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Stres și coping în familiile copiilor cu nevoi 
speciale. Rezultatele unui studiu 

intercultural  
 







Stresul 	



Ce este Stresul?  

Perspectiva fiziologică  
	

•  The Stress of Life (Selye, 1956) – consecințele fiziologice ale stresului 
•  Stresul – sindrom general de adaptare, răspunsuri nespecifice ale 

organismului la solicitări externe 
•  Reacțiile la stresori: alarmă, rezistență și epuizare 

•  Holmes și Rahe (1967) – evenimentele majore din viața oamenilor sunt 
asociate cu mai multe vizite la doctori  

•  Adaptarea organismului într-o perioadă scurtă  
la schimbări majore duce la creșterea  
vulnerabilității la boală.  





Perspectiva sistemic tranzacțională asupra stresului (Lazarus & 

Folkman, 1984)	



Stresori vs. stres perceput	



Stresul familial	
•  Studiile din psihologia familiei au analizat influența a diferite categorii 

de stresori asupra relațiilor de cuplu și interacțiunilor părinte-copil 
(stresori minori, majori, acuți, cronici, externi și interni, Bodenmann, 
2005).  

•  În general, stresorii majori și cronici (de ex. a avea un copil cu nevoi 
speciale) determină mai multă instabilitate și disfucnții la nivelul familiei 
decât alte categorii de stresori.  



 
•  Stresul familial influențează negativ:  

o  starea de bine a părinților și copiilor; 
o  calitatea interacțiunilor dintre părinți 
o  calitatea interacțiunilor părinte-copil;  

 
 

Stresul familial	



•  Studiile arată că familiile care au copii cu NS raportează nivele de 
stres mai ridicate comparativ cu familiile ce au copii cu o dezvoltare 
tipică (Delambo, et al, 2011; Lee, 2013); 

•  A avea un copil cu nevoi speciale necesită mai mult efort și implicare 
din partea părinților (ex. terapii pe termen lung, tratamente 
medicale);  

•  Stresul părinților ce au copii cu NS continuă și când copiii sunt 
adolescenți sau adulți, influențând asfel calitatea relațiilor de familie 
pe termen lung; 

Părinții copiilor cu Nevoi Speciale 



Părinții copiilor cu Nevoi Speciale	
•  Raportează nivele mai ridicate de stres emoțional (Lecavalier, et al, 

2006), depresie (Benson, 2006), anxietate (Pakenham, et al, 2004) și 
izolare socială;  

 
•  Pot fi copleșiți de problemele asociate cu dizabilitatea copilului;  



•  Stresul părinților copiilor cu NS poate fi 
determinat/exacerbat de factori care nu 
au legătură cu dizabilitatea copilului (ex. 
stresul financiar, discriminarea socială, 
problemele de cuplu) (Hayes & Watson, 
2013). 

•  Interacțiune între stresori 

Stresori adiționali în familiile 
copiilor cu NS	









Strategii de coping în situații de 
stres cronic	

Individual 
•  Competențele emoționale ale părinților: Reglarea emoțiilor, EQ 
•  Copingul religios 
 
Diadic 
•  Copingul diadic: Sprijinul din partea soților  
•  Satisfacția relațională  

Suportul social  



Copingul –moderator și mediator	
•  Impactul stresului asupra stării de bine este redus atunci când oamenii 

au un nivel ridicat al stimei de sine și suport social 

•  Strategiile de coping pot fi afectate negativ de stresul cronic  



Studiu intercultural	

•  Analiza efectelor stresului și strategiilor de 
coping asupra relațiilor de familie și stării de 
bine în cazul părinților copiilor cu nevoi 
speciale  





Participanți 

Total: 1259 participanți 
 
796 mame 	
400 tați	
63 participanți nu au oferit 
informații legate de gen	



Variabile 
individuale	

Interacțiunea 
părinte-copil	

Interacțiunea 
dintre părinți	

Stresul general și parental, 
competența emoțională a 
părinților, copingul religios, starea 
de bine 

Comunicarea părinte-
copil, căldura 
emoțională 

Fericirea în relația de 
cuplu, sprijinul oferit 
de către soți unul 
altuia, colaborarea în 
creșterea și educarea 
copiilor 

