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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

!
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία με θέμα “Ανάπτυξη και στάθμιση 

ερωτηματολογίου για την άποψη των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την 

αξιολόγηση της απόδοσής τους σε μονάδες υγείας του ΕΣΥ” πραγματο-

ποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Δημόσια Υγείας και 

Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Στο σημείο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέπον καθηγητή κύριο 

Αναστάσιο Φιλαλήθη για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου, ως προς την 

επιλογή του θέματος και για την ευκαιρία που μου έδωσε να κάνω πράξη τα 

ερευνητικά μου ενδιαφέροντα. Στη συνέχεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 

τον διδάκτορα κύριο Γεώργιο Φραγκιαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια που 

μου παρείχε σε όλα τα στάδια της μελέτης. Η βοήθεια και οι συμβουλές του 

υπήρξαν καθοριστικές για την υλοποίηση του όλου εγχειρήματος. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τη δεσποινίδα Διβάνογλου 

Ναταλία, για την καταλυτική βοήθειά της στην διανομή και συλλογή των 

ερωτηματολογίων κατά τη διάρκεια της πιλοτικής μελέτης. Δε θα μπορούσα, 

βεβαίως, να παραλείψω να ευχαριστήσω όλους τους επαγγελματίες υγείας του 

ΠΓΝΘ “Γ.Παπανικολάου” και όλους τους ειδικούς επί του θέματος, που 

συνεργάστηκαν στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου κατά τη διάρκεια της 

πιλοτικής μελέτης. Τέλος, ευχαριστώ όλους όσους με στήριξαν σε αυτή τη 

προσπάθεια. Οι θερμότερες όμως ευχαριστίες ανήκουν στην οικογένεια μου 

για την άκνοη υποστήριξή τους στο εγχείρημά μου αυτό. 
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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

!
Στην Ελλάδα, η διαδικασία της αξιολόγηση της απόδοσης των επαγγελματιών 

υγείας στις μονάδες υγείας του ΕΣΥ, πραγματοποιείται εδώ και δεκαετίες. 

Ωστόσο δεν υπάρχουν εργαλεία μέτρησης που να μετρούν την άποψη των 

επαγγελματιών υγείας και την κατάσταση που επικρατεί σχετικά με την 

διαδικασία αυτή. 

Κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία ενός έγκυρου και 

αξιόπιστου ερωτηματολογίου, που θα είναι σε θέση να εκτιμήσει την άποψη 

των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσής τους. 

Αναπτύχθηκε λοιπόν ένα ερωτηματολόγιο, όπου ορίστηκαν οι υπό μελέτη 

έννοιες και σχεδιάστηκαν οι κατάλληλες ερωτήσεις. Στη συνέχεια, για την 

αξιολόγηση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε πιλοτική μελέτη σε δύο 

δείγματα. Το πρώτο δείγμα αποτελούμενο από 10 ειδικούς, έκρινε το 

ερωτηματολόγιο για να υπολογιστεί η εγκυρότητά του. Σε δεύτερη φάση το 

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σ’ ένα δείγμα ευκολίας 33 επαγγελματιών 

υγείας όπου και μελετήθηκε η αξιοπιστία του. Η δεύτερη φάση της μελέτης 

πραγματοποιήθηκε στο ΠΓΝΘ “Γ.Παπανικολάου” (Μάιος-Ιούνιος 2014) από 

όπου χορηγήθηκε και η σχετική έγκριση.  

ΌΌσον αφορά την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου εντοπίστηκαν 6 ερωτήσεις 

από το αρχικό ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε με λόγο εγκυρότητας 

περιεχομένου μικρότερο του ορίου (<0,62). Οι 5 από αυτές αποκλείστηκαν από 

το τελικό ερωτηματολόγιο. Για την αξιο π ιστία του ερωτηματολογίου 

υπολογίστηκε ο συντελεστής Cronbach’s Alpha, για κάθε μια από τις τέσσερις 

κλίμακες του ερωτηματολογίου ξεχωριστά. Μία μόνο από αυτές βρέθηκε με 

συντελεστή μικρότερο (0,56) του ορίου (0.7) και αποκλείστηκε το οριστικό 

ερωτηματολόγιο. Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ανάγκη να πραγμα-

τοποιηθεί και περαιτέρω μελέτη σε ένα μεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικό 

δείγμα, όπου θα γίνει παραγοντική ανάλυση (factor analysis) και μελέτη της 

αξιοπιστίας μέσω ελέγχου - επανελέγχου (test-retest reliability).      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2. ABSTRACT 

!
In Greece, the performance evaluation of health care professionals in NHS has 

been carried out for many decades. However, there are no measurement tools 

that can evaluate the beliefs of health care professionals regarding this 

procedure.  

The present study aimed to develop a valid and reliable questionnaire, which 

will be able to access the views of health care professionals regarding their 

performance evaluation. At the beginning, a questionnaire was developed, 

where the key concept detailed within the designed questions. We next 

investigated the validity and reliability of the questionnaire using two 

different samples in a pilot study. The first sample consisted of 10 experts who 

criticized each question, in order to calculate the validity of the questionnaire. 

We used a second sample of 33 health care professionals to measure the 

reliability of the questionnaire. The second sample was taken from a “G. 

Papanikolaou” general hospital of Thessaloniki in the period of May-June 

2014.  

Concerning the validity, we identified 6 questions of the original 

questionnaire with a content validity ratio under the limit (<0,62). Five of 

these questions were excluded from the final questionnaire. We next 

investigate the reliability using Cronbach’s Alpha statistics.  We calculated 

Cronbach’s Alpha for each one of the four scales of the questionnaire. We 

excluded only one scale from the final questionnaire, because we found a 

Cronbach’s Alpha unit (0,56) under the limit (0,7) that was set from 

bibliography. Finally, in the future it would be useful to perform a factor 

analysis and a test-retest reliability to a new bigger representative sample. 

!6



3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

!
Από την υπογραφή του Μνημονίου το 2010 μέχρι και σήμερα, γίνετε φανερό 

ότι ο τομέας της Υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων για τον 

εξορθολογισμό και την καλύτερη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Αυτό 

φαίνεται από το πολυδιάστατο των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται στο 

τομέα αυτόν. Πρώτιστο μέλημα των επιχειρούμενων παρεμβάσεων είναι ο 

περιορισμός των δημόσιων ελλειμμάτων (Οικονόμου, 2012). Ωστόσο, οι 

μεταρρυθμίσεις αυτές στο σύνολό τους δεν αποσκοπούν μόνο στην μείωση 

των δαπανών αλλά επιδιώκουν την βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Για να το 

πετύχουν αυτό πολλές έχουν ως στόχο τον εξορθολογισμό της διοίκηση των 

μονάδων υγείας του ΕΣΥ. ΈΈνας από τους καίριους τομείς της διοίκησης που 

έχει ανάγκη εξορθολογισμού και συνδέεται με την α π όδοση και την 

αποτελεσματικότητα είναι και αυτός της αξιολόγησης της απόδοσης του 

ανθρωπίνου δυναμικού των μονάδων υγείας. Μέχρι το Μάρτιο του 2014, η 

αξιολόγηση του προσωπικού των μονάδων υγείας του ΕΣΥ υπαγόταν στις 

διατάξεις του Υπαλληλικού  Κώδικα και βασίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 

