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PSIHOLOGIA MEDIULUI 

CURSUL 8 

DESIGNUL MEDIILOR DE MUNCĂ 
 
 

 

1. SCURTĂ ISTORIE A DESIGNULUI LOCULUI DE MUNCĂ 

 

Înainte de revoluţia industrială, munca non-agricolă se desfăşura în spaţii 

restrânse, adesea în casa meşteşugarului sau a negustorului. Desigur, chiar şi în acele 

timpuri, unele produse necesitau munca mai multor persoane, iar locurile de muncă 

specifice luau o formă dictată de produs.  

 Fabricile depindeau de apă pentru energie şi de lumina solară pentru iluminat. 

Faptul că foloseau energia apei le hotăra şi forma: roata învârtită de râu se afla în legătură 

cu tot felul de mecanisme din interiorul fabricii sau al morii. Tehnologia sursei de putere 

impunea o clădire relativ lungă iar dependenţa de lumina naturală făcea ca lărgimea să fie 

redusă.  

 Condiţiile de muncă erau mizerabile în fabricile din toată lumea la începutul 

secolului al XX-lea. Totuşi, în Europa de Vest şi în Statele Unite apăruse ideea că 

productivitatea poate fi amplificată prin ameliorarea acestor condiţii. În Statele Unite 

începuse să aibă influenţă managementul ştiinţific al lui Frederick Taylor. Acesta e o 

filozofie managerială care pune accentul pe plata optimă a muncii depuse, pe analiza 

activităţilor de producţie în vederea amplificării eficienţei şi pe dezvoltarea mediilor de 

muncă pentru a facilita mişcările eficiente ale angajaţilor. 

 Ca şi fabrica, clădirea de birouri a depins mereu de tehnologia de construcţie. 

Piatra ca material principal de construcţie şi absenţa lifturilor făceau ca clădirile să aibă 

cel mult 6-10 etaje. Folosirea oţelului a permis ridicarea unor clădiri tot mai înalte. Pereţii 
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de piatră ar trebui să fie extrem de groşi la bază, încât clădirile înalte ar fi lipsite de 

valoare practică.  

 Electricitatea a facilitat iluminarea spaţiilor construite, pe timp de noapte dar şi pe 

timp de zi. În egală măsură, ea a fost utilizată pentru funcţionarea lifturilor. Acum 

maşinile din fabrici puteau să fie aşezate la orice distanţă în raport cu sursa de putere.  

 Trebuie să ne întrebăm cum vor arăta locurile de muncă ale viitorului? Desigur, 

apariţia computerului şi utilizarea lui pe scară largă a avut un impact uriaş asupra 

configuraţiei locului de muncă. Computerul a preluat sarcinile de rutină ale operatorului 

uman, sporind atât productivitatea cât şi calitatea vieţii lucrătorului. Pe de altă parte, 

introducerea computerului a condus la concedieri masive, la cerinţe diminuate privind 

abilităţile lucrătorilor şi, potrivit unora, la dezumanizarea locului de muncă.  

 Pentru oricine, nu numai pentru psihologii environmentalişti, mediul fizic poate 

afecta productivitatea şi satisfacţia muncii în întreprinderile industriale, în bănci, în 

birouri, peste tot unde oamenii lucrează. În secolul al XIX-lea, de exemplu, fumul şi 

zgomotele puternice erau considerate prezenţe fireşti în procesul de producţie. În special 

după al doilea război mondial, grija pentru securitatea şi sănătatea muncitorilor a condus 

la stabilirea unor standarde de luminare, ventilare, liniște  etc. Cei ce proiectează astăzi 

locurile de muncă au manipulat multe dintre dimensiunile relevante şi au reuşit să 

contureze medii ce contribuie decisiv la satisfacţia muncii. Desigur, pentru cei ce 

lucrează în aer liber, mediul nu poate fi controlat cu stricteţe. De fapt, pentru unele 

profesii mediul este sursa nemijlocită de stress.  

