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PSIHOLOGIA MEDIULUI 

CURSUL 7 

DESIGNUL MEDIILOR DE LOCUIT 
 

 

În cursul de faţă şi în cel următor, vom trata despre medii specifice, care au fost 

studiate in extenso de psihologii environmentalişti, şi vom arăta cum influenţează ele 

comportamentul. Vom arăta, de asemenea, cum poate fi modificat designul acestor medii 

pentru a obţine efecte dorite.  

 

 

1. ATAȘAMENTUL FAȚĂ DE LOC 

 

Factorii arhitecturali şi sociali contribuie la formarea unui sentiment al locului. 

Fenomenul acesta este cu atât mai semnificativ în cazul casei. Casele au o importanţă 

covârşitoare pentru noi nu numai pentru că sunt adăposturi.  

Ele ne oferă un sens în viaţă şi o identitate. Ele indică statusul nostru, structurează 

relaţiile noastre sociale, oferă o locaţie pentru activităţile noastre majore din viaţa de zi cu 

zi (a mânca, a face baie etc.), sunt centre ale activităţilor regulate şi predictibile şi 

generează amintiri care rămân toată viaţa.  

Toate acestea contribuie la o formă specifică de legătură psihologică cu  mediul 

care este casa. Legătura aceasta se poate extinde dincolo de casă şi curte şi se poate referi 

la stradă, cartier, etc. Psihologii environmentalişti se referă la această legătură folosind 

termenul de ataşament pentru loc.    

Desigur şi legăturile sociale generate de posesia unei case într-un anumit loc joacă 

un rol important. În general, ataşamentul pentru loc include o legătură afectivă cu locul 

(şi aceasta poate fi mediată de reţeaua socială), amintiri şi alte interpretări cognitive ce 
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conferă sens experienţei noastre cu locul respectiv, precum şi un sentiment de anxietate 

asociat cu pierderea posibilă a locului.  

Belk (1992) a constatat că ataşamentul faţă de casă este influenţat şi de piesele de 

mobilă, antichităţi şi obiecte decorative etc. Chiar şi de automobile. Putem fi ataşaţi de 

casa părinţilor pentru că am ţinut mult la automobilul lor.  

Într-un studiu realizat în Berna şi împrejurimile oraşului, Fuhrer, Kaiser şi Hartig 

(1993) au găsit că ataşamentul pentru casă era legat de vehicule şi transport. Cu cât 

posibilităţile de transport şi mobilitatea erau mai slabe, cu atât ataşamentul pentru loc era 

mai intens. Se pare că în societăţile cu mobilitate ridicată ataşamentul pentru loc e mai 

slab.  

Mazumdar şi Mazumdar (1993) au arătat că ataşamentul pentru loc depinde şi de 

practicile religioase. Ritualurile religioase desfăşurate acasă sau în alte locuri sacre 

contribuie la întărirea ataşamentului.       

 

 

2. TIPURI DE LOCUINȚĂ 

 

Există diferite tipuri de locuinţe, aşa cum ştim cu toţii. Poţi locui într-un bloc turn, 

într-un bloc cu patru etaje, într-o casă modestă sau într-o vilă. Fiecare din aceste medii se 

caracterizează printr-un stil de viaţă şi cercetările au început să stabilească în mod 

amănunţit asemănările şi diferenţele dintre ele. Multe studii au vizat posibilitatea pe care 

o oferă fiecare mediu locuitorilor de a se pune la adăpost în faţa zgomotelor, densităţii 

prea mari etc.   

 

 

3. CASA FAMILIALĂ 

 

Pentru Statele Unite, pentru Canada şi pentru multe state europene (Belgia, 

Suedia, Germania) există cercetări care atestă preferinţa indivizilor pentru casele din 

suburbii. Casa construită pentru o singură familie, cu suprafaţă între 110 şi 250 m2, cu o 

curte mai degrabă modestă ca întindere pare să reprezinte idealul de locuinţă. Preferinţa 
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aceasta nu depinde de apartenenţa la o anumită clasă socio-economică. Indivizii preferă 

să locuiască în afara oraşelor dar aproape de oraşe indiferent de apartenenţa etnică sau 

socială.  

Casa din suburbii făcută pentru o singură familie pare să confere prestigiu 

propietarului. Ea este avantajată astăzi de dezvoltarea sistemelor de transport în jurul 

oraşelor. Psihologii environmentalişti explică însă preferinţa indivizilor pentru ea prin 

felul în care ea structurează spaţiul. Spaţiul acesta este bine structurat, cu graniţe clare şi 

formând un întreg distinct.   

Michelson (1970) a arătat că felul în care se distribuie spaţiul în astfel de case 

permite celor ce locuiesc în ele să evite interacţiunile prea intense cu vecinii. Casele din 

suburbii permit controlul acestor interacţiuni mai mult decât o fac apartamentele din oraş, 

de exemplu. De asemenea, Michelson a observat că astfel de case sunt orientate spre 

familie, că ele asigură cadrul privat dorit pentru familie. 

 

 

4. SATISFACȚIA LOCUIRII 

 

În ciuda preferinţei pentru casa pentru o singură familie din suburbii, mulţi 

oameni nu aleg altfel de locuinţe. Sunt ei satisfăcuţi de felul în care locuiesc în condiţiile 

în care idealul lor este altul?  