318/92 (ΦΕΚ τ. Α’ 161/25-9-1992). Αυτή η διαδικασία της αξιολόγησης τείνει 

να είναι μια τυπική διαδικασία που γίνεται απλά γιατί το ορίζει ο υπαλληλικός 

κώδικας και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης αξιοποιούνται αποτελεσματικά. Από το Φεβρουάριο του 2014 με 

το νόμο 4250 και τα άρθρα 20 - 32 (ΦΕΚ τ. Α’ 4250/26-3-2014), το Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης αλλάζει το σύστημα αξιολόγησης για τους 

δημοσίους Υπαλλήλους, προκαλώντας πολυποίκιλες αντιδράσεις. Η απόδοση 

των επαγγελματιών υγείας του ΕΣΥ θα αξιολογείται πλέον με το νέο σύστημα  

αξιολόγησης. Επιπλέον, η αξιολόγηση που γίνεται στους επαγγελματίες υγείας 

που τίθενται σε κινητικότητα από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης αφορά κυρίως τη μοριοδότηση τους ανάλογα με 

τα χρόνια προϋπηρεσίας, τη κατοχή τίτλων σπουδών και την εισαγωγή τους 

μέσω ΑΣΕΠ, ενώ η μοριοδότηση από την αξιολόγηση της απόδοσής τους 

μέσω εκθέσεων των τελευταίων ετών είναι πολύ μικρή (ΦΕΚ  τ. Β’ 

1992/14-08-2013). Γίνετε λοιπόν φανερό ότι η αξιολόγηση της παρα-

γωγικότητας των επαγγελματιών υγείας του ΕΣΥ αποτελεί ζωτική σημασία 
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τόσο για την αποδοτικότητα του ΕΣΥ, όσο και για την πορεία των 

μεταρρυθμίσεων. Αναπάντητο μένει, ωστόσο, το ερώτημα για το ποία είναι η 

άποψη και η στάση των επαγγελματιών υγείας για την αξιολόγηση της 

παραγωγικότητας τους, αλλά και για το πως μπορεί αυτή η διαδικασία να 

βελτιωθεί. Για να δοθεί η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, χρειάστηκε να 

δημιουργηθεί το απαραίτητο ερευνητικό εργαλείο - ερωτηματολόγιο που θα 

είναι σε θέση να μετρήσει την άποψη αυτή. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 

πιλοτική μελέτη για τον έλεγχο της εγκυρότητας (validity) και της αξιοπιστίας 

(reliability) του εργαλείου αυτού.  

   

!
4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

!
Οι εταιρείες που επιδιώκουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω του 

προσωπικού της πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τη συμπεριφορά, 

την απόδοση και τα αποτελέσματα όλων των υπαλλήλων. Παραδοσιακά το 

επίσημο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων μιας εταιρίας 

αντιμετωπίζεται ως ένα μέσο διαχείρισης της απόδοσης. Ως αξιολόγηση της 

απόδοσης των εργαζομένων ορίζεται η διαδικασία μέσω της οποίας μια 

επιχείρηση αποκτά πληροφορίες σχετικά με το πόσο ικανοποιητικά ένας 

υπάλληλος εκτελεί την εργασία του (Noe R. & συν., 2007). Πλήθος ερευνών 

που αφορούν την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού έχει οδηγήσει 

στην εφαρμογή διαφόρων μεθόδων αξιολόγησης. Οι μέθοδοι που χρησι-

μοποιούνται στην εποχή μας χωρίζονται σε ποσοτικές (λαμβάνοντας υπόψιν 

την καταμέτρηση της απόδοσης της παραγωγής των εργαζομένων) και σε 

ποιοτικές (όπου γίνεται η μέτρηση στη στάση και συμπεριφορά των 

εργαζομένων) (Παπαλεξανδρή Ν. & Μπουραντάς Δ., 2003). Πολλές από αυτές 

τις μεθόδους αξιολόγησης της απόδοσης εφαρμόζονται και στους εργαζό-

μενους του τομέα Υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας είναι ένας παραγωγικός τομέας 

πολύ περισσότερο “εντάσεως εργασίας” και πολύ λιγότερο “εντάσεως 

κεφαλαίου”. Ο παραγωγικός συντελεστής “εργασία” αποτελεί τη σημα-

ντικότερη εισροή του συστήματος και απορροφά την πλειοψηφία των 

οικονομικών πόρων (Σουλιώτης, 2006). ΆΆρα, η αξιολόγηση της απόδοσης των 
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εργαζομένων βελτιώνει την αποδοτικότητα, ενισχύει την παραγωγικότητα και 

μεγιστοποιεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

!
4. 1. Αξιολόγηση των επαγγελματιών Υγείας στο Δημόσιο Τομέα 

!
Οι επαγγελματίες Υγείας του Εθνικού Συστήματός Υγείας (ΕΣΥ) αξιολο-

γούνται με βάση τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Μέχρι και για το 

2012 η αξιολόγηση γινόταν με βάση το προεδρικό διάταγμα 318/92 (ΦΕΚ τ. 

Α’ 161/25-9-1992).  Με βάση αυτή τη διαδικασία οι προϊστάμενοι κάθε 

οργανωτικής δομής βαθμολογούν τους υφισταμένους, τον Ιανουάριο κάθε 

χρόνου, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα φύλλα αξιολόγησης. Οι δημόσιοι 

υπάλληλοι βαθμολογούνται από τους προϊστάμενους τους με βάση τέσσερα 

κριτήρια κατά τη διάρκεια της ετήσιας αξιολόγησης τα οποία αφορούν: 1) την 

αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, 2) τη γνώση του αντικειμένου και τη 

συνεργατικότητα τους, 3) τις σχέσεις τους με τους συναδέλφους και τους 

πολίτες και 4) το ενδιαφέρον τους για την υπηρεσία. Στην πραγματικότητα 

όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με εξαίρεση περιπτώσεις εργαζομένων με σοβαρά 

πειθαρχικά παραπτώματα, βαθμολογούνται με “άριστα” δηλαδή με 8,5 - 9,5 

βαθμό. Ο λόγος για τον οποίο δεν βαθμολογούσαν οι προϊστάμενοι με βαθμό 

10 ή πάνω από 9,5 αφορά το γεγονός ότι ήταν υποχρεωμένοι να συντάξουν 

έκθεση αιτιολόγησης βαθμού, η οποία τελεί υπό έγκριση ειδικής επιτροπής. 

Προκειμένου να αποφύγουν τη γραφειοκρατία βαθμολογούσαν με οριακά 

χαμηλότερο βαθμό από 9,5 (Τσίτσας Ν., 2013) . 

