
 

 

PSIHOLOGIA MEDIULUI 

CURSUL 1 

CE ESTE PSIHOLOGIA MEDIULUI? 
 

 

Psihologia mediului tratează environmentul sau mediul din două perspective sau 

la două niveluri (Bell, Fisher, Baum şi Greene, 1996): din perspectiva influenţei mediului 

asupra comportamentului şi din perspectiva influenţei (sau consecinţelor) 

comportamentului asupra mediului. 

Pe de o parte, psihologia environmentală se interesează de mediu ca un context al 

comportamentului: dispoziţiile noastre afective, cogniţiile, comportamentele capătă sens 

numai dacă sunt înţelese din perspectiva contextului. Mediul determină de asemenea ce 

comportamente sunt posibile, cât de dificil de realizat va fi comportamentul ales, etc. Nu 

ne putem aşeza dacă nu există un scaun în preajmă şi nu putem înainta dacă în faţa 

noastră se află un perete. Aceste aspecte ale mediului fac anumite acţiuni posibile iar pe 

altele dificile sau imposibile. 

E uşor de remarcat asemănarea dintre psihologia mediului şi cea socială. Mediul 

afectează comportamentele şi stările interne ale persoanei la fel ca factorii sociali al căror 

impact este studiat de psihologia socială. 

Pe de altă parte, psihologia environmentală se interesează de consecinţele 

comportamentului asupra mediului (printre altele, de probleme environmentale ca 

poluarea, reciclarea). Această abordare este diferită, întrucât derivă din premisa de bază 

că mediul şi comportamentul uman se influenţează reciproc. 

Multe din problemele environmentale sunt, de fapt, provocate de om. Poluarea 

atmosferei este una din aceste probleme, mai ales în marile oraşe, şi întrucât 

comportamentul uman este cauza ei, e probabil că modificarea comportamentului 

reprezintă o soluţie pentru diminuarea sau eradicarea ei. Cercetările asupra persuasiunii, 



schimbării de atitudine, comportamentului social şi personalităţii pot sugera anumiţi paşi 

necesari pentru a produce schimbarea comportamentală în vederea reducerii poluării. 

Psihologii environmentalişti (sau psihologii care se ocupă de mediul fizic) 

studiază, de asemenea, felul în care mediile specifice afectează indivizii (Bell et al, 

1996). Altădată, designul clădirilor avea la bază principii estetice şi de funcţionalitate; 

astăzi, el include consideraţii asupra felului în care clădirile îi afectează pe cei care le 

folosesc. Aglomeraţia, intimitatea, spaţiul personal, percepţia environmentală, zgomotul, 

temperatura, circulaţia aerului – toţi aceştia sunt factori care afectează felul în care este 

construită o clădire. Ei afectează, de asemenea, gradul în care ea îşi îndeplineşte funcţia 

pentru care a fost proiectată. De exemplu, în proiectarea căminelor studenţeşti se ţine 

cont nu numai de costuri, de adăpostirea a cât mai mulţi studenţi şi de controlul 

zgomotului, dar şi de nevoile sociale ale studenţilor.  

În procesul complex de căutare a soluţiilor pentru problemele environmentale, 

psihologii au dobândit, e adevărat, o cunoaştere practică foarte vastă despre relaţia dintre 

comportament şi mediu, dar şi informaţii valoroase despre modelele conceptuale sau 

teoretice ale comportamentului uman. Psihologia environmentală nu e numai practică, ci 

şi teoretică, adesea completând din punct de vedere teoretic disciplinele psihologice 

tradiţionale. Avem tendinţa de a ne reprezenta  psihologia environmentală ca un domeniu 

exclusiv aplicat din cauză că problemele pe care le studiază psihologii environmentalişti 

sunt probleme practice, în general oportunităţi de a ameliora anumite aspecte ale 

managementului nostru asupra mediului. Dar psihologia environmentală e preocupată, în 

acelaşi timp, să construiască teorii asupra comportamentului uman şi asupra relaţiei dintre 

acesta şi mediu. 

 

 

1. DEFINIȚIA PSIHOLOGIEI MEDIULUI (ENVIRONMENTALE) 

 

Ca în multe alte ramuri ale psihologiei, şi în psihologia environmentală, este mai 

uşor să enumerăm principalele teme, să precizăm ce anume fac psihologii 

environmentalişti, decât să definim domeniul. 



