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Obiectivul principal pe care l-am urmărit în acest articol este de a explora relaţia dintre stres şi epuizare emoţională 
la profesorii universitari. Cadrul teoretic şi empiric al cercetării noastre se fundamentează pe rezultatele unor studii 
(Cooper et al., 2001; Johns, 1998; Maslach şi Leiter, 1997 ş.a.) cu privire la stres şi epuizare emoţională. Interesul nostru se 
axează atât pe studiul relaţiei dintre componentele enunţate mai sus, cât şi pe evidenţierea diferenţelor gender în mani-
festarea stresului şi a epuizării emoţionale. Studiul a fost realizat pe un eşantion de 120 cadre didactice universitare, 
testul fiind metoda de bază în culegerea datelor. Rezultatele confirmă ipoteza noastră privind existenţa unor diferenţe 
gender în manifestarea sindromului arderii profesionale la cadrele didactice din mediul universitar. 

Cuvinte-cheie: stres, epuizare emoţională, gender. 
 
LE STRESS ET LE SYNDROME D’ÉPUISEMENT ÉMOTIONNEL CHEZ LE PROFESSEURS 
UNIVERSITAIRES 
L'objectif principal de cet article c’est l’exploration des relations entre le stress et l'épuisement émotionnel chez les 

professeurs universitaires. Les résultats de Cooper, Dewe et O'Driscoll, 2001; Johns, 1998; Maslach et Leiter, 1997, 
concernant la relation entre le stress et l'épuisement émotionnel, ont servi d'argumement théorique et pratique de la 
recherche. Notre intérêt porte sur les relations entre les deux parties, et sur l'identification des différences du sexe dans 
la manifestation du stress et de l'épuisement émotionnel. La recherche a été réalisée sur un échantillon de 120 
professeurs universitaires, le test ayant été utilisé comme méthode de recherche. Les résultats obtenus confirment la 
relation directe entre le stress et l'épuisement émotionnel, ainsi que l'existence des différences liées au sexe dans leur 
manifestation.  

Les mots clés: stress, épuisement émotionnel, gender. 
 
 
Fundamentele teoretice ale relaţiei dintre stres şi arderea emoţională la profesori 
Cercetările în rândul profesorilor britanici au arătat că aproximativ o treime dintre ei manifestă stres pro-

fesional (Borg, 1990 apud Vandenberghe, 1999). Travers şi Cooper (1993 apud Vandenberghe, 1999) au 
comparat nivelul de stres profesional în rândul mai multor profesii ce presupun relaţii cu oamenii. Ei au con-
statat că profesorii au un nivel mai mare de stres chiar decât medicii şi asistentele medicale. În 1994, în Ţările 
de Jos, 44% din profesori au manifestat simptome ale stresului profesional, care în peste jumătate din cazuri 
a evoluat în sindromul arderii emoţionale (Schaufeli şi Enzmann, 1998).  

În mai multe cercetări se susţine că stresul ocupaţional poate cauza dezvoltarea arderii emoţionale, mai 
ales dacă stresul continuu este susţinut de ideea că munca depusă depăşeşte recompensele primite de la serviciu 
(Cooper, Dewe şi O Driscoll, 2001; Maslach şi Leiter, 1997). După Maslach, atunci când dorim să cercetăm 
stresul profesional, trebuie să ţinem cont de trei aspecte: muncă, carieră şi viaţa personală. Cu cât mai mare 
este atractivitatea muncii, posibilitatea de creştere profesională, stabilitatea serviciului şi, respectiv, posibili-
tatea asigurării unui trai decent, cu atât mai mică va fi probabilitatea dezvoltării stresului, implicit, a arderii 
emoţionale. Drept cauze obiective ale stresului pot servi conflictul intern dintre cerinţele de la serviciu, atrac-
tivitatea muncii şi posibilităţile de realizare. Printre cauzele subiective, după V.Singert şi L.Lang, pot fi enu-
merate: teama de a pierde serviciul, teama de a comite o greşeală, teama de a fi depăşit de alţii, teama de a nu 
face faţă cerinţelor, teama de a pierde propriul „Eu” (apud Vodopianova şi Starcenkova, 2008). 

