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RELAŢIA DINTRE STRES ŞI MECANISMELE DE COPING LA 

PERSOANELE CU HIPERCOLESTEROLEMIE 

Sever MUREŞAN    

 
Stresul ca fenomen psihic rezultă din perceperea în manieră proprie a relaţiilor individului 

cu mediul. În această interacţiune sistemul nervos declanşează răspunsuri de apărare care 

pot tulbura anumite funcţii fiziologice; hipercolesterolemia fiind alături de multe altele o 

posibilă consecinţă. Studiul demonstrează că în cazul persoanelor cu hipercolesterolemie 

mecanismele de coping disfuncţionale prevalează ca răspuns la stresori alături de copingul 

centrat pe problemă sau pe emoţii. Tendinţa de a se focaliza asupra distresului, distragerea 

atenţiei de la gândirea asupra scopurilor cu care interferează stresorul, reducerea efortului 

pentru a putea face faţă situaţiei, sunt cele mai des întâlnite mecanisme de coping în cazul 

persoanelor cu hipercolesterolemie.  

 
stres, colesterol, mecanisme de coping. 

 

Stress as a mental phenomenon results out of one’s own perception of the relationships 

between the individual and the environment. In this interaction, the nervous system 

launches defense responses which can disturb some of the physiological functions, 

hypercholesterolemia being one among many other possible consequences. The study 

shows that in the case of people suffering from hypercholesterolemia the dysfunctional 

coping mechanisms prevail as an answer to the stress factors, along with problem-focused 

and emotional-focused coping. The tendency of focusing on distress, distraction from 

thinking of the purposes with which the stressor interferes, reducing efforts in order to face 

the situation are the most common coping mechanisms in case of people with 

hypercholesterolemia. 

 
stress, cholesterol, coping mechanisms 

 

INTRODUCERE  

CADRU TEORETIC 
 

La originea stresului se află numeroase cauze, 

atât interne cât şi externe. Agenţii stresori se 

regăsesc atât în interiorul cât şi în exteriorul 

nostru. Dintre cauzele externe enumerăm: locul 

de muncă, familia, şcoala, etc. Agenţii stresori 

interni ţin de temperamentul nostru, modalitatea 

de soluţionare a problemelor, luarea deciziilor, 

nivelul autocontrolului, etc. Prin urmare, stresul 

poate să apară în situaţia unor experienţe 

traumatizante, conflicte intrapersonale, în condiţii 

de nesiguranţă, din culpabilizări, din ambiţie de 

putere, perfecţionism, etc.  

Stresul poate genera anumite simptome, 

anumite schimbări în plan fizic şi emoţional. 

Legătura dintre factorii emoţionali şi tulburările 

metabolice este pusă   în evidenţă de numeroase 

studii. Stresul afectează  viaţa individului  în 

ansamblu, dereglându-i de multe ori regimul 

alimentar, obiceiurile etc. Se întâmplă ca în aceste 

condiţii individul să consume mai multe alimente, 

aceasta putând duce la hipercolesterolemie.  

Colesterolul este un alcool identificat  în 

membrana celulară şi ţesuturile organismului 

fiind transportat  în sânge. Acesta se absoarbe 

prin alimentaţie având numeroase roluri în 

procesele chimice din corp. Recomandabil este să  

nu depăşească valoarea de 200mg/dl.   

Există indivizi care prezintă reacţii acute la 

stres, iar alţii pot prezenta simptome în timp, 

acestea suprapunându-se şi potenţându-se 

reciproc cu alte probleme de sănătate deja 

existente. Dintre simptomele fizice amintim: 

dureri de cap, tensiune, palpitaţii, iritaţii ale pielii, 

transpiraţie excesivă, creşteri sau scăderi în 

greutate. În plan intelectual apar tulburări de 

memorie, intuiţie scăzută, persistenţa gândirii 

negative, dificultăţi în luarea deciziilor etc. 

Simptomele din planul emoţional vizează stările 

de anxietate, nervozitate, iritabilitate, 

subestimarea, deprimarea, lipsa entuziasmului. 

Simptomele prezentate se răsfrâng şi asupra 

comportamentului, sesizându-se sociabilitate 

redusă, consum mai mare de alcool, ţigări, 

predispoziţie spre accidente, productivitate 

redusă. 

Hans Selye introduce conceptul de stres psihic, 

ce face referire la reacţia nespecifică a 

organismului în momentele de ameninţare a 

homeostaziei psihice şi somatice. Prin acest 
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termen el desemnează o  „acţiune externă de 

suprasolicitare exercitată asupra organismului de 

un evantai larg de agenţi cauzali fizici, chimici, 

biologici, psihici, capabili să producă un 

ansamblu de modificări morfofuncţionale” 

(Iamandescu, 1997 p.44). În cazul unor acţiuni 

intense şi mai de lungă durată a agentului stresor 

aceste modificări capătă forma a ceea ce Selye a 

numit in 1936 ”Sindrom general de adaptare 

(SGA)”, ce descrie modificările (hormonale, 

biochimice, etc) care au loc în organism şi care 

interacţionează cu factorii psihologici (Malim et 

al, 1999). SGA cuprinde „totalitatea 

mecanismelor nespecifice capabile să asigure 

mobilizarea resurselor adaptative ale 

organismului în faţa agresiunii care-i ameninţa 

integritatea morfologică sau a constantelor sale 

umorale” (Iamandescu, 1997 pag.44). 

Sindromul general de adaptare evoluează în 

trei etape:  

- reacţia de alarmă – care cuprinde două 

forme: de şoc (cu hipertensiune, 

hipotermie, etc), contractate în faza de 

”contraşoc”, de răspunsuri în special 

endocrine (hiposecreţie de cortizol, 

adrenalină, etc.); 

- stadiul de rezistenţă specifică – în care 

organismul pare că s-a adaptat la situaţie; 

- stadiul de epuizare – se dezvoltă în cazul 

în care adaptarea, obţinută cu preţul 

reacţiilor de contra-şoc prelungit, nu mai 

poate fi menţinută, atât prin încetarea 

reacţiilor neuro-endocrino-vegetative din 

stadiul de rezistenţă, cât şi prin 

consecinţele nocive ale persistenţei lor. 

