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Резюме: Представени и изяснени са основните допускания и обяснителни модели, използвани в
психодинамичния подход към процесите в големите групи. Te се разглеждат в контекста на условията за ефективната кризисна интервенция в критични ситуации.
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Преобладаващата част от най-критичните
жизнени събития (природни бедствия, промишлени аварии, военни сблъсъци и терористични атаки) засягат големи групи от
хора. Разбирането на психодинамиката на
големите групи (масовата психика) е ключово условие за създаването на ефективни
мерки за кризисна интервенция и психологическа помощ и рехабилитация на засегнатите (Housley&Beutler, 2007).
Процесуално-динамичната перспектива в изследването на масовата психика има
своето реално начало в работата на Фройд,
без познаването, на която е трудно да се
гради съвременно разбиране за процеса
на кризисна психосоциална интервенция.
В традициите на психоаналитичното изследване на динамиката на социалните
процеси можем да разглеждаме „Тълпата“
на Льо Бон, публикувана през 1896, като
философско-социологическо
предверие
към процесуално-динамичното изследване

на масовата психика и големите групи. В
нея Льо Бон пръв описва процесите на груповата регресия – индивидите в голямата
група сякаш губят части от своето индивидуално Аз, от комплексната уникалност на
зрялата си личност, за да станат анонимна
част от едно голямо аморфно цяло, отключващо най-примитивните аспекти от
психичната им организация. Индивидът
в голямата група (тълпата) действа на пониско морално-психологическо равнище,
регресира към по-примитивни, „квази-психопатични“ прояви, говорещи за масивно
отслабване на функциите на супер-Егото,
позволяващо снижаване на изпитваните от
Аза самокритичност, себерефлексия, тревожност и вина (Dimitrov, 2008).
Дълбинната динамика и причините за
тази промяна е пространно коментирана за
първи път от Фройд през 1921 г. в знаменателното му за процесуално-динамичния
подход към масовата психика съчинение

