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Factorii stresanţi generează transformări esenţiale în comportamentul adolescenţilor, afectând performanţele şcolare, 

abilităţile de comunicare, modul de a fi, a gândi, a acţiona, a percepe, impunând adolescenţilor trăiri afective declanşate 

de o serie de situaţii stresante, faţă de care ei sunt mult mai sensibili şi mai vulnerabili. Aceasta îi face pe adolescenţi să 

se simtă neliniştiţi, epuizaţi, revoltaţi, agresivi sau, dimpotrivă, frustraţi, anxioşi, închişi în sine cu o stimă de sine scăzută. 

Cunoaşterea factorilor stresanţi şi a modului de a răspunde la stres este substanţială pentru formarea unui comportament 

adecvat, armonios, social pozitiv, dar şi o sursă de implementare a tehnicilor de management al stresului. 

Cuvinte-cheie: stres, factori stresanţi, evaluarea stresului, adolescenţi, comportamentul adolescenţilor, schimbări 

în comportamentul adolescenţilor. 

 

THE IMPACT OF STRESS FACTORS UPON TEENAGERS BEHAVIOR 

Stress factors generate essential transformations in teenagers behavior, affecting scholar performances, abilities of 

communicating, the way of being, of thinking, acting, perceiving, imposing affective feelings to teenagers, caused by a 

series of stress situations, to which teenagers are much more sensible and vulnerable. This is making teenagers feel 

worried, exhausted, outraged, aggressive, or vice versa, frustrated, anxious, closed inside themselves with a very low 

autorespect. Knowing the stress factors and the way of reacting to stress is substantial for the formation of an adequate, 

harmonious, socially positive behavior, and it is a source of implementing the techniques of stress management.  
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Introducere  

Vârstă adolescenţei este perioada cu variate şi temeinice schimbări psihice, biologice şi morale în care au 

loc fluctuaţii extrem de rapide, spectaculoase şi de maximă complexitate. Caracterul divers al dezvoltării ado-

lescenţilor generează noi comportamente şi noi modalităţi de exprimare, de aprecieri, de atitudini, de relaţio-

nare cu cei din jur, de înţelegere şi adaptare. 

Traversarea acestei perioade de vârstă nu se face în mod lent, ci, dimpotrivă, tensionat, adeseori cu exis-

tenţa unor conflicte şi trăiri dramatice, cu frământări interne pentru găsirea surselor de satisfacere a elanuri-

lor, a aspiraţiilor şi cu tendinţa de a evita teama faţă de impedimentele ce se pot ivi în realizarea proiectelor 

de viitor. 

Schimbările sociale, psihologice, culturale, familiale, orientarea spre o carieră, pregătirea pentru viaţă, 

maturizarea fizică şi sexuală, transformările neuro-endocrine sunt factori care exercită presiuni drastice asupra 

dezvoltării individuale şi a comportamentelor adolescenţilor. 

Distingem doi indicatori, cel mai frecvent întâlniţi, care ne atrag atenţia atunci când un adolescent este 

stresat: schimbările şi regresia comportamentală. Adolescenţii stresaţi îşi modifică comportamentul şi reac-

ţionează într-un mod total nepotrivit felului lor de a fi: unii dintre ei, care dintotdeauna erau prietenoşi şi 

deschişi faţă de ceilalţi, inopinat devin trişti, izolaţi şi speriaţi sau, dimpotrivă, adolescenţii liniştiţi şi calmi 

neaşteptat se preschimbă în firi iritabile şi agresive. 

Schimbarea este una dintre principalele cauze ale stresului la adolescenţi, pentru că solicită o adaptare la 

situaţia nou-creată fie prin evenimentul pozitiv, fie prin cel negativ. O schimbare nedorită este întotdeauna 

mai stresantă. Cu cât schimbarea este mai relevantă, cu atât ritmul schimbării şi exigenţa adaptării sunt mai 

mari şi stresul mai important.  

Stresul este un fenomen psihosocial complex ce decurge din confruntarea individului cu cerinţe, sarcini, 

situaţii, care sunt percepute ca fiind dificile, dureroase sau de mare importanţă pentru persoana respectivă  

[1, p.13]. 

Factorii stresanţi sau stresorii sunt evenimente/situaţii externe sau interne, reale sau imaginare, suficient 

de intense sau frecvente care solicită reacţii de adaptare din partea individului. 
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Confruntarea adolescenţilor cu factorii stresanţi, rezistenţa şi stăpânirea acestora este întrucâtva proble-

matică pentru ei, schimbându-le radical comportamentul şi influenţând puternic formarea personalităţii lor. 