!
Το 2013 το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για ένα νέο σύστημα 

αξιολόγησης, εκδίδει οδηγίες σε κάθε δημόσια υπηρεσία για το σχεδιασμό 

περιγραμμάτων θέσεων εργασία. Πρόκειται δηλαδή για ένα εργαλείο διοι-

κητικού σχεδιασμού των θέσεων εργασίας μέσα από την ανάλυση κάθε θέσης 

και προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο κάτοχός της σε συνδυασμό με την 

ευρύτερη στοχοθεσία της δημόσιας οργάνωσης στην οποία ανήκει. Επομένως, 

τα περιγράμματα θέσεων εργασίας επιδρούν θετικά στη λειτουργία της 

στελέχωσης , διευκολύνουν την ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος 

διοίκησης μέσω στόχων και συμβάλουν στην ορθολογική οργάνωση και 
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κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα στις οδηγίες γίνεται 

λόγος για την Παρακολούθηση - Αξιολόγηση - Ανατροφοδότηση . 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται: “ Η εφαρμογή των περιγραμμάτων εργασίας 

παρακολουθείται από τον προϊστάμενο κάθε θέσης εργασίας, ο οποίος 

αξιολογεί τη συμβατότητα της θέσης εργασίας ή το περίγραμμα αυτής με τις 

υπηρεσιακές ανάγκες της οργανωτικής μονάδας ή του φορέα. Θα πρέπει να 

εξετάζει κατά πόσο τυχόν αλλαγές στο στρατηγικό προγραμματισμό, την 

αποστολή, τους στόχους ή τις αρμοδιότητες προκαλούν μεταβολές στις 

απαιτήσεις και στα καθήκοντα των θέσεων εργασίας, και επηρεάζουν την 

ανάγκη διατήρησης, κατάργησης ή μεταφοράς αυτών. ΌΌταν προκύπτει 

ανάγκη, η επικαιροποίηση των περιγραμμάτων γίνεται άμεσα με ευθύνη του 

προϊσταμένου σύμφωνα με την ανωτέρω μεθοδολογία. Τα αναθεωρημένα 

περιγράμματα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Διοικητικού.” (ΥΔΜΗΔ, 2013).  

!
Το Μάρτιο του 2014 ψηφίζεται ο νόμος 4250 με βάση τον οποίο ορίζεται νέο 

σύστημα αξιολόγησης για όλους δημόσιους υπαλλήλους. Το νέο αυτό σύστημα  

ορίζει ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης. ΈΈτσι, με “άριστα” (9 - 

10) θα βαθμολογείται έως το 25% των υπαλλήλων, το 60% θα παίρνει βαθμούς 

από 7 - 8 και το 15% θα βαθμολογείται από 1 έως 6. Ο επιμερισμός των 

ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται με 

απόφαση του οικείου π ροϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και για τον 

επιμερισμό λαμβάνονται υπόψιν κριτήρια όπως: η αποτελεσματικότητα και η 

αποδοτικότητα των μονάδων, οι αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων σε 

σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής και η κατανομή των 

υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα. Τονίζεται επίσης, πως η μη τήρηση των 

ποσοστών αυτών από τους αξιολογητές συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα της 

παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος κατά τα οριζόμενα στη παρ. 1 

περίπτωση του β’ του άρθρου 107 του υπαλληλικού κώδικα και ελέγχεται η 

ευθύνη του αρμόδιου οργάνου έκδοσης της σχετικής απόφασης (ΦΕΚ τ. Α’ 

4250/26-3-2014). 

Επιπλέον, ο νόμος υποχρεώνει τον αξιολογητή να αιτιολογεί με πραγματικά 

στοιχεία και όχι με αξιολογικά χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις όπου 

βαθμολογεί με βαθμό 9 έως 10 ή με 1 έως 6. Στις περιπτώσεις η συνολική 

βαθμολογία της έκθεσης είναι από βαθμό 6 και κάτω, ο αξιολογητής οφείλει 
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να συμπληρώνει μέτρα βελτίωσης τα οποία και θα αναλύσει στον αξιο-

λογούμενο με το πέρας της αξιολόγησης. Το άρθρο 24 του συγκεκριμένου 

νόμου ορίζει ποιοι θα είναι οι αξιολογητές. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

πρόκειται για τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας 

εκείνης που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, κατόπιν γραπτής τεκμηριωμένης 

εισήγησης του άμεσου προϊσταμένου του. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται 

υπερκείμενη οργανική μονάδα, ο υπάλληλος αξιολογείται από τον άμεσα 

προϊστάμενο χωρίς να απαιτείται εισήγηση. ‘ΌΌσον αφορά τον χρόνο σύνταξης 

των εκθέσεων αξιολόγησης αυτός ορίζεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, έως 

την 31η Μαρτίου για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών. Επίσης, η 

έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά 

από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού χωρίς να προσδιορίζεται σαφές 

χρονικό περιθώριο. Στον αξιολογούμενο δίνεται το δικαίωμα ένστασης και η 

ένστασή του εξετάζεται από την Ειδική επιτροπή αξιολόγησης (ΦΕΚ τ. Α’ 

4250/26-3-2014). 

Το νέο σύστημα αξιολόγησης δημιουργεί πολυποίκιλες αντιδράσεις και μένει 

να φανεί στην πράξη η αποτελεσματικότητά του. Συνδικαλιστικοί κύκλοι όπως 

η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υ π αλλήλων (ΑΔΕΔΥ) , η 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΠΟΕ-ΟΤΑ) αλλά και πολλές Περιφέρειες τις χώρας αντιδρούν στην 

εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου. Συγκεκριμένα από την πλευρά τους 

γίνεται λόγος πως πρόκειται για ένα υποκειμενικό σύστημα αξιολόγησης, 

καθώς ισχυρο π οιείται ο ρόλος του π ροϊσταμένου π ου καθορίζει τη 

βαθμολογία, άρα και την εξέλιξη του υπαλλήλου (Ανώνυμο, 2014).  

!
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη να διευκρινιστεί η 

άποψη των δημοσίων υπαλλήλων και κυρίως των επαγγελματιών υγείας του 

νευραλγικού τομέα του ΕΣΥ. Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγμα-

τοποιήθηκε διερευνήσαμε την ύπαρξη ερευνών που αφορούν την άποψη των 

επαγγελματιών υγείας για την αξιολόγηση της απόδοσής τους. Η αναζήτηση 

της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στη βιβλιοθήκη του 

πανεπ ιστημίου Κρήτης  (www.lib.uoc.gr) και του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), με την επίσκεψη κατάλληλων διαδικτυακών 

βάσεων δεδομένων (CLINALH, MEDLINE, EBSCO) και μέσα από μηχανές 
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αναζήτησης βιβλίων, διατριβών και άρθρων. Η αναζήτηση έγινε σε ελληνική 

και αγγλική βιβλιογραφία και  χρησιμοποιήθηκαν λέξεις-κλειδιά όπως: 

αξιολόγηση προσωπικού μονάδων υγείας, αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού, 

αξιολόγηση α π όδοσης εργαζομένων , αξιολόγηση π αραγωγικότητας 

επαγγελματιών υγείας, άποψη επαγγελματιών υγείας, γνώμη επαγγελματιών 

υγείας, στάση επαγγελματιών υγείας.     