În general, discuţiile referitoare la relaţia dintre sindromul „burnout” şi stres continuă şi astăzi. Ambele 
concepte sunt des utilizate ca sinonime, de unde şi confuzia în delimitarea lor.  

După Schaufeli et al. (1993), „stresul şi epuizarea nu pot fi diferenţiate pe baza simptomelor lor, ci pe 
baza procesului de dezvoltare” (p.10). Stresul apare atunci când solicitările unei anumite situaţii sunt evaluate 
de către individ ca depăşind resursele disponibile şi ameninţând starea de bine, de unde necesitatea individu-
lui de a gestiona evenimentul (Michailidis şi Asimenos, 2012). Arderea emoţională se caracterizează ca o 
stare de oboseală psihică, de decepţie şi apare la oamenii cu aşa-numitele profesii ajutătoare (helpere). După 
Maslach, arderea emoţională apare ca rezultat al acumulării interne a emoţiilor negative fără posibilitatea de 
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a le exterioriza sau elibera. În 1986, C.Maslach identifica trei componente ale sindromului arderii emoţionale: 
istovire emoţională, depersonalizare, reducerea realizărilor personale. Sindromul „burnout” mai poate fi 
descris şi ca o criză longitudinală, un proces continuu ce duce la schimbarea persoanei, prin destabilizarea 
acţiunilor psihice, sferei emoţionale şi comportamentale. Bernd Rudow (apud Vandenberghe şi Huberman, 
1999) a identificat un şir de deosebiri dintre aceste două concepte:  

1. Sindromul „burnout” este un concept ce suprapune, stresul ocupând, astfel, o poziţie-cheie în zonă gri 
între sănătate şi boală. El uneşte simptomele de stres cronic, oboseala, nemulţumirea de muncă, anxietatea etc.  

2. În comparaţie cu oboseala psihică şi stresul, sindromul „burnout” are o altă calitate: emoţiile ce apar 
afectează întreaga persoană, favorizând apariţia depresiei, scăderea imaginii de sine, depersonalizarea, neaju-
torarea şi disperarea, în timp ce, în cazul stresului şi oboselii, apar reacţii tipice doar la factorii stresogeni, 
care acţionează nemijlocit asupra individului. 

3. În comparaţie cu stresul sau oboseala psihică, epuizarea e un fenomen de socializare profesională 
(Kleiber şi Enzmann, 1986 apud Vandenberghe şi Huberman, 1999). În mod normal, ea evoluează de-a 
lungul anilor, chiar deceniilor, în procesul activităţii profesionale. Ea apare ca o criză, care reprezintă cel 
puţin o stagnare temporară sau inhibare a dezvoltării personalităţii. Întrucât stresul sau oboseala în cadrul 
acţiunii au un caracter episodic, epuizarea, în contextul de activitate, are un caracter cronic. 

4. Sindromul „burnout” apare în activităţi care presupun interacţiuni sociale, în care relaţiile profesionale, 
emoţionale cu clientul joacă un rol central (Vandenberghe şi Huberman, 1999, p.54). 

În contextul celor expuse, Maslach et al. (2001) afirmă că simptomele stresului sunt mai degrabă fizice 
decât emoţionale, pe când, în cazul arderii emoţionale, ele sunt mai degrabă emoţionale decât fizice. Stresul 
produce hiperactivitate, arderea emoţională – neajutorare. Sindromul „burnout” se manifestă prin: epuizarea 
emoţională; depersonalizarea şi reducerea realizărilor personale. Pentru stres este specifică doar epuizarea 
fizică, psihică şi cea emoţională. 

În concluzie, urmează să mai specificăm că stresul poate intensifica şi cauza epuizare, dar nu este cauza 
principală. Epuizarea profesională nu trebuie privită ca un proces generat de stres, ci ca un proces indepen-
dent, care se dezvoltă în timp şi are cauze specifice. Mulţi angajaţi care au fost evaluaţi ca „stresaţi” nu au 
dezvoltat ulterior ardere emoţională, la fel cum mulţi angajaţi diagnosticaţi cu ardere emoţională nu au mani-
festat un nivel înalt al stresului. 

