al acestei instituții.
Capitolul 1, intitulat Rolul familiei în formarea comportamentelor și obiceiurilor
alimentare ale copiilor și tinerilor, prezintă atât factorii care influențează hrănirea
adolescenților, cât și comportamentele lor alimentare.
Capitolul 2, Economia familială, analizează cele trei dimensiuni principale ale
economiei familiale tradiționale, și anume proprietatea, diviziunea muncii și producția.
În urma analizei socio-istorice întreprinse pe cele trei dimensiuni se constată declinul
accentuat al funcției economice a familiei.
Capitolul 3 cuprinde un studiu amplu despre activitatea copiilor la computer, iar
capitolul 4 prezintă rolul familiei în asistarea persoanei vârstnice cu probleme. În capitolul 4 sunt enumerate aspectele psiho-sociale ale îmbătrânirii, evidențiindu-se legătura
dintre sănătate și calitatea vieții persoanelor vârstnice. Urmează o analiză a îngrijirii
acordate persoanelor vârstnice și o prezentare a modurilor în care sunt asistați bătrânii
cu probleme.
Capitolul 5 prezintă un studiu amplu privind Aranjamentele de viață, starea de
sănătate și singurătatea la vârstnicii din Bulgaria, România și Rusia.
Capitolul 6, Comportamentul violent al copilului în școală – simptom al unor
disfuncții familiale majore, abordează fenomenul violenței școlare, care a luat o
amploare deosebită în zilele noastre. Înțelegerea mecanismelor comportamentului
deviant la copii este corelată cu disfuncțiile din familiile lor de proveniență.
Capitolul 7, Comunicarea din familie și e-health în România, pleacă de la ipoteza că oamenii se raportează la mesajele legate de sănătate în funcție de tipul de relații
existente în familiile din care aceștia fac parte.
Capitolul 8, intitulat Și ea e ok, și el e ok – diferențe în structura scenariului de
viață în funcție de gen, arată că individul ia practic startul în viață în perioada
copilăriei, evoluția sa ulterioară fiind decisă de experiențele sale personale și de interacțiunea cu mediul.
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Capitolul 9 Funcții și disfuncții ale familiei în relație cu comportamentele de
risc, descrie funcția și disfuncția de solidaritate a familiei, cât și comportamentele de
risc din familiile cu tulburări ale funcției de solidaritate.
Capitolul 10 – Vârsta la debutul vieții sexuale, la căsătorie și la nașterea
copiilor: trecut, prezent și viitor în România, prezintă un studiu care are ca obiectiv
determinarea vârstelor medii la care individul începe viața sexuală, se căsătorește,
respectiv devine părinte.
Capitolul 11, Anomia rolurilor în familia contemporană, cuprinde un studiu
psihosociologic care are ca principal obiectiv identificarea nivelului de anomie perceput de membrii unei familii, atât în familia de origine, pentru cei necăsătoriți, cât și în
propria familie, pentru cei căsătoriți.
Capitolul 12, Patternul comportamental al familiilor disfuncționale și impactul
asupra carierei partenerilor, descrie amprenta lăsată de dezechilibrul familial asupra
traiectoriei profesionale a bărbaților și a femeilor. În puține cazuri, disfuncționalitățile
familiale pot avea efecte pozitive asupra carierei, individul canalizându-și energiile și
voința către reușita profesională, contrabalansând în acest fel neîmplinirile din cuplu.
Considerăm că această carte este binevenită în peisajul editorial de specialitate,
în condițiile în care familia este „incubatorul” creării personalității viitorilor indivizi.
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