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COMPORTAMENTUL AGRESIV. CONCEPTE ŞI
MODELE
Agresivitatea reprezintă unul dintre comportamentele
sociale pentru care există o mare diversitate de puncte
de vedere şi, ca urmare, este destul de greu de definit.
Trăim într-o lume în care comportamentul agresiv
devine tot mai vizibil în jurul nostru, în trafic, în mediul
şcolar, în mass-media, în familie sau la serviciu.
A devenit o obişnuinţă, uneori îndeplinind chiar rolul
de ingredient necesar reuşitei în carieră sau în afaceri.
Astfel o persoană care „înhaţă“ ocazii, „atacă“

probleme şi „controlează“ situaţii (termeni ce implică,
evident, intenţii cel puţin agresive) este considerată în
general o persoană respectată, dinamică în lupta
pentru autoafirmare şi pentru depăşirea dificultăţilor.
Există culturi care privesc agresivitatea ca pe ceva
firesc, chiar necesar. Ce este considerat a fi agresiv
depinde de standardele sociale şi culturale ale celui ce
se implică. Unele comportamente agresive sunt
orientate direct spre producerea unui rău (unei alte
persoane), iar altele spre etalarea puterii, dar ambele
sunt demonstrate prin agresivitate.
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În concluzie, putem considera agresivitatea ca fiind o
însuşire a tipurilor de comportament care sunt
orientate în sens distructiv, cu intenţia de a provoca
daune morale, psihologice, fizice sau materiale, cazuri
în care comportamentul agresiv poate viza obiecte,
animale sau fiinţa umană – mergând până la
autoagresivitate sau orice combinaţie între acestea.
În acest punct se impun însă, anumite delimitări
conceptuale, pentru că agresivitatea nu trebuie să se
confunde cu un comportament antisocial, nici cu
delincvenţa, nici cu devianţa şi nici cu infracţionalitatea.
Acestea sunt doar forme ale ei. Pe de altă parte, faptul
că agresivitatea nu este sinonimă cu un comportament
antisocial este subliniat chiar de practicarea anumitor
sporturi. Boxul şi luptele, de exemplu, implică
agresivitate, dar nu una antisocială, ci este vorba de o
descărcare a agresivităţii acceptate social prin joc.
Din multitudinea de încercări şi de teorii explicative ale
agresivităţii, trei sunt modelele care suscită cel mai
mult interesul: modelul biologic, modelul frustrareagresivitate şi cel socio-cultural.
Bazat pe noţiunea de instinct, modelul biologic susţine
că agresivitatea este înnăscută. Dacă la Konrad Lorenz,
adept al acestei teorii, agresivitatea are o valoare
adaptativă şi este chiar esenţială pentru supravieţuire,
la Freud agresivitatea apare ca fiind predominant
distructivă. Agresivitatea este văzută ca o referinţă la o
nevoie vitală, precum foamea, apărarea, sexualitatea
etc., toate aceste necesităţi fiind supuse controlului
raţiunii, ceea ce face posibilă şi prevederea
consecinţelor.
Dacă însă, agresivitatea umană ar fi strict de natură
instinctuală, modurile de adoptare a
comportamentelor agresive ar trebui să fie extrem de
asemănătoare. Cu toate acestea, realitatea
demonstrează permanent că sunt persoane, grupuri,
chiar populaţii întregi care se manifestă extrem de
agresiv, pe când alţii sunt foarte paşnici. Chiar dacă, în
final, respingem natura instinctuală a agresivităţii nu
înseamnă însă că trebuie să şi ignorăm anumite
influenţe biologice asupra ei, cum ar fi influenţele
neuronale, hormonale sau pe cele biochimice –
creşterea alcoolului în sânge, scăderea glicemiei pot
intensifica agresivitatea.
Mai departe, teoria frustrare-agresivitate precizează că
frustrarea în sine nu declanşează comportamentul
agresiv, ci este vorba de reacţia anxioasă care apare, în
fapt, de tensiunea creată de anxietate şi care
declanşează reacţia agresivă. Dar şi în acest caz, o
persoană poate da curs furiei sau nu.
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Răspunsul, provocat de aceste emoţii, depinde de
tipurile de răspuns pe care individul a învăţat, în timp,
să le folosească pentru a trece peste situaţiile
stresante. O persoană frustrată poate cere ajutor sau
poate deveni agresivă, se poate retrage în sine, poate
încerca să înlăture obstacolele sau se poate refugia în
alcool sau droguri. Orice hotărâre ar lua, alegerea va fi
aceea care, în trecut a rezolvat frustrarea.
Alteori, când agresivitatea nu poate fi orientată către
sursa stării de frustrare, ea este reorientată către ceva
neutru – obiect sau persoană. De exemplu, frustrările
acumulate la serviciu, de multe ori sunt descărcate
acasă, asupra partenerului de viaţă, sau pe traseu, în
trafic, ori la magazine, asupra vânzătorilor.
O altă explicaţie o dă Modelul socio-cultural, care pune
în evidenţă rolul factorilor culturali şi ai învăţării în
apariţia comportamentului agresiv.
Astfel, condiţiile pe care le oferă mediul familial sau
colectiv ne apar ca fiind de o importanţă majoră, în
unele cazuri ele putând constitui chiar terenul propice
pentru debutul unui astfel de comportament.
Comportamentul agresiv poate fi învăţat indirect prin
observare şi imitare, dar şi direct prin recompensă şi
pedeapsă. Există comunităţi în care modelele de
conduită agresivă sunt acceptate, chiar admirate,
agresivitatea transmiţându-se uşor şi generaţiilor
următoare. În acelaşi timp, există comunităţi care nu
cunosc războiul!
Copiii au tendinţa de a-i imita pe părinţi, pe fraţi, pe
colegii de la şcoală sau pot chiar reproduce
comportamentele pe care le observă la televizor.
Nu trebuie să uităm nici influenţa covârşitoare a mass
mediei care, de departe, excelează prin inepuizabila sa
ofertă de agresivitate, violenţă şi poluare în general.
Oferta depăşeşte cu mult cererea şi nu mă refer doar la
nocivele „ştiri“ de la orice oră sau la diversele programe
de divertisment ori filme artistice, ci şi la nevinovatele
desene animate! Înainte de toate acestea, adulţii sunt
aceia care oferă modele agresive prin excelenţă
copiilor, doar plecând de la faptul că sunt percepuţi
responsabili şi autoritari.

