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STUDIU CLINIC8

REZUMAT
Articolul de faţă a analizat importanţa stresului, anxietăţii şi depresiei în cazul a două eşantioane de studenţi din 
domeniul tehnic investigaţi în perioada non-stresantă şi în perioada de presesiune, considerată de stres ridicat. 
S-au utilizat scala de stres perceput – PSS-14 şi scala de anxietate şi depresie – HAD. Rezultatele ne arată că 
stresul perceput este moderat în perioada de nonstres şi suferă o creştere semnifi cativă în perioade de presesiune. 
Stresul perceput este generator de anxietate şi depresie indiferent de momentul evaluării acestor variabile. Datele 
sugerează o gestionare defi citară a stresului de către studenţi şi, de asemenea, existenţa unui număr relativ 
crescut de persoane cu anxietate de examinare.
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ABSTRACT
This article has considered the importance of stress, anxiety and depression in two samples of students in the 
technical area investigated during the nonstress period and pre-session time considered with high stress. We 
used the Scale of Perceived Stress – PSS-14 and Anxiety and Depression Scale – HAD. The results show that 
perceived stress is moderate during the nonstress period and suffer a signifi cant increase in pre-session period. 
Perceived stress generates anxiety and depression regardless of time of assessing these variables. Data sug-
gests poor stress management by students and also the existence of a relatively high number of people with 
anxiety examination. 
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STRES, ANXIETATE ŞI DEPRESIE ÎN MEDIUL 
STUDENŢESC

Stresul studenţesc este o problemă de continuă 
actualitate, prin prisma mediului academic în per-
manentă transformare cu care se confruntă actorii 
acestei sfere. 

Studenţii din domeniul tehnic constituie o 
populaţie sensibilă la stres, din cauza programului 
extrem de încărcat şi, în consecinţă, a examenelor, 
timpului liber redus şi multitudinii de discipline de 

studiu. Aşa cum am arătat, într-un studiu anterior, 
principalele surse de stres în mediul studenţesc teh-
nic sunt: necesitatea de a face faţă cu succes eva-
luă rilor (examene, colocvii etc.), adaptarea la meto-
dele de predare şi practicile profesorale, structura 
disciplinelor de studiu şi obligaţia prezenţei la 
cursuri şi seminarii (Balgiu, 2014). În privinţa cer-
cetărilor de gen, un număr de studii arată că per-
soanele feminine din mediul universitar experi-
men tează niveluri mai înalte de stres şi, prin urmare, 
manifestă simptome psihosomatice într-o frecvenţă 
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şi gamă mai dezvoltată comparativ cu bărbaţii 
(Légeron, 2003; Dussellier Dunn, Wang, Shelley, 
Whalen, 2005; Fornés-Vivez, Garcia-Banda, Frias-
Navaro, Hermoso-Rodriguez, Abaunza-Santos, 2012; 
Balgiu, 2014). 

Principalele aspecte corelate cu stresul stu den-
ţesc, aşa cum arată majoritatea autorilor, sunt anxie-
tatea şi depresia, urmate de tulburările sezoniere, 
in somniile, inapetenţa, tulburările fi zice şi deterio-
ra rea sănătăţii mentale (Dusselier et al., 2005; 
Hystad, Eid, Laberg, Johnsen, Batone, 2009). Astfel, 
o cercetare realizată pe studenţi medicinişti relevă 
că subiecţii cu depresie au niveluri mai înalte de 
stres şi niveluri scăzute de susţinere socială com-
parativ cu persoanele fără simptome depresive. Iar 
femeile experimentează, în general, grade mai 
înalte de stres şi depresie comparativ cu bărbaţii 
(Laurence Williams, Eiland, 2009). Datele sunt si-
milare şi pentru spaţiul românesc. Astfel, un studiu 
realizat pe 100 de studenţi din anul întâi ai facultăţii 
de medicină, în care s-au utilizat scale de stres per-
ceput, de autoevaluare a depresiei şi anxietăţii con-
chide că stresul perceput este predictor important al 
depresiei şi anxietăţii. Prevalenţa depresiei şi anxie-
tăţii autoraportate în populaţia de adulţi aparent să-
nătoşi este destul de ridicată (Mihăilescu, Matei, 
Cioca, Iamandescu, 2011). 

