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Under the conditions of social-economic process accileration end the transitions to the market economy the study 

of the proffesional stress became of vitae importance for our society. According to the researches the professional 

stress affects about 1/3 of employees from the UE membrer states, the wimin reaching higher levels. But for wimin as 

well for the men the professional stress represent a problem in all the activity domains. 

 

În condiţiile accelerării proceselor social-economice şi tranziţiei la economia de piaţă, studierea stresului 

profesional capătă o importanţă vitală pentru societatea noastră. 

Modul de viaţă contemporan creează adesea situaţii în care omul se confruntă cu acţiunea factorilor de 

stres ce conduc la modificarea statutului său fiziologic. 

Dezvoltarea de mai departe a civilizaţiei şi progresul tehnico-ştiinţific contribuie la sporirea numărului 

de factori stresogeni. Organismul uman, confruntat cu numeroase situaţii de stres, antrenează întregul 

ansamblu de sisteme funcţionale, realizând un program de apărare-adaptare consolidat filogenetic şi 

perfecţionat de experienţa individuală [2, 3]. 

Persoanele care activează în câmpul muncii sunt expuse, în special, următorilor factori stresogeni: 

explozia informaţională, hipochinezia, criza de timp, normele suprasolicitate, condiţiile nefavorabile de 

temperatură, presiune, umiditate, lipsa normelor igienice la locul de muncă etc. A fost acumulat un amplu 

material experimental care relevă că reuşita ori nereuşita activității umane în condiţiile noi depinde de 

particularităţile tipologice şi, în special, de rezistenţa sistemului nervos [3, 6, 7]. 

Printre mutaţiile sociale care facilitează apariţia stresului profesional, se pot enumera: dezvoltarea 

mijloacelor de comunicaţie, aglomeraţia urbană, explozia demografică, poluarea, criza surselor energetice 

etc. Activitatea intelectuală exercită o anumită influenţă asupra stării emoţionale a omului. Stresul 

profesional este generat de criza de adaptare provocată mai ales de tranziţia, diversitatea mediului fizic şi 

psihoemoţional cu care se confruntă omul modern. Condiţiile sociale joacă un rol important în apariţia 

stresului profesional şi acţiunii sale negative [1, 4]. 

În ţările înalt dezvoltate, savanţii, medicii, muncitorii, juriştii ş.a. au conştientizat faptul că stresul este 

un însoţitor al omului şi că sursa, de regulă, o constituie condiţiile de la locul de muncă. 

Atât timp cât nu vom şti să dirijăm reacţia de stres, să anticipăm efectele ei negative şi să lărgim 

posibilităţile adaptive ale organismului, evoluţia omului este imprevizibilă. 

Scopul lucrării este de a studia şi evalua impactul stresului profesional asupra indicilor psihofiziologici 

ai organismului în procesul activității intelectuale la persoanele cercetate. 

În scopul realizării acestui obiectiv, ne-am propus următoarele sarcini: elucidarea problemelor de stres 

profesional în toată complexitatea acțiunii lui asupra organismului, studierea parametrilor psihofiziologici, 

analiza parametrilor fiziologici obţinuţi în procesul experimentelor, elaborarea unor recomandări practice în 

vederea diminuării nocive a stresului asupra omului. 

S-a făcut o analiză complexă (în baza experimentelor) a acţiunii stresului profesional asupra indicilor 

psihofiziologici în procesul activităţii intelectuale a persoanelor cercetate. 

Materiale şi metode de cercetare. Testările şi experimentele au fost efectuate asupra unui contingent 

de profesori de la două instituţii de învăţământ din raionul Nisporeni. 

Vârsta persoanelor supuse cercetării era cuprinsă între 24-56 de ani, de acelaşi sex (feminin), în număr 

de 40 de persoane. 

Cercetările s-au efectuat într-un interval de timp de 60 de zile. 

Investigaţiile s-au efectuat la o oră stabilită: dimineaţa 7.45, până la începutul zilei de muncă, şi după 

prânz, ora 14.00 la sfârşitul zilei de muncă.  
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Valorile manifestării reacţiilor psihocomportamentale la 

persoanele cercetate 

 
Legendă: 

1. instabilitate profesională; 

2. performanţe reduse; 

3. pasivitate; 

4. absenteism; 

5. depresie; 

6. iritabilitate; 

7. creativitate redusă; 

8. agresivitate; 

9. deteriorarea relaţiilor interpersonale; 

10. deficit de atenţie; 

11. insatisfacţie. 

 

Variaţia indicilor sistemului cardiovascular (F.C.C. şi T.A.) după starea sănătăţii şi vârstei 

 
La începutul zilei de muncă 

 
La sfârşitul zilei de muncă 
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Persoanele investigate au fos distribuite în 6 clase conform vârstei şi stării de sănătate: 

– femei cu starea sănătăţii normală şi vârsta cuprinsă între: 

1) 24-25 ani; 

2) 36-45 ani; 

3) 46-56 ani. 

