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PSIHOLOGIA MEDIULUI 

CURSUL 6 

VREME, CLIMĂ ȘI COMPORTAMENT 
 

 

1. OPINII DESPRE LEGĂTURA DINTRE CLIMAT ȘI 

COMPORTAMENT 

 

 Credinţa că clima determină comportamentul a  existat dintotdeauna. Grecii vechi, 

mai cu seamă Hipocrate şi Aristotel, credeau că climatul influenţează fluidele corporale, 

care la rândul lor influenţează dispoziţia individuală. Arhitectul roman Vitruviu era 

convins că geografia şi climatul fac ca unele popoare să fie înclinate spre spiritualitate, 

altele harnice etc. 

 Fireşte, vechii cărturari se străduiau să explice superioritatea propriului popor. Ibn 

Khaldun, de exemplu, un învăţat arab care a trăit la Cairo la sfârșitul veacului al XIV -lea,  

scria şi el că clima moderată favorizează dezvoltarea unei culturi superioare. Pentru el, 

apele răcoroase ale mării temperează clima uscată şi fierbinte a peninsulei Arabe şi astfel 

aceasta are o climă temperată! 

 Mult mai aproape de epoca noastră, Henri Buckle, în a sa « Istorie a civilizaţiei în 

Anglia » afirma că climatul rece inhibă tendinţa de a munci, iar cel cald conduce la 

letargie. Dimpotrivă, climatul temperat, cum este cel din Anglia este stimulator. Dacă 

solul e fertil, climatul temperat permite producţii agricole importante. Buckle credea că 

progresul unei culturi depinde de apariţia unei clase superioare. Or, aceasta nu se poate 

naşte decât dacă cei ce muncesc pământul produc mai mult decât au nevoie. În regiunile 

cu sol fertil şi climat temperat, lucrul acesta e posibil.    

 Un alt englez, Ellsworth Huntington (1915) a pus accentul pe schimbările produse 

de anotimpuri. Aceste schimbări regulate impun adaptare şi cum „necesitatea este mama 
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tuturor invenţiilor”, adaptarea încurajează soluţiile creative care fac civilizaţia să 

progreseze. 

 În sfârşit, Markham (1947) a susţinut că cel mai important factor climatic pentru 

dezvoltarea unei civilizaţii este temperatura relativ coborâtă. În concepţia acestui autor, 

clima trebuie să fie suficient de rece pentru ca oamenii să fie siliţi să inventeze sisteme de 

încălzire. Romanii, de exemplu, inventaseră un sistem de încălzire centrală. 

 Desigur, există numeroşi alţi factori în afara climei care influenţează evoluţia unei 

civilizaţii. Astăzi, puţini oameni de ştiinţă susţin un determinism climatologic riguros. 

Nimeni nu dispune de o metodologie suficient de performantă pentru a putea stabili cu 

precizie cauzele şi efectele în acest domeniu. Nimeni nu poate proba faptul că clima se 

constituie într-o cauză a civilizaţiei care s-a dezvoltat într-o anumită zonă. 

 Să ne amintim că vremea se referă la variaţii pe termen scurt  iar clima la variaţii 

pe termen lung. Prin urmare, într-o zi la Suceava poate fi mai cald decât la Oraviţa, dar, 

în medie, în sud temperaturile sunt mai ridicate decât în nord. Dacă am găsi că în sud rata 

criminalităţii este mai mare decât în nord, am putea oare trage concluzia că temperatura 

mai înaltă este cauza acestor crime? În nici un caz. Cele două regiuni diferă din foarte 

multe puncte de vedere. 

 

 

 2. PERCEPȚIA CĂLDURII ȘI REACȚII PSIHOLOGICE LA CĂLDURĂ  

 

 Temperatura ambientală e termenul folosit pentru a descrie condiţiile de 

temperatură atmosferică. Oamenii suportă temperaturi extreme, de la frigul arctic la 

căldurile tropicale. Temperatura este una din caracteristicile mediului fizic pe care 

oamenii o influenţează prin urbanizare şi industrializare. Cineva a calculat că în anii 70 

aparatele de aer condiţionat din Houston eliminau atâta căldură în atmosferă în timp de 8 

ore încât ar fi putut fierbe apa din 10 oale cu apă de mărimea unui stadion! În general, în 

centrele urbane temperatura e cu 6-12 grade mai mare decât în regiunile agricole din jur.  

