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Кризите в масовата психика,
в личността и в психологическата

наука

– озадачаващ или закономерен синхрон
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Резюме. Статията съдържа кратък анализ на автора – студент на проф. Георги Йолов – на изследователските интереси и своеобразието на търсенията на видния български психолог-юбиляр.
От тях авторът взема повод, за да насочи аналитичния си поглед към съвременната психологическа наука. В анализа е акцентувано върху кризисните тенденции в нея, еднообразието на изследователските подходи, отдалечаването на научните изследвания от житейската правдоподобност
и от практическата им осмисленост и приложимост.
Някои от тезите и мненията на автора са „верифицирани“ и илюстрирани със своеобразни емпирични данни, извлечени от анализа на няколко десетки дисертации по психология, защитени в
България през последните години (десетилетия).
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Преди четири десетилетия, в сравнително кратък интервал от няколко години
(през 1973, 1975 и 1981 години), излязоха
три книги на професор (тогава още доцент)
Георги Йолов, за които трябваше непременно да си спомним. Нека да си спомним
също, че тези десетина години – съвсем независимо от тогавашните социално-исторически условия – бяха годините на ентусиазъм и оптимизъм за развитието на нашата
психология; тя и реално се развиваше бързо
както в организационно, така и в творческо
отношение, а Георги Йолов беше един от
носителите и причинителите на тези позитивни настроения, както и един от водещите
субекти на това реално развитие.

Като ярък пример за свежа идея, експериментална находчивост и изследователска дълбочина ще посоча проведеното от
него и ръководените от него сътрудници (и
обхванало по стотина момичета и момчета)
изследване на практическата готовност за
защита на родината чрез метода на критичните ситуации. В организацията и
процедурата на това изследване има събития и реални действия, има инсценировка
на тревожна ситуация – стрелба, команди
за бързи действия, избор на поведение,
свързано с риск и т. н. (и всичко това се
приема и осмисля от изследваните младежи като реално, истинско). Не са използвани въпросници, изискващи самооценъчни

