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PSIHOLOGIA MEDIULUI 

CURSUL 7 

FACTORI PSIHOLOGICI ÎN PERCEPȚIA 

ZGOMOTELOR 

 
 

1. CE ESTE ZGOMOTUL? 

 

Cea mai simplă şi mai răspândită definiţie a zgomotului este „sunet nedorit”. 

Putem asculta cu pasiune muzică simfonică dar pentru cel ce ar vrea să doarmă în aceeaşi 

cameră sau să studieze în aceeaşi cameră, muzica noastră divină devine zgomot. Frezele 

şi strungurile dintr-o întreprindere mecanică, motoarele avioanelor, ciocanele 

pneumatice, toate generează zgomot, dar numai dacă cineva găseşte aceste sunete ca fiind 

nedorite.  

Evident, anumite sunete sunt mai nedorite decât altele, pentru că interferează cu 

activităţi sau din cauza tăriei, a tonului lor sau a calităţii. Totuşi, orice sunet poate fi 

perceput ca zgomot în anumite împrejurări. Condiţia fizică, sunetul, e necesară dar nu 

suficientă pentru a produce zgomotul. Prin urmare, conceptul de zgomot implică atât o 

componentă psihologică (nedorit) cât şi o componentă fizică (sunetul care trebuie sesizat 

de receptorii din ureche şi procesat de creier). 

 

 

2. PERCEPȚIA ZGOMOTULUI 
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Măsurarea sunetului se bazează pe caracteristicile sale fizice. Din punct de vedere 

fizic, sunetul este creat prin schimbările rapide în presiunea aerului. Schimbările acestea 

în presiune fac timpanul să vibreze.  

Undele sonore variază în înălţime sau amplitudine, trăită psihologic ca tărie sau 

intensitate a sunetului. Cu cât amplitudinea undei este mai mare, cu atât  energia sau 

presiunea ei este mai mare şi cu atât mai tare este sunetul. Cea mai mică presiune pe care 

o poate sesiza un adult tânăr este de 0,0002 microbari. La 1000 de microbari, presiunea 

este sesizată mai degrabă ca durere decât ca sunet.  

Pentru comoditate s-a alcătuit o scală ce are la bază decibeli (dB). Decibelii sunt o 

funcţie logaritmică a microbarilor. Iată corespondenţele între microbari şi decibeli: 

 

Presiunea sunetului în 

microbari 

Decibeli echivalenţi 

0,0002 0 

0.002 20 

0.02 40 

0,2 60 

2,0 80 

20,0 100 

200,0 120 

2000,0 140 

   

Să remarcăm că o creştere de 20 de decibeli reprezintă o amplificare de 10 ori a 

presiunii. Astfel, un sunet de 80 de decibeli nu e de două ori mai intens decât un sunet de 

40 de decibeli, ci de 100 de ori.  

Mai jos, prezentăm o listă cu câteva sunete comune asociate cu diferite puncte pe 

scala decibelilor: 

 

Sunet dureros de intens 140 decibeli 

Efort vocal maxim 120 decibeli 
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Avion decolând la 100m 

Claxon la 1m 110 decibeli 

Strigăt la 15cm 

Motocicletă la 2m 

100 decibeli 

Ciocan pneumatic la 15m 90decibeli 

Camion greu la 20m 80 decibeli 

Tren la 20m 

Autostradă la 20m 

70decibeli 

Aparat de aer condiţionat 

la 7 m 

Trafic uşor la 20 de m 

60 decibeli 

Living room 

Dormitor 

50 decibeli; linişte 

Bibliotecă 40 decibeli 

Şoaptă la 5m 30 decibeli 

Studio de înregistrări  10 decibeli 

 

 

 

3. CARACTERUL DERANJANT ȘI IRITANT AL ZGOMOTULUI 

 

 Potrivit lui Glass şi Singer (1972), există trei dimensiuni ale zgomotului care dau 

caracterul lui iritant, perturbator şi deranjant: 1. volumul; 2. predictibilitatea; 3. controlul 

perceput. Prin urmare, zgomotele intense, impredictibile şi asupra cărora nu deţinem 

control sunt cele mai deranjante.  