 Percepţia temperaturii implică atât componente fizice cât şi psihice. Componenta 

fizică sereferă la cantitatea de căldură din mediu, măsurată pe scala Celsius. Una din 

compornentele psihologice ale percepţiei temperaturii este temperatura internă a corpului. 
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O altă componentă psihologică se referă la receptorii de temperatură din piele 

(termoreceptorii). Unii dintre aceştia sunt sensibili la temperaturi joase, alţii la 

temperaturi înalte, dar ambele tipuri răspund mai degrabă la schimbprile de temperatură 

decât la temperatura absolută. De aceea, de pildă, percepem apa călduţă ca foarte 

fierbinte dacă mâinile ne sunt îngheţate de la ger. 

 Întrucât percepţia temperaturii ambientale este dependentă de diferenţele dintre 

temperatura corpului şi temperatura mediului, mecanismele care controlează temperatura 

corpului depind de percepţia temperaturii ambientale. Temperatura corpului e reglată de 

necesitatea de a o menţine în jurul valorii de 370 C. Moartea survine la peste 45 de grade 

sau la sub 25 de grade.  

 Fără mecanisme de apărare, corpul s-ar supraîncălzi la temperaturi ambientale 

mari şi ar îngheţa expus fiind la temperaturi joase. Hipotalamusul e centrul din creier care 

controlează aceste mecanisme. Când temperatura corpului urcă prea mult din cauza 

temperaturii exterioare, se activează mecanisme destinate pierderii de căldură, ca 

transpiraţia şi vasodilataţia periferică. Procesul din urmă se referă la dilatarea vaselor de 

sânge de la extremităţi, în special a celor de la suprafaţa pielii, ceea ce face ca sângele in 

corp să circule în regiunile de suprafaţă.  

 Indivizii care se mută din regiuni cu climă moderată în regiuni cu climă caldă 

reuşesc să se adapteze la noul mediu fără mari dificultăţi. Acest proces de adaptare se 

numeşte aclimatizare şi presupune în primul rând modificări în mecanismele fiziologice 

de adaptare. De exemplu, corpul poate să înveţe să transpire mai repede după ce e expus 

la temperaturi ambientale ridicate. Aclimatizarea poate dura între 3 şi 14 zile.  

 Pentru că percepţia temperaturii ambientale depinde de funcţionarea 

mecanismelor termoreglatorii adaptative ale organismului, orice factor environmental 

care interferează cu aceste mecanisme va influenţa percepţia temperaturii ambientale. 

Astfel de factori sunt umiditatea şi viteza vântului.  

 Cu cât umiditatea dintr-un mediu cald este mai mare (cu cât aerul este mai saturat 

în vapori de apă), cu atât mai scăzută este capacitatea aerului de a absorbi vaporii de apă 

din transpiraţie. De aceea, de exemplu, o temperatură de 38 grade combinată cu o 

umiditate de 60% este percepută ca fiind mai inconfortabilă decât o temperatură de 38 de 

grade cu 15% umiditate. Prin urmare, percepţia temperaturii ambientale nu e numai în 



 4 

funcţie de temperatura ca atare. Psihologic, problema măsurării perceptuale poate fi 

rezolvată parţial luând în calcul un nivel de confort care e influenţat atât de temperatură 

cât şi de umiditate, creând deci un nou index de mediu ambient. 

 Întrucât cantitatea de aer ce presează asupra pielii influenţează cantitatea de 

transpiraţie care se evaporă, trebuie să ţinem seama şi de viteza vântului când discutăm 

despre percepţia temperaturii ambientale. Într-o zi toridă, vântul are un efect răcoritor. 

Într-o zi rece, el amplifică efectul temperaturii joase. 