Primele definiţii au pus accentul, cum era firesc, pe relaţia dintre comportament şi 

mediul fizic. Heimstra şi McFarling (1978, apud Bell et al., 1996), de exemplu, definesc 

simplu psihologia environmentală ca fiind disciplina care se interesează de relaţiile dintre 

comportament şi medul fizic. Harold Proshansky, un psiholog environmentalist foarte 

respectat caracterizează şi el domeniul ca fiind încercarea de a stabili relaţii empirice şi 

teoretice între comportamentul şi experienţa unei persoane şi mediul ei construit. Mai 

recent, într-o carte foarte importantă, Handbook of Environmental Psychology, Stokols şi 

Altman, şi ei autori celebri şi influenţi ca şi Proshansky, consideră că psihologia 

environmentală este studiul comportamentului uman şi al fericirii în relaţie cu mediul 

socio-fizic. 

 Definiţiile de mai sus n-ar trebui să facă distincţia între mediul natural şi cel 

construit, întrucât psihologia environmentală se referă la ambele tipuri de mediu. În plus, 

ele ar trebui să insiste asupra bidirecţionalităţii influenţei, în sensul că mediul 

influenţează comportamentul uman, dar şi acesta influenţează mediul.  

 

 

 

2. ISTORIA CERCTĂRILOR DE PSIHOLOGIA MEDIULUI 

 

Psihologii din veacul al XIX-lea au studiat percepţia stimulilor din mediu, ca 

lumina, sunetul, presiunea, greutatea etc. Spre 1940 abia se înregistrează un progres real 

în cercetarea relaţiei comportament-mediu: sunt raportate demersuri de geografie 

comportamentală, psihologia hărţilor cognitive ale mediului şi sociologie urbană. Totuşi, 

aceste studii nu abordau în mod direct şi sistematic interacţiunea dintre mediu şi 

comportament. Cartea lui Festinger, Schachter şi Back (1950) asupra  influenţei factorilor 

de design asupra dezvoltării relaţiilor sociale între studenţi a reprezentat o cotitură în 

cercetările sistematice ale relaţiei dintre comportament şi mediu. 

Deceniul 1950-1960 e unul foarte bogat din punctul de vedere al psihologiei 

environmentale. Lewin conceptualizase mediul ca un determinant fundamental al 

comportamentului, şi chiar dacă el a avut în vedere mediul social, teoria lui a impulsionat 

dezvoltarea psihologiei environmentale. În această perioadă, Barker a realizat numeroase 



cercetări despre efectele mediului asupra comportamentelor copiilor, a studiat 

comportamentele în mediul şcolar şi a comparat efectele a două medii urbane asupra 

locuitorilor. Robert Sommer a publicat o carte de referinţă despre spaţiul personal. 

Edward Hall a propus termenul de proxemică pentru ştiinţa raportului spaţiu-

comportament şi a făcut cercetări asupra distanţelor interpersonale. Un domeniu care se 

remarcă în această perioadă este acela al designului spitalelor de psihiatrie. Arhitecţii 

încep să colaboreze cu psihologii pentru a proiecta clădiri care să faciliteze funcţii 

comportamentale. 

În deceniul următor apar noi teme de cercetare, conturând domeniul psihologiei 

environmentale aşa cum este astăzi. Se intensifică, de exemplu, cercetările asupra 

aglomeraţiei şi densităţii. Dar cel mai important este că acum oamenii conştientizează 

nevoia de a utiliza raţional resursele naturale şi de a preveni deteriorarea mediului 

natural. Ca atare, psihologii environmentali încep să se ocupe de schimbarea practicilor 

risipitoare şi a celor destructive în interacţiunea cu mediul. 

După 1970, se formează şi se consolidează o comunitate ştiinţifică a psihologilor 

din domeniul mediului. Iau fiinţă asociaţii profesionale (Association for the People and 

their Surroundings, International Association for People-Environment Studies), apar 

primele reviste importante (Environment and Behavior, Journal of Environmental 

Psychology). 

