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Fiecare dintre noi ne confruntăm în viaţa de zi cu zi cu evenimente mai puţin plăcute,

situaţii stresante, unele chiar extreme (precum moartea cuiva apropiat) care ne pun la

încercare şi cărora trebuie să le facem faţă pentru a putea merge mai departe. Ei bine,

confruntându-ne cu astfel de situaţii de viaţă, nu rămânem inactivi, ci fiecare răspunde în

stilul lui, reacţiile şi procesele la care recurgem fiind numite în literatura de specialitate

mecanisme de coping.

Mecanismele de coping sunt strategii utilizate în mod inconştient şi/sau conştient de

către o persoană pentru a evita, diminua sau remedia pe cât posibil impactul negativ pe

care o situație cu care se confruntă îl are asupra stării sale de confort psihic şi fizic.

De-a lungul vieţii, un individ folosește o paletă largă de astfel de mecanisme de coping, unele ajutând la
reducerea tensiunii psihice și la adaptarea eficientă la realitatea din jur, altele dimpotrivă, ducând la
creșterea impactului negativ al evenimentului cu care acesta se confruntă. Apare întrebarea: ce mecansime
de apărare sunt mai eficiente, care sunt mai recomandate? Răspunsul avizat al specialiştilor din domeniul
psihologiei este următorul: ele nu sunt bune sau rele, utile sau inutile în sine, ci eficienţa lor constă practic în
momentul şi durata folosirii lor.

Mecanismele de coping cuprind de fapt toate tipurile de strategii pe care oamenii le utilizează pentru a
înlătura sau diminua o emoţie neplăcută: de la distragerea atenţiei cu altceva, până la metode complexe, pe
care le utilizăm uneori chiar fără să ne dăm seama (inconştient). Termenul vine din englezescul „to cope”,
care înseamnă „a face faţă, a se descurca într-o situaţie dificilă”.
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Toată lumea apelează la ele, adesea chiar fără să-şi dea seama. Oamenii descoperă încă de

mici metode pentru „a nu se mai gândi” la ceva ce îi întristează, de „a se linişti” cu ceva bun atunci

când sunt nervoşi, etc.

Aceste strategii diferite pe care le putem folosi pentru a ne apăra de emoţii neplăcute ne pot

ajuta să ne „recăpătăm calmul” într-o situaţie care scapă de sub control. Astfel putem duce la bun

sfârşit tot ceea ce aveam de făcut în ziua respectivă, şi poate chiar să gândim suficient de limpede

pentru a rezolva şi problema stresantă care ne dădea atâtea bătăi de cap. Dacă nu, măcar ne ajută

să ne simţimmai bine pe moment.

Există şi strategii de coping pe care unii oameni le folosesc pentru a „uita de griji” pe moment, dar care
sunt dăunătoare sănătăţii, de exemplu abuzul de alcool sau alte substanţe. De asemenea, această „evadare
temporară din probleme”, dacă se prelungeşte în timp, poate avea consecinţe foarte neplăcute. Problemele
se pot agrava, sau noi ne putem obişnui prea mult cu fuga de realitate. Mai mult, s-a demonstrat că uneori
cu cât încercăm să nu ne mai gândim la ceva supărător, cu atât acel lucru devine mai deranjant.

Fără a intra în numeroasele categorii folosite de specialişti, poate cel mai important e să facem diferenţa
între:

-metode pe care le utilizăm intenţionat şi de care ne dăm seama cu uşurinţă (conştiente) și

-metodele pe care le folosim fără să ne dăm seama (inconştiente).

Psihicul vă apără „automat” de omulţime de emoţii neplăcute, chiar fără să trebuiască să vă daţi seama
de ceea ce se petrece şi să căutaţi soluţii!

„Mecanisme de apărare” inconştiente care sunt cel mai des folosite

1. Refularea este mecanismul prin care psihicul nostru „împinge în inconştient” o idee sau o amintire

care ar fi de neacceptat pentru noi (fie este prea dureroasă, fie ar spune ceva de neacceptat despre noi înşine). O

idee refulată este „pusă la păstrare” în mod automat, fără ca noi să ne dăm seama, undeva într-un sertar al minţii

în care nu ne uităm niciodată. Cât timp nu ne dăm seama că acea idee sau amintire există, ea nu ne poate face

rău.

