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Când [i unde apare 

agresivitatea? 

Sup\rarea, violen]a [i agresivitatea exist\ pretutindeni în jurul nostru!

Ne putem  confrunta uneori zilnic cu aceste manifest\ri. Trebuie deci

s\ le în]elegem cât mai bine, pentru a fi preg\ti]i s\ le abord\m într-un

mod cât mai adecvat.

Uneori îns\, oricât de dificil [i de nepl\cut ne-ar fi s\ accept\m

acest lucru, este inevitabil ca, la un moment dat, copiii no[tri -

pre[colari, [colari sau adolescen]i - s\ nu se întoarc\ împotriva noas-

tr\, s\ nu se simt\ agresa]i de limitele impuse de noi ca p\rin]i, chiar

s\ ne urasc\ [i, pentru un moment, s\-[i doreasc\ s\ scape de noi,

regretând apoi pentru totdeauna gândul respectiv. 

Uneori chiar [i noi, p\rin]ii, suntem sup\ra]i pe copiii no[tri [i,

tocmai pentru c\ îi iubim, ulterior ne pare r\u de acest lucru. 

Aceast\ ambivalen]\ - din cauza c\reia putem fi sup\ra]i [i chiar

s\ urâm la un moment dat persoana pe care de fapt o iubim - inter-

vine în toate rela]iile primare, adic\ acelea care au semnifica]ia cea

mai mare pentru noi: rela]iile ce se stabilesc între p\rin]i [i copii, între

fra]i, între iubi]i sau între so] [i so]ie. Colec]ia de bro[uri “Violen]a ^n familie” a fost realizat\ de Funda]ia Copiii No[tri

pe baza unor materiale traduse, adaptate [i prelucrate de Mihaela Nicolaescu.

Coordonator: Martha Iliescu
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Sentimentul de sup\rare sau uneori chiar de ur\ fa]\ de cei pe care

îi iubim reprezint\ o surs\ major\ a conflictelor cu care ne con-

frunt\m în rela]iile noastre cele mai apropiate. De aceea, pentru

dep\[irea conflictelor, lucrul cel mai bun pe care îl putem face noi, ca

p\rin]i, este s\-i ajut\m pe copiii no[tri pentru rezolvarea problemei

propriei lor agresivit\]i.

Cum putem s\-i ajut\m?

Ca p\rin]i, suntem cei mai aproape de copiii no[tri [i putem s\-i spri-

jinim în toate problemele legate de dezvoltarea [i evolu]ia person-

alit\]ii lor, astfel încât ei s\ poat\ deveni persoane active, care s\ se

bucure pe deplin de toate aspectele vie]ii: de iubire, de munc\ [i cre-

ativitate, de relaxare [i distrac]ie. ~n acest scop, pentru a cunoa[te

felul în care trebuie abordat\ agresivitatea, este necesar s\ în]elegem

anumite interac]iuni esen]iale care au loc [i care sunt, pe de o parte,

semnificative din punct de vedere afectiv pentru copiii no[tri [i, pe de

alt\ parte, importante pentru noi ca p\rin]i.
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Comportamente agresive 

Agresivitatea nu este definit\ întotdeauna în acela[i fel. O multitudine

de comportamente pot fi încadrate în categoria de agresivitate. 

De exemplu, 

Ostilitatea este o form\ de agresivitate care [tim c\ este foarte sup\-

r\toare, atât pentru noi ^n[ine cât [i pentru ceilal]i. 

Curajul, sub anumite aspecte, este considerat o form\ de agresivitate

care poate s\ ne fie foarte util\ în atingerea scopurilor noastre.

Tipurile de comportamente calificate ca agresive sunt extrem de

diferite unele fa]\ de celelalte. Compara]i, de exemplu, comportamen-

tul de explorare al unui bebelu[, sau eforturile unui copil de a face s\

se întâmple ceva anume, cu plânsul furios al bebelu[ului fl\mând, sau

cu încerc\rile unui copil de a-l nec\ji pe altul, comportamente care

difer\ semnificativ unele de altele, de[i ambele sunt considerate ca

f\când parte din gama comportamentelor agresive. 

Pentru mai mult\ claritate ne vom limita s\ discut\m agresivi-

tatea în cele dou\ forme majore ale sale, cu care ne confrunt\m în cali-

tate de p\rin]i. 

Ostilitatea [i curajul, ca forme de agresivitate, precum [i compor-

tamentele corespunz\toare lor, au o anumit\ tr\s\tur\ comun\: 

ele reprezint\ o încercare de a controla, de a ac]iona [i de a pune

st\pânire asupra noastr\ [i a mediului în care ac]ion\m, inclusiv

asupra oamenilor din acest mediu. 

Aceste comportamente agresive se pare c\ sunt determinate de

mecanisme înn\scute, sau de o “for]\” interioar\ care le motiveaz\. 
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Efortul bebelu[ului de a cunoa[te mediul s\u înconjur\tor este

determinat de un impuls interior de a controla elementele care îl încon-

joar\.

