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THE PARADOX OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY

Scientifi c and applied contributions of environmental psychology are examined in 
relation to 6 trends that have occurred in this fi eld over the past 3 decades: (a) development 
of novel constructs and methods for analyzing the links between environment and 
behavior; (b) increased emphases on cross-paradigm research; (c) transactional models 
of environment and behavior; and (d) group-environment relationships; (e) expanded 
application of environment-behavior research to community, problem solving; and (f) 
broadened international scope of the fi eld. A paradoxical feature of environmental 
psychology is that its identity as a distinct area of study has become more diffuse 
and transparent, even as psychologists have become increasingly interested in „core” 
contextual and environmental concerns. This diffusion of scientifi c identity is discussed 
in relation to environmental psychology’s multidisciplinary and international scope 
and the incorporation of environmental-contextual perspectives into other areas of 
psychology and related disciplines. Directions for research and theory development 
are considered in light of several societal concerns, including global environmental 
change, the spread of violence at regional and international levels, impacts of new 
information technologies on work and family life, rising costs of health care delivery, 
and processes of societal aging. 
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Artykuł omawia teorie i praktykę psychologii 
środowiskowej na przestrzeni ostatnich 30 lat 
oraz wizje rozwoju tej dyscypliny z perspektywy 
21 wieku. Psycholodzy badali wpływ środowiska 
na zachowanie od czasów Watsona (1913). Już 
przed pojawieniem się psychologii środowiskowej 
w połowie lat sześćdziesiątych, wielu psycholo-
gów zainteresowanych środowiskiem przeniosło 

swą uwagę z molarnego środowiska fi zycznego 
na Lewina (1936) „przestrzeń życiową”(spostrze-
gania sytuacji psychologicznej przez jednostkę), 
mikrośrodowiskowe bodźce percepcyjne i zacho-
wania typu „operant” (Gibson, 1960; Skinner, 
1953). Badania Barkera (1968) dotyczące ognisk 
aktywności (behavior setting), badania Halla 
(1966) i Sommera (1969) dotyczące terytorium 
i przestrzeni osobowej oraz Ittelsona, Proshan-
skyego, Rivlina i Winkel’a (1974) przedsta  wienie 
podstawowych zasad psychologii środowis kowej 
umożliwiły psychologom rozpoczęcie systema-
tycznych studiów interakcji ludzi z ich społeczno-
-fi zycznym otoczeniem. 

Koncentracja teoretycznych oraz empirycznych 
programów badań w psychologii środowiskowej w 
latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wywo-
łała entuzjazm oraz przyczyniła się do współpracy 
psychologów osobowości, społecznych, rozwoju, 
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psychologów poznawczych i eksperymentalnych 
z architektami, planistami miejskimi, geografami 
oraz socjologami zainteresowanymi problemami 
urbanizacji. W latach siedemdziesiątych, przepro-
wadzono setki badań dotyczących zagęszczenia, 
przestrzeni osobowej, terytorializmu, poznania 
środowiska oraz stresu środowiskowego (Baum, 
Epstein, 1978; Cohen, 1980; Evans, 1980; Stokols; 
1978). Opublikowano nowe podręczniki (Bell, Fi-
sher, Loomis, 1978; Ittelson i in., 1974; Proshan-
sky, Ittelson, Rivlin, 1970), serie monografi czne 
(Altman, Wohlwill, 1976; Baum, Singer, Valins, 
1978), powstały nowe czasopisma (np. Environ-
ment and Behavior, Journal and Environmental 
Psychology), powsta wały profesjonalne organi-
zacje (między innymi En vironmental Design 
Research Association, w ramach Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Psychologów (APA) – Division of 
Population and En vironmental Psychology oraz 
Sekcja Psychologii Środowiskowej w ramach 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii 
Stosowanej (IAAP).Wprowadzono również pierw-
sze programy studiów doktoranckich z zakresu 
psychologii środowiskowej na Uniwersytecie 
Miejskim w Nowym Jorku.

Gdy dziś spoglądamy na ówczesny rozwój dys-
cypliny, przychodzi na myśl oczywisty paradoks: 
rozwój psychologii środowiskowej na przestrzeni 
ostatnich lat nie następował tak gwałtownie, 
jak można by tego oczekiwać po intensywnym 
rozwoju w latach siedemdziesiątych, natomiast 
inne obszary badań, takich jak psychologia zdro-
wia, psychologia społeczna oraz neuropsychologia 
nieustannie się rozwijają (Boneau, 1992; Linney, 
1990; Maier, Watkins, Fleshner, 1994; Mc Nally, 
1992; Rappaport, 1987; Taylor, 1995). W okresie 
w którym istotnie liczyły się instytucjonalne oraz 
profesjonalne manifestacje dyscypliny (np. czaso-
pisma, serie monografi czne, organizacje zrzesza-
jące profesjonalistów) prowadzono jedynie kilka 
programów treningowych oraz specjalizacyjnych 
z psychologii środowiskowej w USA w latach 
siedemdziesiątych, oraz kilka w innych regio-
nach świata na przestrzeni lat osiemdziesiątych. 
Proshansky (1990), jeden z twórców psychologii 
środowiskowej, przedstawił następującą ocenę 
dyscypliny:

„Gdy dziś spoglądam na obszar psychologii śro-
dowiskowej, koncentruję się na jej przyszłości. Nie 
jest tak, jak w latach sześćdziesiątych, gdy pojawił 
się wzrost zainteresowania łączeniem obszarów 

psychologii uczenia się, społecznej, osobowości 
oraz poznawczej. Wzrasta liczba członków, ilość 
wydawnictw, wsparcie wielu organizacji dla psy-
chologii środowiskowej, lecz nie ma wydziałów 
psychologii środowiskowej na wyższych uczel-
niach oraz, co bardzo znaczące, nie powstały 
interdyscyplinarne centra czy instytuty. Gdyby 
nie wzrost zainteresowania psychologią środowi-
skową w Europie oraz na innych kontynentach, 
to praktyków byłoby w rzeczywistości niewielu. 
Jedynie fakt, że w USA architekci, geografowie, 
projektanci oraz planiści podobnie jak psycholodzy 
identyfi kują się z psychologią środowiskową czyni 
ich ilość godną uwagi” (str. 28).

Również Ittelson (1995) zauważa, że tożsamość 
psychologii środowiskowej jako obszaru badań, 
staje się bardziej rozmyta niż przed kilkoma laty. 
Poszerzenie obszaru teorii środowiska i zacho-
wania nie było takie, jak się tego spodziewano w 
latach siedemdziesiątych.

Jak można wytłumaczyć paradoks gwałtow-
nego rozwoju psychologii środowiskowej oraz jej 
instytucjonalizację a jednocześnie współwystępu-
jące zjawisko dyfuzji tożsamości? Bieżąca ocena 
rozwoju psychologii środowiskowej i jej przyszłych 
kierunków sugeruje trzy odpowiedzi na to pytanie. 
Po pierwsze, wysiłki służące określeniu intelektu-
alnych konturów psychologii środowiskowej jako 
koherentnego obszaru są natychmiast konfronto-
wane z jej wielodyscyplinarną złożonością. Choć 
psychologię środowiskową można postrzegać jako 
dziedzinę badań psychologicznych (Russell, Ward, 
1982) lepszą charakterystyką jest traktowanie jej 
jako części dziedziny wielodyscyplinarnej dotyczą-
cej obszaru środowiska i zachowania, integrującej 
pojęciowe i metodologiczne perspektywy architek-
tury, planowania miast, psychologii, antropologii, 
socjologii, geografi i i innych dyscyplin (Altman, 
Christensen, 1990; Seagert, Winkel, 1990; Zube, 
Moore, 1991). Ta wielodyscyplinarna jakość sprzy-
ja innowacyjności i eklektyzmowi psychologii 
środowiskowej, skutkuje jednak znaczną dyfuzją 
tożsamości obszaru jako całości. Współczesna psy-
chologia środowiskowa nie ułatwia kategoryzacji, 
tak jak to ma miejsce w przypadku pojedynczego 
„paradygmatu” (Kuhn, 1962), „programu badań” 
(Lakatos, 1978), lub „tradycji badawczej” (Ghol-
son, Barker, 1985; Laudan, 1977) i jest raczej 
niejednolitym obszarem badawczym, pewną 
perspektywą, połączeniem odmiennych dyscyplin 
dzięki podobnemu spostrzeganiu relacji ludzi z 
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ich społeczno-fi zycznym otoczeniem. Wskutek 
tego, terminy psychologia środowiskowa i badania 
środowisko – zachowanie są używane w ramach 
artykułu jako synonimy, wskazujące na wielody-
scyplinarną orientację tego obszaru.

Po drugie, w przeciągu ostatnich trzech dzie-
sięcioleci gwałtownie wzrósł międzynarodowy 
zakres psychologii środowiskowej. Teoretyczne, 
metodologiczne i polityczne zainteresowania 
psychologów środowiskowych z różnych krajów są 
kształtowane poprzez lokalne różnice kulturowe 
oraz polityczne, przez zróżnicowanie warunków 
geografi cznych (Hagino, Mochizuki, Yamamoto, 
1987; Kuller, 1987; Moore, 1987; Pol, 1993; San-
chez, Wiesenfeld, Cronick, 1987; Singh, Singh, 
1991). Choć poza granicami USA badacze prowa-
dzili liczne prace w obszarze psy chologii środowi-
skowej, nie zostały one jednak dostrzeżone przez 
psychologów amerykańskich. W odróżnieniu od 
prac powstałych w początkowym etapie rozwoju 
dyscypliny, właśnie ten międzynarodowy rozwój 
stanowił zasadnicze źródło kontynuacji ważnych i 
różnorodnych badań nad środowiskiem i zachowa-
niem. Fakt, że nie pojawiła się główna teoria jed-
nocząca środowisko i zachowanie wcale nie dziwi 
jeżeli uwzględnimy szeroki zasięg zainteresowań 
badawczych, ich nieodłączną wielodyscyplinar-
ność oraz międzynarodową współpracę badaczy.

Trzecie wyjaśnienie stopnia dyfuzji tożsamości 
psychologii środowiskowej dotyczy faktu, że jej 
założenia pojęciowe oraz metodologiczne są fun-
damentalne dla wszystkich obszarów psy chologii 
i pokrywają się z zainteresowaniami psy chologii 
poznawczej, rozwojowej, społecznej, osobowości, 
zdrowia i społeczności lokalnych. Początkowo sil-
na tożsamość psychologii środowiskowej, związa-
na z posiadaniem odrębnego obszaru badawczego, 
od początku lat siedemdziesiątych przez kolejne 
10 do 15 lat, coraz bardziej rozmywała się – z po-
wodu asymilowania jej zainteresowań przez inne 
dyscypliny psychologiczne. Fowler (1990) charak-
teryzował psychologię jako dyscyplinę centralną 
(core discipline), dostarczającą pojęć oraz uzasad-
niającą funkcjonowanie innych dyscyplin. Wapner 
(1995) pisał z kolei, że kontekstowe zaintereso-
wania psychologii śro -do dowiskowej dostarczyły 
podstaw dla integracji rozmaitych subdyscyplin 
psychologicznych oraz zatarły rozłam pomiędzy 
psychologami zorientowanymi akademicko i prak-
tykami. Twierdził on, że centralne pojęcia i me-
tody psychologii środo wiskowej mogą służyć jako 

siła dośrodkowa (centripetal) działająca przeciwko 
sile odśrodkowej (centrifugal) – czyli przeciwko 
działaniom zmierzającym w stronę specjalizacji 
oraz fragmentacji badań psychologicznych oraz 
programów studiów (Altman, 1987; Bower, 1993; 
Staats, 1991).

