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STRESUL ÎN MEDIUL STUDENºESC

În literatura dedicatå stresului existå o cantitate
substan¡ialå de cercetåri privind investiga¡ia stre-
sului în cazul studen¡ilor din universitå¡i. Dintre
cele relativ recente, re¡inem cå stresul este legat
de anxietatea privind examenele, stima de sine ¿i
controlul comportamental (R. Abouserie, 1994),
competi¡ia (P.J. Tobin, J. Carson, 1994), starea de
sånåtate (G. Weidner ¿i colab., 1996). De ase-
menea, se relevå (S. Collins ¿i colab., 2004) cå
anumite elemente specifice climatului universitar
pot afecta studen¡ii în mod diferit fa¡å de restul
popula¡iei, de la presiunea din cauza studiului, la
strategiile de coping (adaptare) în rezolvarea dife-
ritelor probleme din mediul academic.

Cu toate acestea, remarcåm numårul modest
de studii privind legåtura dintre stres ¿i factorii

intrapsihici, rezultatele exprimate fiind de multe ori
contradictorii, din cauza instrumentelor utilizate ¿i a
e¿antioanelor analizate. Majoritatea studiilor s-au con-
centrat pe factorii individuali (gen, nivel de experien¡å
etc.) sau de mediu social ¿i situa¡ionali (suport social,
evenimente de via¡å cu rol poten¡ial stresor etc.).

Studiul de fa¡å reprezintå un decupaj al unei
cercetåri mai largi asupra condi¡iilor mediului aca-
demic, iar pentru contextul dat î¿i propune focali-
zarea pe rela¡ionarea dintre stresul experimentat
în mediul studen¡esc ¿i tråsåturile de personalitate.

TRÅSÅTURI DE PERSONALITATE ÎN APARIºIA
STRESULUI

Datele ¿tiin¡ifice confirmå ¿i întåresc ideea res-
ponsabilitå¡ii personalitå¡ii ca factor important în
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REZUMAT
Pornind de la ideea personalitå¡ii predispuse la stres, prezentul studiu î¿i propune investigarea nivelului de
stres în cadrul unui grup de 104 studen¡i din domeniul tehnic ¿i intercorelarea acestuia cu factorii intrapsihici
precum factorii de personalitate din teoria Big Five. Rezultatele aratå cå pentru grupul analizat, tråsåturile de
personalitate asociate cu nivelul de stres perceput sunt legate de introversie, imaturitate, con¿tiinciozitate
reduså, rela¡ionare empaticå pentru cei cu disponibilitå¡i afective reduse ¿i preocuparea pentru rafinare ¿i
cizelare intelectualå.
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ABSTRACT
Starting from the idea of stress predisposed personality, the present article intends to investigate the level of
stress on 104 technical students. Internal factors as those from the Big Five conscientiousness factors were
related to psychological stress. The results reveal that for the analysed group, the personality characteristics
in association with the perceived stress are related to: introversion, imaturity, reduced conscientiousness,
emphatic relationships in the case of people without affective avialability and preocupation for intelectual
refinement.
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determinarea, reactivitatea ¿i abordarea eveni-
mentelor stresante.

Poate cele mai cunoscute studii care analizeazå
rela¡ia dintre stres ¿i caracteristicile de personalitate
sunt cele referitoare la dimensiunea bipolarå intro-
versie – extraversie. Majoritatea încheierilor de
cercetåri (Y. Rim, 1986, R.R. McCrae, P.T. Costa,
1986) aratå cå introverti¡ii intrå mai u¿or în stres
din cauza caracteristicilor de anxietate, pesimism
¿i a tendin¡ei spre perfec¡ionism inerente structurii
personale. Alte cercetåri (K. Hooker ¿i colab.,
1994) relevå cå indivizii cu niveluri înalte de extra-
versie sunt angaja¡i în strategii de adaptare (coping)
centrate pe emo¡ii, precum autoblamare ¿i evitare.
Rezultatele situate la polul opus sunt descoperite
¿i prin cercetarea tipului A de comportament, ca-
racterizat prin sociabilitate, extraversie, echilibru
neuronal, dorin¡a de autoafirmare dezvoltatå etc.,
despre care se considerå cå are o propensiune
distinctå fa¡å de stresul psihic comparativ cu tipul
B, cel cu retractilitate socialå.

