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Σν Team Resource Management (TRM), ή Γηαρείξηζε Πφξσλ Οκάδαο, ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ Διέγρνπ Δλαέξηαο  Κπθινθνξίαο, απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αχμεζε 

ηφζν ηεο αζθάιεηαο φζν θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ 

γηα ηελ θαιχηεξε ρξήζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ψζηε λα κεησζνχλ νη επηπηψζεηο 

ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ νκαδηθή εξγαζία επηρεηξεζηαθψλ ιαζψλ. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαιχςεη ην θελφ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζε ζρέζε 

κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ TRM (ηζηνξηθέο θαηαβνιέο, εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, 

πιάλν αλάπηπμεο) θαη ηηο ζεκαηηθέο πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ φπσο δηαρείξηζε 

άγρνπο, νκαδηθή εξγαζία, ξφινη ζηελ νκάδα, ιάζνο, επίγλσζε θαηάζηαζεο, ιήςε 

απφθαζεο, επηθνηλσλία θαη απηνκαηηζκνί. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο επίζεο είλαη ε εκπεηξηθή πξνζέγγηζε δχν αεξνιηκέλσλ, ηεο 

Θεζζαινλίθεο (ΚΑΘΜ) θαη ηεο Αζήλαο (ΓΑΑ) ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ, κέζσ 

πνζνηηθήο έξεπλαο κε ην εξσηεκαηνιφγην Air traffic Control Safety Questionnaire 

(ATCSQ) θαη ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, νη ζηάζεηο θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ ειεγθηψλ ελαέξηαο θπθινθνξίαο, ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ 

ζεκαηηθέο, θαη λα θαηαδεηρζνχλ νη κεηαμχ ηνπο δηαθνξνπνηήζεηο.  

 

 Λέμεηο θιεηδηά : team resource management, δηαρείξηζε πφξσλ νκάδαο, έιεγρνο 

ελαέξηαο θπθινθνξίαο,  δηαρείξηζε άγρνπο, νκαδηθή εξγαζία, ξφινη ζηελ νκάδα, ιάζνο, 

επίγλσζε θαηάζηαζεο, ιήςε απφθαζεο, επηθνηλσλία θαη απηνκαηηζκνί. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ο Έιεγρνο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (Δ.Δ.Κ.), ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, 

ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο Safety Critical, High Reliability, High Stress, High 

Hazard, High Consequence νξγαληζκνχο. Safety Critical είλαη νη νξγαληζκνί εθείλνη 

πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ή λα ειέγμνπλ θηλδχλνπο θαη απεηιέο, πνπ κπνξνχλ λα 

βιάςνπλ ζεκαληηθά ην πεξηβάιινλ, ηνπο αλζξψπνπο ή ην πξνζσπηθφ ηνπο (Reiman & 

Oedewald, 2008), ελψ High Reliability είλαη νη νξγαληζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

απεηιεηηθά πεξηβάιινληα, φπνπ νη ζπλέπεηεο θάπνησλ ιαζψλ είλαη ηεξάζηηεο, κνινλφηη 

ε πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ απηά είλαη πνιχ απνκαθξπζκέλε (Roberts 1990a,b). ε 

ηέηνηνπο νξγαληζκνχο, ην βαζηθφηεξν δεηνχκελν είλαη ε αζθάιεηα, έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθνχο ππιψλεο ηεο νπνίαο απνηειεί ε αλζξώπηλε απόδνζε (human performance). 

Έηζη, παξφηη νη νξγαληζκνί παξακέλνπλ «εληάζεσο ηερλνινγίαο», ζεκαληηθφηαηνο είλαη 

ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ζε απηνχο ν άλζξσπνο: νη δπλαηφηεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί 

ηνπ.  

Δπηπξφζζεηα, ην Air Traffic Management (ATM), ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ νπνίνπ 

απνηειεί ν Έιεγρνο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (Δ.Δ.Κ.), δηέξρεηαη κηα πεξίνδν ξηδηθψλ 

αιιαγψλ πξνο κηα πην επέιηθηε ξνή ελαέξηαο θπθινθνξίαο, κε δεηνχκελα ιηγφηεξεο 

θαζπζηεξήζεηο, κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαη ηαπηφρξνλα κεγαιχηεξε αζθάιεηα. 

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε βξίζθνληαη ζε εμέιημε master plans, φπσο ην SESAR 

(Single European Sky ATM Research) ζηελ Δπξψπε θαη ην NextGen ζηελ Ακεξηθή. 

Η αζθάιεηα (safety) θαη ε απνδνηηθφηεηα (efficiency), αθξνγσληαίνη ιίζνη ηνπ ATM, 

βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθή δηειθπζηίλδα. Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ζα 

εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο αλζξψπηλεο απφδνζεο θαη ησλ 

παξαγφλησλ ( Human Factors - HF) πνπ ηελ επεξεάδνπλ, ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ATM. Απφ κηα ηέηνηα ελζσκάησζε κπνξεί λα πξνθχπηεη 

θαη νηθνλνκηθφ φθεινο, θαζψο ε κείσζε ηνπ θφζηνπο απνηειεί κηα αθφκε μεθάζαξε 

ζηφρεπζε ησλ αιιαγψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη 

ην θφζηνο έληαμεο ησλ HF ζηελ επηρεηξεζηαθή πξαγκαηηθφηεηα (Ηuman Performance 

in Air Traffic Management: Safety A White Paper, September 2010, EUROCONTROL 

/ FAA ACTION PLAN 15 SAFETY). 
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Πίλαθαο 1: Κακπχιε θφζηνπο HF 

Σα HF ζα κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ σο «παξάγνληεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζρέζεο ησλ 

αλζξψπσλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο» (Edwards, 1988). Απηφο είλαη θαη ν επίζεκνο 

νξηζκφο πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηνλ ICAO (International Civil Aviation Organization) 

(ICAO, 1998a, 1998b). Σα HF αζρνινχληαη κε ηελ ελζσκάησζε ηεο γλψζεο, ηνπ πψο 

ιεηηνπξγνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ νη άλζξσπνη κε ην πεξηβάιινλ, ζηε δεκηνπξγία 

ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ άιισλ αλζξψπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη, ησλ θαζεθφλησλ πνπ εθηεινχλ, ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ 

κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο 

ππαθνχνπλ θαη ηνπ θπζηθνχ θαη νξγαλσζηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε αζθαιέζηεξε θαη απνδνηηθφηεξε αλζξψπηλε απφδνζε. 

Δηδηθά ν Δ.Δ.Κ. είλαη αλζξσπνθεληξηθφο, θαζψο ζηεξίδεηαη ζεκαληηθά ζηελ 

θαζεκεξηλή απφδνζε πςειά εμεηδηθεπκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνζσπηθνχ. Η αλζξψπηλε 

απφδνζε, ζηνλ Δ.Δ.Κ, αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζεθφλησλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξνζσπηθφ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά. Η 

δηαρείξηζε ηεο αλζξψπηλεο απφδνζεο ζπλεπάγεηαη ηελ ελζσκάησζε ησλ φζσλ 

γλσξίδνπκε πιένλ γηα ηνλ Αλζξώπηλν Παξάγνληα, ηφζν ζηελ επηρεηξεζηαθή 

θαζεκεξηλφηεηα, πξνιεπηηθά (proactively) αιιά θαη αληελεξγά (reactively), φζν θαη 

ζηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ησλ Αλζξψπηλσλ Πφξσλ (ζηξαηνιφγεζε, εθπαίδεπζε, 

αμηνιφγεζε, αληακνηβή).  

Οη δηεζλείο νξγαληζκνί γηα ηελ αεξνλαπηηιία εζηίαζαλ εδψ θαη ρξφληα ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζηνλ εληνπηζκφ, ηε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ HF ζηηο 
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ηεθκεξηψζεηο (documentation) θαη ηνπο θαλνληζκνχο (regulation) ηνπο. Ο ICAO ην 

1990 μεθηλά ην πξφγξακκα “Flight Safety and Human Factors”, ελψ ην 1993 εθδίδεη ην 

circular “Human factors digest no 8. Human factors in Air Traffic Control”. Σφζν ην 

EUROCONTROL (Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αεξνλαπηηιίαο) 

ζηελ Δπξψπε, φζν θαη ν FAA (Federal Aviation Authority) ζηελ Aκεξηθή αλέπηπμαλ 

αλάινγα πξνγξάκκαηα θαη workshops πνπ νδήγεζαλ ζηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ 

εγρεηξηδίσλ. Σν 1994 ν ICAO απαηηεί ζην Annex 1 (Personnel Licensing) λα έρνπλ νη 

Δ.Δ.Κ ην «απαηηνχκελν επίπεδν γλψζεο ζην πεδίν ηνπ Αλζξψπηλνπ Παξάγνληα». 

Παξάιιεια ζε πνιιέο ρψξεο δεκηνπξγνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφρνπ αεξνλαπηηιίαο 

δηεπζχλζεηο ή ηκήκαηα HF. 

ηελ Διιάδα ην πεδίν απηφ δελ έηπρε αλάινγεο αλαγλψξηζεο, θάηη πνπ εχθνια κπνξεί 

λα εξκελεπηεί, θαζψο ππήξμε έλαο θαηαηγηζκφο ππνρξεψζεσλ ζηηο νπνίεο ε ρψξα 

έπξεπε, ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, λα αληαπνθξηζεί πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηήζεη ηνπο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. Δπηπιένλ ε - κε επηζηεκνληθνχο φξνπο - 

αληηκεηψπηζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

είλαη θάηη πνπ δελ ζπλάδεη κε ηε, κέρξη ηψξα, θνπιηνχξα ηεο ρψξαο. Μφιηο πξφζθαηα, 

ην 2012, εληάρζεθε ην κάζεκα ¨HUMAN FACTORS¨ ζηελ ab initio εθπαίδεπζε ησλ 

ειεγθηψλ ελαέξηαο θπθινθνξίαο. Πιένλ πεξηιακβάλεηαη σο πεδίν ζηα refresher courses 

ησλ Unit Competence Scheme, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο επάξθεηαο ησλ Δ.Δ.Κ. Σέινο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληαρζεί ην CISM 

(Critical Incident Stress Management) σο εξγαιείν HF ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. 

Χζηφζν δελ έρεη ζεζκνζεηεζεί, παξά ηελ πξφζθαηε αλαδηνξγάλσζε ηεο Τ.Π.Α. 

(Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο), ε χπαξμε απηφλνκεο δηεχζπλζεο HF νχηε HR 

(Human Resources). Γελ έρεη ζεζκνζεηεζεί νχηε ε χπαξμε αλάινγνπ ηκήκαηνο κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πνηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο, 

παξφηη απνηειεί αλακθηζβήηεηα νξγαληθφ θνκκάηη ηεο.  

ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο είλαη λα εηζάγεη ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ έλα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ HF. Σελ πιεπξά ηνπο εθείλε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ κέζα ζηελ νκάδα θαη θαιείηαη Team Resource Management 

(TRM), φξνο πνπ ζηα ειιεληθά ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί σο «Γηαρείξηζε Πφξσλ 

Οκάδαο». 

Απφ ην 1996 ην EUROCONTROL έρεη αζρνιεζεί, κέζσ ηεο ζχζηαζεο κηαο Task 

Force, κε ην TRM θαη εμέδσζε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο (guidelines) γηα ηελ αλάπηπμε 
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θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ. Σξία ρξφληα αξγφηεξα κηα δεχηεξε Task Force πξνεηνίκαζε θαη 

ζπληφληζε ηελ εηζαγσγή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ TRM ζε θάπνηα 

Δπξσπατθά Κξάηε. Η Διιάδα δελ ζπκκεηείρε ζε θακία απφ απηέο ηηο νκάδεο, νχηε, 

έθηνηε, αλαιήθζεθε θάπνηα δξάζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο αλάινγνπ πξνγξάκκαηνο. 

Κξίζεθε ζθφπηκν, ινηπφλ, λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ή κε ηεο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ 

θαη ζηελ Διιάδα.  

Αξρηθά, ζην ζεσξεηηθφ κέξνο, ζα αλαιπζεί ην CRM (Crew-Cockpit Resource 

Management), απφ φπνπ έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ ην TRM, ζα αθνινπζήζεη κηα 

ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ TRM ζηελ Δπξψπε, ελψ ζα θαηαγξαθνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ ειεγθηή ελαέξηαο θπθινθνξίαο, νχησο ψζηε λα 

θαηαδεηρζεί ε αιιειεμάξηεζε ησλ Δ.Δ.Κ. θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (φηη 

δειαδή ν Δ.Δ.Κ. είλαη «νκαδηθή εξγαζία»). ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε θάπνησλ HF. Θα αλαδεηρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ TRM, ζα απνηππσζνχλ νη 

βαζηθνί ηνπ ππιψλεο θαη ζα επηζεκαλζνχλ ηα νθέιε απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ. Σέινο ζα 

πξνηαζεί έλα νινθιεξσκέλν πιάλν αλάπηπμεο ελφο πξνγξάκκαηνο TRM ζηνλ Δ.Δ.Κ. 

 ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο έρεη επηιεγεί ε πνζνηηθή έξεπλα. Μέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ έρεη γίλεη ζπιινγή δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ηηο ζρεηηδφκελεο κε ην 

TRM ζηάζεηο θαη  ζπκπεξηθνξέο ησλ Δ.Δ.Κ. ζηνλ Κξαηηθφ Αεξνιηκέλα Θεζζαινλίθεο 

«Μαθεδνλία» θαη ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Δι. Βεληδέινο», θαζψο θαη 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ επξεκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

CREW RESOURCE MANAGEMENT 

1.1 ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

Σν CRM αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70, σο επαθφινπζν ησλ λέσλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ, γηα ηηο αηηίεο ησλ αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ, ιφγσ ηεο 

ρξήζεο ησλ ζπζθεπψλ θαηαγξαθήο πηήζεο θαη επηθνηλσληψλ ζην πηινηήξην, ζηα 

ζχγρξνλα jet  αεξνζθάθε. Σα λέα απηά δεδνκέλα ππνδείθλπαλ φηη ηα αηπρήκαηα, ζε 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ, δελ νθείινληαλ ζε κεραληθή αζηνρία, νχηε ζηελ έιιεηςε 

ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ρεηξηζηψλ ( Helmreich, 1991). 

Κάπνηα απφ απηά νθείινληαλ ζηελ αδπλακία ησλ πιεξσκάησλ λα δηαρεηξηζηνχλ κηα 

δεδνκέλε θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο επηθνηλσλίαο ή ηεο 

απνηπρίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα νδήγεζε θαη ε ρξήζε ησλ 

εμνκνησηψλ πηήζεο, ζαλ εξγαιείν εθπαίδεπζεο, ε νπνία επέηξεςε ηελ αλάπηπμε 

ζεσξηψλ, γηα ηηο αηηίεο ησλ αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ. Οη ηειεπηαίεο κπνξνχζαλ πιένλ 

λα κειεηεζνχλ ζε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ. 

 ε απηή ηε βάζε επηβιήζεθε ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ε πξφζζεηε εθπαίδεπζε ησλ 

πιεξσκάησλ ζε ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ «πφξσλ» ηνπ πηινηεξίνπ, νη νπνίεο θαη 

νλνκάζηεθαλ Cockpit / Crew Resource  Management.  

Χο CRM κπνξεί λα νξηζηεί «έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ην νπνίν πεηπραίλεη ηε βέιηηζηε 

ρξήζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ - εμνπιηζκνχ, δηαδηθαζηψλ, αλζξψπσλ- γηα λα 

πξνάγεη ηελ αζθάιεηα θαη λα εληζρχζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

πηήζεο» (http://www.skybrary.aero/index.php/Crew_Resource_Management). θνπφο 

ηνπ είλαη ε βειηίσζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη επελεξγνχλ κεηαμχ ηνπο 

θάλνληαο ρξήζε ησλ γλσζηηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. Απηέο νη «κε 

ηερληθέο» δεμηφηεηεο (Νon –Technical Skills), αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

πιεξσκάησλ λα επηδεηθλχνπλ, πέξαλ ηεο ηερληθήο ηνπο επάξθεηαο, ζπκπεξηθνξέο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα, ζε επίπεδν ζρέζεσλ εμνπζίαο, ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, 

δηαρείξηζεο θφξηνπ εξγαζίαο θαη άγρνπο. 

ήκεξα ε αλαγθαηφηεηα ηνπ CRM είλαη αδηακθηζβήηεηε. Γηεζλείο θαλνληζκνί 

επηβάιινπλ ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο λα εθπαηδεχνπλ ηα πιεξψκαηά ηνπο, ζε 

ζεσξεηηθφ (καζήκαηα)  θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν (εμνκνηψζεηο), ηφζν ζηελ αξρηθή φζν 

θαη ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. Η εθαξκνγή ηνπ κάιηζηα έρεη επεθηαζεί  ηφζν ζε 

http://www.skybrary.aero/index.php/Crew_Resource_Management
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άιια θνκκάηηα ηεο αεξνπνξηθήο βηνκεραλίαο, φπσο ην πξνζσπηθφ θακπίλαο θαη ην 

πξνζσπηθφ ηερληθήο ππνζηήξημεο, φζν θαη ζε άιιεο βηνκεραλίεο πνπ θέξνπλ αλάινγα 

ραξαθηεξηζηηθά, φζoλ αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο, κεηαμχ 

άιισλ, απηέο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ππξεληθψλ θαη πεηξειαηνπαξαγσγψλ  

εγθαηαζηάζεσλ. Απφ κηα  κεηα-αλάιπζε 28 δεκνζηεπκέλσλ αμηνινγήζεσλ αλάινγσλ 

πξνγξακκάησλ ζηηο παξαπάλσ βηνκεραλίεο, ε νπνία έγηλε κε βάζε ην πιαίζην 

Kirkpatrick, πξνέθπςε φηη ε εθπαίδεπζε πξνθάιεζε γεληθά ζεηηθέο αληηδξάζεηο ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, αιιά ε επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ γλψζε θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ ηνκέα (Salas et al,  Summer 

2006). 

Μπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε ηηο δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο επηθεληξψλεηαη ην CRM ζε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο ηηο γλσζηηθέο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο. ηηο  πξψηεο εκπίπηνπλ ε 

επίγλσζε θαηάζηαζεο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη απφ ηηο δεχηεξεο 

επηγξακκαηηθά αλαθέξνληαη ε επηθνηλσλία, ε νκαδηθή δνπιεηά θαη ε εγεζία. ε απηφ ην 

ζεκείν ηεο εξγαζίαο δε ζα γίλεη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζε απηά ηα πεδία θαζψο ζα 

αλαιπζνχλ ζε επφκελα θεθάιαηα. 

 

1.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ CRM: BEHAVIOURAL MARKERS 

Δθφζνλ  πηνζεηήζεθε ε εθπαίδεπζε ζην CRM, πξνέθπςε ε αλάγθε λα γίλεη θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, γηα λα δηαπηζησζεί ε ζρέζε 

θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο(cost-effectiveness), λα ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε 

(feedback) ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε, αιιά θαη λα 

εληνπηζηνχλ θαη λα δηαδνζνχλ νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Η αμηνιφγεζε εληέιεη 

ξπζκίζηεθε θαη θαλνληζηηθά απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (ICAO Annex 6). 

Οη αξρηθέο πξνζπάζεηεο γηα αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχζαλ ηελ εθηίκεζε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γη απηφ (Gregorich & Wilhelm, 1993, Maschke  et al., 1995). 

Χζηφζν, απφ ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ πιεξσκάησλ δε κπνξνχζε λα ζπλαρζεί ε 

επηηπρήο ηθαλνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ, πνπ ήηαλ ε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ε 

κείσζε ησλ ζπκβάλησλ. Ο ιφγνο είλαη φηη απηά ηα δεηνχκελα είλαη 

πνιππαξαγνληνινγηθά θαη ε αλίρλεπζε ησλ ζπληειεζηηθψλ παξαγφλησλ είλαη δχζθνιε. 

Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε παξαηήξεζε ηεο βειηίσζεο ησλ CRM δεμηνηήησλ, ηφζν ζε 

πηήζε φζν θαη ζε εμνκνίσζε, ζε ηπραίεο ζπλζήθεο ή ζε δεδνκέλα ζελάξηα (Salas et 

al.1999). Απηφ νδήγεζε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεδίσλ παξαηήξεζεο, ζηελ 
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αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηα απνηεινχλ θαη ζηελ πεξηγξαθή ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

ζπλάδνπλ ή αληίθεηληαη ζε απηά. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο αληιήζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ αλζξψπηλσλ ζπληζησζψλ ησλ αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ θαη απφ ςπρνινγηθέο 

έξεπλεο. Αθνινπζεί έλα γξάθεκα πνπ πεξηγξάθεη ην πιαίζην ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

δεηθηψλ (JAR TEL WP5 – Guidelines for Implementation of NOTECHS) 

 

Πίλαθαο 2 : Πεξηγξαθηθφ πιαίζην ζπκπεξηθνξηθψλ δεηθηψλ. 

 Γχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξηθψλ δεηθηψλ αλαπηχρζεθαλ ζε Δπξψπε θαη 

Ακεξηθή αληίζηνηρα: νη NOTECHS (Non-Technical Skills) θαη νη UT Markers 

(University of Texas Markers). Οη δείθηεο απηνί ζε πνιιά ζεκεία 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαζψο πξνζεγγίδνπλ ηα πξάγκαηα κε δηαθνξεηηθή νπηηθή. Ο 

παξαθάησ πίλαθαο πεξηγξάθεη ζπγθξηηηθά ην ακεξηθαληθφ θαη επξσπατθφ κνληέιν 

(Klampfer  et al, 2001) 

 



 

8 

 

Πίλαθαο 3: πγθξηηηθφο πίλαθαο επξσπατθνχ θαη ακεξηθάληθνπ  κνληέινπ 

ζπκπεξηθνξηθψλ δεηθηψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη φινη νη παξαπάλσ δείθηεο, ζε αληίζεζε κε ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο (stick 

and rudder skills), είλαη δχζθνια κεηξήζηκνη, εγείξνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

αμηνπηζηία  θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ ξφιν ησλ 

αμηνινγεηψλ. Χζηφζν απφ κηα κεηα-αλάιπζε 16 εξεπλψλ πξνέθπςε φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη αληέδξαζαλ ζεηηθά (4/5 ζηελ θιίκαθα Likert), ε  εθπαίδεπζε είρε 

κεγάιε επίδξαζε ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη κέηξηα 

επίδξαζε ζηελ γλψζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα ππήξμαλ ελζαξξπληηθά γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ CRM (O’Connor et al, 2008).  