FORME DE MANIFESTARE ALE AGRESIVITĂŢII
Formele cele mai frecvente şi mai cunoscute ale
comportamentului agresiv sunt delincvenţa şi
infracţionalitatea.
În general, dintre formele de manifestare a agresivităţii
fac parte: războaiele, crimele, jafurile, violurile,
tâlhăriile, incendierile, distrugerile, răpirile, anumite
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forme de vătămare corporală, mergând până la
autoagresivitate şi suicid.
Agresivitatea reprezintă însă un fenomen foarte
complex, iar o încercare de tipologizare este foarte
dificilă, motiv pentru care există mai multe criterii
conform cărora se poate clasifica agresivitatea. În acest
sens, putem vorbi de comportament agresiv în funcţie
de mijloacele folosite, de obiectivele urmărite, dar şi de
agresor, ca persoană care adoptă comportamentul
agresiv.
Avem astfel agresivitatea fizică şi verbală sau
agresivitatea directă şi indirectă, în funcţie de
mijloacele folosite pentru finalizarea actului agresiv.
Avem agresivitate violentă şi non-violentă sau
agresivitate latentă şi manifestă, în funcţie de forma de
manifestare a agresivităţii. Iar în funcţie de agresor,
clasificarea se face după criterii de vârstă, sex şi număr
de persoane.
Comportamentul agresiv cunoaşte, aşadar, o
multitudine de faţete, care pot fi exprimate într-o
varietate de moduri. Astfel, dacă lovirea, rănirea sau
crima sunt cunoscute, acceptate şi sancţionate de către
noi toţi drept forme ale agresivităţii fizice, dacă în
planul agresivităţii verbale cele mai cunoscute şi
sancţionate comportamente sunt injuriile, ameninţările
sau calomnia, altele, mai precis cele care aparţin
agresivităţii latente sau afective, sunt trecute cu
vederea, iar prin nesancţionare nu se obţine decât
întărirea lor în plan comportamental. Indiferenţa,
plictiseala sau intimidarea reprezintă forme ale
conduitei agresive afective. La fel „bârfa“, poreclele
primite, omiterea intenţionată a transmiterii unui
mesaj, minimalizarea, tonul ridicat sau postura în
general, îngroaşă lista comportamentelor agresive
afective.

