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Capitolul 4

Stresul psihic, 

inteligenţa experenţială şi coping

4.1.  Conceptul general de stres

Stresul reprezintă o dimensiune psihologică a lumii 
contemporane, în continuă expansiune având implicaţii biologice 
multiple certificate de includerea lui între factorii de risc în 
patogeneză. Selye (1977) defineşte stresul ca fiind orice răspuns al 
organismului consecutiv oricărei cerinţe sau solicitări exercitate 
asupra organismului de către un evantai larg de agenţi cauzali –
fizici, chimici, biologici, psihici etc. Stresul este un fenomen 
nelipsit din viaţa noastră cotidiană care reprezintă o consecinţă 
inevitabilă a vieţii. Acest lucru l-a determinat pe Hans Selye să 
afirme că „fără stres nu ar exista viaţă”. El defineşte stresul la 
început ca fiind o agresiune, apoi ca o reacţie a subiectului la 
agresiune, ultima reprezentând un agent stresor. Stresul reprezintă 
un aspect normal şi necesar vieţii, aspect de care omul nu poate 
scăpa. Stresul poate genera un disconfort temporar şi de 
asemenea poate induce consecinţe pe termen lung. În timp ce 
prea mult stres poate altera starea de sănătate a unui individ cât şi 
bunăstarea acestuia, un anumit volum de stres este necesar pentru 
supravieţuire. Stresul se poate concretiza în diminuarea 
normalităţii funcţiilor sau chiar în apariţia bolilor, dar poate ajuta 
persoana aflată într-o stare de pericol şi contribuie în accentuarea 
achiziţiilor. Adaptarea constituie condiţia fundamentală a 
supravieţuirii fiinţelor vii în natură şi societate. Atât în cazul 
omului cât şi al animalului reacţiile adaptative sunt în marea lor 
majoritate învăţate, dobândite.
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Deşi stresul a făcut parte integrantă din viaţa omului încă 
din comuna primitivă, în societatea contemporană discrepanţa 
dintre resursele adaptative psihologice ale individului şi exigenţele 
ajunse la un nivel maxim din partea mediului (nu atât natural cât 
social) s-a adâncit la maximum. În limbajul curent, stresul este un 
sinonim al îngrijorării, deşi organismul nostru are o altă 
perspectivă – pentru organism stresul este sinonim cu schimbare. 
Astfel, tot ceea ce provoacă o schimbare în viaţa noastră 
provoacă de fapt stres. Nu contează dacă este o schimbare bună 
(o promovare la locul de muncă) sau dacă este una rea (iţi rupi 
piciorul) pentru că ambele sunt considerate stresante de 
organismul nostru. Astfel, tot ceea ce provoacă schimbări în 
rutina noastră provoacă şi stres, tot ceea ce provoacă schimbări 
asupra sănătăţii noastre organice cauzează stres, de asemenea 
imaginarea unor schimbări în viaţa noastră sunt la fel de stresante 
ca şi schimbări reale. 

Investigările lui M. Frone şi D. McFarlin (1989) relevă 
importanţa în stresul psihic a unui factor subiectiv – nivelul 
conştinţei de sine (private self-consciousness), care presupune 
capacitatea persoanei de a-şi percepe adecvat reacţiile sale la 
diferite influenţe ale mediului, detectând consecinţele negative. 
Rezultatele cercetării arată că persoanele cu un nivel înalt de 
conştientizare a propriilor reacţii reacţionează mai rapid la 
devierile echilibrului emoţional, orientându-se spre detectarea 
stresorilor şi ajustarea ei. Autorii consideră că eficienţa în stres a 
unui nivel înalt al conştiinţei de sine e influenţată mult de 
expectanţa pozitivă sau negativă a persoanei faţă de rezultatele 
ajustării. În cazul expectanţei pozitive, conştientizarea înaltă a 
propriilor reacţii contribuie la ajustarea eficientă şi stabilirea 
echilibrului emoţional al subiectului, pe când expectanţa 
nefavorabilă accentuează distresul emoţional perceput de către o 
persoană.

