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PSIHOLOGIA MEDIULUI 

CURSUL 18 

MEDIUL URBAN 
 

  
 

 

Oraşul este un mediu vast şi complex. Un mediu artificial, construit în întregime 

de om. Un mediu caracterizat de contraste: periculos şi sigur, excitant şi plictisitor, 

izolând şi integrând. Dacă în 1800 existau numai 7 oraşe a căror populaţie depăşea 

500000 de locuitori, astăzi există peste 600. Viitorul pare să aparţină ariilor 

metropolitane, megapolisurilor, cum este Mexico City, aglomeraţie urbană ce reuneşte 

astăzi peste 20 de milioane de locuitori. Ne vom centra în special pe evidenţierea 

efectelor vieţii urbane.  

 

 

1. STRESSUL URBAN 

 

În general, oamenii au convingerea că zonele rurale sunt mai liniştite iar zonele 

urbane induc stress (Gifford, . Factori stresori, ca aglomeraţia, zgomotul, criminalitatea, 

poluarea sunt prezenţi cu intensităţi mari în oraşe. De exemplu, s-a demonstrat că 

zgomotul creşte odată cu mărimea oraşului. Poluarea este un fenomen prin excelenţă 

urban. În 1980, se considera că a trăi în New York echivalează cu a fuma 38 de ţigări pe 

zi. Ceea ce este grav este că adesea, indivizii săraci, discriminaţi, needucaţi sunt cei mai 

afectaţi de aceşti factori.   

Ritmul vieţii pare mult mai intens – şi de aceea, generator de stress - în oraşe. 

Psihologii au măsurat chiar viteza pietonilor, identificând variabila aceasta cu ritmul 

vieţii. Au constatat că, în principiu, există un efect al mărimii oraşului, în sensul că în 
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oraşele mari pietonii se deplasează mai repede. De exemplu, dacă în oraşul Galway din 

Irlanda (populaţie de 29500 de locuitori) viteza pietonilor este 1,25 m/s, în Dublin 

(populaţie 680000 locuitori) viteza pietonilor este 1,56 m/s. La fel, în Scoţia, în Iverness 

(populaţie 50200) viteza pietonilor este 1,43 m/s iar la Edinburgh (470000 locuitori) 

viteza pietonală se cifrează la 1,51 m/s.  Desigur, această variabilă este influenţată de sex, 

vârstă, vreme, dar cifrele de mai sus reprezintă medii. E adevărat că ritmul oraşului ar 

trebui surprins prin măsurători complexe care să aibă în vedere şi factori psihologici, nu 

numai mişcarea fizică.   

Pentru a pune în evidenţă potenţialul stresor al oraşelor, psihologii au intervievat 

persoane care s-au mutat din mediul rural în mediul urban sau invers, din mediul urban în 

mediul rural: prin urmare, persoane care cunoşteau ambele medii şi le puteau compara. S-

a constatat că cei ce se mutau la ţară resimţeau mai puţin stress decât înainte, iar cei ce se 

aşezau la oraş mai mult stress decât resimţiseră în zona rurală în care locuiseră anterior.  

O sursă importantă de stress în mediul urban o reprezintă transportul în comun. 

Cercetătorii americani au efectuat studii complexe, unele longitudinale, şi au reuşit să 

pună în evidenţă şi au reuşit să pună în evidenţă efectele negative ale deficienţelor din 

transportul în comun asupra călătorilor. S-au formulat concluzii potrivit cărora 

transportul în comun deficient organizat amplifică excitarea fiziologică a indivizilor 

(aceasta constituie un indicator al stressului), induce dispoziţii negative şi diminuează 

performanţa. 

