
 

 

PSIHOLOGIA MEDIULUI 

CURSUL 14 

AGLOMERAȚIA 
 

 
 Daniel Stokols (1972) s-a arătat şi el preocupat să limpezească neconcordanţele 

din cercetările asupra densităţii. El a insistat asupra distincţiei dintre densitate şi 

aglomeraţie, care fusese trecută cu vederea de studiile din anii ’50 şi ’60. Pentru Stokols, 

densitatea este un concept spaţial, în vreme ce aglomeraţia este unul psihologic. Cel din 

urmă desemnează o stare motivaţională care apare prin interacţiunea unor factori spaţiali, 

sociali şi personali. Aglomeraţia este o stare psihologică de stress, care poate sau nu să se 

afle în legătură cu densitatea.      

  Pentru a ilustra distincţia, să ne gândim la un concert rock şi la o bibliotecă. La 

un concert de muzică rock, zeci de mii de oameni pot fi îngrămădiţi pe un spaţiu relativ 

restrâns. În mod evident, situaţia presupune densitate spaţială şi socială, dar fanii rock nu 

resimt neplăcut aglomeraţia. Pe de altă parte, un individ poate să perceapă aglomeraţie 

dacă alţi trei stau la masa lui în bibliotecă. Densitatea în bibliotecă este mult mai coborâtă 

decât cea de pe stadionul pe care se desfăşoară concertul rock, şi totuşi indivizii din 

bibliotecă vor resimţi într-o mai mare măsură aglomeraţia.  

 Distincţia dintre densitate şi aglomerație este deosebit de importantă, întrucât 

oamenii par să fie afectaţi mai curând de aglomeraţie decât de variaţiile în densitate. Din 

acest punct de vedere, se poate explica de ce unele studii asupra densităţii au evidenţiat 

răspunsuri negative ale indivizilor, în vreme ce altele au ajuns la concluzii opuse. Potrivit 

lui Stokols, în unele subiecţii au resimţit aglomeraţia, iar în celelalte nu.  

 

 

 



1. TEORIA SUPRASARCINII 

 

 Mulţi psihologi au probat ideea că stimularea îl excită pe individ. Prea multă 

activitate, prea mulţi oameni în jur, pot supraîncărca  sistemul cognitiv al individului şi 

pot conduce la stress. Stressul cauzat de stimularea excesivă poate fi resimţit ca 

aglomeraţie.  

 Altman (1975) a dezvoltat un model al aglomeraţiei bazat pe aceste teorii ale 

suprasarcinii. El a pus accentul pe reglarea intimităţii, şi a sugerat că aglomeraţia apare 

atunci când “mecanismele intimităţii” nu funcţionează eficient şi când individul este 

obligat să accepte contacte sociale multiple. Aglomeraţia apare atunci când intimitatea 

obţinută este mai redusă decât cea dorită. Conceptualizarea lui Altman este foarte 

interesantă, căci nu leagă aglomeraţia de o măsură spaţială particulară. 

 Altman a arătat că numeroşi factori, personali, situaţionali, sociali determină 

gradul de intimitate pe care-l doreşte individul la un moment dat. În cazul în care 

individul percepe faptul că intimitatea obţinută nu este egală cu cea dorită, va utiliza 

comportamente verbale şi nonverbale pentru a ajunge la nivelul rîvnit de intimitate. Dacă 

prin aceste comportamente nu va obţine intimitatea dorită, atunci el va deveni stressat şi 

va resimţi aglomeraţia.    

   

 

2. TEORIA CONTROLULUI 

 

 Să ne imaginăm un navigator solitar care şi-a propus să traverseze Atlanticul. El 

hotărăşte direcţia pe care o urmează vasul, orele la care ia masa, hotărăşte când face plajă 

şi când citeşte, etc. Este, cu alte cuvinte, stăpân pe soarta sa. Odată debarcat, navigatorul 

nostru pierde bună parte din controlul pe care îl exercita asupra evenimentelor din viaţa 

sa. Acum, tot ceea ce face depinde de alţii şi de tot felul de instituţii. 

 În anii ’70 s-au dezvoltat cercetările asupra efectelor exercitării controlului de 

către individ. Martin Seligman a făcut experimente pe animale şi a ajuns la concluzia că 

lipsa controlului afectează profund comportamentul. Câinii din experimentele sale sunt 

expuşi la şocuri electrice dureroase, pe care nu le pot evita, oricâte eforturi ar face. În a 



doua parte a studiului, li se oferă posibilitatea să scape de şocuri, dar ei nu mai încearcă 

aceasta; pur şi simplu îndură pasivi şocurile electrice. Seligman a numit această stare 

“self-learned helplessness” (auto-învăţarea neajutorării), pentru că animalele învaţă că nu 

există nici o relaţie între ceea ce fac şi ceea ce li se întâmplă; ca atare, ele nu mai răspund 

în nici un fel. 