 

 

2. ZGOMOTUL LA LOCUL DE MUNCĂ 

 

Zgomotul este un sunet nedorit. Spre deosebire de stimulii vizuali nedoriţi, 

zgomotul nu poate fi evitat întorcând capul. Din perspectiva teoriei sarcinii 

environmentale, angajaţii din birourile cu zgomot procesează nu numai sarcinile lor 

specifice, dar şi orice informaţie sonoră din mediu. Dintr-o anchetă efectuată asupra a 

mai mult de 2000 de funcţionari a reieşit că mai mult de 54% dintre ei sunt deranjaţi de 

zgomotul din birou (Sundstrom, 1994). Unul din zgomotele cele mai deranjante într-un 
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astfel de mediu sunt conversaţiile celorlalţi. Ele sunt pline de sens şi dificil de ignorat 

pentru că individul care ascultă din afara lor are tendinţa de a se conecta la ele automat.  

 

 

3. MUZICA LA LOCUL DE MUNCĂ 

 

Muzica poate fi şi ea o sursă de sunet la locul de muncă. Ea devine zgomot dacă 

cineva nu o doreşte. Trebuie să ne întrebăm dacă ne place să citim sau să studiem într-o 

cameră în care se difuzează muzică. Oare răspunsul depinde de tipul de muzică? Există 

câteva modele teoretice care ne pot ajuta să prezicem efectele muzicii. Dacă muzica ne 

amplifică excitarea până la un nivel optim, fără să ne supraexcite şi fără să creeze o sursă 

de informaţie care să ne distragă, atunci ne putem aştepta ca ea să aibă efecte 

facilitatoare. Cercetările arată că muzica îi determină pe indivizi să perceapă mediul de 

lucru ca plăcut. În fabrici, muzica poate creşte uşor productivitatea. În birouri, ea 

stimulează efectuarea sarcinilor ce presupun vigilenţă (de exemplu, monitorizarea 

ecranului) dar poate perturba efectuarea altor sarcini.  

 

 

4. ILUMINATUL 

 

Cercetările privind efectul iluminatului asupra performanţei au început la 

cumpăna secolelor 19 şi 20. Lumina disponibilă afectează orice sarcină manuală, de la 

sarcinile de laborator la, să spunem, sarcinile efectuate pe linia de asamblare a unui 

automobil. La nivelul de bază, iluminatul slab ne poate împiedica să vedem ce facem.  

 Dar specialiştii în iluminatul industrial ştiu foarte bine că nu e vorba doar de a 

vedea ce facem. Ei ţin seama nu doar de intensitatea luminii, ci şi de culoarea ei şi de 

poziţia sursei de lumină. De asemenea, ei calculează reflectarea luminii în pereţi şi tavan 

precum şi de contrastul dintre o zonă de interes (masa de lucru, de exemplu) şi 

suprafeţele vecine.  
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 În principiu, mărirea intensităţii luminii duce la îmbunătăţiri ale performanţei. 

Dincolo de un anumit prag însă, performanţa scade pentru că intervine strălucirea şi 

scăderea clarităţii paternului de stimuli vizuali.  

 Strălucirea şi efectele iluminatului slab au devenit şi mai importante odată cu 

proliferarea computerului. Este interesant să notăm că nivelul recomandat de iluminare a 

monitoarelor este de cinci ori mai mare decât în urmă cu 30 de ani. 

 

 

5. FERESTRELE 

 

Cu siguranţă, cea mai plăcută lumină este cea naturală. Este recomandat, în 

general, ca mediile de muncă să aibă ferestre. Într-o cercetare veche, Pritchard (1964) a 

ajuns la concluzia că lipsa ferestrelor nu reduce productivitatea muncii. Pe de altă parte, 

studiile efectuate în fabrici construite sub nivelul solului în Suedia au scos în evidenţă 

oboseala şi indispoziţia somatică (dureri de cap) ale lucrătorilor. Aceştia exprimau 

sentimente negative faţă de locul lor muncă. Într-o anumită măsură, absenţa ferestrelor 

poate fi compensată prin iluminat intens şi prin aer condiţionat, dar concluzia generală 

este că oamenii nu agreează mediile fără ferestre.  