FACTORI DE INFLUENŢARE
Factorii de influenţare a agresivităţii sunt, din păcate,
foarte mulţi, putând fi grupaţi pe două categorii: factori
personali şi factori situaţionali.
Dacă plecăm de la premisa că agresivitatea este
influenţată de factori ce ţin de reactivitatea individului
la provocările mediului, atunci putem enumera
existenţa anumitor trăsături temperamentale, ca bază
pentru conduitele agresive adoptate imediat. De aceea,
cunoaşterea temperamentului poate deveni un punct
de plecare pentru modalităţile în care putem gestiona
impulsurile şi comportamentele agresive. Ultimii ani au
atestat existenta a două tipuri de personalitate, total
opuse, tipul A şi tipul B. Dintre ele, persoanele care se
integrează în tipul A sunt foarte active, dispuse să intre

în competiţie cu alţii, manifestând comportamente cu
tendinţe spre agresivitate. S-a observat, de altfel, că la
niveluri ridicate de stres, persoanele de tip A preferă să
lucreze singure pentru a evita un posibil conflict
determinat de reactivitatea scăzută a celorlalţi, dar şi
pentru a controla situaţia.
Un alt factor este legat de stima de sine. Conceptul de
stimă de sine este corelat cu sentimentul de
competenţă şi conştientizare a propriei valori. Mulţi
cercetători au stabilit o legătură evidentă între nivelul
stimei de sine şi tendinţele agresive – cu cât stima de
sine şi încrederea în capacităţile proprii este mai
scăzută, cu atât componenta agresivă este mai
pregnantă.
În categoria factorilor din cadrul familiei, cele mai grave
forme ale agresivităţii, având consecinţe extrem de
nefavorabile, sunt bătaia şi incestul.
Alţi factori sunt reprezentaţi de frustrare, de atacul sau
provocarea directă, fizică sau verbală, apoi durerea, în
ambele ei forme, fizică şi morală.
Printre factorii situaţionali putem enumera zgomotul,
căldura, aglomeraţia – cazuri în care trebuie ţinut cont
de tendinţele sau de starea de pregătire a individului
de a se comporta agresiv. Apoi, consumul de droguri şi
alcool, prin reducerea lucidităţii şi, să nu uităm, din nou
mass-media, factor ce poate duce la declanşarea şi
intensificarea comportamentelor agresive.
După cum spuneam, în ultimii ani studiile au pus în
evidenţă o mare varietate de factori. O problemă
specială o reprezintă adolescenţii şi influenţele
exercitate de către factorii de mediu asupra
comportamentului (lor) agresiv. Adăugăm aici climatul
socio-afectiv, atitudinea părinţilor faţă de copii, nivelul
de educaţie al părinţilor, frustrările din mediul şcolar şi
influenţa comunităţii ca factori determinanţi ai
manifestărilor agresive din adolescenţă.
Muzica, programele TV şi jocurile video includ adesea
teme agresive şi violente, care ocupă mare parte din
timpul liber al adolescenţilor. Astfel, problema
agresivităţii în adolescenţă, prin opoziţie cu mitul
„crizei adolescentine“, pare mai degrabă o problemă
indusă de influenţele societăţii actuale, de criza
societăţii, în care relaţiile interpersonale par să se
degradeze, scara de valori se inversează, familia îşi
abandonează rolul educativ în sarcina şcolii (care nu
mai face faţă), iar calculatorul ajunge să reprezinte baza
educaţiei.
În concluzie, principalele cauze ce duc la violenţă sunt
cauze de ordin social, economic, politic sau individual.
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Un individ frustrat, şomer sau nemotivat, împovărat de
grija de a se întreţine de pe o zi pe alta, de creşterea
copiilor, situat permanent sub impactul media al
schimbărilor economice şi politice şi, uneori, sub
influenţa băuturilor alcoolice poate ajunge uşor la
punctul în care nu se mai poate controla şi îşi
eliberează toată agresivitatea asupra celor slabi:
bărbatul asupra femeii, femeia asupra copiilor, fraţii
mai mari asupra celor mai mici, tinerii asupra
bătrânilor, iar atunci când acest lanţ nu are o za slăbită
de unde s-ar putea rupe, persoana apelează la suicid ca
la o ultimă şansă de scăpare.