!
Η βιβλιογραφική αναζήτηση δεν απέδωσε έρευνες για την άποψη ή τη στάση 

των επαγγελματιών υγείας ως προς την αξιολόγηση της παραγωγικότητας 

τους. Μεταπτυχιακή εργασία το 2009 στον ιδιωτικό τομέα, σε μικρό ωστόσο 

δείγμα νοσηλευτών έδειξε ότι υπάρχει μια τάση ανανέωσης ως προς τη μέθοδο 

αξιολόγησης που εφαρμόζεται στον τομέα υγείας και μια θετική στάση  από 

την πλευρά του νοσηλευτικού προσωπικού. Στο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με 

τα στατιστικά στοιχεία η συντριπτική πλειοψηφία (πάνω από το 90%) των 

δημοσίων υπαλλήλων  (είτε προέρχονται από το χώρο της υγείας είτε όχι) 

αξιολογούνται ως άριστοι οι πολύ καλοί, ενώ οι χρήστες των υπηρεσιών 

π αρα π ονιούνται για τη χαμηλή α π οτελεσματικότητα των δημόσιων 

οργανισμών (Αραβαντινού Ν., 2009). Κυρίως, δεν βρέθηκε συγκεκριμένο 

ερευνητικό εργαλείο που να μετράει την άποψη των επαγγελματιών υγείας ως 

προς την αξιολόγηση της αποδοτικότητάς τους. ΈΈτσι κρίθηκε αναγκαίο η 

κατασκευή ενός τέτοιου ερευνητικού εργαλείου. 

!
4. 2. Ερωτηματολόγια ως ερευνητικά εργαλεία 

!
Στην εφαρμοσμένη έρευνα στις επιστήμες υγείας χρησιμοποιούμε ερωτη-

ματολόγια για την συλλογή πληροφοριών σε τυποποιημένη μορφή από 

αντιπροσωπευτικό δείγμα ενός καθορισμένου πληθυσμού, ώστε να εξάγουμε 

τα τελικά συμ π εράσματά μας στο γενικό π ληθυσμό. Οι ερευνητές 

χρησιμοποιούν τα ερωτηματολόγια για να μετρήσουν στάσεις, γνώμες, 

απόψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές ή προθέσεις. Αυτή η προσέγγιση είναι 

πολύ διαδεδομένη στην υγειονομική περίθαλψη γιατί αποτυπώνει και μετρά 

την ατομική παρατήρηση και τις αντιλήψεις του ατόμου ή του ασθενή. Τα 

στοιχεία και οι ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου α π αιτούν α π ό τον 

συμμετέχοντα να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων ή δηλώσεων. Οι 
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απαντήσεις στη συνέχεια μετατρέπονται σε αριθμητική μορφή και γίνετε η 

στατιστική ανάλυση. Αυτά τα στοιχεία πρέπει αξιόπιστα να εμπεριέχονται ως 

βασικές έννοιες στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και να είναι σχετικές και 

αποδεκτές στο πληθυσμό στόχο. ΈΈτσι, τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης 

των ερωτηματολογίων ως μεθόδου συλλογής δεδομένων είναι ότι είναι 

σχετικά γρήγορα να τα συμπληρώσει κανείς, σχετικά οικονομικά και εύκολα 

στη ανάλυση των αποτελεσμάτων (Bowling, 1997). Ωστόσο αυτή η προσέγγιση 

για την παραγωγή των δεδομένων δεν είναι χωρίς κριτική. υποθέτει ότι ο 

ερευνητής και ο απαντών μοιράζονται θεμελιώδες παραδοχές σχετικά με τη 

γλώσσα και την ερμηνεία των διατυ π ωμένων ερωτήσεων του ερωτη-

ματολογίου. Οι κλειστές ερωτήσεις για παράδειγμα, που είναι αρκετά 

διαδεδομένες, μπορεί να περιορίζουν το εύρος των απαντήσεων και γι’ αυτό η 

ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται να είναι ελλιπής (Bowling, 1997).  

!
4. 3. Το εύρος των διαθέσιμων κλιμάκων (scales) 

!
Υπάρχει ένα εύρος κλιμάκων και απαντήσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

όταν αναπτύσσουμε ένα ερωτηματολόγιο. Αυτό παράγει διαφορετικούς 

τύπους και επίπεδα δεδομένων, γεγονός που επηρεάζει τον τρόπο ανάλυσης 

των δεδομένων αυτών. Ως εκ τούτου, όταν αναπτύσσουμε ένα νέο εργαλείο 

μέτρησης, είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρο ποιες κλίμακες και ποίες μορφές 

απαντήσεων θα χρησιμοποιήσουμε. Συχνές κλίμακες μπορούν να χρησιμο-

π οιηθούν όταν είναι σημαντικό να καθοριστεί π όσο συχνή είναι μια 

συμπεριφορά ή ένα γεγονός (π.χ. το Intensive Care Experience Questionnaire) 

(Rattay et al., 2004).  H κλίμακα Thurstone χρησιμοποιεί εμπειρικές δηλώσεις 

που η κάθε μια παίρνει μια αριθμητική τιμή  που δείχνει πόσο επιθυμητή ή όχι 

μπορεί να είναι. Οι συμμετέχοντες επιλέγουν κάθε μια από αυτές τις δηλώσεις 

με τις ο π οίες συμφωνούν και μια μέση βαθμολογία υ π ολογίζεται , 

προσδιορίζοντας τη στάση τους (π.χ. Nottingham Health Profile)(Hunt et al., 

1985). Η κλίμακα Guttman είναι μια ιεραρχική κλίμακα που κατατάσσει τα 

στοιχεία με τέτοιο τρόπο ώστε το άτομο που συμφωνεί με ένα στοιχείο να 

συμφωνεί επίσης με τα στοιχεία που βρίσκονται έπειτα στη κλίμακα (π.χ. Katz 

Index of Activities of Daily Living) (Katz et al., 1963).  Τα ερωτηματολόγια 

στάσης είναι χρήσιμα όταν εξετάζουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών 
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(π.χ. Furze et al, (2001)). Τα ερωτηματολόγια αυτά συνήθως αποτελούνται από 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και διχοτομικές ναι/όχι απαντήσεις.  