Termenul de adaptare are sensuri diferite în 

biologie, fiziologie şi psihologie. Prosser (citat de 

Floru, 1974) întelege prin adaptarea fiziologică 

capacitatea organismului de a se adapta într-un 

mediu specific. Pentru Lazarus „supravieţuirea 

psihică” presupune adaptarea la norme, presiuni 

sociale etc., rezultând din interdependenţa cu 

ceilalţi, dar ţinând cont şi de presiunile şi nevoile 

de ordin intern (Floru, 1974). Adaptarea este 

posibilă prin modificarea organismelor (adaptare 

autoplastică) sau prin schimbarea (transformarea) 

mediului (adaptarea aloplastică). Formele 

superioare de adaptare le reprezintă adaptarea 

psihică şi cea socială. Adaptarea şi sănătatea în 

general sunt două noţiuni strâns legate; sănătatea 

fiind considerată o „adaptare reuşită”, iar boala 

lipsa acestei adaptări (Angheluţă et al, 1986). 

Starobinski (1974) este de părere că „reacţiile 

normale” faţă de solicitările mediului se 

caracterizează prin răspunsuri adecvate, cu 

acţiune din interior spre exterior, iar „reacţiile 

patologice” au forma cercurilor vicioase cu 

activare din interior tot spre interior. Deci 

adaptarea este un atribut al sănătăţii, însă un 

anumit grad de adaptare este posibil şi în boală 

(Angheluţă et al, 1986). 

Există numeroase procese şi activităţi 

implicate în adaptare, prin care individul îşi 

menţine integritatea şi echilibrul cu ambianţa. 

Numeroase studii pun în evidenţă legătura dintre 

stres şi mecanismele de coping. Souza et al 

(2009) într-un studiu care a investigat nivelul 

stresului cronic prin intermediul testelor prin 

prelevare de salivă la persoane cu dizabilităţi 

cognitive ușoare a constatat că cei care foloseau 

metode de coping axate pe emoţii aveau un nivel 

mai ridicat al stresului. El a ajuns la concluzia că 

stresul cronic, nivelul de cortizol şi strategiile de 

coping depind de prezenţa sau absenţa 

dizabilităţilor cognitive; conştientizarea 

deficitului de memorare poate reprezenta un 

factor în nivelul ridicat al stresului. Padden 

(2006), evidenţiind factorii de stres asupra soţiilor 

de militari, demonstrează că abilitatea acestora de 

a se adapta este dependentă de evaluarea 

cognitivă a evenimentelor şi a resurselor 

personale; o inabilitate în acest sens poate să le 

afecteze sănătatea şi starea generală de bine. 

Stresul separaţiei, de ex., poate fi manifestat prin 

simptome psihosociale, comportamentale sau 

fizice. Starea de bine este corelată cu nivelul de 

stres resimţit, iar copingul prin adaptare 

contribuie la bunăstarea soţiilor.  

Conform testelor, bărbaţii suferă de stres la 

serviciu mai mult decât femeile. Acest stres se 

corelează cu nivele de anxietate, nervozitate şi 

consum de alcool crescut. Mc.Creary et al (1995) 

susţin că pentru a obţine satisfacţie în muncă, cea 

mai eficientă metodă este evitarea stresului şi a 

factorilor acestora, putându-se folosi şi metode 

mai puţin eficiente cum ar fi suportul social. 

Strategia de evitare implică evitarea persoanelor 

asociate cu stresul, şi imaginarea unor alternative 

pozitive. Această strategie este mai des folosită 

de către bărbaţi decât de femei.  Jensen (2007), 

examinând efectele unei şedinţe unice de 

management al stresului, cunoaşterea abilităţilor 

de coping şi a suferinţelor în plan fizic şi psihic, a 

constatat că efectele favorabile ale intervenţiei s-

au găsit în cunoaşterea stresului şi a metodelor de 

coping, iar efectele adverse ale acesteia în 

suferinţa psihologică. Această suferinţă nu a fost 

detectată la cei care iniţial au prezentat un nivel 
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mai mare de control al muncii lor, demonstrând 

că acest control moderează efectul mâhnirii 

psihologice. Hawk (2008), examinând stresul 

resimţit şi mecanismele de coping folosite de 

supraveghetorii şcolari, descoperă că există o 

diferenţă statistică între tipurile de coping folosite 

de bărbaţi şi cele folosite de către femei, dar nu 

arată că ar exista diferenţe între tipurile de factori 

de stres percepuţi de către aceştia. 

Supraveghetorii sunt de părere că exerciţiul fizic 

şi evadarea sunt cele mai frecvent utilizate tipuri 

de coping, în vreme ce modurile artificiale sunt 

utilizate cel mai rar. Femeile folosesc mai des 

exerciţiul fizic, iar bărbaţii evadarea, exerciţiul 

fizic fiind cel mai des întâlnit tip de coping.  

În ceea ce priveşte stresul din viaţa de zi cu zi, 

abilităţile de coping s-au dovedit a proteja 

adolescenţii şi adulţii de abuzul de alcool şi 

droguri. Întâmplările negative din viaţă au 

moderat relaţia dintre coping şi uzul de substanţe; 

mecanismul de coping este un factor ce 

protejează recidiva în special în cazul 

adolescenţilor care au trecut prin niveluri ridicate 

de stres cotidian, susţin Anderson et al (2006). 

Gammon (2005) susţine că departamentele de 

educare trebuie să evalueze abilităţile de coping 

ale studenţilor şi prin maximizarea acestora să 

asigure o creştere a stimei de sine şi a 

performanţei academice. Studiul său arată că 

învăţarea nu ar trebui să reprezinte un factor de 

stres, ci ar trebui să promoveze autonomia şi 

dezvoltarea stimei de sine (Gammon et al, 2005). 