Απηφ πνπ, ελ θαηαθιείδη, πιένλ ζεσξείηαη απαξαίηεην,  είλαη ε ηαπηφρξνλε αμηνιφγεζε 

ησλ πιεξσκάησλ ηφζν ζε ηερληθέο φζν θαη ζε κε ηερληθέο δεμηφηεηεο, θαζψο νη 

δηαζπλδέζεηο ηνπο είλαη ζεκαληηθέο θαη επεξεάδνπλ ε κηα ηελ άιιε. πλνιηθή ζα 

πξέπεη λα είλαη θαη ε παξνρή αλάδξαζεο ( total feedback) ψζηε κε ηελ νινθιεξσκέλε 

εηθφλα, λα γίλεηαη ζαθέο ζην πιήξσκα «ηη θαη γηαηί» ζπλέβε ζην ζπγθεθξηκέλν 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

TRM, Η ΙΣΟΡΙΑ 

2.1 TASK FORCE I 

Μεηά απφ καθξφρξνλε εθαξκνγή ηνπ CRM, δηάθνξνη εξεπλεηέο άξρηζαλ λα ζέηνπλ σο 

εξψηεκα ην θαηά πφζν αλάινγεο πξαθηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα πηνζεηεζνχλ θαη ζηνλ 

Δ.Δ.Κ., θαζψο νη δχν ρψξνη έθεξαλ πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (Eissfeldt, 1994; 

Haertel & Haertel, 1995; Helmreich; 1993; Henderson, 1988; Herschler, 1991; Hopkin, 

1994; Mudge & Gidde, 1993; Ruitenberg, 1995; Tenney, 1993).  

Έηζη ηνλ Ινχιην ηνπ 1994 δεκηνπξγήζεθε, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο EATCHIP 

(European Air Traffic control Harmonisation and Integration Programme) ηνπ 

Eurocontrol, κηα νκάδα εξγαζίαο (study group)  κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ 

σθειεηψλ αιιά ησλ απαηηήζεσλ ελφο TRM πξνγξάκκαηνο. Οη εξγαζίεο ηεο νκάδαο 

είραλ ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο : 

 Σε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε  ηνπ CRM/TRM. 

 Μηα έξεπλα γηα ηα ζπκβάληα ελαέξηαο θπθινθνξίαο  πνπ ζρεηίδνληαλ κε θαθή 

ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο.  

 Μηα έξεπλα, κε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ, γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζηάζεηο θαη 

νη ζπκπεξηθνξέο ησλ Δ.Δ.Κ. απέλαληη ζηελ νκαδηθή εξγαζία. 

 Μηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα φζνλ 

αθνξά ην TRM. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ήηαλ ζαθή. Πνιιά ζπκβάληα νθείινληαλ ζηελ θαθή 

ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ ε νπνία, νχησο ε άιισο, επηβάξπλε θαη ηελ απφδνζε ησλ 

Δ.Δ.Κ. Η αλάγθε ελφο πξνγξάκκαηνο TRM, πνπ ζα ππνβνεζνχζε ηελ αζθαιή 

δηεπζέηεζε ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, αιιά ηαπηφρξνλα ζα εμνηθείσλε ηνλ Δ.Δ.Κ. κε 

ζέκαηα  HF πξνάγνληαο θαη  καθξνπξφζεζκα κηα θνπιηνχξα αζθάιεηαο (safety 

culture), ήηαλ εκθαλήο.  

Σν 1995 δεκηνπξγήζεθε ε TRMTF (Team Resource Management Task Force) ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ηεο Απζηξίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο 

Διβεηίαο θαη ηεο Αγγιίαο θαζψο θαη ηνπ IANS (Institute of Air Navigation Services), 
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ηνπ EUROCONTROL θαη ηεο IFATCA (International Federation of Air Traffic 

Controllers’ Associations). Καζήθνλ ηεο ήηαλ θαη δεκηνπξγήζεη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ TRM θαη κηα δηδαθηέα χιε (syllabus) 

κε βάζε ηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα δηακνξθσζνχλ TRM πξνγξάκκαηα. Σαπηφρξνλα 

έπξεπε λα θαιιηεξγήζεη αλάινγε θνπιηνχξα ζηηο ζπλεξγαδφκελεο ρψξεο, κέζσ ηεο 

πξνψζεζεο ηνπ δπλεηηθνχ νθέινπο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Οη εξγαζίεο 

νινθιεξψζεθαλ ην 1996.  

2.2.TASK FORCE II 

Σν 1997 δεκηνπξγήζεθε ε TRMTF II, κε ηε ζπκκεηνρή θάπνησλ επηπιένλ θξαηψλ 

κέζα ζηα νπνία δελ ήηαλ ε Διιάδα. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο ήηαλ : 

 Η αλάπηπμε ελφο πξφηππνπ καζήκαηνο ( prototype course) TRM.  

 Η πηινηηθή εθαξκνγή - έιεγρνο ελφο  πξνζαξκνζκέλνπ πξνγξάκκαηνο  TRM 

ζηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ. 

 Η  αμηνιφγεζε ηνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 Η πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ κε ηε ρξήζε ελφο Air traffic Control Safety 

Questionnaire (ATCSQ) ην νπνίν κεηξάεη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

άπηνληαη ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Οη εθπαηδεπφκελνη ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην δχν θνξέο. Πξηλ θαη κεηά ην TRM course. 

Λφγσ ηνπ φγθνπ θαη ηνπ εχξνπο ηεο έξεπλαο ε TRMTF II νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο 

ην 1999 (EUROPEAN AIR TRAFFIC MANAGEMENT PROGRAMME, Team 

Resource Management Test and Evaluation, HUM.ET1.ST10.2000-REP-01, EDITION 

DATE: 30.11.1999). Γεκηνπξγήζεθε έλα γεληθφ (generic) πξφηππν πξφγξακκα ην νπνίν 

θαηφπηλ πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε ρψξαο είηε κε ηε βνήζεηα ηδησηηθψλ 

εηαηξεηψλ, πνπ εηδηθεχνληαλ ζην CRM, είηε κε ηε βνήζεηα ηνπ Eurocontrol. Η 

πξνζαξκνγή έγηλε απφ νκάδεο εξγαζίαο  κέζσ κηαο δνκεκέλεο πξνζέγγηζεο ηεζζάξσλ 

ζηαδίσλ. ε απηέο ζπκκεηείραλ επηρεηξεζηαθνί ειεγθηέο ηεο θάζε ρψξαο, κε ελεξγφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, νη νπνίνη εθπαηδεχηεθαλ ζε δεμηφηεηεο 

δηεπθφιπλζεο (facilitation skills) πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο δηεπθνιπληέο ( 

facilitators) ηεο φιεο δηαδηθαζίαο.  
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Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ TRM καζήκαηνο ήηαλ ελζαξξπληηθά. Όζνλ 

αθνξά ηελ πνηνηηθή έξεπλα νη αληηδξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ πνιχ ζεηηθέο. 

Χζηφζν απφ κφλε ηεο ε ζεηηθή αληίδξαζε ζηελ εθπαίδεπζε δε ζπλεπάγεηαη θαη  ηελ 

αιιαγή ζπκπεξηθνξψλ, πνπ είλαη ην δεηνχκελν. Δληνχηνηο ζεηηθά ήηαλ θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαζψο ππήξμε κηα ζαθήο δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πξηλ θαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Πξνηάζεθαλ ηέινο δξάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιεθζνχλ, ψζηε λα θαιπθζεί ε 

αλάγθε ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη απνθηεζείζαο γλψζεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, φπσο 

ε δεκηνπξγία πιαηθφξκαο φπνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα βξεη ζπλαδέιθνπο Δ.Δ.Κ πνπ 

αζρνινχληαη ελεξγά κε ην TRM, φπνπ ζα θνηλνπνηνχληαλ ηαθηηθά newsletters γηα ηνπο 

facilitators ή φπνπ ζα νξγαλψλνληαλ work shops. 

Μεηά ηελ θάζε ηνπ πηινηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηάθνξεο ρψξεο - κέιε ηνπ Eurocontrol εληάζζνπλ ην TRM ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο  

πξνγξάκκαηα, ελψ ην IANS πξνζθέξεη θάζε ρξφλν ηξία courses πνπ αθνξνχλ ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ( TRM Awareness, TRM Foundation skills, TRM Practical 

Facilitation Skills). Σέινο ην Eurocontrol παξέρεη, έλαληη ακνηβήο, φιν ην απαξαίηεην 

πιηθφ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε θάζε ρψξα πνπ ελδηαθέξεηαη λα ην 

πηνζεηήζεη. 

 ηελ Διιάδα δελ έρεη αλαιήθζεθε θάπνηα πξσηνβνπιία ζε επίπεδν δηνίθεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί, λα νξγαλσζεί θαη λα εθαξκνζηεί έλα πξφγξακκα TRM. 

Τπάξρνπλ Δ.Δ.Κ.  πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα πξναλαθεξζέληα courses ζην IANS αιιά 

νπδέπνηε αμηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθά ε γλψζε πνπ απνθηήζεθε απφ απηέο ηηο 

εθπαηδεχζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

TEAM RESOURCE MANAGEMENT ΣΟΝ Δ.Δ.Κ. 

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ  Ε.Ε.Κ.  

Καζήθνλ ηνπ Δ.Δ.Κ. είλαη  ε δηεπζέηεζε ηεο ξνήο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο κε ηνλ 

πιένλ αζθαιή, ηαρχ θαη απνδνηηθφ ηξφπν. Οη Δ.Δ.Κ. αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο είηε ζε 

κνλάδα Πχξγνπ (ηξνρνδξνκήζεηο, απνγεηψζεηο, πξνζγεηψζεηο αεξνζθαθψλ), είηε ζε 

κνλάδα  Πξνζέγγηζεο (θιηκάθσζε εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ αεξνζθαθψλ πξνο 

θαη από κία ηεξκαηηθή πεξηνρή-αεξνδξφκην), είηε ζε κνλάδα ειέγρνπ Πεξηνρήο ( πηήζε 

αεξνζθαθψλ επί δηαδξνκήο απφ ην αεξνδξφκην αλαρψξεζεο ζην αεξνδξφκην 

πξννξηζκνχ) ηφζν θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο  φζν θαη ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο. 

Δλδεηθηηθή ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Δ.Δ.Κ. είλαη ε αλάιπζε εξγαζίαο 

πνπ έγηλε απφ κηα νκάδα εξεπλεηψλ (H.L.Ammerman  et al 1987). Πξνζδηνξίζηεθαλ 

εμη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 46 ππνδξαζηεξηφηεηεο θαη 348 

μερσξηζηά θαζήθνληα.  

Οη ειεγθηέο ελαιιάζζνληαη αλάκεζα ζηηο ζέζεηο κηθξνθψλνπ θαη ζρεδηαζκνχ- 

ππνζηήξημεο. Παξά ηηο φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζπλεπάγεηαη ε θάζε κνλάδα, ζηελ 

νπζία  έξγν ηνπ ειεγθηή είλαη ε δηαηήξεζε δηαρσξηζκνχ αλάκεζα ζηα αεξνζθάθε.   

Γηα ηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη Δ.Δ.Κ πξέπεη   

 λα έρνπλ ζπλερή ζεσξεηηθή θαηάξηηζε (θαλνληζκνί, ηερληθέο γλψζεηο, ζηνηρεία 

επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θ.η.ι.)  

 λα δηαζέηνπλ πξαθηηθέο δεμηφηεηεο (αληίιεςε ρψξνπ θαη ρξφλνπ, 

πξνζαλαηνιηζκφο, short memory, θαληαζία) 

 λα έρνπλ αλαπηχμεη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία θαη 

αμηνιφγεζε πνιιψλ πιεξνθνξηψλ, ηεξάξρεζε πξνβιεκάησλ, επίγλσζε 

θαηάζηαζεο, πξφβιεςε ελδερφκελεο εκπινθήο, ιήςε απφθαζεο, ηαπηφρξνλε 

αληαπφθξηζε ζε δηαθνξεηηθά θαζήθνληα) 

 λα έρνπλ αλαπηχμεη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο  θαη ζπλεξγαζίαο.  

Παξφηη  θάζε αεξνπιάλν ηελ θάζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ιακβάλεη νδεγίεο απφ 

έλαλ θαη κφλν ειεγθηή, θαλέλαο Δ.Δ.Κ. δε δνπιεχεη κφλνο ηνπ. Σν έξγν πνπ παξάγεη 

δελ απνηειεί απνθιεηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο δηθήο ηνπ απφδνζεο αιιά ηε ζπληζηακέλε 

ηεο ζπλέξγεηαο πεξηζζφηεξσλ εκπιεθνκέλσλ. Οη εκπιεθφκελνη, αλάινγα κε ην κέγεζνο 

ηεο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο, εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
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 Πηιφηνη 

 Άιινη  Δ.Δ.Κ απφ ηνπο νπνίνπο παξαιακβάλεη θαη πξνο ηνπο νπνίνπο εγρεηξίδεη 

ηελ θπθινθνξία, κε ηνπο νπνίνπο δνπιεχεη ζηελ ίδηα νξγαληθή κνλάδα 

 Άιινη  Δ.Δ.Κ  απφ ηνπο νπνίνπο παξαιακβάλεη θαη πξνο ηνπο νπνίνπο εγρεηξίδεη 

ηελ θπθινθνξία, κε ηνπο νπνίνπο δνπιεχεη ζε δηαθνξεηηθέο νξγαληθέο κνλάδεο ( 

π.ρ. Κέληξν Διέγρνπ Πεξηνρήο – Πξνζέγγηζε ) 

 Δξγαδφκελνη άιισλ θιάδσλ κε ηνπο νπνίνπο έρεη άκεζε ζπλεξγαζία 

(αεξνιηκεληθνί, ειεθηξνληθνί, ειεθηξνιφγνη) 

 

Σα ιάζε, νη παξαιείςεηο, ε δηαθνξεηηθή εηθφλα ηεο θπθινθνξίαο ή ε δηαθνξεηηθή 

άπνςε γηα ηελ δηεπζέηεζή ηεο, θάζε εκπιεθνκέλνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζην 

απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ άιινπ. Δπηπξφζζεηα, πνιιέο θνξέο ε απφθαζε γηα ηελ 

δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο δελ είλαη αηνκηθή αιιά απνηειεί αλαγθαζηηθά πξντφλ 

ζπλαίλεζεο δχν ειεγθηψλ θαη κάιηζηα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πεξηζζφηεξεο απνδεθηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Σέινο θάπνηεο θνξέο είλαη ηδηαίηεξα 

θξίζηκε ε χπαξμε κηαο θνηλήο εηθφλαο ηεο θαηάζηαζεο, πνπ πξνθχπηεη απφ θαιή 

επηθνηλσλία, θπξίσο φηαλ ππάξρεη πίεζε ( είηε ιφγσ φγθνπ θπθινθνξίαο, είηε ιφγσ 

θαηαζηάζεσλ αλάγθεο). Μεξηθά παξαδείγκαηα ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

παξαπάλσ. 

 

- Πηιφηνο, ελψ επηβεβαηψλεη ζσζηά ηε ιήςε ηεο εμνπζηνδφηεζεο ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο, αθνινπζεί δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία αλαρψξεζεο πνπ ηνλ εκπιέθεη κε 

άιιε θπθινθνξία. Σελ εκπινθή πξέπεη άκεζα λα ιχζεη ν Δ.Δ.Κ. παξφηη δελ πξνέθπςε 

απφ δηθή ηνπ θαθή θξίζε. 

 

- Απφ ζθάικα ηνπ ειεγθηή Πχξγνπ, απνγεηψλεηαη αεξνζθάθνο απφ ηνλ αληίζεην 

δηάδξνκν ελψ ππάξρεη εηζεξρφκελε θπθινθνξία. Η εκπινθή πξέπεη λα ιπζεί απφ ηνλ 

ειεγθηή πξνζέγγηζεο πνπ έρεη ηα αεξνπιάλα ζηε ζπρλφηεηα αθφκα θαη αλ απηφο δελ 

επζχλεηαη γηα ηελ απνγείσζε απφ ηνλ αληίζεην δηάδξνκν. 

 

- Απφ παξάιεηςε ηνπ ειεγθηή πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ζπλελλνήζεηο κε ηνπο 

ζπλεξγαδφκελνπο ηνκείο δελ κεηαθέξεηαη ζηνλ ειεγθηή πξνζέγγηζεο  ε πιεξνθνξία γηα 

ηε δέζκεπζε ελαεξίνπ ρψξνπ. Ο ειεγθηήο πξνζέγγηζεο,  αγλνψληαο ηε δέζκεπζε, δίλεη 

νδεγίεο πνπ νδεγνχλ ζε  εκπινθέο κε ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε. Υσξίο λα είλαη δηθφ ηνπ 

ιάζνο, σζηφζν απηφο είλαη ππεχζπλνο λα δηαζθαιίζεη ηελ θπθινθνξία. 
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- Διεγθηήο Πχξγνπ θαη Πξνζέγγηζεο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ εάλ ε αλαρψξεζε απφ ηνλ 

αληίζεην δηάδξνκν ζα γίλεη πξηλ ή κεηά ηελ αθηθλνχκελε θπθινθνξία. Καη νη  δχν 

επηινγέο κπνξνχλ λα  ππνζηεξηρζνχλ θαη ε απφθαζε πξέπεη λα ιεθζεί άκεζα. 

 

- Δλψ ππάξρεη ζε εμέιημε θάπνηα θαηάζηαζε αλάγθεο (π.ρ. αεξνπιάλν πξνζεγγίδεη 

έρνληαο αλαθέξεη πξφβιεκα ζηα πδξαπιηθά ηνπ) ν ειεγθηήο πνπ ζρεδηάδεη ηελ 

θπθινθνξία θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλελλνήζεηο κε ηελ 

κηθξφηεξε δπλαηή φριεζε ηνπ ειεγθηή πνπ βξίζθεηαη ζην κηθξφθσλν. 

  

Σα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ ηε ζαθή αιιειεμάξηεζε ησλ Δ.Δ.Κ. ζην έξγν ηνπο θαη 

ηελ αλάγθε λα ζπκπεξηθέξνληαη σο νκαδηθνί «παίρηεο» ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη 

θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ αιιειεμάξηεζε. 

  

Οη ίδηνη νη ειεγθηέο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηελ ζεκαζία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Σν 2001 

νη  D’Arcy and Della Rocco (D’Arcy & Della Rocco, 2001)δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα κε 

ηε ζπκκεηνρή  103 ειεγθηψλ. Αλαθέξνπλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ νκαδηθή θχζε ηνπ Δ.Δ.Κ. πγθεθξηκέλα  δήισζαλ φηη νη ειεγθηέο πξέπεη 

λα ζπληνλίδνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπο κε πνιινχο άιινπο 

εκπιεθνκέλνπο φπσο νη ζπλάδειθνη ηνπο ή νη πηιφηνη. Δπηπιένλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ φηη ε «επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο» ηνπ θάζε ειεγθηή 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε γλψζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ζπλεζεηψλ ησλ ζπλαδέιθσλ κε 

ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, ε ζεκαζία ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο ηνλίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο  αλέθεξαλ πσο παξαθνινπζνχλ 

ηε δνπιεηά άιισλ ζπλαδέιθσλ θαη παξέρνπλ ηε βνήζεηα ηνπο πξηλ απηή ηνπο δεηεζεί 

σο έλα κέζν λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ πιήμε (φηαλ νη ίδηνη έρνπλ κηθξφ θφξην 

εξγαζίαο).  

 

3.2 ΟΡΙΜΟ- ΣΟΥΟΙ 

 

Χο Team Resource Management νξίδνληαη «νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαιχηεξε ρξήζε 

φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ- πιεξνθνξηψλ, κεραλεκάησλ θαη αλζξψπσλ- πξνθεηκέλνπ 

λα βειηηζηνπνηεζεί ε αζθάιεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο»(HUM.ET1.ST13.4000-REP-01, ζ.ζ.4). 
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θνπφο ηνπ TRM είλαη λα κεηψζεη ηηο επηπηψζεηο, ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ νκαδηθή 

εξγαζία επηρεηξεζηαθψλ ιαζψλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο  ζηάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

ζπκπεξηθνξάο, ζεηηθψλ πξνο ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νκαδηθή 

εξγαζία. 

Η εθπαίδεπζε TRM βνεζά ηνπο Δ.Δ.Κ.  

 λα απνθηήζνπλ επίγλσζε νξηζκέλσλ ζεκειησδψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ αλζξψπηλε απφδνζε 

 λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο 

 λα θαηαλνήζνπλ πψο πξνθχπηνπλ ηα επηρεηξεζηαθά ιάζε 

 λα θαηαλνήζνπλ πψο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζπληεινχλ ζε 

ζπκβάληα 

 λα έξζνπλ ζε επαθή κε πξαθηηθνχο ηξφπνπο επίιπζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνβιεκάησλ 

  λα αλαπηχμνπλ πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα κεηψλνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά 

θαη ζα πεξηνξίδνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο ζπλέπεηεο. 

 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ην TRM δελ ππνθαζηζηά 

 ηελ αλεπαξθή ηερληθή εθπαίδεπζε  

 ηηο αλεπαξθείο δηαδηθαζίεο θαη ηεθκεξηψζεηο 

 ηνπο κε ζαθψο θαζνξηζκέλνπο νξγαλσζηαθνχο ξφινπο  

 ηηο κε απνδνηηθέο δηνηθεηηθέο δνκέο  

 

Σα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη γεληθφηεξα απφ ηελ πηνζέηεζε 

ηεο θνπιηνχξαο ηνπ TRM ζα είλαη 

 Μείσζε ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ νκαδηθή εξγαζία ζρεηηδφκελσλ ζπκβάλησλ 

 Μεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα 

 Βειηησκέλε ρξήζε αλζξψπηλσλ πφξσλ 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ νκαδηθή εξγαζία ζηνλ 

Δ.Δ.Κ. 

 Δλίζρπζε ηεο αίζζεζεο φηη θάπνηνο εξγάδεηαη θάπνηνο σο κέξνο κηαο 

κεγαιχηεξεο θαη πην απνδνηηθήο νκάδαο 

 Απμεκέλε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

 Αχμεζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ 
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Άιισζηε  ζχκθσλα κε ηνπο Hirschfeld et al (2006) νη νκάδεο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε  

γλψζε φζνλ αθνξά ηελ νκαδηθή εξγαζία επηδεηθλχνπλ θαη κεγαιχηεξν επαγγεικαηηζκφ 

ζηα θαζήθνληα ηνπο ελψ παξάιιεια έρνπλ θαη κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα. Σέινο 

ζχκθσλα κε κηα  κεηα-αλάιπζε ησλ Salas et al (2008) νη εθπαηδεχζεηο ησλ νκάδσλ ζε 

αλάινγα ζέκαηα έρνπλ κηα κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επίδνζε ηεο νκάδαο. 

 

 

3.3 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ TRM 

 

 Πξνηνχ γίλεη δηεμνδηθή αλαθνξά ζηηο ζεκαηηθέο ηνπ TRM, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ 

θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ. 