Gdy  zwrócimy uwagę na znaczny wzrost zain-
teresowania wpływem kontekstu na zachowania 
(Altman, Rogoff, 1997; Bronfenbrenner, 1989; 
Rosnow, Georgoudi, 1986; Stokols, 1982; Wapner, 
1987) oraz na zainteresowania dotyczące zacho-
wań wobec globalnych i regionalnych problemów 
środowiskowych (Baum, Fleming, 1993; Cvet-
kovich, Earle, 1992; Gifford, 1993; Stern, 1992; 
Vaughan, 1993; Wandersman, Hallman, 1993), to 
zyskamy podstawy do antycypacji, że właściwie 
wszystkie obszary psychologii w nadchodzących 
latach staną się bardziej „środowiskowe”. Do-
tychczasowe interpretacje statusu psychologii 
środowiskowej jako obszaru nauki, prowokowały 
rozmaite pytania dotyczące jej ewolucji i przy-
szłych kierunków rozwoju. Po pierwsze, jaki jest 
zakres nowych pojęć i metod badawczych dostar-
czonych przez psychologię środowiskową w relacji 
do badań behawioralnych? Albo, czy psychologia 
środowiskowa może się rozwinąć wykorzystując 
już istniejące pojęcia oraz metody z obszaru 
„tradycyjnych” badań psychologicznych nad po-
znaniem, uczeniem się, rozwojem w cyklu życia, 
osobowością i zachowaniami społecznymi? Jeżeli 
nowe idee i metody badawcze emanują z tego 
obszaru, to pod jakim względem są one innowa-
cyjne oraz w jakim stopniu przyspieszą naukowe 
zrozumienie zachowania? Być może to, co dzisiaj 
stanowi o zasięgu psychologii środowiskowej obej-
muje raczej obszar zagadnień międzynarodowych 
niż jedną z teorii czy metodologii ograniczonych 
przez ich kulturowy i geografi czny kontekst?

Jaki jest wkład psychologii środowiskowej do 
analiz i rozwiązań współczesnych problemów 
społecznych? W latach sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych przeprowadzono w psychologii 
środowiskowej szczególnie wiele badań. Dotyczyły 
one takich problemów, jak ubóstwo, przemoc, dys-
kryminacja rasowa, zagęszczenie ludności miej-
skiej, zanieczyszczenie powietrza, wykorzystanie 
zasobów naturalnych, projektowanie domów, 
mieszkań, biur i sal lekcyjnych. Po trzydziestu la-
tach badań dotyczących środowiska i zachowania, 
staje się widoczna potrzeba zadania pytania; czy 
zrealizowano cele przyświecające tej działalności? 
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Jeżeli tak, to jaki był specyfi czny wkład psycholo-
gii środowiskowej w poprawę jakości warunków 
środowiska oraz efektywności polityki społecznej?

Powyższe pytania służą określeniu wyznaczni-
ków rozwoju teorii, metodologii i uwarunkowań 
politycznych psychologii środowiskowej w mi-
nionych 30 latach. Odpowiedź na nie umożliwi 
nakreślenie potencjalnych kierunków przyszłego 
rozwoju teorii oraz badań. Obejmować one będą 
problemy naukowe i kwestie społeczne, które 
postawią ważne zadania przed psychologami 
środowiskowymi w przyszłości.

ROZWÓJ PSYCHOLOGII ŚRODOWISKOWEJ 
W LATACH 1965 – 1995

Wkład psychologii środowiskowej rozpatrzony 
zostanie w odniesieniu do trendów rozwoju, które 
pojawiły się w ciągu trzech ostatnich dziesięcio-
leci. Przegląd i analiza literatury od połowy lat 
sześćdziesiątych wskazuje na sześć głównych 
trendów: a) rozwój nowych metod i konstruktów 
służących analizie powiązań pomiędzy środowi-
skiem i zachowaniem; b) wzrastające znaczenie 
łączenia badań z wielu paradygmatów (cross-
-paradigm research); c) rozwój modeli transak-
cyjnych środowiska i zachowania; d) wzajemne 
powiązania grupy i środowiska oraz jednostki ze 
środowiskiem; e) rozpowszechnianie się zastoso-
wań wyników badań środowiska i zachowania w 
polityce społecznej i rozwiązywaniu problemów 
społeczności lokalnych; f) powiększanie się zakre-
su międzynarodowych zainteresowań psychologii 
środowiskowej.

Trendów tych nie należy spostrzegać jako 
fundamentalnych zmian orientacji, za pomocą 
których jedne paradygmaty albo tradycje ba-
dawcze wypierają inne (Friman, Allen, Kerwin, 
Larzelere, 1993; Kuhn, 1962), lecz raczej jako  
proces kumulacji wcześniejszych teorii i meto-
dologii, a w niektórych przypadkach łączenia się 
ich z nowymi, bardziej zróżnicowanymi teoriami. 
Choć prowadzona dyskusja pokazuje, że rozwój 
zmierza w kierunku badań wieloparadygma-
tycznych, teorii transakcyjnych i analiz relacji 
grupa – środowisko, to nie znaczy, że badania 
prowadzone w obrębie pojedynczego paradygma-
tu, nietransakcyjnego oraz analiza jednostkowych 
interakcji z otoczeniem nie są nadal istotne i 
ważne. Jest raczej tak, że przytoczona zmienność 

odzwierciedla wzrastającą różnorodność oraz 
złożoność perspektyw badawczych psychologii 
środowiskowej zgodnie z ich ewolucją w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat.

FORMUŁOWANIE NOWYCH KONSTRUKTÓW 
ORAZ METOD ANALIZY ZWIĄZKÓW MIĘDZY 
ŚRODOWISKIEM A ZACHOWANIEM

Problemy ekologiczne i miejskie lat sześćdzie-
siątych wzbudziły zainteresowanie badaczy 
znaczeniem zachowań w środowisku fi zycznym w 
dużej skali. Gdy psycholodzy i badacze z obszarów 
innych dyscyplin zwrócili się ku badaniom relacji 
środowisko-zachowanie, napotkali zróżnicowane 
problemy teoretyczne oraz metodologiczne do-
tychczas lekceważone. Szczególnie ważne jest, że 
tradycyjne teorie psychologiczne nie były zainte-
resowane molarnym środowiskiem fi zycznym i 
koncentrowały się na związkach między mikro po-
ziomem bodźców i procesami intrapersonalnymi, 
takimi jak percepcja, poznanie, uczenie się oraz 
rozwój. Strategie opisu i pomiaru ekologicznego 
kontekstu zachowań miały dopiero powstać.

Lata siedemdziesiąte były okresem współpracy 
badaczy z różnych dyscyplin, służącej wypraco-
waniu nowych teoretycznych i metodologicznych 
podejść do badań środowiska i zachowania. Na 
poziomie teorii opisano wyraźne różnice między 
percepcją środowiska oraz percepcją obiektu (It-
telson, 1973) i między poznaniem podstawowym 
a wszechstronnym (Hart, Moore, 1973; Moore, 
Golledge, 1976). Te pojęcia rozszerzyły zakres 
badań dotyczących procesów percepcyjnych i po-
znawczych, związanych z dyskretnymi bodźcami 
lub obiektami, choć nie w relacji do środowisk 
fi zycznych dużej skali. Ittelson pisał:

„Istnieje zasadnicza różnica między obiektem 
a środowiskiem. Obiekt wymaga podmiotu. Jest 
truizmem pytanie o to, czy  para podmiot – obiekt 
dotyczy fi lozofi cznej jedności, czy jest myśleniem 
bardziej naiwnym o obiekcie jako „rzeczy” – która 
staje się przedmiotem psychologicznych dociekań 
jedynie wtedy, kiedy jest obserwowana przez pod-
miot. Coś może być podmiotem środowiska, ktoś 
może być jedynie uczestnikiem. Różnice między 
self a obiektem upadają. Otoczenie środowiskowe, 
jego składniki, zasoby nie mogą być izolowane 
oraz identyfi kowane jako będące poza i niezależne 
od niego” (1973, str. 12-13).



© Czasopismo Psychologiczne, Tom 4, Nr 3-4, 1998, 163-185                                                                                             167

Paradoks psychologii środowiskowej

Ponadto, starano się wyjaśnić złożoność inte-
rakcji ludzi z ich społeczno-fi zycznym otoczeniem. 
Wyrażają je: a) konceptualizacje dyspozycji śro-
dowiskowych (Craik, 1976) – ludzkich skłonności 
do reagowania w mieście, naturze i innych ro-
dzajach fi zycznych ośrodków zachowania – zaj-
mujące miejsce obok tradycyjnych konstruktów 
cech (trait construct) w psychologii osobowości; 
b) pojęcie przestrzeni bronionej (Newman, 1973) 
oraz klimatu społecznego (Moos, 1976), które 
dostarczyły teoretycznych podstaw dla pomiarów 
psychologicznego znaczenia środowisk mieszkal-
nych i instytucjonalnych; c) teoria Barkera (1968) 
ognisk aktywności – systematycznie porząd kująca 
jednostki środowiskowe, występujące w specyfi cz-
nym czasie i miejscu, składające się z zarówno z 
komponentów fi zykalnych oraz pro gramów zacho-
wań; d) Wickera, McGratha i Armstronga (1972) 
rozszerzenie teorii ognisk aktywności overstaffi ng 
oraz understaffing; e) Lawton’a i Nahemow’a 
(1973) analiza kompetencji środowiskowych osób 
dorosłych; f) Bronfenbrennera (1979) ekologiczna 
teoria rozwoju człowieka, podkreślającą znaczenie 
rozwoju w kontekście środowiska dużej skali ( 
mikrosystemu, mezosystemu, exosystemu i ma-
krosystemu); Proshansky’ego (1978) twierdzenie 
o tożsamości miejsca jako składniku tożsamości; 
h) Altmana (1975) integracyjny model przestrzen-
nych zachowań ludzkich, obejmujący pojęcia pry-
watności, terytorializmu, przestrzeni personalnej 
oraz zagęszczenia.