 Starea de neajutorare învăţată a fost indusă în mod experimental şi oamenilor, 

folosindu-se stimuli neplăcuţi şi pe care subiecţii îi cred de neocolit – şocuri electrice sau 

zgomote puternice. Experienţa incontrolabilităţii îi face pe subiecţi să renunţe să răspundă 

şi să adopte o stare de pasivitate foarte apropiată de depresie.  

 Rodin şi Baum (1978) au aplicat ideea de pierdere a controlului la aglomeraţie. Ei 

au sugerat că anumite situaţii cu densitate înaltă îi fac pe indivizi să piardă controlul 

asupra interacţiunii sociale. În aceste condiţii, indivizii sunt obligaţi să interacţioneze 

unul cu altul şi nu au mijloace de a regla interacţiunile. Potrivit acestor autori, pierderea 

controlului conduce atât la resimţirea aglomerării, cât şi la sentimente de neajutorare. 

Densitatea înaltă care nu presupune pierderea controlului nu generează starea de 

aglomeraţie.       

 Există mai multe demonstraţii experimentale ale ideii că aglomeraţia este cauzată 

de pierderea controlului. Sherrod (1974), de pildă, a cerut unor grupuri de opt subiecţi să 

realizeze o sarcină în condiţii de densitate înaltă (încăpere mică) sau în condiţii de 

densitate redusă (încăpere mare). Unii subiecţi au fost făcuţi să creadă că pot controla 

densitatea: li s-a spus că pot părăsi încăperea şi pot lucra singuri într-o altă sală, deşi 

experimentul impunea ca ei să rămână în încăperea în care se aflau împreună cu alţii. 

Această manipulare simplă a controlului a făcut ca subiecţii din încăperile cu densitate 

mare să resimtă mai puţin aglomeraţia.  

Într-un alt studiu, cu o manipulare deosebit de elegantă, Rodin, Solomon şi 

Metcalf (1977) au studiat aglomerația în ascensor. Patru complici ai experimentatorilor 

aşteptau la ascensorul bibliotecii Universității  Yale pînă venea o a cincea persoană, 

subiectul naiv. Ei intrau odată cu subiectul în ascensor. Într-una din condiţii, complicii se 

aşezau în aşa fel, încât subiectul se găsea departe de tabloul de comandă al ascensorului. 

În altă condiţie, subiectul avea posibilitatea să apese pe butoane când dorea. Când 

ascensorul ajungea la etajul de destinaţie al subiectului, unul din complici, 



recomandându-se ca student la arhitectură, îl ruga pe subiect să completeze un chestionar. 

Rezultatele chestionarului au arătat că subiecţii din a doua condiţie nu au resimțit  starea 

de aglomeraţie; în plus, ei au estimat o suprafaţă mai mare a ascensorului decît subiecţii 

din prima condiţie. Aşadar, percepţia controlului influenţează experienţa aglomerării.    

 Baum şi Valins (1977) au examinat relaţia dintre densitate, control şi 

comportamentul uman în căminele studenţeşti. În Statele Unite există două tipuri de 

cămine studenţeşti: unele au un coridor lung, cu multe încăperi individuale de o parte şi 

de alta şi cu o cameră de zi comună în capăt; celelalte au patru sau cinci încăperi 

individuale dispuse în jurul living-ului comun. Locatarii primului tip de cămine declarau 

că resimt aglomeraţia. Baum şi Valins au presupus că lucrul acesta se datorează faptului 

că în astfel de cămine, spaţiile comune sunt folosite de mai mulţi indivizi. Cu cât numărul 

celor ce utilizează toaletele şi camera de zi comune este mai mare, cu atât se vor produce 

mai multe interacţiuni sociale nedorite şi cu atât le va fi mai greu locatarilor să controleze 

interacţiunile. Chestionaţi de cei doi cercetători, studenţii din căminele având coridoare 

lungi au raportat într-o măsură mai mare aglomeraţia. Ei şi-au exprimat credinţa că 

încercarea de a schimba ceva în cămin este inutilă. În comparaţie cu studenţii care locuiau 

în cămine cu apartamente (câteva camere dispuse în jurul unei sufragerii), ei nu au căutat 

să afle informaţii suplimentare despre un experiment la care au participat – pe scurt, 

păreau afectaţi de auto-învăţarea neajutorării. 