Malgorzata (2012), studiind pacienţii suferind de 

psoriazis, afirmă că aceştia folosesc cel mai des 

metode active de combatere a stresului şi mai 

puţine metode de evitare. Negarea în cazul 

acestora a fost corelată negativ cu durata bolii, iar 

în acceptarea bolii strategiile de coping au un rol 

semnificativ. Streisand et al (2010) în studiul lor 

arată că părinţii cu un copil suferind de diabet 

prezintă niveluri ridicate de stres şi dificultăţi 

psihice şi fizice în funcţionare. Rezultatele 

obţinute demonstrează că mamele copiilor non-

caucazieni cu diabet şi cele dintr-o familie 

monoparentală au o stare fizică şi psihică mult 

mai instabilă faţă de mamele copiilor caucazieni 

şi a celor care au un partener de viaţă. 

Deasemenea, stresul scade starea de bine în plan 

psihologic, iar un mecanism de coping matern 

ineficient este corelat cu scăderea stării generale 

de bine atât pe plan fizic, cât şi psihic. Şi studiul 

lui Clarkson (2008) asociază diabetul de tip 2 cu 

stresul, prin influenţele acestuia asupra glucozei 

şi insulinei. În studiul său, autorul se referă la 

munca asistentelor ca fiind o profesie stresantă, 

cu conflicte etice şi necesitatea unei atenţii 

sporite. O asociere pozitivă a nivelurilor de stres 

ale acestora o are mecanismul de coping prin 

evitare şi acceptarea responsabilităţilor, iar una 

negativă o are rezolvarea planificată a 

problemelor şi căutarea suportului social. 

Stresul resimţit de studenţi din cauza 

examenelor, aşteptărilor familiei, etc. poate duce 

la depresie, anxietate şi afectarea sănătăţii fizice. 

Dacă nu dețin metode eficiente de adaptare, 

aceştia pot recurge la metode precum consumul 

de alcool, afirmă Kong(2008), punând în evidenţă 

în studiul ei rolul benefic, atât biologic cât şi 

emoţional, al meditaţiei. Tot problema stresului, 

dar de data aceasta în cuplu, o abordează şi 

Wadsworth et al (2010), scopul fiind dezvoltarea 

de tehnici de coping la parteneri, menite să-i ajute 

la îmbunătăţirea relaţiei. Analizele post-

intervenţie au arătat o scădere a nivelului stresului 

financiar, în copingul de degajare şi în răspunsuri 

de degajare involuntare, cât şi îmbunătăţiri în 

ceea ce priveşte rezolvarea problemelor. Rolul 

stresului în cazul bărbaţilor şi al femeilor precum 

şi aportul timpului liber în reducerea acestuia i-a 

preocupat şi pe Iwasaki et al (2005) care în 

experienţele lor au evidenţiat că managerii de sex 

feminin, cât şi cei de sex masculin prezintă forme 

comune de coping, precum socializarea din 

timpul liber, distragerea de la gânduri 

provocatoare de stres, umor, coping spiritual, dar 

şi forme de coping specifice. Aceste variaţii unice 

par a fi în legătură cu circumstanţele de viaţă şi 

factori de stres prezenţi în ocupaţie, timp liber 

etc. Experimentul a pus în evidenţă că în 

comparaţie cu activităţile de rutină din timpul 

liber, călătoriile aduc beneficii pe termen lung. 

Persoanele cu leziuni ale coloanei vertebrale 

întâlnesc zilnic nenumăraţi factori de stres, iar în 

combaterea lor folosesc cel mai des metoda de 

coping orientat pe emoţii. Aceasta este o tehnică 

opusă copingului orientat spre problemă, şi 

vizează reducerea emoţiilor negative cauzate de 

stres; nu contribuie la eliminarea stresului, ci 

distrage persoana cu dizabilităţi de la emoţii 

ajutându-i să se simtă mai bine. Este cea mai des 

folosită tehnică atunci când situaţia nu are o 

rezolvare. De aceea se recomandă ca persoanele 

cu leziuni ale coloanei să se implice în activităţi 

constructive, distrăgându-i astfel de la cele 

distructive; fixarea unor ţeluri importante pe 

termen lung, asigurându-le motivaţia şi cheful de 

viaţă (DeGraff, 2008). De complicaţiile apărute în 

urma leziunilor coloanei vertebrale (durere 
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cronică, depresie) se ocupă şi Michael W. Wilson 

(2007) în studiul său. El afirmă că stresul, 

ocupaţia, autoculpabilizarea şi durerea percepută 

sunt asociate cu depresia. Interacţiunile sociale 

pozitive s-au dovedit benefice în scăderea 

intensităţii durerilor şi implicit diminuând 

depresia. 

Wadsworth şi Berger (2006) în studiile lor 

examinează asocierile dintre stresul cauzat de 

precaritatea financiară în familie, coping, 

reactivitate involuntară la stres şi simptome 

psihopatologice la adolescenţii cu probleme 

financiare. Analiza dezvăluie stabilitatea 

semnificativă a stresului economic în familie pe o 

durată de peste opt luni, cât şi stabilitatea în 

mecanismele de coping şi reacţiile involuntare la 

stres. Stabilitatea în coping reflectă stabilitatea 

necesităţii de coping repetat faţă de aceeaşi 

factori cronici ai stresului. Pentru o strategie de 

coping eficientă primul pas este ca adolescenţii să 

înveţe cum să-şi gestioneze simptomele 

psihologice şi reactivitatea involuntară la stres. 

Cu această ocazie, s-a dovedit din nou că stresul 

are un impact puternic asupra anxietăţii sau 

depresiei pe o perioadă mai lungă de timp.  Un alt 

studiu cu referire la stres şi anxietate a fost 

realizat de către Gustafson (2006), evidenţiind 

faptul că, copiii cu coping deficitar sunt mai 

vulnerabili la anxietate ca urmare a factorilor de 

stres legaţi de starea financiară. Stowell et al 

(2001) susţine în studiul său că metodele active şi 

de evitare a adaptării au fost corelate cu răspunsul 

proliferativ a două mitogene, direcţia şi 

magnitudinea acestora depinzând de nivelul de 

stres. Mecanismul activ s-a dovedit a fi mai 

eficient în proliferarea ambelor mitogene la 

niveluri ridicate de stres, dar nu şi la niveluri 

moderate sau joase. Această descoperire confirmă 

faptul că modelul de coping activ poate avea o 

influenţă benefică asupra imunităţii, în special la 

niveluri înalte de stres. Alt studiu examinează 

relaţiile dintre stresul resimţit, abilităţi de coping 

şi starea generală de sănătate a studenţilor. 