 Şi în mediul de birou problema ferestrelor are o importanţă deosebită. Ruys 

(1970) considera că chiar dacă angajaţii sunt satisfăcuţi de multe aspecte ale locului lor 

de muncă, absenţa ferestrelor generează insatisfacţie. Potrivit acestui autor, nimic nu 

poate compensa lipsa ferestrelor şi singura modalitate de a corecta acest neajuns major 

este instalarea ferestrelor. Collins (1975) opina că cei mai afectaţi de mediul fără ferestre 

sunt cei aflaţi în posturi ce presupun sedentarism – ferestrele pot oferi acestor funcţionari 

varietate şi stimulare care să rupă monotonia sarcinilor şi rutina.  

 Desigur, ferestrele sunt importante surse de informaţie despre condiţiile 

meteorologice şi despre oră. Dar contactul vizual cu mediul natural poate avea şi alte 

semnificaţii. De exemplu, indivizii încearcă să compenseze lipsa ferestrelor prin tablouri 

sau postere cu peisaje naturale, precum şi alte decoraţiuni legate de lumea naturală 

(plante, acvarii). Heerwagen şi Orians (1986) au constatat că birourile fără ferestre de la o 

universitate olandeză erau decorate cu tablouri cu scene naturale. Ei concluzionează că 
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oamenii trăiesc experienţe restauratoare atunci când privesc natura şi că peisajele naturale 

din birou îi ajută să facă faţă stresului de la locul de muncă. Totuşi, Binet et al. (1993) n-

au găsit dovezi empirice în favoarea ideii că reprezentările grafice ale naturii pot 

compensa lipsa ferestrelor. Aceşti autori au pus tablourile cu peisaje naturale pe seama 

dorinţei indivizilor de a-şi personaliza spaţiul pe care-l aveau pentru folosinţă exclusivă 

în organizaţie. 

 

 

6. MOBILIERUL ȘI DISPUNEREA SPAȚIALĂ 

 

 Fireşte, tipul de mobilier şi aşezarea lui sunt factori importanţi ce determină 

impresiile pe care oamenii şi le fac despre organizaţie sau companie. De pildă, folosirea 

unui birou ca o barieră între ocupantul camerei şi vizitator poate comunica dorinţa de a 

instaura o distanţă fizică şi psihologică precum şi dorinţa de a atrage atenţia asupra 

diferenţei de status. Joiner (1971) a observat că funcţionarii cu status înalt foloseau un 

aranjament închis (biroul plasat între funcţionar şi vizitator) iar cei cu status inferior 

preferau un aranjament deschis (biroul plasat la perete, neconstituindu-se într-un obstacol 

între vizitator şi funcţionar). Mai târziu, Morrow şi McElroy (1985) au demonstrat că 

tipul de aranjament are implicaţii asupra felului în care vizitatorii percep interacţiunea cu 

ocupantul biroului precum şi asupra nivelului lor de confort.  

 În cercetarea sa, Ornstein (1992) a plecat de la ideea că dispunerea în unghi drept 

(de exemplu, două persoane aşezate la o masă sau pe o canapea-colţar) facilitează 

afilierea şi cooperarea. El a arătat fotografii ale zonelor de recepţie din organizaţii unor 

studenţi dar şi unor manageri. Aprecierile pozitive le-au atras organizaţiile care aveau 

zone de recepţie a vizitatorilor şi clienţilor cu scaune şi canapele dispuse în unghi drept şi 

în plus aveau aranjamente florale relativ bogate. Organizaţiile care îşi mobilaseră spaţiul 

de recepţie cu măsuţe de cafea şi fotolii aşezate unul în faţa celuilalt au primit evaluări 

mai degrabă negative.  

 Oamenii se simt mai confortabil în spaţii decorate decât în spaţii nedecorate. 

Totuşi, trebuie să observăm că, pentru anumite tipuri de activitate, sentimentele pozitive 

generate de spaţiile decorate pot fi disruptive. În spaţiile agreabile oamenilor le place să 
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vorbească unii cu alţii iar în măsura în care a socializa şi a sta relaxat de vorbă împiedică 

lucrul eficient decoraţiile pot crea probleme.  