O altă cercetare, cea a lui Chen şi Spector (1991), arată că 
afectivitatea negativă (predispoziţia de a trăi emoţii negative, 
precum tensiunea şi nervozitatea, tristeţea, sentimentul de vină, 
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insatisfacţia de sine) este un mediator al relaţiei dintre stresori şi 
consecinţele negative ale stresului asupra sănătăţii.

Studiile lui McEwen (1968) şi Sapolsky (1985) au evidenţiat 
faptul că, în interiorul sistemului nervos central, cele mai 
vulnerabile la stres sunt celulele piramidale ale hipocampului şi 
celulele gliale. Pe de altă parte, este de asemenea demonstrat 
faptul că sensibilitatea la agenţii stresori variază în limite 
considerabile de la o personă la alta, diferenţele interindividuale 
fiind determinate nu numai de factorii genetici, ci şi de 
experienţele dobândite în cursul vieţii. Aceste experienţe pot 
influenţa pozitiv sau negativ rezistenţa primară la efectele 
dezadaptative ale stresului. 

4.2. Stresul psihic

Există numeroase definiţii date stresului psihic, dintre care 
în continuare vom menţiona câteva, stresul este: „totalitatea 
conflictelor personale sau sociale ale individului care nu-şi găsesc 
soluţia” (Floru, 1974); „este o stare de tensiune, încordare şi 
disconfort determinată de agenţi afectogeni cu semnificaţie 
negativă, de frustrarea sau reprimarea unor stări de motivaţie 
(trebuinţe, dorinţe, aspiraţii), de dificultatea sau imposibilitatea 
rezolvării unor probleme” (Golu, 1981).

Termenul de stres are în general două accepţiuni (Neveanu, 
1978):

1. situaţie, ce pune organismul într-o stare de tensiune;
2. însăşi starea de tensiune deosebită a organismului prin 

care acesta îşi mobilizează toate resursele sale de apărare 
pentru a face faţă unei agresiuni fizice sau psihice.

În cazul în care accentul este pus pe starea organismului, pe 
reacţiile acestuia la agenţii stresori, se au în vedere răspunsurile 
emoţionale în exces. Aceste răspunsuri emoţionale sunt exprimate 
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vizibil în comportamentul individului, în limbaj, activitatea 
motorie, precum şi în devierea diferitelor constante psihologice şi 
fiziologice.

După I.B. Iamandescu principalele caracteristici ale acestui 
fenomen sunt următoarele (Iamandescu, 1993):

- stresul psihic este un stres în cadrul căruia canalul de 
propagare al acţiunii agentului stresor este reprezentat de însuşi 
psihicul uman;

- în stresul psihic apar atât tulburări neuropsihice, cât şi 
tulburări somatice;

- stresul psihic constă în reacţii psiho-comportamentale şi 
somato-viscerale de o intensitate crescută peste limitele acceptate, 
destul de convenţional, ca fiind în funcţie de rezultatul 
confruntării dintre agenţii stresori şi reacţia psiho-fizică a 
organismului uman la aceştia (însuşi stresul psihic), ulterior vom 
putea asista la următoarele fenomene: a) reinstalarea aparentă sau 
reală a aceluiaşi pattern psiho-comportamental ca şi înainte de 
acţiunea agenţilor stresori; b) apariţia în timpul stresului psihic şi 
mai ales după o perioadă de incubaţie, a unor tulburări 
psihosomatice persistente sau chiar a unor boli psihice sau 
somatice.

Apariţia în plan psihic a unor evaluări de strategii faţă de o 
posibilă repetare a confruntării cu acelaşi agent stresant (sau alţii 
similari) poate avea: un ecou favorabil (în caz de dominare a 
situaţiei), cu sporirea încrederii în propriile forţe, şi un ecou 
afectiv nefavorabil (realizarea eşecului) cu efecte potenţial 
psihopatologice; stresul psihic este inevitabil, dar controlabil.     
În comparaţie cu alte forme de stres, stresul psihic implică în 
primul rând starea psihologică a oganismului. În literatura de 
specialitate se subliniază faptul că stresul psihic poate fi de două 
feluri: primar şi secundar. El are un caracter primar atunci când 
este rezultatul unei agresiuni recepţionate în sfera psihicului 
(conflicte şi suprasolicitări psihice mediate de stimulii verbali dar 
şi realizate prin concentrarea atenţiei, cu evocarea sau persistenţa 
unor imagini, sentimente) şi cu caracter secundar atunci când este 
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o reacţie de însoţire ori chiar conştientizare a unui stres fizic 
căruia i se acordă o semnificaţie de ameninţare. 