 

 

 3. TEMPERATURI RIDICATE ȘI PERFORMANȚĂ 

 

a. Studii de laborator 

 Studiile de laborator asupra legăturii dintre temperatura ambientală înaltă şi 

performanţă au examinat variabile dependente ca timoul de reacţie, vigilenţa, memoria, 

calculul matematic etc. În general, temperaturile de peste 320 C afectează negativ  

performanţa în sarcinile mentale după 2 ore de la expunere şi pentru subiecţii 

neaclimatizaţi. Peste această temperatură, şi munca fizică va avea de suferit, chiar după o 

expunere de numai o oră. Pe măsură ce temperatura creşte, timpi tot mai scurţi de 

expunere sunt necesari pentru ca diminuarea performanţei să apară. 

 De fapt, uni cercetători au găsit că temperatura ambientală înaltă inhibă 

performanţa, alţii că nu are nici un efect asupra performanţei, iar alţii că temperatura 

ambientală mare stimulează performanţa. Mai mult, anumite studii au sugerat că pe 

măsură ce temperatura creşte, performanţa creşte mai întâi, apoi se deteriorează, în timp 

ce alte studii au pus în evidenţă un pattern inversat (ameliorare iniţială urmată de 

deteriorare). Probabil că variabila moderatoare este tipul de sarcină. În general, căldura 

inhibă performanţa în sarcinile complexe mentale după expunere prelungită, şi inhibă de 

asemenea performanţa, dar după un timp scurt de expunere, în sarcinile motorii. 

 

b. Contexte industriale 

 Cei ce conduc întreprinderi industriale sunt interesaţi de efectele căldurii. Există 

medii în care aceasta nu poate fi evitată: în siderurgie, în panificaţie etc. În astfel de 
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medii, muncitorii pot rămâne 4, 6 sau chiar 8 ore pe zi. Expunerea la acestă căldură 

industrială cauzează deshidratare, oboseală musculară, pierdere de sare. Rezultatul e 

reducerea rezistenţei şi deci deteriorarea  performanţei. Link şi Pepler (1970), de pildă, au 

arătat că productivitatea femeilor ce lucrau într-o secţie de croitorie scădea pe măsură ce 

creştea temperatura. Pentru a evita astfel de probleme, trebuie să li se ofere muncitorilor 

un surplus de apă şi sare, să poarte echipamente de protecţie, etc. 

 

c. Contexte şcolare 

 Temperatura ambientală influenţează performanţa elevilor. Pepler (1972) a studiat 

elevi din şcoli în care exista aer condiţionat şi şcoli în care nu existau astfel de aparate. În 

cele fără aer condiţionat, variaţiile performanţei şcolare erau foarte mari pe măsură ce 

creştea temperatura (distribuţia scorurilor la teste era foarte largă). Dimpotrivă, în şcolile 

dotate cu aer condiţionat aceste variaţii nu apăreau. Este probabil, de aceea, ca unii elevi 

să fie foarte afectaţi de căldură iar alţii deloc. Benson şi Zieman (1981) au arătat că 

temperatura înaltă poate deteriora performanţa unor elevi şi o poate stimula pe a altora. 

 

d. Contexte militare 

 Dacă temperatura mare are efecte asupra performanţei, trebuie să ne aşteptăm ca 

soldaţii din ţările temperate ce sunt obligaţi să lupte în ţări calde (de exemplu, americanii 

în războiul din Golf, militarii români în Irak etc.) să aibă performanţe foarte slabe. 

Capacitatea lor de combat este serios afectată. În principiu, soldaţii trebuie să beneficieze 

măcar de câteva zile de aclimatizare. 

 

 

 4. CĂLDURA ȘI COMPORTAMENTUL SOCIAL 

 

a. Căldura şi atracţia 

 Mulţi indivizi expuşi la temperaturi ambientale înalte raportează că se simt 

inconfortabil şi că sunt iritaţi. Ruback şi Pandey (1992), de exemplu, au arătat că 

pasagerii din ricşele din India raportează sentimente negative pe măsură ce temperatura 
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devine inconfortabil de înaltă. În altă etapă, cei doi autori îşi informau subiecţii despre 

efectele căldurii şi constatau că aceştia căpătau un sentiment de control. 

