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În loc de prefa]\
Este stresant s\ scrii o carte. Este [i mai stresant s\ o editezi, s\ îi faci
prefa]\ [i s\ o corectezi, s\ termini toate retu[urile, dar poate, cel mai
stresant este s\ realizezi o cercetare cu privire la....STRES [i s\ încerci s\
îl abordezi [i altfel, adic\ în manier\ pozitiv\....A[a a început istoria
lucr\rii de fa]\. Multe ore din via]a mea [i-au g\sit sfâr[itul în formularea
unor ipoteze plauzibile [i în g\sirea unei argumenta]ii care s\ stea în
picioare. Sper c\ am reu[it s\ v\ stârnesc interesul în încercarea de a v\
r\spunde la întrebarea „Exist\ stres bun?”
Despre autoare, (nu nu voi spune dac\ este sau nu o persoan\ stresat\)
voi spune c\ este licen]iat\ în Psihologie în cadrul Facult\]ii de Psihologie
[i {tiin]ele Educa]iei, Universitatea Bucure[ti, absolvent\ a Masteratului
de Psihologie Organiza]ional\ [i Economic\, din cadrul aceleia[i facult\]i
[i în prezent doctorand\ în psihologie, realizatoarea mai multor publica]ii
de specialitate, câ[tig\toarea mai multor premii [i distinc]ii [i poate cel
mai important, extrem de pasionat\ de Psihologia Organiza]ional\ [i în
spe]\ de problema atât de controversat\ a stresului, pe care va încerca nu
numai s\ o abordeze [i în continuare în maniere dintre cele mai variate, ci
mai ales va încerca s\ g\seasc\ solu]ii optime în dep\[irea acestei st\ri...
Cel care mi-a acordat încredere în pornirea acestui demers destul de
laborios [i îndr\zne] în acela[i timp [i c\ruia mi-a[ dorii s\ îi spun într-o
zi cât de mult îl admir, (tocmai am spus-o) a fost profesorul meu coordonator, domnul Mielu Zlate, profesor universitar doctor, de la care am
înv\]at c\ cel mai important este s\ [tii s\ î]i sus]ii [i s\ î]i argumentezi
punctul de vedere indiferent care ar fi acela [i s\ porne[ti cu încredere [i
astfel am început s\ prind aripi...
Sper ca acest studiu s\ trag\ un semnal de alarm\ [i dac\ un singur
cititor va în]elege c\ noi suntem cei care form\m reprezentarea stresului
[i st\ în puterea noastr\ ca aceasta s\ fie mai degrab\ pozitiv\ [i nu
negativ\, îmi voi permite s\ consider studiul un succes!
Lectur\ pl\cut\!
9

Extras din volumul:
Moise, A. (2007). Realitati organizationale: varsta si stresul. Iasi, Romania: Lumen.

REALIT|}I ORGANIZA}IONALE: V+RSTA {I STRESUL

Pagina lasata
intentionat goala

10

Extras din volumul:
Moise, A. (2007). Realitati organizationale: varsta si stresul. Iasi, Romania: Lumen.