 

 

3. METODE DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIA MEDIULUI 

 

În principiu, psihologii environmentalişti folosesc aceleaşi metode ca toţi 

psihologii: metode experimentale, corelaţionale şi descriptive. Doar că le utilizează într-o 

manieră oarecum diferită.  

a. Cercetarea experimentală 

Experimentul, fie de laborator sau de teren, este singura metodă care permite 

cercetătorilor să stabilească o cauză pentru ceea ce observă. Spre deosebire de alte 

domenii ale psihologiei, în care experimentul a fost întotdeauna metoda principală, în 

psihologia environmentală a fost folosit mai puţin. Pentru psihologii environmentalişti, 



dificultăţile de a folosi experimentul depăşesc avantajele lui. Una din problemele mari 

este că, adesea, gradul de control necesar pentru a avea o relaţie pură între variabila 

independentă şi cea dependentă creează o situaţie artificială. Aceasta face ca rezultatele 

experimentului să fie mai puţin generalizabile sau extrapolabile la situaţiile reale, deci 

reduce validitatea externă. De fapt, este posibil să exercităm un control experimental 

satisfăcător pe o perioadă scurtă de timp. Cum efectele mediului sunt efecte care se 

manifestă pe perioade lungi, psihologii environmentaliști sunt mai puţin înclinaţi să facă 

apel la experiment. 

Totuşi, studiile experimentale, chiar cele de laborator, au fost folosite în 

cercetarea efectelor mediului. De pildă, Glass şi Singer (1972) au utilizat condiţiile 

artificiale de laborator pentru a preciza aspectele psihologice ale expunerii la zgomot. Au 

descoperit astfel relaţii care ar fi fost imposibil de descoperit prin demersuri non-

experimentale. În studiile celor doi psihologi americani, subiecţii erau expuşi la zgomote 

predictibile şi nepredictibile. Unele grupuri experimentale aveau control asupra 

zgomotelor, dispunând de posibilitatea de a le întrerupe. Zgomotele predictibile au avut 

puţine efecte negative asupra subiecţilor, în vreme ce cele pe care ei nu le puteau anticipa 

îi afectau negativ într-o măsură semnificativă. Un efect mai important scos la iveală de 

Glass şi Singer a fost acela că sentimentul controlului reducea drastic consecinţele 

negative ale zgomotelor impredictibile. Este important să remarcăm faptul că a fost 

necesar să se izoleze cauzele şi că numai tehnica experimentală a făcut posibil acest 

lucru. 

O alternativă la experimentul de laborator este experimentul de teren. Acesta 

constituie, fără îndoială, o metodă mai adecvată scopurilor psihologiei environmentale 

decât experimentul de laborator. Pe teren, cercetătorul câştigă în realism şi în potenţialul 

de extrapolare, păstrând în acelaşi timp un control satisfăcător asupra variabilelor 

parazite. Un bun exemplu de experiment de teren este studiul lui Edney asupra 

teritorialităţii. Psihologilor le-a venit întotdeauna greu să studieze teritorialitatea în 

laborator, întrucât ea se asociază cu sentimentul de proprietate. Edney a procedat foarte 

simplu: le cerea subiecţilor, cu toţii studenţi să se întâlnească în camera de cămin a unuia 

din ei şi să interacţioneze. A constatat, aşa cum se aştepta, că cel pe teritoriul căruia se 

desfăşura conversaţia era mai activ. Faptul de a te afla pe propriul teritoriu induce un 



sentiment de control şi conferă un avantaj în interacţiune. De aceea, bunăoară, trebuie să 

recomandăm negociatorilor ca, în măsura în care lucrul acesta e posibil, să încerce să 

negocieze pe teritoriul lor şi nu al partenerului. Edney a utilizat, aşadar, un context 

natural pentru a observa un fenomen environmental şi pentru a-i studia efectele într-o 

manieră sistematică.  

b. Cercetarea corelaţională 

În cercetările corelaţionale, experimentatorul nu poate manipula aspecte ale 

situaţiei şi nu poate repartiza subiecţii în mod randomizat pe condiţii. În cadrul acestei 

metode, relaţia dintre variaţiile situaţionale ce survin în mod natural şi alte variabile ce 

prezintă interes pentru cercetător poate fi apreciată numai prin observaţie. De exemplu, 

un cercetător îşi propune să afle dacă comportamentul de cumpărare al clienţilor dintr-un 

mall variază în funcţie de gradul de aglomeraţie. El va observa atent variaţiile densităţii 

sau ale aglomeraţiei şi le va pune în legătură cu variaţiile în comportamentul de 

cumpărare. Totuşi, aglomeraţia nu se află sub controlul cercetătorului, iar subiecţii nu 

sunt repartizaţi pe ore sau pe grupuri experimentale de către cercetător. Astfel, neavând 

control asupra variabilelor parazite (uneori, nu are nici măcar cunoştinţă de existenţa lor), 

psihologul nu poate să excludă posibilitatea ca relaţia dintre aglomeraţie şi 

comportamentul de cumpărare să fie determinată de o altă variabilă. De exemplu, diferite 

tipuri de persoane (extravertiţi – introvertiţi) pot avea preferinţe deosebite în privinţa 

orelor potrivite pentru cumpărături – la ore cu aglomeraţie sau la ore în care magazinele 

sunt mai libere.          