 

 

2. COMPORTAMENTUL PROSOCIAL ÎN ORAȘ  

 

Din teoria suprasarcinii putem înţelege că suprastimularea vieţii urbane ne face să 

filtrăm imput-urile mai puţin importante – de exemplu, un străin care are nevoie de 

ajutor. Trebuie să ne întrebăm dacă lipsa dorinţei locuitorilor oraşului de afiliere cu 

străinii poate deveni neglijarea unui străin care are nevoie de ajutor. Stanley Milgram a 

pus în evidenţă un fapt uluitor: un copil care cere ajutor pentru că s-a pierdut de părinţii 

lui se va bucura de atenţia şi sprijinul locuitorilor dintr-un oraş mic şi mult mai puţin de 

atenţia şi sprijinul locuitorilor dintr-un oraş mare (New York). De asemenea, Milgram a 
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pus un complice să ceară locuitorilor dintr-un oraş mare şi celor dintr-un oraş mic să fie 

lăsat în casă să dea un telefon. Cei din oraşele mari refuză, strigându-şi refuzul prin uşa 

închisă, în vreme ce cei din oraşul mic acceptă (75% dintre ei), iar când refuză, o fac 

după ce au deschis uşa şi au stat de vorbă cu cel care le solicită ajutorul. Alte studii au 

arătat că orăşenii sunt mai puţin înclinaţi să acorde ajutor decât locutorii din mediul rural. 

Levine şi colaboratorii săi (1994) s-au opus acestor concluzii, reuşind să demonstreze că 

nu mărimea localităţii este importantă, cât densitatea. Într-un studiu foarte ambiţios, 

desfăşurat în 36 de oraşe din diferite regiuni ale Statelor Unite, această echipă de 

cercetare a comparat corelaţia dintre mărimea oraşului şi şase comportamente de 

ajutorare, pe de o parte, şi corelaţia dintre densitate şi aceleaşi comportamente de 

ajutorare, pe de altă parte. Pe ansamblu, densitatea populaţiei s-a dovedit un predictor mai 

bun pentru ajutorare, mai ales când a fost vorba de situaţii ce impuneau acordarea 

ajutorului în regim de urgenţă. 

Teoria suprasarcinii ar putea da seama de aceste efecte: nivelurile înalte de 

stimulare caracteristice oraşului fac orăşenii mai puţin atenţi la stimulii noi (cum este un 

necunoscut care solicită ajutor).  Aceasta ar fi prima explicaţie. A doua a fost sugerată de 

Fischer (1976): diversitatea înfăţişării şi comportamentelor celorlalţi în mediul urban îi 

face pe oameni să nu se simtă în siguranţă și, deci, să nu acorde ajutor.  A treia explicaţie 

este una veche: în 1938, Wirth a încercat să demonstreze că faptul de a fi crescut la oraş 

dezvoltă o personalitate urbană, care pur şi simplu nu are înclinaţii spre comportamentul 

prosocial. Dar teoria lui Wirth nu poate fi adevărată: ştim că factorii situaţionali sunt 

extrem de puternici în determinarea conduitelor de ajutorare. În acest context, trebuie să 

amintim teoria elaborată de Latane şi Darley (1970). Dispersarea responsabilităţii se 

produce atunci când, într-o situaţie în care e nevoie de acordarea ajutorului unui străin, se 

află în jur foarte mulţi indivizi care pot ajuta. Aceasta se întâmplă mai degrabă la oraş, 

unde densitatea e mai mare decât în mediul rural. 

 Cu privire la densitate, Kamman, Thompson şi Irwin (1979) au opinat că 

densitatea pietonilor în zona în care se află persoana ce are nevoie de asistenţă reprezintă 

factorul hotărâtor, şi nu  mărimea oraşului. Iar House şi Wolf (1978) au raportat niveluri 

scăzute ale acordării ajutorului numai când rata criminalităţii era atât de mare încât făcea 

implicarea de orice fel periculoasă. Bazându-se pe aceste date, cei doi autori au sugerat că 



 4 

există un cerc vicios şi că delicvenţa şi criminalitatea conduc la diminuarea, chiar 

dispariţia tendinţelor de a acorda ajutor străinilor. 

 Există chiar autori care au găsit că locuitorii din oraşe ajută mai mult decât cei din 

mediul rural. Aceşti autori consideră că  faptul de a creşte la oraş îi face pe indivizi să 

achiziţioneze anumite abilităţi ce pot fi extrem de utile şi adaptative în anumite situaţii de 

interdependenţă. În plus, se pare că devianţii primesc într-o mai mare măsură ajutor la 

oraşe decât în comunităţile restrânse şi că, chiar dacă nu-i ajută pe străini, orăşenii îşi 

ajută prietenii în aceeaşi măsură ca cei din mediul rural.  