Iată de ce cadrele didactice, părinţii trebuie să cunoască impactul provocat de factorii stresanţi pentru a le 

oferi adolescenţilor tot sprijinul de care au nevoie în depăşirea acestora. 

Abordare analitică a problemei 

Adolescentul este un nonconformist şi un militant activ pentru îndeplinirea dorinţelor sale, un original în 

modul de a privi şi de a se adapta la lumea înconjurătoare. În plus, vârsta adolescenţilor este prin excelenţă 

una a revoltei, a teribilismului şi a oscilaţiilor, dublate de o adevărată tempestare hormonală care determină un 

comportament de multe ori iresponsabil şi iraţional pentru ceilalţi şi de neînţeles nici măcar pentru ei înşişi. 

Reacţiile adolescenţilor la stres depind mult de dezvoltarea lor cognitivă, emoţională, de capacitatea lor 

de a se adapta, de durata de acţiune a agentului stresor, de gradul de suport pe care aceştia îl primesc din partea 

cadrelor didactice, a familiei şi a persoanelor care-i înconjoară.  

Factorii stresanţi sunt constituente normale ale vieţii adolescenţilor şi pot avea chiar şi influenţe pozi-

tive, fiind esenţiali pentru dezvoltarea lor, deoarece lipsa presiunii determină inactivitate şi sentimentul de 

plictiseală. În adolescenţă se cumulează o mare cantitate de factori stresanţi consideraţi ca normativi, ei 

manifestându-se cel mai intens în perioada pubertăţii. Mulţi dintre factorii stresanţi sunt, în fapt, veritabile 

sarcini cu efecte în dezvoltarea adolescenţilor, sarcini de care trebuie sa se achite pentru a accede la statutul 

de adulţi responsabili [2, p.12].  

Totuşi, prea multă presiune provoacă urmări negative asupra eficienţei în diverse activităţi şi asupra stării 

fizice şi psihice, cu rezultate imediate şi pe termen lung asupra capacităţii de adaptare a adolescenţilor la si-

tuaţii noi. De cele mai multe ori, solicitările şi exigenţele faţă de adolescenţi sunt atât de multiple, încât ate-

nuează prelucrarea adecvată a informaţiei, produc o supraîncărcare şi o extenuare care se reflectă în modul 

de a gândi, acţiona, simţi, în diminuarea performanţelor, recurgerea la acţiuni riscante, încălcarea regulilor, 

stări de frustrare, anxietate, izolare, teamă etc. Adolescenţii se simt furioşi, dezamăgiţi, frustraţi, îşi pierd 

stima de sine şi au un sentiment de neîncredere faţă de lumea din jur.  

Datorită experienţei anterioare insuficiente, adolescenţii nu-şi pot identifica corect şi adecvat resursele 

necesare pentru a face faţă factorilor stresanţi sau să se opină stresului, ei încă nu au capacitatea de a rezista 

sau de a reţine reacţia la un anumit impuls, de a rămâne calmi şi concentraţi pentru a face faţă în mod con-

structiv evenimentelor adverse şi stărilor emoţionale, conflictuale, fără a fi afectaţi. Adolescenţii încă nu şi-au 

format mecanisme de rezistenţă şi de adaptare, nu stăpânesc tehnicile de gestionare a stresului aşa cum o pot 

face adulţii. De aceea, unii adolescenţi încearcă să se detaşeze de situaţie, adoptând comportamente distructive 

pentru ei, precum absenteismul şcolar, forme de agresivitate, ostilitate şi refuzul cooperării, autoizolarea şi 

evitarea stabilirii de relaţii interpersonale, anxietate şi frustrare prelungită, vagabondajul, consumul de alcool, 

droguri, fumatul, comportamentul opoziţionist etc.  

Impactul factorilor stresanţi asupra comportamentului adolescenţilor este foarte complex, raportându-se la 

diverse situaţii ce includ reacţii fiziologice, psihologice, cognitive, emoţionale. 