Rezultatele arată că există relaţii pozitive între 

aceste trei caracteristici. Studenţii cu nivel de 

stres ridicat prezintă şi un nivel scăzut al sănătăţii 

şi o strategie de coping ridicată. Rezultatele arată 

că între sănătate şi strategiile de coping există o 

relaţie negativă, şi anume studenţii ce folosesc 

strategii de coping mai bune prezintă o stare de 

sănătate mai bună (Yet-Mee Lim et al, 2013). 

Knight et al (2000) în studiul lor pe subiecţi afro-

americani şi non-afro-americani, ce au în grijă 

membrii ai familiei suferinzi de demenţă, 

demonstrează că subiecţii afro-americani simt 

acest fapt ca o povară la un nivel mai crescut 

decât ceilalţi, având însă nivele egale de anxietate 

şi depresie. Aceştia au tendinţa de a folosi metoda 

de coping bazată pe emoţii, aşadar crescând 

nivelul de suferinţă emoţională. Într-un studiu 

vizând predilecţia de a folosi un anume gen de 

tehnici de coping raportat la vârstă, Louise (2006) 

sugerează că subiecţii mai în vârstă tind să 

folosească mai degrabă tehnici proactive de 

coping. Li (2008) în studiul său demonstrează că 

niciuna din variabilele demografice (sexul, vârsta, 

tipul de stres, venitul, timpul de muncă) nu au 

influenţă asupra mecanismelor active de coping. 

Atât în situaţii de stres crescut, cât şi în cele de 

stres scăzut singurul factor predictor important al 

adaptării active este rezilienţa. Indivizii cu 

ataşamente sigure prezintă tendinţa de a folosi 

mecanisme active de coping în situaţii de stres. 

Propunerea reflecţiei asupra metodelor de coping 

din trecut în locul unui plan rapid de coping 

pentru a trece peste situaţiile stresante este 

sugestia pe care o face şi autorul acestui studiu.  

 

METODOLOGIA CERCETĂRII 

PARTICIPANŢI 
 

Lotul cuprins in cercetare a fost format din 83 

de persoane, dintre care 49 sunt femei si 34 

bărbați. Vârsta acestora este cuprinsă între 22  şi 

72 de ani, cu o mediană de 51 de ani. Valoarea 

nivelului de colesterol a fost stabilită prin analize 

de laborator.  

 

INSTRUMENTE ŞI PROCEDURĂ DE 

LUCRU 
 

Participanţii au primit  în format creion-hârtie 

o baterie de  instrumente ce a inclus două 

chestionare pentru evaluarea intensităţii globale a 

stresului şi respectiv pentru investigarea 

strategiilor de coping. Participanţilor li s-a 

comunicat că pot completa chestionarele atât faţă 

în faţă, cât  şi la domiciliul propriu. 

Pentru evaluarea strategiilor de coping s-a 

utilizat ca instrument psihometric scala COPE 

(Carver,  Weintraub, 1984).  Scala reprezintă un 

instrument multidimensional de strategii de 

coping, destinat evaluării modului în care oamenii 

reacţionează la stres. Are în componenţa sa patru 

subscale care  evaluează strategii de coping 

centrate pe problemă (coping activ, coping prin 

planificare, represia activităţilor competitive, 
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reţinerea de la acţiunea pripită, căutarea 

suportului social instrumental), cinci subscale 

care evaluează strategii de coping centrate pe 

emoţii (căutarea suportului social emoţional, 

reinterpretare  pozitivă, creştere , acceptare, 

negare, întoarcere spre religie)  şi trei subscale 

care evaluează strategii de coping considerate 

disfuncţionale (focalizarea asupra emoţiilor, 

ventilarea emoţiilor, dezangajare 

comportamentală, dezangajare mentală). 

Evaluarea stresului s-a realizat cu chestionarul 

elaborat de Abraham (1985); instrument care 

evaluează intensitatea globală a stresului în 

funcţie de 6 factori care constituie surse şi arii de 

manifestare a acestuia (ambianţa A, prejudicierea 

Eului PE, relaţii interpersonale RI, activitate 

profesională AP, administrarea timpului AT, 

regim de viaţă RV). Chestionarul cuprinde 84 de 

întrebări cu variante de răspuns: „niciodată”, 

„rareori”, „deseori”, „întotdeauna”.  

Consistenţa internă a scalelor utilizate a variat 

între .73- .96 (excelentă) la subscalele ce 

evaluează nivelul stresului în funcţie de cei şase 

factori şi între .50- .94 (excelent) la subscalele 

care evaluează modul de reacţie al indivizilor la 

stres.  

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII  
 

Pentru prelucrarea statistică a datelor din 

această  cercetare s-a folosit pachetul statistic 

specializat SPSS (Statistical Package for the 

Social  Sciences) versiunea 17.0. Analiza 

corelațiilor s-a efectuat prin coeficientul de 

corelaţie r-Pearson, în vederea măsurării 

intensității asocierii dintre variabile.  

Între subscala relaţii interpersonale (RI) şi 

subscala „reţinerea de la activităţi pripite” s-a 

obţinut r=.227, deci o corelaţie semnificativă la 

un prag p=.048 (<0.05). Aceasta indică o relaţie 

direct proporţională între cele două subscale, 

aşadar cu cât stresul determinat de relaţiile 

interpersonale este mai crescut, cu atât persoana 

respectivă se va strădui mai mult să facă faţă 

stresorului sau să se abţină până când apare 

momentul potrivit pentru acţiune. Tot între 

subscala RI şi subscala “căutarea suportului 

social instrumental” s-a obţinut o corelaţie 

semnificativă r=.266 la un prag p=.021 (<0.05), 

deci o corelaţie pozitivă şi semnificativă. Aşadar 

cu cât stresul determinat de RI este mai ridicat cu 

atât mai evidente vor fi căutările persoanei în 

ceea ce priveşte sfaturile, asistenţa sau informaţia.  