 Η κάζεζε ιφγσ ηεο δεδνκέλεο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη ιφγσ ηνπ ίδηνπ 

ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη βησκαηηθή (HUM-A-TRM. Awereness of TRM. Eurocontrol 

IANS). Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία, έρεη θαηαγξαθεί εξεπλεηηθά φηη νη δχν παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηνπο ελήιηθεο είλαη ε ελεξγήο 

ζπκκεηνρή θαη ε λνεκαηνδφηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Η παξαδνζηαθή δηδαζθαιία 

εκπιέθεη κφλν ην κπαιφ θαη φρη ην ζπλαίζζεκα, κε ηελ απνκλεκφλεπζε δεδνκέλσλ πνπ 

δελ έρνπλ θάπνηα πξνζσπηθή ζεκαζία γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν. Αληίζεηα, κε ηελ 

βησκαηηθή κάζεζε ν εθπαηδεπφκελνο εκπιέθεηαη ηφζν πλεπκαηηθά, φζν θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά, ελψ φιε ε δηαδηθαζία απνθηά κηα πξνζσπηθή λνεκαηνδφηεζε. Όζνλ 

αθνξά ην αληηθείκελν, ζηφρεπζε απνηειεί ε αιιαγή ζπκπεξηθνξψλ, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ δξάζεηο. Απηφ ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηεο απφ έδξαο 

δηδαζθαιίαο. Οη κέζνδνη πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε αλάιπζε ησλ 

ππαξρνπζψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ, ε κάζεζε κέζσ ππνδείγκαηνο, ε 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζην πξφβιεκα κάζεζε. Σα κέζα κπνξεί λα είλαη παηρλίδηα ξφισλ, 

βησκαηηθέο αζθήζεηο επηθνηλσλίαο, εκπηζηνζχλεο, δεκηνπξγίαο νκάδαο θ.ν.θ, 

παξαθνινχζεζε video θαζψο θαη ερνγξαθεκέλσλ ζπλνκηιηψλ, ηφζν απφ ηελ 

επηρεηξεζηαθή θαζεκεξηλφηεηα φζν θαη ζθελνζεηεκέλσλ, θαη νη εμνκνηψζεηο. Κνηλή 

ζπληζηψζα φισλ ησλ παξαπάλσ απνηειεί ην feedback. Η αμηνιφγεζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ε πξφηαζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ δηεπζέηεζεο ησλ δεηεκάησλ 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ ζπδεηήζεηο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Λφγσ ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, ε νκάδα  πνπ ζα παξαθνινπζεί ην course 
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θαιφ ζα είλαη λα κελ ππεξβαίλεη ηα δψδεθα άηνκα, ελψ ζθφπηκν είλαη λα ζρεδηαζηεί 

έλα ηξηήκεξν δηάζηεκα εθπαίδεπζεο.  

ην παξαπάλσ πιαίζην ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή (instructor) πιένλ παίξλεη ν 

εκςπρσηήο (facilitator). Ο εκςπρσηήο, ζε αληίζεζε κε ηνλ εθπαηδεπηή, δελ κεηαθέξεη 

πιεξνθνξίεο. Δίλαη απηφο πνπ βνεζάεη κηα νκάδα αλζξψπσλ λα θαηαθηήζεη έλα 

απνηέιεζκα, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αλάιπζεο δεδνκέλσλ, βησκαηηθήο κάζεζεο θαη 

νκαδηθήο δνπιεηάο. Ο εκςπρσηήο δελ επηβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ ζηελ νκάδα αιιά 

βνεζάεη ηελ νκάδα λα νξγαλψζεη ην πιηθφ πνπ ε ίδηα παξάγεη. Γη απηφ ν εκςπρσηήο 

πξνθξίλεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηή, θπξίσο ζε ζπλζήθεο φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

θαηέρνπλ ήδε ηελ γλψζε. Πξνέξρεηαη απφ ηηο ηάμεηο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ειεγθηψλ θαη 

ζα πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηνο, απνδεθηφο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, λα έρεη γλψζε ησλ 

ζεκάησλ θαη λα είλαη πεπεηζκέλνο γηα ηελ αμία ηνπ εγρεηξήκαηνο. Σέινο, ζα πξέπεη λα 

εθπαηδεπηεί, ψζηε λα απνθηήζεη ηηο απαηηνχκελεο γηα απηφλ ηνλ ξφιν δεμηφηεηεο, φπσο 

ηερληθέο ππνβνιήο εξσηήζεσλ, ηερληθέο απεκπινθήο ηεο ζπδήηεζεο, δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ πνπ επλννχλ ηε κάζεζε θ.η.ι.  

  

Σα ζελάξηα, κε βάζε ηα νπνία ζα αλαιχνληαη νη ζεκαηηθέο θαιφ ζα είλαη λα ππαθνχλ 

ζε νξηζκέλεο αξρέο. Καζψο ην δεηνχκελν είλαη λα ζπλδεζνχλ ηα παξαδείγκαηα κε ηελ 

πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα 

αιιαγήο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ, απηά ζα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθά, 

ζρεηηθά θαη νπζηαζηηθά γηα ηελ επηρεηξεζηαθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο θάζε κνλάδαο. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη ηα ζελάξηα ζα πξέπεη λα αλαλεψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ψζηε λα παξαθνινπζνχλ ηα λέα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

  

Η δνκή ελφο καζήκαηνο TRM ζα κπνξνχζε λα αθνινπζεί ην παξαθάησ δηάγξακκα 
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 Πίλαθαο 8: Γνκή καζήκαηνο TRM 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, απηή κπνξεί λα γίλεη ζε δχν 

επίπεδα. Σελ θαζεαπηή αμηνιφγεζε ηνπ course (πεξηερφκελν, εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη, 

εκςπρσηέο ) αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο ησλ ζπκπεξηθνξψλ. Σν ηειεπηαίν 

είλαη θπζηθά πνιχ πην πεξίπινθν θαη ρξνλνβφξν θαη πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν κε 

αληηθεηκεληθέο (παξαηήξεζε) φζν θαη κε ππνθεηκεληθέο κεζφδνπο (εξσηεκαηνιφγηα, 

ζπλεληεχμεηο).  

 

3.4 ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ TRM 

Δδψ ζα επηρεηξεζεί κηα ζπλνιηθφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ TRM θαη ζα ππνδεηρζνχλ ηξφπνη, 

κε ηνπο νπνίνπο απηή ε θηινζνθία κπνξεί λα εκπνηίζεη θαη λα εκπινπηίζεη ηηο 

πνιηηηθέο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. 

ε κηα ζηξαηεγηθή πξννπηηθή, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα ελζηεξληζηεί ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηνπ TRM. Θα πξέπεη λα δεζκεπηεί νπζηαζηηθά αιιά θαη ζπκβνιηθά ζηε ράξαμε 

πνιηηηθψλ θαη ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ, πνπ εκπίπηνπλ ζε απηή ηε ινγηθή, ψζηε ην 

TRM λα κελ απνηειέζεη έλα «δηαθνζκεηηθφ» ζηνηρείν ηεο ππάξρνπζαο εθπαίδεπζεο, 

αιιά νξγαληθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ. Ο φξνο 
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δηνίθεζε πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηεο ΤΠΑ, φζν θαη ηελ δηνίθεζε 

ηνπ θάζε ηκήκαηνο.  

ε θεληξηθό επίπεδν (ΤΠΑ) έλα πξψην βήκα απνηειεί ε αλαγλψξηζε ηεο θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο ησλ HF ζηελ αλζξψπηλε απφδνζε θαη ε δεκηνπξγία ελφο ηκήκαηνο HF, 

ελδερνκέλσο ζηα πιαίζηα ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο ή ζηα πιαίζηα κηαο Γηεχζπλζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Κάηη ηέηνην ζα ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ αιιαγή ηεο 

ζεκεξηλήο θνπιηνχξαο, πνπ θαίλεηαη λα αγλνεί ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

ηα πιαίζηα ελφο αλάινγνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο, ην νπνίν ζα είρε ηφζν ηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε φζν θαη ηελ δηνηθεηηθή εμνπζία, ζα δίλνληαλ ε επθαηξία: 

 λα γίλεη κηα ζπλνιηθή πνζνηηθή έξεπλα, γηα λα αληηιεθζνχκε πνηεο είλαη 

νη ζηάζεηο καο θαη νη ζπκπεξηθνξέο καο φζνλ αθνξά ηελ νκαδηθή 

εξγαζία. 

 λα γίλεη κηα πνηνηηθή έξεπλα, πνπ ζα θαηέγξαθε θαη ζα 

θαηεγνξηνπνηνχζε ηα  ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζε ζρέζε 

κε ην TRM θαη ζα ζπλέιεγε βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 

 λα αλαπηπρζεί έλα TRM πξφηππν πξφγξακκα πξνζαξκνζκέλν ζηα 

παξαπάλσ δεδνκέλα κε case studies απφ πξαγκαηηθά ζπκβάληα. 

 λα ππνζηεξηρζνχλ πξνγξάκκαηα TRM ζηηο επηκέξνπο νξγαληθέο 

κνλάδεο.  

 λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνγξάκκαηα εμνηθείσζεο ησλ πξντζηακέλσλ 

φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε ηε θηινζνθία ηνπ TRM, έηζη ψζηε θαη 

απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο λα ηελ ππνζηεξίμνπλ κέζα ζηε κνλάδα ηνπο. 

 λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο facilitators. 

 λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εηζαγσγηθή εμέηαζε θξηηήξηα πνπ ζπλάδνπλ κε 

ην TRM, π.ρ. ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

 λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ «ab initio» εθπαίδεπζε αλάινγν κάζεκα. 

 λα ζπκπεξηιεθζνχλ αλάινγα θξηηήξηα ζηελ αδεηνδφηεζε (licensing) ησλ 

Δ.Δ.Κ.  
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 λα εμαζθαιίζεη εμνκνησηέο πνπ  ζα επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζνδνινγίαο TOAST (Team Oriented ATC simulator Training). 

 λα εκπιαθνχλ, ζε κεηαγελέζηεξε θάζε, ζην TRM θαη άιινη θιάδνη κε 

ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη νη Δ.Δ.Κ θαη κε ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ 

εκπινθέο πνπ επεξεάδνπλ ην παξαδνηέν ηνπ Δ.Δ.Κ. 

 λα δεκηνπξγεζεί κηα πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, 

φπνπ ζα γλσζηνπνηνχληαη ηα ζπκβάληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην TRM, 

θαζψο θαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Έηζη, απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κηα 

κνλάδα, ζα βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ ζπλφινπ. 

ην επίπεδν ηνπ θάζε επηκέξνπο ηκήκαηνο, ζα πξέπεη λα ηνλίδεηαη ζπλερψο ε 

ζεκαζία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη λα αληηκεησπίδεηαη ε θαθή ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο, 

φρη σο θάηη πνπ εχθνια κπνξεί λα παξαβιεθζεί, αιιά σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ 

δηαθχβεπζε ηεο αζθάιεηαο. Θα πξέπεη λα πξνεγεζεί ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κηα θάζε ζπλεηδεηνπνίεζεο (awareness phase), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, ζα πεηζηεί 

ην πξνζσπηθφ γηα ηα νθέιε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ θαζεκεξηλφηεηα, 

κε ηελ θαηάδεημε ηεο ζπκβνιήο ηνπ TRM ζηελ βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ ησλ Δ.Δ.Κ. 

 Πξαθηηθά ην θάζε ηκήκα ζα έπξεπε: 

 Να θξνληίζεη γηα ηελ εθπαίδεπζε εκςπρσηψλ. 

 Να πξνζαξκφζεη ην πξφηππν κάζεκα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο κνλάδαο 

θαη λα εθπαηδεχζεη ζηαδηαθά φινπο ηνπο Δ.Δ.Κ πνπ απηφ απαζρνιεί. 

 Να ελζσκαηψλεη ην TRM ζε θάζε θαηλνχξγηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη 

ζηα refresher course. 

 Να εληάμεη TRM θξηηήξηα ζην Πιάλν Δθπαίδεπζεο (Unit Training Plan) 

θαη  ζην Πιάλν Δπηρεηξεζηαθήο Δπάξθεηαο (Unit Competence Scheme) 

ηεο κνλάδαο. 

 Να δεκηνπξγήζεη ζηε κνλάδα δηαδηθαζίεο, πνπ βνεζνχλ ηελ εκπέδσζε 

ησλ αξρψλ ηνπ TRM, φπσο debriefing, επνηθνδνκεηηθνί κεραληζκνί 

αλάδξαζεο, check-lists θ.ν.θ. 
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 Να ρξεζηκνπνηήζεη ηε κεζνδνινγία NOSS (Normal Operations Safety 

Survey) γηα ηνλ εληνπηζκφ επίθνβσλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

 Να ρξεζηκνπνηήζεη ηελ κεζνδνινγία BOOM (Behavior Oriented 

Observation Method) κε ηελ νπνία εθπαηδεπκέλνη TRM εκςπρσηέο 

παξαηεξνχλ ηηο κε ηερληθέο δεμηφηεηεο ησλ Δ.Δ.Κ., ηφζν ζε εμνκνησηή 

φζν θαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, παξέρνληαο feedback. 

 Να ζπλδέζεη ην TRM κε ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζπκβάλησλ, θάηη ην νπνίν 

ζα νδεγήζεη ζε ακθίπιεπξν φθεινο. Καηαξρήλ, ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα 

επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζελαξίσλ κε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά αιιά 

ηαπηφρξνλα, ζα θσηίζεη αηηηάζεηο ησλ ζπκβάλησλ, νη νπνίεο κέρξη ηψξα 

παξαβιέπνληαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

HUMAN FACTORS 

 

4.1 ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΟΝ Ε.Ε.Κ. 

 

Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο, πξνθεηκέλνπ γηα Δ.Δ.Κ. θαιχπηεη  αλάινγν πεδίν κειέηεο 

κε εθείλν ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, σο επηζηεκνληθνχ θιάδνπ. ηφρνο ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε θαηαλφεζε θαη ε πξφβιεςε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηνπο νξγαληζκνχο. Δμεηάδεη ινηπφλ ηνπο ηξεηο πξνζδηνξηζηηθνχο ηεο 

παξάγνληεο : ηα άηνκα, ηηο νκάδεο, ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. ε επίπεδν αηφκνπ, 

εξεπλά ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, ηελ παξαθίλεζε, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο, ηελ αληίιεςε, ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο, 

ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. ε επίπεδν νκάδαο εξεπλά ηελ 

επηθνηλσλία, ηελ εγεζία, ηε ζχγθξνπζε, ηελ νκαδηθή ιήςε απνθάζεσλ, ηνπο ξφινπο 

ζηελ νκάδα. ην ηξίην επίπεδν, απηφ ηνπ νξγαληζκνχ, εμεηάδεη ην ζχζηεκα ηεο 

νξγάλσζεο, ηελ θνπιηνχξα, ην πεξηβάιινλ, ηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο. 

 

 Η ελαζρφιεζε κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζηνλ Δ.Δ.Κ. μεθίλεζε απφ ηελ ζρέζε ηνπ 

αηφκνπ κε ηνπο απηνκαηηζκνχο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ εξγνλνκία. ηε ζπλέρεηα 

ζπκπεξηέιαβε θαη πνιιά απφ ηα παξαπάλσ, αιιά ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ 

επηθεληξψζεθε ζην αλζξψπηλν ιάζνο θαη ηνπο ζπληειεζηηθνχο ηνπ παξάγνληεο, θαζψο 

ην κέγα δεηνχκελν είλαη ε αζθάιεηα. Πεξαηηέξσ ζπδεηά ηελ θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αηφκνπ (θφπσζε, δηαηαξαρέο χπλνπ, ρξήζε νπζηψλ θαη νηλνπλεχκαηνο) ιφγσ ησλ 

αθαλφληζησλ σξψλ εξγαζίαο θαη ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο λα είλαη ν εξγαδφκελνο ζε 

θαιή θαηάζηαζε (fit) αλά πάζα ζηηγκή. Αθφκα, εξεπλά ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο 

γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

επηηπγράλεηαη ε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο (situational awareness) ζε έλα ηδηαίηεξα 

πεξίπινθν θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ. Σέινο αζρνιείηαη κε ην άγρνο (stress), πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην αληηθείκελν εξγαζίαο, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο 

κέζα ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο αιιά θαη ηελ πιήμε, ζε πεξηπηψζεηο ρακειήο 

θπθινθνξίαο, πνπ νδεγεί ζε εμίζνπ επηζθαιή επίδνζε. 

 

 Ο παξαθάησ πίλαθαο θαηεγνξηνπνηεί ηα ζεκαληηθφηεξα πεδία ησλ HF ζηνλ Δ.Δ.Κ.( 

EUROPEAN AIR TRAFFIC MANAGEMENT PROGRAMME, Human Factors in the 
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Development of Air Traffic Management Systems, HUM.ET1.ST13.4000-REP-01, 

EDITION DATE: 27.03.1998) 

 

 Πίλαθαο 4 : Καηεγνξηνπνίεζε HF ζηνλ Δ.Δ.Κ. 

 

 Χζηφζν, ν παξαπάλσ πίλαθαο δε ζπλδέεη ηνλ άλζξσπν κε ην πεξηβάιινλ, κέζα ζην 

νπνίν επηρεηξεί. Έλα κνληέιν πνπ ηαμηλνκεί ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, θαη ην νπνίν πήξε ην φλνκα ηνπ απφ ηα αξρηθά ησλ παξακέηξσλ πνπ 

ζπλππνινγίδεη, είλαη ην SHELL Model. ην θέληξν ηνπ κνληέινπ βξίζθεηαη ην 

Liveware, ν άλζξσπνο, πνπ αιιειεπηδξά κε ην Hardware, ην Software, Liveware, 

Enviroment. Σν SHELL Model νξίδεηαη σο « ε ζρέζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη 

ηνπ αεξνπνξηθνχ πεξηβάιινληνο» (Reinhart, 1996, p. 6). Η αξρηθή ζχιιεςε ηνπ 

κνληέινπ αλήθεη ζηνλ Edwards ην 1972. Αξγφηεξα ν Hawkins δηεχξπλε ην κνληέιν κε 

ηελ πξνζζήθε ελφο επηπιένλ L (Liveware) (Hawkins, 1987). ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί απνηππψλνληαη νη ζρέζεηο ηνπ κνληέινπ θαη πεξηγξάθεηαη ηη εκπίπηεη ζην 

θάζε πεδίν (http://www.netc.navy.mil/nascweb/sas/humanfactors.htm) 
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Πίλαθαο 5 : SHELL Model 

 

Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ κε κεγάιε ζπληνκία θάπνηεο απφ ηηο ζεκαηηθέο πνπ 

απαζρνινχλ ηα HF, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε κειέηε ησλ ππιψλσλ ηνπ TRM. 

 

4.2 ΣΑΕΙ 

 

Οη ζηάζεηο (attitudes) αλαθέξνληαη ζε «έλα γεληθφ θαη δηαξθέο, ζεηηθφ ή αξλεηηθφ, 

ζπλαίζζεκα γηα θάπνην πξφζσπν, αληηθείκελν ή ζέκα» (Petty & Cacioppo, 1981). 

Μία ζηάζε αθνξά ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή πξνδηάζεζε, ή ηελ αμηνινγηθή θξίζε ελφο 

αηφκνπ, γηα θάπνηνλ ή γηα θάηη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. 

Οη ζηάζεηο έρνπλ ηξεηο ζπληζηψζεο : ηε γλσζηαθή (αμηνιφγεζε), ηε ζπκηθή (αίζζεκα) 

θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή (δξάζε) (S.J. Breckler, 1984). Αλ θαη ζπλήζσο ε γλψζε 

πξνθαιεί ην ζπλαίζζεκα, ην νπνίν νδεγεί ζε δξάζε, ζπρλά νη ζπληζηψζεο απηέο είλαη 

δχζθνιν λα δηαρσξηζηνχλ. Δδψ νη ζηάζεηο καο ελδηαθέξνπλ γηα ην ζπκπεξηθνξηθφ ηνπο 

πεξηερφκελν. Οη άλζξσπνη επηδεηνχλ γεληθά ηε ζπλέπεηα ζηηο ζηάζεηο ηνπο θαη αλάκεζα 

ζηηο ζηάζεηο ηνπο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Κάπνηα παξαδείγκαηα ζηάζεσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ην επηρεηξεζηαθφ έξγν ηνπ Δ.Δ.Κ. είλαη ηα παξαθάησ: 

 Δλαληίνλ ηεο εμνπζίαο :                Γε ζα κνπ πεηο ηη λα θάλσ 

 Παξνξκεηηθφο :                            Πξέπεη λα δξάζσ ηψξα 

 Άηξσηνο:                                     Απηά δε ζπκβαίλνπλ ζε κέλα              

 Μάηζν:                                        Θα ζνπ δείμσ εγψ! Μπνξψ λα ην θάλσ 
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 Παξαίηεζε:                                  Οχησο ή άιισο δελ κπνξψ λα θάλσ ηίπνηα 

 Απηάξεζθνο:                                Σα μέξσ εγψ απηά 

 

4.3 ΠΡΟΧΠΙΚΟΣΗΣΑ 

Πξνζσπηθφηεηα είλαη «ε δπλακηθή νξγάλσζε εληφο ηνπ αηφκνπ, ησλ ςπρνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ εθείλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο κνλαδηθέο πξνζαξκνγέο ηνπ ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ» (G.W.Allport 1937). ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ καο απαζρνιεί ε  

πξνζσπηθφηεηα, σο ην ζχλνιν ησλ ηξφπσλ, κε ηνπο νπνίνπο έλα άηνκα αληηδξά ζηνπο 

άιινπο θαη αιιειεπηδξά κε απηνχο. 

Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ηφζν ε θιεξνλνκηθφηεηα, φζν θαη 

ην πεξηβάιινλ, κε ηελ έξεπλα λα ηείλεη πιένλ λα ππνζηεξίδεη ηελ επηθξάηεζε ηεο 

θιεξνλνκηθφηεηαο έλαληη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Γχν θπξίαξρα πιαίζηα εληνπηζκνχ θαη ηαμηλφκεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο είλαη ηα παξαθάησ (S. Robbins et al.,2011, ζ.122-124). 

Δείκηης Σύποσ Mayers-Briggs (Mayers-Briggs Type Indicator MBTI) 

O MBTI θαηαιήγεη ζηηο εμήο ηαμηλνκήζεηο  : 

 Δμσζηξεθήο-Δζσζηξεθήο: Σα εμσζηξεθή άηνκα είλαη θνηλσληθά, θηιηθά θαη 

δπλακηθά. Σα εζσζηξεθή είλαη ήζπρα θαη ληξνπαιά. 

 Αηζζεηεξηαθφο-Γηαηζζεηηθφο: Οη αηζζεηεξηαθνί ηχπνη είλαη πξαθηηθνί, 

πξνηηκνχλ ηε ξνπηίλα θαη ηελ ηάμε θαη εζηηάδνπλ ζηε ιεπηνκέξεηα. Οη 

δηαηζζεηηθνί βαζίδνληαη ζε κε ζπλεηδεηέο δηαδηθαζίεο θαη βιέπνπλ ηα πξάγκαηα 

πην ζθαηξηθά. 

