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PSIHOLOGIA MEDIULUI 

CURSUL 4 

ATITUDINILE ENVIRONMENTALE 

 
 

Să ne gândim la un loc specific : holul unei bănci, dormitorul nostru, plaja care ne 

place cel mai mult pe litoralul românesc, un mall etc. Ne pasă în vreun fel de locul 

acesta? Ce cuvinte am folosi pentru a-l descrie ? E frumos ? Primitor? Ce sentimente ne 

induce ? Ce înseamnă el pentru noi ? Credem că alţii gândesc la fel despre el ? 

În cursul de faţă ne vom concentra asupra atitudinilor faţă de mediu sau 

environmentale. Atitudinile environmentale includ, în principiu, orice atitudine faţă de 

mediul natural sau cel construit, dar de obicei cercetătorii care le studiază se opresc 

asupra  grijii şi preocupării subiecţilor faţă de natură, asupra gradului în care subiecţilor 

le pasă de starea mediului natural. 

De obicei, termenii de raportare environmentală şi de apreciere environmentală 

sunt discutaţi în legătură cu atitudinile environmentale.  

Raportarea environmentală se referă la impresiile unei persoane despre un loc. 

Studiind raportarea environmentală ne centrăm pe trăirile şi stările individuale legate de 

mediu.  

Dimpotrivă, în aprecierea environmentală accentul cade pe mediu, pe stabilirea 

calităţii lui sau a lipsei de calitate. Aprecierea environmentală constă în combinarea 

aprecierilor mai multor indivizi (de obicei, experţi sau utilizatori ai mediului respectiv) 

într-o judecată unică, ce are astfel un fundament obiectiv. 
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1. CONCEPTUL DE ATITUDINE ENVIRONMENTALĂ 

 

Aşadar, atitudinea environmentală corespunde preocupării individului faţă de 

mediu ca ceva care merită înţeles, protejat, întărit. Cât de îngrijoraţi suntem cu privire la 

starea clădirii în care locuim, a zonei verzi din vecinătate, a oraşului nostru, a Deltei 

Dunării, a planetei? Cât de preocupaţi sunt cei din jur? 

De ce studiem atitudinile environmentale?  

1. pentru că ele pot să informeze anumiţi responsabili din viaţa comunităţii sau a 

societăţii în general dacă un program environmental (bunăoară, reîmpădurirea unei zone 

sau colectarea gunoiului menajer pe categorii) se bucură de sprijin din partea populaţiei. 

 2. ele pot ajuta în stabilirea unor scopuri environmentale (de exemplu, reciclarea a 

60% din ziare în următorii doi ani). Astfel de scopuri nu trebuie să fie foarte greu de 

atins, dar nici foarte uşor, dat fiind că sunt atâtea de făcut în domeniul protecţiei 

mediului.  

3. În sfârşit, deşi atitudinile nu se traduc întotdeauna în comportamente, ele pot să 

indice ce anume fac indivizii cu privire la mediu în prezent sau cel puţin ce intenţionează 

să facă. 

Mai frecvent decât conceptul atitudine se foloseşte conceptul preocupare 

environmentală (environmental concern).  Preocuparea este o atitudine sau apreciere 

pentru care conexiunile comportamentale sunt extrem de importante.  

 

 

2. COMPONENTELE ATITUDINII ENVIRONMENTALE 

 

Orice atitudine are trei componente: cognitivă, afectivă şi conativă.  

 -  componenta cognitivă, în cazul atitudinilor environmentale, se referă la ceea ce 

ştie sau gândeşte un individ despre un mediu;  

 -   componenta afectivă se referă la raportarea emoţională la mediu;  

 - componenta conativă (sau volitivă; care ține de voință) priveşte intenţiile 

individului de a desfăşura un comportament sau altul în legătură cu mediul.     
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3. INSTRUMENTE DE MĂSURĂ 

 

Pentru a măsura atitudinile environmentale, avem nevoie de instrumente precise şi 

valide. Unele instrumente au fost concepute pentru scopuri specifice, ca de exemplu 

atitudinea faţă de transportul reziduurilor nucleare.  