În acest articol sunt analizate rezultatele studiului constatativ cu referire la problematica diferenţelor de 
gen în ceea ce priveşte manifestarea componentelor arderii profesionale şi a stresului la cadrele didactice din 
mediul universitar. S-a pornit de la o premisă de ordin mai curând practic, precum că diferenţele dintre repre-
zentanţii sexului masculin şi ai celui feminin nu trebuie transformate în inegalităţi sau dezavantaje. 

Scopul cercetării date a fost analiza relaţiei dintre componentele epuizării profesionale şi nivelul de stres 
din perspectiva de gen.  

Obiectivele cercetării: 
1. Identificarea relaţiei dintre nivelul stresului şi arderea emoţională la profesorii universitari; 
2. Evidenţierea deosebirilor gender în manifestarea stresului şi a arderii emoţionale la profesorii universitari; 
3. Identificarea relaţiei dintre nivelul stresului şi componentele arderii emoţionale. 
Pornind de la aceste obiective, ne-am formulat următoarele ipoteze: 
Ipoteze generale: 
1. Nivelul stresului influenţează manifestarea arderii emoţionale la profesorii universitari. 
2. Există deosebiri gender în manifestarea stresului şi a arderii emoţionale la profesorii. 
3. Nivelul stresului influenţează manifestarea componentelor arderii emoţionale.  
Ipoteze de cercetare: 
1. Nivelul maxim al stresului favorizează apariţia arderii emoţionale la profesorii universitari. 
2. Profesorii de gen feminin au un nivel al stresului şi, respectiv, al arderii emoţionale mai mare decât 

colegii de gen masculin. 
3. Stresul duce la creşterea nivelului epuizării emoţionale şi al depersonalizării. Reducerea realizărilor 

proprii scade odată cu creşterea nivelului stresului. 
Metodologia cercetării  
Subiecţi 
La această cercetare au participat 120 de cadre didactice universitare (60 femei şi 60 bărbaţi) cu vârsta cu-

prinsă între 22 şi 63 de ani. Experienţa profesionala minimă în postul ocupat a fost de la 1 până la 35 de ani. 
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La cercetare au participat profesori de la: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internaţio-
nală din Moldova, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Universitatea Perspectiva-INT.  

Variabile şi instrumente  
Principalele variabile investigate au fost: arderea emoţională, epuizarea emoţională, depersonalizarea, 

reducerea realizărilor personale, stresul, genul.  
Pentru evaluarea arderii emoţionale a fost utilizat chestionarul elaborat de Maslach şi Jackson MBI-HSS 

(1981), adaptat de către N.Vodopianova. Există două versiuni ale acestui chestionar. Prima, MBI-HSS (1981, 
1986), este orientată spre persoanele din aşa-zisele profesii ajutătoare, măsoară epuizarea emoţională, deper-
sonalizarea, reducerea realizărilor personale şi nivelul arderii emoţionale. Cea de-a doua versiune, elaborată 
de Schaufeli, Leiter, Maslach şi Jackson (1996), este MBI-GS, care poate fi aplicată persoanelor din diferite 
profesii şi măsoară epuizarea emoţională, cinismul, eficacitatea profesională şi nivelul arderii emoţionale. 
Chestionarul MBI-HSS conţine 22 de enunţuri. Pentru a măsura epuizarea emoţională sunt 9 itemi, pentru 
depersonalizare 5 itemi şi pentru tendinţa de evaluare negativă a propriilor realizări 8 itemi. În completarea 
chestionarului, subiecţii trebuie să aprecieze pe o scală de 6 trepte, de la niciodată (1) la întotdeauna (6), în 
ce măsură fiecare din conduitele menţionate caracterizează activitatea lor profesională. Scorurile celor 3 sub-
scale au fost date de mediile itemilor, iar scorul total pentru epuizarea profesională a fost obţinut prin însu-
marea scorurilor la cele trei sub-scale.  