  

 

3. TEORIA ATRIBUIRII 

 

 Deşi teoriile suprasarcinii şi cele ale controlului ne ajută să identificăm unii din 

factorii care produc aglomeraţia, rămân încă multe aspecte nelămurite în ceea ce priveşte 

experienţa aglomerării. De pildă, atunci când indivizii constată că intimitatea de care 

dispun este mai redusă decât cea pe care ar dori-o, de ce resimt aglomeraţia şi nu 

frustrarea sau reactanţa? Pentru a răspunde acestei întrebări, Stephen Worchel şi 

colaboratorii săi au dezvoltat un model atribuţional al aglomeraţiei. Scopul acestei 

construcţii teoretice a fost de a preciza în ce condiţii oamenii trăiesc sentimentul de 

aglomeraţie şi de a explica unele neconcordanţe din literatura asupra aglomeraţiei. 



 Una din neconcordanţe este aceea că deşi foarte mulţi cercetători admit că 

experienţa aglomeraţiei este stressantă şi produce excitare, nu există nici o dovadă în 

sprijinul ideii că densitatea înaltă creează această excitare. Ca atare, pentru a construi o 

teorie adecvată asupra aglomeraţiei, trebuie identificaţi factorii care determină excitarea 

fiziologică. Worchel şi Teddlie (1976) au sugerat că prima fază a experienţei aglomeraţiei 

o constituie violarea spaţiului personal. Aceasta îl face pe individ să se simtă stressat şi 

excitat. Violările spaţiului personal pot sau nu să apară în situaţiile de densitate înaltă. 

Individul poate să perceapă invadarea spaţiului său personal chiar în condiţii de densitate 

redusă.   

 În comparaţie cu densitatea, conceptul de spaţiu personal prezintă două avantaje: 

1. Există dovezi empirice suficiente (de exemplu, Middlemist et al., 1976) care 

demonstrează că violarea spaţiului personal produce excitare – manipulările densităţii n-

au reuşit să probeze acest lucru. 2. Accentul pus pe spaţiul personal permite o explicaţie 

satisfăcătoare pentru problema diferenţelor dintre sexe din cercetările asupra densităţii. 

Mai multe studii au ajuns la concluzia că dacă bărbaţii declară un sentiment de inconfort 

şi devin ostili în situațiile de densitate înaltă, femeile nu reacţionează la fel. Cercetările 

asupra spaţiului personal au arătat că distanţa de interacţiune optimă este mai mică la 

femei decât la bărbaţi. Aşadar, distanţele la care femeile se simt bine interacționând sunt 

mai mici decât distanţele de interacţiune care garantează confortul bărbaţilor. Dacă 

acceptăm punctul de vedere al spaţiului personal asupra aglomeraţiei, este limpede că 

pentru ca femeile să resimtă  violarea spaţiului personal şi aglomeraţia, este nevoie de o 

densitate mai mare decât în cazul bărbaţilor. 

 Totuşi, nu întotdeauna violarea spaţiului personal determină experienţa 

aglomeraţiei. De pildă, pe stadion, la un meci de fotbal sau la un concert rock, indivizii 

sunt îngrămădiţi unii în alţii, dar nu resimt aglomeraţia. Există situaţii în care ne face 

plăcere să aparţinem unei mulţimi, chiar dacă aceasta presupune invadarea spaţiului 

nostru personal. Pentru a da seama de aceste observaţii, Worchel a făcut apel la procesul 

de atribuire. Schachter şi Singer (1962) au arătat că excitarea îl face pe individ să caute în 

mediu un factor care să-l ajute să explice şi să eticheteze această stare. Eticheta specifică 

aplicată este determinată adesea de indicii pregnanţi din mediu. Worchel şi Tedllie (1976) 

au făcut ipoteza că violarea spaţiului personal îl excită pe individ şi îl motivează să caute 



în mediu un indice pentru a explica excitarea. Aglomeraţia apare dacă, şi numai dacă, 

individul decide că excitarea este cauzată de faptul că alţii sunt prea aproape. Dacă 

individul atribuie excitarea altui factor, el nu trăieşte experienţa aglomeraţiei. În cazul 

meciului de fotbal, de pildă,  spectatorul poate fi excitat de violările repetate ale spaţiului 

său personal, dar poate să atribuie excitarea meciului, pe care-l percepe ca foarte 

pasionant. Ca atare, el nu resimte aglomeraţia, ci este absorbit de ce se întâmplă pe teren.  

 Potrivit lui Worchel, după ce individul face o atribuire de aglomeraţie, el îşi 

focalizează atenţia pe reducerea acestei stări negative. Un rezultat al acestei redirecţionări 

a atenţiei este slaba performanţă în realizarea sarcinii. De asemenea, individul poate 

deveni ostil faţă de cei din jur pentru că înţelege că din cauza acestora trăieşte starea de 

aglomeraţie şi petru că uneori aceştia se opun eforturilor lui de a reduce aglomeraţia.  