1. The Maloney-Ward Ecology Inventory conţine 45 de itemi aranjaţi 

în 4 subscale: afect, cunoştinţe, angajament verbal, angajament efectiv. 

Afectul are legătură cu componenta afectivă a atitudinii. Cunoştinţele, 

cu cea cognitivă. Ultimele două subscale reprezintă componenta 

conativă. Angajamentul verbal măsoară ceea  ce subiecţii spun că vor 

face pentru conservarea mediului. Subscala de angajament efectiv le 

cere subiecţilor să spună ce au făcut în mod real.  

2. The Weigel Environmental Scale e o scală în 18 itemi fără subscale 

separate 

3. The New Ecological Paradigm (NEP) Scale e o scală cu 15 itemi ce 

măsoară acordul subiecţilor cu o perspectivă generală asupra „planet 

Earth” 

4. Environmental Attitudes Scale face distincţia între subiecţii 

ecocentrici (care valorizează natura pentru ea însăşi) şi subiecţii 

antropocentrici (care aderă la temele environmentale pentru că înţeleg 

natura ca izvorul confortului, sănătăţii şi calităţii vieţii). Cei ecocentrici 

sunt mai preocupaţi de problemele environmentale. 

5. The Environmentalism Scale are trei subscal:. 1. Subscala de 

environmentalism intern se referă la credinţele persoanei despre 

relaţiile dintre umanitate şi natură şi la relevanţa personală a temelor 

environmentale. 2. Environmentalismul extern include atitudini faţă de 

teme din afara eului, ca bunurile de consum, legislaţia şi aspecte 
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economice legate de mediu. 3. Environmenatismul substanţial 

evaluează atitudinile subiectului faţă de gravitatea problemelor 

environmentale, ca poluarea, despăduririle, dispariţia unor specii 

biologice.  

6. The Ecological Hopelessness Scale măsoară gradul de lipsă de 

speranţă al subiectului. Gradul în care individul crede că e deja prea 

târziu pentru a interveni în chestiunile privind mediul.  

7. The Environmental Worry Scale a fost dezvoltată iniţial pentru a 

măsura anxietatea muncitorilor faţă de efectele expunerii lor la 

solvenţii organici. În timp ce pesimismul e fatalist, îngrijorarea poate fi 

factorul care declanşează comportamentul pro-environmentalist al 

subiecţilor.      

8. The Kellert Perceptions of Wildlife Scale se bazează pe o tipologie a 

atitudinilor faţă de animale. 

 

 

4. UTILITATEA NEP 

 

 În Statele Unite, NEP este larg folosită, considerându-se că poate prezice suportul 

subiecţilor faţă de politicile environmentale.  

 Până aproximativ în anii 80, concepţia despre relaţia dintre om şi natură era că 

mediul fizic poate suporta o creştere nelimitată a industriei şi a societăţii umane în 

general. Credinţa în creşterea economică şi în abundenţa materială era nestrămutată. 

Societatea umană era înţeleasă ca stăpânind natura şi ca subordonând-o scopurilor ei de 

dezvoltare. Pirages şi Ehrlich (1974) au numit această concepţie „paradigma socială 

dominantă” (PSD) şi i-au atribuit trăsături antienvironmentale. 

 Potrivit lui Dunlap şi Van Liere (1980), cercetătorii care au construit NEP (New 

Ecological Paradigm), la sfârşitul anilor 70, a apărut o nouă conştiinţă environmentală şi 

un nou set de idei a subminat PSD. Ei, Dunlap și Van Liere,  încearcă să măsoare noile 

atitudini şi propun denumirea NEP pentru această nouă concepţie despre lume.  
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 Dezvoltarea ideilor environmentaliste este legată, în Statele Unite, de o schimbare 

post-materialistă în valorile culturale. Progresul industrial şi standardul înalt de viaţă sunt 

premise ale apariţiei atitudinilor pozitive şi preocupării faţă de mediu. Prin urmare, s-a 

presupus că doar subiecţii din ţările prospere au preocupări pentru conservarea mediului. 

Această presupunere se bazează, desigur, pe modelul motivaţiei elaborat de Maslow: cei 

din ţările sărace ar fi absorbiţi de satisfacerea nevoilor de bază.  