Acest lucru este f\cut f\r\ nemul]umire sau mânie [i f\r\ inten]ia

de a distruge sau deteriora. 

Acest tip de activitate poate fi observat\ la bebelu[i înc\ din

primele luni de via]\. Aceasta are loc în timpul perioadelor de veghe,

atunci când bebelu[ul are o stare de confort afectiv [i psihic, dând

impresia c\ este atras de mediul înconjur\tor [i c\ dore[te s\-l

exploreze.

Ostilitatea distructiv\

Cea de-a doua form\ de agresivitate este ostilitatea distructiv\, pe care

o putem observa ^n cazul comportamentelor de sup\rare, menite s\ r\-

neasc\: ur\, furie, violen]\, tortur\, r\zbunare, [i altele de felul acesta.

De[i ostilitatea distructiv\ este [i ea legat\ de autoprotec]ie, aceas-

ta provoac\ multe probleme individuale [i colective, precum [i mult\

suferin]\ oamenilor din jur.

Spre deosebire de agresivitatea non-distructiv\, ostilitatea dis-

tructiv\ nu este prezent\ la na[tere. Ceea ce exist\ îns\ la na[tere este

mecanismul pentru producerea sau mobilizarea acesteia. 

Cauza care activeaz\ mecanismul respectiv [i genereaz\ în con-

secin]\ ostilitatea distructiv\ în formele ei cele mai primitive, la

începutul copil\riei, este tr\irea unor experien]e extrem de nepl\cute

(durere sau suferin]\ intens\). Aceasta include comportamentele pline

de nemul]umire [i ostilitate asociate cu experien]e de durere intens\,

Forme majore ale agresivit\]ii

Agresivitatea non-distructiv\

Agresivitatea non-distructiv\ o observ\m în cadrul comportamentu-

lui plin de curaj [i lipsit de ostilitate, care urm\re[te ^n mod clar auto-

protec]ia [i atingerea unor obiective propuse. 

Studiile arat\ c\ agresivitatea non-distructiv\ este produsul unui

sistem înn\scut, care este folosit pentru adaptare [i atingerea tuturor

dorin]elor [i scopurilor noastre. Oricât ar fi de primitiv, sistemul

respectiv exist\ [i func]ioneaz\ înc\ de la na[tere.

Putem observa existen]a unei astfel de agresivit\]i non-distructive

în comportamentul copiilor înc\ din primele luni de via]\ ale acestora. 

Scopul acestei agresivit\]i non-distructive este acela de a se

impune, de a controla, de a reu[i s\ domine atât mediul înconjur\tor

cât [i pe sine însu[i. Acest tip de agresivitate este o for]\ care motiveaz\

puternic eforturile copilului de a se dezvolta, de a deveni competent [i

plin de încredere în sine. 

Ea motiveaz\ de asemenea competitivitatea pentru împlinirea de

sine, care nu este predominant ostil\ [i distructiv\. Are rolul de a

ap\ra [i de a proteja nevoile, proprietatea [i drepturile noastre. 

Acest tip de agresivitate poate fi pus în eviden]\ în cadrul compor-

tamentului explorator al copilului mic sau în timpul eforturilor

sus]inute ale copiilor [i adolescen]ilor de a realiza un anumit lucru. 

~n special în cazul comportamentului de explorare al copilului

mic este extrem de evident acest lucru, atunci când copilul este foarte

concentrat [i hot\rât s\ ob]in\ obiectul care i-a captat interesul.      
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precum [i comportamentul distructiv, ostil, exprimat cu pl\cere [i

dorin]a evident\ de a r\ni.

Primele manifest\ri de acest fel pot fi observate începând cu

primele zile de via]\. Reac]ii de furie sunt posibile chiar [i la nou

n\scu]i. Aceste reac]ii de furie sunt considerate cele mai primitive

forme de ostilitate la oameni. Bineîn]eles c\ în primele luni de via]\

bebelu[ul care are o reac]ie de furie nu se gânde[te c\ vrea s\ distrug\

ceva sau pe cineva. De-abia pe la mijlocul primului an de via]\ consi-

der\m c\ el ar putea încerca astfel de dorin]e.

Acestea sunt formele de agresivitate care ne intereseaz\ cel mai

mult în domeniul cre[terii copiilor. Întreaga noastr\ via]\ afectiv\

este influen]at\ de ele. 

Ambele forme de agresivitate men]ionate mai sus sunt modelate

de c\tre experien]ele pe care le tr\iesc copiii no[tri, în special expe-

rien]ele oferite de noi ca p\rin]i. 

P\rin]ii merit\ respect pentru devotamentul, ingeniozitatea [i

eforturile deosebite pe care le fac pentru a-[i cre[te bine copiii.

{tim cu to]ii ce munc\ grea [i obositoare este aceea de a cre[te

un copil!
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