Pentru evaluarea nivelului de stres, am utilizat Scala stresului psihologic PSM-25, elaborată de Lemyr, 
Tessier şi Fillion (apud Vodopianova, 2009). Autorii şi-au propus să elaboreze o metodică pentru măsurarea 
stresului, care ar înlătura neajunsurile metodelor existente la momentul dat. Scala este concepută pentru mă-
surarea structurii fenomenologice a experienţei de stres şi identifică detaliat starea individului supus stresu-
lui. Metoda a fost iniţial dezvoltată în Franţa şi mai târziu tradusă şi validată în Marea Britanie, Spania şi 
Japonia. Traducerea şi adaptarea versiunii ruse a tehnicii a fost efectuată de N.E. Vodopianova. Chestionarul 
conţine 25 de enunţuri, care sunt formulate pentru populaţia normală cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 de ani, 
în raport cu diferite grupuri profesionale. Metoda a fost testată de autori pe un eşantion de mai mult de 5 mii 
de oameni din Canada, Marea Britanie, SUA, Puerto Rico, Columbia, Argentina şi Japonia. În Rusia metoda 
a fost testată pe un eşantion de 500 de persoane. Numeroase studii au arătat că PSM-ul are proprietăţi psiho-
metrice destul de bune. Au fost găsite corelaţii cu indicatorul general al Scării de anxietate Spielberger STAI 
(r = 0,73) şi cu indicele de depresie Scară BDI (r = 0,75). Valorile acestor corelaţii sunt explicate prin expe-
rienţă generalizată a stresului emoţional şi depresie. În completarea chestionarului, subiecţii trebuie să apre-
cieze pe o scală de 8 trepte, de la niciodată (1) la întotdeauna (8), în ce măsură fiecare din conduitele, emo-
ţiile şi stările menţionate caracterizează activitatea lor profesională. Scorul total pentru stres este obţinut prin 
însumarea itemilor: cu cât mai mare el este cu atât şi nivelul de stres este mai mare (Vodopianova, 2009, 
p.41-43). 

Procedura 
Participanţii au luat parte în mod voluntar la acest studiu. Au completat, mai întâi, chestionarele, apoi au 

furnizat câteva date sociodemografice (locul de muncă, stagiul, vârsta, genul).  
Analiza şi interpretarea datelor 
Ipoteza nr.1: Nivelul stresului influenţează manifestarea arderii emoţionale la profesorii universitari. 

Pentru a verifica dacă nivelul maxim de stres favorizează apariţia arderii emoţionale s-a aplicat testul Chi-
Square. Vom prezenta mai întâi rezultatele statisticelor descriptive. 

 
Tabelul 1 

Manifestarea relaţiei dintre nivelul stresului şi arderea emoţională  
la cadrele didactice universitare N=120 

ARDEREA EMOŢIONALĂ 
NIVELUL STRESULUI 

Minim Mediu Maxim 
Maxim 0,8% 8,3% 27,5% 
Mediu 17,5% 25,8% 5% 
Minim 13,3% 1,7% - 
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Din tabel observăm că valorile maxime ale arderii emoţionale sunt la persoanele cu un nivel maxim de 
stres. Această relaţie a fost statistic confirmată de rezultatele testului Chi-Square 80,260 (p=0,000). Rezul-
tatele sunt în concordanţă cu studiile de specialitate (Cooper, Dewe şi O Driscoll, 2001; Maslach, Leiter, 
1997) şi confirma încă o dată că stresul cronic slăbeşte rezistenţa psihică şi fizică a organismului, favorizând 
apariţia epuizării profesionale.  

Ipoteza nr.2: Există deosebiri gender în manifestarea stresului şi a arderii emoţionale la profesorii 
universitari. Pentru a verifica dacă profesorii de gen feminin au un nivel al stresului şi, respectiv, al arderii 
emoţionale mai mare decât colegii de gen masculin, s-a aplicat testul Chi-Square. Vom prezenta mai întâi 
rezultatele statisticelor descriptive. 