 Λνγηθφο-Αηζζεκαηηθφο: Οη ινγηθνί ηχπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ νξζνινγηζκφ θαη 

ηε ινγηθή γηα λα ρεηξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα. Οη αηζζεκαηηθνί ηχπνη ζηεξίδνληαη 

ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο αμίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα. 

 Κξηηηθφο-Αληηιεπηηθφο: Οη θξηηηθνί ηχπνη ζέινπλ ηνλ έιεγρν θαη πξνηηκνχλ ν 

θφζκνο ηνπο λα είλαη ηαθηνπνηεκέλνο θαη δνκεκέλνο. Οη αληηιεπηηθνί είλαη 

επέιηθηνη θαη απζφξκεηνη. 
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Οη ηαμηλνκήζεηο απηέο πεξηγξάθνπλ ζην ζχλνιν ηνπο 16 ηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο, 

αλάινγα κε ην ζπλδπαζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θαιχπηνπλ νη παξαπάλσ νκάδεο. 

Σο μονηέλο προζωπικόηηηας ηων Πένηε Μεγάλων Παραγόνηων (BIG FIVE) 

Έλα  ζεκαληηθφ ζψκα ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδεη ηε ζέζε φηη πέληε βαζηθέο δηαζηάζεηο 

δηέπνπλ φιεο ηηο άιιεο θαη πεξηθιείλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζεκαληηθψλ 

παξαιιαγψλ ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Οη πέληε κεγάινη παξάγνληεο είλαη νη εμήο: 

 Δμσζηξέθεηα: Η δηάζηαζε ηεο εμσζηξέθεηαο απνηππψλεη ην επίπεδν άλεζεο 

ζηηο ζρέζεηο. Οη εμσζηξεθείο είλαη ζπλήζσο επθνηλψλεηνη, δπλακηθνί θαη 

θηιηθνί. Οη εζσζηξεθείο είλαη ζπλήζσο επηθπιαθηηθνί, ζπλεζηαικέλνη θαη 

ήζπρνη. 

 Πξνζήλεηα: Η δηάζηαζε ηεο πξνζήλεηαο αλαθέξεηαη ζηελ πξνδηάζεζε ηνπ 

αηφκνπ λα απνδέρεηαη ηνπο άιινπο. Οη πξνζελείο άλζξσπνη είλαη ζπλεξγάζηκνη, 

δεζηνί θαη εχπηζηνη. Αληίζεηα νη κε πξνζελείο είλαη ςπρξνί, αληηπαζείο θαη 

αληαγσληζηηθνί. 

 Δπζπλεηδεζία: Η δηάζηαζε ηεο επζπλεηδεζίαο απνηειεί έλα κέηξν αμηνπηζηίαο. 

εκαίλεη ππεπζπλφηεηα, θεξεγγπφηεηα, νξγάλσζε θαη επηκνλή.  Όζνη 

ζεκεηψλνπλ ρακειή βαζκνινγία ζ εαπηή ηε δηάζηαζε αθαηξνχληαη εχθνια, 

είλαη απνδηνξγαλσκέλνη θαη αλαμηφπηζηνη. 

 πλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα: Η ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα δηαρεηξίδεηαη ην άγρνο. 

Οη άλζξσπνη κε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα είλαη ζπλήζσο ήξεκνη, 

αζθαιείο θαη έρνπλ απηνπεπνίζεζε. Αληίζεηα, νη λεπξσηηθνί είλαη ζπλήζσο 

αγρψδεηο, ζιηκκέλνη θαη αλαζθαιείο. 

 Γεθηηθφηεηα ζε εκπεηξίεο: Απηή ε δηάζηαζε αθνξά ην θάζκα ησλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη ην πάζνο γηα θαηλνηνκία. Οη αλνηθηνί άλζξσπνη είλαη 

δεκηνπξγηθνί, θηινπεξίεξγνη θαη θαιιηηερληθά επαίζζεηνη. Όζνη βξίζθνληαη ζην 

άιιν άθξν είλαη ζπκβαηηθνί θαη βξίζθνπλ αλαθνχθηζε ζην νηθείν.  

Υξεζηκνπνηψληαο ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θάπνηεο ηππνινγίεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ ρψξν. Έηζη βιέπνπκε Δ.Δ.Κ. ζπληεξεηηθνχο ή ξηςνθίλδπλνπο, 
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πξνζηαηεπηηθνχο ή απαμησηηθνχο, αδηάθνξνπο ή ιεπηνκεξεηαθνχο, απηάξεζθνπο ή 

ρακειψλ ηφλσλ. 

Σέινο είλαη ρξήζηκε κηα αλαθνξά ζην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε πξνζσπηθφηεηεο ηχπνπ 

Α θαη ηχπνπ Β θαζψο, φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ, δηαθνξνπνηείηαη ν ηξφπνο πνπ 

απηνί αληηδξνχλ ζηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο. Οη άλζξσπνη κε πξνζσπηθφηεηεο 

ηχπνπ Α, είλαη δπλαηνί, αληαγσληζηηθνί, αλππφκνλνη, πνιππξάγκνλεο, κε γξήγνξνπο 

ξπζκνχο ζηελ θίλεζε θαη ηελ νκηιία. Οη άλζξσπνη κε πξνζσπηθφηεηεο ηχπνπ Β είλαη 

ραιαξνί, θαιφβνινη, κε αληαγσληζηηθνί θαη απνιακβάλνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. 

4.4 ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ 

Χο παξαθίλεζε νξίδνληαη «νη δηεξγαζίεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ έληαζε, ηελ 

θαηεχζπλζε θαη ηελ επηκνλή ησλ πξνζπαζεηψλ ελφο αηφκνπ γηα ηελ θαηάθηεζε ελφο 

ζηφρνπ» (T.R.Mitchell). Απινχζηεξα ηνπνζεηεκέλν, παξαθίλεζε είλαη ε δηαθνξά 

αλάκεζα ζην ηη θάπνηνο κπνξεί λα θάλεη θαη ζην ηη εληέιεη θάλεη. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1950 δηακνξθψζεθαλ ηέζζεξηο  ζεσξίεο παξαθίλεζεο.  Η ζεσξία ηεο 

ηεξάξρεζεο αλαγθψλ (Maslow), ε ζεσξία Υ θαη ζεσξία Φ (McGregor), ε ζεσξία ησλ 

δχν παξαγφλησλ (Herzberg) θαη ε ζεσξία ησλ αλαγθψλ (McClelland). Παξφηη, απηέο νη 

πξψηκεο ζεσξίεο απνηέιεζαλ ηε βάζε ζηελ νπνία ζηεξίρζεθαλ νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο, 

δέρηεθαλ πνιιέο επηθξίζεηο θαη ζήκεξα ακθηζβεηείηαη ε εγθπξφηεηά ηνπο. 

Παξαθάησ δηαηππψλνληαη επηγξακκαηηθά νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

ηελ ηξέρνπζα ζθέςε, φζνλ αθνξά ηελ εμήγεζε ηεο παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Θεωρία ηης ασηοδιάθεζης: 

Οη άλζξσπνη πξνηηκνχλ λα αηζζάλνληαη φηη έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. 

Οηηδήπνηε θάλεη κηα δνπιεηά, αθφκα θαη θάπνηα πνπ καο αξέζεη πνιχ, λα κνηάδεη 

ππνρξεσηηθή θαη φρη ειεχζεξε επηινγή, δξα αξλεηηθά σο πξνο ηελ παξαθίλεζε. ηε 

βηβιηνγξαθία ηε ζπλαληνχκε θαη σο ζεσξία γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ππνζηεξίδεη 

φηη νη εμσγελείο ακνηβέο κεηψλνπλ ην ελδνγελέο ελδηαθέξνλ γηα κηα δνπιεηά (Ryan and 

Deci, 2000) 

Θεωρία ηης ζηοτοθεζίας: 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Locke ν άλζξσπνο παξαθηλείηαη λα δξάζεη φηαλ έρεη λα 

εθπιεξψζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. Άιια ζηνηρεία  παξαθίλεζεο, πάληα ζε ζρέζε κε 
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ην ζηφρν, απνηεινχλ ν βαζκφο δπζθνιίαο ηνπ αιιά θαη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

ιακβάλνπκε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο (Μπνπξαληάο, 1992). πλαθήο κε 

απηήλ είλαη θαη ε ζεσξία ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Bandura, γλσζηή θαη σο 

θνηλσληθή γλσζηηθή ζεσξία ή ζεσξία θνηλσληθήο κάζεζεο. χκθσλα κε απηήλ ε 

παξαθίλεζε ζηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ φηη είλαη ηθαλφ λα δηεθπεξαηψζεη 

κηα εξγαζία. Η πεπνίζεζε απηή θαιιηεξγείηαη κέζσ ηεο πξαμηαθήο γλψζεο, ηεο 

έκκεζεο κνληεινπνίεζεο, ηεο ιεθηηθήο πεηζνχο θαη ηεο δηέγεξζεο ( Bandura,1997) 

Θεωρία ηης ιζόηηηας/ Οργανωζιακή δικαιοζύνη 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Adams «δηθαηνζχλε ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ππάξρεη 

φηαλ νη νηθνλνκηθέο θαη εζηθέο αληακνηβέο πνπ απνιακβάλεη ην άηνκν απφ ηελ εξγαζία 

ηνπ είλαη αλάινγεο ησλ πξνζδνθηψλ ηεο θαη δίθαηεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππνινίπνπο 

ζπλαδέιθνπο» (Hewstone and Stroebe 2007:753) 

Θεωρία ηης προζδοκίας 

Η ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ Vroom είλαη κηα απφ ηηο επξχηεξα απνδεθηέο εξκελείεο 

ηεο παξαθίλεζεο. Τπνζηεξίδεη, φηη ε παξαθίλεζε καο λα πξνζπαζήζνπκε γηα θάηη 

εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζδνθία καο γηα ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηελ 

ειθπζηηθφηεηά ηνπ. Γειαδή, έρνπκε θίλεηξν λα πξνζπαζήζνπκε γηα θάηη, εθφζνλ 

πηζηεχνπκε φηη κπνξνχκε λα ην θαηαθέξνπκε θαη φηη ην απνηέιεζκα πνπ ζα παξάγνπκε 

ζα αληακεηθηεί κε κηα αληακνηβή πνπ καο ηθαλνπνηεί (Broom V.H, 1964). 

 

4.5 ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

Δχθνια δηαθξηηή είλαη θαη ε πξνζσπηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ. Η νξγαλσζηαθή 

θνπιηνύξα ηνπ ή αιιηψο : «Ο ηξφπνο πνπ θάλνπκε ηα πξάγκαηα εδψ». Δίλαη ε θνηλή 

αληίιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο αλακελφκελεο θαη απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο. 

πλήζσο ππάξρεη ε θπξίαξρε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ θαη νη ππνθνπιηνχξεο ησλ 

δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο θνπιηνχξαο είλαη : 

-λα νξηνζεηεί ηνλ νξγαληζκφ θαη λα εληζρχεη ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ελφηεηά 

ηνπ 

-λα δίλεη κηα αίζζεζε ηαπηφηεηαο ζηα κέιε ηνπ 
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-λα λνεκαηνδνηεί θαη λα ειέγρεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο 

Γηα ηελ αλάδεημε θάπνησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνπιηνχξαο ησλ Δ.Δ.Κ. 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηνπ Hofstede (Hofstede 2010): 

- Σελ απφζηαζε απφ ηελ εμνπζία  

- Σελ αηνκηθφηεηα  

- Σελ αξξελσπφηεηα 

- Σελ απνθπγή ηεο αβεβαηφηεηαο  

- Σν καθξνπξφζεζκν πξνζαλαηνιηζκφ 

- Σνλ απηνπεξηνξηζκφ 

Έηζη δηαθξίλνπκε δηαθνξνπνηήζεηο  απφ ρψξα ζε ρψξα αιιά θαη απφ κνλάδα ζε 

κνλάδα, πνπ αθνξνχλ ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζην ιάζνο, ζηελ απνδνρή ησλ γπλαηθψλ 

ειεγθηψλ, ζηελ εμηζνξξφπεζε δνπιεηάο θαη δηαζθέδαζεο, ζηελ πξνζσπηθή επέλδπζε 

ζην εξγαζηαθφ status, ζηελ αλάιεςε θηλδχλνπ, ζηελ απνδνρή ηνπ εγέηε, ζηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο. 

 

εκαληηθά γηα ηελ επξχηεξε θνπιηνχξα ησλ Δ.Δ.Κ είλαη ηα επξήκαηα ηνπ Michel 

(Michel 1993), ζε κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε Διβεηνχο 

Δ.Δ.Κ. Η πεξηγξαθή ησλ ειεγθηψλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο πεξηείρε φξνπο φπσο 

«αλαληηθαηάζηαηε, κνλαδηθή, αλαγθαία» νη νπνίνη είλαη ελδεηθηηθνί ηεο άπνςεο πνπ 

έρεη ην ζχλνιν ησλ Δ.Δ.Κ. γηα ηελ εξγαζία ηνπ. 

Απηφ φκσο πνπ θάλεη ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ζηνλ Δ.Δ.Κ. είλαη ε ζαθήο δηάθξηζε κηαο 

ππνθνπιηνχξαο ζηελ θάζε νκάδα θπιαθήο. Οη Δ.Δ.Κ. δνπιεχνπλ ζε βάξδηεο (νκάδεο 

θπιαθήο). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηα θέληξα ειέγρνπ πεξηνρήο ν ππξήλαο 

ησλ νκάδσλ απηψλ παξακέλεη ζηαζεξφο γηα πνιχ κεγάια δηαζηήκαηα. Έηζη 

αλαπηχζζεηαη κηα ηζρπξή  νκαδηθή ηαπηφηεηα κε δηθέο ηεο ζπλήζεηεο, ζηάζεηο θαη 

εληέιεη ππν-θνπιηνχξα. Δληέιεη νδεγείηαη ζε κηα δνκή «θπιήο». Μηα θνηλσληθή δνκή 

απηφ-νξγάλσζεο, ζηελ νπνία ν θαζέλαο έρεη ηε ζέζε ηνπ. Οη ξφινη είλαη επαθξηβψο 

νξηζκέλνη κέζα απφ εζσηεξηθνχο ξεηνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη επηβάιινληαη κέζσ 

ηεο πίεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ (Gras et al., 1994). Απηή ε ηππηθή δνκή νκάδαο έρεη ζαθείο 

πξνεθηάζεηο ζε πνιιά απφ ηα πεδία κε ηα νπνία αζρνιείηαη ην TRM.  
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πλνςίδνληαο  ζε ζρέζε κε φια ηα πξνεγνχκελα, κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ηα 

παξαθάησ : 

Ο Δ.Δ.Κ. κε ηε κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ έρεη, κε απνθξπζηαιισκέλεο ζηάζεηο, 

πνπ ελδερνκέλσο λα κνηξάδεηαη κε θάπνηνπο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, κε ή ρσξίο 

θάπνην θίλεηξν λα ηνλ σζεί ζηελ βέιηηζηε επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη κέηνρνο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο εζληθήο αιιά θαη νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, έξρεηαη λα δνπιέςεη 

ζε κηα νκάδα εξγαζίαο εθδειψλνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Αλ ε 

ζπκπεξηθνξά απηή δε βνεζάεη ηελ νκάδα λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ αζθαιέζηεξν δπλαηφ 

ηξφπν, νη κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο δπλεηηθά ζα κπνξνχζακε λα επέκβνπκε είλαη νη 

ζηάζεηο θαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ, θαζψο ε πξνζσπηθφηεηα δελ αιιάδεη. Απηφ ην ξφιν 

έξρεηαη λα επηηειέζεη ην TRM. ηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ αηφκσλ κε ζεκειηψδεηο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπο, φπσο ε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο, ε 

δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο, ηα επηρεηξεζηαθά ιάζε, ε επηθνηλσλία, ε επίγλσζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ, νη λένη απηνκαηηζκνί, νη ξφινη ζηελ νκάδα θαη ε νκαδηθή εξγαζία. ηελ 

θαηαλόεζε ησλ ηξφπσλ, κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχλ ζπζηεκαηηθά νη άλζξσπνη θαη 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ απφ ηε θχζε ηνπο. Πξαγκαηεχεηαη θαηαζηάζεηο πνπ 

βηψλνπλ θαζεκεξηλά, αιιά ίζσο, ζεσξεηηθά, δελ έρνπλ επεμεξγαζηεί πνηέ. Μέζα απφ 

ηε ζεσξεηηθή εμνηθείσζε κε ηηο πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

παξαπάλσ πεξηνρέο θαη ηελ ππφδεημε ηερληθψλ δηαρείξηζήο ηνπο, απνζθνπεί εληέιεη 

ζηελ πηνζέηεζε πξνζσπηθψλ ζηξαηεγηθψλ απφ ην θάζε άηνκν πξνο ηελ αιιαγή ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Καη φια απηά κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

αζθαιέζηεξε επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ. ην επφκελν θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε 

δηεμνδηθά κε απηέο ηηο ζεκαηηθέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΔΓΙΑ TRM 

5.1 ΕΙΑΓΧΓΗ 

Όπσο απνηππψλνληαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, νη ζεκαηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζε έλα TRM course είλαη έμη.  

 

 

Πίλαθαο 6 : Θεκαηηθέο TRM (G:\trm\general\SKYbrary - TRM.mht) 

 

 διατείριζη άγτοσς: επηπηψζεηο ηνπ άγρνπο ζην ATM θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ, ζηα πιαίζηα ηεο 

νκάδαο. 

 ομαδική εργαζία: νη επηδξάζεηο ησλ θνηλψλ δηαλνεηηθψλ κνληέισλ θαη 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαζψο θαη γηα ηελ θνηλή αληίιεςε 

  ρόλοι ζε μια ομάδα: ν ξφινο ηνπ εγέηε θαζψο θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ, ε 

απηαξρηθφηεηα θαη ε ππνρσξεηηθφηεηα θαη πψο απηέο επεξεάδνπλ ηελ νκάδα.  

 λάθος: ηππνινγία ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιαζψλ  

 επίγνφζη καηάζηαζης: ζπκπηψκαηα ηεο επίγλσζεο ή ηεο κε επίγλσζεο θαη 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επίγλσζε 

http://www.skybrary.aero/index.php/File:170090.jpg
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 λήυη απόθαζης: βαζηθέο αξρέο ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ 

απνθάζεσλ  

 επικοινφνία: επίγλσζε ηεο επίδξαζεο ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ αζθάιεηα θαη 

βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ νκάδα 

 νέες ηετνολογίες-ασηομαηιζμοί: ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο 

θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπο. 

 

5.2 ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΓΥΟΤ 

Σν άγρνο δελ είλαη νχηε έλα εμσηεξηθφ γεγνλφο νχηε κηα αληίδξαζε, αιιά ε δηεξγαζία 

πξνζαξκνγήο ελφο νξγαληζκνχ ζε έλα ζηξεζνγφλν παξάγνληα (stressor) ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Πξνθχπηεη φηαλ έλα άηνκν εθηηκά φηη δελ έρεη ηηο δπλάκεηο λα 

αληαπεμέιζεη ζε κηα θαηάζηαζε. 

 

Πίλαθαο  7: Μνληέιν άγρνπο  Lazarus and Folkman 1984  

Σν άγρνο  ζπλεπάγεηαη λεπξνθπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην λεπξηθφ 

ζχζηεκα φπσο ε αχμεζε ηεο αδξελαιίλεο (επηλεθξίλεο). Η επηλεθξίλε είλαη κηα νξκφλε 

πνπ ππξνδνηεί πνιιέο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο ηελ αχμεζε ησλ θαξδηαθψλ 

παικψλ, ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο θαη ηελ ζπγθέληξσζε γιπθφδεο ζην αίκα. Δίλαη ν πην 

ηζρπξφο δηεγέξηεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εληείλεη ηηο ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

http://www.skybrary.aero/index.php/File:Stress_Fig_2.jpg
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δίλνληαο ζην άηνκν ηε δπλαηφηεηα λα αληαπεμέιζεη ζε πην απαηηεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Χζηφζν ε ππεξδηέγεξζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα, φπσο ζε 

παληειή αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα αληηδξάζεη. 

Πεγέο άγρνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζία απνηεινχλ θαη γεγνλφηα πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε απηήλ (νηθνγελεηαθέο θαηαζηάζεηο) ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  εξγαζία 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, φπσο ε νξγαλσζηαθή δνκή (ακθηιεγφκελνη ξφινη, ειιηπείο ή 

πξνβιεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, θελά ζηα ξπζκηζηηθά πιαίζηα, ζρέζεηο κε πξντζηακέλνπο 

θαη ζπλαδέιθνπο, θνηλή γλψκε), ην νξγαλσζηαθφ θιίκα (δηθαηνζχλε, ζεβαζκφο, 

δηαθξίζεηο, παξελφριεζε) θαη ε αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο. Πξφζζεηα, θάησ απφ ηηο 

ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ ε εξγαζηαθή 

αβεβαηφηεηα θαη νη ζπλερψο επηδεηλνχκελεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ αζθνχλ ηδηαίηεξε 

πίεζε θαη ζσξεχνπλ ζπκφ.   

χκθσλα κε έξεπλεο (R.C. Smith, E.W. Farmer, A.J. Belyavin, A. Berry, A.J. Tattersall 

and G.R.J. Hockey) νη βαζηθνί ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ζπγθεθξηκέλα 

κε ηε θχζε ηεο δνπιεηάο ζηνλ Δ.Δ.Κ. είλαη νη παξαθάησ: 

-επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο: αξηζκφο αεξνζθαθψλ θάησ απφ ηνλ έιεγρν ελφο Δ.Δ.Κ., 

ψξεο αηρκήο, αζπλήζεηο θαηαζηάζεηο, μέλε θπθινθνξία πνπ δεκηνπξγεί πεξηνξηζκνχο 

-ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο (operating procedures): πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο, εμαλαγθαζκφο 

ζε παξαβίαζε θαλφλσλ γηα λα δηεθπεξαησζεί ε θπθινθνξία, αίζζεζε φηη ράλεηαη ν 

έιεγρνο, θφβνο απνηπρίαο, θφβνο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ελδερφκελνπ ιάζνπο, θφβνο ηεο 

θξηηηθήο ζπλαδέιθσλ 

-ψξεο εξγαζίαο: βάξδηεο, λπρηεξηλή εξγαζία, ζπλερείο πεξίνδνη εξγαζίαο 

-εξγαιεία εξγαζίαο: πεξηνξηζκνί θαη αμηνπηζηία εμνπιηζκνχ, εξγνλνκηθή δηάηαμε 

εμνπιηζκνχ 

-εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ: επίκνλεο παξεκβνιέο ζηε ζπρλφηεηα, θσηηζκφο, νπηηθέο 

αληαλαθιάζεηο, θαζαξία, κηθξνθιίκα, ρψξνη αλάπαπζεο θαη ζίηηζεο 

 χκθσλα κε ηνπο  Smith (1973) θαη  Costa (1993), νη αληηδξάζεηο ηνπ θάζε αηφκνπ 

ζηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ηηο δεμηφηεηεο, ηα θίλεηξα, ηελ εκπεηξία, ηελ επηρεηξεζηαθή 

ζπκπεξηθνξά, ηηο πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη 



 

34 

απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Η έξεπλα θαηαδεηθλχεη ζαθψο (Friedman at al,1970) φηη νη 

πξνζσπηθφηεηεο ηχπνπ Α είλαη πην επηξξεπείο ζην άγρνο, απφ φηη νη πξνζσπηθφηεηεο 

ηχπνπ Β.  