4.2.1. Teoria mecanismelor de acţiune ale stresului
         psihic

Datele din literatura de specialitate subliniază coexistenţa 
mai multor modele ale stresului psihic – teoria evenimentelor 
stresante de viaţă, teoria cognitivă a stresului, teoria 
bidimensională a activării – modelul propus de Lazarov fiind 
menţionat de către cercetători ca baza metodologică cea mai 
adecvată pentru studiu.

4.2.1.1. Teoria evenimentelor de viaţă. 
            Suportul social

Începutul cercetărilor evenimentelor de viaţă se leagă de 
publicarea în 1967 a metodelor de cuantificare a acţiunii acestor 
evenimente prin scalele de evenimente de viaţă ale lui Holmes şi 
Rahe, care afirmă că cele mai diverse schimbări de viaţă (respectiv 
moartea partenerului, mutarea, schimbarea locului de muncă, 
divorţul etc.) implică aceeaşi încărcătură, readaptare şi consecinţă, 
ideea de bază constând în aprecierea situaţională a stresului, 
proecesele mijlocitoare între stimulul stresant şi reacţia de stres 
rămânând ignorate (Richter, 1996). Indiferent de semnificaţia 
idiografică, frecvenţa diverselor evenimente de viaţă stresante 
atrage după sine importante reacţii de adaptare ale individului. 
Dacă acestea nu se declanşează, deoarece cerinţele depăşesc 
resursele obiective şi/sau subiective ale individului, pot apărea ca 
urmare decompensări psihice şi/sau fizice.

Critica conceptului de evenimente de viaţă se referă la 
insuficienta evaluare a calităţii emoţionale a acestora, plasarea lor 
deficitară în biografie şi în contextul individului afectat şi 
omisiunea percepţiei, evaluării şi prelucrării specifice persoanei. În 
plus Peterman consideră că evaluarea retrospectivă a 
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evenimentelor de viaţă nu permite o apreciere condiţională şi 
cauzală a relaţiilor dintre eveniment şi consecinţele sale. 

De diferenţiat de constructul „suportul social” este reţeaua 
socială. Aceasta ar fi înţeleasă ca un model al realţiilor sociale şi 
poate fi descrisă mai exact cu trăsături precum mărime, densitate, 
durabilitate sau omogenitate, fiind apreciat ca concept mai mult 
orientat sociologic. Suportul social este mai degrabă orientat 
psihologic şi el ar fi rezultatul interacţiunilor sociale şi prelucrarea 
lor de către individ. Se reunesc aici trăsăturile structurale ale 
reţelei sociale ca şi caracteristicile persoanei.

Pentru unii autori (Sommer & Fydrich, 1989; Cohen & 
Syme, 1985) componentele de conţinut ale suportului social sunt: 
suportul emoţional (apropiere, încredere, acceptare); suportul 
informaţional (informaţii relevante pentru acţiune); suportul 
practic şi/sau material); integrarea socială (inserţie în reţeaua 
interacţiunilor sociale, acord asupra valorilor sociale).

După cum afirmă G. Richter (1996) deficitele indivizilor 
obiectivate şi reflectate în reţeaua socială pot fi mai degrabă 
clarificate prin semnificaţia lor idiografică, prin prelucrările 
cognitive şi strategiile de coping ale subiectului sau perceperea 
subiectivă de către acesta a suportului social.

4.2.1.2. Teoria cognitivă

Conform fondatorilor acestei teorii (Lazarus, McGrath, 
Sells, Cobb, Kaplan), stresul psihic apare ca un dezechilibru 
intens, perceput subiectiv, dintre solicitările impuse organismului 
şi capacitatea sa de răspuns.