•  Vârstă 
•  Gen 
•  Educație 
•  Statut marital  
•  Veniturile 
•  Numărul de 

copii 
•  Dizabilitatea 

copilului  
•  Religia 
•  Importanța 

religiei pentru 
părinți 



Procedura de culegere a datelor	
•  Părinți ai copiilor cu 

nevoi speciale au fost 
recrutați din fiecare țară 
participantă la studiu 

•  Profesori din centrele de 
educație specială, 
organizații locale care 
oferă suport părinților, 
directori de școli, 
consilieri școlari, 
psihologi, studenți  

•  Aprobare IRB – 
consimțămțnt informat 



Sumar rezultate 

•  Stres și coping 
•  Compararea rezultatelor între țări 
•  Compararea rezultatelor pe grupe de vârstă 
•  Efectele stresului (general și parental) asupra stării de 

bine a părinților și satisfacției maritale 
•  Mecanisme explicative  



Stresul general	



Stres General 	



Stresul general pe grupe de vârstă 	

1.85 < m < 2.31	
	
Stresul părinților din 
categoriile 25-34 și 35-44 este 
semnificativ mai mare 
comparativ cu cel al părinților 
din grupele 45-54 și 55-64	



Stresul parental	



Stres Parental  	



  
 Stresul general și stresul parental	



Stresul general și stresul parental	
•  Stresul determinat de factori din exteriorul familiei (1. 

situația domiciliului – dimensiunea amplasarea, 2. timpul 
liber, 3. locul de muncă, 4. situația financiară și 5. relațiile 
sociale) corelează semnificativ cu stresul parental 

 
•  Părinții care au raportat nivele ridicate de stres în afara 

familiei au raporat de asemenea și nivele ridicate de stres 
parental.  

 
•  Studiile privind stresul familial arată frecvent că 

funcționalitatea familială este afectată negativ de stresorii 
zilnici (Bodenmann, 2005; Karney, Storry & Bradburry, 2005).  



Diferențe de gen	
Tații  
– scoruri semnificativ mai mari la stresul general (stresul de la locul de 
muncă și stresul privind relațiile sociale), comparativ cu mamele copiilor 
cu NS 
- scoruri mai mari la importanța religiei în viața lor 

Mamele 
-scoruri semnificativ mai mari la comunicarea negativă cu copiii, dar și la 
sprijinul primit din partea societății 



Efectele stresului parental asupra stării de bine a părinților	

Corelații semnificative 
pentru Lituania, Portugalia, 
Spania, Turcia și România	
Corelații nesemnificative 
pentru Croația	
	



 
 

Efectele stresului asupra comunicării negative părinte-copil	



Efectele stresului parental asupra relațiilor dintre părinți	

Corelații semnificative 
pentu Portugalia, 
Turcia și România	
Corelații 
nesemnificative pentru 
Croația, Lituania și 
Spania 	



 
 

Efectele stresului assupra relațiilor dintre 
părinți 

	



 
 
 
 
 
 

	•  Stresul parental a fost asociat negativ cu satisfacția 
relațională și suportul oferit de către parteneri unul 
altuia 

•  Rezultate similare au fost raportate de studii recente 
care au arătat că stresul legat de copii afectează 
comunicarea dintre părinți și calitatea relației de 
cuplu (Zemp, Nussbeck, Cummings, & Bodenmann, 2017). 



 
Stres - satisfacție maritală - stare de 

bine	
•  Stresul parental influențează negativ satisfacția maritală a părinților 

copiilor cu NS și în consecință infleunțează starea lor de bine  



Starea de bine 
Satisfacția 
maritală 

 

Stresul parental 
 



Stresul parental pe grupe de vârstă  

 

2.19 < m < 2.23	
	
Stresul parental 
nu dferă în funcți 
de vârstă 	



Singurătatea	

Părinții din Turcia, Portugalia 
și România raportează nivele 
mai ridicate de singurătate 
comparativ cu cei din 
Croația, Lituania și Spania	



Copingul 	



Competențele emoționale ale 
părinților 	

Părinții din Turcia au 
cele mai mari dificultăți 
în reglarea emoțiilor	
	
Părinții din România au 
raportat nivelul cel mai 
scăzut de dificultăți în 
reglarea emoțiilor  / 
nivele semnificativ mai 
scăzute comparativ cu 
Croația, Lituania, Turcia 
și Portugalia 	