Exemplu: Un copil nu îşi mai aminteşte faptul că la 5 ani era să moară când a căzut în apa unui lac

îngheţat; o mamă devotată împinge imediat în inconştientul său gândul că fără copiii ei ar fi putut avea o viaţă

mai bună – apoi nici nu îşi aminteşte să fi avut vreodată un astfel de gând inacceptabil pentru ea; un medic de

succes „uită pur şi simplu” că un pacient l-a scuipat într-o zi pentru că „din vina lui s-a îmbolnăvit mai rău”.
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2. Raţionalizarea este mecanismul prin care ne autoconvingem că am făcut un lucru dintr-un

motiv logic sau dorit, deşi defapt am făcut acel lucru din cu totul alte motive. Această strategie ne apără în

primul rând de a ne dezamăgi pe noi înşine, şi mai apoi de a-i dezamăgi pe ceilalţi. Este în esenţă găsirea

automată (fără să ne dăm seama) a unei scuze plauzibile pentru ceea ce am făcut deja.

Exemplu: În fabula lui Esop, vulpea care nu reuşeşte să ajungă la struguri, spune mai apoi că oricum

nu i-ar fi mâncat pentru că erau acri; un bărbat respins la un interviu pentru un post, declară mai apoi că nici

nu îşi dorea slujba aceea pentru că era prea plictisitoare şi prost plătită; un copil mic vrea să o deseneze pe

mama, dar îi iese ceva asemănător cu o caracatiţă – la sfârşit declară că de fapt asta îşi dorea să deseneze: o

mamă caracatiţă.

3. Formaţiunea reacţionară este un mecanism prin care mintea noastră ne apără în mod

automat de un gând real care ne-ar fi foarte dureros, făcându-ne să ne comportăm total opus şi cât

mai vizibil – pentru a ne convinge în primul rând pe noi înşine că nu suntem „răi”.

Exemplu: O mamă care iniţial nu şi-a dorit copilul, îl copleşeşte apoi cu afecţiune şi este mult

prea indulgentă cu el (pentru a nu se mai simţi vinovată, şi pentru a se convinge în primul rând pe ea

însăşi că este o mamă bună care îşi adoră fiul); un om care în trecut a avut probleme cu abuzul de

alcool, în prezent judecă extrem de aspru pe oricine bea – astfel parcă protejându-se singur de o

recădere.

4. Proiecţia este un mecanism care ne apără „automat” de gândul că avem un

defect care ni s-ar părea de neacceptat, prin găsirea şi exagerarea acelui defect la alte

persoane.

Exemplu: Un angajat spune că e absolut convins că „în ţara asta toată lumea fură”,

aşa că nu se mai simte atât de vinovat atunci când ia şi el pentru acasă ceva de la lucru; un

poliţist care loveşte un infractor se simte mai împăcat cu sine gândindu-se că oricum toţi

infractorii sunt în stare să te bată şi să te omoare cu sânge rece, deci „merită” să fie loviţi.
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5. Intelectualizarea ne protejează de realitatea crudă, ajutându-ne să privim totul la un

mod abstract, detaşat sau intelectual. Adesea apelăm la simboluri sau metafore, ca să nu trebuiască

să privim realitatea dureroasă aşa cum e ea de fapt şi să fim copleşiţi de emoţii.

Exemplu: Un soldat aflat în misiune priveşte obiectivele ca şi cum ar juca un joc de strategie,

pentru a-şi putea păstra „sângele rece”. Un medic la secţia de urgenţe îşi priveşte pacienţii ca pe

„cazuri de rezolvat”, pentru că dacă s-ar implica emoţional în povestea fiecărui pacient, nu ar mai

putea să-şi facă meseria cum trebuie. Un om care are de făcut o muncă murdară/neplăcută reuşeşte

să se detaşeze spunându-şi că „totul este doar o grămadă de atomi”.

