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PERCEP IA ENVIRONMENTAL I R SPUNSURILE
 UMANE FA  DE RISC

V. SOROCOVSCHI, I. MAC 

ABSTRACT.- The environmental perception and the human responses 
regarding risk. As a complex human phenomena, perception intermediates man’s 
relations with the environment. By it, the individual or the human group manage to 
realize a sequencial estimation of the extreme events and of the possible efects, 
reaching from sensations (stimuli) to reasons that essentialise and quality risk both 
quantitative and qualitative. Three paradigms are being taken into consideration: 
the axiomatic measurement, the socio-cultural paradigm and the psychometric one. 
On man’s capacity to inform about the geographical reality (searched and 
unsearched information and acumulated from experiences) will depend> the 
opinion, the altitude, the behavior and the action of the individuals or of the human 
groups in the context of the producing of the risk. Man’s reaction has proved to be 
multispectral but there still are similitudes and convergences. The process of 
perception and of the responses given by man to events will lead to the forms of 
approaching the reconversion and rehabilitation of the environment. 

 1. Introducere  

De modul în care omul percepe i interpreteaz  realitatea înconjur toare, 
depinde r spunsul s u fa  de evenimentele i st rile la care este supus, precum i
integrarea sa în mediul înconjur tor.
 Actul percep iei constituie un proces psihic individual, particular, dar i
comunitar prin care informa iile sosite dinspre stimulii exteriori îmbrac  tr s tura
de senza ii, ce vor fi organizate mental, sintetizate prin mecanisme de esen ializare,
realizându-se aprecieri calitative. A adar, percep ia nu se restrânge la 
înmagazinarea unor elemente disparate. Ea are dimensiune informa ional ,
organizatoric i integrativ .
 Procesul percep iei demareaz  prin informa ia perceput  de la stimuli, care 
este procesat  apoi treptat.Informa iile în actul percep iei survin pe cale direct  sau 
indirect , ele fiind grupate i în informa ii nec utate, informa ii c utate i
informa ii acumulate sau dobândite din tr irile (experien ele) anterioare. 

În privin a fenomenelor geografice extreme provocatoare de riscuri, 
percep ia joac  un rol esen ial, de care va depinde actul decizional. Percep ia poate 
fi analitic  (privind doar anumite obiecte) sau integrativ  (general ), reflectare a 
întregului sistem environmental. 
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În consecin , percep ia hazardului este în prezent un concept 
multidimensional (Vlachos, 1995), care include date psihologice individuale i
colective, informa ii socio-istorice i conjuncturale, caracteristici fizice i
probabilistice ale unui fenomen într-un anumit areal, la un moment dat. 
 Procesul de percep ie se bazeaz , printre altele, i pe tr s turile psihofizice 
ale indivizilor, în func ie de care ei cunosc realitatea înconjur toare i se comport
în teritoriu. Din acest punct de vedere se în elege mai bine utilitatea pentru geografi 
a abord rii studiilor referitoare la percep ia fenomenelor geografice de risc. Prin 
asemenea studii se pot eviden ia tr s turile, modurile de manifestare i desf urare
în timp i spa iu a diferitelor evenimente extreme, atitudinea i comportamentul 
indivizilor i colectivit ii fa  de acestea, capacitatea de organizare a spa iului etc. 
Prin informa iile pe care le furnizeaz , studiile men ionate, au importan  în toate 
etapele analizei hazaradelor (identificare, estimare, evaluare). 
 Reac ia la risc reprezint  r spunsul sau modul de manifestare a unui 
individ sau a unei comunit i fa  de ac iunile pe care le poate provoca un 
eveniment. Reac ia la risc const  în adoptarea unor noi modalit i de adaptare la 
mediu cu scopul de a reduce pagubele provocate de hazarduri. Ea difer  de la 
individ la comunitate. În cazul indivizilor estimarea eficien ei economice a 
modului de adaptare la risc depinde de timpul perceput, de raportul dintre avantaje 
i pierderi poten iale i de m sura în care exist  alternative.În cazul unei comunit i

alegerea modului de adaptare la mediu depinde de „gradul i modul de percep ie a 
hazarduui de c tre indivizii care compun comunitatea, de alternativele i eficien a
economic  a zonei, influen at  de stabilitatea i e afodajul puterii politice” (Arma
i colab., 2004, pg.141). 