METODOLOGIA CERCETĂRII
Obiective: 

• evaluarea stresului perceput şi a principalelor 
sale consecinţe, anxietate şi depresie într-un 
grup de studenţi din domeniul tehnic; 

• comparaţia nivelurilor de stres, anxietate şi 
depresie în perioada nonstresantă şi perioada 
de stres (presesiune).

Participanţi
186 de studenţi din anii I şi II ai Universităţii 

Politehnica din Bucureşti, selectaţi alea tor în timpul 
primului semestru al anului uni ver sitar. Eşantionul 
a fost compus din două sub eşan tioane:

Eşantion 1: N = 96, cu media de vârstă M = 19,48, 
A.S. = 0,72, din care 71 bărbaţi şi 25 de femei, eva-
luat în perioada nonstresantă (perioada semestrului 
universitar) 

Eşantion 2: N = 92, cu media de vârstă M = 22,10, 
A.S. = 0,70, din care 47 de bărbaţi şi 45 de femei, 
evaluat în perioada considerată stresantă (perioada 
presesiune). Ipoteza de la care am pornit este legată 
de faptul că stresul perceput este crescut în perioada 
din apropierea examenelor comparativ cu cea non-
stresantă.

Instrumente
Scala de percepţia stresului – PSS 14 (Cohen, 

Wiliamson, 1988) este un chestionar autoadministrat 
care explorează sentimentul subiectiv de stres cu 
ra portare la decursul ultimei luni. Comportă 14 
itemi pe o scală de la 1 – Niciodată la 5 – Deseori. În 
fi nal, se calculează un scor total de stres perceput – 
STSP care poate varia între 14 şi 70. Coefi cienţii  
sunt 0,78 pentru populaţia generală şi 0,85 pentru 
populaţia de studenţi (Cohen, Karmak & Mer-
melstein, 1983). Validitatea sa corelează previzibil 
cu alte scale de stres (scala evenimentelor stresante, 
scala responsabilităţii la locul de muncă etc). 

Scala de anxietate şi depresie – HAD (Zigmond, 
Snaith, 1983) conţine 14 itemi apreciaţi pe o un 
con tinuum de la 0 – Niciodată la 3 – Foarte des ( 
= 0,75). Scala apreciază stările emoţionale resimţite 
în decursul ultimei săptămâni şi evaluează starea de 
sănătate pe două niveluri: prezenţa tulburărilor an-
xioase şi prezenţa tulburărilor depresive, fi ecare 
cuprinse între 0 şi 21.

Procedură
Chestionarele au fost completate colectiv la 3 

săptămâni de la începutul semestrului, în cazul pri-
mului eşation şi în ultimele 3 zile ale semestrului I, 
în apropierea sesiunii de examene de iarnă, în cazul 
celui de-al doilea eşantion. Studenţii nu au fost in-
formaţi asupra obiectivelor cercetării şi a conţinu-
tului chestionarelor.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

În Tabelul 1 sunt redate scorurile medii obţinute 
pentru cele două scale aplicate în perioada de stres 
şi nonstres. Dacă raportăm la etalonul original al 
testului (M = 21, +/-7,2) vom observa că stresul 
perceput este moderat în perioada de nonstres şi 
ridicat în perioada de evaluare. Pentru a vedea sem-
nifi caţia diferenţelor am apelat la testul t (Tabelul 
2). S-a obţinut o diferenţă semnifi cativă între cele 
două eşantioane examinate în pre-stres şi în pe-
rioadă de stres pentru scorul de stres (t = - 4,37, 
p = 0,000020) şi anxietate (t = - 4,02, p = 0,000085).

Aducem în prim plan o comparaţie cu studenţi 
de la medicină investigaţi cu aceeaşi scală de stres 
perceput, la care media este M = 26,90 +/-6,05 în 
perioadă de stres (Mihăilescu et al, 2011). Putem 
observa că stresul perceput în perioadă de examen 
este mare la studenţii tehnicieni, însă considerabil 
ridicat la studenţii de la medicină. 

