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на българските военнослужещи в многонационални операции се явяват благоприятен мотив, стимул и соцеална подкрепа за
по-нататъшното им кариерно развитие.
В професионалната армия от ХХІ век
инициативността,
самостоятелността,
тварчеството се стимулират, а военнообразователната система е изправена пред
дилемата, как да ги формира и развива.
Един от тези пътища е използването освен на тренинговите форми на подготовка
и изследване на екипните процеси, чрез
метода за психометрично изследване. Разглеждайки екипа като динамична система,
следва да се вземат предвид не само взаимодействията между членовете му, но и
промените в контекста. Това налага прилагане на изследователски и практически
психологични модели на разглеждане на
организацията (в случая Българската армия) на основата на системния подход, при
базирането на няколко основни принципа,
включващи възможност на практическо
проследяване на динамиката в системата,
провеждане на интервенции в лонгитюден план, да се предприемат превантивни
мерки от страна на психолозите във военните формирования и участи на преките
командири при оптимизиране на екипното
фунциониране. Екипните процеси имат за
цел не да изследват възприятието на ваеннослужещите относно организационната
политика или достъпността на командирите, (което е част от инструментариумите
за изследване на психосоциалния климат)
а да изследват функционирането на екипа
като „жив организъм“.

Заключение
Съвременната реалност, в която живеем,
ни прави свидетели и участници в редица
промени, обхващащи всички сфери на обществения живот, които засягат непосредствено и българския военнослужещ. Тези
промени намират своето отражение на
равнището на различните общности, организации и групи. Те рефлектират по закономерен начин върху отделната личност и
влияят върху нейния живот, върху конкрет-
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ната субективна реалност. Проявяват се с
особен отзвук на нивото на всички видове
взаимодействия и взаимоотношения между хората – социални, професионални,
междугрупови, вътрегрупови и междуличностни.
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