– femei cu dereglări somatice cu vârsta cuprinsă între: 

1) 24-25 ani; 

2) 36-45 ani;  

3) 46-56 ani. 

Ca factori stresanţi au servit: 

– suprasolicitările intelectuale prin limitarea în timp şi organizarea neraţională a procesului de instruire; 

– suprapopularea sălilor de clasă (25-35 persoane); 

– hipochinezia; 

– iluminarea insuficientă; 

– mobilierul din sălile de clasă nu corespundea normelor igienice; 

– diverse metode de cercetare. 

În procesul de investigaţie, au fost aplicate următoarele metode: 

1) Metoda determinării stării de sănătate a persoanelor. 

Starea de sănătate a fost determinată conform analizei din fişele de sănătate şi conform chestionarelor 

pentru autoaprecierea stării de sănătate. 

2) Metoda studierii F.C.C. si T.A. (frecvenţa contracţiilor cardiace şi tensiunea arterială). 

Drept indici pentru cercetare au servit F.C.C. şi T.A. 

Această metodă s-a efectuat cu ajutorul aparatului electronic de diagnosticare expres – „Barier”(ROK-1), 

care permitea de a sincroniza cu precizie înaltă nivelul F.C.C şi T.A. 

În timpul fiecărei investigaţii, indicii T.A. şi F.C.C. se măsurau de 2 ori la unul şi acelaşi braţ, apoi se de-

termina media. Studierea stării funcţionale a sistemului cardiovascular se efectua la o oră stabilită (7.45-14.00). 

3) Metoda chestionarelor de evaluare (autoevaluare). 

Această metodă are drept scop chestionarea unor situaţii existenţiale cu rol de stresori, precum şi a unor 

trăsături personale ale subiectului văzând fie vulnerabilitatea sa la stresorii potenţiali sau electivi, fie 

coeficientul de toleranţă la stresul profesional, desemnând rezistenţa psihofiziologică a individului la stresul 

funcţional. Metoda chestionarelor de autoevaluare s-a utilizat pentru studierea răspunsului la stresul 

profesional sub aspect fiziologic, psihologic, comportamental. În acest scop, s-a aplicat chestionarul de stres 

profesional care cuprindea mai multe forme de teste. 

Evaluarea rezultatelor şi analizelor. Reacţiile psihocomportamentale la persoanele supuse cercetării 

s-au manifestat la un nivel înalt şi au fost depistate datorită aplicării în metoda de cercetare a chestionarului 

de stres profesional. S-au constatat reacţii atât de natură psihologică, cât si comportamentală. 

Analizând rezultatele chestionarului de stres profesional, s-a determinat că la 67,2% din persoanele 

chestionate predomină reacţiile de tip comportamental ce se reflectă prin instabilitate profesională şi 

performanţe scăzute. La 51,3% s-a manifestat starea de pasivitate, absenteism şi deteriorare a relaţiilor 

interpersonale. 

Totodată, persoanele examinate şi-au manifestat activitatea profesională prin diverse reacţii psihice şi 

emoţionale. La 17,5% s-a evidenţiat o stare de depresie întâlnită la persoanele cu vârsta cuprinsă între 24-35 

de ani. La un nivel înalt s-au manifestat reacţiile de iritabilitate – 52,4%, creativitate redusă – 35,6%, la fel 

s-au evidenţiat şi reacţiile de agresivitate – 9,5%, insatisfacţie – 25,2%, deficit de atenţie – 34,3%. La 

majoritatea persoanelor supuse cercetării, aceste reacţii au fost depistate combinat (reacţii de natură 

psihologică şi comportamentală). În urma aplicării acestei metode în procesul de investigaţie, am putea 

releva că factorii de stres profesional îşi lasă amprenta nu numai asupra sistemelor vitale ale organismului, ci 

şi asupra stării emoţionale, comportamentale, psihologice.  

Modificarea unor indici cardiovasculari (F.C.C şi T.A.) sub influenţa stresului profesional. 

Analizând F.C.C. şi T.A. la persoanele examinate la începutul zilei de muncă şi la sfârşitul, s-a observat o 

deviere de la normă a acestor parametri. 
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Astfel, s-a determinat că la persoanele cu starea sănătăţii normală şi vârsta cuprinsă între 24-35 ani, 

precum şi a celor cu dereglări somatice, F.C.C. creșterea spre sfârşitul zilei de muncă cu 6-12 b/min, T.A.S. 

cu 4-5 mm/Hg, ceea ce denotă faptul că persoanele cu vârsta cuprinsă între 24-35 ani sunt mai afectate de 

stres decât cele cu vârsta cuprinsă între 36-56 ani. Examinând F.C.C. şi T.A., s-a observat că în situații 

obişnuite la persoanele cu vârsta cuprinsă între 36-56 ani, atât sănătoase, cât şi la cele cu dereglări somatice, 

F.C.C şi T.A. sunt majore, din cauza dereglărilor de activitate a unor sisteme de organe, precum şi a vârstei 

înaintate. În prealabil şi la aceste persoane spre sfârşitul zilei de muncă se observă o creștere a F.C.C. 2-4 

b/min, a T.A.S. şi T.A.D. cu 3-5 mm/Hg, datorită influenţei factorilor stresogeni asupra funcţiei sistemului 

cardiovascular. 