 

 

3. STRĂINUL FAMILIAR 

 

Cu toţii ştim că oamenii de la ţară te salută chiar dacă nu te cunosc. Pentru un 

orăşean get-beget, faptul acesta poate stârni mirare. Locuitorii oraşelor nu se salută dacă 

nu se cunosc. Totuşi, Stanley Milgram a descoperit că foarte mulţi din cei ce locuiesc la 

oraş au ceea ce el a numit „străin familiar”. Străinul familiar e o persoană pe care 

subiectul o întâlneşte şi o observă în mod repetat pentru o perioadă relativ îndelungată, 

dar cu care nu interacţionează.  Milgram a constat că cei ce folosesc metroul în New 

York au în medie patru persoane pe care le recunosc uşor, dar cu care nu vorbesc 

niciodată. El a fotografiat grupuri care aşteptau metroul si a arătat fotografiile unor 

subiecţi, rugându-i să precizeze câţi din cei din poze se potrivesc definiţiei străinului 

familiar. Practic, 90% dintre călătorii cu metroul aveau cel puţin un străin familiar. 

Subiecţii au mărturisit că uneori se gândesc la străinii familiari şi încearcă să-ţi 

imagineze ce fel de viaţă duc aceştia. Există studii care atestă că locuitorii oraşelor sunt 

mai dispuşi să-i ajute pe străinii familiari decât pe străinii pe care nu i-au văzut niciodată. 

Milgram a aflat chiar că în anumite circumstanţe, subiecţii au interacţionat cu străinii 

familiari, deşi extrem de rar în locul în care îi întâlneau zilnic. El a făcut ipoteza că e cu 

atât mai probabil ca interacţiunea să se producă cu cât întâlnirea e mai departe de staţia de 

metrou în care se văd zilnic.   

 

4. SĂNĂTATEA ÎN MEDIUL URBAN 
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E foarte dificil să comparăm sănătatea locuitorilor de la oraş cu a acelora de la 

ţară. Desigur, facilităţile medicale sunt prezente într-o proporţie mult mai mare la oraş. 

Medicii specialişti (chirurgi, cardiologi) nu funcţionează la spitalele din mediul rural 

decât foarte rar. Cei bolnavi pot migra de la ţară la oraş, tocmai pentru a primi îngrijiri 

mai bune.  

În 1969, doi cercetători americani au comparat tensiunea arterială a locuitorilor 

din New York cu tensiunea arterială a americanilor în general şi au găsit diferenţe slabe 

în defavoarea New York-ului: în medie, cei de aici aveau o tensiune arterială uşor mai 

mare. Levine şi colegii săi (1988) au stabilit oraşe americane în care viaţa are un ritm 

foarte intens - le-au numit oraşe de tip A, prin analogie cu personalitatea de tip A. Ipoteza 

lor era că aceste oraşe diferă de altele mai liniştite, mai puţin solicitante, prin rata 

mortalităţii din cauza bolilor coronariene. Ipoteza a fost din nefericire confirmată: viaţa 

urbană, trepidantă, creând sentimentul de urgenţă, de presiune a timpului, duce la boli din 

cele mai grave. De asemenea, s-a demonstrat, că bolile asociate poluării atmosferice 

intense, ca tuberculoză, bronşită, cancer de plămâni survin mai frecvent în mediul urban 

decât în mediul rural. 

În privinţa sănătăţii mentale, concluziile nu pot fi formulate cu precizie. E 

adevărat că spitalele de boli nervoase internează mai mulţi orăşeni decât locuitori din 

zonele rurale, dar aceasta poate însemna numai că cei de la oraş acordă mai multă atenţie 

problemelor psihice. Unii cercetători cred că tipurile de boli psihice ar putea avea o 

incidenţă diferită în mediile urban şi rural: bunăoară, dacă psihozele ar fi mai prezente în 

mediul rural, tulburările de personalitate ar apărea cu o frecvenţă mai mare la oraş. 