 Zgomotele peste 90 de decibeli sunt foarte intense şi expunerea îndelungată la ele 

(peste 8 ore) creează probleme fiziologice aparatului auditiv. În principiu, cu cât 

zgomotul e mai tare, cu atât el interferează mai mult cu comunicarea verbală şi cu atât 

mai mare este activarea fiziologică şi stressul pe care el le provoacă.  

 Zgomotul neregulat, impredictibil e mai deranjant decât cel regulat, constant şi 

predictibil. Un sunet constant, mai ales dacă nu e intens, nu e deranjant. Odată ce e rupt 
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în izbucniri periodice, devine deranjant. Dacă aceste izbucniri survin la intervale 

neregulate, atunci caracterul deranjant devine şi mai pronunţat. Cu cât zgomotul e mai 

impredictibil, cu atât e mai activant fiziologic şi cu atât mai probabil conduce la stress. În 

plus, zgomotele imprevizibile cer o mai mare atenţie pentru a le înţelege şi evalua şi, ca 

atare, lasă mai puţină atenţie disponibilă pentru alte activităţi. Şi adaptarea e dificilă la 

zgomotele imprevizibile; la cele previzibile e mult mai uşoară, întrucât acelaşi stimul se 

repetă de multe ori. 

 Zgomotele pe care nu le putem controla sunt, de asemenea, mai deranjante decât 

cele pe care le controlăm uşor. De pildă, dacă folosim noi înşine un ferăstrău electric, 

zgomotul nu ne deranjează prea mult pentru că îl putem face să înceteze oricând: 

întrerupem funcţionarea ferăstrăului. Dimpotrivă, dacă vecinul nostru foloseşte ferăstrăul, 

avem un control mult mai slab asupra zgomotului: putem închide fereastra sau putem să-i 

cerem vecinului să oprească ferăstrăul.  

 Lipsa controlului asupra zgomotului poate duce la reactanţa psihologică şi la 

încercări ale subiectului de a recâştiga libertatea de acţiune prin exercitarea controlului. 

Dacă aceste eforturi nu au succes, poate apărea neajutorarea învăţată, ceea ce înseamnă 

că subiectul acceptă zgomotul şi nu mai încearcă să-l controleze, chiar dacă controlul 

devine posibil într-un moment ulterior. 

 Aceste trei variabile pot apărea, desigur, în orice combinaţie. Putem avea sunet 

puternic, previzibil şi incontrolabil, sau sunet slab, impredictibil şi incontrolabil etc. Aşa 

cum vom vedea în cele ce urmează, sunetul intens, impredictibil şi incontrolabil este cel 

mai deranjant şi cel mai nociv. 

 Cei trei factori enumeraţi sunt, cu siguranţă, cei mai importanţi în determinarea 

efectelor zgomotului asupra comportamentului. Mai există însă şi alţi factori. Borsky 

(1969) a afirmat că, în general, caracterul iritant şi deranjant al unui sunet creşte dacă: 

1. subiectul percepe sunetul ca non-necesar; 

2. cei ce generează sunetul sunt percepuţi de către subiect ca neavând grijă de 

confortul celor pe care-i expun la sunet; 

3. subiectul consideră că sunetul este dăunător pentru sănătate; 

4. subiectul asociază sunetul cu frica; 

5. subiectul este nemulţumit de alte aspecte ale mediului său. 
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4. EFECTE ALE ZGOMOTULUI ASUPRA SĂNĂTĂȚII FIZICE  

 

 Niveluri ridicate ale zgomotului pot conduce la creşterea activării fiziologice şi la 

stress. Ne putem aştepta, prin urmare, ca incidenţa bolilor legate de stress  - 

hipertensiune, ulcere, diabet etc  - să crească pe măsură ce individul este expus la sunete 

puternice impredictibile şi incontrolabile. 

 Primele studii au găsit numai dovezi slabe ale acţiunii zgomotului ca agent 

patogen. Totuşi, în deceniul al 8-lea, era clar că zgomotul are legătură cu bolile legate de 

stress, cu apariţia problemelor neurologice şi gastrointestinale. 

 Mai aproape de noi s-a demonstrat, de exemplu, că zgomotul afectează sistemul 

imunologic al animalelor şi al oamenilor. Expunerea la zgomot ne face mai susceptibili la 

infecţii. Ulcerele apar la cei ce evoluează într-un mediu cu zgomot ocupaţional. Doring et 

al. (1980) au demonstrat că sunetele intense pot afecta ţesuturile intestinale direct, încât 

ele nici nu trebuie să fie auzite pentru a predispune individul la probleme digestive. 

