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PSIHOLOGIA MEDIULUI 

CURSUL 15 

DEZASTRELE NATURALE 
 
 

 

Psihologia a tratat în general dezastrele, atât pe cele naturale cât şi pe cele 

tehnologice, din perspectiva stressului. Psihologii au distins trei tipuri de evenimente care 

induc stress. Primul tip, microstresorii, se referă la evenimente de importanţă redusă, care 

se repetă : de exemplu, transportul în comun. Al doilea tip, stresorii personali includ 

ameninţări sau pierderi ce survin la nivel personal (de exemplu, pierderea cuiva iubit, 

pierderea slujbei etc.). În sfârşit, al treilea tip de stresori sunt evenimente foarte intense şi 

foarte grave, cu un potenţial imens de distrugere. Psihologii le-au numit evenimente 

cataclismice. Sunt spontane, extrem de puternice, afectează un mare număr de oameni şi 

impun eforturi susţinute de adaptare. În rândul evenimentelor cataclismice se numără 

războiul, închisoarea, deportarea, dezastrele naturale.  

 

 

1. EVENIMENTE CATACLISMICE ȘI DEZASTRE NATURALE 

 

În cursul de faţă vom face distincţia între dezastrele naturale, provocate de forţe 

naturale şi dezastrele sau catastrofele tehnologice, provocate de acţiunile oamenilor de 

modificare a mediului. Multe dintre dezastrele naturale, ca furtunile sau seceta sunt legate 

de fenomenele meteorologice.  

Dezastrele naturale sunt evenimente foarte rare. Mulţi dintre noi nu trăiesc decât 

un astfel de eveniment în cursul vieţii. Totuşi, consecinţele lor dureroase le fac să pară 

mai frecvente.   
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Dezastrele naturale sunt greu de definit, pentru că stabilirea criteriilor lor este 

dificilă. Fără îndoială, e simplu de hotărât în ce măsură un dezastru este natural : 

dezastrele naturale sunt cauzate de forţe naturale şi nu se află sub controlul oamenilor. 

Ele sunt produsul forţelor fizice care guvernează pământul, oceanele şi atmosfera şi 

oamenilor nu le rămâne decât să înveţe să le facă faţă.  

Este evident, de exemplu, că nu toate furtunile sunt dezastre. Atunci ce anume 

distinge un dezastru natural de evenimentele mai puţin grave? Pagubele pe care le 

produce? De obicei, considerăm că dezastrele provoacă pagube materiale imense şi 

moarte. Dar cum putem cuantifica pagubele? Există un minimum, sub care un eveniment 

natural nu mai poate fi considerat dezastru? Sau poate ar trebui să folosim reacţiile 

victimelor (de exemplu, panica) ca indicatori pentru calitatea de dezastru a unui 

eveniment natural? 

În general, agenţiile pentru situaţii de urgenţă din diverse ţări au definiţii ale 

dezastrelor naturale care ţin seama de natura fenomenului şi de pagubele produse de el. 

Dacă fenomenul e furtună, inundaţie, cutremur, secetă, avalanşă, incendiu (de pădure) şi 

produce însemnate pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti, avem de-a face cu un 

dezastru natural. Totuşi, astfel de definiţii nu urmăresc decât să stabilească dacă e nevoie 

de intervenţie. Ca atare, ele nu sunt extrem de precise. Să ne gândim că o furtună 

puternică în deşert, acolo unde nu trăieşte nimeni, nu produce pagube şi, deci, nu e un 

dezastru natural, în vreme ce aceeaşi furtună abătută asupra unei mari aglomeraţii urbane 

este un dezastru natural. 

 

 

2. CRITERIUL PERTURBĂRII 

 

În 1985, Quarantelli (apud Bell et al., 1996) a arătat că a lua în calcul distrugerile 

şi pagubele nu e suficient pentru un dezastru natural. Magnitudinea impactului 

dezastrului poate fi definită, mai exact şi mai convenabil, în termeni de perturbare. 

Aceasta e gradul în care funcţionarea individului, grupului sau a organizaţiei este blocată. 