Από τις πιο συχνές κλίμακες είναι οι τύπου Likert, οι οποίες χρησιμοποιούν 

κλειστού τύπου απαντήσεις και είναι σχεδιασμένες να μετρούν στάσεις και 

απόψεις (Bowling 1997, Burns & Grove 1997). Αυτές οι τακτικές κλίμακες 

μετρούν τα επίπεδα αποδοχής ή μη μιας δήλωσης. Οι κλίμακες τύπου Likert 

υποθέτουν ότι η δύναμη της αποδοχής μιας εμπειρίας είναι γραμμική από την 

άποψη “διαφωνώ απόλυτα” έως “συμφωνώ απόλυτα” και αποδέχεται το 

γεγονός ότι οι απόψεις μπορούν να μετρηθούν. Οι απαντώντες έχουν την 

επιλογή πέντε ή εφτά ή εννιά κωδικοποιημένων απαντήσεων με το ουδέτερο 

σημείο να είναι είτε το “ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ”. Δεν μπορεί να γίνει η 

παραδοχή ότι τα διαστήματα ανάμεσα στα σημεία της κλίμακας είναι ίσα, 

ωστόσο μπορεί να προσδιοριστεί η σχετική σειρά των απαντήσεων ενός 

ατόμου σε ένα στοιχείο. Παρόλο που φαίνεται πολύ απλοποιημένο, μέχρι να 

αναπτυχθεί ένα νέο μοντέλο, είναι μια σχετικά εύκολη και αποδεκτή μέθοδος 

(Oppenheim, 1992). Συζήτηση γίνεται για το αν η ουδέτερη επιλογή πρέπει να 

προσφέρετε. Εάν αυτή η επιλογή αφαιρεθεί τότε ο απαντών αναγκάζετε να 

επιλέξει απάντηση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σφάλμα προκα-

τάληψης (non-response bias) (Burns & Grove, 1997). Είναι αποδεκτό να 

χρησιμοποιούνται τα αριθμητικά αποτελέσματα αυτού του τύπου απαντήσεων 

ως δεδομένα για ανάλυση με παραμετρικά αναλύσεις (Ferguson & Cox 1993, 

Polgar & Thomas 1995, Bowling 1997, Burns & Grove 1997). H μετέπειτα 

στατιστική ανάλυση πρέπει να καθορίζεται από την κανονικότητα της 

κατανομής των δεδομένων και από το αν τα δεδομένα πληρούν τις βασικές 

παραδοχές της προτεινόμενης στατιστικής ανάλυσης. 

!
4. 4. Σύνταξη ερωτήσεων - δηλώσεων και λεξιλόγιο 

!
Η σύνταξη των ερωτήσεων κατά την ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου απαιτεί 

την διενέργεια πιλοτικής έρευνας για την μελέτη της συνοχής και του 

περιεχομένου του. Για να διασφαλιστεί η όψη ή η εγκυρότητα περιεχομένου τα 

στοιχεία του ερωτηματολογίου μπορούν να καθοριστούν από ποικίλες πηγές, 

όπως καθοδήγηση από ειδικούς επί του θέματος, αναζήτηση στη βιβλιογραφία 

και συζήτηση με προτεινόμενους συμμετέχοντες (Priest et al., 1995, Bowling 
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1997). Μια τεχνική για την βελτίωση των στοιχείων του ερωτηματολογίου είναι 

η συχνή επανεξέταση ώστε να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία αυτά αποδίδονται 

από τις κατάλληλες σχετικές ερωτήσεις (Oppenheim, 1992, Bolwing 1997). Σε 

αυτό το στάδιο εντοπίζονται οι κλίμακες του ερωτηματολογίου και (Ferguson 

& Cox, 1993) και εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία του ερωτηματολογίου είναι 

αντιπροσωπευτικά από αυτές.   

Ο τύπος της ερώτησης, η γλώσσα και η σειρά των στοιχείων έχει πολύ σημασία 

γιατί μπορούν να οδηγήσουν σε συστημικό σφάλμα. Θα πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή στη σειρά που παρουσιάζονται οι ερωτήσεων ενός 

ερωτηματολογίου, για π αράδειγμα είναι καλύτερο να α π οφεύγεται η 

τοποθέτηση διφορούμενων ή συναισθηματικά φορτισμένων ερωτήσεων στην 

αρχή του ερωτηματολογίου . Ακόμη , τα δημογραφικά στοιχεία του 

ερωτηματολογίου μπορούν να παρουσιαστούν και στο τέλος του ερωτημα-

τολογίου, ώστε ο συμμετέχον να μη χάσει το ενδιαφέρον του στην αρχή. 

Ορισμένες ερωτήσεις πρέπει να αποφεύγονται, για παράδειγμα αυτές που 

οδηγούν ή εμπεριέχουν διπλές αρνητικές απαντήσεις (Bowling, 1997). Επίσης, 

η επιλογή τόσο θετικών όσο και αρνητικών λέξεων μπορεί να ελαχιστοποιήσει 

τον κίνδυνο του σφάλματος προκατάληψης. Επιπλέον, μπορεί να δοθεί η 

επιλογή στους συμμετέχοντες να εκφραστούν με πιο σαφής απαντήσεις μέσω 

του ανοιχτού τύπου ερωτήσεων. Η χρήση ανοιχτού τύπου ερωτήσεων μπορεί 

να είναι επιθυμητή από τους συμμετέχοντες, ωστόσο μπορεί να αποφέρει τόσο 

πολλά δεδομένα, που είναι δύσκολο να αναλυθούν (Polgar & Tomas 1995). 

Παρόλα αυτά, αυτού του είδους τα προβλήματα μπορούν να περιοριστούν 

από το γεγονός ότι αυτού του τύπου οι ερωτήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες 

κατά την δημιουργία ενός ερωτηματολογίου. Τέλος, οι ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις μπορούν να εντοπίσουν την φτωχή δομή των στοιχείων ενός 

ερωτηματολογίου και να εξάγουν νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε 

μια μελλοντική βελτίωση του ερωτηματολογίου. 

!
!
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4. 5. Πιλοτική μελέτη ενός ερωτηματολογίου 

!
Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι μια επαρκής πιλοτική μελέτη έχει 

πραγματοποιηθεί πριν την χρησιμοποίηση ενός ερευνητικού εργαλείου. Λάθη 

και παραλείψεις που γίνονται αντιληπτά από τους ερευνητές, έπειτα από τη 

συμ π λήρωση των ερωτηματολογίων α π ό τους συμμετέχοντες και την 

ολοκλήρωση της μελέτης, δεν είναι δυνατόν να διορθωθούν. Για να γίνουν οι 

απαραίτητες διορθώσεις πρέπει να επαναληφθεί εκ νέου η μελέτη, γεγονός 

όμως που είναι πρακτικά ανέφικτο, καθώς αυξάνεται σημαντικά ο χρόνος και 

το κόστος διεξαγωγής της μελέτης. Για τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητο να 

διεξάγεται μια πιλοτική μελέτη (pilot study) με σχετικά μικρό αριθμό 

συμμετεχόντων (περίπου 30 - 50 άτομα), έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μια 

προκαταρκτική εκτίμηση της εγκυρότητας και την αξιοπιστίας του ερωτημα-

τολογίου και να διορθώνονται όσο το δυνατόν περισσότερα λάθη και 

παραλείψεις. Ακολούθως, το διορθωμένο ερωτηματολόγιο υποβάλλεται εκ 

νέου σε έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του, μέσω μιας νέας 

πιλοτικής μελέτης. Εάν το ερωτηματολόγιο εμφανίσει αποδεκτή εγκυρότητα 

και αξιοπ ιστία, τότε αρχίζει πλέον να διανέμεται στους υποψήφιους 

συμμετέχοντες (Γαλάνης, 2013).        