 Atitudinea fa  de risc const  în felul de a se comporta a unui individ sau a 
unei comunit i în rela ie cu evenimentele extreme, respectiv concep ia format
asupra hazardelor. Percep ia determin  o anumit  atitudine, care este o variabil
latent  ce condi ioneaz  rela ii i activit i.
 Atitudinea individual  sau colectiv  fa  de un eveniment natural extrem 
depinde de corectitudinea percep iei. Dac  aceasta va fi eronat  cu siguran i
reac ia va fi gre it . Pornind de la aceast  idee rezult  c  managementul hazardelor 
trebuie realizat cu popula ia i nu pentru popula ie (Quarantelli, 2002, citat de 
Cheval, 2003). 
 Datorit  interven iei unor factori extrinseci pot s  apar  situa ii în care, de i
percep ia este corect , totu i reac ia fa  de un fenomen natural de hazard s  fie 
eronat .

Atitudinea fa  de risc difer  de la individ la individ. Astfel, în timpul 
manifest rii unui hazard natural, unii indivizi tind s  ac ioneze concret, în timp ce 
al ii sunt predispu i spre pasivitate (rug ciuni, contemplare etc.). În cazul 
dezastrelor provocate de evenimentele extreme s-a observat fie o mobilizare a 
tuturor resurselor interioare a celor afecta i manifestat  printr-o atitudine activ ,
voluntar i responsabil , fie printr-o stare de panic . Panica poate avea loc atunci 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

III
/ 2
00
4

Abord ri conceptuale 

27

când evenimentele naturale violente determin  victime omene ti, iar popula ia nu 
este preg tit  cu o solu ie anticipativ .
 Una din cele mai nefaste atitudini este ignoran a, care poate fi individual
sau colectiv i este influen at  de ac iuni gre ite sau irelevante (Smithson, 1989, 
citat de Cheval, 2003). Un tip aparte de percep ie i de atitudine fa  de hazardele 
naturale este fatalismul. Fenomenul este perceput în mod cronic ca inevitabil, dat 
de for e divine, de soart , de destin.

Un concept dezvoltat la sfâr itul secolului trecut este cel al “convie uirii cu 
hazardul” prin care comunitatea î i asum  riscul de a locui într-o regiune expus  la 
fenomene extreme (Tobin & Montz, 1997). Conform acestui concept, dezvoltarea 
percep iei reale a hazardului ocup  un loc de seam  între m surile nonstructurale 
de reducere a vulnerabilit ii unei comunit i.

Comportamentul este puternic infuen at de nivelul de educa ie, de vârst ,
de paramentrii hazardelor etc. i este rezultatul m surii în care fiecare individ 
percepe riscul. Spre exemplu, iner ia popula iei în fa a evacu rilor este i o 
consecin  a temerii de a fi jefuit  gospod ria p r sit , lipsa unui c min sau a unor 
rude apropiate unde s  se refugieze, vârsta înaintat i incapacitatea de a se deplasa 
etc. De i sunt situa ii în care se dispun de ad posturi colective, totu i s-a observat 
c  majoritatea dintre victime se retrag la rude sau prieteni. 
 Întrucât între atitudine i comportament exist  o rela ie direct  este posibil
modificarea atitudinilor prin intermediul comportamentului. Situa iile de 
neconcordan  între atitudine i comportament justificate prin influen ele exercitate 
de diferi i factori limiteaz  posibilit ile de op iune.
 Trebuie f cut  bine distinc ia dintre o percepere dovedit  prin 
comportamentul persoanelor cu ocazia unei catastrofe i perceperea exprimat  cu 
ocazia unei anchete, înainte sau dup  un dezastru. Cele dou  perceperi ale riscului 
nu sunt identice i nicidecum comparabile.Aici intervine gradul de preg tire al 
subiec ilor sub aspectul temei analizate.  
 Pentru a aprecia comportamentele umane în situa ii de risc numeroase 
cercet ri au fost conduse de speciali ti în psihologie, ergonomie i ethologie. 
Rassmusen (citat de Dauphine, 2001), autorul unui raport celebru despre 
securitatea centralelor nucleare americane, a distins, într-o prim  etap ,
comportamente incon tiente, practic automate, procedurale, fondate pe aplicarea 
unor reguli grosolane, i cognitive. Numai acest ultim tip de comportament este 
inventiv i permite elaborarea de solu ii originale, atunci când apare o catastrof .
Având în vedere complexitatea cauzelor de ap rare este necesar ca operatorii s
aib  comportamente automate. 