Introducere
Cercet\torii au demonstrat c\ în Europa mai mult de 40 de milioane de
oameni sunt afecta]i de stresul datorat locului de munc\. Stresul la locul
de munc\ este responsabil pentru milioane de zile lucr\toare neutilizate în
fiecare an [i pentru milioane de concedii de boal\. De[i cifrele care reflect\
pierderile umane [i b\ne[ti sunt semnificative, multe întreprinderi nu
realizeaz\ cât afecteaz\ stresul la locul de munc\ via]a economic\. Biroul
de Statistic\ a Muncii din SUA nume[te efectele stresului ocupa]ional ca
reac]ii Neurotice la stres. Atât SUA cât [i Uniunea European\ vor acorda
o aten]ie deosebit\ problematicii stresului în anii urm\tori.
Combaterea stresului în UE se face prin acordarea de prime angaja]ilor,
pentru reintegrarea în câmpul muncii sau tratamente medicale. Companiile fac investi]ii, iar statul acord\ subven]ii [i granturi pentru prevenirea stresului. Cu toate acestea speciali[tii consider\ c\ se fac prea
pu]ine [i recomand\ patronilor s\ ofere condi]ii de munc\ cu mult mai
bune, pentru c\ asta este singura modalitate de a ie[i în câ[tig. Un raport
recent al European Working Conditions Observatory arat\ c\ munca la un
nivel ridicat al intensit\]ii aduce câ[tiguri doar pe termen scurt. Plusul
financiar ob]inut de o companie în urma cre[terii eficien]ei se transform\
în pagub\ pe termen lung datorit\ cheltuielilor a celor afecta]i de stres. În
anul, 2001, de exemplu în Olanda s-au pierdut 6 miliarde de euro din
cauza zilelor de munc\ în care angaja]ii stresa]i au lipsit de la serviciu,
sau din cauza înlocuirii lor masive, iar o parte din bani au fost cheltui]i pe
concedii medicale. Studiul arat\ c\ prevenirea stresului cost\ de 3 ori mai
pu]in decât tratarea efectelor acestuia. Autorii raportului au ajuns la
concluzia c\ în 7 state membre ale Uniunii Europene - Danemarca, Finlanda, Fran]a, Germania, Olanda, Spania [i Suedia, stresul este favorizat
de controlul prea stric exercitat de superiori asupra angaja]ilor, de sarcini
monotone, prea complexe în raport cu responsabilit\]ile.
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În Germania de exemplu, cauza principal\ a absen]elor de la serviciu
este depresia cauzat\ de stres. Ministerul Muncii din Olanda a pus la
punct un model al pierderilor financiare din cauza stresului la locul de
munc\, ap\rut ca urmare a condi]iilor de munc\ nefavorabile. Concluzia
a fost c\, în 2001, s-au cheltuit în medie 1768 de euro pentru fiecare
angajat care a avut probleme de s\n\tate din cauza atmosferei de la
serviciu. Cumulate, cazurile angaja]ilor lovi]i de stres au dat în PIB-ul
Olandei o gaur\ de 2,98 la sut\. Prevenirea acestor situa]ii ar fi costat doar
400 de euro pentru fiecare angajat. Factorii care au fost lua]i în considerare
în raport au fost absen]a [i accidentele la locul de munc\, costurile de
prevenire a acestora, aten]ia acordat\ asisten]ei medicale. Autorii raportului au plecat de la premisa c\ munca individual\ a fiec\rui angajat
ajut\ la cre[terea productivit\]ii întregii companii. În Germania, în acela[i
an, problemele psihologice ale angaja]ilor au costat trei miliarde de euro.
În Olanda trei din [ase angaja]i nu au venit la serviciu dup\ un accident de
munc\.
În Danemarca, Finlanda, Olanda [i Spania, datele arat\ c\ sectoarele
cele mai afectate de stres sunt s\n\tatea [i serviciile sociale, urm\toarele
pozi]ii ocupându-le educa]ia, administra]ia public\, sectorul bancar, transporturile, industria hotelier\ [i poli]ia. În primele sectoare men]ionate
lucreaz\ în majoritate femei, în ciudat costurilor mari legate de stres se
fac prea pu]ine pentru combaterea acestuia.
Frecven]a apari]iei stresului la locul de munc\ difer\ în func]ie de
fiecare afec]iune în parte. În general, femeile sunt afectate de stres mai
mult decât b\rba]ii, dar atât pentru femei cât [i pentru b\rba]i, stresul
poate fi o problem\ în toate sectoarele de activitate [i la toate nivelele
unei organiza]ii. Una dintre cele mai frecvente cauze este lipsa de control
asupra muncii. 35% din angaja]i afirm\ c\ nu au nici un cuvânt de spus în
privin]a sarcinilor lor [i 55% se plâng c\ nu au nici o influen]\ asupra
duratei muncii. Monotonia muncii, termenele limit\ foarte strânse, tratementul necorespunz\tor la locul de munc\ sunt al]i factori care conduc
c\tre acela[i rezultat. Acolo unde exist\ informa]ii privind tendin]ele (în
]\rile nord-europene), cifrele indic\ o cre[tere a frecven]ei apari]iei stresului, atât pentru femei cât [i pentru b\rba]i. În Olanda, se pare c\ este o
situa]ie stabil\, de[i acest fapt este atribuit des la nivel na]ional, importan]ei acordate angaja]ilor s\n\to[i.
12
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Stresul la locul de munc\ este un concept de multe ori neîn]eles. La
prima vedere s-ar p\rea c\ scopul ar fi s\ reducem stresul din mediul de
lucru la zero. Rezultatele arat\ o varietate a tipurilor de impact al stresului.
La unii dintre poli se afl\ lipsa total\ a stresului. La prima vedere aceata
ar fi condi]ia ideal\. O analiz\ mai atent\ a companiei reflect\ aceast\
stare ca pe una de apatie [i de lips\ a orient\rii angaja]ilor c\tre rezultate.
Lipsa presiunii la locul de munc\ poate întradev\r s\ reduc\ divergen]ele,
dar oricum nici munc\ nu se mai face. La cel\lalt pol, stresul excesiv
creeaz\ un tip diferit de „conflict”. Prea mult\ activitate, mai ales dac\ nu
este direc]ionat\ specific, creeaz\ un conflct de tip haotic [i disfunc]ional.
În cadrul companiilor de ast\zi ce cresc în ritm alert, managementul
nivelului de conflict poate fi o chestiune de succes sau faliment al companiei. Ceea ce a fost considerat în organiza]iile de succes ca o „presiune”
acceptabil\ este starea de efervescen]\ generat\ de încrederea în obiectivele companiei [i de implicarea în proiecte care au semnifica]ie clar\