6. Negarea ne apără de ceva prea dureros prin a refuza din start acceptarea acelei idei. Uneori pur şi

simplu refuzăm să credem că un lucru este adevărat, pentru a ne proteja.

Exemple: Părinţii unui copil refuză să creadă că este adevărat faptul că fiul lor e pe moarte; o femeie află la

maturitate că a fost adoptată, însă ea e convinsă că totul e de fapt o farsă de prost-gust pe care i-o fac cei din jur,

etc. Pe o scurtă perioadă de timp negarea poate fi considerată un mecanism de apărare sănătos, în sensul că ne

oferă iniţial timpul necesar acomodării cu situaţia nouă cu care ne confruntăm, dureroasă, stresantă şi prevenid astfel

anumite reacţii intense, de criză sau luarea unor decizii de moment inadecvate (“ Aş vrea să mor şi eu ştiindu-l pe el

mort, viaţa mea un mai are nici un sens”).

Reversul medaliei este însă atunci când nu se depăşeşte starea de negare. Să ne gândim puţin cum ar

decurge evenimentul din exemplul dat mai sus. Consideraţi că este eficientă negarea pe termen mediu sau lung? Cu

siguranţă nu, pentru că negând în continuare situaţia nu ne vom putea adapta şi implica în situaţiile ce urmează a se

desfăşura şi un vom mai funcţiona ca nişte oameni adaptaţi vieţii noastre şi lumii în care trăim. Este deci foarte

important să conştientizăm că negarea este doar o soluţie pe termen scurt şi că ea nu va schimba de fapt realitatea.

7. Deplasarea ne oferă o modalitate de a ne satisface parţial o dorinţă care altfel ar fi
imposibilă/ interzisă. Deşi satisfacţia nu este totală, măcar o parte din tensiunea pe care o simţim
dispare.

Exemplu: Un bărbat furios pe şeful său nu se poate răzbuna pe el pentru că ar fi concediat,
însă când ajunge acasă „îşi varsă nervii” pe soţia sa; un tânăr cu tendinţe agresive descoperă
modalităţi mai paşnice de a-şi exprima agresivitatea: prin pictură.

Atenţie însă, deşi mintea noastră are strategii prin care să ne apere de suferinţă, uneori chiar
fără ca noi să ne dăm seama, aceste strategii pot da greş. Se întâmplă uneori ca lucrurile de care ne
apăram să iasă la suprafaţă întocmai când lăsăm garda jos: când visăm, când încercăm să ne relaxăm
sau să ne bucurăm de concediu etc.
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Provocare: Identificaţi-vă propriile strategii prin care scăpaţi de

emoțiile neplăcute: de unele vă folosiţi intenţionat, iar celelalte apar pur

şi simplu ca reacţii automate la o idee sau o situaţie prea neplăcută.

Strategiile de coping

Copingul centrat pe emoţie şi copingul centrat pe problemă

Strategiile de coping sunt răspunsurile cognitive, afective şi comportamentale

pe care le dezvoltăm cu scopul de a reduce, stăpâni sau tolera solicitările interne sau

externe ce depăşesc resursele personale.

Copingul centrat pe emoţie. Este un proces pasiv prin care încercăm să diminuăm sau să eliminăm

starea emoţională negativă neplăcută pe care o simţim în raport cu un stresor. Accentul este pus pe

„ceea ce simţim” şi nu pe acţiune.

Cateva strategii de coping centrat pe emoții:

- descărcarea emoţională prin plâns sau prin apelarea la suportul prietenilor,

- minimalizarea problemei („Nu este aşa de dificil examenul care urmează!”),

- credinţa că timpul va diminua problema,

- speranţa în ajutorul divin,

- amânarea („Mai am suficient timp până la predarea proiectului,mă voi ocupa mai târziu de el”)
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Copingul centrat pe acţiune

Acţiunea presupune un proces dinamic, activ, conştient orientat către cauza stresului, către

problema care determină stresul. Concret, de exemplu, dacă stresul este generat de încadrarea la

un nou loc de muncă, mecanismul de coping centrat pe acţiune presupune orientarea pe

acumularea de cât mai multe cunoştinţe şi abilităţi care vor fi folosite/cerute la noul loc de muncă.