 

 

7. TERITORIALITATE ȘI STATUS ÎN MEDIILE DE MUNCĂ 

 

 În organizaţii, teritorialitatea se referă la faptul de a repartiza o zonă specifică sau 

o maşină unui lucrător (Sundstrom, 1986). De exemplu, spre deosebire de muncitorii care 

lucrează la diferite maşini în timpul săptămânii, cel ce lucrează la una singură va avea 

mai mare grijă de ea. În acest caz teritorialitatea e un spaţiu de lucru fix sau un spaţiu de 

lucru repartizat.  

 Potrivit lui Sundstrom, dreptul de a trata un spaţiu de lucru ca teritoriu conduce la 

sentimente de ataşament faţă de el, la perceperea controlului asupra lui, la sentimente de 

responsabilitate faţă de el şi la perceperea dreptului de a-l personaliza. Psihologii n-au 

reuşit până acum să stabilească dacă muncitorii preferă în general teritorii clar definite şi 

dacă teritoriile amplifică satisfacţia muncii şi productivitatea. Ceea ce e sigur este că 

teritoriile devin tot mai importante pe măsură ce urcăm în ierarhia organizaţiei. Pentru cei 

cu rang înalt în organizaţie, teritoriul devine un simbol al statusului lor.  

 Simbolurile statusului sunt importante în organizaţii. Ele comunică poziţia în 

organizaţie şi puterea de care dispune persoana, compensează uneori lipsa unor beneficii 

băneşti şi servesc ca instrumente privilegiate (birou, computer pentru folosinţă exclusivă). 

În funcţie de statusul său în organizaţie, individul beneficiază de birou şi de scaun 

confortabile, de posibilitatea de a controla accesul în zona atribuită lui (birou delimitat în 

raport cu celelalte locuri de muncă) precum şi de dreptul de a personaliza spaţiul de lucru. 

Konar (1982) crede că faptul de a ataşa status spaţiului repartizat de către organizaţie 

generează satisfacţia muncii.  
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8. EFICIENȚĂ ȘI FLUX DE PRODUCȚIE 

 

 Principiul fluxului de producţie constă în faptul că dispunerea spaţială a fabricii 

sau a birourilor trebuie să creeze cele mai scurte distanţe între posturile de muncă între 

care se mişcă produsul până să devină produs final. De exemplu, linia de asamblare este 

concepută în aşa fel încât muncitorul să nu fie nevoit să parcurgă o distanţă mare din 

punctul unde îşi încheie sarcinile privitoare la un produs până în punctul în care îşi reia 

sarcinile lucrând pentru un alt produs. De asemenea, zonele în care este depozitată 

materia primă trebuie să fie cât mai aproape de linia de asamblare astfel încât muncitorul 

să nu piardă timp mişcându-se între zona cu materie primă şi zona de asamblare.              

 În mod similar, birourile şi departamentele trebuie dispuse spaţial după principiul 

legăturii dintre ele – cele aflate în legătură trebuie aşezate aproape unul de altul. Dacă o 

hârtie se mişcă de la biroul A la biroul B apoi la biroul C şi în cele din urmă la biroul D, 

biroul A nu trebuie să se găsească la etajul 10, C lângă el, B la etajul 5 şi D la 2. 

Dimpotrivă, birourile trebuie plasate după ordinea în care se mişcă hârtia.   

 

 

 9. BIROUL CLASIC ȘI BIROUL PLAN DESCHIS   

 

 Am menţionat că introducerea structurilor din oţel în construcţii a permis 

arhitecţilor să proiecteze spaţii largi deschise. Tehnologia anterioară impunea pereţii de 

suport şi deci separarea unui etaj în camere relativ reduse ca suprafaţă. În consecinţă, un 

număr relativ restrâns de funcţionari împărţeau un birou. În general, directorul sau 

managerul avea un birou pentru folosinţă exclusivă iar grupuri de subalterni ocupau spaţii 

în vecinătatea biroului şefului. Un astfel de design este foarte răspândit şi azi dar a apărut 

o alternativă bazată pe existenţa spaţiilor largi.  