 Trebui să ne aşteptăm ca frigul sau căldura extremă să creeze atitudini negative 

faţă de alţii. Potrivit modelului atracţiei a lui Byrne (1971), atracţia scade în condiţii de 

temperatură înaltă sau de frig pronunţat. Griffitt (1970) a cerut subiecţilor să evalueze 

străini care erau de acord cu subiecţii în 25% dintr-un set de atitudini sau în 75%. 

Subiecţii realizau sarcina de evaluare la 200 sau la 320 C. Rezultatele au arătat că 

temperatura mare scade atracţia indiferent de gradul de similaritate al atitudinilor.  

 Totuşi, Bell şi Baron (1974) au demonstrat că temperatura mare poate avea o 

influenţă foarte slabă asupra atracţiei în anumite condiţii. Cei doi psihologi au pus 

complicii fie să insulte fie să complimenteze subiecţii. S-a dovedit că efectele insultei sau 

al complimentelor erau foarte puternice şi căldura nu putea schimba atitudinea subiecţilor 

faţă de complici. 

 

b. Căldură şi comportament de ajutorare 

 Unele cercetări au stabilit că atunci când oamenii se simt inconfortabil, ne plăcut, 

ei nu sunt înclinaţi să-i ajute  pe alţii în vreme ce alte studii probează că atunci când au 

stări negative oamenii ajută tocmai pentru a scăpa de aceste stări. 

 Page (1978) a găsit că atunci când ieşeau dintr-o cameră supraîncălzită subiecţii 

refuzau să participe într-un alt experiment dacă li se solicita acest lucru. La fel, 

Cunningham (1979) a constatat că oamenii refuzau să participe la un interviu când 

temperatura era foarte ridicată, dar acceptau să o facă în condiţii de temperatură 

moderată.  

 Dimpotrivă, alte cercetări n-au reuşit să pună în evidenţă nici o relaţie între 

căldură şi comportamentul de ajutorare. Cunningham (1979), într-un studiu foarte 

cunoscut n-a putut evidenţia diferenţa între bacşişul primit de chelneri în zilele calde şi 

bacşişul din zilele reci. E dincolo de îndoială faptul că în relaţia aceasta dintre 

temperatura ambientală şi ajutorare intervin foarte mulţi factori.     
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 5. INFLUENȚA FRIGULUI ASUPRA COMPORTAMENTULUI 

 

 Reacţiile fiziologice la temperaturile scăzute (sub 200 C) sunt în multe privinţe 

exact opusul reacţiilor la căldură. Faţă de supraîncălzire, când temperatura corpului 

devine prea scăzută (când hipotalamusul o detectează ca fiind altfel) corpul generează 

prin mecanisme care generează şi reţin căldura: metabolism crescut, tremurat, 

vasoconstricţie periferică. Ultimul proces păstrează căldura în interiorul corpului, departe 

de suprafaţa unde poate fi uşor pierdută. Vasoconstricţia face să existe mai mult sânge 

pentru organele interne, care generează mai multă căldură printr-un metabolism 

intensificat.    

 Ca şi în cazul percepţiei căldurii, umiditatea şi vântul influenţează percepţia 

temperaturii. Umiditatea crescută determină pierderea căldurii corporale în condiţii de 

temperatură joasă. La fel, vântul amplifică efectul temperaturii joase. 

 Aclimatizarea la frig ia multe forme. De exemplu, băştinaşii din Ţara de Foc au 

un metabolism foarte ridicat care menţine o temperatură acceptabilă a corpului în 

condiţiile unei temperaturi ambientale joase. Cei din deşertul Kalahari îşi coboară 

temperatura corpului noaptea. Expunerea la frig face să se intensifice circulaţia sângelui 

la eschimoşi.   

 

a. Frigul şi sănătatea 

 Expunerea prelungită la frig duce la hipotermie şi degerături. Sănătatea celor ce 

trăiesc perioade foarte lungi în regiuni cu climă foarte rece nu pare să fie afectată. 