Totuşi, cercetătorii n-au reuşit să găsească prea multe probe în sprijinul acestei 

ipoteze.  Într-o anchetă intitulată „Health of the Planet”, Dunlap şi Gallup (1993) au 

examinat atitudinile environmentale ale persoanelor din 24 de ţări – ţări dezvoltate, dar şi 

ţări în curs de dezvoltare. Rezultatele au indicat o preocupare intensă a subiecţilor din 

ţările sărace pentru problemele legate de mediu. Alte studii, realizate de exemplu în 

Turcia sau Mexic au formulat concluzii similare. În mod clar, atitudinile environmentale 

nu sunt un lux pe care şi-l permit doar bogaţii.  

O explicaţie posibilă pentru prezenţa atitudinilor environmentale la subiecţii din 

ţările sărace este faptul că valorile şi cultura joacă un rol important în determinarea 

atitudinilor faţă de mediu. Cultura este un set de atitudini, valori, credinţe, 

comportamente, împărtăşite de un grup şi transmise de-a lungul a mai multe generaţii. 

Cultura şi valorile sunt în mod firesc legate de problemele de mediu locale şi specifice şi 

de aceea este important să studiem cum percep oamenii mediul lor particular.  

 

 

5. NEP ȘI SCALA LUI KELLERT 

 

Din păcate, scala NEP măsoară preocuparea generală pentru conservarea 

mediului, şi nu preocuparea pentru probleme specifice de mediu sau pentru medii 

specifice. Stern şi Dietz (1994), de pildă, au propus fundamentarea preocupării 

environmentale pe valori. Totuşi, a măsura orientarea generală valorică nu poate da 

seama de preocupările pentru medii specifice.  
 

 
1. We are approaching the limit of the number of people the earth can support. 

2. ( R) Humans have the right to modify the natural environment to suit their need. 
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3. When humans interfere with nature it often produces disastrous consequences 

4. ( R) Human ingenuity will insure that we do not make the earth unlivable  

5. Humans are severely abusing the environment 

6. ( R) The earth has plenty of natural resources if we just learn how to develop 

them. 

7. Plants and animals have as much right as humans to exist 

8. (R) The balance of nature is strong enough to cope with the impacts of modern 

industrial nations 

9. Despite our special abilities humans are still subject to the laws of nature (R)  

10. ( R) The so-called ‘ecological crisis’ facing humankind has been greatly 

exaggerated 

11. The earth is like a spaceship with very limited room and resources 

12. (R  ) Humans were meant to rule over the rest of nature 

13. The balance of nature is very delicate and easily upset (R)  

14. ( R) Humans will eventually learn enough about how nature works to be able to 

control it  

15.  If things continue on their present course, we will soon experience a major 

ecological catastrophe. 

 
 
   O altă scală importantă pentru măsurarea atitudinilor environmentale a fost 

dezvoltată de Stephen Kellert (1974; 1980). Kellert  s-a concentrat pe atitudinile faţă de 

animale pentru a măsura percepţiile asupra vieţii sălbatice şi asupra lumii naturale. 

Scopul cercetărilor lui a fost acela de a căuta „aspectele fundamentale ale relaţiei om-

animal pentru a înţelege motivaţia oamenilor de a se implica în activităţi legate de 

animale: vânătoare, pescuit, creşterea unui animal de companie etc”. Psihologul american 

a construit câteva scale: ecologică, morală, naturalistă etc. care aruncă lumină asupra 

orientărilor valorice faţă de animale dar şi faţă de natură în general. El afirmă: 

„Animalele ar putea reprezenta un instrument metaforic pentru a exprima percepţiile şi 

sentimentele faţă de lumea non-umană. Animalele funcţionează adesea ca un barometru 

simbolic al credinţelor şi evaluărilor fundamentale ale oamenilor asupra naturii”. Kellert 
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este convins că măsurile sale asupra atitudinilor, comportamentelor şi cunoştinţelor 

despre animale sunt o reflexie a relaţiei dintre oameni şi natură.  