Οη βαζηθέο ζπλέπεηεο ηνπ άγρνπο είλαη ηφζν βξαρππξφζεζκεο φζν θαη ρξφληεο θαη 

εληνπίδνληαη ζε ζσκαηηθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν. Δλδεηθηηθά, ζε ζσκαηηθφ επίπεδν 

αλαθέξνληαη ε πίεζε, ηα ηζραηκηθά επεηζφδηα, ν δηαβήηεο, ηα έιθε ηνπ πεπηηθνχ, 

ζθίμηκν κπψλ, δηάξξνηεο, πνλνθέθαινη, θξχα άθξα, ε ζηνκαηηθή μεξφηεηα, ε 

εθίδξσζε, ε ζηξηγγή  θσλή. ην ςπρνινγηθφ επίπεδν ζπλαληάκε ρξφληα θφπσζε, 

αυπλίεο, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, δηέγεξζε θαη νμπζπκία ή απάζεηα. 

εκαληηθή γηα ηνλ Δ.Δ.Κ. είλαη ε επίδξαζε ηνπ άγρνπο ζηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ. 

-Πεξηνξίδεη ηε ζθέςε. Δμεηάδνληαη κφλν θάπνηεο απφ ηηο πηζαλέο ππνζέζεηο. 

-Δπηβεβαηψλνληαη νη κεξνιεςίεο. Γίλνπκε ζεκαζία ζε πιεξνθνξίεο πνπ επηβεβαηψλνπλ 

ην λνεηηθφ κνληέιν πνπ έρνπκε ήδε δνκήζεη. 

-Δπηθεληξψλνπκε ηηο πξνζπάζεηεο καο ζε έλα ζεκείν, ην νπνίν πνιιέο θνξέο δελ είλαη 

νπζηψδεο. 

-Γηζηάδνπκε λα δξάζνπκε. 

-Παιηλδξνκνχκε. Ξερλνχκε ηελ πην πξφζθαηε γλψζε. 

-Πξνηάζζεηαη ν βξαρππξφζεζκνο, ζε ζρέζε κε ηνλ καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ. 

-Γίλνληαη «εθπηψζεηο» ζηα θξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ πηνζεηεί ν θαζέλαο. 

πκπεξαζκαηηθά, κεηψλεηαη νπζησδψο ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα ιήςεο 

ηεο βέιηηζηεο απφθαζεο.  

Η δηαρείξηζε ηνπ stress  κπνξεί λα γίλεη ζε ηξία επίπεδα. ε έλα πξψην, πξνιεπηηθφ, 

επίπεδν ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ είλαη 

δηαρεηξίζηκνη π.ρ. ε ακθηζεκία ησλ ξφισλ, ηα θελά ζηα ξπζκηζηηθά πιαίζηα θ.ν.θ. Θα 

πξέπεη λα δηαηεξείηαη ην άηνκν ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, φζνλ αθνξά ην θαγεηφ, 

ηελ άζθεζε ή ηνλ χπλν. Δπίζεο, ζεκαληηθά ζα βνεζήζεη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πξφβιεςε 

θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα ππάξμεη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαζψο θαη ε -εθ ησλ 

πξνηέξσλ- ζσζηή θαηαλνκή θαζεθφλησλ. Σέινο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζε κηα 

ζεηξά απφ άιινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπλεπηθνπξνχλ ζηελ έληαζε ηνπ άγρνπο, φπσο 

ην γλσζηηθφ ππφβαζξν, ε επαξθήο εθπαίδεπζε, ε ηθαλνπνηεηηθή πξνζσπηθή θαη 
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θνηλσληθή δσή, ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, πξηλ απηά 

δηνγθσζνχλ. 

ε δεχηεξν επίπεδν, κπνξεί λα γίλεη αηνκηθή ή νκαδηθή εθπαίδεπζε αλαγλψξηζεο ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπ άγρνπο θαη ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ. Χο ηέηνηνη αλαθέξνληαη ε 

παξνρή βνήζεηαο ζε θαηαζηάζεηο δχζθνιεο θπθινθνξίαο, ε ζέζε πξνηεξαηνηήησλ 

θ.η.ι. Αλ δελ κπνξεί λα  αληηκεησπηζηεί ν ίδηνο ν ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερληθέο  κείσζεο ησλ  ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ, φπσο 

ηερληθέο ραιάξσζεο. εκαληηθή είλαη ε βνήζεηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη 

ζπλάδειθνη ζην άηνκν πνπ βηψλεη stress, αξρηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο θαηάζηαζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελθι παξνρή πξψηα ζπλαηζζεκαηηθήο (θηιηθφ ρακφγειν, θηιηθή 

ζηάζε ζψκαηνο) θαη θαηφπηλ έιινγεο ππνζηήξημεο (ππφδεημε ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο 

ηνπ ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα). 

Σέινο, ζε έλα ηξίην επίπεδν ζα έπξεπε λα παξέρεηαη άκεζε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 

κεηά απφ ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα, φπσο έλα ζπκβάλ ελαεξίνπ θπθινθνξίαο. 

Απηή ηελ αλάγθε έξρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη έλα πξφγξακκα, πνπ ήδε εθαξκφδεηαη ζε 

άιια θξάηε κέιε ηνπ Eurocontrol, θαη είλαη ζε θάζε πηνζέηεζεο θαη απφ ηελ Διιάδα, 

ην CISM (Critical Incident Stress Management).  

Μηα αθφκα ζεκαηηθή, πνπ άπηεηαη ηνπ stress είλαη ν αλαγθαίνο βαζκφο εγξήγνξζεο  

ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ν Δ.Δ.Κ., ψζηε λα απνθεχγνληαη επηρεηξεζηαθά 

ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε θπθινθνξία κηθξνχ φγθνπ θαη ρακειήο πνιππινθφηεηαο. 

Υακειά επίπεδα άγρνπο νδεγνχλ ζηελ αλαγθαία εγξήγνξζε. Σν «θαιφ» απηφ άγρνο 

(“eustress” φπσο έρεη νλνκαζηεί) θηλεηνπνηεί ην άηνκν θαη δεκηνπξγεί ην αλαγθαίν 

ελδηαθέξνλ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε απφδνζε. 

 

5.3 ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Χο νκάδα, κπνξεί λα νξηζηεί έλα ζχλνιν αηφκσλ, πνπ κνηξάδνληαη θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζηφρνπο, αμίεο θαη θίλεηξα πνπ ηνπο δηαρσξίδνπλ απφ άιινπο (ICAO 

1993, Human factors digest no 8) πγθεθξηκέλα νκάδα ππεξεζηψλ ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο είλαη «έλα ζχλνιν απφ δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα, πνπ αιιειεπηδξνχλ 

δπλακηθά θαη αιιεινεμαξηψκελα, κέζα απφ δεδνκέλνπο ξφινπο, ιεηηνπξγίεο θαη 

επζχλεο θαη νη νπνίνη πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο ν έλαο ζηνλ άιιν, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο, θαλνληθή θαη ηαρεία ξνή ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο» (EATMP (1996b)). Οη νκάδεο απηέο είλαη νη νκάδεο θπιαθήο (βάξδηεο). 
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Πέξα φκσο απφ απηέο ηηο ηππηθέο νκάδεο θπιαθήο, δεκηνπξγνχληαη θαη νη άηππεο 

νκάδεο (κε ηππηθά δνκεκέλεο θαη νξγαλσζηαθά πξνζδηνξηζκέλεο) νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ, εμίζνπ κε ηηο ηππηθέο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επίδνζε ησλ αηφκσλ. 

 Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ζρεκαηίδνπλ νκάδεο είλαη ε αζθάιεηα, 

ε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ δεζκψλ, ε επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ ή ε δηαζθάιηζε 

απηνεθηίκεζεο, θχξνπο ή εμνπζίαο. 

ε θάζε νκάδα ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ θαη 

θαζηζηνχλ επθνιφηεξε ηε πξφβιεςή ηεο. Σέηνηα είλαη νη ξφινη, νη λφξκεο, ην θχξνο, ην 

κέγεζνο θαη ε ζπλεθηηθφηεηα ηεο νκάδαο. Ρόλος είλαη ην αλακελφκελν πξφηππν 

ζπκπεξηθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζε θάπνηνλ. Η νκάδα θπιαθήο π.ρ. πεξηκέλεη απφ ηνλ 

πξντζηάκελν βάξδηαο λα εμαζθαιίζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, κε ην λα κελ εγθξίλεη  

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ αεξνζθαθψλ, εθφζνλ απηφ ζεκαίλεη ππέξκεηξε επηβάξπλζε ζην 

θφξην εξγαζίαο. Νόρμες είλαη ηα απνδεθηά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ κηαο 

νκάδαο. Η παξέθθιηζε απφ απηά νδεγεί θαη ζε απνπνκπή απφ ηελ νκάδα. Τπάξρνπλ 

π.ρ. λφξκεο επίδνζεο ζε κηα νκάδα θπιαθήο. Αλ θάπνηνο πξνζπαζεί ζπζηεκαηηθά λα 

δνπιεχεη ιηγφηεξν, ε αληηκεηψπηζε ηνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο νκάδαο δηαθνξνπνηείηαη 

απηφκαηα. Σν κύρος ηνπ θαζελφο εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε ηνπ, ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (επθπΐα, 

πξνζήλεηα θ.η.ι.). Σα άηνκα κε θχξνο, ζε κηα νκάδα  θπιαθήο, ζπλήζσο έρνπλ 

κεγαιχηεξε απνδεθηή απφθιηζε απφ ηηο λφξκεο, εθθξάδνληαη πην απφιπηα, 

δηαηππψλνπλ πεξηζζφηεξεο εληνιέο θαη δηεθδηθνχλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ ηνπο 

ππφινηπνπο. Σν μέγεθος ηεο νκάδαο έρεη λα θάλεη κε ηελ θνηλσληθή νθλεξία, ηελ ηάζε 

δειαδή ησλ αηφκσλ λα θαηαβάιινπλ ιηγφηεξε πξνζπάζεηα φηαλ δνπιεχνπλ κε άιινπο 

απφ φηη φηαλ εξγάδνληαη κφλνη ηνπο. Σέινο ε ζσνεκηικόηηηα ηεο νκάδαο θπιαθήο, ε 

αίζζεζε ησλ αηφκσλ φηη αλήθνπλ ζηελ νκάδα θαη ε δηάζεζε ηνπο λα παξακείλνπλ ζε 

απηήλ, παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία.  

Έηζη, ε ζχλζεζε αξκνληθψλ νκάδσλ θπιαθήο, φπνπ θπξηαξρεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο, 

ηίζεληαη φξηα ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ηερληθή εκπεηξνγλσζία, δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο ) είλαη έλα απφ ηα βαζηθά δεηνχκελα ηνπ  TRM.  Άιισζηε, 

ζχκθσλα κε ηνπο Smith-Jentsch, K. et al (2009) απφ έξεπλα πνπ έγηλε ζε 51 νκάδεο 

ειεγθηψλ ελαέξηαο θπθινθνξίαο, ηα θνηλά λνεηηθά κνληέια ησλ κειψλ κηαο νκάδαο 

απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηα άηνκα λα δεηήζνπλ, θαη λα δερηνχλ βνήζεηα, απφ  άιινπο. 
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Ο Malakis (2009) αλαγλσξίδεη, φζνλ αθνξά ηελ νκαδηθή εξγαζία ησλ Δ.Δ.Κ., ηέζζεξεηο 

δηαζηάζεηο: ζπληνληζκφο, αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, δηαρείξηζε ιάζνπο, δηαρείξηζε 

θφξηνπ εξγαζίαο. 

Έλα ηειεπηαίν ζεκείν πνπ ρξήδεη αλαθνξάο ζηελ νκαδηθή εξγαζία είλαη ην επίπεδν ησλ 

ζπγθξνχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε απηήλ. Αλ θαη θαηά ηε παξαδνζηαθή 

ζεψξεζε ε ζχγθξνπζε ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη, είλαη εγγελήο ζε θάζε νκάδα θαη 

θάπνηεο θνξέο κάιηζηα κπνξεί λα απνβεί θαη ρξήζηκε. Δηδνπνηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζχγθξνπζεο είλαη ε δπζιεηηνπξγηθφηεηά ηεο (βαζκφο παξαθψιπζεο ηεο επηθνηλσλίαο, 

κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο), ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν ηεο (έξγν, 

δηαδηθαζία, ζρέζε), απφ ην αλ απηή είλαη ζπλαηζζαλφκελε (felt conflict), θαη απφ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηαρείξηζή ηεο (ελεξγεηηθφο- παζεηηθφο). χκθσλα κε 

έξεπλα ησλ Bradley et al (Bradley et al 2012), κηα ζχγθξνπζε σο πξνο ην έξγν, έρεη 

ιηγφηεξν νδπλεξέο ζπλέπεηεο, απφ φηη κηα ζχγθξνπζε ε νπνία πξνθχπηεη ιφγσ 

πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ,  θαη θπξίσο φηαλ απηή ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε έλα θιίκα 

ςπρνινγηθήο αζθάιεηαο. Μηα ζχγθξνπζε, ζηελ νπνία νη εκπιεθφκελνη ληψζνπλ φηη 

έρνπλ πξνζβιεζεί πξνζσπηθά είλαη ζαθψο πην δπζιεηηνπξγηθή θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο. Σέινο νη ελεξγεηηθέο 

ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζχγθξνπζε, πνπ ελέρνπλ ηαπηφρξνλα δηεθδηθεηηθφηεηα θαη 

ζπλεξγαζηκφηεηα είλαη πξνηηκφηεξεο απφ ηηο παζεηηθέο πνπ δηαθξίλνληαη απφ ηελ 

απνθεπθηηθφηεηα θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, εθηφο εάλ νη ηειεπηαίεο πηνζεηνχληαη ζε 

πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ ζρέζεσλ (De Dreu et al 2001). 

 

5.4 ΡΟΛΟΙ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ 

Γχν είλαη νη βαζηθνί ξφινη κέζα ζε κηα νκάδα: ηνπ εγέηε θαη ηνπ κέινπο. 

5.4.1 Ηγέηεο 

Η εγεζία είλαη κηα αξεηή πνπ είλαη εχθνιν λα αλαγλσξηζηεί αιιά δχζθνιν λα νξηζηεί. 

Ιδαληθφο εγέηεο κηαο νκάδαο είλαη απηφο πνπ επεξεάδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

ππνινίπσλ κειψλ πξνο έλαλ νξηζκέλν ζθνπφ έρνληαο απνθηήζεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο 

κέζσ ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηνπ παξαδείγκαηφο ηνπ. Γηαθξίλνπκε ηελ ηππηθή απφ ηελ 

άηππε εγεζία κε βάζε ην αλ ε άζθεζε επηξξνήο είλαη δνηή απφ κηα επίζεκε δνκή ή 

έρεη πξνθχςεη απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα.  
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ηελ βηβιηνγξαθία ζπλαληά θαλείο επίζεηα φπσο ζπλαιιαθηηθφο (πεξηνξίδεηαη ζηα 

θαζηεξσκέλα θαη ηελ δνκή ηνπ έξγνπ), ραξηζκαηηθφο (δεκηνπξγεί φξακα), 

κεηαζρεκαηηθφο (εμηδαληθεπκέλε επηξξνή θαη κέξηκλα, πλεπκαηηθή δηέγεξζε),  ή 

απζεληηθφο (ζεκέιηνη ιίζνη ε εζηθή θαη ε εκπηζηνζχλε) εγέηεο. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλαο ζχληνκνο θαηάινγνο ησλ πην ζεκαληηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο εγέηε. Κάπνηα απφ απηά είλαη έκθπηα ελψ θάπνηα άιια κπνξνχλ 

λα είλαη απνηέιεζκα εθπαίδεπζεο: φξακα, ζάξξνο, αλάιεςε επζχλεο, γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, θξηηηθή θαη αθαηξεηηθή ζθέςε, εζηθή, απηνπεηζαξρία, απηνγλσζία, 

επειημία, πξνζαξκνζηηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ζηαζεξφηεηα, 

δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, ζπλεξγαηηθφ πλεχκα, πξφζεζε λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ηθαλφηεηα λα ζέηεη ν ίδηνο ην παξάδεηγκα, ηθαλφηεηα λα εκπλέεη 

θαη λα θηλεηνπνηεί ηελ νκάδα , δηθαηνζχλε θαη ζπλέπεηα. 

Δπηβάιιεηαη κάιηζηα ν δηαρσξηζκφο ηνπ εγέηε, πνπ θέξεη ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηνλ δηαρεηξηζηή (manager), ζηνλ νπνίν έρεη δνζεί ε ηππηθή 

εμνπζία λα επεξεάδεη έλα ζχλνιν αηφκσλ, πξνο ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ. Η δηνίθεζε 

ηεο Τ.Π.Α, φπσο θαη θάζε άιιε δηνίθεζε, ηνπνζεηεί δηαρεηξηζηέο (δηεπζπληέο, 

ηκεκαηάξρεο) νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ηνπνζεηνχλ δηαρεηξηζηέο (πξντζηακέλνπο 

νκάδσλ θπιαθήο). Οη θξίζεηο ησλ πξψησλ γίλνληαη κε βάζε ηππηθά πξνζφληα ελψ ησλ 

δεχηεξσλ κε βάζε ηελ αξραηφηεηα. Σν αλ νη managers απηνί έρνπλ ηα ππφινηπα 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζα ηνπο αλαδείμνπλ ζε εγέηεο κέζα ζηελ νκάδα ηνπο, θξίλεηαη 

θαηά πεξίπησζε. 

Οη managers κηαο νκάδαο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ εμνπζία είηε κε απηαξρηθφ είηε κε 

δεκνθξαηηθφ είηε κε παξαρσξεηηθφ (παηεξλαιηζηηθφ ) ηξφπν. ην έλα άθξν έρνπκε ηνλ 

manager πνπ απιά επηθνηλσλεί ηηο απνθάζεηο ηνπ ζηνπο πθηζηακέλνπο πεξηκέλνληαο 

απφ απηνχο λα ηηο εθηειέζνπλ ελψ ζην άιιν απηφλ πνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

αληηκεησπίζεη ηελ αληίδξαζε ησλ πθηζηακέλσλ, δέρεηαη πάληα ηε γλψκε ηνπο. Σέινο ν 

δεκνθξαηηθφο manager ζπδεηά ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ νπζηαζηηθά ηηο γλψκεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

5.4.2 Μέιε νκάδαο (followers) 

Σα κέιε κηαο νκάδαο θπιαθήο κπνξνχλ κε ηε ζηάζε ηνπο λα δηεπθνιχλνπλ ή λα 

δπζρεξάλνπλ ην έξγν ηεο νκάδαο.  
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Θεηηθέο ζηάζεηο είλαη ν δπλακηζκφο (assertiveness), ε απηνπεπνίζεζε θαη ε ζπλεξγαζία 

(πξφηαμε ηεο νκάδαο). Χο δπλακηζκφο κπνξεί λα νξηζηεί ε έθθξαζε απφςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ θαη αλαγθψλ κε έλαλ ζεηηθφ θαη παξαγσγηθφ ηξφπν. 

Αξλεηηθέο ζηάζεηο είλαη ε ζπλερήο ζπκκφξθσζε (conformity, compliance) πξνο ηελ 

νκάδα, ε απηαξέζθεηα (ππέξκεηξε ηθαλνπνίεζε θάπνηνπ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ απψιεηα ηεο αίζζεζεο ηνπ θηλδχλνπ) θαη ν αληαγσληζκφο (πξφηαμε 

ηνπ αηφκνπ). Η ζπλερήο ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νκάδα πξνθχπηεη είηε ιφγσ ηεο 

αγειαίαο ζθέςεο (ηα άηνκα παξαζχξνληαη απφ ηελ άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο) είηε ιφγσ 

αδπλακίαο λα αληηδξάζνπλ (ζπρλά απέλαληη ζε έλα απηαξρηθφ ηξφπν εμνπζίαο) είηε απφ 

αλάγθε λα γίλνπλ αξεζηνί (πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ νκάδα) είηε απφ 

έιιεηςε πξνζσπηθήο άπνςεο. ηνλ Δ.Δ.Κ. έλαο ζεκαληηθφο θνηλφο παξνλνκαζηήο γηα 

ηελ ζπκκφξθσζε ζηελ άπνςε ηεο νκάδαο είλαη ν θφβνο λα ζεσξεζεί θάπνηνο ιηγφηεξν 

ηθαλφο (to lose face) ή ε πίεζε ησλ ζπλαδέιθσλ. Σέινο, έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

δπλακηθήο ησλ νκάδσλ είλαη φηη νη απνθάζεηο ηνπο είλαη ελ γέλεη πην ξηςνθίλδπλεο απφ 

φηη νη αηνκηθέο απνθάζεηο, ιφγσ ηεο ανξηζηίαο ηνπ θνξέα ηεο επζχλεο. Απηφ ζηνλ 

έιεγρν είλαη απαηειφ, θαη θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλν ραξαθηεξηζηηθφ, θαζψο, 

παξά ηηο φπνηεο γλψκεο εθθξάδνληαη απφ ηελ νκάδα, ελ ηέιεη πάληα θάπνηνο ελέρεηαη 

πξνζσπηθά γηα ηελ απφθαζε θαη ην απνηέιεζκά ηεο, ελψ πνιιέο θνξέο ηίζεηαη ζε 

δηαθχβεπζε ε αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ.  
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5.5 ΛΑΘΟ 

 

 

 

Πίλαθαο 9: Reasons’ “Swiss Cheese Model” 

Τπάξρεη έλα  κεγάιν εχξνο βηβιηνγξαθίαο θαη έξεπλαο πνπ θαιχπηεη ην λάθος ζηνλ 

Δ.Δ.Κ.  To αεξνπνξηθφ ζπκβάλ ή αηχρεκα, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή 

πξνζέγγηζε απνδίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζην άηνκν (αλζξψπηλν ιάζνο), αληηκεησπίδεηαη, 

ζχκθσλα κε ηε πην  ζχγρξνλε πξνζέγγηζε, σο ην απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ. 

χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Wiegmann & Shappell (2003) «Human Factors Analysis 

and Classification System (HFACS)», νπνίν ζπλδέεηαη ζηελά κε ην «Swiss Cheese 

Model» ηνπ Reason (1990), ζηελ αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ ελφο αηπρήκαηνο, εληνπίδνληαη 

θαη νξγαλψλνληαη, κε ηε ρξήζε κηαο ηεξαξρηθήο δνκήο, ηφζν νη ιαλζάλνπζεο απνηπρίεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλνπλ νξγαλσζηαθέο επηξξνέο, αλεπαξθή επίβιεςε θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα επηζθαιείο πξάμεηο φζν θαη νη ελεξγέο (active) απνηπρίεο δειαδή νη 

ίδηεο νη επηζθαιείο πξάμεηο. Όηαλ φιεο απηέο νη «αζηνρίεο-ηξχπεο» ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπκπέζνπλ, ηφηε πξαγκαηνπνηείηαη έλα αεξνπνξηθφ ζπκβάλ ή αηχρεκα. 
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Πίλαθαο 10: The Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) 

Σηο ελεξγείο απνηπρίεο ηνπ ζπζηήκαηνο (επηζθαιείο πξάμεηο) κπνξνχκε λα ηηο 

θαηαηάμνπκε ζε δχν θαηεγνξίεο : ηα ιάζε θαη ηηο παξαβηάζεηο. Λάζνο είλαη ε θάζε 

εζειεκέλε  ελέξγεηα, ή κε ελέξγεηα, πνπ απνηπγράλεη λα πεηχρεη ηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα. Παξαβίαζε είλαη ε εζειεκέλε ελέξγεηα ή κε ελέξγεηα πνπ παξαβηάδεη 

θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ( skybrary ErrorManagement). 
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Σα ιάζε ηα δηαθξίλνπκε πεξαηηέξσ ζε φζα νθείινληαη ζε ιάζνο απφθαζε (Decision), 

ζε απηά πνπ νθείινληαη ζε έιιεηςε δεμηνηήησλ (Skill- Based)  θαη ζε εθείλα πνπ 

νθείινληαη ζε ιάζνο αληίιεςε (Perceptual), ελψ ηηο παξαβηάζεηο ζε ξνπηίλαο (Routine)  

θαη εμαηξεηηθέο (Exceptional). ηα ιάζε δεμηνηήησλ, παξαδξνκέο θαη παξαιείςεηο 

(slips-lapses), ν ζρεδηαζκφο είλαη ζσζηφο, σζηφζν ε εθηέιεζή ηνπ απνηπγράλεη. ηα 

ιάζε απφθαζεο θαη ζηα ιάζε αληίιεςεο ε εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ είλαη πεηπρεκέλε, 

αιιά απηφ είλαη εμαξρήο αθαηάιιειν. 

ήκεξα είλαη πιένλ απνδεθηφ φηη ηα ιάζε είλαη ζχκθπηα κε ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε. 

Δπηδίσμε πιένλ δελ είλαη ε ηηκσξία ηνπ ιάζνπο, ε νπνία κέρξη ηψξα αλαπφθεπθηα 

νδεγνχζε ζηε ζπγθάιπςή ηνπ, αιιά ε επηζήκαλζε ησλ ιαζψλ θαη ησλ βαζχηεξσλ 

αηηηψλ ηνπο, κέζα απφ κηα  κε ηηκσξεηηθή πξνζέγγηζε (Just Culture), ε νπνία ζα 

επηηξέςεη ηε δηαρείξηζή ηνπο (error management) ψζηε λα κεησζεί ε έθηαζε θαη ε 

ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο (ICAO TEM 2005). 

 

5.6 ΕΠΙΓΝΧΗ ΚΑΣΑΣΑΗ/SA 

 Οη πξψηεο έξεπλεο γχξσ απφ απηή ηε ζεκαηηθή έγηλαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη 

αθνξνχζαλ ηελ λνεηηθή εηθφλα (mental picture) ησλ Δ.Δ.Κ. ηε ζπλέρεηα, ε έξεπλα 

επηθεληξψζεθε ζηελ επίγλσζε θαηάζηαζεο (Situational  Awereness) ησλ πηιφησλ, γηα 

λα επαλέιζεη εθ λένπ ζηνλ Δ.Δ.Κ ζηηο αξρέο ηνπ 1990 (EATMP 2003). χκθσλα κε  

ηνπο Dominguez et al. (1994), επίγλσζε θαηάζηαζεο είλαη ε ζπλερήο εμαγσγή 

πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ, ε ελζσκάησζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζηελ 

πξνυπάξρνπζα γλψζε, έηζη ψζηε λα δνκεζεί κηα ζπλεθηηθή λνεηηθή εηθφλα, θαη ε 

ρξήζε ηεο εηθφλαο απηήο ψζηε δηεπξπλζεί ε αληίιεςή καο θαη λα πξνβιεθζνχλ 

κειινληηθά γεγνλφηα. Άξα ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν γηα ηνλ Δ.Δ.Κ, SA ζεκαίλεη λα 

θαηαλνεί ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο αιιά θαη ηε δπλακηθή ηεο θαη λα 

κπνξεί λα πξνβιέςεη κειινληηθέο εθβάζεηο θαη επηπινθέο. Δίλαη  ζαθέο φηη ε νξζή SA 

παίδεη ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο, θαζψο απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή 

εηζξνή ηεο, φπσο θαη ζηε δηάπξαμε ιάζνπο. 

χκθσλα κε ηελ Endsley (1998) ε SA δηακνξθψλεηαη ζε ηξία επίπεδα. ηελ πξόζιεςε 

ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ θαηαλόεζε  κέζσ ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κεηαμχ ηνπο 

αιιά θαη κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπο θαη ελ ζπλερεία ζηελ 

πξνβνιή, δειαδή ηελ πξφβιεςε επηπινθψλ. Πνιιέο ζεκαηηθέο ησλ  HF, φπσο ε 



 

43 

πξνζνρή, ε βξαρππξφζεζκε θαη ε καθξνπξφζεζκε κλήκε, ε αληίιεςε, ε επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ θαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο απνηεινχλ ζπληζηψζεο ηεο SA. 

 

 

Πίλαθαο 11: Δπίπεδα SA 

Η SA κπνξεί λα δηαηαξαρζεί, ζε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ επίπεδα, γηα πνιινχο 

ιφγνπο φπσο π.ρ. νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο, πίεζε ρξφλνπ, θφξηνο εξγαζίαο, θνχξαζε, 

άγρνο, απφζπαζε πξνζνρήο, ελαζρφιεζε κε άιια θαζήθνληα, πιεκκειείο 

πιεξνθνξίεο, κε αλακελφκελεο θαηαζηάζεηο, έιιεηςε γλψζεο ή εκπεηξίαο. Απηφ ζην 

νπνίν ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη ε κεξνιεςία ηεο επηβεβαίσζεο 

(confirmation bias): ην λα πεξηκέλνπκε θάηη κπνξεί λα καο θάλεη λα δνχκε απηφ πνπ 

πεξηκέλνπκε παξά απηφ πνπ ζπκβαίλεη. 

Ο Bert Ruitenberg, ν νπνίνο είλαη Δ.Δ.Κ. πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ HF ζηνλ 

ICAO πξφηεηλε έλα πεξηγξαθηθφ κνληέιν γηα ηελ SA (Ruitenberg, 1997) θαζψο ζεσξεί 

φηη «νη έξεπλεο απνηπγράλνπλ λα εληνπίζνπλ θάπνηα ζηνηρεία πνπ είλαη νπζηψδε ζηνλ 

Δ.Δ.Κ». 

http://www.skybrary.aero/index.php/File:OGHFAsituational3.jpg
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Πίλαθαο 12: Πεξηγξαθηθφ κνληέιν γηα ηελ SA (Ruitenberg) 

 

Οινθιεξψλνληαο, απηφ ζην νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά, είλαη ε Team Situational 

Awareness ( TSA).  Η TSA κπνξεί λα νξηζηεί σο «ε γλσζηηθή θαηάζηαζε (cognitive 

state) αλάκεζα ζηα κέιε κηαο νκάδαο πνπ επεξεάδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο νκάδαο» 

(Gorman et al., 2006).  χκθσλα κε κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ  Wildman et 

al.(2011) ε θπξίαξρε πξνζέγγηζε ζηελ TSA είλαη απηή ηεο «νκαδηθήο γλψζεο (team 

knowledge)». Η πξνζέγγηζε απηή ππνζηεξίδεη φηη ε TSA δελ είλαη απιψο ην άζξνηζκα 

αηνκηθήο γλψζεο ησλ κειψλ, αιιά κηα γλσζηηθή θαηαζθεπή πνπ αλαδχεηαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε (αιιεινεπηθάιπςε, δηάρπζε, ζπκπιεξσκαηηθφηεηα) ηεο αηνκηθήο 

γλψζεο ησλ κειψλ (Cooke et al.,2004). Η γλσζηηθή απηή θαηαζθεπή, πνπ είλαη θξίζηκε 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο,  νξγαλψλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζηα κέιε (Kozlowski & 

Ilgen, 2006). Καιή TSA ζεκαίλεη φηη ηα κέιε κηαο νκάδαο πξνβαίλνπλ ζε αλάινγεο 

εξκελείεο ησλ δεδνκέλσλ θαη άξα ζε παξφκνηεο αμηνινγήζεηο ησλ θαηαζηάζεσλ (Salas 

et al.,1994). Οη SA ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζπγρξνλίδνληαη είηε  έκκεζα κέζσ ηεο 

χπαξμεο θνηλψλ λνεηηθψλ κνληέισλ (Salas et al., 1994; Stout et al., 1999), είηε άκεζα 

κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ. Άξα έλαο δείθηεο θαιήο TSA είλαη ν ζσζηφο 
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φγθνο πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ν  ζσζηφο ρξφλνο κεηαβίβαζήο ηνπο , αλάκεζα ζηα κέιε 

ηα νκάδαο. 

 

5.9 ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ 

Λήςε απφθαζεο είλαη κηα δπλακηθή λνεηηθή δηεξγαζία θαηά ηελ  νπνία επηιέγεηαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε κέζα απφ έλα ζχλνιν πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ. πλήζσο απνηειεί 

ηελ αληίδξαζε ζε θάπνην πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη. Άξα πξνυπνζέηεη ηελ 

επίγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο (επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, πξνζνρή, κλήκε θ.η.ι.) θαζψο 

θαη ηελ χπαξμε ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ (ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, εκπεηξία, 

χπαξμε λνεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, check lists θ.η.ι.). 

Απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα θξίζηκε ζε πεξηζηάζεηο πςεινχ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ζε 

αζπλήζηζηεο θαηαζηάζεηο, φπνπ  επηθξαηνχλ ζπλζήθεο ρξνληθήο πίεζεο, απμεκέλνπ 

άγρνπο θαη πςειήο αβεβαηφηεηαο. 

Τπάξρνπλ πνιιά λνεηηθά κνληέια ιήςεο απφθαζεο (Δ. Μαιάθεο 2009). 

Τπεξαπινπζηεπκέλα ε δηεξγαζία απηή πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα : 

-αλαγλψξηζε ηνπ αλ ζα ρξεηαζηεί δξάζε ή αλ αξθεί ε παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο 

-αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ δξάζεσλ ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο 

-επηινγή ηεο δξάζεο θαη ηνπ ρξνληθνχ ηεο ζεκείνπ  

Η ιήςε απφθαζεο ιακβάλεη ρψξα ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν. ηνλ Δ.Δ.Κ ε 

νκαδηθή ιήςε απνθάζεσλ, πνπ πξνυπνζέηεη ηελ θνηλή επίγλσζε θαηάζηαζεο, ηελ θαιή 

επηθνηλσλία θαη ηηο θαιέο ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο, είλαη, φπσο ηνλίζηεθε παξαπάλσ, 

νπζηψδεο. Καηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο αηνκηθψλ απνθάζεσλ, ν θαζέλαο ζα πξέπεη λα 

επαγξππλεί γηα ηηο ζπλήζεηο κεξνιεςίεο θαη ηα ζθάικαηα πνπ παξεηζθξένπλ φπσο ηεο 

ππεξβνιηθήο απηνπεπνίζεζεο, ηεο αγθίζηξσζεο ή ηεο επηβεβαίσζεο. Καηά ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο νκαδηθψλ απνθάζεσλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ 

αγειαία ζθέςε θαη ηελ νκαδηθή κεηαζηξνθή.  

Μηα αθφκα δηάθξηζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ βαζίδεηαη ζην εχξνο ηνπο. Έηζη έρνπκε 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε «κίθξν» (ηαθηηθφ) θαη «κάθξν» (ζηξαηεγηθφ) επίπεδν. 

ε ηαθηηθφ επίπεδν π.ρ. γίλεηαη ε επηινγή ηεο δηαρείξηζεο κηαο εκπινθήο, ελψ ζε 

ζηξαηεγηθφ ε απνδνρή ή φρη αχμεζεο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ αξηζκνχ εηζεξρφκελσλ 
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αεξνζθαθψλ, ή ην «άλνηγκα» θαη ην «θιείζηκν» ηνκέσλ, αλάινγα κε ην θφξην 

εξγαζίαο. 

 

5.7 ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

Η ζεκαηηθή ηεο επηθνηλσλίαο είλαη  επξεία θαη πνιπεπίπεδε  θαη δελ κπνξεί παξά λα 

αλαθεξζεί αθξνζηγψο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. Χο επηθνηλσλία κπνξεί λα 

νξηζηεί «ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο πνκπφο Α (άλζξσπνο ή νκάδα) κεηαβηβάδεη 

πιεξνθνξίεο, ζθέςεηο, ηδέεο ή ζπλαηζζήκαηα ζε έλα δέθηε Β (άλζξσπν ή νκάδα) κε 

ζηφρν λα ελεξγήζεη πάλσ ηνπ θαηά  ηξφπν ψζηε λα πξνθαιέζεη ζε απηφλ ηελ εκθάληζε 

ηδεψλ, πξάμεσλ ή ζπλαηζζεκάησλ θαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, λα επεξεάζεη ηελ 

θαηάζηαζή ηνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ» (Μπνπξαληάο, 1992). Η δηαδηθαζία απηή 

επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε θάπνηνπ θψδηθα, κε δηάθνξα κέζα (ιεθηηθά ή κε) θαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Σέινο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο είλαη ε 

αλάδξαζε πνπ ζα έρεη ν πνκπφο απφ ην δέθηε. Γπζρέξεηεο ζπλεπψο ζηελ επηθνηλσλία 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζε πνιιά επίπεδα φπσο ζηελ επηινγή ηνπ θψδηθα, ζηνπο 

«ζνξχβνπο» ηνπ κέζνπ, ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο απφ ηνλ ιήπηε θ.ν.θ.  

 Η αλζξψπηλε επηθνηλσλία ιακβάλεη ρψξα ζε δχν επίπεδα [EATCHIP (1997)]. ε 

επίπεδν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ (ην πεξηερφκελν ησλ ιέμεσλ) θαη ζε επίπεδν 

λνεκαηνδφηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Η αληίιεςε καο γηα ηα πξάγκαηα 

δηακνξθψλεηαη ζε απηφ ην δεχηεξν (ζπλαηζζεκαηηθφ) επίπεδν. Υξεζηκνπνηψληαο κηα 

κεηαθνξά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ ζαλ ηα παγφβνπλα 

ηα νπνία θαηαξρήλ «ζπλαληηνχληαη» θάησ απφ ην λεξφ, θαζψο ην 80% ηνπ φγθνπ ηνπο 

βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Έηζη θαη νη άλζξσπνη θαηαξρήλ 

«ζπλαληηνχληαη» ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν φπνπ αλαγλσξίδνπλ ηνλ θίλδπλν ή ηελ 

αζθάιεηα θ.η.ι . Η επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ ζηελ επηζπκία καο λα 

αθνχζνπκε ή λα κηιήζνπκε παίδεη πην θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην απνηέιεζκα ηεο 

επηθνηλσλίαο απφ φηη ηα ίδηα ηα ιφγηα. 

 ηνλ Δ.Δ.Κ. καο ελδηαθέξνπλ θπξίσο δχν ηνκείο επηθνηλσλίαο. Η επηθνηλσλία ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο θπιαθήο κεηαμχ ηνπο θαη ε επηθνηλσλία ηνπ θαζελφο κε ηνπο 

πηιφηνπο.   

ηελ πξψηε πεξίπησζε, εάλ δνπιεχεη φιε ε νκάδα θπιαθήο ζηνλ ίδην ρψξν,  ε 

επηθνηλσλία κπνξεί λα ζπληειείηαη θαη κε άιια κέζα, πέξαλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
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νκηιίαο. Ιδηαίηεξε ζεκαζία εδψ απνθηνχλ ν ηφλνο ηεο θσλήο αιιά θαη ε γιψζζα ηνπ 

ζψκαηνο (θηλήζεηο, εθθξάζεηο). Η  επηηπρήο επηθνηλσλία ζε απηφ ην επίπεδν είλαη 

βαζηθή ζπληζηψζα, ηφζν ηεο SA, φζν θαη ηεο TSA. Δπηπιένλ απνηειεί ζεκαληηθή 

εηζξνή γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, ελψ βνεζάεη ζηελ επίηεπμε ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ 

θιίκαηνο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ πξνάγεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. 

Παξαηεξνχληαη ηξία ζηπι επηθνηλσλίαο, ην ελδνηηθφ (submissive), ην επηζεηηθφ 

(aggressive) θαη ην ζεηηθφ (assertive). Σα δχν πξψηα, είηε κε  έιιεηςε αληίδξαζεο, είηε 

κε θξηηηθή, δηαηαγέο θαη ραξαθηεξηζκνχο, παξεκπνδίδνπλ ηελ επηθνηλσλία. Αληίζεηα ε 

αλνηθηή έθθξαζε ηεο γλψκεο θάπνηνπ κε ζεηηθφ ηξφπν ηελ πξνάγεη. Δπηγξακκαηηθά 

αλαθέξνληαη θάπνηεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο φπσο ε ελεξγεηηθή αθξφαζε -κέζσ ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ηεο αληαπφθξηζεο (αληηθαηνπηξηζκνχ) θαη ηεο αλαθεθαιαίσζεο- ε 

παξαηήξεζε ηνπ ζπλνκηιεηή, ε παξαηήξεζε ηεο ζηάζεο ηνπ δηθνχ καο ζψκαηνο, ν 

ζεβαζκφο πξνο ηνλ άιινλ. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε ε επηθνηλσλία γίλεηαη απνθιεηζηηθά ιεθηηθά, κέζσ ηεο 

ζπρλφηεηαο. Ο παξαθάησ βξφρνο απεηθνλίδεη ηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε 

Δ.Δ.Κ. θαη πηιφηνπο. 

 

Πίλαθαο 13: Βξφρνο επηθνηλσλίαο Δ.Δ.Κ- Πηιφησλ 

  

Γηα ηελ απνηπρία ζε θάπνηνλ απφ ηνπο θξίθνπο ηεο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα επζχλεηαη ε 

πιεξνθνξηαθή ππεξθφξησζε, ή αληίζεηα ε έιιεηςε  θφξηνπ εξγαζίαο, ε κε ζσζηή 

ρξήζε ηεο επίζεκεο θξαζενινγίαο, ν ξπζκφο νκηιίαο, ε θαθή πνηφηεηα ησλ 

ζπρλνηήησλ, ηα δηαθνξεηηθά λνεηηθά κνληέια ησλ εκπιεθνκέλσλ ή ε πξνζδνθία γηα 

ιήςε ζπγθεθξηκέλνπ κελχκαηνο (confirmation bias). 
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5.8. ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟ 

 

Χο απηνκαηηζκφο ζηνλ Δ.Δ.Κ. ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ρσξεηηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα ζην ATM. 

Οη απηνκαηηζκνί αθφκα θαη αλ δελ αληηθαζηζηνχλ ηνλ άλζξσπν, πάλησο ζε θάζε 

πεξίπησζε δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ηξφπν δνπιεηάο ηνπ. Οη απηνκαηηζκνί ζηνλ έιεγρν 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο : 

- παξνρή πιεξνθνξηψλ (ζπζηήκαηα ξαληάξ) 

- παξνρή ζπλαγεξκνχ (πξφβιεςε πνξεηψλ ζχγθξνπζεο θαη παξνρή νπηηθνχ ή ερεηηθνχ 

εξεζίζκαηνο ζηνλ ειεγθηή) 

-ππνβνήζεζε δηαρείξηζεο (flow management) 

-πξνζνκνησηέο 

Οη  Parasuraman et al (2000) δηαθξίλνπλ ηέζζεξα επίπεδα απηνκαηηζκνχ: ηελ θηήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηελ αλάιπζε θαη ελζσκάησζε ηεο ζηε ιήςε απφθαζεο, ηελ επηινγή 

απφθαζεο θαη ηελ αλάιεςε δξάζεο. Μέρξη ηψξα, ν απηνκαηηζκφο ζηνλ έιεγρν, 

πεξηνξίδνληαλ ζην πξψην ζηάδην, σζηφζν κε ηαρείο ξπζκνχο πξνρσξά ζηα επφκελα. 

χκθσλα κε ηνπο Hilburn et al (2006) ζηελ ελαέξηα θπθινθνξία ηνπ κέιινληνο νη 

ειεγθηέο θαίλεηαη λα ζηεξνχληαη ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ξφιν, απηφλ ηεο ηαθηηθήο 

παξνρήο δηαρσξηζκνχ, θαη  λα αλαιακβάλνπλ έλαλ πην ζηξαηεγηθφ. Σελ επνπηεία θαη 

ηελ ελδερνκεληθή αλάιεςε δξάζεο, φηαλ ηα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ζα 

απνηπγράλνπλ. Δπηπιένλ, ζα αιιάμεη ν ηξφπνο κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ. Απφ ηε 

ζεκεξηλή ξαδηνηειεθσληθή επηθνηλσλία ζα πεξάζνπκε ζε επηθνηλσλία κέζσ data link. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ απηνχ ζρεδηαζκνχ ην Eurocontrol ελέηαμε πξνγξάκκαηα, 

φπσο ην SHAPE (Solutions for Human- Automation Partnerships in European ATM), 

ην νπνίν αλέπηπμε κηα «εξγαιεηνζήθε» (Straeter et al, 2003)  πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζε δεδνκέλεο πηπρέο ησλ HF νη νπνίεο ζα επεξεαζηνχλ. Μεξηθέο απφ 

απηέο είλαη ν κε ηζνξξνπεκέλνο θφξηνο πλεπκαηηθήο εξγαζίαο, ε κεησκέλε 

επαγξχπλεζε, ε ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ηελ ηερλνινγία θαη ε «ππνηαγή» ζε απηήλ 

θαζψο, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηάο ηεο, ν άλζξσπνο αδπλαηεί λα ηελ θαηαλνήζεη θαη λα 
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ηελ ακθηζβεηήζεη, ε κεησκέλε SA, ε απψιεηα γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε αλάλεςε ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο ησλ απηνκαηηζκψλ. 