 Dacă nu se pot stabili cu precizie diferenţe semnificative între urban şi rural pe 

dimensiunea sănătăţii mentale, putem afirma, fără nici un dubiu, că în mediul urban 

dependenţa de droguri e incomparabil mai mare decât în mediul rural. Acest fapt se 

datorează suprasarcinii pe care o creează oraşul, stressului dar şi accesibilităţii drogurilor.  
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5. VAGABONDAJUL  

     

Ne referim, prin termenul de vagabondaj, la indivizii fără adăpost (homeless). 

Deşi există vagabondaj şi în mediul rural, vagabondajul este prin excelenţă un fenomen 

urban.  

În principul, vagabond este persoana care nu are o reşedinţă fixă, regulată şi 

adecvată pentru timpul nopţii.  

Aşa cum ne putem uşor imagina, vagabondajul afectează aproape fiecare aspect al 

vieţii de familie. Gătitul, intimitatea, cumpărăturile, relaţiile cu vecinii, toate sunt 

întrerupte. Pentru copiii, vagabondajul înseamnă părăsirea şcolii, ruperea relaţiilor cu 

prietenii şi colegii. 

Mulţi oameni devin vagabonzi pentru că veniturile lor foarte mici nu le permit să 

plătească chiria la casă. Mai cu seamă pe cei fără legături puternice familiale, care au 

salarii minime pe economie, şomajul sau boala îi transformă repede în vagabonzi.  

Desigur, vagabondajul se asociază cu numeroase probleme sociale, economice şi de 

sănătate. El creşte posibilitatea de a contracta anumite boli, de a fi violată pentru femei, 

de a fi agresat pentru bărbaţi. Cei bolnavi nu pot ţine regim alimentar, nu-şi pot lua 

medicamentele, nu pot avea repaus la pat. În plan psihic, vagabondajul generează 

anxietate şi depresie şi conduce, adesea, la alcoolism sau la dependenţa de droguri ieftine 

şi extrem de nocive. 

   

 

6. DELINCVENȚA ÎN MEDIUL URBAN 

 

Rata delicvenţei şi a delictelor violente este cu mult mai mare în cadrul urban 

decât în mediul rural. În Statele Unite, proporţia este de 8/1. Tot în această ţară, 

considerată de departe cea mai violentă de pe planetă, cei ce locuiesc în oraşe consideră 

criminalitatea cea mai gravă problemă a cartierului lor.  

Philip Zimbardo a oferit în anii ’70 o explicaţie credibilă pentru mulţimea actelor 

anti-sociale din oraşe: dezindividualizarea. Locuitorii oraşelor se simt membri anonimi ai 
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mulţimii şi astfel inhibiţiile lor privind actele anti-sociale dispar. Alte explicaţii pentru 

rata ridicată a criminalităţii în mediul urban sunt şomajul, numărul mare de modele de rol 

anti-social, numărul redus de modele de comportament prosocial.   

Sentimentul de nesiguranţă pare să-i afecteze destul de grav pe locuitorii oraşelor, 

în special, fireşte, ai marilor oraşe. S-a constatat că cei ce trăiesc în oraşe cu o populaţie 

mai mare de 50000 de locuitori se tem că ar putea fi victime ale unui atac violent, ceea ce 

le induce un nivel de stress relativ ridicat. În plus, ei au mai puţină încredere în 

concitadinii lor decât cei ce trăiesc în oraşe cu populaţie redusă sau în sate. Cercetătorii 

americani au găsit că sentimentul de frică se asociază cu pierderea controlului, 

restrângerea activităţilor şi chiar, în cazul bătrânilor, reţinerea de a părăsi propria 

locuinţă. Sentimentul de nesiguranţă şi frică se amplifică atunci când oamenii observă 

dezordine socială, neputinţa autorităţilor de a interveni, vandalism, graffiti, gunoi etc. 

Design-ul urban care promovează coeziunea (bunăoară, amenajarea pieţelor în aşa fel 

încât să încurajeze interacţiunea pozitivă între locuitorii oraşului) diminuează frica de a fi 

victimă. De asemenea, oamenii se simt în siguranţă când au vecini cu care se înţeleg şi 

care-i sprijină. 