 S-au realizat mai multe testări ale teoriei acesteia. Worchel şi Teddlie (1976) au 

manipulat în mod independent densitatea şi spaţiul personal. Grupuri de opt subiecţi 

lucrau fie într-o încăpere mare (densitate mică), fie într-o încăpere mică (densitate mare). 

În unele grupuri subiecţilor li s-a cerut să stea atât de aproape unul de altul încât spaţiul 

lor personal era violat, iar în alte grupuri subiecţii se aşezau departe unul de celălalt. 

Autorii au observat că subiecţii erau mai sensibili la violările spaţiului personal decât la 

densitatea înaltă. Indiferent de mărimea camerei, ei au resimţit stressul şi aglomeraţia, iar 

performanţa lor a avut de suferit atunci când spaţiul personal le-a fost violat. Pe de altă 

parte, singură densitatea mare nu a produs întotdeauna stress sau deteriorarea 

performanţei. Prin urmare, studiul acesta demonstrează că aglomeraţia este legată mai 

curând de violarea spaţiului personal decât de simpla manipulare a densităţii. 

 Într-un experiment al lui Worchel şi Yohai (1979) s-a testat efectul atribuirii 

asupra aglomeraţiei. Ipoteza a fost că aglomeraţia n-ar trebui să apară după violarea 

spaţiului personal dacă subiecţii atribuie greşit sursa excitării. Grupuri de cinci indivizi 

realizau o sarcină într-o cameră. În unele condiţii se producea violarea spaţiului personal, 

în altele nu. Înainte ca subiecţii să înceapă îndeplinirea sarcinii, experimentatorii îi 

anunţau că intenţionează să cerceteze efectele stimulării subliminale asupra performanţei. 

Unii subiecţi au fost informaţi că, în timp ce ei vor lucra, în cameră va fi produs un 

zgomot subliminal (care nu putea fi auzit fără aparate speciale). Într-una din condiţii, se 

spunea că zgomotul îi va excita pe subiecţi şi le va provoca stress, chiar dacă nu-l pot 



auzi (condiţia stress); în altă condiţie, subiecţii erau informaţi că zgomotul va avea un 

efect calmant şi relaxant asupra lor (condiţia relaxare). Grupului de control nu i s-a spus 

nimic cu privire la efectele zgomotului. De fapt, experimentatorii nu au produs nici un fel 

de zgomot subliminal în cameră. După ce subiecţii terminau sarcina, erau rugaţi să 

completeze un chestionar.  

 Autorii au făcut predicţia că explicația  bazată pe excitare va reduce sentimentul de 

aglomeraţie la subiecţii al căror spaţiu personal a fost violat. Aceşti subiecţi pot să pună  

excitarea lor pe seama zgomotului subliminal. Întrucât nu vor explica propria stare de 

excitare prin faptul că ceilalţi stau prea aproape de ei, nu vor resimţi aglomeraţia. În 

condiţia relaxare, subiecţii se vor simţi excitaţi, în ciuda faptului că li s-a spus că 

zgomotul îi va calma. Ca atare, sugerarea relaxării nu va anula sentimentul de 

aglomeraţie pentru subiecţii al căror spaţiu personal a fost violat. Manipulările cu 

zgomotul subliminal nu vor avea efect asupra subiecţilor al căror spaţiu personal nu a fost 

violat: ei nu trebuie să explice o stare de excitare. Mai trebuie adăugat că subiecţii din 

condiţia excitare au avut o performanţă mai bună în sarcină şi s-au simţit într-o mai mare 

măsură atraşi de ceilalţi membri ai grupului lor.  

 

* 

 

 Concluziile cercetărilor atestă că densitatea înaltă prin ea însăşi nu este neplăcută 

sau nesănătoasă. Totuşi, când ea este asociată cu factori ca stimularea în exces, pierderea 

controlului sau violarea spaţiului personal, apare sentimentul de aglomeraţie. Aglomeraţia 

este o stare neplăcută care afectează negativ performanţa în sarcină, relaţiile 

interpersonale şi sănătatea.         

 Pentru psihologii cu interese aplicative, distincţia dintre densitate şi aglomeraţie 

poate oferi motive de optimism. Populaţia planetei creşte foarte repede şi odată cu ea 

densitatea. Totuşi, acesta nu înseamnă că aglomeraţia creşte în aceeaşi proporţie. Dacă 

putem structura mediul astfel încât indivizii să dispună de spaţii în care să se poată bucura 

de privatitate sau să simtă că au control asupra evenimentelor din viaţa cotidiană, atunci 

putem reduce aglomeraţia şi efectele negative pe care le produce.             

  



 
  

 