Na poziomie metodologicznym wyróżniano 
szereg nowych strategii badań ludzkich interakcji 
ze społeczno-fi zycznym otoczeniem. W badaniach 
dotyczących poznania środowiska wykorzystywa-
no rysowanie map, techniki odnajdywania drogi 
oraz zadania rozpoznawania fotografi i w celu 
pomiaru „wyobrażeniowych możliwości” (ime-
ageability) środowiska miejskiego (np. Lynch, 
1960; Milgram, Jodlet, 1976). Stworzono listę 
spostrzeganych jakości środowiskowych (Craik, 
Zube, 1976) oraz techniki stymulacji środowisko-
wej (Appleyerd, Craik, 1978; McKechnie, 1977), 
które służyły ocenie reakcji ludzi na istniejące lub 
wyobrażone miejsca (np. miejsca zamieszkania, 
rekreacji, opieki zdrowotnej oraz środowiska 
pracy). Protokoły map zachowaniowych (Ittelson, 
Rivlin, Proshansky, 1976) oraz obserwacji miejsc 
zachowań (Barker, Schoggen, 1973) wykorzystano 
do pomiaru wzorów zachowania wewnątrz bu-
dynków, na terenie parków publicznych oraz w 

ramach społeczności lokalnych. W badaniach nad 
zachowaniami przestrzennymi i stresem środowi-
skowym do pomiaru reakcji ludzi na wymagania 
środowiskowe wykorzystywano różne metody: 
obserwacje, doniesienia własne uczestników, po-
miary fi zjologiczne, (Altman, 1975; Cohen, 1980).

Badania psychologii środowiskowej prowadziły 
do tworzenia nowych pojęć oraz metod służących 
wyjaśnianiu związków między zachowaniem a 
środowiskiem. Jednakże nie wszystkie badania 
z tej dziedziny wspomogły rozwój nowych teorii 
oraz metod. Niektóre włączyły zmienną środowi-
ska fi zycznego do już istniejących teorii uczenia 
się, poznania, osobowości, rozwoju i zachowań 
społecznych. Klasycznym przykładem takiego 
podejścia były badania Festingera, Schachtera i 
Backa (1950) dotyczące wpływu efektu dystansu 
fi zycznego i funkcjonalnego między mieszkańcami 
apartamentów na proces porównań społecznych, 
tworzenia związków przyjaźni i zmian postaw. 
Podobnie Glass i Singer (1972) badali behavio-
ralne efekty ekspozycji na nieprzewidziany i nie-
kontrolowany hałas, w skutek czego rozszerzali 
podstawową analizę Lazarusa (1966) dotyczącą 
stresu psychologicznego, (wynikającego z dostrze-
gania zagrożeń środowiskowych) do badań nad 
stresem miejskim.

Inne badania, zgodne z tradycyjną teorią psy-
chologiczną, służyły analizom takich problemów 
społeczności, jak defi cyt zasobów oraz degradacja 
środowiska. Na przykład Everett (1981), oraz jego 
współpracownicy z Pennsylvania State Univer-
sity, rozwijali strategie służące modyfi kowaniu 
zachowań podróżujących. Strategie te stosowano 
do wzmacniania efektywności zachowania w roz-
maitych obszarach eksperymentalnych, jak np. 
zwiększenie uspołecznienia wśród podróżujących 
autobusem, stworzenie efektywnych strategii 
modyfi kujących wzory konsumpcji energii w go-
spodarstwach domowych, zagospodarowywanie 
i przetwórstwo odpadków (Cone, Hayes, 1980; 
Geller, Winett, Everett, 1982). Zachowania w 
środowisku wzmacniano stosując bonifi katy pie-
niężne, aprobatę społeczną i sprzężenia zwrotne.
Przykłady te ilustrują to, co Darley i Gilbert 
(1985) przedstawiają jako „koncentrację na pro-
blemie a nie na teorii” (problem-centered rather 
than theory-centered) (str. 269).

Rozwój naukowy psychologii środowiskowej 
wskazuje, że badania prowadzone w latach sie-
demdziesiątych dostarczyły rozmaitych narzędzi 
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pojęciowych oraz metodologicznych służących 
rozszerzeniu wiedzy psychologicznej dotyczącej 
interakcji ludzi ze środowiskiem. W tym samym 
czasie prowadzono programy badawcze, które 
umożliwiały bezpośrednie zastosowania już ist-
niejących pojęć oraz metod z obszarów psychologii 
społecznej, osobowości, kognitywnej, uczenia się i 
rozwoju w badaniach środowiskowych problemów 
społeczności. Ten „własny” i „nowatorski” wkład 
psychologii środowiskowej był i będzie kontynu-
owany, wywierając wpływ zarówno na naukę, jak 
i na  społeczeństwo.

WZRASTAJĄCA ROLA ŁĄCZENIA BADAŃ
Z OBSZARU RÓŻNYCH PARADYGMATÓW

W latach siedemdziesiątych, gdy Craik (1977) 
charakteryzował psychologię środowiskową jako 
„uwolnienie z okowów wielorakich paradygmatów 
naukowych”, każdy badacz podkreślał szczególne 
znaczenie relacji osoba – środowisko. Badano 
percepcję środowiska, postawy środowiskowe, 
środowiskowe podejmowanie decyzji oraz analizo-
wano manipulacje służące wsparciu pożądanych 
zachowań w środowisku. Łączono np. obszary 
badań dzięki ich skuteczności, wynikającej z 
ugruntowanych tradycją teorii percepcji, zmian 
postaw, poznania i uczenia się. Inne paradygmaty, 
takie jak psychologia ekologiczna i pomiary środo-
wiskowe ewoluowały raczej dzięki nowym koncep-
cjom środowiska i zachowania (np. Barkera 1968 
analiza ognisk zachowań; typologia McKechnie’sa 
1977 dotycząca metod stymulacji środowiskowej) 
niż ugruntowanym teoriom psychologicznym. 

Na podstawie dokonanego przez Craika (1973) 
przeglądu badawczych paradygmatów psychologii 
środowiskowej, Stokols (1978) śledził ich rozwój 
w ramach ośmiu podobszarów obejmujących: po-
znanie środowiska, postawy i ich pomiar, relację 
osobowość i środowisko, zachowania przestrzenne, 
analizę operatorów środowiskowych podtrzymu-
jących zachowania, psychologię ekologiczną oraz 
stres środowiskowy. Wskazał on różne przykłady 
łączenia się paradygmatów – integrację pojęć 
oraz metod ukształtowanych w ramach dwóch 
lub większej liczby odmiennych dyscyplin. Na 
przykład, Willem’s (1974) krytykuje podejścia 
typu „operant” do badań nad zachowaniem i śro-
dowiskiem z perspektywy psychologii ekologicznej 
(np. Rogers-Warren, Warren, 1977). Holahan i 
Dobrowolny (1978) wykorzystali strategie map 

zachowaniowych i poznawczych do badania relacji 
między wzorami dziennej aktywności studentów 
koledżu i ich umysłową mapą obszaru miasta. 
Hart i Moore (1973) analizowali rozwój poznania 
przestrzeni, łącząc teorię Piageta (1963) i Wernera 
(1948) z badaniami dotyczącymi map poznaw-
czych mieszkańców miasta dostarczonych przez 
geografów i planistów miejskich (Downs, 1970; 
Lynch, 1960).

Charakterystycznym przykładem łączenia się 
w psychologii środowiskowej paradygmatów jest 
synteza dokonana przez Seagert’a i Winkel’a 
(1990), dotycząca adaptacji, struktury możliwo-
ści (opportunity structure) oraz paradygmatu 
społeczno-kulturowego. Wickera (1987) analiza 
ognisk aktywności w cyklach życia łączy aspekty 
konstruktów dyspozycyjnych, motywacyjnych i 
poznawczych z psychologią  ekologiczną – para-
dygmatem badawczym, który poprzednio negował 
motywy indywidualne, wpływające na ustalanie 
i uczestnictwo w eko lo gicznych, naturalnie wy-
stępujących w ośrodkach aktywności. Wohlwill 
i Heft (1987) przedstawili integrację perspektyw 
ekologicznej i poznawczej w dyskusji dotyczącej 
wpływu środowiska na rozwój dzieci. Garling i 
Evans (1991) zaprezentowali wieloparadygma-
tyczną perspektywę środowiskowego poznania, 
pomiaru i działań. Należy się spodziewać, że 
przyszłe badania psychologii środowiskowej 
ukażą znaczenie ciągłego rozwoju modeli wielo-
paradygmatycznych w kontekście wzrastającej 
liczby problemów środowiskowych, tak na pozio-
mie regionalnym, jak i globalnym (Stern, 1992; 
Stokols, 1992; Zube, 1991).

ROZWÓJ TEORII SYTUACYJNYCH,
INTERAKCYJNYCH ORAZ TRANSAKCYJNYCH

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
wiele badań prowadzonych w psychologii śro-
dowiskowej odwoływało się do sytuacyjnych i 
interakcyjnych modeli zmian zachowania. Teorie 
sytuacyjne tłumaczyły zmiany zachowania w 
terminach specyfi cznych bodźców oraz zdarzeń 
pojawiających się w obrębie społecznego lub 
fi zycznego środowiska jednostki. Na przykład, 
Barkera (1969) teoria ognisk aktywności pod-
kreśla bezpośredni wpływ z poziomu grupy na 
uczestnictwo członków w ogniskach aktywności, 
a jednocześnie neguje oddziaływania między wa-
runkami środowiska oraz czynnikami wewnątrz 
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osobowymi (np. introwersja versus ekstrawersja; 
Eddy, Sinnett, 1973). Z drugiej strony teorie 
interakcyjne uznawały łączny wpływ czynników 
środowiskowych i osobowościowych na zachowa-
nie. Na przykład Argyle’a i Dean’a (1965) analiza 
zachowań przestrzennych podkreśla, że reakcja 
jednostki na inwazję przestrzeni personalnej (np. 
unikanie kontaktu wzrokowego czy wycofanie się 
z sytuacji) uzależniona jest od licznych czynników 
psychologicznych, takich jak jednostkowa potrze-
ba afi liacji oraz zażyłość z osobami, z którymi się 
kontaktuje.

Zarówno teorie sytuacyjne i interakcyjne są 
linearne lub jednokierunkowe dlatego, że prze-
widują zmiany zachowania jedynie na podstawie 
warunków środowiskowych, sytuacyjnych lub 
wewnątrzpsychicznych. Z kolei teorie transakcyj-
ne podkreślają obustronną lub dwukierunkową 
relację ludzie – środowisko; jednostki nie tylko 
reagują na warunki środowiska, ale podejmują 
działania służące przekształceniom swego otocze-
nia (Altman, Rogoff, 1987; Russell, Ward, 1982; 
Seagert, 1987; Stokols, 1988; Wapner, 1987). 
Gdy nadeszły lata osiemdziesiąte w psychologii 
środowiskowej zwrócono baczniejszą uwagę na 
rozwój teorii transakcyjnych, służących lepszemu 
zrozumieniu złożonych współzależności między 
ludźmi i ich środowiskiem.