Opinia, adic  p rerea despre un fenomen natural sau antropic, difer  de la 
un individ la altul i de la o colectivitate la alta, depinzând de o multitudine de 
factori. Majoritatea sociologilor identific  atitudinea cu opinia, care reprezint
expresia ei verbal .
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2. Importan a studiilor de percep ie în cercetarea hazardelor 
naturale

Hazardele au fost întotdeauna o parte a realit ii lumii, iar popula iile care 
locuiesc în areale cu hazarde au adoptat strategii pentru a putea lupta împotriva 
evenimentelor extreme, folosindu- i propriile capacit i, mijloace, cuno tin e i
tehnologii.În timp, individul i societatea câ tig  o experien , care poate fi 
esen ial  în în elegerea evenimentelor extreme i a modului cum trebuie s  fac
fa  situa iilor create de acestea. 

Strategiile de adaptare la evenimentele extreme fac parte din tradi ia i
cultura oamenilor.Percep ia individual  sau colectiv  a poten ialului unor 
evenimente extreme reprezint  o component  important  în managementul 
hazardelor, îndeosebi în etapa premerg toare declan rii i desf ur rii lor. 
Percep ia riscului are pentru managementul hazardelor un rol la fel de important ca 
i evaluarea obiectiv  a riscului. 

 Implicarea comunit ii în aplicarea m surilor de prevenire, diminuare i
reconstruc ie depinde de percep ia uman , care reprezint  o variabil  de seam  în 
procesul reducerii sau transferului riscului. Deciziile individuale i colective, 
imediate sau pe termen lung, se bazeaz  foarte mult pe percep ia riscului.Exist i o 
direc ie de cercetare orientat  pe riscul obiectiv, evaluat pe baze probabilistice. 

Tocmai în temeiul faptului c  anumite atitudini individuale i colective ale 
popula iei din arealele predispuse la hazard nu se pot explica i justifica prin simpla 
analiz  cost-beneficii, unii cerct tori (Gilbert F.) i coli (Chicago) au orientat 
analiza hazardelor spre cercet ri socio-psihologice. În S.U.A. analiza social  a 
devenit parte integrant  a managementului hazardelor înc  din deceniul al aptelea 
al secolului trecut (Cheval, 2003). 

Câmpul analizei riscului a crescut rapid, focalizându-se pe probleme de 
apreciere i management a riscului (Tabelul nr.1). Analiza riscului implic
identificarea, cuantificarea i caracterizarea amenin rilor la adresa s n t ii umane 
i a mediului. Managementul riscului se orienteaz  spre procesele de comunica ie, 

de diminuare i de luare de decizie. O percep ie public  a riscului joac  un rol de 
seam  în analiza riscului aducând în scen  probleme de valori, procese, putere i
întindere (Slovic, 1999). 

Tabel nr. 1. Componentele analizei riscului (dup  Slovic, 2002) 

Aprecierea riscului Identificare Cuantificare 
Caracterizare Managementul riscului Luarea de decizie 

Riscul acceptabil Cât de sigur este suficient de sigur ? Comunicare 
Diminuarea Politic Percep ia riscului 

Valori Probleme de proces: cine decide? Putere 
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Modul în care este perceput riscul joac  un rol important în deciziile pe 
care le iau oamenii, în sensul c  diferen ele în percep ia riscului sunt miezul 
dezacordurilor cu privire la cel mai bun mod de ac iune, între exper ii tehnici i
membrii publicului larg, b rba ii împotriva femeilor, i dintre oamenii apar inând la 
diferite culturi (Slovic,1987). 
 Unii anali ti de riscuri consider  percep iile ca fiind invalide pentru c
acestea iau na tere din influen e subiective. Dar pentru persoana în cauz
percep iile reprezint  singurul punct de vedere relevant deoarece acestea 
incorporeaz  analiza exper ilor împreun  cu judecata individual  bazat  pe 
experien , context social i al i factori. Faptul c  acest punct de vedere este mai 
pu in “ tiin ific “nu îl face invalid. 
 Percep iile riscului au un rol important în amplificarea social  a riscului. 
Prin procesele de amplificare a riscului, impactele adverse ale unui eveniment 
extrem se extind uneori cu mult peste daunele directe asupra victimelor i
propriet ii i pot genera impacte indirecte masive.  
 Perceperea riscurilor este total diferit  fa  de evaluarea riscurilor.Ultima 
este o func ie tiin ific  îndeplinit de obicei de exper i, prin care se caut
excluderea tuturor aspectelor emotive asociate cu preferin ele personale, încât s
produc  rezultate repetabile aplicabile la nivel de grup. În schimb, perceperea 
riscului nu are nici un singur rezultat replicabil pentru c  riscul înseamn  lucruri 
diferite pentru oameni diferi i.
 Whyte i Burton (1982) au subliniat faptul c  pentru cel care percepe riscul, 
consecin ele unei amenin ri adeseori are o mai mare semnifica ie decât probabilitatea, a a
încât formula standard pentru analiza riscurilor poate fi rescris  astfel: 

R = p x Lx

unde: x este o putere care depinde de un num r de factori i a c rei valoare 
numeric  este întodeauna mai mare de 1. 
 Pentru a nu se ajunge la conflicte în managementul hazardului este necesar 
s  se cunoasc  diferen ele dintre evaluarea i perceperea riscurilor (Tabelul nr.2 ).  