 S-a demonstrat că expunerea la zgomot puternic şi frecvent (de exemplu, a locui 

lângă un aeroport, a lucra în condiţii de zgomot) determină o activitate electrodermală 

crescută, precum şi creşterea tensiunii diastolice şi sistolice. Copiii din şcolile de lângă 

aeroportul din Los Angeles aveau o tensiune arterială mai ridicată decât cei din şcoli 

situate în zone liniştite. Ising şi Melchert (1980) au descoperit că muncitorii  care purtau 

echipamente de protecţie împotriva zgomotelor aveau o tensiune mai redusă şi niveluri 

mai coborâte ale epinefrinei în urină în comparaţie cu cei ce nu purtau astfel de 

echipamente. 

 În concluzie, multe studii au evidenţiat faptul că zgomotul produce o varietate de 

schimbări fiziologice ce pot contribui la apariţia stării de boală. Totuşi, legătura directă a 

zgomotului cu maladiile somatice este mai puţin evidenţiată.   
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5. ZGOMOTUL ȘI SĂNĂTATEA MENTALĂ 

 

 Stressul produs de zgomote ar putea fi, de asemenea, o cauză a problemelor 

psihologice. Cercetările de psihologie industrială au găsit întotdeauna că expunerea la 

zgomote de intensitate mare provoacă dureri de cap, greţuri, instabilitate, iritabilitate, 

anxietate, impotenţă sexuală, schimbări în emoţii şi în stările afective. Evident, astfel de 

rezultate trebuie privite cu precauţie întrucât alţi stresori din organizaţii sau de acasă n-au 

fost luaţi în întregime în considerare. 

 Ward şi Suedfeld (1973), de exemplu, au expus subiecţii la zgomot de trafic 

intens şi au constatat că sunt tensionaţi, nesiguri pe ei şi că vorbesc mai repede şi mai tare 

decât cei din grupul expus la zgomote normale. Totuşi, un studiu efectuat de Stansfield et 

al. (1993) pe 2398 de bărbaţi din Marea Britanie  a relevat faptul că zgomotul din trafic 

produce iritabilitate dar nu dezordini psihice. 

 O foarte interesantă serie de studii a examinat relaţia dintre zgomotul produs de 

un aeroport şi sănătatea mentală. Aeroportul Heathrow de lângă Londra a format obiectul 

de interes al cercetătorilor. Într-un studiu mai vechi (Abey-Wickrama et al., 1969), 

cercetătorii au comparat internările în instituţiile psihiatrice ale celor care locuiau în zona 

cu zgomot intens din jurul aeroportului cu ale celor care locuiau mai departe de aeroport, 

în zone în care zgomotul era în limite normale. Au găsit, aşa cum anticipaseră, rate mai 

înalte de internări indivizilor din zonele extrem de zgomotoase. Chowns (1970) a 

contestat aceste rezultate, arătând că între locuitorii din cele două zone există multiple 

diferenţe, dar Herridge (1974), utilizând metode de anchetă ameliorate, a colectat date 

similare cu ale lui Abey-Wickrama si ale colegilor săi. În sfârşit, Kryter (1990) a 

confirmat că există o relaţie pozitivă între expunerea la zgomotul aeroportului şi 

internările în spitalele psihiatrice. 

 O observaţie interesantă au făcut Cohen et al. (1970). Ei au constatat că indivizii 

care locuiesc în zone afectate de zgomot intens au tendinţa de a renunţa să se plângă 

autorităţilor, convinşi că nu le pot determina să ia măsuri şi că vocea lor nu contează. Ei 

au învăţat treptata neajutorarea, stare care prin ea însăşi face posibile multe tipuri de 

dezordini psihice. 
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6. EFECTE ALE ZGOMOTULUI ASUPRA PERFORMANȚEI  

 

 Ştim că oamenii fac mai multe greşeli în condiţii de zgomot. Ştim că e nevoie de 

linişte în bibliotecă pentru a putea lucra. Totuşi, studiile de laborator asupra relaţiei dintre 

zgomot şi performanţă nu sunt atât de clare şi lipsite de contradicţii pe cât ne-am aştepta. 