Pentru a descrie stresul psihic, Lazarus introduce 
următoarele concepte: ameninţarea (treath), evaluarea (appraisal), 
ajustarea (coping).

Ameninţarea este definită prin trei caracteristici de bază:     
a) anticipează confruntarea cu o situaţie periculoasă sau cu o 
trăire negativă; b) orientează conduita în viitor; c) este dependentă 
de procesele cognitive (percepţie, gândire, memorie, învăţare). Se 

Extras din volumul @ Greab, C. G. (2009). Inteligenta
emotionala si stilurile de conducere. Iasi, Romania:

Lumen.



Inteligenţa emoţională şi stilurile de conducere

85

arată că stresul psihic se produce atunci când se anticipează 
ameninţări reale sau imaginate asupra: integrităţii fizice, a stării 
psihice pozitive şi a relaţiilor interpersonale şi sociale.                
De asemenea se face distincţia între anticiparea ameninţării, ce are 
un caracter subiectiv şi confruntare, ca fenomen obiectiv. Studiile 
realizate conchid că anticiparea este mai intensă în reacţii 
psihofiziologice decât confruntarea. Acolo unde nu există 
momentul anticipativ, reacţiile psihofiziologice pot să apară după 
confruntare. Uneori sursele ameninţării rezidă în dinamica 
intrapsihică a individului şi sunt conştientizate numai 
manifestările pe care le provoacă (anxietate, nelinişte, depresie)

Stimulii rezultaţi din anticiparea ameninţării sunt apreciaţi 
de individ ca nocivi, neutri sau benefici prin procese cognitive de 
evaluare, înţeleasă ca activitate mentală ce implică judecăţi, 
raţionamente, deducţii, discriminări, opţiuni prin care datele sunt 
asimilate într-un anumit cadru  normativ. Lazarus distinge trei 
fenomene ale evaluării: a) evaluarea primară – prin care situaţia 
este definită ca dăunătoare sau nu, finalizându-se printr-un 
sentiment de încredere în forţele proprii, sau dimpotrivă, de 
neputinţă; b) evaluarea secundară – prin care subiectul trebuie să 
aleagă din alternativele adaptative avute la îndemână;                   
c) reevaluarea – care se referă la schimbarea percepţiei iniţiale din 
benignă în nocivă, sau invers, ca rezultat al noilor informaţii, 
inclusiv succesul sau insuccesul primelor tentative adaptative. 
Caracterul stresant al stimulului este determinat de două categorii 
mari de factori: factori externi – ce ţin de configuraţia 
stimulilor,factori interni – ce depind de structura psihică a 
individului (ansamblul motivelor, convingerilor, credinţelor, 
atitudinilor). 

Dacă stimulul este evaluat ca ameninţător se declanşează 
procesele ce vizează reducerea sau eliminarea lui, prin procese de 
coping (ajustare).

Coping-ul, considerat un concept cheie în înţelegerea 
stresului psihic, este definit ca efort cognitiv şi comportamental al 
organismului de reducere, tolerare sau stăpânire a cerinţelor 
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mediului ce depăşesc resursele individului (autoevaluare).        
Este subliniată distincţia între adaptare, ce desemnează de cele 
mai multe ori răspunsuri automate, bine stabilite, mai ales 
biologice şi senzoriale, şi ajustare ce intervine când adaptarea nu 
mai este valabilă, fiind necesar un efort ce implică strategii 
cognitive şi comportamentale. Lazarus şi Miller disting două 
categorii de ajustare: acţiuni directe, dirijate spre modificarea 
intensităţii sau eliminarea stresorilor (întărirea resurselor 
individuale, atacul, evitarea, blocarea) şi acţiuni indirecte ce au ca 
scop controlarea răspunsurilor emoţionale la stresori (strategii 
paleative şi mecanisme inconştiente de apărare psihologică); la 
care Pearlin adaugă şi modificarea modului de a privi problema 
într-o manieră ce reduce ameninţarea. S-a arătat că strategiile de 
coping au ca scop următoarele: menţinerea stresului în limte 
tolerabile, menţinerea stimei de sine, prezervarea relaţiilor 
interpersonale, plasarea situaţiei în alte circumstanţe. Pentru 
realizarea acestor obiective, individul poate folosi multiple 
strategii de coping simultan sau secvenţial, cu diferite nivele de 
conştiinţă. Trăsătura centrală a teoriei stresului psihic a lui 
Lazarus şi colab. constă în relevarea factorului cognitiv în 
evaluarea situaţiilor, în determinarea configuraţiei răspunsurilor 
cât şi alegerea modalităţilor de coping.