În contextul multitudinilor de probleme cu care ne confruntăm zilnic, ne punem fireasca întrebare:

Care dintre cele 2 tipuri de coping este mai eficientă?

Succesul stategiei de coping depinde de mai mulţi factori:
- tipul de stresor,
- condiţiile în care se produce evenimentul,
- personalitatea,
- experienţele acumulate de-a lungul anilor,
- vârsta,
- sexul,
- reţeaua socială de suport.

Un alt criteriu foarte important este dat de conştientizarea controlului şi a limitelor pe care noi ca oameni
le avem. Cu alte cuvinte, atunci când ne confruntăm cu probleme legate de sănătate, de pierderea cuiva
drag, mecanismele de coping centrate pe emoţii sunt mai eficiente, fiind probleme care depăşesc cu mult
puterea noastră de control.

Cele mai utilizate şi eficiente metode de gestionare a stresului:
1. Identificarea factorului stresor:
Este foarte important să conştientizăm care este de fapt problema care ne determină starea de stres.
Cunoşterea duşmanului conduce la câştigarea războiului! Dacă sunt probleme mai dificile cum ar fi
decesul unei persoane dragi, separarea de partener, conflicte majore la locul de muncă, probleme de
relaţionare cu copii vă recomandăm să apelaţi la ajutor specializat: psihiatru sau psiholog.
2. Dezvoltarea comunicării asertive:
Exprimarea într-omanieră directă, nonagresivă a nevoilor şi dorinţelor noastre. Să învăţăm să spunem
„Nu!”, atunci când sarcinile ne copleşesc sau nu suntem confortabili cu situaţia respectivă.
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3. Practicarea regulată a unui sport:

Plimbările în aer liber, mersul cu bicicleta, frecventarea unui săli, dansul… orice formă de mişcare are un

efect benefic asupra stării noastre psihice.

4. Conectarea emoţională cu familia şi prietenii:

Susţinerea afectivă din partea cuiva drag este de mare ajutor atunci când ne confruntăm cu situaţii

dificile.

5. Planificarea eficientă a timpului:

Deseori stresul este determinat de multitudinea de sarcini pe care o avem de făcut. Prioritizarea şi

planificarea lor conduc la diminuarea stresului.

6. Utilizarea diverselor modalităţi de relaxare:

Exerciţii de respiraţie, relaxarea progresivă musculară, yoga, tehnici de mindfulness, aromoterapie.

7. Timp dedicat nevoilor şi hobbyurilor noastre:

Alocarea în fiecare zi a unui moment în care ne facem o mică bucurie, plăcere sau facem o activitate

care ne aduce satisfacţii.

8. Somn odihnitor:

Tulburările de somn sunt deseori asociate cu stresul. Este important să respectăm un program de

somn, adică să ne culcăm şi să ne trezim la aproximativ aceleaşi ore. Un adult sănătos are nevoie de 7

ore de somn, cuprinse în intervalul orar 10 seara 6 dimineaţa. În acest interval au loc procesele de

reglare şi echilibru de la nivelul sistemului neuroendocrin.

9. Alimentaţie sănătoasă:

O alimentaţie echilibrată, diminuarea consumului excesiv de dulciuri, cafea, alcool, ţigări conduc
la un corp sănătos care poate face faţămult mai bine provocărilor venite din mediu.