Pentru a facilita fluxul de producţie, locurile de muncă pentru 100 de funcţionari, 

de exemplu, pot fi aşezate în aceeaşi sală vastă. Birourile managerilor sau ale 

supervizorilor vor fi plasate pe laturile acestei săli. Odată cu mişcarea relaţiilor umane din 

anii 50, a fost încurajată comunicarea deschisă între muncitori şi manageri. Angajaţilor li 
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s-a permis şi chiar au fost încurajaţi să participe la luarea deciziilor iar diferenţele de 

autoritate şi status au devenit mai puţin evidente.  

Aceste evoluţii au contribuit la apariţia biroului deschis (landscaped office sau 

open office). Conceptul îşi are originea în Germania, în lucrările fraţilor Schnelle şi a 

firmei lor de consultanţă Quickborner Team. În mod fundamental, conceptul de birou 

deschis presupune aranjarea birourilor şi a mobilierului de birou în general în aşa fel încât 

să se valorifice şi cea mai mică resursă de spaţiu şi să se obţină cel mai eficient flux al 

muncii. Designul biroului deschis permite supervizorului să controleze vizual din spaţiul 

său foarte multe locuri de muncă. De asemenea, în acest tip de design fluxul de producţie 

şi comunicarea dintre diversele arii de muncă nu sunt împiedicate de pereţi despărţitori şi 

de aşezarea membrilor organizaţiei în spaţii separate. În anumite aranjamente se folosesc 

paravane mobile, de înălţime relativ redusă pentru a delimita spaţiile individuale de lucru. 

În mod evident, un astfel de design are avantaje dar şi dezavantaje.  

 

 

9. AVANTAJE ALE BIROULUI PLAN DESCHIS 

 

1. Am menţionat deja un avantaj important al biroului deschis: stimulează 

comunicarea şi desfăşurarea fără piedici a fluxului de producţie.     

 2. Costă mai puţin pentru că nu se construiesc pereţi despărţitori, nu se montează 

uşi etc,  iar dispozitivele de iluminat pot servi mai multor spaţii de lucru. 

 3. Costurile de întreţinere sunt reduse. Menţinerea curăţeniei în spaţiile deschise e 

mai facilă.  

 4. Schimbările în design atunci când se adaugă sau se elimină posturi de lucru 

sunt uşoare. La fel, atunci când se modifică numărul de indivizi care lucrează la un 

proiect.  

     5. Planul deschis permite supravegherea mai uşoară a angajaţilor. Supervizorul 

poate vedea toţi subalternii din biroul său fără să fie nevoit să meargă în biroul fiecăruia. 

 6. Există dovezi cu privirea la apariţia facilitării sociale în spaţiile fără privatitate 

(non-private). Block şi Stokes (1989), de pildă, au arătat că simpla prezenţă a celorlalţi 

ameliorează performanţa în astfel de spaţii, cel puţin pentru sarcinile simple. 



 9 

 

10. DEZAVANTAJE ALE BIROULUI PLAN DESCHIS  

 

 Schimbările în mediile de muncă nu se pot face fără compromisuri, iar trecerea la 

un design de tip plan deschis nu constituie o excepţie. Biroul deschis are avantaje dar are 

fireşte şi dezavantaje. Acestea din urmă pot fi incluse în două mari categorii: 1. 

distragerea atenţiei şi zgomotele; 2. lipsa privatităţii adecvate.  

 Chiar şi atunci când birourile sunt separate prin pereţi, zgomotele produse de 

imprimante, telefoane, copiatoare se pot auzi dintr-un birou într-altul. Desigur, planul 

deschis amplifică aceste zgomote, făcând ca fiecare loc de muncă să fie o sursă potenţială 

de distragere pentru locurile de muncă învecinate.    