respinşi de cei de aceeaşi vârstă cu ei sau se integrează
cu dificultate în grupuri.

CORELAŢIA DINTRE AGRESIVITATE ŞI
ANUMITE TULBURĂRI PSIHICE
Este cunoscut faptul că traumele şi şocurile suferite în
copilărie au consecinţe clar conturate în ceea ce
priveşte dezvoltarea psihologică şi se manifestă în
special printr-o imagine de sine negativă, dificultăţi în
relaţionarea cu ceilalţi, stări de confuzie privind propria
persoană sau a valorilor existenţiale, ajungând până la
depresie sau izolarea socială sau la tulburări de ordin
sexual şi la anxietate.

PRIMELE SEMNE ALE AGRESIVITĂŢII
În general, comportamentul agresiv apare frecvent
între 1 şi 3 ani, ca rezultat al încercărilor copilului de a
pune stăpânire pe mediul înconjurător, iar unii
specialişti consideră că, până la vârsta de 4 ani, este un
comportament normal.
Tot în această perioadă pot să mai apară şi o serie de
alte reacţii negative legate de hrană, somn, igienă sau
de „relaţionare“ şi adaptare la grup, respectiv la creşă
sau grădiniţă. Toate acestea ca urmare a încercărilor
copilului de a-şi afirma personalitatea şi a-şi „impune“
locul în centrul familiei, concomitent cu
experimentarea frustrărilor legate, pe de o parte, de
separarea de mamă, iar pe de alta, de împărţire a
afectivităţii cu ceilalţi copii din grup. Lipsa siguranţei
sau a încrederii în cei din jur se compensează prin
comportamente impulsive, de agresivitate sau chiar
furie. Alteori, agresivitatea este motivată de frică,
amplificându-se în situaţii neaşteptate.
Agresivitatea poate fi modalitatea prin care copiii atrag
atenţia sau încearcă să îşi câştige un loc anume. În
general, copiii cu un comportament agresiv sunt
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Pe de altă parte, în privinţa relaţiei patologie –
agresivitate, sensul este unidirecţional: prezenţa unor
anumite tulburări psihice poate determina dezvoltarea
unor comportamente agresive ca parte a simptomului,
şi nu invers. Astfel, se pot distinge bolnavii epileptici,
paranoici sau schizofrenici, cu descărcări frecvente de
agresivitate. Mai departe, în patologia emoţională sunt
subliniate stările pasionale care pot să se manifeste la
fel, prin descărcări agresive. Apoi, encefalopatiile,
traumatismele cranio-cerebrale sau alte afecţiuni
susceptibile de a lăsa ca sechele tulburări de caracter şi
care pot fi însoţite de agresivitate.