Un plus de claritate în privin¡a rezultatelor apa-
rent contradictorii aduce I.B. Iamandescu (1993),
care propune teoria tråsåturilor de personalitate
accentuate implicate în induc¡ia stresului, considerând
cå ¿i extravertitul, ¿i introvertitul de¡in caracteristici
cu rezonan¡å la fel de mare la vulnerabilitatea la stres
dacå acestea depå¿esc o medie. Pentru extravertit,
acestea sunt: impulsivitatea ¿i tendin¡a la agresivitate,
pentru introvertit: controlul sever al exteriorizårii
sentimentelor ca ¿i tendin¡a spre depresie.

În cazul unei alte dimensiuni majore a perso-
nalitå¡ii exprimatå ca factor în multiple teorii
(elaborate de H. Eysenck, P.T. Costa ¿i R.R.
McCrae, H. Gough ¿.a.), nevrotismul sau sta-
bilitatea vs. instabilitatea emo¡ionalå (måsura în
care individul are un nivel corespunzåtor de con-
trol emo¡ional), existå un consens al autorilor
privind corela¡ia cu stresul. S-a demonstrat, de
pildå, cå stresul este în func¡ie de stabilitatea emo-
¡ionalå, în cazul bolnavilor psihosomatici (I.B.
Iamandescu, 1993), în analiza grupurilor de stu-
den¡i la medicinå (A. Bumevicius ¿i colab., 2008)
¿i pentru psihologi ¿colari (L.B. Mills, E.S. Huebner,
1998).

Dintre investiga¡iile care utilizeazå variante ale
instrumentelor bazate pe teoria celor 5 mari factori
în caracterizarea personalitå¡ii (Big Five) vom face
referire la cele care analizeazå grupurile stu-
den¡e¿ti. Conform literaturii de specialitate, su-
biec¡ii care ating cote înalte de stres sunt aceia care
prezintå rigiditate ¿i agresivitate (S. Colins, A.
Bumevicius, 2008), la fel cu egocentrismul, ¿i

dezangajarea socialå este foarte mult legatå de
stres (K. Hooker ¿i colab., 1994).

Con¿tiinciozitatea a fost gåsitå ca predicator
puternic al strategiei de adaptare bazate pe pro-
blemå, precum planificarea, descoperirea de solu¡ii
adecvate ¿i aprecierea pozitivå a evenimentelor.
Cei foarte con¿tiincio¿i mai pu¡in probabil vor
experimenta stresul de-a lungul perioadei de for-
mare universitarå (D. Waston, B. Hubard, 1996).
Totu¿i, alte studii nu raporteazå corela¡ii semni-
ficative între con¿tiinciozitate ¿i nivelurile de stres
(J.P. David, J. Suls, 1999).

Pentru caracteristica „deschiderea la expe-
rien¡å“ (måsura în care persoana gânde¿te flexibil
¿i este receptivå la idei noi), eviden¡ele sugereazå
cå studen¡ii care înregistreazå scoruri înalte pot fi
deta¿a¡i de problemele care de obicei devin stre-
sante ¿i vor folosi umorul în coping (Waston,
Hubbard, 1996). Alte investiga¡ii (Hooker ¿i colab.,
1994) nu au gåsit rela¡ii semnificative între stres
¿i deschiderea la experien¡å, în timp ce unele au
descoperit deschiderea la experien¡å ca slab pre-
dictor al coping-ului (R.R. MCCrae, P.T. Costa,
1986).

METODÅ

Obiectivul cercetårii noastre l-a constituit eva-
luarea nivelului de stres în cadrul grupului stu-
den¡esc ¿i identificarea factorilor cu care se aso-
ciazå acesta. Mai exact, ne intereseazå care sunt
caracteristicile de personalitate cele mai afectate
de stres.
Premisa de la care am pornit s-a concentrat pe

faptul cå factorii de personalitate joacå un rol im-
portant în explicarea diferen¡elor interindividuale
în ce prive¿te stresul psihic în cadrul grupului de
studen¡i.

Datele cercetårii au provenit din prelucrarea
råspunsurilor unui numår de 104 studen¡i ai do-
meniului tehnic, majoritatea din anii de început, I
¿i II, cu predilec¡ie din facultatea de Transporturi.
Media de vârstå a fost M = 19,92, AS = .98. Com-
ponen¡a lotului a fost de 74 de båie¡i ¿i 30 de fete.
Metoda propuså a avut în vedere alegerea ¿i

aplicarea urmåtoarelor instrumente, conform
obiectivului stabilit:

a) Chestionarul de percep¡ie a stresului adaptat
de noi dupå Levenstein ¿i colab. (1993) – instru-
ment relevant în stabilirea nivelului de stres per-
ceput. Proba con¡ine 20 de itemi, iar ca modalitate
de råspuns am utilizat o scalå în cinci trepte, dupå
cum urmeazå: 1 = aproape niciodatå, 2 = câteo-
datå, 3 = adeseori, 4 = aproape întotdeauna. La
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finalul chestionarului, am constituit un coeficient
de stres psihic (QSP) care aratå nivelul de stres
perceput de subiec¡i. Subiec¡ii au fost solicita¡i så
analizeze ¿i så men¡ioneze în ce måsurå se potri-
ve¿te fiecare item cu starea experimentatå în ulti-
mele ¿ase luni. Itemii vizau stårile tråite de indivizi
în fa¡a diferitelor presiuni ale mediului, ståri pre-
cum: iritare, nemul¡umire, obosealå etc., izolare
în cadrul grupului ¿i epuizare mentalå.