În urma analizei cercetărilor realizate de G.Adams [3], M.Berzonsky [3], M.Dinca [4], N.Radu [5], S.Sells [6], 

dar şi în urma aplicaţiilor experimentale realizate pe eşantioane diferite de adolescenţi , putem constata că 

stresul la această categorie de vârstă este provocat de o varietate de factori. Cu toate acestea, cei mai des 

întâlniţi factori stresanţi la adolescenţi sunt: 

 modificările fiziologice ale propriului corp; 

 solicitările exagerate în plan instructiv la şcoală; 

 nemulţumirea de sine, gândurile şi sentimentele negative despre ei înşişi; 

 neînţelegerile sau conflictele cu cadrele didactice, cu prietenii sau colegii la şcoală; 

 situaţia instabilă în societate şi în familie; 

 plecarea părinţilor peste hotare la muncă, separarea sau divorţul părinţilor; 

 bolile cronice sau problemele grave în familie; 

 schimbarea şcolii sau a clasei; 

 implicarea în prea multe activităţi extraşcolare; 

 pauperizarea sau probleme financiare în familie; 

 abuzul fizic, sexual sau emoţional etc. 
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Repercusiunile factorilor stresanţi asupra adolescenţilor pot fi considerabile, afectând comportamentul, 

starea de sănătate, gândirea, starea emoţională, nivelurile structurale şi funcţionale ale organismului, de la cel 

fiziologic până la cel psihologic şi social.  

Unii adolescenţi par să fie născuţi ca personalităţi foarte rezistente la stres. Încă din copilărie sunt foarte 

adaptabili la schimbare şi relaţionează foarte uşor cu ceilalţi. Alţii, în schimb, se supară uşor, se tem de situa-

ţiile noi şi de provocări. În situaţii de stres intens băieţii au tendinţa să devină mai agresivi şi au schimbări de 

comportament într-un sens negativ, în timp ce fetele devin anxioase, frustrate sau deprimate. 

Manifestările comportamentale la adolescenţi nu pot fi efectul confruntării cu un singur factor stresant, ci 

sunt rezultatul modului în care adolescenţii reuşesc să facă faţă mai multor factori stresanţi. Astfel, unele stu-

dii invocate de M.Miclea [7], M.Rădulescu [8], S.Clerget [9] consemnează mai multe tipuri de factori stre-

sanţi la adolescenţi: 

 factori fiziologici – dureri de cap, oboseală, tensiune musculară, ticuri, tahicardie, aritmii, hipertranspi-

raţie, pierderea apetitului, insomnii etc.; 

 factori cognitivi – scăderea memoriei operative, de scurtă şi lungă durată, instabilitate în manifestarea 

atenţiei şi, în special, a gradului de concentrare, gândire lentă, sensibilitate excesivă, dificultăţi de per-

cepere etc.; 

 factori emoţionali – frustrare, anxietate, nervozitate, tensiune, nelinişte, depresie, demoralizare, insa-

tisfacţie, sentiment de neputinţă, autoevaluare negativă etc.; 

 factori comportamentali – scăderea performanţei, absenteism, conflictualitate, pasivitate şi scăderea 

capacităţii de decizie, agresivitate, intoleranţă, dezacord, idolenţă, degradare a relaţiilor interpersonale 

etc. 

Evaluarea factorilor stresanţi la adolescenţi nu reprezintă o simplă enumerare sau o percepţie a elemente-

lor unei situaţii. Ea este o activitate cognitivă declanşată şi susţinută de stări emoţionale şi motivaţionale, im-

plicând judecăţi, raţionamente, deducţii, discriminări în vederea integrării informaţiilor într-un cadru cognitiv 

care să faciliteze „diagnosticul” situaţiei, căutarea şi luarea deciziei adecvate. Cunoaşterea şi înţelegerea 

factorilor stresanţi la adolescenţi ne permite să obţinem noi informaţii despre schimbările interne sau externe, 

schimbări provenite deseori ca urmare a eforturilor de coping sau a activităţii intrapsihice de tip defensiv la 

adolescenţi. 

Analiza impactului factorilor stresanţi la adolescenţi se realizează prin două tipuri de evaluări (R.S. Lazarus, 

S.Folkman, 1984), care includ funcţii şi surse de informaţii diferite: 

- evaluare primară; 

- evaluare secundară.  

Prin evaluarea primară situaţia este definită ca având sau nu semnificaţie pentru confortul adolescenţilor. 

Evaluarea situaţiei ca benignă sau pozitivă rezultă într-o stare emoţională neutră sau plăcută adolescenţilor. 

Evaluarea primară implică trei tipuri de informaţii însoţite de emoţii diferite: 

 daună deja produsă (informaţie asociată cu sentimentul de furie sau depresie); 

 anticiparea unei ameninţări viitoare (trăită afectiv ca frică sau nelinişte); 

 provocarea, care rezultă din cerinţe dificile cu care se confruntă adolescenţii (la nivel emoţional este 

trăită ca nerăbdare, încordare, tensionare etc.). 