Tabel nr. 2. Diferen e majore între evaluarea i percep ia riscurilor (dup  Smith, 2001) 

Faza de analiz Procesele de cercetare a 
riscului 

Procesele de percepere a 
riscului 

Identificarea 
riscului 

Monitorizarea evenimentului 
Concluzie statistic

Intui ie individual
Con tientizare personal

Estimarea riscului Magnitudine/frecven
Costuri economice 

Experien  personal
Pierderi indirecte 

Evaluarea riscului Analiza cost-beneficii 
Politica comunit ii

Factori de personalitate 
Ac iune individual
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În România exist  pu ine studii care au abordat probleme referitoare la 
percep ia riscului sau hazardelor naturale (B lteanu i colab., 2002, Floca, Floca 
Rete an, 2002, Mac, 2003, Cheval, 2003, Arma , 2004 etc.), 

3. Factori care influen eaz  percep ia hazardelor naturale 

Studiile efectuate de White în perioada 1960-1970 au demonstrat c  gradul 
de percep ie a unor evenimente naturale de risc de c tre individ sau societate 
depinde de factori de mediu i de factori de natur  cognitiv i psihologic . Mai 
recent Tobin i Montz (1997) au împ r it factorii care influen eaz  reac ia i
percep ia hazardelor naturale în dou  categorii distincte: cognitivi i situa ionali.
 Percep ia hazardelor este un proces complex care se formeaz  la 
interferen a mai multor factori, fapt ce constituie una din cauzele insuficientei 
explic ri a rela iilor dintre percep ie i modul de reac ie a individului sau a unei 
comunit i fa  de manifestarea evenimentelor extreme.  

Natura individului i a societ ii, mentalit ile i atitudinile fa  de 
evenimentele geografice extreme, tradi iile i credin ele fa  de mediu înconjur tor
constituie factori care influen eaz  percep ia hazardelor naturale.În acela i timp 
percep ia unui hazard ca poten ial risc sau dezastru depinde de gradul de informare, 
de modul în care environmentul furnizeaz  informa iile, de modul în care individul 
sau societatea caut i ob ine informa iile environmentale, etc. Nivelul de 
cunoa tere poate fi un element important, mai ales atunci când este legat de nivelul 
de credin  în sursele de informa ie despre hazard. 