Ceea ce ştim sigur în momentul de faţă este că sunt importante caracteristicile zgomotului 

pe care le-am amintit (intensitatea, imprevizibilitatea şi incontrolabilitatea), dar sunt 

importante, de asemenea, tipul de sarcină, toleranţa la stress şi alte caracteristici ale 

subiectului. 

 Zgomote foarte puternice, de peste 100 dB afectează drastic performanţa. Totuşi, 

zgomotele regulate, uniforme între 90 şi 100 dB nu influenţează foarte vizibil 

performanţa în sarcinile motorii sau mentale simple. Zgomotele de această amplitudine 

care sunt impredictibile (intermitente la intervale neregulate) interferează cu performanţa 

în sarcini de vigilenţă, de memorie şi în sarcini complexe în care individul trebuie să 

realizeze două activităţi simultan. Glass şi Singer (1972) au arătat că chiar şi în aceste 

sarcini performanţa poate să nu fie grav afectată dacă subiectul percepe propriul control 

asupra zgomotului, deci dacă crede că poate întrerupe zgomotul când doreşte. 

 Efectele zgomotului asupra performanţei depind de sensibilitatea diferită a 

persoanelor la zgomot.  Auble şi Britton (1958) au găsit că numai cei cu scoruri mari la 

anxietate erau perturbaţi de zgomot în realizarea unei sarcini. Indivizii extravertiţi au 

performanţe mai bune decât cei introvertiţi în condiţii de zgomot, indiferent de tipul de 

sarcină. Există chiar date care indică faptul că subiecţii extravertiţi preferă să lucreze în 

condiţii de zgomot. 

 

 

7. EFECTE POSTERIOARE 



 8 

 

 Glass, Singer şi Friedman (1969) au cerut subiecţilor să facă anumite sarcini la 25 

de minute după ce fuseseră expuşi la un zgomot de 108 dB. Una din sarcini presupunea 

rezolvarea unui puzzle care, de fapt, nu avea rezolvare. Numărul de încercări de a rezolva 

această sarcină servea ca index al toleranţei şi ca index al persistenţei. A doua sarcină 

presupunea citirea unui manuscris, deci concentrarea atenţiei. În comparaţie cu un grup 

de control neexpus la zgomot şi cu grupuri expuse înainte de sarcini la zgomote 

predictibile sau la zgomote controlabile, subiecţii aveau o persistenţă redusă şi făceau 

multe greşeli în citirea manuscrisului. Aparent, efectele posterioare pot fi la fel de 

puternice ca şi efectele din timpul percepţiei zgomotului. 

 Sherrod et al. (1977) au arătat că aceste efecte posterioare depind de gradul de 

control perceput. Unii subiecţi aveau control asupra declanşării zgomotului, alţii puteau 

controla şi declanşarea şi întreruperea zgomotului. Exista şi un grup fără control. 

Rezultatele au arătat că subiecţii erau cu atât mai persistenţi în rezolvarea după 15 minute 

de la încetarea zgomotului a unor puzzle-uri insolvabile cu cât avuseseră mai mult 

control.  

 Efectele posterioare pot fi explicate prin faptul că, după încetarea zgomotului, 

activarea fiziologică a subiecţilor rămâne ridicată. Această activare remanentă poate fi 

responsabilă pentru efectele observate.  

 De asemenea, folosind teoria încărcării environmentale, putem considera că odată 

ce un zgomot care a captat atenţia individului încetează, apare oboseala şi subiectul are 

nevoie de timp pentru a realoca atenţia în vederea efectuării unei sarcini. Dacă zgomotul 

este prezentat ca fiind controlabil, atunci i se alocă mai puţine resurse de atenţie, încât 

timpul de refacere a atenţiei e mai mic şi performanţa subiectului într-o sarcină de 

efectuat după încetarea zgomotului e mai bună.     