 Conversaţiile colegilor constituie şi ele o sursă importantă de distragere. S-a 

demonstrat că individul se conectează instantaneu din punct de vedere atenţional la 

conversaţiile celor din jur, încât conversaţiile în biroul deschis sunt extrem de perturbante 

pentru cei ce nu iau parte la ele. De fapt, planul deschis, în comparaţie cu birourile 

tradiţionale, stimulează schimburile verbale informale. Din păcate, potrivit lui Wineman 

(1982), schimburile comunicaţionale relevante din punct de vedere organizaţional nu sunt 

stimulate.  

 Şi deplasările persoanelor în biroul deschis, deplasări impuse de sarcinile de 

serviciu, distrag atenţia celor ce lucrează.  

 Soluţiile pentru îndepărtarea zgomotelor sunt achiziţionarea de aparate de birou 

silenţioase, mochetarea întregului spaţiu, folosirea unor paravane mobile.  

 Planul deschis înseamnă prin definiţie renunţarea la spaţiile private pe care le 

oferă birourile separate, numite tradiţionale sau convenţionale. Conversaţiile informale cu 

cel de alături pot fi auzite de toţi cei din jur. La fel, conversaţiile telefonice cu membrii 

familiei. Erorile în sarcinile de serviciu devin imediat publice. Personalizarea locului de 

muncă este slabă din cauză că indivizii nu au sentimentul de spaţiu privat.  

 Şi comunicarea dintre supervizor şi fiecare subaltern e publică într-un astfel de 

spaţiu. Criticile, aprecierile, instrucţiunile, sugestiile supervizorilor nu pot rămâne 

confidenţiale. Planul deschis facilitează supervizarea dar reduce privatitatea pentru 
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supervizori. De aceea, supervizorii sunt chiar mai satisfăcuţi de designul tradiţional al 

birourilor închise şi separate decât subalternii lor (Carlopio şi Gardner, 1992). 

 Ca şi în cazul distragerii produse de zgomote, folosirea barierelor mobile (a 

paravanelor) poate reprezenta o soluţie pentru problema lipsei de privatitate în planul 

deschis. Însă, evident, aceste bariere nu pot oferi privatitatea unui birou închis, individual 

(Hundert şi Greenfield, 1969). 

 Angajaţii care sunt transferaţi dintr-un birou convenţional într-un aranjament 

deschis se plâng de lipsa privatităţii şi resimt diminuarea satisfacţiei muncii (Oldham şi 

Brass, 1979). Deşi studiile recente sugerează că privatitatea nu este un factor atât de 

important ca, de exemplu, capacitatea de a-şi ajusta propriul loc de muncă la nevoile 

personale şi la cele ale organizaţiei, O’Neil (1994) a demonstrat efectele terapeutice ale 

mutării angajaţilor dintr-un spaţiu deschis într-un birou individual sau chiar şi într-un 

birou deschis cu o densitate mai mică, ce oferă mai mult spaţiu individual.  

 

 

11. SATISFACȚIA MUNCII ȘI SPAȚIUL DE MUNCĂ  

 

 O chestiune extrem de importantă în afara productivităţii o reprezintă satisfacţia 

muncii. Cercetătorii dar şi managerii se preocupă de felul în care designul mediului de 

muncă poate influenţa satisfacţia muncii. Deşi multe studii sugerează că satisfacţia 

muncii nu e direct legată de creşterea productivităţii, mulţi manageri cred că un angajat 

cu o satisfacţie mare e mai loial organizaţiei şi mai puţin înclinat să absenteze. În general, 

angajaţii includ condiţiile fizice pe lista factorilor ce amplifică satisfacţia muncii, deşi nu 

consideră mediul fizic de muncă la fel de important ca securitatea muncii, salariul sau 

mediul afectiv (colegi prietenoşi) (Crouch şi Nimran, 1989). Potrivit unei teorii influente 

din psihologia industrială şi management, un mediu fizic de muncă adecvat nu amplifică 

substanţial satisfacţia muncii, dar un mediu sub-standard conduce în mod automat la lipsa 

satisfacţiei (Herzberg, 1966).     

   


