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INTERPRETARE REZULTATE CHESTIONARE 

 

În perioada septembrie, octombrie și noiembrie a fost efectuat un studiu 

specific pentru persoanele și dispecerii care efectuează apeluri în toate regiunile 

Ciprului. Metodele utilizate pentru realizarea sondajului au fost prin interviuri 

personale, prin e-mail și, uneori, prin telefon. Grupul țintă a fost cel din sectorul 

public și privat în profesii relevante, cum ar fi ofițerii de poliție, pompieri, 

personalul medical și unii instructori ai acestor profesii. Trebuie remarcat faptul 

că au fost aplicate chestionare la intămplare la dispecerii de urgență activi la 

serviciu. Am reușit să ajungem la aproximativ 205 de participanți în scopul 

studiului nostru și am reușit să primim 202 răspunsuri. Acesta a fost un număr 

relativ ridicat pentru Cipru și a trebuit să cercetăm pe larg profesioniști din 

sectorul privat și ONG-uri care au unități de răspuns în caz de urgență pentru a 

ajunge la numărul de 205 chestionare. Din rezultatele sondajului am ajuns la 

câteva concluzii cheie, care sunt analizate în detaliu în paragraful următor. 

 

Analizasuccintă a rezultatelor sondajului 

1.sondajul a arătat fără îndoială că majoritatea respondenților, cu mici excepții, 

se confruntă cu o formă sau forme de stres care, în mod natural, 

interrelaționează cu dificultatea muncii. Este tipul de muncă care, pe de o parte, 

este percepută ca fiind importantă, utilă cu multă responsabilitate, iar pe de altă 

parte presupune în sine un consum mental mare. Ceea ce face această profesie 

mai tolerabilă este munca în echipă și organizarea. Respondenții din sondaj 

consideră, în general, că munca lor este destul de semnificativă. 

 

2. Cu toate acestea, majoritatea participanților la acest studiu recunosc că 

această profesie este stresantă și cu implicare mare. Cazurile de stres major 

(apelant-apeluri), sunt cazurile legate de moarte. Astfel de cazuri sunt privite sau 

ar putea fi considerate traumatice. Participanțiise simt încrezători și competenți 

în a face față apelurilor dificile și rareori ajung să facă față unor situații critice 

care provoacă mari preocupări și dificultăți. Acestea fiind spuse, marea 

majoritate a participanților consideră că pregătirea psihologică continuă pentru 

operatori este o necesitate în acest domeniu. 

 

3. Participanții consideră formarea continuă cu privire la aspectele tehnice, cum 

ar fi învățarea unei mai bune descifrări a apelurilor false sau prioritizarea 
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apelurilor de urgență ca o mare nevoie în această profesie. Participanții au în 

marea majoritate o nevoie reală pentru a ține pasul cu toate cele mai recente 

evoluții din domeniu. Ei au percepția asupra motivului pentru care există 

întotdeauna o nevoie de formare mai bună și mai eficientă. Acest lucru indică în 

mod clar că nu există o "cunoaștere a aptitudinilor profesiei de dispecer". De 

fapt, există apreciere pentru tehnicile inovatoare. 

 

4. Se pare că și participanții au o înțelegere clară formată a numărului mediu de 

apeluri pe care îl primesc și care ar putea fi fals, greșit, critic, etc. Ei au dezvoltat 

o înțelegere intuitivă a ceea ce să se aștepte ca număr și categorii de apeluri într-

o săptămână. Accidentele de circulație, de exemplu, ar putea fi cea mai mare 

parte a apelurilor urmate de violența domestică. 

 

5. Respondenții înțeleg în mod clar necesitatea supravegherii pe linia lor de 

lucru. Numai o minoritate a participanților o consideră inutilă. 

 

6. Majoritatea participanților nu exprimă nici o teamă reală de a comunica cu 

persoane în situații critice. Există o dorință de a se angaja cu apelanții în situații 

dificile. Este ușor de presupus că dispecerii pot percepe ca pe o provocare pentru 

a învăța cum să se ocupe eficient cu apelanții care sunt cazuri complexe și 

dificile. 

 

7. Este, de asemenea, transparent faptul că participanții consideră că munca lor 

este destul de importantă și că astfel ei salvează vieți. De fapt, se poate extrapola 

cu ușurință înțelegerea pentru nevoia acestui loc de muncă și rolul său în 

societate. 

 

8. Majoritatea participanților au exprimat de asemenea necesitatea ca profesia 

lor să devină mai mult ca o specialitate distinctă în sine. Că este nevoie ca 

formarea să fie sau să devină instituționalizată aproape ca o formare specializată. 

Există aparent convingerea că trebuie să devină o meserie mai concretă și cu 

multă profunzime în toate aspectele care implică această profesie specifică. 

Disciplina de formare trebuie să se transforme într-un tip de învățământ 

maicomplex și mai profund, prin care toți parametrii vor fi studiați pe deplin, 

după cum au arătat rezultatele studiului. 

 

9. Rezultatele participanților arată în mod clar că oricine se ocupă de această 

profesie trebuie să aibă în personalitatea sa trăsături specifice, cum ar fi empatie, 

înțelegere, calm și răbdare extremă. Ei recunosc că acest loc de muncă implică 

necesitatea unei personalități specifice. Cu alte cuvinte, cine face acest lucru 

trebuie să posede aceste elemente specifice în caracterul său. Nu toți cei de acolo 

pot fi instruiți pentru acest loc de muncă, deoarece vor apărea greșeli dacă nu se 

poate face față stresului și complexității muncii. 