10. Dezvoltarea personală:

Conştientizarea resurselor interioare, o bună stimă de sine, cunoaşterea punctelor forte dar şi a
celor slabe la care mai avem de lucrat, stabilirea clară a unor obiective, înţelegerea şi acceptarea
sensului vieţii tale sunt aspecte deosebit de importante prin care diminuăm sau reducem stresul.
Procesul de dezvoltare personală presupune un demers complex şi are rezultate eficiente dacă
este făcut cu ajutorul unui psihoterapeut.
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Stresul și discriminare la locul de muncă (mobbing-ul)

Termenul de mobbing provine de la englezescul “mob” al cărui echivalent românesc este

“gloată” şi a fost folosit prima dată de Konrad Lorenz, etolog laureat al premiului Nobel, în descrierea

unor comportamente la animale. El a numit astfel atacul sau comportamentul ameninţător al unui grup

de animale mai mici asupra unui animal mai mare.

În anii optzeci profesorul Heinz Leymann introduce conceptul de mobbing în mediul

organizaţional, delimitându-l de cel de bullying, care este folosit uneori ca sinonim de unii autori.

În accepţiunea sa, bullyingul presupune mai ales agresiunea fizică şi ameninţarea, în vreme ce

în mobbing agresivitatea se manifestă adesea în mod subtil, prin manipulare socială, iar existenţa sa

poate fi conştientizată târziu.

Studii în domeniu, multe dintre ele conduse sau realizate de însuşi Leymann, au
demonstrat că mobbingul este un fenomen psihologic întâlnit în toată lumea, mai ales în
organizaţiilemari, dar nu numai.

Mobbing-ul recent este studiat în unele ţări europene precum ţările nordice, Anglia,
Franţa, Italia, Spania din anii’ 90, şi se referă în principal la acţiuni de presiune psihologică
intensă, realizate asupra unui angajat pentru a-l face să părăsească postul respectiv, în
condiţiile în care concedierea lui ar atrage probleme legislative asupra angajatorului.

Angajatul care „trebuie” înlăturat poate astfel să suporte pe termen lung o serie de
nedreptăţi şi umilinţe menite să îl aducă în punctul în care să plece singur de la respectivul
loc de muncă.

Există o serie de concepte intercorelate, precum egalitate de şanse, discriminare,
discriminarea de gen, fenomene ale discriminării la locul demuncă,mobbing, bullying, politici în
domeniul egalităţii de gen.

Dintre formele clasice de discriminare, de departe una dintre cele mai răspândite este
cea de vârstă, urmată de cea de gen.

Mai noi sunt formele de discriminare în baza orientării politice, sexuale, a bolilor
potenţial transmisibile sau a persoanelor cu handicap.
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În mare parte, discriminarea clasică rezidă în stereotipuri legate de o trăsătură a unui
grup, fie că este etnie, sex, orientare religioasă sau politică etc.

Mobbing-ul este un fenomen la graniţa cu discriminarea şi poate fi doar parţial
considerat un tip de discriminare. El se leagă exclusiv de locul de muncă şi se referă în
principal la acţiuni de presiune psihologică realizate asupra unui angajat de către angajator
sau un grup de colegi pentru a-l determina pe respectivul să părăsească postul ocupat, în
condiţiile în care concedierea lui nu este posibilă, nu are motive întemeiate din punct de
vedere al profesionalismului celui în cauză şi/sau ar atrage probleme legislative asupra
angajatorului.

26

Angajatul care „trebuie” înlăturat suportă prin urmare pe termen lung o serie
de nedreptăţi şi umilinţe, care îl pun în imposibilitatea de a-şi îndeplini sarcinile de
serviciu şi care au ca scop să îl aducă în punctul în care, cedând psihic, să plece singur
de la respectivul loc de muncă. Aceste umilinţe şi presiuni la care este supus îi aduc
prejudicii psihice şi sociale şi îi pot afecta chiar starea de sănătate.

Femeile pot fi mai uşor ţinta unui atac de mobbing, dar statisticile europene
arată totuşi că atât femeile cât şi bărbaţii sunt ţinte ale acestor acţiuni, în procente
aproximativ egale.

Mobbing-ul poate fi legat şi de fenomenul de discriminare de tip clasic. Un angajator îşi poate dori

să înlăture un angajat din diverse motive. Deşi mobbing-ul este legat în multe dăţi de profesionalismul

deranjant al celui care devine victimă, alte motive pot conferi suport fenomenului de mobbing.