Metodele corelaţionale nu au acurateţea şi precizia experimentului, dar oferă 

totuşi importante avantaje psihologului environmentalist  Adesea, este imposibilă 

manipularea condiţiilor de mediu, ceea ce anulează alternativa  experimentală. În studiile 

asupra dezastrelor, de exemplu, au fost folosite cu precădere metodele corelaţionale 

tocmai pentru că nu se pot efectua tratamente experimentale. 

În principiu, există două mari tipuri de metode corelaţionale: 1. metoda prin care 

se determină asocierea dintre schimbările environmentale ce survin în mod natural 

(dezastre naturale, bunăoară) şi comportamentul celor afectaţi; 2. metoda prin care se 

stabileşte relaţia dintre condiţiile environmentale şi datele de arhivă (de exemplu, relaţia 

dintre densitatea internă (din locuinţe) şi rata criminalităţii). 



c. Cercetarea descriptivă 

Studiile experimentale ne oferă informaţii cauzale, iar cercetările corelaţionale ne 

arată dacă există o relaţie între două variabile. Cercetarea descriptivă raportează reacţii 

care apar într-o situaţie specifică. Întrucât o astfel de cercetare nu este constrânsă de 

necesitatea de a infera cauzalitatea sau o asocierea şi întrucât, mai ales, rezultatele ei nu 

trebuie generalizate la alte situaţii, ea poate fi foarte flexibilă. Singurele cerinţe sunt ca ea 

să măsoare ce şi-a propus să măsoare şi ca măsurătorile să ajungă la aceleaşi rezultate 

dacă sunt repetate. 

Încă de la începuturile psihologiei environmentale, cercetătorii au conştientizat 

nevoia de demersuri descriptive. Proshansky, în 1972, susţinea că psihologia 

environmentală trebuie să răspundă, înainte de toate la întrebarea „Care sunt pattern-urile 

utilizării spaţiului?”. Cu alte cuvinte, psihologii environmentalişti trebuie să folosească 

cercetarea descriptivă pentru a stabili tipurile de comportament pe care indivizii le 

desfăşoară într-un context specific. Abia apoi se pot emite ipoteze cu privire la cauze. 

Cel mai cunoscut program de cercetare ce utilizează demersul descriptiv îi 

aparţine lui Roger Barker (1968). Conceptul fundamental propus de acest psiholog este 

„scenă comportamentală” (behavior settings). Pentru Barker, scena comportamentală este 

un loc public (de exemplu, biserica) sau o ocazie (de exemplu, o licitaţie) care evocă un 

pattern de comportament specific. Ea corespunde unităţii environmentale de bază.  

Psihologii environmentalişti au realizat studii asupra mişcărilor indivizilor în 

locuri specifice (de pildă, în sălile de muzeu), studii asupra felului în care oamenii percep 

oraşele, sau asupra felului în care oamenii îşi petrec timpul în diferite locuri. Două tipuri 

de cercetări descriptive au devenit foarte importante: aprecierea calităţii environmentale 

şi studiile asupra satisfacţiei utilizatorilor.    

d. Chestiuni de etica cercetării 

În psihologie, adesea, succesul multor designuri de cercetare şi al multor tehnici 

de măsurare depinde de ignoranţa subiecţilor cu privire la faptul că se desfăşoară o 

cercetare. Această ignoranţă contribuie la ameliorarea validităţii cercetării. Din păcate, ea 

ridică şi o serie de probleme etice. Dat fiind că multe cercetări de psihologie 

environmentală se realizează pe teren, acordul  în cunoştinţă de cauză al subiecţilor 

devine foarte important. De foarte multe ori, cercetătorii eludează obţinerea acordului 



subiecţilor de participare la cercetare, motivând că informarea completă a subiecţilor ar 

face imposibilă desfăşurarea studiului. De asemenea, foarte importantă pentru psihologia 

environmentală este invadarea cadrului privat, intim al subiecţilor. Psihologii 

environmentaliști sunt puşi în mod frecvent în situaţia de a observa oamenii în cadrul lor 

intim nu numai în locuri publice. Dacă o astfel de observaţie se practică fără a  se obţine 

acordul subiecţilor sau fără ca ei să fie conştienţi că se află sub observaţie, atunci avem 

de-a face cu încălcarea dreptului subiecţilor la intimitate.  