În privinţa anxietăţii şi depresiei, datele ne arată 
că în perioada de presesiune, anxietatea este peste 
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limitele acceptabile. Singura diferenţă de gen s-a 
obţinut în cazul eşantionului doi pentru dimensiunea 
anxietate: studentele sunt mai afectate de evaluarea 
cu care urmează să se confruntă şi manifestă un 
grad mai înalt de anxietate (t = -2,06 p = 0,005020) 
comparativ cu bărbaţii. 

 
TABELUL 1. Medii şi abateri standard
Variabile M A.S. Min/Max

Eșanti on 1
STSP 19,55 6,78 4-40
An 7,36 3,08 1-17
De. 5,94 3,53 1-17

Eșanti on 2
STSP 23,75 6,18 8-36
An. 9,25 3,30 1-18
De. 4,97 2,53 1-15

TABELUL 2. Semnifi caţia diferenţelor
Subiecţi

Variabile

Eșanti on 1 / perioada nonstresantă – 
Eșanti on 2 / perioadă stres

t p
STSP - 4,37 0,000020
An. - 4,02 0,000085
De. - -

În Tabelul 3, am prezentat analiza corelaţională 
intervariabile. Observăm similarităţi între eşantioa-
nele investigate în perioade de stres şi de nonstres. 
Toate corelaţiile sunt ascendente. Putem afi rma că 
nivelul înalt al stresului perceput prevalează asupra 
anxietăţii şi depresiei. Observăm şi datorită analizei 
corelaţionale cum creşterea stresului perceput este 
urmată de creşterea anxietăţii şi depresiei. Tabelul 
3 relevă o creştere a coefi cienţilor de corelaţie în 
perioada de stres (r între 0,45 şi 0,55) comparativ 
cu cei care caracterizează eşantionul investigat în 
perioada nonstresantă (coefi cientul de corelaţie 
între stresul perceput şi anxietate este r = 0,54 şi 
între stresul perceput şi depresie r = 0,37). Stresul 
perceput este într-o măsură mai mare generator de 
depresie pentru eşantionul investigat în perioada 
nonstresantă. Rezultatele sugerează, în primul rând, 
interrelaţionarea extrem de ridicată dintre stresul 
perceput, anxietate şi depresie şi, în altă ordine de 

idei, o gestionare defi citară a stresului de către 
studenţi. 

TABELUL 3. Intercorelaţia variabilelor
Eșanti onane Variabile 1 2 3

Eșanti on1
1. STSP –
2. An. 53* –
3. De. 37* 33* –

Eșanti on 2
1. STSP –
2. An. 56* –
3. De. 45* 40* –

CONCLUZII

Învăţământul superior este permanet conec tat la 
evenimente cu grad ridicat de stres. Aşa cum era de 
aşteptat, presiunea cea mai mare pentru studenţi 
este exercitată de examene.

Din studiul de faţă reiese că stresul perceput, 
anxietatea şi depresia sunt extrem de inter co relate 
în mediul studenţesc. Stresul perceput este generator 
de anxietate cu atât mai mult în perioada de exa-
mene. Rezultatele sugerează că în lotul evaluat 
există un număr mare de per soane cu anxietate de 
examinare, cum este de numită în literatură (Jamieson, 
Nock, Mendes, 2013) sau chiar tulburare de anxie-
tate socială. Aşa cum reiese din datele ob ţinute, se 
pare că respectivii subiecţi sunt mai de grabă per-
soane feminine. Indiferent de natura stre santă ine-
rentă evaluării, indivizi în cauză trăiesc sentimente 
de afectivitate negativă exacerbate în evaluare 
comparativ cu indivizii mai puţin anxioşi. Co relăm 
rezultatele şi cu faptul că numărul stu denţilor care 
declară că au difi cultăţi pe planul să nătăţii mentale 
datorită evenimentelor întâm pinate în mediul uni-
versitar a crescut cu 45% în ultimul deceniu, con-
form Agenţiei de Statis tică pentru Edu caţie Su pe-
rioară (Evans, 2013). În aceste con diţii, se impune 
ca profesorii şi con silierii din uni versităţi să ajute 
studenţii la gestionarea cu efi cienţă a stresului, ceea 
ce ar însemna să transforme pe rioada de examinare 
într-o învăţare a dezobişnuirii de teamă.
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