Teorie transakcyjne podkreślają jakościową 
współzależność między ludźmi i środowiskiem. 
Pojęcia tożsamości miejsca (Proshansky, Fabian, 
Kaminoff, 1983), zależności od miejsca (Stokols, 
Shumaker, 1981), indywidualno–środowiskowego 
dopasowania (Caplan, Harrison, 1993), symboli-
zmu środowiskowego (Cooper, 1974) i przestrzeni 
bronionej (Newman, 1973) odzwierciedlają zróżni-
cowane rodzaje współzależności, które ujawniają 
się między ludźmi i ich otoczeniem jako efekt krót-
kotrwałego wpływu czynników środowiskowych 
na zachowanie. Co więcej, kontekstowy (prze-
strzenny, czasowy i społeczno-kulturowy) zakres 
teorii transakcyjnych jest generalnie szerszy niż 
jakichkolwiek analiz nie transakcyjnych (Stokols, 
1987). Konceptualizacja Little’a (1983) dotycząca 
projektów osobowych (personal projects) i Buss’a i 
Craik’a (1983) osobowościowego modelu częstotli-
wości działań (actfrequency model of personality) 
wymagają sekwencyjnych (a nie epizodycznych) 
analiz aktywności ludzi w ramach różnorodnych 
środowisk jako bazy dla zrozumienia ich indywi-
dualnych skłonności. Dzięki temu dostarczają one 

dynamicznej i środowiskowej podstawy rozumie-
nia procesów osobowościowych, nie mieszczących 
się w tradycyjnej teorii cech (Little, 1987).

Podobnie Wicker’a (1987) rozszerzenie Bar-
kerowskiej (1968) teorii ognisk aktywności 
dostarczyło ewolucyjnego spojrzenia na miejsca 
związane z cyklem życia (setting life cycles), na cy-
kliczność faz ich powstawania, utrzymywania się 
oraz zanikania. Również Canter’a i Larkina (1993) 
analiza seryjnych gwałtów uwidoczniła rozkład 
geografi czny i czasowy popełnionych przestępstw 
w obszarach sąsiedztwa otaczającego miejsce 
zamieszkania sprawcy. Te programy badawcze, 
odzwierciedlają wzrastające znaczenie analizy 
molarnej i transakcyjnej środowiska i zachowania, 
która powinna nasilić się w najbliższym okresie.

Jak zaznaczono wcześniej, choć kontynuuje się 
teorie nietransakcyjne oraz badania laboratoryjne 
zapewniające solidne podejścia do badań wybra-
nych fenomenów relacji środowisko-zachowanie, 
to są one jednak bardziej podporządkowane pro-
jektom badań eksperymentalnych. Przykładem 
takich nietransakcyjnych podejść są badania 
laboratoryjne dotyczące zachowaniowych i zdro-
wotnych konsekwencji współwystępujących z 
„syndromem chorego budynku” (sick building syn-
drome) w środowisku pracy (Berglund, Berglund, 
Johansson, Lindvall, 1984; Hedge, 1989) i obszaru 
eksperymentalnej ewaluacji rezultatów badań 
medycznych dotyczących ekspozycji na działanie 
czynników stresu (Cohen, Tyrrell, Smith, 1991; 
Frankenhauser, 1980). W przyszłych badaniach 
psychologii eksperymentalnej należy się spodzie-
wać, zarówno wpływu perspektyw transakcyjnych 
jak i nietransakcyjnych. Relatywna siła i użytecz-
ność tych alternatywnych podejść jest uzależniona 
od istoty relacji środowisko – zachowanie, bada-
nych w ramach ważnych programów badawczych 
(szczególnie ze względu na ich złożoność i czułość 
na wpływ kontekstu).

OD ANALIZ OSOBA – ZACHOWANIE
DO TRANSAKCJI GRUPA – ŚRODOWISKO

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, 
psychologia środowiskowa koncentrowała się na 
jednostkowym doświadczaniu środowiska. Ówcze-
sne badania jednostkowej percepcji środowiska, 
dotyczyły poznania środowiska i stresu środowi-
skowego (Downs, Stea, 1973; Lynch, 1960; Moore, 
Golledge, 1976), reakcji na zagęszczenie (Altman, 
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1975; Baum, Epstein, 1978; Evans, 1979; Freed-
man, 1975; Stokols, 1972), hałas (Glas, Singer, 
1972), temperaturę otoczenia (Baron, Bell, 1976; 
Baron, Ransberger,1978), zapachy (Berglund, 
Berglund, Lindvall, 1976), oraz inne stresory.

Wzrost znaczenia teorii transakcyjnych w 
latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, 
spowodował wzrost zainteresowania transak-
cją grupa – środowisko, czyli procesami dzięki 
którym zebrane jednostki, zorganizowane grupy 
lub inne wspólnoty, poddane są oddziaływaniom 
oraz wpływają, na społeczno – fi zyczne milieu 
(Minami, Tanaka, 1995; Stokols, 1981; Stokols, 
Shumaker, 1981). To rozszerzenie zainteresowań 
psychologów środo wiskowych na relacje grupa 
– środowisko oraz procesy zmian społecznych 
(Ahrentzen, 1990; Seagert, 1978) było zbieżne z 
zainte re sowaniami reprezentantów innych obsza-
rów psychologii – nawołujących do rozwijania „teo-
rii generatywnych” służących zmianom wzorów 
zachowań społecznych (Gergen, 1978; Sampson, 
1981); proponujących społeczny konstruktywizm 
w relacjach ludzie – społeczo-fizyczne milieu 
(Gergen, 1985); prezentujących feministyczną 
krytykę badań odrzucających kontekst (Gilligan, 
1982; Riger, 1992).

W obrębie psychologii środowiskowej zwrócono 
większą uwagę na procesy percepcji społecznej 
(lub drogi dzięki którym kolektyw członków spo-
łeczności spostrzega i opisuje znaczenia wła snego 
otoczenia). Moos (1976), posługując się terminem 
„klimatu społecznego”, badał grupową percepcję 
środowiska instytucjonalnego i organizacyjnego. 
Milgram i Jodelet (1976), badając mapy poznaw-
cze mieszkańców Paryża, rozwinęli agregatowe 
techniki pomiaru percepcji miejsc. Wychodząc 
od założeń badań Lyncha (1960), które dotyczyły 
indywidualnych map poznawczych przestrzeni 
miejskiej, Milgram i Jodelet stwierdzili, że łatwość 
tworzenia obrazu lub zapamiętania miasta zależy 
raczej od społecznych niż fi zycznych cech środo-
wiska. Wyrazili to następująco „percepcja miasta 
jest faktem społecznym i dlatego wymaga badań 
zbiorowych a nie indywidualnych” (str. 108).

Psycholodzy środowiskowi zainteresowali się 
transakcją grupa – środowisko na poziomie są-
siedztwa. W latach osiemdziesiątych z rozmachem 
prowadzono różnorodne programy badawcze 
dotyczące uczestnictwa mieszkańców w organi-
zacji bloku, poczucia wspólnoty, strachu przed 
przestępczością, oraz wpływu ruchu ulicznego na 

kohezję sąsiedztwa (Altman, Wandersman, 1987; 
Appleyard, 1981; Brown, Werner, 1985; Holahan,  
Wandersman, 1987; Seagert, 1987; Taylor, Shu-
maker, Gottfredson, 1985; Unger, Wan dersman, 
1985). Odzwierciedleniem trwałości zaintere-
sowania transakcją grupa – środowisko jest: a) 
rozwój skal do pomiaru poczucia wspólnotowości 
(Chavis, Wandersman, 1990) oraz b) badania 
dotyczące związku między degradacją środowi-
ska fi zycznego, nieuprzejmością (incivilities) w 
stosunkach społecznych (np. graffi ti, wandalizm 
oraz niefunkcjonalność budynków), zdolnością 
mieszkańców do spostrzegania zagrożenia prze-
stępczością a ich aktywnym zaangażowaniem w 
społeczność sąsiedzką (Nasar, Fisher, 1993; Per-
kins, Meeks, Taylor, 1992; Perkins, Wandersman, 
Rich & Taylor, 1993).

Wraz z wysiłkami kierowanymi ku coraz bar-
dziej złożonym problemom środowiskowym (np. 
zanieczyszczenia, ograniczenia zasobów, przemoc 
w miastach) na poziomie regionalnym i global-
nym, celem badań środowisko – zachowanie stało 
się poszerzenie zasięgu badań. Na przykład Stern 
i Gardner (1981) porównali wzory wykorzystania 
energii przez użytkowników w miejscu zamieszka-
nia i w okręgach przemysłowych Stanów Zjedno-
czonych. Odkryli, że  energia produkowana w Sta-
nach jest wykorzystywana w znacznie większym 
stopniu w sektorach handlowym i przemysłowym 
niż na poziomie sąsiedzkim, w związku z tym 
sugerowali, że zachowaniowe strategie służące 
oszczędnemu wykorzystaniu energii w przemyśle 
są bardziej efektywne od strategii dotyczących 
obszarów mieszkalnych. Stern (1992) badał 
wpływ zachowań indywidualnych i zbiorowych 
na globalne zmiany środowiskowe (np. utrata 
warstwy ozonowej, globalny wzrost temperatury 
oraz zmniejszanie różnorodności biologicznej) i 
identyfi kował te opcje polityki społecznej które 
zapobiegały zachowaniom przynoszącym szkody 
w środowisku. 

ZASTOSOWANIA BADAŃ ŚRODOWISKA
I ZACHOWANIA DLA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNOŚCI

Badania dotyczące wykorzystania oraz konser-
wacji energii na poziomie narodowym oraz glo-
balnym, odzwierciedlają inny ważny kierunek 
w badaniach behawioralno-środowiskowych, 
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dotyczący zastosowań podstawowych teorii oraz 
badań do analiz i rozwiązywania środowiskowych 
problemów społeczności (Archer, Pettigrew, Aron-
son, 1992; Cherulnik, 1993; Kempton, Darley, 
Stern, 1992; Wandersman, Hallman, 1993). Na 
przykład, wyniki prowadzonych w latach siedem-
dziesiątych badań dotyczących ludzkich reakcji 
na zagęszczenie i stłoczenie posłużyły doskonal-
szemu projektowaniu środowisk mieszkalnych 
(Aiello, Baum, 1979). Wyniki badań dotyczących 
odnajdywania drogi, stresu środowiskowego, 
terytorializmu oraz prywatności ukierunkowały 
projekty środowisk mieszkalnych, pracy, opieki 
dziecięcej, placów zabaw oraz szkolnych (Becker, 
1990; Brill, Margulis, Konar, 1984; Cooper-Mar-
cus, Sarkissian, 1986; Moore, Hart, 1989; Moore, 
Lackney, 1993; Noschis, 1992; Sundstrom, 1989; 
Wieneman, 1986). Wyniki uzyskane drogą eks-
perymentalną odzwierciedlają psychologiczne i 
behawioralne korzyści ekspozycji na działanie na-
turalnego środowiska Wykorzystano je w biurach 
oraz centrach opieki zdrowotnej w celu zmniej-
szania działania stresu i poprawy samopoczucia 
użytkowników (Kaplan, 1993; Kaplan,  Kaplan, 
1989; Reizenstein-Carpman, Grant, Simmons, 
1986; Ulrich, 1991).