 

Kellert Factors and Individual Items 

Moralistic/Aesthetic 

Item 1 Wanting to protect the natural resources and beauty of the Caribbean  

Item 2 Leaving the earth in a good shape for future generations 

Item 3 An appreciation for the beauty of nature 

Item 4 Wanting your family to live in a healthy, pleasant environment 

Item 5 Nature is God’s creation and humans should respect God’s work 

Item 6 All life in nature has a right to exist 

Dominionistic 

Item 7 There is nothing wrong with sports such as horse racing or hunting that 

require intense training of animals 

Item 8 I think that a person sometimes has to beat a horse or a dog to get it to 

obey orders properly 

Item 9 I admire someone who works hard to shoot a large game animal such as 

a deer or trap a large fish such as a blue marlin) 

Item 10 Using animals as performers in circuses is not wrong 

Item 11 A dog trained for a task, like a hunting dog (or a dog to protect the 

house), is generally a better dog than one 

owned just as a pet 

Utilitarian 

Item 12 Natural resources must be developed even if the loss of wilderness 

results in smaller wildlife populations 

Item 13 Protecting jobs right now is more important than saving habitats for 

plants and animals 

Item 14 I approve of building in wetlands that ducks and other nonendangered 

wildlife use, if these wetlands are 

needed for housing developments 
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Item 15 I care more about the suffering of individual animals than I do about the 

extinction of a species 

Item 16 The world would not suffer if species like snakes and mosquitoes were 

eliminated 

Item 17 I see nothing wrong with farmers shooting ocelots (guaraguaos) 

(wolves), if they kill their chickens 

Humanistic 

Item 18 I have owned pets that were as dear to me as another person 

Item 19 I believe that companion animals can reciprocate affections showed to 

them by their owners 

Item 20 I think love is an emotion that people should feel only for other people, 

not for animals 
 

 

6. NIVELUL PREOCUPĂRII ENVIRONMENTALE 

 

Ştim că, în zilele noastre, există o grijă deosebită pentru conservarea mediului 

natural. E la modă să fii ecologist, să-ţi declari îngrijorarea în legătură cu diverse 

probleme environmentale. Pentru a câştiga credibilitate, vedetele afişează atitudini 

environmentale. Totuşi, trebuie să ne întrebăm: toată lumea poartă grija mediului? Cât de 

îngrijoraţi sunt oamenii în legătură cu mediul? S-a schimbat atitudinea lor în decursul 

anilor? Dezastrele ecologice afectează atitudinile environmentale? 

În general, sondajele efectuate în Statele Unite indică o creştere a preocupării 

oamenilor pentru mediu. 60% dintre americani cred că guvernul lor cheltuieşte prea puţin 

pentru chestiunile legate de mediu.  

O manieră de a studia atitudinile environmentale  este de a le compara cu alte 

atitudini. Un studiu efectuat cu ajutorul scalei Rokeach Value Survey a relevat că mediul 

curat se situează al cincilea în preferinţele subiecţilor, după libertate, securitatea familiei, 

sănătate, pace.  

Totuşi, menţionăm că subiecţii încep să aibă reticenţe atunci când sprijinul lor 

pentru ideile ecologiste trebuie să depăşească nivelul declaraţiilor. Dacă protejarea şi 
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perpetuarea mediului curat presupune sacrificii, eforturi şi schimbarea stilului de viaţă al 

subiectului, atunci subiecţii devin ezitanţi.  

Desigur, nu suntem preocupaţi în egală măsură de toate tipurile de environment şi 

de toate aspectele mediului. Un studiu a pus în evidenţă că ne implicăm în măsuri diferite 

cu privire la transportul în comun, curăţenia străzilor oraşului şi menţinerea parcurilor. 

Cei ce au atitudini pro-environmentale cu privire la multe aspecte ale mediului au o etică 

environmentală generalizată.  

În plus, grija noastră pentru mediu variază în timp. Când se întâmplă, de exemplu, 

ceva care afectează foarte grav mediul, atitudinile environmentale se intensifică şi 

îngrijorarea noastră creşte. După catastrofa de la Cernobîl, de pildă, grija pentru mediu a 

urcat la cote niciodată atinse mai înainte.   