ε έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ Air Traffic Management (1999), πνπ δηεμήρζε ζε Δπξψπε 

θαη Β. Ακεξηθή, απνηππψζεθε φηη νη ειεγθηέο είραλ κηα ηάζε λα θνβνχληαη ην γεγνλφο 

φηη ν κειινληηθφο έιεγρνο ζα απαηηνχζε απφ απηνχο παξαθνινχζεζε, θαη άξα ζα ελείρε 

κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ιάζε. Παξφηη νη πεξηζζφηεξνη αξλήζεθαλ πσο δελ 

εκπηζηεχνληαη ηελ ηερλνινγία, ήηαλ ζαθέο φηη ήζειαλ λα δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα ηεο 

ιήςεο απφθαζεο. Φάλεθαλ δεθηηθνί ζηνπο ζπκβνπιεπηηθνχο απηνκαηηζκνχο, κε 

δεδνκέλν φκσο φηη ε εμνπζία ηεο αλάιεςεο δξάζεο ζα παξέκελε ζε απηνχο (Hilburn 

2006). 

Σέινο αλαθέξνληαη ηξία ζηνηρεία πνπ ζέηνπλ ην πιαίζην απηψλ ησλ αιιαγψλ: 

- ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ ρξήζηε θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο 

θαη φρη απιά λα ηνλ εληάζζνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο 

- ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζηελ εξγαζία κέζα απφ κηα «δηνίθεζε αιιαγήο» 

- ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζε φινπο ηνπο ππιψλεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ κηα λέα 

δεηνχκελε δεμηφηεηα. Απηή ηεο Human-Machine interaction. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΡΔΤΝΑ 

6.1 ΚΟΠΟ  - ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Δεδομένοσ όηι: 

- ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο, θαηά έλα κεγάιν κέξνο, ήηαλ λα θαιχςεη  ηε ζεσξεηηθή 

ηνπνζέηεζε ηνπ TRM, θαζψο δελ ππήξρε αλάινγε βηβιηνγξαθία ζηα ειιεληθά, θαη άξα 

ηα πεξηζψξηα γηα ην εξεπλεηηθφ κέξνο ήηαλ ηδηαίηεξα ζηελά 

- ην δείγκα δελ ήηαλ εμνηθεησκέλν κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή 

- ππήξρε ήδε έλα εξσηεκαηνιφγην, ειεγκέλν απφ ην Eurocontrol 

- ε έξεπλα απηή είρε ήδε γίλεη ζε αξθεηέο ρψξεο ηνπ Eurocontrol  

 ηέθηκαν ζαν  ζκοποί ηης έρεσνας: 

- κηα αξρηθή αλίρλεπζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ Δ.Δ.Κ. ζε ζρέζε κε 

βαζηθέο ζεκαηηθέο ηνπ TRM 

- ε επηζήκαλζε ζεκαληηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο 

πξνυπεξεζίαο, ηνπ θχινπ θαη ηεο κνλάδαο εξγαζίαο 

- ε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα κειινληηθή ρξήζε (ζχγθξηζε κε δεδνκέλα πνπ ζα 

ζπιιερζνχλ  κεηά ηελ εθαξκνγή ελφο course, ψζηε λα κπνξέζεη απηφ λα αμηνινγεζεί) 

- ρξήζε ησλ επξεκάησλ γηα κεηαγελέζηεξε πνηνηηθή δηεξεχλεζή ηνπο ψζηε λα γίλεη 

θαηαλνεηφ πψο πξνθχπηνπλ νη δηαθνξνπνηήζεηο αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

εκπεηξίεο σο case study ζε TRM courses. 

 και επιλέτθηκε η ποζοηική έρεσνα, και ζσγκεκριμένα η τρήζη ερφηημαηολογίοσ, φς 

ερεσνηηικού εργαλείοσ, καθώς: 

- κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα κπνξεί λα γίλεη έλαο αξρηθφο έιεγρνο ππνζέζεσλ, 

  ελώ 

- ε πνηνηηθή έξεπλα απαηηεί κεγαιχηεξε εκβάζπλζε, άξα πεξηζζφηεξα ρξνληθά 

πεξηζψξηα, θαη μεθεχγεη απφ ην εχξνο απηήο ηεο εξγαζίαο 
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- ε πνηνηηθή έξεπλα θαζηζηά δπζρεξή ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ άιιε κνλάδα, θαζψο 

πξνυπνζέηεη ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ εξεπλεηή. 

6.2 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

Σν εξσηεκαηνιφγην, πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη απηφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ηεο TASK FORCE II: ην Air traffic Control Safety 

Questionnaire (ATCSQ), ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κε βάζε δχν πξνεγνχκελα 

εξσηεκαηνιφγηα. Σν πξψην, FMAQ (The Flight Management Attitudes Questionnaire, 

Helmreich, Merritt, Sherman, Gregovich & Weiner, 1993) δηεξεπλνχζε ην CRM, ελψ ην 

δεχηεξν, ORMAQ (The Operation Room Attitudes Management Questionnaire 

Helmreich, Schaefer, Hines & Sexton, 1996) ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ζηνπο «ρψξνπο 

επηρεηξήζεσλ» ( Operation Rooms). 

Ήδε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην έρνπλ αλαπηπρζεί νη νθηψ πεξηνρέο κε ηηο νπνίεο 

ζρεηίδεηαη ην TRM. Σν εξσηεκαηνιφγην πξαγκαηεχεηαη ζεκαηηθέο πνπ εκπίπηνπλ ζε 

απηέο ηηο πεξηνρέο: 

 

 Διατείριζη Άγτοσς 

-εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

-επίγλσζε ηεο χπαξμεο άγρνπο 

-παξαθνινχζεζε ζπλαδέιθσλ γηα ζεκάδηα άγρνπο  

-απνδνρή βνήζεηαο 

 Ομαδική εργαζία 

-εζηθφ κνλάδαο 

-πνηφηεηα ζπλαδειθηθψλ ζρέζεσλ 

-νκαδηθφ πλεχκα 

-θξηηηθή ζε ζπλαδέιθνπο 

-απνδνρή δηαθνξεηηθφηεηαο 

 Ρόλοι ζηην ομάδα 

-δηαρείξηζε δηαθσλίαο κε πξντζηακέλνπο 

-πξνθίι πξντζηακέλσλ 

 Ανθρώπινο λάθος και Αζθάλεια 

-αλαθνξά ζπκβάλησλ/ χπαξμε ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ  

-εκπηζηνζχλε ζηελ νκαδηθή απφδνζε ζε θάζε θαηάζηαζε 

-ελδηαθέξνλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ αζθάιεηα 
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 Επίγνφζη Καηάζηαζης 

-ε θνχξαζε, ε ρακειή θπθινθνξία θαη ε κε ρξήζε ισξίδσλ πηήζεο, σο παξάγνληεο 

απψιεηαο SA 

-ε νκαδηθή SA 

 Λήυη Απόθαζης 

-ιήςε απφθαζεο ζε ζπλήζεηο θαη αζπλήζεηο θαηαζηάζεηο 

-νκαδηθή ιήςε απφθαζεο 

 Επικοινφνία 

-ελζάξξπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ αηνκηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ζηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νκάδαο 

-ρξήζε ζσζηήο θξαζενινγίαο 

-δηαρείξηζε  δηαθσλίαο θαη ζχγθξνπζεο 

-επέλδπζε ζηηο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο 

 Νέες ηετνολογίες-Ασηομαηιζμός 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 91 εξσηήζεηο θαη είλαη δνκεκέλν ζε πέληε κέξε. 

Σα πξώην (εξσηήζεηο 1-13) εμεηάδεη ην ππφβαζξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε κνλάδαο. Σν δεύηεξν θαη ην ηξίην (εξσηήζεηο 1-40 θαη 41-76 

αληίζηνηρα) εμεηάδνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε φιεο ηηο 

παξαπάλσ ζεκαηηθέο. Οη εξσηήζεηο, ηνπνζεηεκέλεο ηπραία αιιά ηζνξξνπεκέλα θαη ζηα 

δχν κέξε, ειέγρνπλ θαηά πφζν ε ζηάζε θάπνηνπ απέλαληη ζε έλα δήηεκα ζπκπίπηεη θαη 

κε ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ πηνζεηεί απέλαληη ζε απηφ. Σν ηέηαξην (εξσηήζεηο 77-78) 

εμεηάδεη 4 ζηπι εγεζίαο ελψ ην πέκπην αθνξά δεκνγξαθηθά δεδνκέλα (πξνυπεξεζία, 

θχιν, κνλάδα εξγαζίαο).  

Οη κεηαβιεηέο είλαη ηξηψλ θαηεγνξηψλ : 

-ζπλερείο ( ειηθία) 

-ηεξαξρηθέο (πεληαβάζκηαο θιίκαθαο ηχπνπ Likert). Οη απαληήζεηο ζην πξψην κέξνο 

αληαπνθξίλνληαη ζε κηα θιίκαθα απφ ην «απνιχησο κε ηθαλνπνηεηηθφ» κέρξη ην 

«απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ», ζην δεχηεξν ζε κηα θιίκαθα απφ ην «ζπκθσλψ απφιπηα»  

κέρξη ην «δηαθσλψ απφιπηα», ελψ ζην ηξίην κέξνο ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα νξίζεη ην 

πνζνζηφ ζην νπνίν ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε πνπ δηαηππψλεηαη. Σν πνζνζηφ απηφ 

θαηφπηλ κεηαθέξεηαη ζηελ πεληαβάζκηα θιίκαθα απφ ηνλ εξεπλεηή. 

-θαηεγνξηθέο ( άλδξαο–γπλαίθα) 
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Πνιιέο κεηαβιεηέο, κε αληίζηξνθε δηαηχπσζε, αιιεινειέγρνληαη, νπφηε 

αληηζηξάθεθαλ θαη νη απαληήζεηο θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα. 

 

 Δπηιέρζεθε λα κε γίλεη κεηάθξαζε  ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο φινη νη Δ.Δ.Κ. είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη ζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο, ζε επίπεδν απφ 4 κέρξη 6 ζε εμαβάζκηα 

θιίκαθα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δε δηαθπβεχηεθε κέζσ ηεο κεηάθξαζεο ε, ήδε ειεγκέλε, 

αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην θαη ην ζπλνδεπηηθφ ζεκείσκα 

παξνπζηάδνληαη ζην Πξνζάξηεκα 1 

 

6.3 ΔΕΙΓΜΑ 

Σν δείγκα  απνηειείηαη απφ: 

- ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (35 Δ.Δ.Κ.) ηνπ Κξαηηθνχ Αεξνιηκέλα 

Θεζζαινλίθεο–ΚΑΘΜ. ηνλ ΚΑΘΜ παξέρεηαη έιεγρνο πύξγνπ θαη έιεγρνο 

πξνζέγγηζεο. 

- ην  ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (55 Δ.Δ.Κ.) Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα  Αζελψλ- 

ΓΓΑ.  ηνλ ΓΓΑ παξέρεηαη έιεγρνο πύξγνπ. 

 Η έξεπλα  πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν κνλάδεο ψζηε λα επηζεκαλζνχλ νη ζπγθιίζεηο θαη 

νη απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο. Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηνπ 

εξεπλεηή θαζψο ζηηο δχν απηέο  κνλάδεο Δ.Δ.Κ. ππήξρε πξφζβαζε γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο. Μεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ 

Σκεκάησλ, ην ζύλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλνδεπφκελν απφ ελεκεξσηηθφ 

ζεκείσκα, ηνπνζεηήζεθε ζην ρψξν εξγαζίαο (Πχξγνη Διέγρνπ). Η ζπιινγή ηνπ 

ζπλόινπ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα εκεξψλ, 

ρξφλνπ ηθαλνπνηεηηθνχ ψζηε λα έρνπλ παξέιζεη ηέζζεξηο θχθινη εξγαζίαο φισλ ησλ 

νκάδσλ θπιαθήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα νχηε δηαλεκήζεθαλ νχηε 

ζπλειέγεζαλ πξνζσπηθά νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία. 

6.4 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

Χο εξγαιείν ζηαηηζηηθή αλάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 20. Σν 

εξσηεκαηνιφγην έρεη ήδε ππνβιεζεί απφ ην  Eurocontrol ζε έιεγρν Gronbach Alpha 

θαη ζεσξείηαη φηη έρεη πςειή αμηνπηζηία (r=.71), δεδνκέλεο ηεο θχζεο ησλ εξσηήζεσλ 
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(EUROPEAN AIR TRAFFIC MANAGEMENT PROGRAMME, Team Resource 

Management Test and Evaluation).  

Έγηλε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο,  έιεγρνο επαιήζεπζεο ησλ ζπδπγψλ εξσηήζεσλ  θαη δηεξεχλεζε ζρέζεσλ, 

κε δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο, κεηαμχ ησλ πνζνηηθψλ θαη κεηαμχ πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Δπεηδή δελ ηθαλνπνηνχληαλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο θαλνληθφηεηαο 

θαη ηεο κε χπαξμεο outliers, ρξεζηκνπνηήζεθε κε παξακεηξηθή αλάιπζε, παξά ην 

κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή πνζνζηψλ, κέζσλ φξσλ, 

ξαβδνγξακκάησλ, πηηψλ θαη πηλάθσλ. 

 

6.5  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ  

6.5.1 Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 35 Δ.Δ.Κ. ηνπ Κ.Α.Θ.Μ., ζην εξσηεκαηνιφγην απάληεζαλ νη 30, 

ελψ απφ ην ζχλνιν ησλ 55 Δ.Δ.Κ. ηνπ Γ.Α.Α., απάληεζαλ νη 19. Η αηζζεηά κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ηνπ Κ.Α.Θ.Μ. νθείιεηαη πηζαλψο ζην  φηη ν εξεπλεηήο αλήθεη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε νξγαληθή κνλάδα. Με δεδνκέλν ην κηθξφ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ Γ.Α.Α. 

ηα ζπκπεξάζκαηα, πνπ αθνξνχλ ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κε ηελ 

πνηνηηθή κεηαβιεηή ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αζθαιή. 

Όζνλ αθνξά ην θχιν ηνπ δείγκαηνο νη άλδξεο, πνπ απάληεζαλ, είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηηο γπλαίθεο, θαη ζηηο δχν κνλάδεο, κε ηελ Αζήλα λα παξνπζηάδεη εληνλφηεξε 

δηαθνξνπνίεζε.
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Γηάγξακκα 1: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θχινπ  

 

        Γηάγξακκα 2: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θχινπ ζε ζρέζε κε ηνλ ηφπν 

εξγαζίαο 
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Η κεηαβιεηή ηεο πξνυπεξεζίαο ρσξίδεη ην δείγκα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο 

απηέο δε δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα, αιιά κε βάζε ηηο ζεηξέο 

εηζαγσγήο. Έηζη ε πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζεηξά (2009), ε 

δεχηεξε ηηο δχν πξνεγνχκελεο (1999 θαη 2000) ελψ ε ηξίηε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

ζεηξέο. Ο δηαρσξηζκφο έγηλε κε απηφλ ηνλ ηξφπν επεηδή νη πξνζιήςεηο δελ έρνπλ κηα 

ζπλέρεηα, ζε εηήζηα βάζε, αιιά κεζνιαβνχλ κεγάια  ρξνληθά δηαζηήκαηα αλάκεζα 

ζηηο ζεηξέο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο ζηελ θάζε 

ζεηξά. Βέβαηα, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο ζηελ πξψηε θαηεγνξία, 

ειινρεχεη θαη εδψ ν θίλδπλνο ηεο εμαγσγήο κε αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Παξαηεξνχκε ηέινο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνυπεξεζία, φηη ζηελ Αζήλα δελ ππάξρνπλ 

θαζφινπ εξγαδφκελνη πνπ λα έρνπλ πξνζιεθζεί κεηά ην 2000, ελψ θαη ζηελ 

Θεζζαινλίθε ην πνζνζηφ ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ. Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη νη 

κνλάδεο απηέο αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα γήξαλζεο ηνπ δπλακηθνχ ηνπο. 

 

 

               Γηάγξακκα 3: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνυπεξεζίαο ζε ζρέζε κε ηφπν 

εξγαζίαο 
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6.5.2 Έιεγρνο ζπδπγώλ εξσηήζεσλ 

Αξρηθά έγηλε νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ, πνπ εμεηάδνπλ ηελ θάζε ζεκαηηθή, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ βηβιηνγξαθία, θαη έιεγρνο ησλ κέζσλ φξσλ, ψζηε λα  αμηνινγεζεί, 

απφ ηελ ηαχηηζε  ή κε, ε αζθάιεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ αιιά θαη λα επηζεκαλζνχλ νη 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξσηεζέλησλ. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη, θαηά ηελ αλάιπζε, δελ εμαληιήζεθε ην ζχλνιν, αιιά 

έγηλε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ θαζψο θάπνηεο εξσηήζεηο: 

- αθνξνχλ άιιεο νξγαληθέο κνλάδεο (π.ρ. ην άλνηγκα θαη ε έλσζε ηνκέσλ) 

- αζρνινχληαη κε εμεηδηθεπκέλεο ζεκαηηθέο, φπσο ε εθπαίδεπζε, θαη είλαη πέξαλ ηνπ 

εχξνπο απηήο ηεο εξγαζίαο. Σα δεδνκέλα σζηφζν ζπλειέγεζαλ γηα επφκελε έξεπλα 

- δελ έρνπλ ζαθή δηαηχπσζε θαη ε εξκελεία ηνπο απαηηνχζε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε 

(π.ρ. εξψηεζε 16) 

- έρνπλ Μ.Ο. πνπ δελ ζπκπίπηνπλ κε ηνπο ππφινηπνπο ηεο νκάδαο  

ηελ παξαθάησ αλάιπζε νη Μ.Ο. δίλνληαη κε βάζε κηα θιίκαθα 1-5, κε ην έλα λα 

αληηζηνηρεί ζην «δηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 5 ζην «ζπκθσλψ απφιπηα» ελψ αξηζκφο Q 

παξαπέκπεη ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε. Ο πίλαθαο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο 

παξαηίζεηαη ζην πξνζάξηεκα 2. 

Όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε άγρνπο : 

- κάιινλ ππάξρεη ηαχηηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ειέγρνπλ ην θαηά πφζν 

νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ φηη ηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα δε κεηαθέξνληαη ζηελ 

εξγαζία ηνπο. Οη Μ.Ο. είλαη Q43: 3,3  Q1: 3,7 θαη Q72: 4,2. Άξα θαίλεηαη φηη δελ 

ππάξρεη ζπλαίζζεζε φηη ηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα θαη ε θνχξαζε επεξεάδνπλ ηελ 

απφδνζε. 

- ππάξρεη ζεκαληηθή ηαχηηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ειέγρνπλ ην θαηά 

πφζν νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα είλαη επαίζζεηνη 

απέλαληη ζηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Q71: 3,6  Q31: 3,7 θαη 

Q8: 3,7. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε ζην πσο αληηκεησπίδεηαη ην πξνζσπηθφ άγρνο θαη ην 

άγρνο ησλ ζπλαδέιθσλ κπνξεί λα εξκελεπηεί κε δχν ηξφπνπο. Δίηε φηη, παξφηη 

παξαγλσξίδνπλ φηη ην άγρνο επεξεάδεη ηε ηελ δηθή ηνπο απφδνζε, ζεσξνχλ φηη 

επεξεάδεη ηελ απφδνζε ησλ άιισλ, θαη άξα ζέινπλ λα γλσξίδνπλ ην πφηε έλαο 



 

58 

ζπλάδειθνο είλαη ζε θαθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε  πξνθεηκέλνπ λα ηνλ «πξνζέρνπλ». 

Δίηε φηη, ρσξίο λα ην ζρεηίδνπλ κε ηελ εξγαζηαθή απφδνζε, ζεσξνχλ φηη ζε επίπεδν 

πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ ζπλαδέιθσλ. 

- ππάξρεη ζεκαληηθή ηαχηηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ειέγρνπλ ην θαηά 

πφζν νη εξγαδφκελνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εξγαζία ηνπο. Q69: 4,4  Q27: 4,8. 

Παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ην πνιχ πςειφ πνζνζηφ ζην νπνίν νη Δ.Δ.Κ. 

δειψλνπλ φηη ηνπο αξέζεη ε δνπιεηά ηνπο. Απηφ είλαη θάηη πνπ ζπλάδεη θαη κε ηα 

επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ζεσξείηαη φηη δίλεη 

πςειή ηθαλνπνίεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο. Χζηόζν είλαη πνιχ πςειφο θαη ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν νη Δ.Δ.Κ. δειψλνπλ φηη δελ αγρψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, 

πξάγκα ην νπνίν δελ ζπκθσλεί κε ηηο έξεπλεο πνπ ζέινπλ ηνλ Δ.Δ.Κ. λα είλαη έλα απφ 

ηα πην ζηξεζνγφλα επαγγέικαηα, κε ζεκαληηθά πνζνζηά θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ. 

- κάιινλ ππάξρεη ηαχηηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ειέγρνπλ ην θαηά πφζν 

νη εξγαδφκελνη δεηνχλ βνήζεηα φηαλ έρνπλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο. Q11: 4 Q46: 3 

Q64: 3,8. Έλαο ηέηνηνο κέζνο φξνο πάληα αθήλεη πεξηζψξηα βειηίσζεο ( κεγηζηνπνίεζε 

ηεο αλαδήηεζεο βνήζεηαο φηαλ απμάλεηαη ν θφξηνο εξγαζίαο ) κέζσ  ελφο TRM course. 

Όζνλ αθνξά ηελ νκαδηθή εξγαζία:  

- νη εξσηεζέληεο  δειψλνπλ φηη ην εζηθφ ηεο νκάδαο είλαη θαιφ Μ.Ο. Q61: 3,8 ελψ 

ζεσξνχλ φηη δηαηεξνχλ θαιέο ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο Q52: 3,9 Q42: 4,5. 

- νη «επηηπρίεο» πηζηψλνληαη πεξηζζφηεξν ζην άηνκν παξά ζηελ νκάδα Μ.Ο. Q9: 3,4. 

- νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα κελ θξίλνπλ ηελ δνπιεηά ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο, Μ.Ο. Q23: 3,6 θαη αθφκα πην ζζελαξά πηζηεχνπλ φηη δελ ην θάλνπλ 

Q48: 4,2. 

- ηέινο ζε έλαλ πνιχ κεγάιν βαζκφ δείρλνπλ λα πηζηεχνπλ φηη γηα ηε ιεηηνπξγία  κηαο 

απνηειεζκαηηθήο νκάδαο ζα πξέπεη ν θαζέλαο λα ζπλππνινγίδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ Q6: 4,5. 

Όζνλ αθνξά ηνπο ξόινπο ζηελ νκάδα: 
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- δηαπηζηψλεηαη έλαο έληνλνο δηζηαγκφο ησλ  εξγαδφκελσλ λα δηαθσλήζνπλ κε ηνλ 

επηθεθαιήο ηεο νκάδαο, νη Μ.Ο. είλαη Q76: 2  Q7: 2,7, ελψ πεξηκέλνπλ λα αθνπζηεί ε 

γλψκε ηνπο φζνλ αθνξά επηρεηξεζηαθά ζέκαηα Q45: 3,6. 