!
4. 6. Εγκυρότητα (validity) ενός ερωτηματολογίου 

!
Η εγκυρότητα ενός ερωτηματολογίου αναφέρεται στην δυνατότητα του 

ερωτηματολογίου να μετρά την έννοια, ή αλλιώς τη μεταβλητή την οποία 

διατείνεται ότι μετρά (Bryman & Cramer, 1997). Η αύξηση της εγκυρότητας 

ενός ερωτηματολογίου συνεπάγεται τη μείωση του συστημικού σφάλματος 

(systematic error). Το συστημικό σφάλμα είναι η διαφορά μεταξύ της 

πραγματικής τιμής και της τιμής που μετράται εμπειρικά. Στην περίπτωση του 

συστημικού σφάλματος απαιτείται είτε η γνώση της πραγματικής τιμής είτε η 

ύπαρξη μιας μεθόδου (μέθοδος αναφοράς ή χρυσός κανόνας) που θεωρείτε 

ότι μετρά την πραγματική τιμή. Πρόκειται ουσιαστικά για την επιδίωξη μιας 

ιδανικής κατάστασης, η οποία όμως είναι αδύνατο να επιτευχθεί πρακτικά, 

καθώς δεν είναι γνωστή η πραγματική τιμή της έννοιας που μετράτε με ένα 
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ερωτηματολόγιο. Για το λόγο αυτόν, είναι πρακτικά ανέφικτη η δημιουργία 

ενός ερωτηματολογίου με τέλεια εγκυρότητα (Γαλάνης, 2013).  

Υ π άρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύ π οι μέτρησης της εγκυρότητας. Η 

εγκυρότητα περιεχομένου (content validity) αναφέρεται στην άποψη ειδικών 

επί του θέματος για το αν τα στοιχεία της κλίμακας αντιπροσωπεύουν τις 

έννοιες που το ερωτηματολόγιο πρόκειται να μετρήσει. Η διακρίνουσα και η 

συγκλίνουσα εγκυρότητα (discr iminant and convergent val idi ty) 

αποδεικνύεται με τη συσχέτιση του νέου ερευνητικού εργαλείου μέτρησης με 

παρόμοια ή ανόμοια εργαλεία (Bowling, 1997). ΌΌταν αναπτύσσουμε ένα 

ερωτηματολόγιο είναι σημαντικό να συμ π εριλάβουμε στον ερευνητικό 

σχεδιασμό καθιερωμένα ερευνητικά εργαλεία με αποδεδειγμένη εγκυρότητα. 

Η εγκυρότητα εννοιολογική κατασκευής (construct validity) αναφέρεται στο 

τρόπο αντιστοίχησης των στοιχείων του ερωτηματολογίου με την υποκείμενη 

εννοιολογική τους δομή. Η παραγοντική ανάλυση (factor analysis) αποτελεί 

μια σύνθετη στατιστική τεχνική στα στοιχεία ενός ερωτηματολογίου από όπου 

προκύπτουν διάφοροι παράγοντες που εκφράζουν επί μέρους διαστάσεις της 

έννοιας που μετρά το ερωτηματολόγιο (Γαλάνης, 2013). 

!
4. 7. Εγκυρότητα περιεχομένου (content validity) 

!
Η εγκυρότητα περιεχομένου, ουσιαστικά αφορά στα στοιχεία του ερωτημα-

τολογίου που επιλέγονται να συμπεριληφθούν σε ένα ερωτηματολόγιο για την 

μέτρηση μιας έννοιας. Τα στοιχεία αυτά δημιουργούνται από τους ερευνητές 

με βάση την εμπειρία τους, τις γνώσεις τους και βέβαια την κατάλληλη 

συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με την έννοια που 

πρόκειται να μετρήσουν. Ο έλεγχος της εγκυρότητας περιεχομένου είναι 

απαραίτητο να περιλαμβάνει τον υπολογισμό του λόγου εγκυρότητας 

περιεχομένου (content validity ratio) για κάθε στοιχείο του ερωτηματολογίου. 

Σε αυτή τη περίπτωση οι ερευνητές δημιουργού μια λίστα από πιθανά στοιχεία 

που θεωρούν πως μπορούν να συμπεριληφθούν στο τελικό ερωτηματολόγιο. 

Ακολούθως, απευθύνονται σε ομάδα ερευνητών που θεωρούνται ειδικοί 

αναφορικά με την έννοια που μετρά το ερωτηματολόγιο. ΈΈπειτα οι 

δημιουργοί του ερωτηματολογίου ζητούν από την ομάδα των ειδικών να 

κρίνουν κάθε στοιχείο του ερωτηματολογίου ως “απαραίτητο”, “χρήσιμο, 
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αλλά όχι απαραίτητο” ή “μη αναγκαίο” και ακολούθως υπολογίζεται ο λόγος 

εγκυρότητας περιεχομένου για κάθε στοιχείο του ερωτηματολογίου, σύμφωνα 

με την παρακάτω ισότητα 

!
Λόγος εγκυρότητα περιεχομένου= (ne-N/2) / (N/2) 

!
Στην ισότητα με Ν συμβολίζεται ο συνολικό αριθμός των ειδικών που κρίνουν 

τα στοιχεία του ερωτηματολογίου και με ne συμβολίζεται ο αριθμός των 

ειδικών που κρίνουν ένα στοιχείο ως “απαραίτητο”. Ο λόγος εγκυρότητα 

περιεχομένου για ένα στοιχείο του ερωτηματολογίου μπορεί να λαμβάνει τιμές 

από -1 έως 1, με τις μεγαλύτερες τιμές να δηλώνουν μεγαλύτερη εγκυρότητα 

περιεχομένου. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται ο ελάχιστος λόγος εγκυρότητας 

περιεχομένου που πρέπει να έχει ένα στοιχείο, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί στο 

τελικό ερωτηματολόγιο, ανάλογα με τον αριθμό των ειδικών (Γαλάνης, 2013). 

!!

   
Πίνακας 1: Ο ελάχιστος λόγος εγκυρότητας περιεχομένου που πρέπει να έχει 
ένα στοιχείο ενός ερωτηματολογίου, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί στο τελικό 
ερωτηματολόγιο, ανάλογα με τον αριθμό των ειδικών που κρίνουν τα στοιχεία 
του ερωτηματολογίου (Γαλάνης 2013) !
!