 

 

7. IDENTITATEA CONFERITĂ DE LOC ȘI ATAȘAMENTUL FAȚĂ DE 

LOC 

 

Anumite locuri devin o parte foarte importantă a noastră, a eurilor noastre. 

Identitatea conferită de loc (place identity) se referă la încorporarea de către individ a 

locului în conceptul de sine.  Ea este strâns legată de ataşamentul faţă de loc (palce 

attachment), ideea că dezvoltăm legături speciale cu anumite locuri care au un aînţeles 

deosebit, foarte adânc pentru noi. Deşi ataşamentul faţă de loc pare similar cu 

teritorialitatea, cercetările psihologilor americani au demonstrat că lucrurile nu stau aşa. 

Ce se întâmplă când lăsăm în urmă un loc faţă de care avem un ataşament, un loc care a 

devenit parte a eului nostru? Când mergem la universitate în alt oraş, când cartierul 

nostru se demolează, când casa familiei, în care am copilărit, este vândută? Cercetările 

din domeniul identităţii conferite de loc şi al ataşamentului faţă de loc se interesează de 
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achiziţionarea, interacţiunea şi pierderea relaţiilor cu locurile, relaţii ce sunt importante 

pentru sensul individual al eului. 

Identitatea conferită de loc sporeşte stima de sine şi eficienţa personală. În plus, îi 

aduce persoanei un simţ al continuităţii şi o conştiinţă a distinctivităţii (conştiinţa 

individului că e diferit de alţii care locuiesc în altă parte. 

Surse ale ataşamentului faţă de loc. Identitatea conferită de loc şi ataşamentul faţă 

de loc sunt procese care survin în interiorul individului dar care se constituie printr-o 

varietate de mecanisme culturale. A. genealogia leagă persoanele de anumite locuri 

printr-o identificare istorică a locului cu o familie. În anumite culturi (de exemplu, cea 

japoneză, cea spaniolă), numele persoanelor coincid cu numele locurilor. B. uneori, 

pierderea sau distrugerea generează sau întăreşte ataşamentul faţă de loc. De exemplu, 

bucureştenii sunt ataşaţi faţă de anumite clădiri care s-au prăbuşit la cutremurul din 1977 

şi n-au mai fost reconstruite. C. proprietatea e cel mai frecvent mecanism prin care poate 

fi creat ataşamentul faţă de loc.  Când posedăm un loc pentru o lungă perioadă de timp, el 

devine parte a noastră şi noi a lui.  Ataşamentul faţă de loc se poate dezvolta pe multe căi. 

Dar. cu cât o societate devine mai mobilă, cu atât ataşamentul faţă de loc se dezvoltă mai 

puţin.  

Fried şi Gleicher (1976), de exemplu, au studiat ce se întâmplă cu locuitorii unui 

cartier care e demolat şi în locul căruia se construieşte altceva. În general, autorităţile 

cred că cei care se mută într-o casă nouă sunt fericiţi şi acceptă cu inima uşoară 

despărţirea de vechea locuinţă. Fried şi Gleicher au descoperit că aceşti oameni regretau 

vechile case, chiar dacă erau mai inconfortabile şi mai puţin curate decât cele noi. 

Vechiul cartier fusese baza pentru un stil de viaţă, care a dispărut odată cu el.  

În principiu, ataşamentul faţă de loc creşte odată cu vârsta şi cu durata locuirii. 

Totuşi, ataşamentul depinde în mod esenţial şi de interacţiunile sociale pozitive şi de 

compatibilitatea dintre comunitate şi scopurile individului. S-a descoperit că ataşamentul 

faţă de loc depinde, de asemenea, de factori environmentali. De exemplu, o grădină sau 

accesul la o zonă naturală (vecinătatea cu o pădure sau cu malul unui lac) îi fac pe 

indivizi să fie mai ataşaţi de loc. Oamenii se ataşează mai uşor şi mai durabil de un cartier 

liniştit decât de unul zgomotos. Într-o zonă zgomotoasă, ei cred că spaţiile publice le 

aparţin mai degrabă străinilor, celor aflaţi numai în trecere prin cartier şi deloc lor.  