Pojęcia, metody badawcze oraz odkrycia psy-
chologii środowiskowej znajdują zastosowanie w 
obrębie polityki społecznej oraz planowaniu miast. 
Baum i Fleming (1993) rozpatrywali implikacje 
badań nad stresem środowiskowym i katastro-
fami ekologicznymi dla takich uregulowań po-
litycznych, które umożliwiłyby społecznościom 
efektywne zarządzanie zagrożeniem środowi-
skowym. Cvetkovich i Earle (1992) opowiadają 
się za wprowadzeniem strategii komunikowania 
o ryzyku opartych na odkryciach uzyskanych w 
badaniach reakcji ludzi na zagrożenia środowi-
skowe. W zróżnicowanych sytuacjach planowania 
społecznego posługiwano się takimi technikami 
symulacji środowiskowej, które umożliwiały ocenę 
reakcji ludzi na potencjalne zmiany środowiska 
(Lawrence, 1987; Marans, Stokols, 1993). Na 
przykład, w Laboratorium Symulacji Środowi-
skowej Berkeley (Appleyard, Craik, 1978) badano 
– przy pomocy sterowanej komputerowo kamery 
teleskopowej (zapewniającej, dzięki wykorzysta-
niu monitora telewizyjnego i modeli obszarów 
miejskich w różnych skalach, realistyczną symu-
lację wycieczki) – cechy wykorzystywane w ocenie 
alternatywnych stref i projektów planistycznych 

San Francisco oraz Nowego Jorku (Bosselman, 
1993). Na koniec warto wspomnieć o technice 
ewaluacji obiektów będących w trakcie eksplo-
atacji (POE), używanej do pomiaru reakcji ludzi 
na nowo zaprojektowane lub odnowione budynki, 
parki oraz place (Carr, Francis, Rivlin, Stone, 
1992; Preiser, 1989; Zeisel, 1981).

Zastosowania badań do projektowania obiek-
tów, planowania miasta oraz polityki społecznej 
wskazują, że psychologia środowiskowa nadal 
dostarcza teorii i odkryć optymalizujących dopa-
sowanie między psychologicznymi, zachowanio-
wymi i społeczno-kulturowymi potrzebami ludzi 
a projektami domów, sąsiedztwa, miejsc pracy, 
systemów komunikacji i transportu oraz środo-
wiska instytucjonalnego.

POSZERZANIE ZAKRESU
MIĘDZYNARODOWYCH BADAŃ
PSYCHOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

W trakcie trzech ostatnich dziesięcioleci, gwał-
townie rozszerzył się międzynarodowy zakres 
psychologii środowiskowej (Canter, Craik, 1981; 
Levy-Leboyer, 1982; Pol, 1993; Stokols, Altman, 
1987). Od czasu założenia Environmental Design 
Research Association i czasopisma Environment 
and Behavior w roku 1969, powstały profesjonal-
ne organizacje, czasopisma naukowe oraz prowa-
dzono akademickie programy szkoleniowe poza 
obszarem USA. W Europie powstało International 
Association for the People – Environment Studies 
(IAPS), w Japonii Man-Environment Relations 
Association (MERA), w Australii i Nowej Zelandii 
– People and Physical Environment Research Or-
ganization (PAPER) oraz Environmental Psycho-
logy Task Force, a w Hiszpanii – Colegio Ofi cial 
de Psicologos. Są to tylko niektóre z organizacji 
powstałych w ostatnich latach.

Prócz corocznych zjazdów wyżej wymienionych 
organizacji, odbywają się liczne konferencje 
psychologii środowiskowej, takie jak: Japoń-
sko–Amerykańskie Seminarium Środowiska i 
Zachowania (Hagino, Ittelson, 1980; Ittelson, 
Asai, Ker, 1986; Yoshiteke, Bechtel,Takahashi, 
Asai, 1990); Konferencja w Estonii, dotycząca 
Socjopsychologicznych Podstaw Projektowania 
Środowiska (Niit, Heidmets, Kruusvall, 1983, 
1985); Europejska Konferencja Kształtowania 
Dużej Skali Środo wiska (Dalholm, 1991); sym-
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pozjum na temat Konsekwencji Zagęszczenia 
(Gurkaynak, Le Compte, 1979). Ponadto powstały 
czasopisma o międzynarodowym zasięgu, takie 
jak: Journal of Environmental Psychology; Ar-
chitecture and Behavior; Journal of Architectural 
and Planning Research. National Geographic 
Journal of India opublikował specjalne wydanie 
pod tytułem Environmental Experience and the 
Value of Place (Singh, Singh, 1991). W różnych 
krajach prowadzono programy szkoleniowe doty-
czące psychologii środowiskowej dla pracowników 
wyższych uczelni. Prowadzono je między innymi 
na University of Surrey, The Autonomous Natio-
nal University of Mexico, University of Madrid i 
Uniwersity of Barcelona.

Wyżej wymienione organizacje, czasopisma i 
programy dla uczelni nie obejmują wszystkich 
przykładów profesjonalnego i naukowego roz-
woju psychologii środowiskowej na świecie. Te 
przykłady posiadają istotne znaczenie, świadczą 
o wyższym poziomie międzynarodowej aktywności 
badaczy i odzwierciedlają zmiany pojawiające się 
w dziedzinie badań nad środowiskiem i zachowa-
niem. Pozwalają przypuszczać, że międzynaro-
dowy rozwój psychologii środowiskowej będzie w 
przyszłości kontynuowany.

PRZYSZŁE KIERUNKI
PSYCHOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

W okresie trzech ostatnich dziesięcioleci psycho-
logia środowiskowa udokumentowała znaczenie 
badań nad zachowaniem się w dużej skali śro-
dowiska, środowiska społeczno–fi zycznego oraz 
wniosła znaczący wkład w rozwój pojęć oraz 
metod analizy transakcji ludzie – środowisko. 
W tym samym czasie, w różnych obszarach, 
efektywnie wdrażano wyniki badań interakcji 
środowisko – zachowanie i wykorzystywano je 
do rozwiązywania problemów społecznych. Osią-
gnięcia te stworzyły podstawy dla przyszłych 
badań. W następnej części omówione zostaną 
wybrane problemy społeczne, które wyznaczają 
kierunki psychologii środowiskowej w latach 
dziewięćdziesiątych. Następnie omówione zostaną 
wybrane kierunki rozwoju teorii mniej bezpośred-
nio połączonych z rozwiązywaniem problemów 
społecznych i polityki.

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY SPOŁECZNE
A WYZWANIA NAUKOWE I POLITYCZNE

Prognozy rozwoju tak zróżnicowanego obszaru 
jakim jest psychologia środowiskowa stanowią 
jedynie, w najlepszym razie, wysoce niedoskonałe 
próby a w najgorszym przypadku – mogą stano-
wić zupełnie chybione przypuszczenia. Mimo to, 
kontynuując analizę rozwoju psychologii środowi-
skowej od połowy lat sześćdziesiątych, zauważa-
my ciągłość zainteresowań problemami społecz-
nymi, co dostarcza podstaw do antycypowania 
przynajmniej niektórych przyszłych kierunków 
rozwoju tej dyscypliny. Wydaje się uzasadnionym 
oczekiwanie, że zainteresowania naukowe oraz 
polityczne psychologów środowiskowych będą 
dotyczyć pięciu głównych obszarów problemów 
społecznych, które ujawniły się w ostatnich 
dekadach i najprawdopodobniej nasilą się w 21 
wieku: a) toksycznych zanieczyszczeń środowiska 
i gwałtownych, globalnych zmian ekosystemu, b) 
rozpowszechniania się przemocy na poziomie re-
gionalnym i międzynarodowym, (c) wzrastającego 
wpływu technologii informatycznych na pracę i 
życie rodzinne, (d) wzrostu kosztów i dostępności 
opieki zdrowotnej oraz zwiększenia się znaczenia 
działań służących prewencji chorób i strategiom 
promocji zdrowia, i (e) procesu starzenia się 
społeczeństw w Stanach Zjednoczonych i innych 
regionach świata.

Psychologiczne i zachowaniowe wymiary za-
nieczyszczenia środowiska oraz globalnych 
zmian środowiskowych. Kumulacja rezultatów 
stosowania toksyn dotyczy rolnictwa, przemysłu 
oraz technologii militarnych, których rozwój w 
XX wieku stanowi wzrastające zagrożenie dla 
zdrowia populacji i całego ekosystemu. Badania 
geofi zyczne wskazują, że globalne zmiany środo-
wiskowe postępują w alarmująco gwałtownym 
tempie (Silver , DeFries, 1990). Badania ekolo-
giczne ujawniają znaczenie związków między 
zachowaniami jednostek i grup w środowisku (np. 
zużycie energii elektrycznej i ropy naftowej, za-
gadnienie powtórnego wykorzystania materiałów, 
wysiłki służące redukowaniu zanieczyszczenia 
środowiska) a gwałtownym zniszczeniem warstwy 
ozonu, globalnym wzrostem temperatury i re-
dukcją różnorodności biologicznej (Stern, Young, 
Druckman, 1992). Potencjalnie katastrofalne 
konsek wencje tych globalnych zmian uwypuklają 
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znaczenie warunków, w których jednostki i grupy 
podejmują decyzje oraz działania wpływające na 
poziom konsumpcji i zanieczyszczenia środowiska 
(Leaf, 1989; Stern, 1992).

Poprzednie badania psychologów środowisko-
wych i socjologów określały korelaty środowisko-
wego wspierania zachowań oraz prezentowały 
efektywność podjętych interwencji (np. dostar-
czanie członkom gospodarstw domowych comie-
sięcznych informacji zwrotnych, dotyczących ich 
wzoru konsumpcji energii; wdrażanie zespołów 
menedżerskich do zachęcania pracowników, 
by wspierali recycling oraz do informowania o 
znaczeniu ich udziału) w ramach promowania 
działań sprzyjających zachowaniu zasobów środo-
wiskowych (Cone, Hayes, 1980; Dunlap, Grie-
neeks, Rokeach, 1983; Geller, Winett, Everett, 
1982; Oskamp i in., 1991; Stern, Gardner, 1981). 
Niektóre badania wskazują, że ludzie są bardziej 
skłonni podejmować działania sprzyjające ochro-
nie środowiska wtedy, gdy bezpośrednio i osobo-
wo odczują zagrożenia związane z problemami 
środowiskowymi (Baldassare, Katz, 1992; Platt, 
1973) i gdy potrafi ą określić lokalne implikacje 
globalnych zmian środowiskowych (Zube, 1991). 
Powyższe i inne podobne badania dostarczają em-
pirycznych podstaw służących tworzeniu spójnej 
polityki społecznej, zorientowanej na zwolnienie 
tempa degradacji środowiska i promocję wyższych 
standardów zdrowia w populacji i w ekosystemie.