Se ştie că factorii psihologici sunt foarte importanţi în determinarea satisfacţiei – 

iar ei sunt prezenţi indiferent de stilul casei sau de aşezarea ei. Pe măsură ce ne obişnuim 

cu o anume locuinţă, suntem tot mai satisfăcuţi de capacitatea noastră de realiza sarcinile 

de bază în ea. Cu cât aceste funcţii de bază sunt îndeplinite mai uşor, cu atât suntem mai 

satisfăcuţi de locuinţă. Cu cât ne adaptăm la caracteristicile locuinţei şi realizăm 

activităţile de bază în ciuda unor aspecte nefavorabile ale designului, cu atât suntem mai 

satisfăcuţi. De asemenea, dacă avem cunoştinţă de cineva care locuieşte în condiţii mai 

proaste, atunci satisfacţia generată de casa noastră creşte.  

Steidl (1972) a remarcat că mărimea şi planul camerelor pot afecta performanţa în 

diverse sarcini cotidiene. A nu avea spaţiu pentru lucru, a avea prea multe camere de 
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curăţat sau de încălzit, a fi prea aproape de zonele zgomotoase ale casei generează 

insatisfacţie.    

 Un studiu realizat de Galster şi Hesser (1981) a stabilit factorii fizici sau 

environmentali ce pot induce insatisfacţie: probleme la instalaţia de apă, la instalaţia de 

încălzire, mărimea redusă a casei, mărimea redusă a bucătăriei, designul deficient al băii, 

lipsa spaţiilor de depozitare, accesul în cartier, compoziţia etnică şi rasială a cartierului 

etc.  

Există, desigur, şi factori sociali ce influenţează satisfacţia locuirii. Weideman şi 

Anderson (1982) au găsit că indivizii erau nemulţumiţi de casele care nu le ofereau 

posibilitatea să primească un număr mare de rude în vizită. Pruchno et al. (1993) au 

studiat familii americane care locuiau împreună cu un membru al familiei bătrân, bolnav 

şi neajutorat. Cu cât persoana bolnavă şi bătrână petrecea mai mult timp în spaţiul comun 

al familiei, cu atât membrii familiei erau mai nesatisfăcuţi de condiţiile de locuire. 

 

 

5. UTILIZAREA SPAȚIULUI ÎM CASĂ 

  

În ciuda diferenţelor în felul în care indivizii îşi aranjează spaţiul interior al 

caselor, există patternuri spaţiale uşor de degajat. Lectura cărţilor şi ziarelor şi alte 

activităţi de petrecere a timpului liber nu se desfăşoară decât rareori în bucătărie. 

Dimpotrivă, aceste activităţi sunt găzduite de living room. Bucătăria este adesea centrul 

activităţilor din casă. Dormitoarele sunt arii frecventate şi în timpul zilei. Ele devin spaţii 

personalizate şi private pentru membrii familiei. 

Baia reprezintă o problemă complicată pentru designeri. Kira (1976) a identificat 

peste 30 de funcţii ale camerei de baie. Iată o parte din ele: a se spăla pe dinţi, a face duş, 

a se spăla pe mâini, a se spăla pe faţă, a se îmbăia, a urina, a defeca, a-şi clăti gura cu apă 

de gură, a-şi curăţa urechile, a spăla rănile, a aplica bandaje, a lua medicamente (dacă 

dulapul cu medicamente e în baie), a folosi cosmetice de orice fel (rujuri ca şi 

deodorante), a curăţa încălţămintea de noroi, a vomita, a-şi pune lentilele de contact, a se 

pieptăna etc. Fiecare din aceste funcţii poate servi ca bază pentru design.  
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La funcţiile fizice igienice pe care le ştim atât de bine, trebuie să adăugăm 

funcţiile sociale ale camerei de baie. Mulţi indivizi folosesc baia ca un refugiu, ca un 

spaţiu privat ideal. Potrivit convenţiilor sociale, oamenii nu se întrerup unul pe celălalt 

când sunt la baie. Ca atare, mulţi profită de această regulă şi se izolează pentru câteva 

minute în baie de tumultul vieţii familiale, căutând linişte şi pace. Camera de baie este, de 

aceea, un spaţiu comun dar şi un spaţiu în care privatitatea poate fi atinsă temporar. 

Inman (1986) a studiat viaţa cotidiană a 200 de familii din statul Indiana şi relaţia lor cu 

spaţiul casnic şi a constatat că oricât de mare era casa, faptul că exista o singură  baie îi 

determina pe locatari să aprecieze că locuinţa era mică; dimpotrivă, dacă locuinţa avea 

două sau trei camere de baie, chiar dacă suprafaţa ei era redusă, locatarii o evaluau ca 

fiind satisfăcătoare ca spaţiu.  

 

 

6. SEGMENTAREA 

 

O diferenţă interculturală interesantă în folosirea spaţiului domestic o reprezintă 

segmentarea. Unele populaţii, ca cele africane şi cele amerindiene nu delimitează 

înăuntrul casei zone pentru sarcini specifice. Alte populaţii, ca cele europene şi nord-

americane segmentează foarte minuţios spaţiul din casă. Kent (1991) a observat ce se 

întâmplă când o familie provenind dintr-o cultură ce nu agreează segmentarea este 

nevoită să locuiască într-o casă segmentată. O familie de indieni Navajo într-un 

apartament occidental cu trei dormitoare ajunge să doarmă şi să mănânce în living room. 

Dimpotrivă, o familie europeană introduce bariere, paravane etc într-o casă 

nesegmentată. Occidentalizarea înseamnă în principiu segmentare. Omata (1992) a 

remarcat că japonezii adepţi ai culturii occidentale îşi construiesc case cu mai multe spaţii 

private decât casele japoneze tradiţionale. 

   