Estimarea riscurilor se realizeaz  nu atât pe baza datelor i a 
metodologiilor tiin ifice, cât pe baza unor evalu ri subiective, de tip intuitiv i
emo ional, ce in de acceptabilitatea i percep ia societ ii
 Conform teoriilor moderne din psihologie exist  dou  c i fundamentale 
prin care fiin ele umane proceseaz  informa ia despre lume când fac judec i sau 
iau decizii.Primul sistem de procesare este mai vechi, intuitiv i rapid, în cea mai 
mare parte automat i func ioneaz  prin mijloace de asem nare i asocia ii, 
incluzând emo ii.Al doilea sistem de procesare este mai lent i func ioneaz  prin 
algoritmi i reguli, necesit  efort i cere con tientizare i control con tient. Aceste 
dou  sisteme de procesare adesea lucreaz  în paralel i când o fac mai des dau 
judec i i decizii identice.
 Sistemul de procesare bazat pe experien  sau pe asociere în contextul 
riscului este cel mai natural i mai obi nuit mod de r spuns la amenin are. Se 
bazeaz  pe imagini i asocieri, legate prin experien  de emo ii i afec iuni. Acest 
sistem transform  aspecte nesigure i amenin toare ale mediului în r spunsuri
afective (ex. fric , team , anxietate) i astfel reprezint  riscul ca i sentiment. 
 Cele dou  sisteme de procesare experimental i ra ional sunt bazate pe 
sentimente i, respectiv, reguli privind percep ia oamenilor asupra riscului. 
Holgrawe i Weber (1993) au ar tat c  un model hibrid de percep ie a riscului care 
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incorporeaz  variabile afective (team ) i cognitive de consecin  (efecte i
probabilit i) furnizeaz  cel mai bun acces pentru percep ia riscului. Loewenstein, 
Weber, Hese i Welch (2001) subliniaz , de asemenea, faptul c  percep iile riscului 
sunt influen ate de procese conduse de asociere i afec iune la fel de mult sau chiar 
mai mult decât de procesele bazate pe regul i ra iune. În cazurile în care efectele 
celor dou  sisteme de procesare nu coincid, sistemul afectiv, bazat pe asocia ii, de 
obicei prevaleaz .
 Sistemul ra ional i cel experimental nu numai c  opereaz  în paralel, dar 
primul pare s  depind  de cel de-al doilea pentru input crucial i ghidare. Luarea de 
decizie ra ional  necesit  integrarea adecvat  a ambelor moduri de gândire. 
 Rela ia i interac iunea dintre cele dou  moduri de procesare este în 
continuare complicat  de faptul c  se pare c  interac ioneaz  cu modul în care 
oamenii primesc informa ii despre magnitudinea i asem narea posibilelor 
evenimente.  
 Experien a anterioar  dobândit  în timp, împreun  cu cunoa terea
personal  direct  a evenimentelor de hazard anterioare are o influen  dominant
asupra percep iei, oferind imagini mai exacte asupra probabilit ilor de apari ie a 
lor în viitor. 
 Atunci când experien a personal  direct  în domeniul dezastrelor lipse te, 
a a cum este cazul multor persoane, indivizii înva  despre hazarde din multe alte 
surse indirecte, inclusiv mass-media. Televiziunea reprezint  o puternic  surs  de 
informa ii care contureaz  percep ia hazardelor.
 Mass-media poate influen a percep ia individual  sau colectiv  prin faptul 
c  poate exagera sau diminua consecin ele pe care le pot avea anumite evenimente 
extreme. De asemenea, poate duce la o accentuare mult prea mare a unor riscuri în 
detrimentul altora. Cu asemenea influen e este posibil ca percep ia hazardelor s  fie 
modelat  pu in diferit fa  de rezultatele obiective provenite în urma analizei 
riscurilor.
 Mass-media perturb  reprezent rile riscului i câteodat  agraveaz
catastrofele.În societ ile moderne, mass-media fasoneaz  percep ia riscurilor. În 
prima faz , ea exagereaz  adesea riscul sau amploarea catastrofei. În anumite ri, 
mass-media, sub dependen a puterii politice, poate s  minimalizeze amploarea 
catastrofei în mod deliberat. 
 Comunicatorii de risc pot influen a percep ia individual  sau colectiv  prin 
transmiterea unui material tehnic complex plin de incertitudini (Slovic, 1986). 
Credin ele ini iale puternice greu de modificat, în schimb lipsa de opinii ferme a 
oamenilor poate fi puternic influen at  de felul în care sunt exprimate riscurile.  
 În confruntarea cu dezastrele naturale majoritatea oamenilor nu dispun de 
experien  personal . Ca urmare, preiau din diferite surse credin e privind 
comportamentul individual i colectiv în cazul unui pericol. Aceste surse sunt 
responsabile de promovarea i men inerea unor arhetipuri comportamentale 
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dovedite a fi eronate în urma unor studii de specialitate (Wegner et.al, 1980, citat 
de Arma , 2004). 
 Experien a din trecut este în strâns  leg tur  cu al i factori cum ar fi 
atitudinea din prezent, personalitatea, speran a în viitor, preg tirea popula iei i
tradi iile de interven ie a autorit ilor.
 Influen a personalit ii este exercitat  mai ales prin a a numitul “tip de 
control“. Acesta clasific  oamenii în func ie de m sura în care ei cred c
evenimentele de hazarad depind de destin (control extern) sau este propria lor 
responsabilitate (control intern). 
 Nivelul de civiliza ie i tipul de organizare socio-spa ial  (mediu urban sau 
rural) influen eaz  gradul de percep ie a unor evenimente naturale extreme.Mediul 
cultural-economic influen eaz  percep ia i atitudinea fa  de hazarde naturale chiar 
i atunci când acestea au caracteristici similare. De exemplu, înc lzirea climei este 

considerat  un pericol poten ial mai frecvent de c tre locuitorii din mediul urban, 
decât cei din mediul rural, mai pu in informa i i instrui i.