SOLUŢII TERAPEUTICE PENTRU PERSOANELE
CU COMPORTAMENT AGRESIV
În cazul copiilor, şi nu numai, consilierea psihologică,
dezvoltarea personală şi psihoterapia pot fi de un real
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folos. Copilul învaţă, prin modalităţi specifice vârstei, să
îşi transforme impulsurile agresive în acţiuni controlate
şi să înţeleagă impactul negativ pe care îl are asupra
celorlalţi.
Să nu uităm, însă, că nu putem schimba nimic la copii
dacă nu ne schimbăm mai întâi noi, adulţii. Iar la adulţi
plaja de soluţii este sensibil mai complexă, prin
programe de management al stresului, al furiei, prin
programele de management al timpului, de
comportament asertiv şi multe alte posibilităţi, toate
îndreptate spre reducerea agresivităţii şi transformarea
ei din conduite disfuncţionale şi sancţionate în conduite
acceptate social.

RATA DE COMPORTAMENT AGRESIV ŞI
DIFERENŢIEREA ÎNTRE INDIVIZI
Sexul reprezintă o sursă importantă de diferenţiere a
agresivităţii între indivizi. În cadrul educaţiei, băieţii
sunt încurajaţi pe căi directe să se arate agresivi, în
timp ce fetele sunt constant descurajate. În acelaşi
timp, în cadrul diferenţelor de gen care se practică, este
de aşteptat pentru o fată să plângă, în timp ce băieţii
sunt educaţi să-şi cenzureze frustrarea – „băieţii nu
plâng“. Totuşi, agresivitatea există, iar diferenţa o face
tipul ei: dacă bărbaţii manifestă mai multă violenţă
fizică, şi femeile se arată la fel de dispuse să folosească
violenţa verbală într-un anumit context.
Se pare că, în timp, lupta pentru emanciparea femeii a
contribuit şi la înmulţirea actelor de violenţă comise de
acestea. Un sondaj naţional realizat de CURS arăta că
mai mult de 1,2 milioane de femei sunt victime ale
violenţei domestice, însă mai puţin de 1% au fost
încadrate în statisticile oficiale ca urmare a înregistrării
unor plângeri oficiale împotriva agresorului.
Asociaţi fiind cu poziţia de autoritate, bărbaţii au
rămas, timp de decenii, „victimele ascunse“ ale
violenţei domestice, în timp ce femeile-victime au
constituit subiectul unor ample studii de cercetare,
primind mare atenţie din partea mass media, serviciilor
de asistenţă şi din partea sistemului de justiţie penală.
Totuşi, studiile de cercetare dovedesc existenţa
bărbaţilor bătuţi, iar în mass media se face referire la
imaginea bărbatului abuzat.
Există diferite opinii şi controverse privind evoluţia
infracţionalităţii feminine. Unii autori se îndoiesc de
tendinţa de creştere a acestui fenomen, în timp ce alţii
nu doar că acceptă acest lucru, ci susţin, de asemenea,
ritmul de creştere a infracţionalităţii feminine,
subliniind faptul că acest tip de infracţionalitate are o
creştere mult mai puternică decât acela al
infracţionalităţii masculine.

De aceea, orice interpretare a acesteia trebuie privită
cu prudenţă, deoarece este mai puţin raportată, dar
mai mult „ascunsă cultural“. Se sugerează chiar faptul
că o mare parte a comportamentului infracţional
feminin este determinat diferit şi situaţional, pentru a-l
transforma într-un aspect medical, mutându-se în acest
fel dinspre sistemul justiţiei penale spre sistemul de
sănătate mentală.