E posibil ca un fenomen natural să fie distructiv, dar nu deosebit de perturbator.  
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Dimpotrivă, putem avea distrugeri puţin vizibile, dar perturbări majore. De pildă, 

furtunile care determină mari perturbări prin ameninţarea pe care o reprezintă pot fi 

considerate dezastre naturale, chiar dacă nu au produs mari pierderi. Avantajul folosirii 

acestei definiţii constă în faptul că perturbarea poate fi măsurată. Ea oferă o estimare 

foarte importantă a consecinţelor fenomenului natural, arătându-ne câtă dezorganizare 

sau întrerupere a suferit viaţa socială normală. 

Cutremurele survenite în zone izolate cauzează distrugeri, dar puţine perturbări. 

Dimpotrivă, furtunile de zăpadă pot provoca pagube minime, dar perturbă în mod 

semnificativ viaţa cotidiană. Înţelegem din această abordare că fenomenele naturale 

trebuie să perturbe viaţa comunităţilor pentru a fi considerate dezastre naturale.  

Să remarcăm că problema pe care am semnalat-o la început cu privire la definiţie 

rămâne. Cât de mare trebuie să fie perturbarea pentru ca un veniment să fie considerat 

dezastru? E greu de stabilit un prag. Nu ne rămâne decât să presupunem că perturbarea 

trebuie să fie substanţială.    

De fapt, multe dezastre nu sunt 100% naturale, că în cazul multora intervenţia 

omului este prezentă. Cutremurele de pământ, erupţiile vulcanilor, avalanşele pot fi 

influenţate de activitatea umană. Testarea bombelor de diferite tipuri sub pământ, de 

exemplu, poate contribui la declanşarea unor fenomene naturale violente. Considerăm că 

inundaţiile sunt dezastre naturale, deşi ele au la bază, adesea, o combinaţie de cauze 

naturale (ploia) şi artificiale (proasta construcţie a digurilor).  

 

 

3. CUM CERCETĂM DEZASTRELE? 

 

Cercetarea asupra dezastrelor naturale pune serioase probleme psihologilor. 

Aceste evenimente sunt studiate aproape întotdeauna după ce au survenit. Prin urmare, 

psihologii nu pot avea date despre indivizii afectaţi de dezastru înainte ca dezastrul să se 

producăşi deci nu pot demonstra atât de simplu, că s-au produs schimbări importante în 

dispoziţia afectivă şi în comportament. Chiar dacă efectuăm o comparaţie între un grup 

de victime ale dezastrului şi un grup de persoane neafectate, nu putem fi siguri că 

diferenţele pe care le observăm erau prezente înainte de dezastru. E dificil să alegem 
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grupul de control – cu cine trebuie să comparăm victimele unui cutremur, de 

pildă?Alegerea măsurilor şi obţinerea subiecţilor sunt şi ele foarte dificile. În recrutarea 

subiecţilor, de pildă, putem greşi incluzând în lotul studiat indivizi nereprezentativi. 

 

4. CARACTERISTICI ALE DEZASTRELOR NATURALE 

 

Din păcate, din pricina problemelor de măsurare, nu ştim totul despre dezastre. 

Psihologii trebuie să dovedească inventivitatea pentru a surprinde dinamicile psihice ale 

indivizilor implicaţi în dezastre naturale.  

Ştim că, pe lângă faptul că sunt spontane, dezastrele naturale sunt în general 

impredictibile. Rareori pot fi prevăzute. În cazul cutremurelor, de exempu, ar fi extrem de 

util dacă s-ar putea şti fie şi cu câteva minute înainte. Dezastrele naturale sunt mult mai 

puţin controlabile şi previzibile decât ne-am dori noi.  

Ele sunt distrugătoare, determinând pagube materiale enorme. Sunt de obicei 

acute, având o durată redusă. Un cutremur durează uneori doar câteva secunde. O 

furtună, câteva ore sau minute. Excepţiile sunt seceta, care poate dura luni întregi sau 

chiar ani şi valurile de caniculă, care pot afecta regiuni întregi de-a lungul multor zile.  

Caracteristicile dezastrelor afectează, fără îndoială, strategiile adoptate de indivizi pentru 

a a face faţă. Durata evenimentului (cât timp fenomenul natural afectează indivizii), 

ultima caracteristică discutată de noi, e foarte importantă. Cu cât dezastrul durează mai 

mult, cu atât victimele sunt mai grav afectate.    