Αριθμός ειδικών Ελάχιστος λόγος εγκυρότητας περιεχομένου

5 0.99

6 0.99

7 0.99

8 0.85

9 0.78

10 0.62

11 0.59

12 0.56

13 0.54

14 0.51

15 0.49

20 0.42

25 0.37

30 0.33

35 0.31

40 0.29
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4. 8. Αξιοπιστία (reliability) ενός ερωτηματολογίου 

!
Η αξιοπιστία, ή αλλιώς, η ακρίβεια ενός ερωτηματολογίου αφορά στη 

σταθερότητα ή στη συνέπεια με την οποία το ερωτηματολόγιο μετρά την 

έννοια ή την μεταβλητή την οποία διατείνεται ότι μετρά.  Η αύξηση της 

αξιοπιστίας ενός ερωτηματολογίου συνεπάγεται τη μείωση του τυχαίου 

σφάλματος. Για την εκτίμηση του τυχαίου σφάλματος δεν απαιτείται η γνώση 

της πραγματικής τιμής της έννοιας που μετράται. Σημειώνεται ότι η αξιοπιστία 

ενός ερωτηματολογίου αφορά στις απαντήσεις των συμμετεχόντων και όχι στο 

ερωτηματολόγιο καθ’ αυτό (Γαλάνης, 2013). Από τους πιο διαδεδομένους 

τρόπους μέτρησης της αξιοπιστίας ενός ερωτηματολογίου είναι με το 

συντελεστή Cronbach’s Alpha. Αυτός ο στατιστικός συντελεστής χρησιμοποιεί 

τις συσχετίσεις των ερωτήσεων για να προσδιορίσει εάν οι ερωτήσεις μετρούν 

το ίδιο αντικείμενο (μεταβλητή) (Bowling 1997, Bryman & Cramer 1998, Jack 

& Clarke 1998). Για να δείξουν οι ερωτήσεις εσωτερική συνοχή τότε ο 

συντελεστής Cronbach’s Alpha θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,7 για ένα νέο 

ερωτηματολόγιο ή το 0,8 για ένα καθιερωμένο ερωτηματολόγιο (Bryman & 

Cramer, 1997). Συνήθως ο συντελεστής αυτός αναφέρεται σε ενότητες ή 

τμήματα του ερωτηματολογίου παρά σε ολόκληρο το ερωτηματολόγιο. Η 

συσχέτιση των ερωτήσεων  μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση 

της εσωτερικής συνοχής. Αν οι ερωτήσεις μετρούν το ίδιο αντικείμενο, τότε 

κάθε ερώτηση σχετίζεται με τη συνολική βαθμολογία του τμήματος του 

ερωτηματολογίου (Priest et al., 1995). Αυτή η βαθμολογία μπορεί να είναι 

εσφαλμένη ιδίως σε μικρά δείγματα καθώς ο βαθμός της ερώτησης 

συμπεριλαμβάνεται στη συνολική βαθμολογία (Kline, 1993). Ως εκ τούτου, για 

να μειωθεί το σφάλμα πρέπει να υπολογιστεί και η συνολική συσχέτιση των 

ερωτήσεων (Item-total correlation). Με αυτό τον τρόπο αφαιρείται πριν τη 

συσχέτισή η βαθμολογία της ερώτησης από τη συνολική βαθμολογία της 

ενότητας του ερωτηματολογίου (Bowling, 1997). Ο Kline (1993) προτείνει τη 

διαγραφή των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου που έχουν βαθμολογία <0,3. 

Ακόμη, η ανάλυση της συνολικής συσχέτισης των ερωτήσεων μπορεί να 

εντοπίσει και τις ερωτήσεις που είναι παρόμοιες μεταξύ τους. Δηλαδή, η 

υψηλή συσχέτιση (>0,8) υπονοεί πως αυτές οι ερωτήσεις επαναλαμβάνουν το 

ίδιο πράγμα (Ferketich 1991, Kline 1993).  
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!
4.  9. Αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (internal consistency reliability) 

!
Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας εκτιμά τη συνέπεια των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων στα στοιχεία ενός ερωτηματολογίου, εκτιμά δηλαδή εάν οι 

συμμετέχοντες απαντούν με παρόμοιο τρόπο στα στοιχεία του ερωτημα-

τολογίου. Εάν οι απαντήσεις ενός ερωτηματολογίου αποτελούνται από δύο 

κατηγορίες (π.χ. “ναι” και “‘οχι”), τότε η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας 

εκτιμάται με το συντελεστή Kuder-Richardson, ενώ εάν οι απαντήσεις στα 

στοιχεία ενός ερωτηματολογίου αποτελούνται από >2 κατηγορίες (π.χ. τύπου 

Likert), τότε η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας εκτιμάται με το συντελεστή 

Cronbach’s Alpha. Οι τιμές του συντελεστή Kuder-Richardson και του 

συντελεστή Cronbach’s Alpha πρέπει να είναι τουλάχιστον >0,7 (Πίνακάς 2). 

ΌΌταν οι συντελεστές αυτοί λαμβάνουν η αποδεκτές τιμές, δηλαδή τιμές <0,7 ή 

>0,95, τότε καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση ή η αφαίρεση μερικών 

στοιχείων, έτσι ώστε να προκύψουν οι αποδεκτές τιμές. Σημειώνεται ότι ο 

αριθμός των στοιχείων που μπορούν να αφαιρεθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει 

το 20% των στοιχείων του αρχικού ερωτηματολογίου (Γαλάνης, 2013). 

!
!

!
Πίνακας 2: Ερμηνεία τιμών των συντελεστών Kuder-Richardson και 
Cronbach’s Αlpha, που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της αξιοπιστίας 
εσωτερική συνέπειας (Γαλάνης 2013). !
!

Τιμή του συντελεστή Αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας

<0,5 Μη αποδεκτή

0,5-0,59 Πτωχή

0,6-0,69 Αµφισβητήσιµη

0,7-0,79 Αποδεκτή

0,8-0,89 Καλή

0,9-0,94 Άριστη
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5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  
Προκειμένου να εξετάσουμε την άποψη των επαγγελματιών υγείας του ΕΣΥ 

για την αξιολόγηση της απόδοσής τους αλλά και την κατάσταση που επικρατεί 

σχετικά με την αξιολόγηση στις μονάδες υγείας του ΕΣΥ, απαιτείται η ύπαρξη 

του καταλλήλου ερευνητικού εργαλείου.    

Με βάση τα παραπάνω και λόγο έλλειψης βιβλιογραφικών δεδομένων 

καθορίστηκε ο κύριος στόχος της μελέτης που είναι: Η δημιουργία ενός  

έγκυρου και αξιόπιστου ερευνητικού εργαλείου (ερωτηματολόγιο) που θα 

είναι σε θέση να εκτιμήσει την άποψη των επαγγελματιών υγείας του ΕΣΥ 

σχετικά με την αξιολόγηση της παραγωγικότητά τους.  

!
Επιμέρους στόχοι ήταν να διερευνηθούν: 

I. Η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. 

II. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου. 

III. Αν υπάρχει συσχέτιση (correlation) μεταξύ των ερωτήσεων του ερωτημα-

τολογίου που μετρούν την ίδια έννοια. 