AUTOAGRESIVITATEA ŞI FORMELE DE RISC
Agresivitatea nu este întotdeauna direcţionată în afara
persoanei, existând şi situaţii în care comportamentul
agresiv se îndreaptă chiar asupra propriei persoane, caz
în care vorbim de comportamentul autoagresiv. La
acest punct trebuie făcută însă o diferenţiere: între
actele autoagresive grave, cum sunt sinuciderea sau
automutilarea, şi cele uşoare, precum fumatul,
alcoolul, drogurile etc., care pot periclita la un moment
dat sănătatea.
Dorinţa de autodistrugere mai poate apărea şi sub
forma mascată a aşa-numitelor echivalenţe suicidare.
Aici se includ comportamente de tipul refuzului
alimentar, refuzul asistenţei medicale, negativism în
comunicare şi uneori orientare preponderentă spre
teme morbide.
Dacă ne referim strict la suicid, atunci îl putem defini
drept acţiunea voluntară îndreptată conştient spre
scopul suprimării propriei vieţi.
Oricum s-ar defini suicidul, excluzându-l sau
incluzându-l în limitele normalului, ce se poate afirma
cu certitudine este că actul suicidar este un punct final
care a fost precedat în timp de comportamente
presuicidare. Actul suicidar implică deci existenţa (reală
sau imaginară) a unei probleme aparent fără soluţie.
După unele statistici, conflictele intrafamiliale şi
dezagregarea familială s-ar situa pe locul al patrulea
(după bolile cronice, invalidităţi şi bolile psihice) în seria
cauzelor suicidului. Apoi, vârsta, sexul, nivelul cultural,
starea socială, starea sănătăţii sunt, de asemenea,
factori care influenţează comportamentul suicidar. Unii
cercetători susţin că rata sinuciderilor ar creşte odată
cu creşterea nivelului de civilizaţie. De aici şi
constatarea că, de regulă, oraşele, mai ales cele mari,
dau o rată mai mare de sinucigaşi decât aşezările
rurale.
Conduitele suicidare se împart în două categorii net
distincte: în prima categorie intră acele cazuri unde
dorinţa de moarte este intensă şi determinarea este
certă, ducând de cele mai multe ori la autodistrugere,
şi cea de-a doua categorie, unde dorinţa de moarte
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O altă sugestie este şi aceea de a căuta şi dezvolta
comportamente alternative comportamentului agresiv,
de a schimba deci răspunsul automat agresiv cu un
altul, aflat mai sus pe scara adaptabilităţii şi a
acceptabilităţii sociale.
De asemenea, o soluţie ar reprezenta-o chiar angajarea
în acţiuni violente acceptate social, cum ar fi exerciţiul
fizic, practicarea unui sport.
Dacă, conform teoriei învăţării sociale, agresivitatea se
învaţă – tot ceea ce trebuie să facem este ca, prin
educaţie, să reducem efectele acestor achiziţii.
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea autocontrolului şi
funcţionarea acestuia în situaţii de conflict aduc
beneficii multiple modului personal de funcţionare.
Programele care promovează dezvoltarea abilităţilor
sociale şi cognitive care au cel mai mare impact asupra
atitudinilor şi comportamentelor:
• programe bazate pe rezolvarea de probleme
interpersonale, sociale și luare de decizii;
• programe centrate pe îmbunătăţirea competenţei
prosociale și reducere a comportamentului de risc;
• programe centrate pe abilităţi de creștere a
autocontrolului și stimei de sine;
este pe al doilea plan, pe primul fiind „strigătul după
ajutor“, adică nevoia persoanei de a atrage atenţia
semenilor şi de a-i simţi pe aceştia aproape.
Pentru suicidul în rândul femeilor, şi mai ales pentru
tentativele suicidare apărute ca o consecinţă a actelor
agresive, este caracteristică cea de-a doua categorie. La
femeile tinere, comportamentele autodistructive
urmăresc atragerea atenţiei din partea anturajului
asupra suferinţei personale şi a dificultăţilor de
relaţionare, neexistând însă o reprezentare realistă a
morţii şi a ideii de dispariţie.
Cercetările arată că tentativele de sinucidere sunt de
circa 12 ori mai răspândite în cazul femeilor supuse
violenţei în familie decât în cazul femeilor ce nu sunt
supuse unui astfel de tratament.

