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PSIHOLOGIA MEDIULUI 

CURSUL 3 

ORIENTAREA ÎN SPAȚIU 
 

Expunând chestiunile legate de hărţile cognitive, am prezentat cercetări care s-au 

focalizat asupra planului static al mediului pe care indivizii îl au în memorie. Alţi autori 

însă (în special, Passini, 1984 şi Garling et al., 1986) s-au preocupat de orientarea în 

spațiu sau găsirea drumului  (în limba engleză, wayfinding), procesul prin care indivizii 

navighează în mediul lor. 

Una din experienţele cele mai neplăcute şi mai tulburătoare pe care le putem trăi 

este aceea de a ne rătăci. Într-o astfel de situaţie, capacităţile noastre de procesare şi de 

stocare a informaţiei ne pot trăda. Dat fiind că, în general, suntem dependenţi de alţii şi 

de tehnologie, ne putem rătăci relativ uşor. Evident, a te rătăci fără putinţa de a găsi 

drumul, ca Haensl şi Graetl e un fenomen rar. Totuşi, mulţi indivizi trăiesc stressul şi 

anxietatea de a nu găsi drumul corect în timp util în clădiri mari (spitale, malluri, muzee, 

mai ales aeroporturi, etc) precum şi în oraşe străine. 

Găsirea drumului sau orientarea în mediul construit sau în cel natural este un 

proces cotidian. Acest proces poate fi extrem de simplu, ca a găsi drumul din dormitor la 

bucătărie, sau extrem de dificil, ca a scăpa dintr-o clădire al cărei plan nu-l cunoaştem şi 

în care a izbucnit un incendiu.  

 

 

1. PLANURI DE ACȚIUNE ȘI GĂSIREA DRUMULUI 

 

Garling şi colegii săi (1986) au propus un model al găsirii drumului, extrem de 

simplu şi de util. Să ne închipuim că ne aflăm pe litoralul românesc şi căutăm un 

supermarket în Mangalia, oraş pe care nu-l cunoaştem. Pentru a ajunge la ţinta noastră, 

primul pas este însăşi stabilirea destinaţiei. Ne aflăm, să spunem, în Venus, și un prieten 



 2 

ne-a spus că există un supermarket în Mangalia, prin urmare destinaţia este stabilită. Al 

doilea pas în găsirea drumului, potrivit lui Garling şi colaboratorilor săi, este localizarea 

ţintei. Prietenul ne-a spus că magazinul s-ar afla undeva la ieşirea din Mangalia spre 

Vama Veche, deci avem şi localizarea ţintei. Al treilea pas este alegerea drumului dintre 

locul unde ne aflăm (staţiunea Venus) şi supermarket. Evident, această este o fază 

crucială. Ştim să ajungem din Venus în Mangalia, dar nu ştim să ajungem de la intrarea în 

Mangalia la supermarket. Avem nevoie de o hartă, de GPS sau de informaţiile pe care ni 

le pot da locuitori ai oraşului Mangalia. În sfârşit, a patra fază este alegerea unui mijloc 

de transport; alegerea aceasta depinde de distanţă, de disponibilitatea unui vehicul, de cât 

de repede dorim să ajungem la destinaţie etc.   

Să remarcăm că modelul pune în evidenţă un proces intern prin care noi anticipăm 

care va fi comportamentul nostru atunci când ne vom mişca prin mediu, de la locul în 

care ne aflăm la ţintă sau destinaţie. Garling și colegii lui au propus concept ul plan de 

acţiune pentru a desemna legătura dintre informaţia environmentală stocată în memoria 

subiectului şi comportamentul de găsire a drumului. 

Desigur, o hartă cognitivă corectă ne ajută întotdeauna în găsirea drumului. 

Totuşi, unii cercetători din domeniu au pus la îndoială faptul că avem nevoie de o hartă 

detaliată, mentală sau pe hârtie. De exemplu, Passini (1984) a arătat că găsirea drumului 

poate fi privită ca o succesiune de sarcini de rezolvare de probleme, sarcini care cer o 

anumită cantitate de informaţie environmentală stocată în memorie. Găsirea drumului ar 

fi, prin urmare, o sarcină mai uşoară decât desenarea drumului pe o hartă-schiţă. Şi 

aceasta pentru două motive:  

1. Dacă avem oarecare experienţă în mediul cu pricina, ne confruntăm, de fapt, cu 

o sarcină de recunoaştere: trebuie doar să recunoaştem un aspect particular al mediului, 

de pildă un reper, atunci când îl întâlnim şi să luăm o decizie corectă (de exemplu, când 

întâlnim stâlpul albastru, facem la stânga).  