Legat de durata dezastrului, apogeul este o altă caracteristică importantă. Apogeul 

unui dezastru natural este punctul dincolo de care lucrurile nu mai pot decât să se 

amelioreze. Odată trecut apogeul, pierderile şi distrugerile scad, iar atenţia celor afectaţi 

se îndreaptă spre stressori secundari şi spre reconstrucţie. Unele dezastre au puncte de 

apogeu foarte clare. De pildă, o furtună puternică creşte în intensitate până la un punct, 

după care scade  treptat; din acest moment, condiţiile se ameliorează, serviciile se reiau, 

se salvează victimele etc. 

O altă caracteristică a dezastrelor naturale este măsura în care populaţia a fost 

avertizată. Unii autori au susţinut că lipsa avertizării agravează consecinţele dezastrului. 

Totuşi, eficienţa alertei şi reducerea consecinţelor nu depinde doar de sistemul de 
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avertizare ci şi de gradul general de pregătire al comunităţii. Doi autori americani au 

studiat reacţia unei comunităţi la avertizarea cu privire la iminenţa unei inundaţii. Deşi 

oamenii au fost avertizaţi să-şi părăsească în cel mai scurt timp locuinţele, ei au ezitat ă o 

facă, punându-şi viaţa în pericol. Membrii familiilor care erau separate în momentul 

avertizării s-au căutat unul pe celălalt, pierzând u  timp preţios. Deşi exista un ordin clar 

de a părăsi locuinţele, oamenii căutau confirmarea pericolului. 

Evacuarea însăşi creează multe probleme. Întotdeauna vor fi din aceia care vor 

refuza să-şi părăsească locuinţele, ignorând avertizările. Fără un plan clar de evacuare, 

drumurile se vor bloca. Unii se vor panica, alţii vor deveni agresivi, alţii se vor întoarce 

chiar să-şi apere casele.  

Caracteristici importante ale dezastrelor naturale, pe care nu le mai detaliem aici 

sunt: ameninţarea vieţii oamenilor, moartea rudelor sau prietenilor, gradul de pregătire al 

comunităţii, coeziunea comunităţii, pierderile materiale, separarea de familie, pierderea 

propietăţilor şi a posesiunilor. Am discutat doar despre caracterul spontan, incontrolabil, 

durata scurtă, apogeul şi despre măsura în care populaţia a fost avertizată. Percepţia 

tuturor acestor caracteristici influenţează felul în care dezastrele afectează indivizii. 

 

 

5. PERCEPȚIA DEZASTRELOR 

 

Oamenii percep în general deformat riscul dezastrelor naturale. Acestea sunt 

extrem de distrugătoare şi de dramatice, ceea ce-i poate face pe indivizi să vadă un risc 

mai mare decât e cazul. Care sunt factorii care influenţează percepţia probabilităţii de a 

deveni victima unui dezastru natural? 

Cercetătorii din domeniul dezastrelor descriu aşa-numitul efect de criză (crisis 

effect). Acesta se referă la faptul că atenţia acordată dezastrului este foarte mare în timpul 

desfăşurării dezastrului şi imediat după încheierea lui, dar dispare cu totul între dezastre. 

Avertismentele cu privire la o inundaţie sunt ignorate cel mai adesea până la declanşarea 

inundaţiei. În timpul dezastrului şi puţin după aceea se iau măsuri, se discută în presă, se 

pun în aplicare câteva programe guvernamentale etc. Totuşi, eforturile de a preveni 

următorul dezastru se sting treptat după această activitate intensă.  
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Efectul digului (levee effect) influenţează şi el percepţia riscului implicat de 

dezastre. Odată ce sunt luate măsuri pentru prevenirea unui dezastru, indivizii au tendinţa 

de a ignora pericolul şi de a se aşeza, a-şi construi chiar case în zona protejată. De 

exemplu, odată ce a fost construit un dig, se construiesc depozite, fabrici, case pe ceea ce 

a fost o zonă periculoasă. Din păcate, pericolul nu a dispărut total. 

Un alt factor implicat în felul în care indivizii se raportează la dezastrele naturale 

este adaptarea. La fel cum ne obişnuim cu un zgomot sau cu un miros, la fel ne adaptăm 

la ameninţarea pe care o reprezintă un dezastru natural. În zonele ameninţate de inundaţii 

sau cutremure, oamenii au învăţat să suporte ameninţarea. De exemplu, în Iaşi sunt multe 

blocuri cu risc seismic ridicat, care s-ar prăbuşi dacă s-ar produce un cutremur de 7 grade 

pe scara Richter, dar locatarii din aceste blocuri nu-şi pot schimba locuinţa şi par să se fi 

adaptat la ameninţarea cutremurului. Învăţându-se să trăiască cu posibilitatea dezastrului, 

ei nu ţin cont de probabilitatea ca ei înşişi să devină victime. 