DIMINUAREA TENDINŢELOR AGRESIVE ŞI A
COMPORTAMENTELOR DISTRUCTIVE
În ceea ce priveşte reducerea agresivităţii, posibilităţile
sunt multe şi variate. Un prim exemplu îl constituie
chiar tehnicile de relaxare, orientate în direcţia
reducerii agitaţiei motorii, dar şi psihice, care au
rezultate foarte bune.
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• programe centrate pe formarea deprinderilor
generale interpersonale și asertive;
• programe centrate pe noi strategii de adaptare la
situaţii stresante și anxietate prin utilizarea
deprinderilor cognitive de coping și a tehnicilor de
relaxare comportamentală.
Totuşi, fără eforturile conjugate ale tuturor factorilor
educativi implicaţi – familie, şcoală, comunitate, mass
media – şcoala nu poate face faţă tuturor variabilelor
ce pot interveni.
Foarte importante sunt şi programele de prevenire sau
de limitare a reapariţiei unor comportamente agresive,
varietatea lor mergând de la intervenţia la nivelul
individual şi cel al familiei până la eforturile comunităţii
şi de la prevenirea agresivităţii până la limitarea
acesteia prin intervenţia terapeutică.
Dar, dacă în plan general, programele și tehnicile
utilizate sunt statuate în tratate de specialitate ca fiind
general valabile, în plan particular situaţia se prezintă
mult mai complex. Ca exemplificare, între cazurile pe
care le tratăm la clinica noastră, nu am întâlnit
niciodată două identice. În cazul copiilor cu
comportament agresiv, deși problemele prezentate de

ARTICOLE GENERALE
părinţi erau foarte asemănătoare, tehnicile pe care
le-am abordat au fost specifice fiecărui copil. Pe de altă
parte, nu poţi avea așteptări pozitive în legătură cu
schimbările comportamentale ale copilului dacă nu se
produc modificări și la nivelul conduitei părinţilor, al
mediului în care trăiește și învaţă copilul. Așadar,
pentru ca o terapie să funcţioneze, noi ne axăm în
primul rând pe crearea unui profil psihologic al copilului
și ulterior elaborăm planul terapeutic, în care crearea
unei relaţii între părinţi și copii reprezintă o parte foarte
importantă a intervenţiei.
În privinţa comportamentelor suicidare nu se poate
discuta decât despre strategii de prevenire şi control.
Astfel, în faţa creşterii generale a comportamentelor
suicidare, mai ales la tineri, este absolut obligatoriu să
se intervină în mod eficient. Orice strategie de
prevenire trebuie să pornească de la cunoaşterea
factorilor de risc pentru sinucidere.

Există de multă vreme un număr remarcabil de
intervenţii, dar foarte puţine reuşesc cu adevărat să
ducă la scăderea comportamentelor suicidare sau au
rezultate durabile în timp.
Particularizând, una dintre strategiile cu succes
abordate în cadrul clinicii noastre a fost îmbinarea
terapiei cognitiv-comportamentale cu terapia
ocupaţională.
Pentru a avea totuşi rezultate demne de luat în seamă
în acest domeniu, trebuie avute în vedere strategii
complexe care să se bazeze în acelaşi timp pe
tratamente ale tulburărilor mentale, farmacoterapie,
terapii comportamentale, relaţionale, intervenţii
psihosociale, intervenţii comunitare, şcolare, la nivelul
societal, intervenţii postsuicidare, dar şi intervenţii
susţinute de politici de stat.
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