 

 

8. LINIȘTEA NATURALĂ ÎN PARCURI 

 

Psihologii americani au realizat studii asupra vizitatorilor parcurilor urbane şi a 

rezervaţiilor naturale, încercând să afle cum valorizează aceştia lipsa zgomotelor din 
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aceste zone. Au descoperit că liniştea naturală şi sunetele naturii reprezintă un motiv 

extrem de important al frecventării unor astfel de spaţii. Iachan et al., 1995, într-un studiu 

efectuat pe 15000 de persoane, au concluzionat că liniştea naturală reprezintă o resursă 

valorizată de către toţi vizitatorii, indiferent de apartenenţa etnică şi religioasă sau de 

nivelul de educaţie. Mace et al., 1999 au investigat raportarea subiecţilor la bunurile 

publice din parcurile naţionale canadiene. Au constatat că liniştea naturală este al doilea 

bun public ca importanţă, după aerul curat. 

De fapt, lumea încearcă să scape de stresorii din ariile urbane. Într-un studiu 

celebru, Ulrich et al., 1991 au expus subiecţii la stressori, apoi, în funcţie de condiţia 

experimentală, fie la scene naturale, fie la scene urbane. Spre deosebire de scenele 

urbane, scenele naturale au un efect tonic asupra subiecţilor, reducându-le tensiunea 

arterială, conductibilitatea electrică a pielii şi tensiunea musculară. Oamenii apreciază la 

un peisaj natural liniştea naturală, cântecul păsărilor, susurul izvoarelor, sunetul vântului 

printre crengile copacilor etc. Această experienţă poate fi total compromisă de zgomotul 

automobilelor şi camioanelor, al vehiculelor off-road, al maşinilor de tuns iarba, al 

muzicii etc. 

În parcuri şi zone naturale, oamenii sunt mai degrabă deranjaţi de sunetele 

produse de activitatea umană. Astfel de sunete îi împiedică să savureze pe deplin liniştea 

naturală. Ceea ce este grav e că adesea aceste sunete sunt incontrolabile şi impredictibile; 

în plus, subiecţii cred că cei ce le produc sunt indiferenţi la nevoile lor de linişte.       

       

 

9. ZGOMOTUL ȘI ATRACȚIA 

 

Ne aşteptăm, desigur, ca zgomotul puternic să aibă un efect negativ asupra 

sentimentelor de atracţie pe are le resimţim pentru alţii. Mai precis, stimuli neplăcuţi 

asociaţi cu persoane din jurul nostru pot conduce la evaluarea negativă a acestor 

persoane.  

O manieră de a măsura atracţia, aşa cum arată studiile asupra spaţiului personal, 

este aceea de a examina distanţele pe care oamenii le păstrează în raport cu alţii : indivizii 

stau mai aproape de cei pe care-i plac şi mai departe de cei pe care nu-i simpatizează. 
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Dacă distanţa interpersonală e un indicator al atracţiei şi dacă zgomotul diminuează 

atracţia, trebuie să ne aşteptăm ca zgomotul să crească distanţa interpersonală. În sprijinul 

acestei ipoteze, Mathews et al. (1974) au găsit că un zgomot de 80 de decibeli creşte 

distanţa la care indivizii se simt confortabil unul cu celălalt. De asemenea, într-un studiu 

corelaţional, Appleyard şi Lintell (1972) au arătat că în condiţii de zgomot produs de 

traficul auto intens, între vecini au loc interacţiuni mai puţin informale. 

Totuşi, rezultatele cu privire la relaţia dintre zgomot şi atracţie nu sunt lipsite de 

contradicţii. Bull şi colegii săi (1972), de exemplu, au ajuns la concluzia că expunerea 

subiecţilor la un zgomot de 84 de decibeli diminuează atracţia între subiecţi în general, 

dar că femeile raportează o atracţie crescută pentru alţii similari atunci când sunt expuse 

la zgomot. Bell şi Barnard (1977) au sugerat că, în condiţii de zgomot intens, bărbaţii 

preferă o interacţiune socială mai distantă, mai puţin afiliativă. Dimpotrivă, femeile pot 

prefera interacţiuni mai afiliative, mai intime, pentru a împărtăşi neliniştea lor cu alţii 

care trăiesc de asemenea un disconfort provocat de zgomot. Kenrick şi Johnson (1979) au 

demonstrat că femeile expuse la zgomot intens se simt mai atrase de cei ce suportă ca şi 

ele zgomotul, dar resping pe cei ce nu sunt expuşi la zgomot. 