 

 

7. FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ ATITUD INILE 

ENVIRONMENTALE 

 

Desigur, nu toţi indivizii sunt pro-environmentali în aceeaşi măsură. Fluctuaţiile 

în atitudinile environmentale depind de factori situaţionali dar şi de factori personali. 

De pildă, femeile raportează în general mai multă grijă pentru mediu decât 

bărbaţii, declară că sunt dispuse să depună eforturi pentru a rezolva problemele 

environmentale (angajament verbal), dar, în fapt, fac mai puţin decât bărbaţii şi au mai 

puţine cunoştinţe despre problemele environmentale decât aceştia. Ultimul efect s-ar 

putea explica prin faptul că, în mod tradiţional, sistemul de educaţie n-a încurajat fetele să 

se intereseze de ştiinţă şi mediu. 

Există, desigur, un efect al vârstei. Adulţii sunt mai interesaţi de chestiunile legate 

de mediu decât copiii. Pe de altă parte, copiii de astăzi beneficiază de o mai bună 

informare environmentală decât părinţii lor. Trebuie ţinut cont, în plus, că unele generaţii 

au fost afectate de anumite evenimente ecologice la scară mare sau de o intensificare a 

propagandei environmentaliste. 

Indivizii cu opinii politice conservatoare sunt mai puţin environmentalişti decât 

alţii.  
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De asemenea, practicanţii creştinismului nu sunt preocupaţi de mediu într-o 

măsură semnificativă.  

În privinţa influenţei clasei sociale, în general, atitudinile proenvironmentale 

corelează cu apartenenţa la clasele mijlocii şi superioare. Condiţia economică precară îi 

împiedică pe oameni să aibă preocupări legate de mediu. 

Mediul de provenienţă, rural sau urban, marchează şi el atitudinile indivizilor. Cei 

din mediul rural au atitudini environmentale mai puţin pronunţate. Ei sunt mai degrabă 

antropocentrici decât ecocentrici (ecocentrismul este credinţa că natura merită să fie 

protejată, indiferent de costurile şi beneficiile oamenilor), căci ei utilizează resursele 

naturii în scopul ameliorării vieţii umane. 

Fără îndoială, valorile se află în legătură cu atitudinile environmentale. Persoanele 

orientate spre valori îşi fac griji cu privire la felul în care va evolua mediul natural. La fel, 

cei aflaţi la un stadiu înalt de dezvoltare morală, cei ce cred că orice acţiune a lor e 

importantă şi poate contribui la obiectivul general de protejare a naturii, cei ce se simt 

responsabili pentru actele lor.    

 

 

8. EDUCAȚIA ENVIRONMENTALĂ 

 

Natura trebuie protejată în faţa tehnologiei. Atitudinile şi comportamentele 

proenvironmentale sunt răspândite, dar poate nu atât de răspândite pe cât ar fi necesar. 

Cum procedăm pentru a întări tendinţele proenvironmentale? Cum schimbăm atitudinile 

oamenilor şi cum îi determinăm să se comporte în acord cu atitudinile lor? Răspunsul e 

simplu: prin educaţie. Prin educaţie environmentală. Dar cum, în mod precis, îi putem 

educa pe oameni?  

Educaţia environmentală cuprinde o varietate de demersuri pentru a schimba 

atitudinile şi comportamentele, demersuri bazate pe diverse metode, toate însă adoptând 

abordarea profesor-elev. Foarte multe cercetări din domeniul educaţiei environmentale au 

comparat eficienţa metodei tradiţionale, lecţia sau conferinţa, cu metode moderne.  Din 

păcate, majoritatea programelor de educaţie environmentală nu şi-au atins scopul, n-au 

reuşit să schimbe atitudinile subiecţilor aşa cum şi-au propus sau, cele mai multe, n-au 
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reuşit să facă legătura între atitudinile environmentale şi comportamentele 

environmentale. De obicei, tot ce reuşesc să realizeze astfel de programe este să amplifice 

cunoştinţele cu privire la mediu ale subiecţilor. 