Între subscala activitate profesională (AP) şi 

subscala “represia activităţilor competitive” s-a 

obţinut o corelaţie semnificativă r=.261 la un prag 

p=.025 (<0.05). Deci, există o relaţie pozitivă şi 

direct proporţională între cele două subscale; 

aşadar cu cât stresul decurgând din AP este mai 

intens cu atât mai accentuat este gradul de 

concentrare asupra provocării pe care îl reprezintă 

stresorul. Între aceeaşi subscală – AP – şi 

subscala “reţinerea de la activităţi pripite” s-a 

obţinut o corelaţie r=.227 la un prag p=.050. 

Deci, cu cât stresul determinat de AP este mai 

intens persoana respectivă va urmări mai activ să 

facă faţă stresorului (coping activ), sau se va 

abţine până când apare momentul potrivit pentru 

acţiune (coping pasiv).  

Între subscala administrarea timpului (AT) şi 

subscala “represia activităţilor competitive” s-a 

obţinut o corelaţie semnificativă r=.285 la un prag 

p=.012 (<0.05), ceea ce arată o relaţie pozitivă şi 

direct proporţională între ele. Deci, cu cât stresul 

datorat lipsei capacităţii de administrare a 

timpului este mai intens, cu atât concentrarea pe 

pericolul cel reprezintă stresorul este mai intensă. 

Între aceeaşi scală –AT- şi subscala “căutarea 

suportului social instrumental” s-a obţinut o 

corelaţie semnificativă r=.284 la un prag p=.013 

(<0.05). Aceasta arată o relaţie pozitivă şi direct 

proporţională între ele. Aşadar cu cât stresul 

decurgând din lipsa capacităţii de administrare a 

timpului este mai intens, cu atât mai intense vor fi 

căutările de sfaturi şi asistenţă. 

Între subscala regim de viaţă (RV) şi subscala 

“represia activităţilor competitive” s-a obţinut o 

corelaţie semnificativă r=.233 la un prag p=.046 

(<0.05), adică o relaţie direct proporţională şi 

pozitivă. Deci, cu cât stresul determinat de 

regimul de viaţă este mai accentuat, cu atât mai 

accentuată este evitarea distragerii atenţiei de 

către alţi stimuli. Între aceeaşi subscală –RV- şi 

subscala “reţinerea de la activităţi pripite” s-a 

obţinut o corelaţie puternic semnificativă r=.439 

la un prag p=.000 (<0.05), adică unui nivel al 

stresului ridicat datorat regimului de viaţă 

determină fie o accentuare a tendinţei de a face 

faţă stresorului (coping activ), fie determină o 

mai accentuată abţinere de la acţiune (coping 

pasiv). Între aceeaşi subscală  - RV - şi subscala 

“căutarea suportului social” s-a obţinut o corelaţie 

puternic semnificativă r=.308 la un prag p=.008 

(<0.05). Această corelaţie indică o relaţie pozitivă 

şi direct proporţională între cele două variabile, 

aşadar un nivel crescut al stresului datorat 

regimului de viaţă se asociază cu o mai intensă 
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căutare de sfaturi, asistenţă sau informaţie 

(coping centrat pe problemă).  

Între nivelul global al stresului şi subscala 

“represia activităţilor competitive”, în cazul 

persoanelor cu hipercolesterolemie, s-a obţinut o 

corelaţie semnificativă r=.274 la un prag p=.030 

(<0.05), ceea ce indică o relaţie direct 

proporţională între cele două variabile. Deci, cu 

cât nivelul stresului este mai ridicat cu atât 

celelalte activităţi vor fi mai intens reprimate 

pentru a se asigura concentrarea asupra provocării 

(coping focalizat pe problemă). Între nivelul 

global al stresului şi subscala “căutarea suportului 

social instrumental” s-a obţinut o corelaţie 

semnificativă r=.294 la un prag p=.020 (<0.05), 

ceea ce indică o relaţie pozitivă şi direct 

proporţională. Aşadar, cu cât nivelul global al 

stresului la persoanele cu hipercolesterolemie este 

mai ridicat, cu atât căutarea de sfaturi şi asistenţă 

este mai pregnantă (coping centrat pe problemă).  

Între subscala ”ambianţă” (A) şi subscala 

“acceptare” s-a obţinut o corelaţie semnificativă 

r=.228 la un prag p=.049 (<0.05) adică o relaţie 

direct proporţională şi pozitivă. Deci, cu cât 

stresul generat de factorul ambianţă este mai 

ridicat în cazul persoanelor cu 

hipercolesterolemie, cu atât stresorul este mai 

acceptat ca fiind real. Aceasta indică de multe ori 

acceptarea absenţei unei strategii de coping.  

Între subscala administrarea timpului (AT) şi 

subscala “căutarea suportului social emoţional” s-

a obţinut o corelaţie puternic semnificativă r=.402 

la un prag p=.000 (<0.05). Deci, cu cât stresul 

decurgând din lipsa de administrare a timpului 

este mai mare, cu atât mai intensă este căutarea 

de sprijin psihic, empatie şi înţelegere (coping 

centrat pe emoţii). Între aceeaşi subscală – AT - şi 

subscala “acceptare” în cazul persoanelor cu 

hipercolesterolemie, s-a obţinut o corelaţie 

puternic semnificativă r=.332 la un prag p=.003 

(<0.05). Aşadar, cu cât stresul ce rezultă din lipsa 

de administrare a timpului este mai accentuat, cu 

atât acceptarea acestui stresor este mai evidentă.  