 

 

6. EFECTELE DEZASTRELOR NATURALE 

 

Cercetările asupra consecinţelor psihice ale dezastrelor naturale sunt extrem de 

numeroase. Din păcate, sunt şi contradictorii: unele au ajuns la concluzia că dezastrele 

produc un stress profund ce conduce la probleme emoţionale permanente, în vreme ce 

altele sugerează că efectele psihice sunt acute şi dispar imediat ce pericolul a trecut. 

Urmând opiniile cele mai echilibrate, putem considera că: 1. dezastrele determină stress 

intens şi probleme psihologice imediat după impact; 2. problemele psihice nu sunt de 

durată şi, la cel mult un an după dezastru, majoritatea indivizilor afectaţi sunt adaptaţi; 3. 

stressul cronic sever e neobişnuit şi apare mai degrabă la cei ce aveau probleme psihice 

anterioare. În timpul evenimentului, comportamentul indivizilor se schimbă radical. 

Totuşi, efectele negative dispar mult mai repede decât ne aşteptăm. Oamenii revin treptat 

la vechile patternuri de comportament. Mai mult, unele studii au găsit chiar efecte 

pozitive ale dezastrului: bunăoară, coeziunea comunităţii este mult întărită. 
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Panica este o reacţie frecventă în faţa dezastrelor. Unii încearcă să fugă, alţii sunt 

împietriţi de spaimă. Unii sunt complet apatici, alţii n-au decât dorinţa de a vorbi cu cei 

din jur despre ce li se întâmplă.  

E firesc ca dezastrele naturale să determine stress, anxietate, depresie şi o serie de 

alte perturbări ale afectivităţii şi percepţiei. Durata acestor efecte nu e stabilită cu precizie 

de către psihologi şi nici motivele pentru care anumiţi indivizi au dificultăţi să se 

adapteze la viaţa cotidiană după dezastru. Faptul că un dezastru natural pune viaţa 

oamenilor în mare pericol induce, desigur, schimbări în dispoziţia afectivă şi provoacă 

probleme temporare de sănătate mentală. Cercetările au demonstrat că victimele 

dezastrelor au simptome de stress şi perturbări emoţionale relativ semnificative. Mai 

mult, un studiu efectuat pe cei afectaţi de inundaţiile din 1985 din Puerto Rico a pus în 

evidenţă simptome fizice (greaţă, dureri de cap) ca urmare a expunerii la dezastru. 

O consecinţă foarte gravă a dezastrului natural în plan psihic poate fi stressul 

post-traumatic (post-traumatic stress disorder), o afecţiune anxioasă ce apare la cei ce au 

trăit un eveniment traumatizant. Stressul post-traumatic implică gânduri frecvente, 

nedorite şi incontrolabile despre eveniment, dorinţa de a ocoli amintirile despre 

evenimentul traumatizant, perturbări ale somnului, excitaţie fiziologică crescută, lipsa 

participării sociale etc. Stressul post-traumatic a fost studiat, de exemplu, pe veteranii 

războiului din Vietnam. La victimele dezastrelor naturale, el se asociază cu retrăirea 

dezastrului. Stress acut şi stress post-traumatic au fost găsite la multe victime ale unor 

inundaţii şi cutremure. Totuşi, după un an doar puţini indivizi mai aveau astfel de 

simptome.           

 

 

7. COPIII ȘI DEZASTRELE 

 

Aşa cum ne putem uşor imagina, dificultăţile de a studia dezastrele se multiplică 

atunci când ne propunem să studiem reacţiile copiilor în faţa lor. Există foarte puţine 

chestionare sau inventare ce pot fi folosite pentru subiecţii-copii. În multe cazuri, 

cercetătorii s-au bazat pe mărturiile părinţilor sau ale altor adulţi.  
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Unele studii au găsit că reacţiile copiilor şi ale adulţilor în faţa dezastrelor 

naturale sunt identice. Totuşi, Green et al., 1994 au susţinut că, în raport cu adulţii, copiii 

se restabilesc mai repede.     

 

 