Treptat, cercetătorii şi cei ce aplicau programele au descoperit un set de reguli 

care, respectate, pot amplifica eficienţa educaţiei environmentale: să adaptăm programul 

la nivelul cunoştinţelor, atitudinilor şi dezvoltării morale a subiecţilor; să explicăm 

avantajele şi dezavantajele intervenţiei, să încurajăm contactul cu natura, să stimulăm 

simţul responsabilităţii şi controlul personal, să implicăm emoţiile subiecţilor, să întărim 

sensibilitatea lor environmentală, să încurajăm formarea şi perpetuarea normelor în 

favoarea mediului etc.  

De asemenea, cercetătorii au propus metode alternative la lecţie, expunere sau 

conferinţă, metode care să depăşească simpla furnizare de cunoştinţe environmentale. 

Aşa sunt simulările. Acestea seamănă cu jocul de rol; subiecţii sunt puşi să acţioneze ca şi 

cum s-ar afla într-o sit reală; poveştile environmentale (deosebite de expunerile din 

manuale; în ele se relatează întâmplări cu miză environmentală prin care trec personaje 

asemănătoare subiecţilor), folosirea imaginilor, organizarea de evenimente publice cu 

profil environmental (de exemplu, ziua parcului X). 

 

 

9. RELAȚIA DINTRE ATITUDINE ȘI COMPORTAMENT 

 

Relaţia aceasta reprezintă una din cele mai dificile chestiuni teoretice din 

psihologie. Întotdeauna, psihologilor le-a fost greu să precizeze când atitudinea determină 

comportamentul şi când nu.  

Cu privire la relaţia dintre atitudinile environmentale şi comportamentul pro-

environmental, studiile n-au pus în evidenţă o dependenţă rigidă. Atitudinile 

environmentale nu dau naştere decât rareori unui comportament aflat în concordanţă cu 

ele. Cercetătorii explorează chiar felul în care oamenii justifică discordanţă dintre 

atitudinile lor faţă de mediu şi impasibilitatea lor comportamentală. 

De asemenea, cercetătorii s-au aplecat asupra factorilor care moderează relaţia 

atitudine-comportament. De pildă, doi psihologi americani au studiat legătura dintre 
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atitudinile fermierilor faţă de conservarea solului şi comportamentul lor real de 

conservare a solului. Corelaţia dintre cele două variabile era foarte slabă. Ceea ce media 

relaţia era statusul socio-economic al fermierilor, în sensul că cei cu venituri mari îşi 

permiteau să desfăşoare comportamente în concordanţă cu atitudinea, în vreme ce cei 

săraci declarau atitudini faţă de conservarea solului care nu se regăseau în conduita lor. 

O meta-analiza a studiilor asupra determinanţilor comportamentului 

environmental (meta-analiza este o modalitate statistică de a combina rezultatele mai 

multor studii care au examinat o aceeaşi chestiune pentru a formula o concluzie generală) 

a scos în evidenţă şi alţi factori, în afara atitudinilor environmentale: cunoştinţele 

individului despre chestiunile environmentale, cunoaşterea strategiilor de acţiune, locul 

controlului intern, angajamentul verbal, grija pentru mediu.   

 

 

10. IMPRESIILE PERSONALE ASUPRA LOCULUI: RAPORTAREA 

ENVIRONMENTALĂ 

 

Oamenilor le plac anumite locuri şi le displac altele. Ei trăiesc emoţii legate de 

locuri şi au sentimente pentru ele. Anumite locuri au semnificaţie pentru noi, anumite 

peisaje ne farmecă, anumite cartiere ni se par periculoase etc.  

Raportarea environmentală cuprinde şase tipuri de impresii: descrieri, evaluări, 

judecăţi de frumuseţe, reacţii emoţionale, semnificaţii şi judecăţi de risc.  

Kenneth Craik, în 1971,  a construit un model al felului în care oamenii îşi 

construiesc impresii despre mediu. El arată că observatorii pot fi cei ce utilizează locul 

(locuitorii unui cartier în cazul unui cartier, studenţii în cazul clădirii universităţii, clienţii 

în cazul unui mall sau al unui supermarket), pot fi experţi (arhitecţi, agenţi imobiliari), 

pot fi grupuri speciale (bătrâni, săraci).  

Metodele prin care se construiesc impresiile despre locuri sunt: simpla trecere 

prin locul respectiv pe jos sau cu maşina, plimbarea, survolarea locului din avion, 

fotografiile, filmele, schiţele sau desenele, povestirile altora.  