Între subscala ”regim de viaţă” (RV) şi 

subscala “reinterpretare pozitivă, creştere” s-a 

obţinut o corelaţie semnificativă r=.264 la un prag 

p=.026 (<0.05), ceea ce semnifică o relaţie direct 

proporţională şi pozitivă între cele două variabile 

în cazul persoanelor cu hipercolesterolemie. Deci, 

cu cât stresul decurgând din regimul de viaţă este 

mai accentuat, cu atât tendinţa de a face faţă 

distresului este mai accentuată (coping centrat pe 

emoţii). Între aceeaşi subscală –RV- şi subscala 

“acceptare”, în cazul persoanelor cu 

hipercolesterolemie s-a obţinut o corelaţie 

puternic semnificativă r=.427 la un prag p=.000 

(<0.05), ceea ce indică o relaţie direct 

proporţională şi pozitivă. Aşadar cu cât stresul 

decurgând din stilul de viaţă este mai accentuat, 

cu atât acceptarea existenţei stresorului este mai 

evidentă.   

Între nivelul global al stresului şi subscala 

“căutarea suportului social emoţional” s-a obţinut 

o corelaţie semnificativă r=.273 la un prag p=.032 

(<0.05), ceea ce indică o relaţie direct 

proporţională şi pozitivă între cele două variabile. 

Deci, la persoanele cu hipercolesterolemie cu cât 

nivelul stresului este mai ridicat cu atât mai 

accentuată este căutarea sprijinului, a simpatiei şi 

înţelegerii (coping centrat pe emoţie).  

Între nivelul global al stresului şi subscala 

“acceptare” s-a obţinut o corelaţie semnificativă 

r=.293 la un prag p=.020 (<0.05), adică există o 

relaţie direct proporţională şi pozitivă între ele. 

Aşadar, cu cât nivelul stresului este mai ridicat, 

cu atât adaptarea la stresor prin acceptarea 

acestuia este mai puternică. 

Între subscala ambianţă (A) şi subscala 

“focalizarea asupra emoţiilor, ventilarea 

emoţiilor” s-a obţinut o corelaţie înalt 

semnificativă r=.491 la un prag p=.000 (<0.05), 

ceea ce arată o relaţie pozitivă şi direct 

proporţională între cele două subscale. Deci, la 

persoanele cu hipercolesterolemie, cu cât stresul 

datorat ambianţei este mai mare, cu atât aceştia 

prezintă o tendinţă mai accentuată de a se focaliza 

asupra distresului (coping mai degrabă 

nefuncţional).  

Între subscala ambianţă (A) şi subscala 

“negare” s-a obţinut o corelaţie semnificativă 

r=.272 la un prag p=.017 (<0.05), deci o relaţie 

direct proporţională şi pozitivă. Aşadar, cu cât 

stresul datorat ambianţei este mai ridicat, cu atât 

negarea acestei surse de stres este mai intensă.    

Între subscala ”prejudicierea Eului” (PE) şi 

subscala “focalizarea asupra emoţiilor, ventilarea 

emoţiilor” s-a obţinut o corelaţie puternic 

semnificativă r=.497 la un prag p=.000 (<0.05), 

ceea ce indică o relaţie direct proporţională între 

cele două variabile. Deci, la persoanele cu 

hipercolesterolemie cu cât stresul datorat 

prejudicierii Eului este mai intens, cu atât 

tendinţa persoanei de a se focaliza asupra 

distresului este mai intensă. Între aceeaşi subscală 

(PE) şi subscala “negare” s-a obţinut o corelaţie 

puternic semnificativă r=.307, la un prag p=.007 

(<0.05), adică o relaţie direct proporţională între 

cele două variabile. Deci, cu cât sentimentele de 
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suficienţă personală, autodevalorizare sunt mai 

accentuate, cu atât mai accentuat este refuzul de a 

recunoaşte existenţa stresorului.  

Între subscala relaţii interpersonale (RI) şi 

subscala “focalizarea asupra emoţiilor, ventilarea 

emoţiilor” s-a obţinut o corelaţie puternic 

semnificativă r=.392 la un prag p=.001 (<0.05), 

ceea ce semnifică o relaţie direct proporţională şi 

pozitivă.  

Deci, la persoanele cu hipercolesterolemie, cu 

cât trăirile de autodevalorizare, culpabilizare, 

teamă decurgând din relaţii interpersonale sunt 

mai accentuate, cu atât este mai accentuată 

tendinţa de a se focaliza asupra stării cu care se 

confruntă.  

Între subcala activitate profesională (AP) şi 

subscala “focalizarea asupra emoţiilor, ventilarea 

emoţiilor” s-a obţinut o corelaţie înalt 

semnificativă r=.444 la un prag p=.000 (<0.05). 

Aşadar, cu cât stresul datorat incapacităţii de 

organizare a muncii este mai intens, cu atât mai 

accentuată este tendinţa de a se focaliza asupra 

stării cu care se confruntă. 

Între subscala administrarea timpului (AT) şi 

subscala “focalizarea asupra emoţiilor, ventilarea 

emoţiilor” s-a obţinut o corelaţie puternic 

semnificativă r=.539 la un prag p=.000 (<0.05). 

Deci, în cazul persoanelor cu hipercolesterolemie, 

cu cât stresul decurgând din lipsa de administrare 

a timpului este mai intens, cu atât mai accentuată 

este tendinţa acestora de a se focaliza asupra stării 

cu care se confruntă.  

Între subcala regim de viaţă (RV) şi subscala 

“focalizarea asupra emoţiilor, ventilarea 

emoţiilor” s-a obţinut o corelaţie puternic 

semnificativă r=.323 la un prag p=.006 (<0.05), 

deci o relaţie direct proporţională şi 

semnificativă. În consecinţă, în cazul persoanelor 

cu hipercolesterolemie, cu cât stresul datorat 

regimului de viaţă este mai intens, cu atât mai 

accentuată este tendinţa de a se focaliza asupra 

distresului.  

Între nivelul global al stresului şi subscala 

“focalizarea asupra emoţiilor, ventilarea 

emoţiilor” s-a obţinut o corelaţie puternic 

semnificativă r=.513 la un prag p=.000 (<0.05). 

Deci, cu cât nivelul stresului este mai ridicat, cu 

atât mai accentuată este tendinţa acestora de a 

recurge la exprimarea emoțiilor cu care se 

confruntă este mai crescută.  