Efektywność inicjatyw chroniących regionalną 
i globalną jakość środowiska często była analizo-
wana w Kanadzie, USA i w innych krajach (np. 
Giuliano, Hwang, Wachs, 1993; Saunders, 1990; 
World Resources Institute, 1994). Na przestrzeni 
ostatnich lat powszechne stały się  szerokie koali-
cje społeczne, służące promocji zdrowia w popula-
cjach. WHO sponsorowało prowadzone w różnych 
krajach programy wspierające rozwój „zdrowych 
miast” (np. Ashton, Grey, Barnard, 1986; Conner, 
1994; Duhl, 1986, Goodman, Burdine, Meehan, 
McLeroy, 1993). Uwzględniając gwałtowność 
współczesnych globalnych zmian środowiska 
można przypuszczać, że rozwój polityki opartej 
na teoriach służących rozwiązaniu tych proble-
mów oraz programy służące ocenie zdrowotnych i 
fi nansowych kosztów uczestnictwa, powinny stać 
się znaczącym priorytetem przyszłych badań nad 
środowiskiem i zachowaniem.

Zagadnienie fali przestępczości na poziomie 
regionalnym i międzynarodowym. W USA w 
latach 1981–90 wśród młodzieży poniżej 18 roku 
życia wzrosła niemal o 30% ilość popełnianych 
przestępstw kryminalnych wszystkich kategorii 
(np. morderstw, okrutnych zabójstw, gwałtów, 
napadów) (Federalne Biuro Śledcze, 1990). Za-
bójstwo stało się drugą z kolei przyczyną śmierci 
wśród dorastającej młodzieży i młodych dorosłych 
w USA a główną przyczyną śmierci wśród czarnej 
młodzieży (USDHHS, 1991). Ilość przestępstw 
popełnionych wobec dzieci wzrosła z 1.7 miliona w 
roku 1984 do 2.4 miliona w roku 1990 (Goldstein, 
1995), osiągając w roku 1995 najwyższy od 40 lat 
poziom zabójstw dzieci poniżej czwartego roku ży-
cia (United States Advisory Board on Child Abuse 
and Neglect, 1995). Wzrost przemocy rasowej i 
etnicznej w licznych częściach świata (np. w Bośni, 
Rwandzie, na obszarach byłego Związku Radziec-
kiego, Środkowym Wschodzie oraz w miastach 
USA) wskazuje jak niewielki postęp uczyniono w 
XX wieku w zakresie zapobiegania przestępczości, 
terroryzmowi oraz wojnom. 

Dotychczas prowadzone badania wskazywa-
ły, że środowisko fi zyczne oraz społeczne może 
w różnorodny sposób wpływać na przejawy i 
zróżnicowanie przemocy. Na przykład, warunki 
fi zyczne takie jak upał, powodują zwiększone 
prawdopodobieństwo eskalacji przestępczości 
wśród skłonnych do agresji jednostek, przez 
wzrost poziomu odczuwanego dyskomfortu i iry-
tacji (Baron, Ransberger, 1978). Cechy projektów 
obszarów miejskich mogą sprzyjać zachowaniom 
agresywnym wśród pobudzonych (already-motiva-
ted) przestępców (Nasar, Fisher, 1993). Projekty 
wnętrz i aranżacji przestrzeni mieszkalnej, cza-
sowe wzory aktywności mieszkańców, stosunki 
sąsiedzkie oraz lekceważenie prawa i obyczajów 
stanowią dyspozycje albo czynniki wzmacniające 
etiologię nadużyć wobec dzieci (Belsky, 1993; Hol-
man, Stokols, 1994). Częste prezentacje epizodów 
agresji w mediach mogą wśród widzów osłabiać 
normy sprzyjające zachowaniom prospołecznym, a 
jednocześnie sprzyjać naśladownictwu zachowań 
przestępczych (copy-cat violence) (Goldstein, 1995; 
Slaby, 1992). Ponadto takie czynniki środowiska 
społecznego, jak historyczne wzory wywoływania 
konfl iktów oraz sporów między grupami, które 
sprzyjają uczeniu się oraz zaangażowaniu, mogą 
zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia 
przestępczości rasowej lub etnicznej (Baldassa-
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re, 1994; Merton, 1938). Ważny kierunek badań 
środowiskowych dotyczy integracji perspektywy 
teoretycznej oraz politycznej służącej modyfi ka-
cjom czynników środowiskowych zapobiegających 
przestępczości (USDHHS, 1993).

Przemoc międzygrupowa narastająca w USA 
i w innych krajach uwypukla znaczenie tworze-
nia dokumentacji związków istniejących między 
projektowaniem środowiska, planowaniem miast, 
wielokulturowością a spójnością społeczności (Bal-
dassare, 1994; Vila, 1994). Ważną kwestią jest to, 
czy środowisko społeczne można zaprojektować 
tak, by zapewniało funkcjonalne i symboliczne 
wsparcie różnorodnym stylom życia i zróżnicowa-
niu tożsamości kulturowej, a jednocześnie sprzy-
jało zwiększeniu poczucia solidarności w obliczu 
zwyczajnych (albo nadzwyczajnych) wyzwań. 
Riger (1993) oraz Leavitt i Seagert (1990) podkre-
ślają doniosłość wysiłków służących utrzymaniu 
równowagi między wzmocnieniem siły grupy, a 
utrzymaniem organizacji i miejsc, które są ważne 
z punktu widzenia dbałości o tradycję. Odpowied-
nie strategie realizacji tych celów będą prawdopo-
dobnie rozwijane w przyszłych badaniach.

Wpływ zmian technologicznych na jednostki 
i grupy. Procesy umożliwiające ludziom tworze-
nie i funkcjonowanie w nowych technologiach  sta-
nowią niezbadany front przyszłego rozwoju teorii 
oraz badań psychologii środowiskowej (Ittelson, 
1986). Innowacje technologiczne, takie jak poczta 
elektroniczna, faks, telefony przenośne oraz prze-
nośne komputery, mają fundamentalny wpływ na 
procedury pracy, wzory komunikacji oraz zacho-
wania (Business Week, 1995; Handy, Mokhtarian, 
1995; Meyrowitz, 1995). Procent osób pracujących 
w domu, wykorzystujących telekomunikację 
znacznie wzrósł w latach osiemdziesiątych i spo-
dziewany jest dalszy jego wzrost w nadchodzących 
latach (Rosen, Berger, 1991). Niewiele wiemy na 
temat wpływu telekomunikacji na efektywność 
organizacji oraz spójność społeczną (Bezold, Carl-
son, Pek, 1986; Christiansen, 1994). Na przykład, 
czy telekomunikacja osłabia produktywność ze-
społu przez redukcję ilości komunikatów „twarzą 
w twarz” wśród współpracowników? Czy, może, 
sieć komputerowa umożliwia wzmocnienie siły 
związków między zorganizowanymi i niezorga-
nizowanymi grupami, traktowanymi dotychczas 
jako izolowane „bogate lub ubogie informacyjnie” 

społeczności? Te problemy wymagają rozwiązania 
w przyszłych badaniach.

Z powyższych zagadnień wynika pytanie: jak, 
z powodu zmian procedur pracy oraz innowacji 
technologicznych zmieniać się będzie dynamika 
rodziny i metody wychowywania dzieci? Ponie-
waż struktura gospodarstw domowych znacznie 
się różnicuje (np. pojawi się rodzina samotnego 
rodzica pracującego w domu), a różnorodne role 
życiowe zostaną włączone w zakres tego same-
go środowiska (np. projekty domów, w których 
współwystąpią zarówno role pracy, jak i role wy-
chowawcze rodziców wspierać powinny potrzebę 
ćwiczeń fi zycznych, rekreacji i opieki nad dziećmi), 
potrzebne są innowacyjne strategie projektowe 
pozwalające mieszkańcom realizować wiele wy-
miarów z różnych obszarów życia (Christensen, 
1994; Franck, Ahrentzen, 1989; Stokols, 1990). 
Rozwój kierunków służących projektowaniu dla 
potrzeb takich wielowymiarowych środowisk wy-
znacza ważny kierunek przyszłych badań.

Istotną konsekwencją urbanizacji i gwałtowne-
go rozwoju technologii informatycznych jest prze-
ciążenie uwagi, czyli taki stan psychologiczny w 
którym jednostki są przytłoczone przez ilość oraz 
szybkość napływu informacji, których nie mogą 
przetworzyć (Cohen, 1978; Glass, Singer, 1972; 
Milgram, 1970). Ważnym wyzwaniem stojącym 
wobec przyszłych badań jest identyfi kacja zaso-
bów środowiskowych i strategii zachowaniowych, 
które umożliwią ludziom efektywne radzenie 
sobie dopływem informacji i stymulacji. Niektóre 
rodzaje środowisk, jak środowisko naturalne albo 
środowisko dzikie (niezagospodarowane), posia-
dają zdolność zmieniania lub przywracania indy-
widualnych możliwości, których strata wynika z 
doświadczania ciągłego stresu złożoności miejskie-
go życia i z gwałtownych zmian technologicznych 
(Hartig, Mang, Evans, 1991; Kaplan, Kaplan, 
1989; Kaplan, Talbot, 1983; Knopf, 1987; Korpela, 
1992; Ulrich, 1983). Dotychczasowe badania nie 
określiły sposobów, dzięki którym procesy orga-
nizacyjne oraz społeczno-kulturowe restaurują 
środowisko naturalne oraz architektoniczne (Har-
tig, Stokols, 1994). Miejsca, w których uczestnicy 
doświadczają silnego wzmocnienia poczucia więzi 
społecznej i więzi ze środowiskiem mogą służyć 
odbudowie, podczas gdy te miejsca, w których 
ludzie czują się odseparowani od swego społecz-
nego i fi zycznego otoczenia raczej intensyfi kują 
niż redukują stres (Stokols, 1990). W przyszłych 
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badaniach powinny zostać określone zdrowotne 
wymiary środowisk społecznych i kulturowych.

Środowiskowe strategie promocji zdrowia 
w społeczności. Koszty opieki zdrowotnej w 
Stanach Zjednoczonych wzrosły blisko dwudzie-
stokrotnie, z ponad 42 bilionów $ w roku 1965, do 
niemal 820 bilionów $ w 1992 (Walsh & Francis, 
1992). Wydatki na opiekę zdrowotną odpowiadają 
6% produktu narodowego w 1996, lecz oczekuje się 
ich przyrostu do blisko 16% produktu narodowego 
w roku 1998 (O’Donnell, 1994). Ten dramatyczny 
wzrost narodowych kosztów opieki medycznej w 
ciągu ostatnich 30 lat podkreśla znaczenie two-
rzenia bardziej efektywnych sposobów prewencji 
chorób oraz strategii promocji zdrowia wspie-
rających opiekę medyczną (Stokols, Pelletier, 
Fielding, 1995).