4.2.1.3. Teoria bidimensională a activării

Thayer (1989) prin teoria sa bidimensională a activării 
susţine că există două sisteme de activare. Unul este activarea 
energică şi poate fi descrisă în termenii de energie, activitate şi 
pregătire-alertă; el are rolul de a pregăti organismul pentru 
mişcare şi acţiune. Celălalt sistem este denumit de autor activarea 
tensională şi este asociat cu teama şi anxietatea; el are rolul de a 
pregăti organismul pentur acţiune, rezistenţă şi inhibiţie atunci 
când situaţiile sunt percepute ca ameninţătoare. Cele două 
dimensiuni stau la baza diverselor emoţii. Combinarea unui nivel 
energic înalt cu activare tensională scăzută, descrie starea de bine 
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atunci când persoana este conştientă şi activată în a realiza ceva. 
Activarea energică şi tensională scăzute, corespund nivelului de 
relaxare sau somnolenţă. Celelalte două combinaţii pot fi descrise 
prin reacţia luptă – fugi. În situaţii neplăcute, ameninţătoare, 
atunci când există tendinţa de luptă este necesar un nivel energic 
şi tensional înalt. Răspunsul de fugă necesită un nivel scăzut al 
acestor activări.

4.2.2. Agenţii stresori. Condiţii de apariţie a
        stresului psihic

Agenţii stresori psihici sunt în marea lor majoritate stimuli 
verbali (incluzând şi limbajul interior). Semnificaţia lor pentru 
individ îi diferenţiază net de toţi ceilalţi agenţi stresori (fizici, 
chimici). O caracteristică a acestor agenţi este caracterul lor 
potenţial de a produce stres psihic, validat numai de semnificaţia 
de ameninţare, prejudiciu, nocivitate în general, pe care le-o oferă 
subiectul agresionat. De asemenea, unul şi acelaşi eveniment 
stresor psihic nu produce de fiecare dată un stres psihic la acelaşi 
individ, atât din cauza dispoziţiei de moment, cât şi a semnificaţiei 
diferite ce i se conferă în momentele respective.

Un rol deosebit în apariţia şi intensitatea stresului psihic îl 
au particularităţile individuale (genetice, cognitive, afective, 
motivaţionale, voliţionale). Toate aceste particularităţi – modelate 
de experienţa de viaţă familială şi profesională a subiectului 
(incluzând evenimentele psihotraumatizatoare anterioare), 
inclusiv o serie de afecţiuni somatice şi mai ales psihice (nevrozele 
în special) – sunt implicate în răspunsul individului la un stresor 
psihic potenţial, contribuind la conferirea unei semnificaţii nociv, 
imaginare sau reale, capabile să conducă la intrarea în starea de 
stres psihic. 

Lazarus consideră semnificaţia atribuită agentului stresor ca 
pe un eveniment capabil să contribuie la diferenţierea unui stres 
psihic de un alt tip de stres („important nu este ceea ce ţi se 
întâmplă ci felul în care reacţionezi”, Selye).
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O trăsătură importantă specifică stresului psihic, raportată 
la agentul stresor cauzal, o constituie caracterul anticipativ al 
stresului psihic faţă de impactul cu un anume eveniment sau 
circumstanţe generatoare ale unor consecinţe ce ameninţă 
echilibrul psihic al subiectului, anticiparea stresului fiind de fapt şi 
ea un stres în sine. 

Sells (1970) consideră că stresul ia naştere în următoarele 
situaţii: a) când individul este surprins de anumite evenimente sau 
circumstanţe nepregătit spre a le face faţă; b) când miza este 
foarte mare, un răspuns favorabil având consecinţe importante 
pentru individ, în timp ce eşecul are un efect nociv permanent, 
accentuând şi mai mult stresul psihic; c) când gradul de angajare 
al individului este foarte mare. 