Tabelul 2 

Manifestarea relaţiei dintre nivelul stresului şi arderea emoţională  
la cadrele didactice universitare (femei) N=60, (bărbaţi) N=60 

ARDEREA EMOŢIONALĂ 
NIVELUL STRESULUI 

Minim Mediu Maxim 
Maxim 
F 
B 

 
1,7% 

- 

 
11,7% 

5% 

 
41,7% 
13,3% 

Mediu 
F 
B 

 
6,7% 

28,3% 

 
30% 

21,7% 

 
3,3% 
6,7% 

Minim 
F 
B 

 
5% 

21,7% 

 
- 

3,3% 

 
- 
- 

 
Din tabel observăm că profesorii de gen feminin formează un procent mai mare, atât la nivelul maxim al 

stresului, cât şi la arderea emoţională. Ipoteza a fost confirmată statistic pozitiv şi de rezultatele testului Chi-
Square: 46,149 (p=0,000) pentru femei şi 31,162 (p=0,000) pentru bărbaţi. Rezultatele sunt în concordanţă 
cu studiile de specialitate (Himle şi Srinika, 2008; Backovicet et al., 2012), care susţin că femeile au un nivel 
mai mare atât al stresului, cât şi al arderii emoţionale. Această concluzie va fi utilă atunci când vor fi elabo-
rate programe de prevenire a arderii emoţionale şi a stresului profesional.  

Ipoteza nr.3: Nivelul stresului influenţează manifestarea componentelor arderii emoţioanle. Pentru a veri-
fica dacă stresul duce la creşterea nivelului epuizării emoţionale şi al depersonalizării şi dacă reducerea reali-
zărilor proprii scade odată cu creşterea nivelului stresului, am utilizat coeficientul de corelaţie Pearson (r). 
Rezultate semnificative s-au obţinut pentru:  

Epuizarea emoţională: r (0,566), p=0,01; odată cu creşterea nivelului stresului creşte şi nivelul epuizării 
emoţionale. Depersonalizarea: r (0,540), p=0,01; relaţia dintre aceste două variabile este, ca şi în cazul epui-
zării emoţionale, una direct proporţională. Reducerea realizărilor personale: r(-0,482), p=0,01; odată cu creş-
terea nivelului stresului scad realizările proprii. Rezultatele sunt similare celor din literatura de specialitate 
(Rothmann et al., a se vedea Vodopianova şi Starcenkova, 2008). Stresul psihic se adresează structurii de an-
samblu a personalităţii umane, dar cu precădere sferei emoţionale şi cognitive. Aceasta explică relaţia directă 
cu epuizarea emoţională (senzaţia de oboseală şi dezechilibru emoţional, provocată de lucru) şi depersonali-
zarea (lipsa emoţiilor, relaţia inumană şi cinică cu clientul). Totodată, stresul scade capacitatea de muncă, 
performanţa şi concentrarea pe sarcină, de unde şi scăderea realizărilor personale.  

 

Concluzii 
Această cercetare porneşte de la ideea că stresul favorizează apariţia arderii emoţionale. Rezultatele cer-

cetării sunt concludente şi similare celor din literatura de specialitate, respectiv oferă încă un argument în 
susţinerea ipotezelor propuse. În urma prelucrării datelor pot fi formulate următoarele concluzii: nivelul 
maxim al stresului favorizează apariţia arderii emoţionale la profesorii universitari; profesorii de gen feminin 
au un nivel al stresului şi, respectiv, al arderii emoţionale mai mare decât colegii de gen masculin; stresul 
duce la creşterea nivelului epuizării emoţionale şi al depersonalizării, iar reducerea realizărilor proprii scade 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2012, nr.9(59) 
 

 228

odată cu creşterea nivelului stresului. Datele obţinute pot fi utile în elaborarea programelor de prevenire a 
arderii emoţionale şi a stresului la profesori. La fel, pornind de aici, se pot desprinde idei pentru posibile cer-
cetări ulterioare, cum ar fi studierea longitudinală a impactului stresului asupra apariţiei arderii emoţionale.  
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