Durata locuirii într-un environment, în corela ie cu al i factori, influen eaz
mult percep ia unor evenimente extreme. Astfel, popula ia din Bangladesh vede 
rev rsarea anual  a Brahmaputrei ca parte a ciclului natural, în timp ce inginerii 
occidentali le consider  risc natural (Quarantelli, 2002, citat de Cheval, 2003). 
 Numeroase abateri, între riscul poten ial i riscul perceput, sunt datorate 
culturii popula iilor. Civiliza iile asiatice tr iesc din cultura irigat  a orezului. 
Micile inunda ii, purt toare de soluri ro ii argiloase, sunt un factor de îmbog ire a 
solurilor, de prosperitate i ele sunt apreciate în mod pozitiv. În Bangladesh 
cultivatorii disting cu grij  mica inunda ie util  (barsha) de inunda ia devastatoare 
(bonna). În l imea atins  de ape este cea care face distinc ia între cele dou  forme 
de inunda ie.
 Aceste diferen e nu caracterizeaz  numai societ ile tradi ionale. O anchet
comparativ  realizat  printre locuitorii din San Fernando (California) i din 
Kanazawa (Japonia) conduce la concluzii similare. În California riscul seismic este 
mai pu in sesizat decât riscurile sociale, criminalitatea, viitorul familiei i al 
copiilor, în timp ce japonezii clasific  pe primele locuri riscurile seismice i
poluarea. Singura m sur  de precau ie comun , ei cump r  extinctoare pentru a 
lupta contra incendiilor. 
 În rile lumii a treia, anumite practici culturale au un puternic impact 
asupra perceperii riscului. Caz extrem, în Uganda, p storii himas cred c  vitele mor 
dac  acestea sunt atinse de femei (Mary Douglas, 1992). 
 Exist  mai multe motive pentru care oamenii obi nui i percep hazardele în 
mod diferit fa  de exper i, printre care se pot men iona pozi ia geografic i
aspecte ale personalit ii. De exemplu studiul inunda iilor indic  faptul c  adesea 
perceperile dezv luite de popula ia rural  sunt mai apropiate de estim rile obiective 
decât cele ale popuala iei din mediul urban. 
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Dintre factorii sociali care determin  percep ia evenimentelor de risc se pot 
men iona vârsta, sexul, nivelul de educa ie, venitul etc. Vârsta este un parametru 
esen ial al percep iei. Un studiu realizat de Fischer et al., (1991) scoate în eviden
faptul c  studen ii accentueaz  riscurile la care este expus mediul, în timp ce 
oamenii în vârst  sunt preocupa i de s n tate i probleme de siguran . Adolescen ii
sunt singura categorie de vârst  al c rei procent de mortalitate cre te de o jum tate de 
secol în societ ile avansate. Aceast  cre tere este datorat  din plin unei perceperi 
defectuoase a riscului, mai ales cele legate de automobil sau de arme. 
 Categoriile sociale defavorizate pot s  subevalueze sau s  supraevalueze 
un risc. În California, hispanicii i membrii comunit ii negre percep mai multe 
riscuri decât membrii comunit ii anglo-saxone. 
 La nivelul societ ilor s race cea mai mare parte a popula iei pauperizate 
se stabile te în teritorii cu un grad ridicat de vulnerabilitate. La nivelul societ ilor 
bogate pot s  apar  situa ii când o bun  parte a popula iei bogate se stabile te în 
teritorii cu vulnerabilitate ridicat  fa  de evenimente extreme (California în SUA), 
dar cu avantaje naturale i materiale.În asemenea situa ii mai intervine un factor 
important i anume posibilit ile de asigurare a bunurilor i de via  la valori 
ridicate, ceea ce determin  o percep ie disonant  a pericolelor posibile. 
 Valorificarea unor sisteme naturale susceptibile la risc este motivat  în 
primul rând prin bilan ul costuri probabile/beneficii imediate, productivitatea 
terenurilor (areale inundabile i cu fertilitate ridicat  a solurilor) i lipsa 
alternativelor. Analiza unor asemenea situa ii se poate face folosind rela ia dintre 
costuri i beneficii redat  mai jos: 

BN = BT – CTd 
_ CTa   ±  CCTI (dup  Arma , 2004) 

 unde: BN – beneficiul net derivat din ocuparea unor sectoare cu risc; 
           BT