Eschimoşii nu par să sufere de boli din cauza frigului. Dacă adăpostul şi hainele groase 

există, frigul prelungit nu afectează sănătatea.  

 Nici sănătatea mentală nu pare să fie legată direct de temperaturile joase. Un 

studiu efectuat la staţiunile de cercetare ştiinţifică din Antarctica (Gunderson, 1968), a 

arătat că deşi cei ce locuiau acolo sufereau de insomnie, anxietate, depresie iritabilitate, 

dar aceste afecţiuni trebuie atribuite mai degrabă izolării şi condiţiilor extrem de dificile 

de muncă.  

 

b. Frig extrem şi performanţă 
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 Cei ce se avântă în expediţiile arctice, vânătorii de munte, scafandrii la mare 

adâncime îndură temperaturi foarte coborâte. Cercetările au arătat că temperaturi ca 130 C 

pot reduce eficienţa, timpul de reacţie, dexteritatea manuală, discriminarea tactilă. Pe 

măsură ce temperatura coboară sub 130 grade performanţa se deteriorează şi mai mult. 

Toate mecanismele corporale sunt puse în slujba menţinerii unei temperaturi interioare 

adecvate, încât nu mai rămâne energie şi atenţie pentru performanţa în sarcinile manuale 

sau mentale. 

 Dacă sunt expuse mâinile la temperatura joasă, performanţa este şi mai slabă. De 

remarcat că în cazul în care mâinile rămân calde răcirea restului corpului poate fi tolerată 

fără scăderi semnificative ale performanţei. 

 Viteza de deplasare creşte la temperaturi joase pentru a permite corpului să 

păstreze temperatura. Unii indivizi sunt mai rezistenţi la frig decât alţii şi performanţa lor 

în sarcini diverse e mai puţin afectată. În sfârşit, să mai menţionăm că repetarea unor 

sarcini la temperaturi scăzute creşte performanţa, încât e limpede că există mecanisme de 

adaptare. 

 

c. Temperatură scăzută şi comportament social 

 Asupra acestei relaţii s-au realizat extrem de puţine studii. Bell şi Baron (1977), 

de exemplu, au arătat că o temperatură de 160 C (dar nu e o temperatură tocmai scăzută) 

îi face pe subiecţi să aibă emoții negative. În consecinţă, ne putem aştepta ca 

temperaturile joase să influenţeze agresivitatea la fel ca şi temperaturile înalte. Bell şi 

Baron au arătat că afecte negative moderate asociate cu temperaturi joase amplifică 

agresivitatea dar afectele negative extreme asociate cu temperaturile joase diminuează 

agresivitatea. Rotton (1993) a descoperit că în zilele reci sunt raportate mai puţine crime 

pasionale decât în zilele toride sau în zilele cutemperaturi moderate. 

 Cunningham (1979) a raportat o scădere slabă a comportamentului de ajutorare în 

condiţii de iarnă. Alţi cercetători însă n-au găsit efecte ale temperaturilor joase asupra 

comportamentului de ajutorare iar alţii au demonstrat că astfel de temperaturi chiar 

stimulează ajutorarea. Bennett şi colegii săi (1983) au propus chiar o normă de ajutorare 

pe vreme rece. 
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 6. VÂNTUL ȘI COMPORTAMENTUL 

 

 Nici o regiune a lumii nu scapă de vânturi, deşi vânturile sunt mai frecvente şi mai 

intense în anumite regiuni. Vânturile formate în tornade şi uragane pot atinge 130 km/h. 

Se ştie acum că clădirile foarte înalte creează vânturi periculoase, uneori mai puternice 

decât cele naturale. Pe măsură ce structurile urbane devin mai înalte, trebuie să ne 

aşteptăm să fim tot mai expuşi la aceste vânturi artificiale. Mulţi psihologi cred că 

vânturile vor deveni un subiect tot mai important de cercetare. Evident, există şi beneficii 

de pe urma vânturilor: ele sunt o sursă de energie şi îndepărtează poluarea din marile 

oraşe.  

