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Delimitări conceptuale
Agresivitatea, care nu este sinonimă cu violenţa,
este un comportament care are ca intenţie lezarea
altei persoane(fizic sau verbal) sau distrugerea
proprietăţii.
Agresivitatea este tendinţa de a-l ataca pe celălalt
sau orice obiect susceptibil de a sta în calea unei
satisfaceri imediate
Violenţa este definită ca forţă brutală pe care o
fiinţă o impune altora, putând merge până la
constrângere.
De cele mai multe ori comportamentul agresiv
este şi violent, violenţa fiind o formă de
manifestare a agresivităţii.

Manifestarea agresivităţii
Agresivitatea se poate manifesta prin
numeroase comportamente începând de la
gesturile ameninţătoare şi mergând până
la crimă.
În mediul şcolar agresivitatea se manifestă
prin: ridiculizarea colegilor, porecle, glume
dure, sarcasm, cinism, răspândirea de
zvonuri dăunătoare, punerea colegilor în
situaţii umilitoare, ameninţări verbale,
intimidare sau atac fizic.

Portretul adolescentului agresiv
Este necinstit şi nemilos
Evită responsabilitatea
Sfidează autoritatea
Violează normele sociale
Îşi asumă riscuri mari
Se controlează greu
Este des în conflict cu părinţii
Nu este conştient de comportarea sa
Nu este ataşat de colegi sau familie
Lumea îi pare ostilă
Nu vrea să se schimbe
Nu admite că este pe o cale greşită şi nu îi pasă de ceea ce îi se
întâmplă
Este nepăsător faţă de ceea ce simte victima şi blamează victima
pentru conflictul iscat
Lipsa compasiunii

Psihopatologic
Adolescentul agresiv se
caracterizează prin:
Impulsivitate
Labilitate emoţională
Iritabilitate caracterială
Intoleranţă la frustrări

Portretul adolescentului agresat
Nesigur pe sine
Fără abilităţi sociale
Care se emoţionează uşor şi plânge
Incapabil să se apere sau să fie ferm

Teoriile comportamentului agresiv
Teoria psihanalitică
Conform teoriei psihanalitice enunţate de Freud,
majoritatea acţiunilor noastre sunt determinate de instincte,
mai ales de instinctul sexual. Când exprimarea acestor
instincte este frustată este indusă o pulsiune agresivă. Ca
atare, ori de câte ori efortul unei persoane de a atinge un
obiectiv este blocat, este indusă o pulsiune agresivă care
motivează comportamentul orientat spre lezarea obstacolului
(persoană sau obiect) care a produs frustarea.
În ceea ce priveşte comportamentele agresive
patologice, psihanaliza insistă asupra rolului carenţelor
afective precoce şi al violenţelor exercitate foarte devreme
de către tată, ducând la o tulburare a identificării şi la o
defectuoasă elaborare simbolică: agresivitatea nu poate săşi afle sensul pozitiv.

Teoriile comportamentului agresiv
Teoria învăţării sociale vizează interacţiunile umane. Ea
urmăreşte pattern-urile de comportament dezvoltate de
oameni ca reacţie la evenimentele din mediul lor
înconjurător. Agresivitatea poate fii învăţată prin observare
sau imitaţie şi cu cât este întărită mai des cu atât
probabilitatea ei de apariţie este mai mare. Conform aceste
perspective, frustarea declanşează agresiune mai ales la
persoanele care au învăţat să răspundă la situaţiile adverse
printr-un comportament agresiv (Bandura, 1977).
Observăm diferenţe între cele doua abordări. Spre
deosebire de teoria psihanalitică, teoria învăţării sociale
presupune că: a) agresivitatea este numai una din
multitudinea de trăiri aversive ale frustării; b) agresiunea este
o reacţie care nu are proprietăţi de pulsiune şi, prin urmare,
este influenţată de consecinţele anticipate ale
comportamentului.

Teoriile comportamentului agresiv
Teoriile biologice consideră agresivitatea o
tendinţă înăscută de acţiune, un instinct, un
pattern predeterminat de răspunsuri ce
sunt controlate genetic. Una din poziţiile
cunoscute a fost dezvoltată de Konrad
Lorenz, care afirma că agresivitatea la om,
este o tendinţă spontană moştenită,
asemănătoare cu setea şi foamea. Omul
acumulează treptat o anumită capacitate
de energie agresivă care, dacă nu este
periodic descărcată, sporeşte şi se
intensifică.

Factorii care predispun adolescenţii
către un comportament agresiv
Factori biologici:
Hipotalamusul şi amigdala – guvernează
funcţii instinctive şi afective.
Un nivel scăzut de serotoninăneurotransmiţător implicat în inhibarea
reacţiilor impulsive la frustrare.
Un nivel crescut de testosteron. Adolescenţii
care au niveluri mai înalte de testosteron
răspund mai agresiv când sunt provocaţi.

Factorii care predispun adolescenţii
către un comportament agresiv
Factori de mediu:
Mediu familial - membrii familiei sunt primii de
la care copii încep prin a învăţa că bătaia,
urletele şi crizele de furie pot fi mijloace
eficiente pentru asigurarea rezultatului
dorit.
Mediu social cu o situaţie economică
precară, slăbiciunea mecanismelor de
control social, criza valorilor morale şi
mass- media.

Factorii care predispun adolescenţii
către un comportament agresiv
Factori de personalitate
Personalitatea agresorului se caracterizează
prin trăsături care reflectă lipsa reglajelor
voluntare, egocentrism şi impulsivitate.
Putem conchide că rolurile factorilor învăţaţi
şi înăscuţi nu pot fi descrise într-o manieră
exclusivă.
Ereditatea şi învăţarea socială sunt factori
complementari în agresiunea umană.

Strategii de intervenţie
Strategii pentru elevii agresaţi
Ce poţi face când eşti agresat:
Nu reacţiona;
Consideră ca agresiunea este problema lui nu a ta;
Fii categoric şi calm;
Dă-i agresorului impresia că eşti de acord cu el, spune-i că are
dreptate şi îndepărtează-te;
Mergi cu capul sus, arată prin poziţia corpului că nu eşti vulnerabil
şi că nu te afectează atacul lui;
Încearcă să ai umor, încearcă să glumeşti pe seama ta pentru a nu
răspunde agresorului aşa cum doreşte;
Nu răspunde la violenţă cu violenţă, nu folosi forţa fizică, violenţa
nu rezolvă niciodată problema, nu ştii niciodată ce va face
agresorul;
Cere ajutor dacă eşti urmărit şi depăşit de situaţie: discută cu
profesorii, părinţii, psihologul şcolii.

Strategii de intervenţie
Strategii pentru adolescentul agresiv
Pentru a reduce situațiile de agresiune:
Învață să vorbești despre ceea ce simți; dacă nu poți,
descrie prin ce treci. Exersează mai întâi cu un
prieten/prietenă sau cu părinții;
Exprimă-ți clar nemulțumirile, neplăcerile sau supărarea, fără
să te bați;
Asculă-l atent pe celălalt, încearcă să îl înțelegi și răspunde-i
fără să te superi;
Negociază - rezolvă problemele, căutând soluții alternative și
compromisuri.
Time- out;
Evită situațiile sau circumstanțele care sporesc agresivitatea
(căldura, aglomerația, consumul de alcool).
Sublimă-ți instinctul agresiv prin sport, artă și creație.
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