- ππάξρεη  δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην επηζπκεηφ ζηπι εγεζίαο Q77: 3 ( πξντζηάκελνο 

πνπ  ζπλήζσο ζπδεηά θαη ππνινγίδεη ηε γλψκε ησλ πθηζηακέλσλ, πξηλ πάξεη κηα 

απφθαζε, θαη κεηά ηελ αλαθνηλψλεη  πεξηκέλνληαο λα ζπκκνξθσζνχλ φινη κε απηήλ, 

αθφκα θαη αλ δελ ηελ πηνζεηνχλ ) θαη ζην ππάξρνλ Q78: 2 ( πξντζηάκελνο πνπ παίξλεη 

κφλνο ηνπ ηηο απνθάζεηο θαη κεηά ηηο εμεγεί ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, απαληψληαο ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπο). 

Όζνλ αθνξά ην αλζξώπηλν ιάζνο θαη ηελ αζθάιεηα: 

- δηαπηζηψλεηαη κηα ζεκαληηθή ζπλαίλεζε σο πξνο ηελ ζεσξεηηθή απαίηεζε γηα κε 

παξαβίαζε ησλ θαλνληζκψλ, γηα αλαθνξά ζπκβάλησλ, γηα ζσζηή «παξάδνζε- 

παξαιαβή» αλάκεζα ζηηο βάξδηεο θαη γηα απνρή απφ ηελ εξγαζία ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο είλαη θάησ απφ ηελ επήξεηα αιθνφι ή θαξκάθσλ ( νη Μ.Ο. αληίζηνηρα Q32: 4  

Q47: 3,8 Q73: 3,9  Q25: 4,8). Απηφ σζηφζν πνπ ζα πξέπεη λα ειεγρζεί, θαζψο φιεο νη 

εξσηήζεηο αθνξνχλ ην δενληνινγηθφ, είλαη ην αλ απηέο νη ζεσξεηηθέο πεπνηζήζεηο 

αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο πηνζεηνχκελεο ζπκπεξηθνξέο. 

- ελψ δηαθαίλεηαη κηα κεγάιε εκπηζηνζχλε ησλ αηφκσλ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο, ζηελ δηαρείξηζε κε ζπλεζηζκέλσλ θαηαζηάζεσλ (Μ.Ο. Q12α: 3,9), πνπ 

κάιινλ νδεγεί θαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε νκάδα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί κηα θαηάξξεπζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο (Μ.Ο. Q29: 3,8), δελ απαληάηαη ε ίδηα εκπηζηνζχλε ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ ζπλαδέιθσλ ζε αζπλήζεηο θαηαζηάζεηο (Μ.Ο. Q54: 3) νχηε ζηελ εθπαίδεπζε ηεο 

νκάδαο έηζη ψζηε λα αληηδξά ζπιινγηθά (Μ.Ο. Q33: 3,1). Άξα κάιινλ ππάξρεη ε 

αίζζεζε φηη ε απφδνζε ηεο νκάδαο δελ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ εθπαίδεπζε, αιιά απφ 

ηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο.  

- ε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο δείρλεη ππνζηεξηθηηθή ζηελ αλαθνξά ειινρεπφλησλ θηλδχλσλ  

(Μ.Ο. Q58: 4), σζηφζν δελ είλαη ην ίδην ηζρπξή θαη ε πεπνίζεζε φηη, εληέιεη, ζα 

ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ απνζφβεζε ηνπο (Μ.Ο. Q12: 3). 

Όζνλ αθνξά ηελ επίγλσζε θαηάζηαζεο: 
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- δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειή ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ρακεινχ θφξηνπ εξγαζίαο, ηεο κε 

δηαηήξεζεο ησλ ισξίδσλ πξνφδνπ πηήζεσο θαη ηεο θνχξαζεο, σο παξάγνληεο απψιεηαο 

ηεο αηνκηθήο επίγλσζεο θαηάζηαζεο (νη Μ.Ο. αληίζηνηρα Q18: 3,1 Q20: 3 Q66: 2,9 ). 

- αληίζεηα θαίλεηαη λα ππάξρεη αξθεηά πςειή ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπδήηεζεο ηεο θπθινθνξίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί ε νκαδηθή επίγλσζε θαηάζηαζεο ( Μ.Ο.  Q30: 3,9 Q24: 

4,1 Q35: 4,5) 

Όζνλ αθνξά ηε ιήςε απόθαζεο: 

- ζε αηνκηθφ επίπεδν: ελψ ππάξρεη κεγαιχηεξε ζεσξεηηθή απνδνρή ηνπ φηη νη 

δεμηφηεηεο ζηε ιήςε απφθαζεο ππνβαζκίδνληαη ζε αζπλήζεηο θαηαζηάζεηο (Μ.Ο. Q22: 

3,6) φηαλ ε εξψηεζε αθνξά ην θαηά πφζν ν ίδηνο θάλεη ζθάικαηα ζηε ιήςε απφθαζεο  

ζε αζπλήζεηο θαηαζηάζεηο, ε απάληεζε είλαη ζρεδφλ πνηέ (Q51: 4,3). 

- θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν ζπλαληνχκε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ 

πξάμε. Δλψ ζεσξνχλ φηη ηα κέιε κηαο νκάδαο πξέπεη λα παίξλνπλ απφ θνηλνχ 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θπθινθνξία (Q5: 4,4), ζηελ πξάμε ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη 

ειεγθηέο παίξλνπλ απνθάζεηο κφλνη ηνπο (Q63: 2,3). 

Όζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία: 

- κε ηε κέγηζηε ζπλαίλεζε, ε επηθνηλσλία ζεσξείηαη δεμηφηεηα εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηηο 

ηερληθέο δεμηφηεηεο (Q26: 4,7). Δπίζεο ππάξρεη ε αίζζεζε φηη, ην ηερληθφ θνκκάηη ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηε θξαζενινγία, ν θαζέλαο ην δηαρεηξίδεηαη κάιινλ ζσζηά (Q40: 4). 

- ελψ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ππάξρεη ζεσξεηηθά ε ζπκθσλία φηη φινη ζα πξέπεη λα 

επηθνηλσλνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο, πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλή θπθινθνξία (Q13: 4,6), ν κέζνο 

φξνο κεηψλεηαη, φηαλ ε εξψηεζε πιένλ αθνξά ην θαηά πφζν ζηελ πξάμε ελζαξξχλνληαη 

νη ζπδεηήζεηο (Q60: 3,6). Σέινο ε κεγάιε απφθιηζε ηεο εξψηεζεο 74 (Μ.Ο 2,4) 

κάιινλ νθείιεηαη ζην φηη ζεσξήζεθε φηη ην «πξέπεη λα ζέηνπκε ππφ ακθηζβήηεζε ηηο 

απνθάζεηο ησλ άιισλ» αθνξνχζε απνθάζεηο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ ππφινηπε 

θπθινθνξία. 

- ζηε δηαρείξηζε ηεο ζχγθξνπζεο επηβεβαηψλεηαη, ηφζν ζε επίπεδν ζηάζεο φζν θαη ζε 

επίπεδν ζπκπεξηθνξάο, φηη  πξνζιακβάλεηαη σο πξνηηκφηεξν ην λα επηθνηλσλνχληαη νη 

δηαθσλίεο ζε επηρεηξεζηαθά ζέκαηα, παξά λα απνζησπνχληαη (Μ.Ο.  Q17: 4,2 Q37:4,1). 
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Όζνλ αθνξά ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηνπο απηνκαηηζκνύο : 

- ππάξρεη ζε θάπνην βαζκφ ζπλείδεζε φηη νη απηνκαηηζκνί δε κεηψλνπλ ηελ αλάγθε γηα 

ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο ειεγθηέο 

(Μ.Ο.  Q2: 2,3 Q36:2,8). 

 

6.5.3. Έιεγρνο ζρέζεσλ 

 Έιεγρνο ζρέζεσλ πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ 

Απφ ην κε-παξακεηξηθφ έιεγρν Spearman, πνπ έγηλε αλάκεζα ζηηο πνζνηηθέο 

κεηαβιεηέο, δελ απνθαιχθζεθαλ ζρέζεηο. 

 Έιεγρνο ζρέζεσλ πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ κε πνηνηηθή κεηαβιεηή ηόπνπ εξγαζίαο 

Απφ ην κε-παξακεηξηθφ έιεγρν Mann-Whitney, πνπ έγηλε αλάκεζα ζε φιεο ηηο 

πνζνηηθέο κεηαβιεηέο θαη ηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή ηνπ ηφπνπ (κεηαβιεηή κε δχν 

θαηεγνξίεο), απνθαιχθζεθε φηη ε κνλάδα εξγαζίαο ζρεηίδεηαη κε : 

Α) ην φηη νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ φηη αθήλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα εθηφο 

εξγαζίαο, θάηη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί ηφζν σο κεγαιχηεξνο 

επαγγεικαηηζκφο φζν θαη σο έιιεηςε ζπλεηδεηνπνίεζεο.[ Q 1. : Asymp. Sig (2-tailed) 

,016  M.O. Θεζζαινλίθεο :3,4  Μ.Ο. Αζήλαο : 4,2].  

Β) ην φηη νη εξγαδφκελνη ζηε Θεζζαινλίθε είλαη πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθνί ζην λα 

δηαθσλνχλ κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο, θάηη ην νπνίν ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην 

φηη ζηελ Αζήλα δελ ππάξρνπλ εξγαδφκελνη απφ ηηο ηειεπηαίεο ζεηξέο αιιά θαη ζην φηη 

νη ζεηξέο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Αζήλα δηαρεηξίζηεθαλ καδί ηε κεηαθνξά ζην θαηλνχξην 

αεξνδξφκην ησλ πάησλ θαη άξα κεηψζεθε ε απζεληία ησλ παιαηφηεξσλ [ Q 7. : 

Asymp. Sig (2-tailed) ,016  M.O. Θεζζαινλίθεο :3  Μ.Ο. Αζήλαο : 2,2].[ Q 76. : 

Asymp. Sig (2-tailed) ,037  M.O. Θεζζαινλίθεο :2,3  Μ.Ο. Αζήλαο : 1,5] . Απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο δχν κνλάδεο επηβεβαηψλεηαη θαη ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε 

ζπλαδέιθνπο. Οη εξγαδφκελνη ζηελ Αζήλα εθθξάδνπλ πην αλνηθηά ηηο επηρεηξεζηαθέο 

ηνπο δηαθσλίεο απφ φηη νη ζπλάδειθνη ηνπο ζηελ Θεζζαινλίθε.[ Q 37. : Asymp. Sig (2-

tailed) ,011  M.O. Θεζζαινλίθεο :3,8  Μ.Ο. Αζήλαο : 4,5]. Παξφια απηά, φπσο ζα 

επηζεκαλζεί παξαθάησ, ην θιίκα ζηελ πξψηε κνλάδα είλαη θαιχηεξν απφ φηη ζηε 

δεχηεξε, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηε βηβιηνγξαθία ε νπνία ζεσξεί κε επηβαξπληηθή ηε 
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ζχγθξνπζε  επί ην έξγν, φηαλ απηή ιακβάλεη ρψξα ζε έλα πεξηβάιινλ ςπρνινγηθήο 

αζθάιεηαο. 

Γ) ην φηη νη εξγαδφκελνη ζηελ Αζήλα είλαη πην επαίζζεηνη ζηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα 

ησλ ζπλαδέιθσλ [ Q 8. : Asymp. Sig (2-tailed) ,022  M.O. Θεζζαινλίθεο :3,4  Μ.Ο. 

Αζήλαο : 4,3], εχξεκα πνπ ζπλάδεη κε ην φηη ην εζηθφ ζηελ κνλάδα ηεο Αζήλαο είλαη 

θαιχηεξν απφ απηφ ζηελ κνλάδα ηεο Θεζζαινλίθεο [ Q 61. : Asymp. Sig (2-tailed) 

,025  M.O. Θεζζαινλίθεο :3,5  Μ.Ο. Αζήλαο : 4,4].   

Γ) ην φηη νη εξγαδφκελνη ζηελ Αζήλα δηαηεξνχλ θαιχηεξε ηφζν αηνκηθή φζν θαη 

νκαδηθή επίγλσζε θαηάζηαζεο [ Q 18. : Asymp. Sig (2-tailed) ,003  M.O. 

Θεζζαινλίθεο :3,6  Μ.Ο. Αζήλαο : 2,4]. [ Q 20. : Asymp. Sig (2-tailed) ,02  M.O. 

Θεζζαινλίθεο :3,3  Μ.Ο. Αζήλαο : 2,4]. [ Q 30. : Asymp. Sig (2-tailed) ,017  M.O. 

Θεζζαινλίθεο :3,7  Μ.Ο. Αζήλαο : 4,3]. πλέπεηα ησλ πξνεγνχκελσλ είλαη θαη ε 

χπαξμε κηαο αθφκα ζρέζεο, αλακελφκελεο ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, πνπ 

αλαθέξεη φηη ε χπαξμε θνηλψλ λνεηηθψλ κνληέισλ βνεζάεη ηελ  αλαδήηεζε βνήζεηαο. 

Οη εξγαδφκελνη ζηελ Αζήλα δεηνχλ πην εχθνια βνήζεηα απφ φηη απηνί ηεο 

Θεζζαινλίθεο [ Q 11. : Asymp. Sig (2-tailed) ,005  M.O. Θεζζαινλίθεο :3,6  Μ.Ο. 

Αζήλαο : 4,5]. 

Δ) ην φηη νη εξγαδφκελνη ζηελ Αζήλα πηζηεχνπλ φηη ε δηνίθεζε πξνθξίλεη ην θέξδνο ζε 

βάξνο ηεο αζθάιεηαο [ Q 75. : Asymp. Sig (2-tailed) ,045  M.O. Θεζζαινλίθεο :3,2  

Μ.Ο. Αζήλαο : 4,1]. Απηφ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην φηη ην «Δι. Βεληδέινο» είλαη 

έλαο αεξνιηκέλαο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

 Έιεγρνο ζρέζεσλ πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ κε πνηνηηθή κεηαβιεηή θύινπ 

Απφ ην κε-παξακεηξηθφ έιεγρν Mann-Whitney, πνπ έγηλε αλάκεζα ζε φιεο ηηο 

πνζνηηθέο κεηαβιεηέο θαη ηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή ηνπ ηφπνπ (κεηαβιεηή κε δχν 

θαηεγνξίεο), απνθαιχθζεθε φηη ην θχιν ζρεηίδεηαη κε κία κφλν πνζνηηθή κεηαβιεηή. 

Οη άλδξεο δειψλνπλ ζην κέγηζην βαζκφ φηη ηνπο αξέζεη ε δνπιεηά ηνπο ελψ νη γπλαίθεο 

απνθαιχπηνληαη  θαηά ηη πην επηθπιαθηηθέο σο πξνο απηή ηε δήισζε [ Q 27. : Asymp. 

Sig (2-tailed) ,015  M.O. Αλδξψλ  :4,96  Μ.Ο. Γπλαηθψλ : 4,6]. 

Έιεγρνο ζρέζεσλ πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ κε πνηνηηθή κεηαβιεηή πξνϋπεξεζίαο  

Απφ ην κε-παξακεηξηθφ έιεγρν  Kruskal-Wallis, πνπ έγηλε αλάκεζα ζε φιεο ηηο 

πνζνηηθέο κεηαβιεηέο θαη ηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή ηεο πξνυπεξεζίαο ( κεηαβιεηή κε 
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ηξεηο θαηεγνξίεο), απνθαιχθζεθε φηη ην θχιν ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα πνζνηηθή 

κεηαβιεηή. Οη παιαηφηεξνη εξγαδφκελνη δειψλνπλ φηη ηνπο αξέζεη ε δνπιεηά ηνπο 

απφιπηα, ελψ, φζν κεηψλνληαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ε δήισζε απηή γίλεηαη 

ιηγφηεξν απφιπηε [ Q 27. : Asymp. Sig (2-tailed) ,036  M.O. Πξνυπεξεζίαο 0-6 : 4,5 

Μ.Ο. Πξνυπεξεζίαο 7-15: 4,7  Πξνυπεξεζίαο 16-35: 5  ]. 

 

6.6 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΕΙ 

Σα επφκελα ρξφληα ζα επέιζνπλ δπλακηθέο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηεο ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο. Απηνκαηηζκνί ζα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ ειεγθηή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, νη 

ξαδηνηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ data-link, νη δηαρσξηζκνί ζα 

γίλνληαη απφ ηνπο πηιφηνπο, ελψ νη ειεγθηέο ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επηηήξεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ θαη’ εμαίξεζε επίιπζε ηπρφλ εκπινθψλ, ηα σξάξηα εξγαζίαο ζα 

γίλνπλ επέιηθηα θαη ζα εθιείςεη ε αζθάιεηα ηεο νκάδαο θπιαθήο, κέζα ζηελ νπνία ν 

θαζέλαο έρεη κάζεη λα ιεηηνπξγεί. Ο ζεκεξηλφο, ηαθηηθφο, έιεγρνο ζα ππνθαηαζηαζεί 

απφ ηνλ ζηξαηεγηθφ. Κξηηηθή είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπνπ ζε απηφ ην λέν 

πεξηβάιινλ. Πξνγξάκκαηα, φπσο ην SHAPE, έρνπλ αλαπηχμεη εξγαιεία πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζε δσηηθέο πεξηνρέο ησλ HF (επίγλσζε θαηάζηαζεο, αλζξψπηλν 

ιάζνο, νκαδηθή εξγαζία). Όια απηά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηελ Διιάδα 

πξνθεηκέλνπ νη ειεγθηέο λα αληαπεμέιζνπλ ζηα λέα δεδνκέλα . 

πλεπψο ζε έλα πξψην, επηρεηξεζηαθφ, επίπεδν, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία TRM course, 

ηξάπεδαο κε ζπκβάληα ζρεηηδφκελα κε ην TRM, νξγάλσζε workshops ψζηε λα 

αληαιιάζζνληαη εκπεηξίεο. Απηφ βέβαηα απαηηεί ηελ πξφζεζε θαη ηελ δέζκεπζε ηεο 

δηνίθεζεο. 

ε έλα δεχηεξν, εξεπλεηηθφ, επίπεδν, πξνηείλεηαη : 

- ε πεξαηηέξσ πνηνηηθή δηεξεχλεζε θάπνησλ απαληήζεσλ κέζσ ζπλεληεχμεσλ 

- ε δηεξεχλεζε θαη εξκελεία ησλ ππφινηπσλ εξσηήζεσλ πνπ δελ αλαιχζεθαλ ζε απηή 

ηελ εξγαζία 

- ε επαλάιεςε ηεο έξεπλαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηά ηε δηεμαγσγή 

ελφο TRM course, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε επηδησθφκελε αιιαγή ζε ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο, θαζψο θάπνηεο απαληήζεηο ζε θνκβηθά ζέκαηα, φπσο ε ιήςε feed back 
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ζε επηρεηξεζηαθά δεηήκαηα ή ε εθπαίδεπζε ζε επίπεδν νκάδαο, εκθάληζαλ ρακεινχο 

κέζνπο φξνπο. 
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Πξνζάξηεκα 2: Air traffic Control Safety Questionnaire (ATCSQ) 
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Πξνζάξηεκα 3:Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή Μ.Ο. εξσηήζεσλ 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q3A 49 1.00 5.00 3.4286 .79057 

Q6A 49 2.00 5.00 3.5306 .73886 

Q7A 49 1.00 4.00 3.2245 .82324 

Q11A 49 3.00 5.00 4.3878 .53293 

Q12A 49 2.00 5.00 3.9184 .64021 

Q13A 49 1.00 5.00 3.1633 .85017 

Q1 48 1.00 5.00 3.7500 1.17600 

Q2 48 1.00 5.00 2.3750 1.23124 

Q3 48 1.00 5.00 1.8542 .82487 

Q5 48 2.00 5.00 4.4792 .74347 

Q6 48 2.00 5.00 4.5000 .74377 

Q7 49 1.00 5.00 2.6939 1.10310 

Q8 48 1.00 5.00 3.7500 1.24627 

Q9 49 2.00 5.00 3.4490 1.08130 

Q11 49 1.00 5.00 3.9796 .98931 

Q12 49 1.00 5.00 3.0204 1.03057 

Q13 49 1.00 5.00 4.5918 .83960 

Q17 49 2.00 5.00 4.2245 .71488 

Q18 49 1.00 5.00 3.1429 1.33853 

Q20 47 1.00 5.00 3.0213 1.24218 

Q21 48 1.00 5.00 3.8125 1.06504 

Q22 49 1.00 5.00 3.5918 1.01895 

Q23 49 2.00 5.00 3.5918 .95565 

Q24 49 2.00 5.00 4.1633 .77317 

Q25 49 2.00 5.00 4.8571 .54006 

Q26 49 3.00 5.00 4.6939 .50843 

Q27 49 3.00 5.00 4.8163 .48620 

Q29 49 1.00 5.00 3.8163 1.05423 

Q3O 48 2.00 5.00 3.9375 .90873 

Q31 49 1.00 5.00 3.7143 1.30703 

Q32 49 2.00 5.00 4.0000 1.00000 

Q33 49 1.00 5.00 3.1020 1.32673 

Q34 49 1.00 5.00 1.6122 .99617 

Q35 49 3.00 5.00 4.5714 .61237 

Q36 49 1.00 5.00 2.8367 1.32833 

Q37 49 2.00 5.00 4.1224 .94940 

Q40 49 2.00 5.00 4.0204 .98931 

Q41 49 1.00 5.00 2.2041 1.18988 

Q42 49 2.00 5.00 4.4898 .64944 

Q43 49 1.00 5.00 3.3061 1.10310 

Q45 49 1.00 5.00 3.6531 1.28373 
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Q46 49 1.00 5.00 3.0816 1.38198 

Q48 49 1.00 5.00 4.2449 .90210 

Q49 49 1.00 5.00 3.7755 1.19487 

Q51 49 1.00 5.00 4.3265 .89879 

Q52 49 1.00 5.00 3.8776 1.03345 

Q53 49 1.00 5.00 1.3061 .76931 

Q54 49 1.00 5.00 3.0612 1.16204 

Q58 49 1.00 5.00 4.0612 .98759 

Q60 49 1.00 5.00 3.6531 1.07143 

Q61 49 1.00 5.00 3.8571 1.22474 

Q63 49 1.00 5.00 2.3061 1.24506 

Q64 49 1.00 5.00 3.7755 1.26269 

Q66 49 1.00 5.00 2.9388 1.26505 

Q67 49 1.00 5.00 3.4286 1.32288 

Q69 49 1.00 5.00 4.4286 .95743 

Q71 49 1.00 5.00 3.5918 1.15323 

Q72 49 2.00 5.00 4.2041 1.02020 

Q73 49 1.00 5.00 3.8776 1.18379 

Q74 49 1.00 4.00 2.4490 1.06186 

Q75 48 1.00 5.00 3.5833 1.42670 

Q76 49 1.00 5.00 2.0204 1.10849 

Q77 48 1.00 4.00 2.9583 .61742 

Q78 47 1.00 4.00 2.2553 .87148 

Valid N (listwise) 43     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