O explicaţie posibilă a acestor efecte ale zgomotului asupra atracţiei 

interpersonale ar putea-o constitui faptul că zgomotul afectează cantitatea de informaţie 

pe care indivizii o culeg despre alte persoane. Teoriile care susţin că zgomotul îngustează 

atenţia şi-i face pe oameni să se focalizeze pe o parte mai restrânsă a mediului lor 

sugerează de asemenea că zgomotul îi determină pe indivizi să ia în seamă mai puţine 

caracteristici ale celor din jur. Prin urmare, zgomotul produce o distorsiune în percepţia 

celorlalţi. Siegel şi Steele (1980) au arătat că zgomotul face ca subiecţii să formuleze 

judecăţi extreme şi premature despre alte persoane. 

 

 

10. ZGOMOTUL ȘI AGRESIVITATEA 

 

Cercetările asupra legăturii dintre zgomot şi agresivitate sunt mai clare decât cele 

expuse mai sus, asupra legăturii dintre zgomot şi atracţia interpersonală. Atât Berkowitz 

(1970) cât şi Bandura  (1973) au susţinut că atunci când agresivitatea este un 
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comportament dominant în ierarhia comportamentelor, creşterea activării fiziologice a 

individului va conduce la creşterea intensităţii comportamentului agresiv. Prin urmare, în 

măsura în care zgomotul amplifică activarea fiziologică, el amplifică şi agresivitatea la 

indivizii care sunt deja predispuşi la agresivitate. 

Geen şi O’Neal (1969) au arătat subiecţilor, în funcţie de condiţia experimentală, 

un film non-violent şi un film violent, cu expectanţa că filmul violent va predispune 

subiecţii la agresivitate. Apoi subiecţilor li se oferea posibilitatea să agreseze o victimă, 

complice al experimentatorului, administrându-i şocuri electrice. În timp ce subiecţii se 

manifestau agresiv, experimentatorii îi expuneau fie la zgomotul normal din laborator, fie 

la un zgomot de 60 de decibeli. Ipoteza a fost că zgomotul de 60 de decibeli va amplifica 

agresivitatea subiecţilor care vizionaseră filmul violent. Rezultatele au confirmat această 

ipoteză. 

Glass şi Singer (1972) au găsit că zgomotul impredictibil este mai deranjant şi 

mai nociv decât cel predictibil. Pornind de la această idee, Donnerstein şi Wilson (1976) 

au încercat să demonstreze că zgomotul impredictibil, producând o excitaţie fiziologică 

mai mare, va conduce la o agresivitate mai mare, în concordanţă cu ipoteza răspunsului 

dominant pe care am amintit-o mai sus. Ei au expus subiecţii la zgomote impredictibile 

de 55 de decibeli şi de 95 de decibeli în timp ce aceştia administrau şocuri electrice unei 

victime. Jumătate din subiecţi fuseseră mai înainte frustraţi de victimă. Aşa cum se 

aşteptaseră experimentatorii, subiecţii furioşi au aplicat şocuri mai intense decât cei ce nu 

fuseseră frustraţi de victimă şi, deci, nu erau furioşi. În comparaţie cu zgomotul  de 55 

decibeli, zgomotul impredictibil de 95 de decibeli a amplificat agresivitatea pentru 

subiecţii furioşi. Zgomotele n-au contat în ceea ce priveşte intensitatea şocurilor aplicate 

de subiecţii non-furioşi.  

Aceeaşi autori, Donnerstein şi Wilson au testat şi o ipoteză referitoare la efectele 

zgomotelor incontrolabile. Ei au presupus că dacă subiectul are control asupra 

zgomotului, atunci zgomotul va fi perceput ca mai puţin deranjant, va avea un impact 

scăzut asupra excitării fiziologice a subiectului şi nu va facilita agresivitatea. Într-adevăr, 

din datele celor doi psihologi rezultă că zgomotele impredictibile şi incontrolabile 

amplifică agresivitatea subiecţilor furioşi. Un zgomot de 95 de decibeli nu are efecte 

asupra agresivităţii atunci când subiecţii cred că au control asupra lui. 
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Faptul că zgomotul creşte agresivitatea numai când subiecţii sunt frustraţi şi 

furioşi sugerează că zgomotul facilitează doar agresivitatea declanşată de frustrare şi 

furie. El nu cauzează agresivitatea în mod direct. Pentru ca zgomotul să afecteze 

comportamentul agresiv, comportamentul trebuie să fie prezent din alte raţiuni.  