b) Chestionarul de personalitate ABCD-M (va-
rianta româneascå a testului de personalitate Big
Five) realizat de Mihaela Minculesc (2008). Ches-
tionarul este compus din cinci suprafactori, fiecare
având alte cinci fa¡ete incluse: Extroversie (n. tr.:
Polul opus al factorilor men¡iona¡i poate fi redat astfel:
Introversie, Imaturitate, Egocentrism, Super-
ficialitate ¿i Comportament conservator) cu fa¡e-
tele Activism, Optimism, Umor, Abilitate inter-
personalå, Afirmare personalå; Maturitate
(Altruism, Romantism, Cåldurå afectivå, Empatie,
Onestitate), Con¿tiinciozitate (Voin¡å, Spirit de
perfec¡iune, Ra¡ionalitate, Planificare, Auto-
disciplinå), Autoactualizare (Aprofundare, To-
leran¡å, Rafinare, Independen¡å, Creativitate).
Numårul total de itemi este de 151, fiecare apreciat
pe o scalå cu cinci variante de råspuns, de la total
adevårat la total neadevårat. Am optat pentru
chestionarul respectiv datoritå perspectivei largi
pe care o propune în investigarea personalitå¡ii.

REZULTATE ªI DISCUºII

A) Niveluri de stres
Prin analiza scorurilor medii ob¡inute pentru

coeficientul de stres (QSP) din chestionarul de
evaluare a stresului psihic, urmårim întâi de toate
pertinen¡a instrumentelor alese. Pentru QSP, M =
44,25 ¿i σ = 11,32, încadreazå studen¡ii conform
etalonului, la nivelul moderat de stres. Nu s-au
ob¡inut diferen¡e de gen ¿i de ani de studii. Întrucât
chestionarul nu este etalonat pe popula¡ie
româneascå, am calculat în func¡ie de media ¿i
abaterea standard ob¡inute, reparti¡ia procentualå
a subiec¡ilor pentru coeficientul de stres (tab. 1).
ªi din acest procedeu reiese încadrarea unui pro-
cent înalt de subiec¡i la categoria medie de stres
resim¡itå (78,88%). Un procentaj de 10,59% dintre
subiec¡i experimenteazå niveluri înalte de stres.

Era de a¿teptat ca majoritatea grupurilor de su-
biec¡i så se încadreze la nivelul moderat de stres,
dar se observå cå acest procentaj depå¿e¿te carac-
teristicile distribu¡iei påstrate în propor¡ii gausiene.
Se poate afirma cå majoritatea studen¡ilor analiza¡i
atinge un nivel de stres moderat supradezvoltat.

B) Rela¡ia stres – personalitate
În privin¡a rela¡iei dintre stres ¿i cei 5 suprafac-

tori de personalitate, se poate observa din tabelul
2 (tablou al corela¡iilor dintre QSP ¿i factorii de
personalitate) cå trei dintre factori (Extraversia,
Maturitatea ¿i Con¿tiinciozitatea) coreleazå negativ
cu stresul, un factor (Agreabilitatea) se aflå în
rela¡ie pozitivå ¿i ultimul factor (Autoactualizarea)
are o afinitate reduså cu stresul prin contribu¡ia
unei singure fa¡ete a acestuia din urmå.

Nivelul de stres coreleazå semnificativ negativ
cu suprafactorul Extraversie ¿i 4 din cele 5 fa¡ete
ale sale (Optimismul, Abilitatea interpersonalå,
Activismul ¿i Umorul).