_  beneficiul total;   
          CTd - costul total al pericolului reprezentat de elementul de risc; 
          CTa -  ajutorul în cazul producerii evenimentului de risc; 
        CCTI -  costul total al litigiului ap rut.
 Prin litigiu se în elege orice contribu ie la cre terea sau diminuarea 
beneficiului net (Alexander, 1992). 
 Indiferent de factorii determinan i, modul de percep ie a unui eveniment de 
risc variaz  în func ie de parametrii evenimentelor extreme (magnitudine, 
frecven , intensitate, durat  etc.), de gradul în care sunt afectate interesele i
veniturile societ ii în cauz , de experien , de modul în care se asociaz  factorii de 
personalitate i de timpul în care se produce percep ia evenimentului.  
 Complexitatea fenomenelor geografice i a societ ii fac ca în procesul de 
percep ie s  intervin  o serie de factori care tind s  îl amplifice, iar al ii s  îl 
diminueze. S-au f cut încerc ri pentru a studia amplificarea social  a riscurilor prin 
care amenin ri relativ mici solicit  un grad puternic dispropor ional de preocupare 
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public  (Kasperson et. Al., 1988). Orice factor care imprim  unui hazard o facilitate 
de memorare poate s  amplifice capacitatea de percep ie a riscului la nivel individual 
sau colectiv. Spre exemplu, evenimentele recente i cele frecvente sunt mai u or de 
re inut în memorie, comparativ cu cele rare. De asemenea, informarea prin mass-
media are un rol important în amplificarea percep iei individuale i colective. 
 Smith (2001) include în categoria factorilor care tind s  amplifice percep ia
riscurilor mai multe tipuri de hazarde (involuntar, de temut, cu multe pierderi, 
necontrolabil, rar) i impacte (imediat, direct), victime grupate în spa iu/timp i
neidentificate, procese neân elese, lipsa credibilit ii în autorit i i surplusul de 
mediatizare. Între factorii care tind s  diminueze percep ia riscurilor au fost 
men ionate diferite tipuri de hazarde (neinten ionat, obi nuit, cu pierderi pu ine, 
controlabile, cunoscute) i impacte (întârziat), victime reduse în spa iu/timp i
evaluate statistic, procese bine în elese, credibilitatea în autorit i i slaba 
mediatizare. 
 O analiz  foarte complet  a diferen elor între perceperea riscului de c tre
exper i i de c tre public a fost f cut  de c tre Victor Covello (1992), care 
analizeaz  posibilit ile de influen  a principalilor factori care amplific  sau 
atenueaz  perceperea riscului de c tre public (Tabelul nr.3).

Tabel nr. 3. Factorii care influen eaz  perceperea catastrofelor (dup  V.Covello,1992) 

Factorul Modalitatea de cre tere a 
percep iei

Modalitatea de diminuare a 
percep iei

Poten ialul catastrofic Concentrare în timp i
spa iu 

Dispersie 
Spa io – temporal

Familiaritatea Non – familiar Familiar  
Puterea de în elegere Inexplicabil Explicabil 
Incertitudinea Incertitudinea tiin ific  Certitudinea tiin ific
Controlul personal Controlabil Necontrolabil  
Voin a de expunere Involuntar  Voluntar  
Efectele asupra copiilor  Puternic  Slab 
Când se resimt efectele  Efecte atenuate în timp Efecte imediate 
Efectele asupra genera iilor 
viitoare Efecte previzibile Efecte imprevizibile 

Identificarea victimelor  Victime identificate Victime statistice 
Teroarea Efecte terifiante Efecte ne terifiante 
Efortul institu iilor  Institu ii absente  Institu ii angajate  
Mediatizarea Puternic  Slab
Istoricul accidentului  Frecvent Rar sau necunoscut 
Echitatea  Impacturi inechitabile  Impacturi echitabile 
Beneficii Beneficii necunoscute Beneficii percepute  
Reversibilitatea Impacturi ireversibile Impacturi reversibile 
Implicarea personal  Puternic  Slab
Originea Bine atribuit  Nesigur
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Factorii analiza i corespund culturii occidentale.Nu este sigur, dup  cum 
arat  autorul, c  importan a posibilit ilor de influen  a percep iei s  nu fie 
identic i în alte culturi. 
 Pe lâng  factorii men iona i dou  dimensiuni sunt importante în percep ia
riscului: timpul i distan a (Fig.1). Percep ia riscului scade în mod nelinear în 
func ie de distan . Astfel, în cazul în care inunda iile afecteaz  spa ii îndep rtate, 
ele sunt foarte slab percepute, chiar dac  fac numeroase victime. Invers, distan ele 
mici sunt cauza supraestim rii unui risc. O lege similar  se aplic  deform rii 
percep iei riscului în func ie de timp. Cre terile vechi au fost repede terse din 
memoriile oamenilor. 

Fig. 1. Diminuarea percep iei riscului în func ie de timp i distan
(dup  A.Dauphiné, 2001) 

4. Tipuri de percep ii

 Smith (2001) a deosebit trei tipuri principale de percep ii: determinat ,
disonant i probabilistic .