Conștientizarea emoțiilor, 
acceptarea emoțiilor, 
tristețea, impusivitatea, 
vinovăția, incapacitatea de 
a controla emoțiile 
negative 	
	



Competențele emoționale ale 
părinților 	



Competențele emoționale ale 
părinților din România	

•  Asociate pozitiv cu starea de bine, satisfacția relațională și sprijinul 
oferit soților  



Copingul diadic suportiv 	

CDS al părinților din 
Turcia – semnificativ mai 
scăzut decât cel al 
părinților din Croatia, 
Lituania, România și 
Portugalia. 	



Copingul diadic suportiv 	



Suportul social  

Sprijinul din partea comunității  
Părinții din Lituania – 
scoruri semnificativ mai 
mari comparativ cu cei din 
Spania, Turcia și Portugalia 	

Părinții din Turcia – 
scoruri semnificativ 
mai mici comparativ 
cu Croația, Lituania, 
România și Portugalia	



COPING RELIGIOS POZITIV 	
Părinții din România – 
nivelul cel mai ridicat 
de coping religios 
pozitiv, semnificativ 
mai mare comparativ 
cu celelalte țări	



Religiozitate și stare de bine	
•  Copingul religios pozitiv corelează pozitiv semnificativ cu starea de 

bine a părinților din România și Croația  
•  Și cu  satisfacția relațională a părinților din România  



Dificultățile în reglarea emoțiilor și 
comunicarea negativă cu copiii 

	

Tristețea, impusivitatea, 
vinovăția, incapacitatea 
de a controla emoțiile 
negative duc la o 
comunicare negativă cu 
copiii -  certuri, critici	



Dificultățile în reglarea emoțiilor 	

•  Rezultatele noastre sunt consistente cu alte studii 
care au araătat că dificultățile în reglarea emoțiilor 
corelează pozitiv cu stresul, depresia și anxietatea 
(Bardeen, Fergus, & Orcutt, 2012)și negativ cu 
răspunsurile suportive din partea mamei.   



Dificultățile în reglarea emoțiilor – efecte negative 
asupra relațiilor de cuplu	



Dificultățile în reglarea emoțiilor și relațiile de 
cuplu	

•  DRE corelează negativ cu copingul diadic suportiv și 
satisfacția relațională 

•   Rezultate care completează alte studii ce au arătat 
că problemele emoționale ale soților duc la violenșă, 
critică și nivele scăzute de satisfacție relațională (Bloch, 
Haase, & Levenson, 2014; Klein, Renshaw, & Curby, 2016; McNulty & 

Hellmuth, 2008; Rusu, Kayser, & Bodenmann, 2019).  



Reglarea emoțiilor – Coping diadic suportiv – Satisfacție maritală	

Satisfacția 
maritală 

SDC DER 



Reglarea emoțiilor moderează relația dintre 
stresul general și starea de bine a părinților	



Reglarea emoțiilor moderează relația dintre stresul 
parental  și starea de bine a părinților	



Copingul diadic, satisfacția relațională și starea 
de bine 

	



CDS și satisfacția relațională  



Sprijinul din partea soților vs. sprijinul social 
din partea comunității 

	
•  Sprijinul din partea partenerului – un predictor mai 

bun pentru starea de bine decât sprijinul din partea 
comunității 

 
•  Rezultate în acord cu alte studii (Rusu, 2016). 



Implicații	
•  Programe specifice de consiliere pentru părinții tineri (strategii de 

management al stresului general) - Caring for the caregiver  
 
•   Programe adaptate pentru diferite țări: Stresul are efecte negative mai mari 

aspura stării de bine și satisfacției în relația de cuplu în familiile din România, 
Turcia și Portugalia  

•  Părinții din Croația și Lituania au raportat nivele mai scăzute de singurătate și 
mai ridicate de sprijin din partea soților comparativ cu părinții din celelalte țări; 

•  Consilierea părinților în vederea îmbunătățirii competențelor emoționale, 
strategiilor de coping în cuplu, educație și consiliere pentru conștientizarea 
efectelor stresului asupra relațiilor de familie 