Prin evaluarea secundară se identifică copingul şi mecanismele adaptative pe care adolescenţii le au la 

îndemână pentru a face faţă situaţiei. Evaluarea secundară poate să confirme evaluarea primară a ameninţării, 

s-o intensifice sau s-o reducă, în funcţie de evaluarea resurselor şi opţiunilor de coping [10, p.19]. 

Aprecierea situaţiei ca ameninţătoare sau ca situaţie–problemă pentru adolescenţi este determinată în 

principiu de: 

 Ameninţarea integrităţii fizice a adolescenţilor; 

 Anticiparea eşecului ale cărui consecinţe duce la o trăire negativă a adolescenţilor; 

 Autodezaprobarea eşecului de către adolescenţi; 

 Dezaprobarea din partea celorlalţi pentru neconfirmarea expectanţei; 

 Destabilizarea lumii personale, sociale şi culturale a adolescenţilor; 

 Interferarea acţiunii altora cu valorile şi convingerile personale ale adolescenţilor. 

Schimbările din comportamentul adolescenţilor pot fi considerate ca indiciu al existenţei unor factori 

stresanţi la ei, care în esenţa lor se manifestă prin: 
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 Pierderea apetitului sau, din contră, apetit exagerat. Tulburările de alimentaţie pot ascunde afecţiuni 

serioase cărora adolescenţii le cad pradă (bulimie, anorexie); 

 Diminuarea bruscă a performanţelor pe care adolescenţii le obţineau în diverse domenii; 

 Schimbarea de atitudini caracterizată prin închidere în sine. Adolescenţii care devin brusc excesiv de 

interiorizaţi, care nu mai socializează cu cercul lor de prieteni, care refuză comunicarea cu adulţii se 

confruntă cu o problemă pentru care au nevoie de ajutor; 

 Caracterul schimbător. Deşi adolescenţii sunt prin excelenţă capricioşi, iritabili şi instabili, atunci când 

dispoziţia acestora se schimbă brusc, când se îmbufnează mult prea uşor şi îşi scot „ţepii” cu sau fără 

motiv, s-ar impune o discuţie sinceră; 

 Durerile. Stresul poate cauza dureri aparent inexplicabile, în special de cap, de piept, de stomac, crampe 

musculare; 

 Dificultăţi de concentrare, pesimism, oboseală excesivă şi inexplicabilă; 

 Refuzul de a merge la şcoală sau la activităţi care îi făceau plăcere. 

Majoritatea adolescenţilor sunt vulnerabili la factorii stresanţi, mai ales atunci când îi percep ca periculoşi, 

dificili sau dureroşi şi nu-şi pot identifică resursele necesare pentru a le face faţă. Maturii, cadrele didactice, 

părinţii pot acorda un suport eficient adolescenţilor în depăşirea acestora prin oferirea de: 

 suport emoţional (sentimentul de a fi iubit, de apartenenţă, de afecţiune, empatie); 

 suport apreciativ (valorizare, recunoaştere personală, stimă de sine, consideraţie); 

 suport informaţional (sfaturi, sugestii, direcţii şi orientări, îndrumare, consiliere); 

 suport instrumental (ajutor material concret, organizarea resurselor). 

Prin oferirea acestor suporturi se amortizează sau atenuează factorii stresanţi la adolescenţi, minimalizând 

traumele psihologice pe care ei le pot obţine.  

Concluzii 

Eliminarea sau reducerea impactului factorilor stresanţi asupra comportamentului adolescenţilor poate fi 

realizată doar prin respectarea unor criterii care presupun: identificarea factorilor care funcţionează ca surse 

potenţiale de stres la adolescenţi; evaluarea adecvată a influenţei pe care o pot avea factorii stresanţi asupra 

dezvoltării şi manifestării comportamentului adolescenţilor; elaborarea şi implementarea unor intervenţii 

care îşi propun să rezolve problema factorilor stresanţi şi nu doar a stresului propriu-zis.  

Cunoaşterea impactului factorilor stresanţi asupra comportamentului adolescenţilor va facilita elaborarea 

unor tehnici de management al stresului şi a metodelor de formare şi consolidare a resurselor psihologice şi 

cognitive de rezistenţă la stres, precum şi prevenirea disfuncţiilor de adaptare, asigurând astfel o dezvoltare şi 

un echilibru interior, comportament armonios. 
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