Wzrastające zainteresowanie promocją zdrowia 
w miejscu pracy i w obrębie społeczności może 
stworzyć nowe kierunki badań, łączące psycholo-
gię środowiskową i psychologię zdrowia (Quirk, 
Wapner, 1995). Na przykład, wysiłki poświęcone 
rozwinięciu całościowych metod promocji zdrowia 
w społeczności, mogą łączyć obszar zainteresowań 
psychologii zdrowia dotyczący roli czynników 
behawioralnych i „psychogennych” w zdrowiu 
i chorobie (np. osobowość i psychofi zjologię) z 
perspektywą ekologiczną (Green, Ottoson, 1994; 
Moos, 1979; Stokols, 1992; Winett, King, Alt-
man, 1989), poświęcając przy tym więcej uwagi 
zmiennym wywodzącym się ze środowiska (envi-
rogenic) (np. wpływom zmiennych geografi cznych, 
architektonicznych, technologicznych i społeczno 
– kulturowych na poziom zdrowia). Również stra-
tegie terapeutyczne polegające na „interwencji 
działaniowej” – które wymagają dobrowolności 
i zarazem trwałych skłonności zachowaniowych 
(np. powstrzymywania się od palenia, utrzy-
mywania niskokalorycznej diety oraz używania 
pasów bezpieczeństwa) – mogą tworzyć owocne 
połączenia z „interwencją pasywną” – opartą na 
podstawach środowiskowych (Williams, 1982), 
wymagającą niewielkich czy żadnych wysiłków 
ze strony jednostek (np. instalowania nietoksycz-
nych mebli oraz wyposażenia wspomagającego 
miejsce pracy).

W przyszłości teorie psychologii środowiskowej 
– dotyczące prywatności, stresu, odnajdywania 
drogi, przywiązania się do miejsca pracy oraz 
badania dotyczące projektowania udogodnień (fa-

cilities) i zarządzania – powinny odgrywać coraz 
większą rolę w rozwijaniu całościowych progra-
mów promocji zdrowia w miejscu pracy (California 
Occupational Safety and Health Administration, 
1995; Danko, Eshelman, Hedge, 1990; Green, 
Cargo, 1994; Ornstein 1990; Stokols, w druku). 
Zakres zainteresowań psychologii środowisko-
wej posiada istotne znaczenie tak dla obszarów 
niezasiedlonych jak i dla rozwoju efektywnych 
programów promocji zdrowia. Na przykład, bada-
nia nad środowiskiem i zachowaniem proponują 
rozmaite strategie planowania i projektowania 
miast, służące udoskonaleniu jakości miejsc 
zamieszkania, sąsiedztwa, szkół i miejsc opieki 
zdrowotnej (Cooper–Marcus, Sarkissian, 1986; 
Moore, Lackney, 1993; Nasar, Fisher, 1993; 
Ulrich, 1991). Strategie planowania powinny być 
włączone do środowiskowych programów promocji 
zdrowia (Conner, 1994; Duhl, 1986).

Wpływ starzenia się społeczeństwa na pro-
jektowanie środowiska i planowanie spo-
łeczne. W roku 1900 ludzie powyżej 65 roku życia 
stanowili ponad 4% populacji USA. W roku 1988 
proporcja ta wzrosła do 12.4%; przypuszczalnie 
w 2000 roku wzrośnie do 13%, by w roku 2030 
osiągnąć 22%. Ten bardzo gwałtowny wzrost po-
pulacyjny jest możliwy, gdyż ludzi osiągających 
ponad 85 rok życia jest coraz więcej (USDHHS; 
1991). W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci, 
populacja ludzi w wieku 85 lat i starszych uległa 
podwojeniu. Przypuszcza się, że w roku 2010 ci 75 
letni i starsi mogą stanowić więcej niż 40% popu-
lacji ludzi starych (Newman, Zais, Struyk, 1984).

Trend starzenia się społeczeństwa i fakt, że 
starsze osoby są bardziej obciążone przez chro-
niczne schorzenia i złe samopoczucie niż ludzie 
młodsi sprawia, że niezwykle ważne staje się 
projektowanie środowiska promującego zdrowie 
dla ludzi starszych jako kierunek przyszłych ba-
dań (Green, Ottoson, 1994; Pastalan, 1983; Ver-
brugge, 1990). Ponieważ ludzie starsi są bardzo 
podatni na nieuchronne i zarazem trwałe skutki 
wypadków oraz chorób, projektanci klatek scho-
dowych powinni redukować prawdopodobieństwo 
wystąpienia sytuacji niebezpiecznych w miejscu 
zamieszkania i w budynkach różnych instytucji, 
a poznanie takich sytuacji powinno być ważnym 
celem badań (Archea, 1985). Tak więc projekty 
mieszkań, środowisk służących rekreacji i wy-
poczynkowi czy utrzymaniu sąsiedzkich grup 
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wsparcia powinny dostarczać efektywnych stra-
tegii wspierających stan zdrowia i samodzielne 
funkcjonowanie osób starszych (Parmelee, Law-
ton, 1990; USDHHS, 1991). Ponieważ starsze 
osoby spędzają więcej czasu wewnątrz domów i są 
bardziej podatne na dolegliwości oddechowe niż 
ludzie młodzi, należy rozwijać systemy wentylacji 
oraz stosować działania wspierające niepalenie, 
służące redukcji wewnętrznego zanieczyszczenia 
powietrza. Działania te powinny stać się bardzo 
istotnym narzędziem promocji lepszego samopo-
czucia zarówno wśród ludzi starszych i innych 
grup wiekowych (Green, Ottoson, 1994; Green-
berg, 1986).

Każda z wyżej wymienionych kwestii społecz-
nych stanowi bezpośrednią informację kierowaną 
do projektantów oraz do osób zarządzających śro-
dowiskiem. Na przykład, wysoki poziom przemocy 
i przestępczości w USA doprowadził do zmian 
wzorów projektowych najważniejszych inwesty-
cji publicznych. W różnych stanach (Kalifornia, 
Connecticut, Floryda, Massachusetts, Michigan i 
Minnesota) duża część pieniędzy publicznych jest 
obecnie przeznaczana na udoskonalenie obiektów, 
a nie na szkolnictwo wyższe  (New York Times, 
1995). Również nowe technologie informacyjne 
zmieniają lokalizację i projekty obiektów śro-
dowisk mieszkalnych oraz pracy (Allen, 1977; 
Becker, 1990; Christensen, 1994). Oczekuje się, że 
proces starzenia się społeczeństw wpłynie na wyż-
szy poziom inwestycji publicznych i prywatnych w 
dziedzinie budowy domów opieki, obiektów opieki 
zdrowotnej, miejsc rekreacji i oddzielnych wspól-
not osób starszych (Marans, Hunt, Vakalo, 1984; 
Newman i in., 1984; Parmelee, Lawton, 1990). 
Te antycypowane zmiany dotyczące obszaru pro-
jektowania i konstruowania nowego środowiska, 
wymagają natychmiastowego wyłonienia się 
nowych obszarów badań stosowanych, tworzenia 
nowych pytań teoretycznych i kierunków badań 
naukowych.

KIERUNKI ROZWOJU TEORII
PSYCHOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

Dążenie do rozwiązania problemów społecznych 
za pomocą dyscyplin stosowanych często sty-
muluje rozwój nowych teorii, gdyż skonfrontuje 
ono badaczy z naturalną złożonością transakcji 
ludzie – środowisko. Na przykład, komplekso-
wość globalnych zmian środowiskowych, wpływ 

nowych technologii, przemoc między grupowa, 
starzenie się społeczeństw skłaniają ba daczy 
do łączenia dotychczas separowanych obszarów 
teorii oraz badań. W ten sposób cele wynikające 
z promowania zdrowotnego środowiska dla ludzi 
starszych stymulują powstanie nowych związ-
ków kon ceptualnych między psy chologią środo-
wiskową, rozwojową i zdrowia (Lawton, 1989). 
Podobnie rozwój programów służących stopniowej 
mini malizacji przemocy międzygrupowej wymaga 
znacznej konsolidacji projektów psychologicz-
nych, socjologicznych i środowiskowych oraz 
urbanistycznej perspektywy planowania miast 
(Goldstein, 1995).

Jak już wspomniano, w najbliższych latach 
nie wyłoni się dominująca teoria środowiska i 
zachowania, która odpowiadałaby zróżnicowaniu 
istniejących patologii oraz wielodyscyplinarnym 
celom psychologii środowiskowej. Należy się jed-
nak spodziewać w najbliższych latach kontynuacji 
skromnych prób służących konsolidacji teorii śred-
niej rangi, dotyczących środowiska i zachowania 
– w różnych obszarach badań psychologicznych i 
na styku psychologii z dyscyplinami pokrewnymi 
(McNally, 1992; Merton, 1968; Wapner, 1995). 
W dalszej części naszkicowane zostaną wybrane 
dyrektywy dla przyszłego rozwoju oraz integracji 
teorii.

Poszerzenie współpracy między architekturą, 
psychologią środowiskową i projektowaniem 
miast. Należy się spodziewać, że badania z ob-
szaru wielu paradygmatów, obejmujące teorie 
oraz metody psychologii środowiskowej i teorie z 
obszaru architektury, planowania oraz projekto-
wania miast, w najbliższych latach ulegną rozpo-
wszechnieniu. Wskazówki dla tego rodzaju badań, 
dotyczące rozwoju symulacji środowiskowych, 
programowania oraz strategii projektowych, 
powinny uczulać na zagadnienie zróżnicowania 
potrzeb jednostek oraz grup użytkowników wspól-
nie zamieszkujących budynki lub obszary miasta 
(Becker, 1990; Marans, Stokols, 1993; Mazumdar, 
1992). Oczekuje się, że zwrócenie uwagi na specy-
fi czne potrzeby jednostek oraz grup (wynikające 
z faz rozwojowych, rodzaju upośledzeń, stylu 
życia oraz płci) na etapie projektowania zwięk-
szy starania architektów i planistów miejskich 
dotyczące tworzenia bardziej zrozumiałych oraz 
efektywnych planów miast i budynków (Altman, 
Churchman, 1994; Franck, Ahrentzen, 1989; 
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Hubbard, 1992; Michelson, 1985; Preiser, 1988; 
Sommer, 1983). Należy spodziewać się wzrostu 
zainteresowań społeczno – kulturowym aspektem 
środowiska i zachowania na podobnej zasadzie, 
jak powszechna telekomunikacja umożliwiła po-
pulacjom zamieszkującym odległe regiony bliski 
kontakt (Altman, Chermers, 1980; Meyrowitz, 
1985; Rapoport, 1980; Seagert, Winkel, 1990).

Ekologia twórczości i rozwoju teorii. Badania 
środowisko – zachowanie prowadzone w różnych 
krajach i kulturach wskazują, że czynniki histo-
ryczne, geografi czne, socjokulturowe oraz politycz-
ne mają wpływ na wybór zainteresowań nauko-
wych i kierunki rozwoju teorii w obrębie danego 
regionu. Na przykład, badania skandynawskie 
podnoszą kwestię wpływu właściwości projektów 
wnętrz na nastrój użytkowników i zachowania 
społeczne (Kuller, 1987). Badania prowadzone w 
Japonii dokumentują wpływ cech klimatu oraz 
katastrof naturalnych na zachowanie i dobre 
samopoczucie jednostek (Hagino, Mochizuki, 
Yamamoto, 1987). Badacze z obszaru Ameryki 
Łacińskiej zwracają uwagę na zachowa niowe 
konsekwencje procesów społeczno–kulturowych 
i politycznych, takich jak ubóstwo, kolonizacja i 
konfl ikty klasowe (Sanchez, Wiesenfeld, Cronick, 
1987; Wiesenfeld, 1992). Warto podkreślić, że nie 
prowadzi się badań porównawczych wpływów 
czynników geografi cznych, architektonicznych i 
społeczno–kulturowych na rozwój oraz kreatyw-
ność teorii.