2. În găsirea drumului avem posibilitatea să ne corectăm dacă am greşit. Dacă ne 

trezim deodată că păşim pe un teren necunoscut, ne întoarcem în punctul în care 

recunoaştem locurile şi reluăm căutarea. Prin urmare, în găsirea drumului, spre deosebire 

de situaţia în care trasăm o hartă-schiţă, greşelile pot să nu se cumuleze.  
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2. CONCEPTUL DE LIZIBILITATE 

 

Conceptul de lizibilitate (în limba engleză, legibility), propus de Kevin Lynch, a 

avut o influenţă uriaşă asupra planificării urbane şi arhitecturii. Potrivit acestui autor, 

lizibilitatea unui mediu este gradul în care mediul respectiv facilitează cartografierea 

cognitivă. Arhitectura însăşi, deci configurarea spaţială a unei structuri, poate conţine 

informaţii care să ajute la întocmirea hărţilor cognitive şi să genereze un sistem de găsire 

a drumului. Totuși anumite spaţii ne lasă mai uşor decât altele să extragem şi să 

înţelegem informaţia relevantă. Tocmai această calitate este lizibilitatea. 

Lizibilitatea elementelor arhitecturale principale, circulaţia orizontală şi verticală, 

reperele importante  - toate acestea ajută la înţelegerea organizării spaţiale a clădirii. Dacă 

spaţiul nu are o organizare spaţială clară, nu e înţeles, prin urmare are un coeficient de 

lizibilitate scăzut şi nu ajută la găsirea drumului. În acest caz, principiul organizării sale 

trebuie comunicat într-o modalitate sau alta utilizatorilor.  

Lizibilitatea afectează nu numai uşurinţa cu care este folosită o clădire, dar şi alte 

variabile psihologice, ca, de exemplu, confortul. Werner şi Kaminoff (1983) şi-au 

desfăşurat cercetarea într-un centru de corecţie pentru delicvenţii juvenili şi au consemnat 

că lizibilitatea reduce confuzia utilizatorilor clădirii, furia, disconfortul emoţional şi 

percepţia de aglomeraţie.  

Desigur, adăugarea unui sistem de semnalizare augmentează lizibilitatea unei 

clădiri. Totuşi, trebuie precizat că  grafica sistemului de semnalizare are o importanţă 

covârşitoare. Alegerea tipului de literă, contrastul între elementele albe, negre şi colorate, 

mărimea panoului, poziţia lui, iluminarea lui – toate contribuie la înţelegerea 

semnificaţiei lui şi, deci, la lizibilitatea spaţiului. 

Garling, Book şi Lindberg, referindu-se la conceptul de lizibilitate au descris trei 

caracteristici ale medului care pot afecta găsirea drumului: gradul de diferenţiere, gradul 

de acces vizual şi complexitatea planului spaţial.  

1. Diferenţierea se referă la gradul în care părţile mediului arată la fel sau sunt 

distincte. În general clădirile cu o formă distinctă, unică, foarte vizibile, parţial izolate 

sunt mai uşor actualizate din memorie.  
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2. Abilitatea de a învăţa un nou mediu este influenţată, de asemenea, de gradul de 

acces vizual. Acesta este măsura în care diferite părţi ale spaţiului pot fi văzute din 

diverse puncte. Lynch a recunoscut importanţa accesului vizual când a vorbit de repere. 

3. În sfârşit, complexitatea planului spaţial se referă la cantitatea şi la dificultatea 

informaţiei ce trebuie  procesată de individ pentru a se mişca în spaţiul respectiv. O prea 

mare complexitate împiedică atât navigarea cât şi învăţarea. De exemplu, Weisman a 

arătat că planurile simple ale etajelor din căminele studenţeşti facilitau orientarea în 

cămine. Simplitatea este chiar mai importantă decât familiaritatea. La limită, se poate 

spune că nici un grad de familiaritate, oricât de mare, nu poate compensa complexitatea 

arhitecturală extremă. 

      

 

 