Kaplan şi French consideră că la baza stresului psihic există 
o neconcordanţă între resursele, abilităţile, capacităţile individuale 
ale subiectului şi cerinţele impuse acestuia.

Appley şi Trumbull (1967) încercând o caracterizare 
generală a situaţiilor generatoare de stres psihic, evidenţiază 
următoarele: a) stresul psihic poate fi mai bine înţeles ca 
interacţiune a subiectului cu situaţia stresantă; b) contextul social 
are un rol fundamental în generarea reacţiilor de stres psihic;       
c) există mari diferenţe individuale în reacţiile stresante; d) nu se 
pot corela criteriile psihologice de măsurare a stresului cu diverşi 
indicatori fiziologici ai stresului; e) existenţa unor deosebiri nete 
în sânul condiţiilor naturale şi între condiţiile naturale şi cele de 
laborator de producere a stresului psihic.

Lazarus (1966) subliniază caracterul subiectiv al perceperii 
de către individ a unor solicitări, evaluate de el ca depăşindu-i 
posibilităţile (chiar dacă uneori realitatea este alta) deci stresul 
psihic apare când există un dezechilibru între solicitările obiective 
ale organismului şi posibilităţile pe care subiectul consideră că le 
are spre a le face faţă.

Diferitele tipuri de stres se diferenţiază în funcţie de 
caracteristicile agenţilor stresori declanşatori. Astfel, natura 
agenţilor stresori (fizici, psihologici, sociali) generează un anumit 

Extras din volumul @ Greab, C. G. (2009). Inteligenta
emotionala si stilurile de conducere. Iasi, Romania:

Lumen.



Inteligenţa emoţională şi stilurile de conducere

89

tip de stres specific: fizic, psihic, social, putând exista şi forme 
combinate. Din această perspectivă, U. Şchiopu (1977) 
diferenţiază mai multe tipuri de stres: psihic – în care acţiunea 
agenţilor stresori se adresează sferei emoţionale a psihicului şi 
produc modificări la acest nivel: conflictele interne, trăirile 
emoţionale acute sau cronice (în mod deosebit cele negative, cum 
sunt anxietatea, furia, frustrarea, ura, gelozia, depresia, 
culpabilitatea dar şi cele pozitive cum sunt dragostea, succese 
neaşteptate), caracteristicile proceselor cognitive, trăsăturile de 
personalitate; psihofiziologic – care afectează întregul organism; 
psihosocial – care apare în urma interacţiunilor umane, a 
convieţuirii în grup, a tipurilor de relaţii care se stabilesc între 
oameni; organizaţional – care este determinat de conflictele de 
rol, ambiguitatea rolurilor, politica organizaţiei, structura 
organizaţiei; cultural – determinat de nerespectarea unor 
obiceiuri, tradiţii.

Mulen şi Suls (1982, cf. Derevenco şi colab., 1992), 
subliniază rolul conştiinţei de sine (dispoziţia de focalizare a 
atenţiei asupra unor aspecte interne cum sunt:afectele, emoţiile, 
sentimentele) în diminuarea impactului evenimentelor de viaţă 
asupra homeostaziei organismului.

În evaluarea rezistenţei la stres a unui individ trebuie să se 
ţină seama de mediul înconjurător. În ecuaţia stresului, poziţia 
socială a unui individ în cadrul comunităţii influenţează rezistenţa, 
respectiv vulnerabilitatea la stres. Stresul este scăzut la persoanele 
implicate într-o structură socială care acţionează după modelul 
protecţiei materne individuale, care acţionează ca un scut 
protector.

Există o serie de modalităţi de management privind stresul: 
informarea privind sursele de stres (identificarea surselor de stres, 
anticiparea perioadelor de stres, elaborarea unui plan de acţiune, 
strategii de adaptare la stres); conştientizarea reacţiilor la stres 
(identificarea emoţiilor, a reacţiilor faţă de evenimentul stresant, 
reevaluarea evenimentului); dezvoltarea de deprinderi şi 
comportamente de management al stresului (comunicarea 
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