Ekologia twórczości i rozwoju teorii wskazuje 
na szereg zagadnień, takich jak: a) wzajemny 
wpływ czynników psychologicznych i sytuacyj-
nych na rozwój indywidualnych idei, teorii czy 
działalność artystyczną, b) uwarunkowania 
historyczne, geografi czne, społeczno–kulturowe 
oraz polityczne wpływające na wybór przedmio-
tu badań naukowych i ewolucję perspektywy 
teoretycznej, w obrębie odmiennych kontekstów 
narodowych i kulturowych. Pierwsze, dotychczas 
zbadane zagadnienie, dotyczyło wpływu efektu 
połączenia czynników psychologicznych i orga-
nizacyjnych na strategie myślenia twórczego i 
strategie rozwiązywania problemów (Amabile, 
1984; Wicker; 1985). Mniejszą uwagę zwracano 
na badanie wpływu fi zycznych czynników śro-
dowiskowych na wspomaganie lub ograniczanie 
twórczości (Clitheroe; 1995), pomimo że wyniki 
niektórych badań potwierdzają istnienie związ-

ków między obniżoną stymulacją środowiskową 
a twórczością naukową (Suedfeld, Metcalf, Bluck, 
1987). Wpływ architektury, projektowania wnętrz 
i obszarów naturalnych (np. lasów) na twórczość 
i rozwój teorii uzasadnia konieczność zwrócenia 
uwagi na zagadnienia te w przyszłych badaniach.

Tematem przyszłych badań pozostanie wpływ 
czynników ekologicznych na rozwój teorii w 
odmiennych regionach geografi cznych i kulturo-
wych. Na przykład, czy globalna wymiana idei 
możliwa dzięki internetowi może redukować 
wpływ sytuacji lokalnych lub regionalnych na 
przyszłe teorie oraz badania? Efekty wpływu czyn-
ników technologicznych, geografi cznych i kultu-
rowych na rozwój teorii zasługują na szczegółowe 
badania, z powodu naukowych i praktycznych 
korzyści towarzyszących twórczemu myśleniu.

Rozwój teorii uwzględniających szeroki kon-
tekst i rozwój strategii służących rozwiązy-
waniu problemów społeczności. Współczesne 
badania psychologii środowiskowej koncentrują 
się  zarówno na analizie zachowań indywidual-
nych w wyróżnionych miejscach, jak i na szeroko 
pojętej transakcji grupa – środowisko. Dotyczy 
ona różno rodnych obszarów w dużych regionach 
geografi cznych (np. sąsiedztwa i miasta) i prze-
jawia się w długim przedziale czasu (np. podczas 
zmian rozwojowych i miejsc zamieszkania). Za-
interesowania kontekstem w teorii psychologii 
środowiskowej wzrasta od lat sześćdziesiątych. W 
ostatnich koncepcjach dotyczących środowiska i 
zachowania dokonano podsumowania przestrzen-
nych, czasowych i społeczno–kulturowych jedno-
stek analizy (np. Altman, Rogoff, 1987; Canter, 
Larkin, 1993; Seagert, Winkel, 1990; Stokols, 
1987). Należy spodziewać się, że będą rozwijane 
przez psychologów środowiskowych następujące 
kierunki badań: poszerzające kontekstowe od-
niesienia teorii i metodologii; dotyczące kształ-
towania zachowań zapobiegających globalnym 
zmianom środowiskowym; rozwijające kryteria 
projektowania dla odmiennych kulturowo społecz-
ności; dotyczące efektu wpływu nowych technolo-
gii informatycznych na wzory międzynarodowej 
komunikacji i współpracy naukowej.

W tym samym czasie powinno uwzględniać 
się badania oparte na teoriach psychologii śro-
dowiskowej służące powstaniu zintegrowanych 
i ekspansywnych strategii interwencji lokalnej. 
Dotychczasowe zastosowania badań interakcji 
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środowisko – zachowanie, służące rozwiązywaniu 
problemów społecznych, stały się punktem wyjścia 
dla badań dotyczących specyfi cznych miejsc i grup 
mieszkańców niż zastosowań zintegrowanych 
metod dla badania zróżnicowanych środowisk 
i różnorodnych populacji. Na przykład analizy 
dotyczące środowiskowych potrzeb odmiennych 
grup wiekowych, wskazują na kierunek projekto-
wy służący wzbogacaniu: a) dziecięcego rozwoju 
poznawczego w miejscu zamieszkania (Wachs, 
1992); b) jakości opieki dziennej, szkolnej i jako-
ści miejsc zabaw dla dzieci (Moore, 1986; Moore, 
Lackney, 1993; Noschis, 1992; Susa, Benedict, 
1994); c) społecznej kohezji miejskiego sąsiedztwa 
(Appleyard, 1981; Newman, 1973; Perkins i in., 
1993), d) komfortu oraz jakości miejsc zamieszka-
nia (Becker, 1990; Danko i in.,1990; Sundstrom, 
1986; Wieneman, 1986);  e) projektowania miejsc 
zamieszkania dla osób starszych (Parmele, Law-
ton, 1990). Dotychczas nie osiągnięto połączenia 
szczegółowych badań miejsc i grup w całościowe 
ramy badawcze współzależności między różnorod-
nymi miejscami oraz grupami wiekowymi (Bron-
fenbrenner, 1979; Friedman, Wachs, w druku; 
Hubbard, 1992; Moen, Elder, Luscher, 1995).

Spójne podejścia do planowania oraz projek-
towania społecznego powinny: a) w najszerszym 
zakresie rozpatrywać wiekowe, rodzajowe, kul-
turowe i etniczne zróżnicowanie ludzkich reakcji 
na miejsca; b) zwracać się w stronę wzajemnych 
związków istniejących między różnorodnymi ogni-
skami aktywności (np. społeczne i przestrzenne 
związki między mieszkańcami, opieką dziecięcą i 
środowiskiem pracy) oraz (c) wdrażać różnorodne 
wzorce projektowe służące podnoszeniu poczucia 
jakości „całościowej sytuacji życia” (Magnusson, 
1981) – między innymi zdrowotnej i zapewniającej 
stosunki sąsiedzkie oraz poczucie bycia w społecz-
ności (Ashton, Grey, Barnard, 1986; Conner, 1994; 
Duhl, 1986). Konieczność rozwijania bardziej 
spójnych, popartych naukowymi osiągnięciami 
dyrektyw służących plano waniu społeczności i 
promocji zdrowia jest podkreślana przez niedawne 
gwałtowne zmiany środowiska technologicznego, 
społecznego i globalnego (Bezold i in., 1986; Dun-
lop, Kling, 1991; Stern, 1992). Tempo oraz zakres 
tych zmian, nagłość potrzeby rozwijania strategii 
pomiaru służącej zarządzaniu tymi zmianami, w 
zasadniczy sposób wpłynie na ukierunkowanie 
badań psychologii środowiskowej w najbliższych 
latach.

WNIOSKI

Obszar psychologii środowiskowej w ciągu ostat-
nich 30 lat rozwinął się głównie w dziedzinie 
nowych konceptualizacji transakcji ludzie – śro-
dowisko oraz w zastosowaniu pojęć badawczych, 
metod oraz odkryć do analizy i rozwiązywania 
problemów społecznych. Ponadto trendy badaw-
cze objęły: a) przejście od paradygmatów specy-
fi cznych do badań wieloparadygmatycznych; b) 
wzrost znaczenia analiz transakcji zachowanie 
– środowisko; c) wzrost znaczenia analiz wza-
jemnych powiązań między grupami i ich środo-
wiskiem; d) rozszerzenie się międzynarodowego 
zakresu psychologii środowiskowej.

W przyszłości psychologia środowiskowa po-
winna podejmować badania obejmujące analizy: 
a) globalnych zmian środowiskowych, b) między-
grupowej przemocy i przestępczości, c) wpływu 
nowych technologii informatycznych na pracę oraz 
życie rodzinne, d) wzrostu kosztów opieki zdro-
wotnej i zainteresowania środowiskowymi strate-
giami promocji zdrowia, e) procesów starzenia się 
społeczeństw. Zainteresowania społeczne powinny 
tworzyć nowe możliwości badawcze, oparte na 
wielu paradygmatach tak w obrębie psychologii, 
jak i między psychologią a innymi dyscyplinami 
kooperacyjnymi. Przykładem tych kierunków są: 
teoretyczne analizy indywidualnych i grupowych 
różnic dotyczących w reakcjach na środowisko 
naturalne i architektoniczne; rola czynników 
kulturowych, geografi cznych i technologicznych 
w twórczości; rozwój teorii dotyczących strategii 
rozwiązywania problemów społecznych.

Aby umożliwić dalszy rozwój psychologii środo-
wiskowej, według wcześniej zarysowanych kierun-
ków, niezbędna jest jej bardziej „transparentna” 
tożsamość, gdyż pojęcie środowisko-zachowanie 
i jego metodologia włączone zostały do innych 
obszarów psychologii (np. klinicznej, społecznej, 
rozwojowej, zdrowia, społecznej i osobowości) 
oraz pokrewnych dyscyplin (np. architektury, 
zarządzania udogodnieniami, planowania miast, 
socjologii, geografi i i służby zdrowia). Paradok-
salnie brak naukowej transparentności oraz 
rozmycie tożsamości współwystępuje z rosnącą 
koncentracją zainteresowań nad istotą odniesień 
środowiska i kontekstu w różnych obszarach ba-
dań behawioralnych (np. Wapner, 1995). Boneau 
(1992) w następujący sposób komentuje znaczenie 
rozwoju psychologii zorientowanej na kontekst: 
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„nauka o poznaniu oraz neurologia i praktyka 
kliniczna oraz wszystkie pozostałe dyscypliny 
są jedynie elementami części większego obrazu. 
Czyż nie zawsze dążyliśmy do stworzenia nauki 
humanistycznej – dyscypliny zajmującej się zro-
zumieniem i wyjaśnieniem jednostkowego zma-
gania się jednostki ze społecznym, kulturowym i 
środowiskowym kontekstem? Należy podkreślić, 
że taką dyscypliną psychologia obecnie nie jest, 
choć taką mogłaby być”.

Powyższy przegląd trendów badawczych do-
tyczący zachowania i środowiska z perspektywy 
rozwoju, jest z pewnością niekompletny i ogra-
niczony przez ramy odniesień geografi cznych i 
kulturowych autora. Mimo to, podsumowanie 
badań i przedstawienie kierunków ich rozwoju 
uwypuklone w tym artykule, dostarcza przynaj-
mniej częściowej wiedzy o dokonaniach psycho-
logii środowiskowej i zbliżających się w 21 wieku 
zmianach.

Tłumaczenie: Aleksander Hauziński
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