Percep ia determinat . Mul i oameni accept  cu greu ideea c
evenimentele extreme apar la întâmplare i ca urmare caut  s  explice faptul c
apari ia lor este determinat i poate fi plasat  în timp într-un anumit tipar, cu 
intervale regulate i cu perioade de revenire ciclice. 

Percep ii disonante. Disonan a sau negarea amenin rii reprezint  forma 
cea mai negativ  a percep iei. Percep ia disonant  este adesea asociat  cu oameni a 
c ror stare material  este foarte bun , dar care risc  un dezastru major. 
Amenin rile vagi i continue a unui eveniment extrem, psihologic sunt primite de 
public cu mult mai mult  dificultate decât avertiz rile pe termen scurt ale altor 
hazarde. Riscurile sunt luate mult mai în serios dac  impactul poate amenin a via a,

Intensitatea 
percep iei

Distan a

Intensitatea 
percep iei

Timpul 
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în mod imediat sau direct. Aceasta înseamn  c  un cutremur, în mod normal, va fi 
raportat ca fiind mai serios decât o secet .

Percep ia probabilistic . Acest tip de percep ie este cel mai sofisticat prin 
faptul c  accept  ideea c  dezastrele vor ap rea i recunoa te faptul c  multe 
evenimente apar la întâmplare. Smith (2001) arat  faptul c  “uneori concep ia
probabilistic  a condus la fatalele “Acte ale lui Dumnezeu”, sindrom prin care 
indivizii nu- i asum  nici o responsabilitate personal  pentru hazarde i î i doresc 
s  evite cheltuielile pentru reducerea riscurilor “ (Smith, 2001, pg.71). 

 5. Studiul percep iei riscului

 Procesele care afecteaz  percep ia riscului pot fi studiate tiin ific, dup
cum i fenomenele i procesele care genereaz  riscul, indiferent de natura lor 
(fizic , chimic , biologic , social ).
 Dup Weber (citat de Slovic, 2002) exist  trei moduri în care percep ia a 
fost studiat : paradigma m sur rii axiomatice, paradigma socio-cultural i
paradigma psihometric . În ce prive te paradigma m sur rii axiomatice, studiile s-
au concentrat asupra modului în care oamenii transform  în mod subiectiv 
informa ia obiectiv  despre risc, respectiv modul în care se reflect  impactul 
evenimentelor extreme asupra vie ii lor. Studiile referitoare la paradigma socio-
cultural  au examinat efectul variabilelor de nivel de grup i cultural asupra 
percep iei riscului. Cercet rile privind paradigma psihometric  au identificat 
reac iile emo ionale ale oamenilor la situa iile riscante care afecteaz  judec ile 
riscului fizic, de mediu i riscurile materiale în moduri care dep esc consecin ele 
obiective (Slovic, 2002).  
 Studierea riscului perceput poate s  permit  elaborarea unei taxonomii 
pentru hazarde, care s  fie folosit  pentru în elegerea i predic ia r spunsurilor la 
riscurile lor. O schem  taxonomic  poate explica, de exemplu, aversiunea extrem
a oamenilor pentru câteva hazarde, indiferen a lor la altele i discrepan ele dintre 
aceste reac ii i p rerile speciali tilor (Cheval, 2002). Asemenea rezultate s-au 
ob inut prin studii referitoare la paradigma psihometric , care folosesc scale 
psihofizice i tehnici de analiz  foarte variate pentru a produce reprezent ri 
cantitative ale atitudinilor i percep iilor riscului, demonstrând c  riscul perceput 
este cuantificabil i predictibil. 
 Studiile psihometrice au demonstrat, în acela i timp faptul c , conceptul de 
risc are diferite semnifica ii pentru diferi i oameni i c  fiecare hazard are un 
ansamblu unic de calit i, care pare a fi legat de riscul s u perceput (Slovic, 2002) . 
 Dup  Smith (2001) percep ia riscurilor poate fi studiat  în dou  moduri 
principale. “Abordarea priorit ilor dezv luite “observ  comportamentul oamenilor 
i ia acest lucru ca fiind o reflec ie a percep iei publice presupunând c , prin 

experien i gre eal , societatea a ajuns la o balan  “acceptabil  “ între riscuri i
beneficii asociat cu orice activitate. “Metoda preferin elor exprimate” folose te
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chestionare pentru a face un num r de oameni s  exprime în mod verbal care le 
sunt priorit ile. Aeast  metod  permite adunarea de informa ii, dar este posibil ca 
persoanele chestionate s  nu se comporte întodeauna a a cum presupun ei c  ar 
reac iona într-o situa ie de hazard. 
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