În condiţiile muncii intelectuale, modificarea F.C.C. şi T.A. depinde şi de mulţi factori obiectivi: 

inclusiv de caracterul muncii, starea emoţională a persoanei, reactivitatea sistemului nervos şi reglarea 

aparatului cardiovascular. 

Variaţia dereglărilor somatice la persoanele cercetate. Conform anamnezei din fişele de sănătate, ale 

persoanelor şi ale analizei chestionarelor pentru autoaprecierea stării de sănătate, au fost determinate cele 

mai frecvente dereglări din partea unor sisteme de organe. 

 În aşa fel, s-a stabilit că 77-80% dintre persoanele cercetate aveau dereglări ale funcţiilor diferitelor 

sisteme: respirator, cardiovascular, gastrointestinal, nervos, urogenital etc., la 20-30% starea sănătății era în 

normă. 

Deşi dereglările funcţionale ale unor sau altor organe exprimă parţial starea de sănătate a  persoanelor, 

informaţia obţinută în urma analizei fişelor şi chestionarului de sănătate permite a afirma că la persoanele cu 

vârsta cuprinsă între 24-35 de ani, precum şi la cele cu vârsta între 36-56 de ani, se distinge, practic, aceeaşi 

frecvenţă a devierilor somatice (corespunzător 77-80%). 

Analiza rezultatelor testării şi gruparea autoaprecierii dereglărilor conform organelor şi sistemelor 

denotă că, în mare măsură, reprezentarea lor corespunde tabloului dereglărilor descrise ca rezultat al 

aprecierilor conform fişelor de sănătate. 

Cele mai frecvente dereglări somatice, stabilite la persoanele cercetate se referă la următoarele sisteme: 

respirator (19,5-20,5%), cardiovascular (38-39%), gastrointestinal (9,5-10,5%), nervos (5,5%), urogenital 

(4,5%), la restul persoanelor nu au fost stabilite dereglări. 

Femei cu vârsta cuprinsă între 24-35 de ani 
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Femei cuprinse cu vârstă între 36-56 de ani 

 

 
Legendă: 

1. fără dereglări;  

2. sistemul respirator; 

3. sistemul cardiovascular; 

4. sistemul gastrointestinal; 

5. sistemul nervos; 

6. sistemul urogenital. 

 

Concluzii. Din rezultatele obţinute, putem conchide că activitatea intelectuală încordată, legată de 

efectuarea rapidă a normei de muncă în condiţiile crizei de timp, condiţionează o stare de stres însoţită de: 

– erori de procesul muncii; 

– oboseală mărită; 

– manifestarea reacţiilor psihocomportamentale; 

– o creştere a T.A. şi a F.C.C. 

Stresul profesional poate fi apreciat ca un factor negativ, care, de cele mai multe ori, constituie un factor 

de scădere a rezistenţei adaptive. 

Factorii stresogeni, la o acţiune îndelungată, pot duce la dereglarea funcţiilor sistemelor de organe şi 

apariţia diferitelor patologii. 

Datele experimentale obținute constituie nişte premise pentru recomandări practice în vederea 

contracarării stresului profesional şi diminuării acţiunii sale negative asupra sănătăţii şi activităţii 

intelectuale. 

Măsurile eficace de prevenire a stresului profesional trebuie să fie stabilite într-un program special, la 

realizarea acestuia participând persoane din diferite domenii: medicină, psihologie, sociologie, fapt care ar 

imprima acestei probleme un aspect social. 

Referinţe: 

1. Alonso S., Estres y depression // Med. Clin., 1991, p.320-314. 

2. Derevenco P., Stresul între sănătate şi boala de la teorie la practică, Dacia, Cluj-Napoca, 1992. 

3. Floru R., Stresul profesional, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1974. 

4. Furdui F.I., Stres i zdorovie, Ştiinţa, Chisinau, 1990. 

5. Dan G., Factori obiectivi şi subiectivi în integrarea profesională a femeii, Iaşi, 1995, p. 20-23. 

6. Hăulică I., Stresul şi boala, Dacia, Bucureşti, 1992. 

7. Levi L., Le stress dans l’industrie. Causes, effects et prevention, B.I.T., Geneva, 1984. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6

%