pentru angaja]i. Acest tip de efervescen]\ sau agita]ie, dac\ vrem poate
crea acea presiune care s\ contribuie la atingerea scopurilor stabilite de
organiza]ie.
Stresul afecteaz\ s\n\tatea determinând apari]ia unor afec]iuni ale
organismului ca de exemplu: cardiopatia ischemic\, afec]iuni psihice
(anxietate, depresie, suicid), afec]iuni muscalo-scheletice, gastro-intestinale, infarct miocardic etc. Ca [i cauze ale stresului în func]ie de sex sa descoperit c\ pentru b\rba]i cauza principal\ este pierderea controlului
la locul de munc\, adic\ lucr\torul are sentimentul c\ nu poate influen]a
cu nimic desf\[urarea muncii, nun reu[e[te s\ în]eleag\ nici procesul
muncii, nici structura de organizare a firmei, nici locul s\u acolo unde
este angajat. Pentru femei cel mai important este siguran]a locului de
munc\, ele se tem cel mai mult de pierderea postului.
A[adar, societatea modern\ ne ofer\ foarte multe avantaje, lucruri de
care nu ne putem lipsi, îns\ tot ea ne ofer\ foarte multe surse de stres, care
mai devreme sau mai târziu î[i vor ar\ta efectele negative, transformândune în persoane stresate.
Într-o lume în care toat\ lumea vorbe[te de efectele devastatoare ale
stresului, noi am încercat o abordare nou\ cel pu]in pân\ în momentul de
fa]\, la nivelul psihologiei organiza]ionale [i anume conceputul de eustres.
13
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{i cum nu puteam aborda eustresul f\r\ a aduce în discu]ie conceptul de
distres am realizat o sintez\ a celor dou\ concretizat într-un instrument de
determinare a specificului reac]iei la eustres respectiv distres. Este bine
de [tiut, încurajator chiar am spune, c\ stresul poate avea [i o valen]\
pozitiv\. Iar odat\ opera]ionalizat acest concept va putea conduce c\tre
noi perspective de eficientizare a activit\]ii la nivel organiza]ioal. De ce?
Pentru c\ cel mai frecvent [i totodat\ cel mai devastator factor stresant îl
constituie situa]ia de munc\, care se r\sfrânge atât asupra activit\]ii profesionale cât [i asupra s\n\t\]ii celor care presteaz\ munc\ [i nu în ultimul
rând asupra vie]ii de familie. Nu este cunoscut\ o perioad\ de-a lungul
istoriei fiin]ei umane în care stresul profesional s\ nu fi fost prezent.
A[adar el nu este o caracteristic\ a epocii moderne, a ultimilor ani, îns\
odat\ cu dobândirea unor noi valen]e cu accente pe înc\rc\tura psihologic\, la care s-a ad\ugat suprapunerea peste problemele muncii a celor
de natur\ socio-economic\ [i politic\ cu conota]ie negativ\, stresul ocupa]ional s-a amplificat cel pu]in din direc]ia for]ei de penetra]ie, iar
consecin]ele sale au devenit din ce în ce mai devastatoare pentru individ.
Acesta este unul din motivele pentru care cu prec\dere în ultimii treizeci
de ani majoritatea cercet\torilor au abordat acest subiect.
Pe de alt\ parte cercetarea de fa]\ aduce un discu]ie un alt subiect
destul de controversat [i de dezb\tut în ultimii ani, care a condus c\tre
modific\ri [i la nivel legislativ este vorba despre vârsta adult\ organiza]ional\. Potrivit ultimelor dezbateri vârsta de pensionare s-a modificat. Ce a condus la aceast\ decizie este faptul c\ fiin]a uman\ se
adapteaz\ lumii în care tr\im, respectiv flexiblitatea de care dispunem ne
face s\ ne mul\m pe cerin]ele mediului, lucru care face, ca invalidarea
profesional\ s\ se fac\ mult mai târziu. Potrivit ultimelor cercet\ri, individul este capabil s\ munceasc\ pân\ la moarte. Desigur aceste rezultate
nu pot fi uniformizate pentru to]i indivizii lumii, îns\ din ce în ce mai
mul]i dintre cei care ating vârsta pension\rii fie doresc o men]inere în
activitate, fie aleg s\ continue altfel activitatea.
A[adar cercetarea de fa]\ a încercat s\ surprind\ o rela]ie între doi
factori cu efecte cosiderabile atât asupra fiin]ei umane, cât [i asupra
organiza]iei: vârsta adult\ organiza]ional\ [i reac]ia la eustres-distres.
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Pentru a putea da un caracter de generalitate rezultatului, am luat în
considera]ie faptul c\ individul se comporta diferit în medii organiza]ionale diferite. Acesta a fost motivul pentru care studiul de fa]\ se dore[te
a fi unul analitic [i comparativ între dou\ tipuri de organiza]ii diametral
opuse. Rezultatele sunt incitante pentru c\ surprind similarit\]i [i diferen]e
la care poate nu ne-am fi a[teptat.
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A. ABORDAREA TEORETIC|
I. Elemente definitorii ale stresului
1. Ce este stresul? Modalit\]i de abordare ale stresului
Nu exist\ om pe fa]a p\mântului care s\ nu se confrunte zi de zi cu
probleme. Autobuzul care nu vine la timp, pre]urile care cresc f\r\ oprire,
pierderea locului de munc\, examenul sau teza care se apropie. Tr\im
într-un secol al vitezei [i aproape to]i, f\r\ excep]ie, ne plângem sau
dimpotriv\, brav\m cu via]a stresant\ pe care o ducem. Dar de fapt, ce
este stresul?
De origine englez\, cuvântul stres presupune o serie de substantive
destul de apropiate ca în]eles, dar care p\streaz\ în anumite m\suri totu[i,
nuan]e u[or diferite: presiune, ap\sare, efort, solicitare, tensiune, constrângere, încordare nervoas\. În limba român\, termenul de stres a fost
preluat ini]ial cu ortografia din limba engleza (stress) pentru ca mai apoi
ortografia sa fie adaptat\, cu un singur „s” (stres) atunci când au ap\rut
derivatele adjectivale (stresant), substantivale (stresor) [i verbale (a stresa).1
În Anglia, în secolul al XVII-lea, stres însemna „stare de depresie în
raport cu oprimarea sau duritatea, cu priva]iunile, oboseala [i, într-un
sens mai general, adversitatea vie]ii”.2
Mai târziu, în secolul al XIX-lea, apare no]iunea conform c\reia condi]iile de via]\ agresive (stres) pot antrena suferin]e fizice sau mentale