Între subscala ”prejudicierea Eului” (PE) şi 

subscala “dezangajare comportamentală” s-a 

obţinut o corelaţie puternic semnificativă r=.302 

la un prag p=.008 (<0.05). Aceasta indică o 

relaţie pozitivă şi direct proporţională între cele 

două variabile, ceea ce înseamnă că un nivel 

ridicat al stresului datorat prejudicierii Eului 

determină o reducere mai accentuată a eforturilor 

pentru atingerea scopurilor. În termeni comuni, 

acest aspect poartă denumirea de neajutorare. 

Între aceeaşi subscală (PE) şi subscala 

“dezangajare mentală” s-a obţinut o corelaţie 

semnificativă r=.292 la un prag p=.011 (<0.05). 

Deci, la persoanele cu hipercolesterolemie cu cât 

sentimentele de insuficienţă personală, vinovăţie, 

autodevalorizare sunt mai intense, cu atât aceasta 

este mai distrasă de la acele scopuri cu care 

interferează stresul.  

Între subscala relaţii interpersonale (RI) şi 

subscala “dezangajare mentală” s-a obţinut o 

corelaţie semnificativă r=.252 la un prag p=.028 

(<0.05) . Aşadar,  cu cât persoanele cu 

hipercolesterolemie sunt mai stresate datorită 

relaţiilor interpersonale, cu atât este mai 

accentuată tendinţa lor de a recurge la alte 

activităţi alternative pentru a-şi distrage atenţia. 

Între subscala ”administrarea timpului” (AT) 

şi subscala “dezangajare mentală” s-a obţinut o 

corelaţie puternic semnificativă r=.324 la un prag 

p=.004 (<0.05) , ceea ce semnifică o relaţie 

pozitivă şi direct proporţională între cele două 

variabile. Deci, cu cât nivelul stresului datorat 

lipsei capacităţii de administrare a timpului este 

mai crescut, cu atât dezangajarea mentală este 

mai accentuată, adică atenţia de la acele scopuri 

care interferează cu stresul este distrasă prin 

recurgerea la activităţi alternative (reverie, 

evadare în somn, etc). 

Între subscala ”regim de viaţă” (RV) şi 

subscala “dezangajare mentală” s-a obţinut o 

corelaţie semnificativă r=.285 la un prag p=.014 

(<0.05) . Deci, în cazul persoanelor cu 

hipercolesterolemie, cu cât nivelul stresului 

datorat regimului de viaţă este mai mare, cu atât 

mai accentuată este tendinţa de a recurge la 

activităţi alternative.  

Între nivelul global al stresului şi subscala 

“dezangajare mentală” s-a obţinut o corelaţie 

puternic semnificativă r=.360 la un prag p=.004 

(<0.05). Deci, cu cât nivelul global al stresului la 

persoanele cu hipercolesterolemie este mai 

ridicat, cu atât mai accentuată este tendinţa 

acestora de a recurge la activităţi alternative 

pentru a-şi distrage atenţia. 
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CONCLUZII ŞI IMPLICAŢII PRACTICE 
  

Stresul şi mecanismele de coping sunt asociate 

întrucât solicitarea psihică determină mobilizarea 

resurselor interne ale individului, determinând 

într-un final adaptarea la realităţile exterioare.  

În cazul persoanelor cu hipercolesterolemie 

lucrarea pune în evidenţă faptul că ponderea o 

deţin mecanismele de coping disfuncţionale. 

Dintre acestea „focalizarea asupra emoţiilor, 

ventilarea emoţiilor” corelează puternic cu 

aproape toţi factorii care constituie surse şi arii de 

manifestare a stresului (ambianţă, prejudicierea 

Eului, relaţii interpersonale, activitate 

profesională, regim de viaţă, administrarea 

timpului, stres global).  

Deci, în condiţii de stres, persoanele cu 

hipercolesterolemie prezintă tendinţa de a se 

focaliza asupra distresului cu care se confruntă şi 

de a recurge la ventilarea acestor emoţii. Este o 

reacţie uneori adaptativă dar pentru scurtă vreme, 

întrucât la aceste persoane se sesizează dificultăţi 

de adaptare în timp; focalizarea asupra distresului 

poate să ducă la o mai intensă percepţie asupra 

acestuia. 

O altă strategie de coping disfuncţională 

întâlnită la persoanele cu hipercolesterolemie este 

dezangajarea mentală. Aceasta presupune 

distragerea atenţiei de la gândirea asupra altor 

scopuri cu care interferează stresorul. În acest 

sens se recurge la activităţi alternative precum 

evadarea în somn, reveria, etc.  

Deasemenea, în cazul persoanelor cu 

hipercolesterolemie, în condiţii de stres acestea 

pot manifesta ca strategie de coping şi 

dezangajarea comportamentală, care constă în 

reducerea eforturilor pentru a face faţă stresului, 

renunţând la urmărirea unor scopuri cu care 

interferează stresorul.  

Reuşita adaptării depinde de resursele 

individului, dar şi de exactitatea informaţiei 

necesară pentru a interpreta realitatea. În acest 

sens, din punct de vedere psihoterapeutic, 

antrenamentul psihologic are menirea de a obţine 

srategii optime prin care individul se poate 

raporta la propria persoană şi la mediu, 

obţinându-se o adaptare anticipativă în care 

rezervele funcţionale sunt mobilizate din timp, iar 

tensiunile sau schimbările beneficiază de 

răspunsuri planificate (Tănăsescu, 2008). 

Rezultatul antrenamentului psihologic este 

îmbunătăţirea rezistenţei şi a capacităţii de 

adaptare la stres, o mai bună mobilizare 

energetică şi o reglare optimă a tensiunii 

emoţionale datorită creşterii autocontrolului. 