 

a. Percepţia vântului 

 Deşi corpul are receptori pentru detectarea luminii, sunetului, mirosurilor, 

receptorii pentru vânt lipsesc. Pentru detectarea vântului ne sprijinim pe câteva sisteme 

perceptuale. Dacă vântul bate suficient de tare, receptorii de presiune din piele ne vor 

spune cel mai mult despre prezenţa lui: cu cât vântul e mai puternic,  cu atât presiunea 

asupra porţiunii de piele expuse este mai mare. Dacă vântul e rece sau fierbinte ne vor 

spune receptorii de temperatură din piele. Ne servim, de asemenea, pentru detectarea 

vântului, de efortul muscular depus pentru a rezista vântului. Vederea unor obiecte 

umflate sau purtate de vânt ne indică şi ea forţa vântului. În sfârşit, vântul face zgomot 

atunci când întâmpină obstacole, iar intensitatea şi frecvenţa acestor sunete ne indică 

prezenţa şi forţa vântului. 

 Una din scalele timpurii, foarte cunoscută şi astăzi, pentru măsurarea vântului este 

cea construită de amiralul englez Francis Beaufort în 1806. Ea merge de la dificultatea de  

a menţine părul pieptănat la dificultatea de deplasare pe jos. Scale ştiinţifice, mult mai 

precise, au fost propuse de Penwarden (1973). 

  

b. Efecte comportamentale ale vântului 
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 S-au efectuat foarte puţine cercetări asupra legăturii dintre vânt şi comportament. 

Cea mai cunoscută dintre acestea este cea a lui Poulton şi a colegilor lui (1975). Ei au 

expus subiecţi de sex feminin la vânturi de 14,5kmh sau 52,2 kmh într-un tunel. 

Temperatura era de 18-200 C, cu umiditate 70-85%. Iată câteva rezultate: 1. vântul 

puternic împiedica subiecţii să meargă pe o linie dreaptă; 2. vântul uternic măreşte 

frecvenţa clipirilor de 12 la 18 pe minut. 3. creşte timpul într-o sarcină verbală; 4. face ca 

subiecţii să verse apă atunci când toarnă într-un pahar; 5. amplifică sentimentul de 

disconfort. În ansamblu, rezultatele sugerează că vânturile influenţează afectele şi 

performanţa în unele tipuri de sarcini. 

 Există cercetări corelaţionale care au examinat  patternuri de comportament 

asociate cu vânturi în diferite regiuni ale globului. Vânturi cunoscute sunt Foehn, Bora, 

Mistral, Scirocco în Europa, Sharav şi Chamsin în lumea arabă şi israeliană, Santa Ana în 

California, Pomponio în Argentina etc. Foehn, de exemplu, este un vânt cald şi uscat. 

Locuitorii din zonele în care bate îi atribuie depresia, starea de nervozitate, iritarea, 

durerea, sinuciderile, accidentele de circulaţie. Doi cercetători germani au măsurat 

performanţa subiecţilor în mai multe sarcini în zilele cu Foehn şi în zilele fără vânt. Au 

constatat o deteriorare a performanţei în zilele cu Foehn. Rim (1975) a examinat 

performanţa subiecţilor israelieni la teste psihologice în perioada cu vântul fierbinte, 

deşertic Sharav şi a comparat-o cu performanţa celor ce completau aceleaşi teste în zilele 

mai puţin turbulente. Zilele cu vânt determinau scoruri mai mari la neuroticism şi 

extraversiune şi scoruri mai mici la inteligenţă. E greu de spus însă dacă aceste efecte se 

datorează vântului sau schimbărilor în presiunea aerului, ionizării aerului, câmpurilor 

electromagnetice, schimbărilor de temperatură etc. Cunningham (1979) a descoperit că 

vântul se asociază cu intensificarea comportamentului de ajutorare în lunile de vară dar 

cu scăderea ajutorării în lunile de iarnă. Prin urmare, efectele vântului ar depinde de 

percepţia temperaturii  - vântul amplifică gerul iarna şi răcoreşte vara.            

 


