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Резюме. Масовата психика и масовото поведение в последните десетилетия се превърнаха от
строго научен в практически проблем на общественото функциониране. Реакциите на хората в
условията на природни, социални и техногенни катастрофи трябва да бъдат познавани, за да може
да се управлява рискът от възникване на обществени катаклизми. Статистическите данни от последните години показват устойчиво поддържане на високи нива на броя на бедствията както в
световен мащаб, така и в България. Масмедиите и интернет ни дават възможност да наблюдаваме
критични ситуации и далеч извън границите на обществото, в което живеем. Всичко това поставя
психиката на индивида и общностите под непрекъснат натиск, което се отразява върху техните
емоционални, когнитивни и социални функции. Съвременнят човек трябва да бъде въоръжен със
средства да противостои на тази тенденция, като запази своята психосоциална устойчивост.
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Теория
В резултат на бедствието обикновено възникват редица изменения във функционирането на социалната среда. Става дума за
икономически, психологически, социални
и медицински проблеми, които няма как да
бъдат решени за времето на бедствието и
трудно се преодоляват в периода след него.
Всичко това предизвиква тежки психологически и социални преживявания у индивида, които водят до сериозни изменения в
неговото функциониране, а оттам - до промяна на начина на живот (Knack et al., 2006).

Психосоциална същност на бедствията
Пространствено бедствието може да се
раздели на три зони (Turnip et al., 2010).

Първата зона се нарича зона на цялостното
разрушаване. Тук престават да функционират базисни параметри на социалната
и предметна среда. Хората са поставени
пред предизвикателството на физическото
оцеляване и под много силно психично натоварване. Следващата зона обхваща частично разрушеното пространство. В това
пространство биха могли да функционират, макар и силно редуцирани, основни
социални дейности, като осигуряване с
храна, вода и убежище. В психологичен
план натоварването отново е силно, но има
вазможност за използване на определени
буфери от социален или психологичен тип.
Най-накрая, третата зона се нарича филтърна и включва подстъпите към разрушеното пространство. По същество тук хората са засегнати преди всичко индиректно.