1
2

H., Selye, The stres of life, New York: McGraw-Hill, 1956.
www.referate.ro
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(strain). În anul 1872, Darwin publica „teoria evolu]iei”. În opinia sa,
frica, o caracteristic\ permanent\ a omului [i a animalului, are rolul de a
mobiliza organismul pentru a face fa]\ pericolului. El nume[te nu numai
emo]ia, ci [i actul emo]ional ce are loc în fa]a unei situa]ii de urgen]\:
„fuga sau lupta”. O alta figur\ marcant\ a acestui secol este William
James, promovatorul func]ionalismului, în a c\rei viziune semnificative
erau rolul func]iilor psihice în vederea adapt\rii individului [i a organismului s\u la condi]iile de mediu. În anul 1884 James pune întrebarea
„Ce este emo]ia ?”, iar în 1890 î[i publica „tratatul de psihologie” [i
anun]a c\ procesul psihic este secundar procesului fizic. William James
acorda o mare importan]\ autoevalu\rii perceptive, reluat\ mai târziu în
psihologia cognitiv\.
În anul 1914, Walter Bradford Cannon, unul dintre cei mai mari fiziologi din America de Nord, profesor la Harvard, în lucr\rile sale
fundamentale privind emo]ia, folose[te termenul de stres mai întâi în sens
fiziologic. În anul 1928, el d\ acestui termen [i un sens psihologic, atunci
când men]ioneaz\ rolul factorului emo]ional în evolu]ia bolilor. Imediat
dup\ aceasta, Cannon subliniaz\ leg\tura direct\ dintre reac]ia organic\ [i
reac]ia comportamental\ de fug\ sau de lupt\ în fa]a unui pericol nea[teptat, completând astfel teoria lui Darwin.3
Paul-Marie Reilly, fiziolog francez, descrie în anul 1934 un sindrom
general de reac]ie la orice agresiune, în raport cu activitatea sistemului
nervos autonom, [i anume sindromul de iritare. Cu toate acestea, cel care
lanseaz\ în limbajul medical, înc\ din 1936, conceptul de stres este fiziologul canadian Hans Selye. Înc\ din vremea în care era student în
medicina la Universitatea din Praga, Selye a fost intrigat de sindromul
general al maladiei, sindrom descris de pacien]ii afecta]i de boli infec]ioase, prezentând to]i acelea[i simptome, îns\ f\r\ vreun simptom
specific. Selye deduce din aceasta c\ trebuie s\ fie vorba de un r\spuns
nespecific al organismului la boal\. Tot în anul 1936, descrie „sindromul
general de adaptare” (SGA) ca fiind efortul f\cut de organism pentru a

3

C.L., Cooper, R.D., Cooper, L.H., Eaker, Living with stres, London, Penguin Books,
1988, p. 10.
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