Într-o altå formulare, polul opus al dimensiunii
analizate, introversia, coreleazå înalt cu stresul
psihic, rezultat confirmat ¿i de datele din literatura
de specialitate (Z. Rim, 1986, R.R. Costa, P.T.
McCrae, 1986, I.B. Iamandescu, 1993).
Maturitatea este cel de-al doilea factor aflat în

corela¡ie înaltå cu coeficientul de stres. Factorul
aduce în prim plan aspecte legate de gestionarea
agresivitå¡ii ¿i a emo¡iilor negative ¿i condi¡ia de
imaturitate. Pentru alte variante ale chestionarelor
bazate pe teoria Big Five, factorul echivaleazå
oarecum cu nevrotismul. Corela¡ia negativå dintre
factorul maturitate ¿i 3 din componentele sale
(Adaptare, For¡a inhibi¡iei, For¡a eului) ¿i stres aratå
cå persoanele cu psihic infantil, centrat pe sine,
revedincativ ¿i instabil în rela¡ii care, tocmai datoritå
imaturitå¡ii nu reu¿esc så facå fa¡å dinamicii rela¡iilor
existente, pot fi mai afectate de stresul psihic.
Agreabilitatea (prin fa¡etele sale Romantism ¿i

Empatie) coreleazå pozitiv cu nivelul de stres
perceput. La o primå analizå a testului, am constatat
pentru cele douå scale men¡ionate, atât în plan in-
dividual, cât ¿i ca medie per grup, un nivel nea¿-
teptat de scåzut al acestora raportat la etalonul ge-
neral (M. Romantism = 19,67, M. Empatie =
18,87). Empatia reduså, retragerea din mediul
social, centrarea pe aspectele ra¡ionale ¿i pe pro-
priul Eu apar drept caracteristici ale grupului de
studen¡i politehni¿ti. În acela¿i timp, corela¡ia dintre
agreabilitate ¿i stresul psihic ne face så consideråm
tråsåturile men¡ionate ca mecanism de apårare al
grupului de subiec¡i în fa¡a propriei completitudini,
nu este lipsitå de stresul ¿i irosirea de energie
inerente.

Tabelul 1. Niveluri de stres
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Tabelul 2. Interac¡iunea stres-factor de personalitate

CONCLUZII

Lucrarea analizeazå nivelul de stres în cazul
studen¡ilor tehnicieni ¿i demonstreazå importan¡a
personalitå¡ii ca un corelat al acestuia. Nivelul
stresului în cazul grupului este moderat, iar mai
pu¡in de un sfert dintre cei investiga¡i experi-
menteazå niveluri înalte de stres. De¿i, la prima
vedere, din analiza cantitativå a datelor, s-ar putea
conchide cå numårul de subiec¡i cu stres înalt este
relativ restrâns, acesta nu trebuie neglijat.

Nu s-au ob¡inut diferen¡e de gen ¿i de ani de
studii.

De¿i lucrarea a folosit un design corela¡ional,
consideråm nevoia de precau¡ie pentru interpre-

*p<0,05
Obs. Redåm mai jos abrevierea scalelor care prezintå corela¡ii semnificative: E
Extraversie, E1 Activism, E2 Optimism, E4 Abilitate interpersonalå, E5 Afirmare
personalå, M Maturitate, M2 Adaptare, M4 For¡a inhibi¡iei, M5 For¡a eului, A
Agreabilitate, A2 Romantism, A4 Empatie, C Con¿tiinciozitate, C1 Voin¡å, C5
Autodisciplinå, Ac3 Rafinare.

caracteristici nu existå nedumeriri în în¡elegerea
prezen¡ei lor, ultimele douå par a fi în contradic¡ie,
or tocmai opozi¡ia lor explicå un specific al
grupului. Este firesc ca procesul de perfec¡ionare
¿i cre¿tere intelectualå så fie înso¡it de stres. Se
pare cå stresul este cu atât mai dezvoltat, cu cât
grupul nu este dispus la eforturile de evolu¡ie ¿i
realizåri de valoare.

Fa¡å de rezultatele studiului, consideråm ne-
cesarå întregirea în timp a profilului personalitå¡ii
studen¡e¿ti predispuse la stresul mediului uni-
versitar, pornindu-se ¿i de la al¡i indicatori de per-
sonalitate ¿i/sau stiluri de adaptare la stresul
universitar, plus natura ¿i gradul agen¡ilor stresori
constituen¡i ai climatului respectiv.
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tarea strict cauzalå a rezultatelor. Cu
toate acestea, rezultatele sunt cel
pu¡in consistente cu predispozi¡ii ale
personalitå¡ii pentru stresul psihic.

Rezultatele studiului aratå ca
factori de personalitate cu rol
pregnant în apari¡ia stresului psihic:

– introversia;
– imaturitatea psihicå;
– con¿tiinciozitate reduså;
– rela¡ionarea empaticå pentru

cei cu disponibilitå¡i afective
reduse în acest sens;

– preocuparea pentru rafinare ¿i
cizelare intelectualå.

Dacå în privin¡a primelor trei