Un angajator care vrea să înlăture un angajat pe motive de orientare sexuală, nu îl va putea

demite de teama unor repercusiuni. El poate fi dat în judecată pentru discriminare. În schimb, el poate

să îi facă o serie de neplăceri majore celui în cauză, presiunea psihologică la care este supus acesta

făcându-l să cedeze psihic şi să părăsească de bunăvoie locul de muncă respectiv. Fenomenul poate fi

îndreptat şi împotriva unui director de departament a cărui înlăturare se doreşte. Acţiunile pot include

spre exemplu: mutarea într-un birou impropriu, tăierea accesului la internet, ascunderea unor

documente oficiale faţă de el, necomunicarea cu el, toate punându-l pe angajatul în cauză în

imposibilitatea de a-şi exercita sarcinile de serviciu.
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Ţările unde fenomenul a fost studiat, au dezbătut problema public şi au luat atitudine împotriva

angajatorilor care practică fenomenul de mobbing.

Principiile egalităţii de şanse sunt bine statuate legislativ în toate ţările europene şi, deşi există

inadvertenţe între realitate şi ceea ce se afirmă la nivel de politică socială şi legislativă, direcţia în care

trebuie acţionat este clară. În ceea ce priveşte mobbing-ul, acesta este un fenomen mai greu de

surprins, iar caracterul psihologic al fenomenului şi percepţia subiectivă a acţiunilor îl fac mai greu

detectabil în practică şi mai greu de înlăturat.

Egalitatea de şansă pe piaţa muncii reprezintă un concept şi în același timp un principiu care stă
la baza reglementării relaţiilor de muncă în UE, preluat sau existent pre-aderare în statele membre.

Generic egalitatea de şansă pe piaţa muncii se referă la accesul nediscriminatoriu la:

– alegerea unei profesii;

– angajarea şi promovare pe orice post sau loc de muncă vacant, la orice nivel de ierarhie profesională;

– informare şi consiliere profesională;

– calificare, perfecţionare, life-long learnig; posibilitatea dezvoltării profesionale;

– condiţii de muncă care respectă normele de sănătate şi securitate în muncă conform reglementărilor
în vigoare;

– plată egală la muncă egală;

- acces la beneficii extra - salariale sau măsuri de protecţie socială.

Victimele mobbing-ului sunt de obicei persoane calificate peste medie, entuziaste, inteligente,

integre, dedicate, care conform lui Daniel Goleman pot fi catalogate ca persoane inteligente

emoţional.

Westuhes (2006) susţine că pot fi victime ale acestui fenomen indivizii care se fac remarcaţi şi

sunt consideraţi o ameninţare de către colegi.

Au fost formulate o serie de definiţii ale fenomenului de mobbing.

• Namie&Namie (2003): mobbing-ul reprezintă rele tratamente aplicate unui angajat de către

un altul, prin comportamente agresive sau nerezonabile, cu scopul de a-i sabota performanţa

(Bultena&Whatcott, 2008).

• Westhues (2004): mobbing-ul reprezintă o campanie febrilă, colectivă a colegilor de a exclude,

pedepsi şi umili un alt coleg.
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• După Einersen S. et al (2004): abuzul la locul de muncă reprezintă

hărţuirea, jignirea, excluderea socială a cuiva sau influenţarea negativă a

sarcinilor persoanei respective.

Pentru a fi considerat mobbing, interacţiunea sau procesul trebuie să se

petreacă în mod repetat o anumită perioadă de timp (aproximativ 6 luni).

Mobbing-ul reprezintă un proces în cursul căruia persoana în cauză ajunge într-o

poziţie inferioară şi devine ţinta actelor sociale negative.

Un conflict nu poate fi considerat mobbing dacă este un incident izolat sau dacă sunt

implicate două părţi de puteri aproximativ egale.

Elementul central în orice definiţie a „mobbing-ului” în majoritatea ţărilor anglosaxone

îl reprezintă natura repetată şi de durată a comportamentului negativ căruia îi este expusă

ţinta.