  

 

BIBLIOGRAFIE  
 
Anderson, K.G.; Ramo, D.E.; Brown, S.A. (2006) – Life stress, 

coping and comorbid youth: An examination of the stress – 

Vulnerability model for substance relapse, Journal of 

psychoactive drugs: Sep 2006: 38,3; ProQuest Central 

p.255 

Angheluţă, V.; Nica-Udangiu, Şt.; Nica-Udangiu, L. (1986) – 

Psihiatrie preventivă, Editura Medicală, Bucureşti 

Malgorzata A.; Kasprzak, A. (2012) – The relationship between 

strategies of coping with stress acceptance of illness among 

patients with psoriasis – Przegl Dermatol 2012, 99, 692-

700 

Clarkson, L. (2008) – The Influence of self-reported nurse 

stress and coping processes on the risk of developing type 2 

diabetes, School of Public Health UMI Number: 3309565, 

june 2008 

McCreary, R.D.; Sadva, W.S. (1995) – Mediating the 

relationship between masculin gender role stress and work 

satisfaction. The influence of coping strategies, în Journal 

of men′s studies, 4.2(nov 30,1995):141 

Degraff, A.H.; Schaffer, J. (2008) – Emotion-Focused Coping: 

A Primary Defense Against stress for People living with 

Spinal Cord Injury, în Journal of Rehabilitation 2008, 

volume 74, no.1, 19-24 

Floru, R. (1974) – Stresul psihic, Editura Enciclopedică 

Română, Bucureşti 

Gammon, J.; Morgan-Samuel, H. (2005) – A study to ascertain 

the effect of structured student tutorial support on student 

stress, self-esteem and coping – Nurse Education in 

Practice, 5, 161-171 

Gustafson, D.K. (2006) – Children`s worries and anxiety, 

experience of life stress and coping responses in the context 

of social-economic adversity, ProQuest Dissertations and 

Theses:2006; ProQuest Central pg.n/a 

Hawk, N.C. (2008) – Implications of stress and coping 

mechanisms in the superintendency, ProQuest LLC; UMI 

Number : 3371061 

Iamandescu, I.B. (1997) – Psihologie Medicală, Editura 

Infomedica, Bucureşti 

Iwasaki, Y.; MacKay, K.; Mactavish, J. (2005) – Gender – 

Based Analyses of Coping with Stress among Professional 

Managers: Leisure Coping an Non-leisure Coping, Journal 

of Leisure Research 2005, vol.37, No.1 pp1-28 

Jensen, A. (2007) – Perceived work stress and distress in 

nursing stundents during clinical training: the role of 

coping processes and social support, ProQuest LLC. UMI 

Number:3316400 December 2007 

Kelly, L.L. (2006) – Relationships among Proactive Coping, 

Situation-Specific Stress and Coping and Stress – Related 

Growth, ProQuest Dissertations and Theses; 2006; 

ProQuest Central pg n/a 

Knight, B.G.; Silverstein, M.; McCallum, T.J.; Fox, L.S. (2000) 

– A Sociocultural Stress and Coping Model for Mental 

Health Outcomes Among African American Caregivers in 

Southern California, în The Journal of Gerontology; May 

2000; 55B, 3; ProQuest Central pg. P142 



Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale. Coordonator Adrian Roșan 

Departamentul de Psihopedagogie Specială 2013 - ISBN 978-973-0-15757-4 
 

 9 

Kong, S.Y. (2008) – Meditation as a coping tool for stress and 

well being among clinical and counseling psychology 

graduate students, ProQuest Dissertations and Theses; 

2008; ProQuest Central pg. n/a 

Li, M.H. (2008) – Relationships among stress coping, secure 

attachment and the trait of resilience among Taiwanese 

college students, College Student Journal: Jun 

2008:42,2:ProQuest Central pg 312 

Lim, Y.M.; Tam, C.L.; Lee, T.H. (2013) – Perceived stress, 

coping strategy and general health: a study on accounting 

students in Malaysia, International Refereed Research 

Journal, vol.IV, Issue-1 

Malim, T.; Birch, A.; Wadeley, A. (1999) – Perspective în 

psihologie, Editura Tehnică, Bucureşti 

Padden, D.L. (2006) – The effect of perceived stress, coping 

behavior, previous deployment separation and defined 

health promoting behaviors on general well being in female 

spouses of active duty military during deployment 

separation, ProQuest dissertations and theses, 2006; 

ProQuest central pg. n/a 

Souza–Talarico, J.N; Chaves, E.C.; Nitrini, R.; Caramelli, P. 

(2009) – Chronic stress is associated with high cortisol 

levels and emotional coping mechanisms in amnestic mild 

cognitive impairment, Dement geriatr cogn disord 2009; 

28:465-470 doi: 10.1159/00259696 

Stowell, J.R.; Kiecolt-Glaser, J.K.; Glaser, R. (2001) – 

Perceived Stress and Cellular Immunity: When Coping 

Counts, Journal of Behavioral Medicine, vol.24, No 4, 2001 

Streisand, R.; MacKey, E. R.; Herge, W. (2010) – Associations 

of Parent Coping, Stress and Well – Being in Mothers of 

Children with Diabetes: Examination of Data from a 

National Sample, Matern Child Health J, 14:612-617 DOI 

10.1007/s 10995-009-04977 

Tănăsescu, I.A. (2008)- Stresul Psihic, Editura Argument, 

Bucureşti 

Wadsworth, M.E.; Santiago, C. DeCarlo; Einhorn, L.; Etter, 

E.M.; Rienks, S.; Markman, H. (2010) – Preliminary 

Efficacy of an Intervention to reduce  Psychosocial Stress 

and Improve Coping in low-Income Families, Ann I. 

Community Psychol, 48:257-271. Doi 10.1007-s 10464-

010-9384-z 

Wadsworth, M.E.; Berger, L.E. (2006) – Adolescents coping 

with Poverty – Related Family Stress: Prospective 

Predictors of coping and Psychological Symptoms, Journal 

of Youth and Adolescence, vol. 35, no.1, pp.57-70, 

Doi:10.1007/s 10964-005.9022.5 

Wilson, M.W. (2007) – Perceived stress, pain coping 

strategies, pain interference, and social support: mediators 

and moderators of depression in a spinal cord injury 

sample with chronic pain, ProQuest 
Information, UMI Number:3286367 