Tipurile de impresie le-am menţionat deja (cele şase).  
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În sfârşit, Craik pretinde că impresiile au formate diferite: ele se prezintă sub 

forma: 

  - unei liste,  

  - unei scale,  

 - unei perspective istorice,   

 -  unei opinii despre consecinţele umane asupra mediului.  

Complexitatea raportării rezultă din mulţimea combinaţiilor posibile în modelul 

lui Craik: diferiţi observatori pot folosi metode diferite, structurându-şi impresiile în 

formate diferite şi judecăţi de tip diferit.  

Cele mai multe cercetări asupra raportării environmentale se focalizează pe câte 

un item din fiecare din categoriile lui Craik (observatori, metodă, tip de impresie, format) 

şi aplică o astfel de combinaţie la un mediu specific. De exemplu, se pot studia  

raportările locuitorilor unui cartier, luând în calcul judecăţile descriptive aşa cum le 

formulează ei mergând prin cartier şi cerându-le să se focalizeze asupra consecinţelor 

intervenţiei umane.  

Desigur, există foarte mulţi factori care influenţează raportarea environmentală a 

unui individ, atât factori personali (vârsta, cultura, personalitatea, experienţa, dispoziţia), 

cât şi factori environmentali (complexitatea mediului, caracterul lui natural, stilul 

arhitectural, conţinutul etc.). 

 

 

11. APRECIEREA ENVIRONMENTALĂ 

 

Raportările sunt centrate pe individ, ele descriu felul în care indivizii gândesc şi 

simt despre locuri. Dimpotrivă, aprecierile sunt centrate pe loc. Ele se focalizează pe 

calitatea unui loc privit dintr-o perspectivă umană foarte largă.  

Pentru a înţelege cum se raportează indivizii la mediu, studiem judecăţile lor 

despre mai multe locuri. Pentru a înţelege un loc. studiem judecăţile mai multor indivizi 

asupra locului respectiv. 
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Raportările comportă concepte psihologice (emoţie, semnificaţie, grijă, 

preferinţă). Aprecierile urmăresc măsurarea proprietăţilor fizice (calitatea 

environmentală), folosind abilităţile perceptive umane.         

Evident, pentru a propune, adopta sau modifica un program de intervenţie, se 

efectuează aprecieri. Demersul de apreciere environmentală stă, aşadar, la baza 

intervenţiei. De pildă, cercetările de apreciere a peisajelor sunt făcute pentru a se stabili 

obiectiv ce tipuri de peisaje trebuie dezvoltate în parcuri.  

Acelaşi Kenneth Craik, pe care l-am menţionat în cazul raportării environmentale, 

a descris cinci tipuri de apreciere environmentală ce pot fi realizate:  

1. Pot fi măsurate proprietăţile fizice şi spaţiale ale locului. De exemplu, 

adâncimea unei văi, numărul de coline pe care este aşezat un oraş,  numărul de încăperi 

dintr-un sediu guvernamental etc.;  

2. Numărul şi varietatea obiectelor plasate pe locul respectiv pot fi estimate. Ce 

fel de mobilier se găseşte într-o sală de reuniune? Dar într-o grădină?;  

3. Trăsăturile locului pot fi apreciate. E primitor peisajul acesta? Clădirea aceasta 

e impozantă?;  

4. Pot fi notate comportamentele care survin într-un loc anume. Există locuri care 

suportă foarte multe activităţi umane (de exemplu, un parc) şi altele care suportă foarte 

puţine (de exemplu, un câmp cultivat cu grâu);  

5. Poate fi apreciat climatul social sau atributele instituţionale ale locului 

respectiv. În cazul unei şcoli, bunăoară, trebuie stabilit dacă e organizată, primitoare, 

caldă etc. În cazul unui spital, dacă e confortabil, curat, etc.   

Deteriorarea ecosistemelor şi poluarea au impus eforturi de protejare a mediului 

natural. Primul pas în programele de protejare îl reprezintă tocmai aprecierea 

environmentală, mai ales cea de primul tip, măsurarea proprietăţilor fizice şi spaţiale ale 

mediului. 