!
!
6. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΗΚΗΣ 

!
Για την διεξαγωγή της έρευνας δόθηκε η έγκριση από το τη Συντονιστική 

Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Υγείας και 

Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του πανεπιστήμιου Κρήτης.   Επίσης, ζητήθηκε 

άδεια έγκρισης α π ό την 7η ΥΠΕ η ο π οία και εδόθη (Αρ. Πρωτ. 

11643/20-11-2013). Τέλος, για την πραγματοποίηση της πιλοτικής μελέτη του 

ερωτηματολογίου δόθηκε η άδεια από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΠΓΝΘ 

“Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” (Πρακτικό Συνεδρίασης ΔΣ Αριθμ. 6/19-05-2014). 

!
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!
7. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

!
7. 1. Ερευνητικός σχεδιασμός 

!
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και με βάση την βιβλιογραφία για τον 

σχεδιασμό και τη κατασκευή ερωτηματολόγιου (Rattray, 2005), δημι-

ουργήθηκε ένα αρχικό ερωτηματολόγιο (Παράστημα Ι). Αρχικά ορίσθηκαν οι 

υπό μελέτη έννοιες και σχεδιάστηκαν οι σχετικές ερωτήσεις. Στη συνέχεια, το 

ερωτηματολόγιο σχολιάστηκε από ειδικούς σχετικά με την καταλληλότητα 

των ερωτήσεων και διεξήχθη π ιλοτική μελέτη για την εκτίμηση της 

εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου. Τέλος, έγινε ανάλυση 

των αποτελεσμάτων και επιλέχθηκαν οι κατάλληλες ερωτήσεις που δια-

μόρφωσαν την τελική μορφή του ερωτηματολογίου. 

!
7. 2. Πιλοτική μελέτη 

!
Η πιλοτική μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσω δύο φάσεων. Η πρώτη αφορούσε 

την μελέτη της εγκυρότητας περιεχομένου του ερωτηματολογίου. Σε αυτή τη 

φάση το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 10 ειδικούς, οι οποίοι έκριναν την 

κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου ξεχωριστά . Οι ειδικοί ήταν , είτε 

καθηγητές ή διδάσκοντες του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος, είτε 

διοικητές ή διευθυντές μονάδων υγείας του ΕΣΥ που εμπλέκονται στη 

διαδικασία της αξιολόγησης. Ο κάθε ειδικός έκρινε την κάθε ερώτηση του 

ερωτηματολογίου ξεχωριστά αν είναι “απαραίτητη”, “χρήσιμη αλλά όχι 

απαραίτητη” ή “μη αναγκαία”. Στη συνέχεια έγινε ανάλυση των αποτελε-

σμάτων και υπολογίστηκε ο λόγος εγκυρότητας του περιεχομένου για κάθε 

ερώτηση. Το ερωτηματολόγιο που προέκυψε πέρασε στη δεύτερη φάση της 

πιλοτικής μελέτης όπου διανεμήθηκε σε επαγγελματίες υγείας του ΕΣΥ. Λόγω 

της πιλοτικής εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε δείγμα ευκολίας 33 ατόμων. Σε 

αυτή τη φάση μετρήθηκε η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου και με την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε το τελικό ερευνητικό εργαλείο 

(Παράρτημα ΙΙ). 

!
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7. 3. Εργαλείο Μέτρησης 

!
Το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε (Παράρτημα Ι) αποτελείτε από τρεις 

ενότητες και ο χρόνος συμπλήρωσης είναι περίπου δέκα λεπτά (10 min). Η 

πρώτη ενότητα (Α) περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία (7 ερωτήσεις) που 

αφορούν χαρακτηριστικά του δείγματος. ΌΌλες οι ερωτήσεις στο πρώτο μέρος 

είναι κλειστού τύπου. Η δεύτερη ενότητα (Β) μελετά τρεις κλίμακες που 

αφορούν το αντικείμενο-θέση του επαγγελματία υγείας, την κατάσταση στις 

μονάδες υγείας σχετικά με την αξιολόγηση των επαγγελματιών υγείας και την 

ικανοποίησή τους από αυτή. Περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 4 

είναι κλειστού τύπου με επιλογές “Ναι, ΌΌχι, Δε γνωρίζω” και οι άλλες 2 είναι 

ερωτήσεις π ενταβάθμιας κλίμακας Likert . Η τρίτη ενότητα (Γ) του 

ερωτηματολογίου μελετά την τέταρτη κλίμακα που αφορά την γνώμη των 

επαγγελματιών υγείας σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης τους. 

Περιλαμβάνει 11 ερωτήσεις από τις οποίες οι 9 απαντώνται με τη χρήση 

πενταβάθμιας κλίμακας Likert και δύο είναι κλειστού τύπου με  επιλογές.  

!
Για την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου (περιεχόμενο και κριτήριο δομής): 

!
•ΈΈγινε σύνταξη των προτάσεων με βάση τη βιβλιογραφία. 

•Ζητήθηκαν οδηγίες και καθοδήγηση δύο ειδικών επί του θέματος της 

αξιολόγηση για τη σύνταξη των ερωτήσεων. 

•Ζητήθηκε ο σχολιασμός για την καταλληλότητα των ερωτήσεων από 10 

ειδικούς επί του θέματος. 

•Υπολογίστηκε η εγκυρότητα περιεχομένου (content validity)  και με βάση τη 

στατιστική ανάλυση αποκλείστηκαν 5 ερωτήσεις. 

!
Για την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου (σταθερότητα και εσωτερική 

συνοχή): 

•Πραγματοποιήθηκε πιλοτική μελέτη όπου το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε 

σε 33 επαγγελματίες υγείας. 

•Υπολογίστηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s Αlpha για τις τέσσερις 

κλίμακες του ερωτηματολογίου ξεχωριστά. 

!
!
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7. 4. Στατιστική Ανάλυση 

!
Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης χρησιμο-

ποιήθηκαν: το στατιστικό πακέτο SPSS v22.0.0 σε λογισμικό MacOS X v10.9.4 

καθώς και το στατιστικό πρόγραμμα Numbers 09 v2.3. Η στατιστική ανάλυση 

για την εγκυρότητα περιεχομένου του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε 

στο πρόγραμμα Numbers ενώ η ανάλυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής 

μελέτης για την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου έγινε στο πρόγραμμα SPSS. 

!
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8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

!
8. 1. Εγκυρότητα περιεχομένου 

!
Η πρώτη φάση της πιλοτικής μελέτης περιλαμβάνει την εγκυρότητα του 

περιεχομένου του συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου. Σε αυτή τη φάση το 

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 10 ειδικούς που έκριναν κάθε κάθε στοιχείο 

του ερωτηματολογίου ως “απαραίτητο”, “χρήσιμο, αλλά όχι απαραίτητο” ή 

“μη αναγκαίο” και ακολούθως υπολογίζεται ο λόγος εγκυρότητας περιε-

χομένου για κάθε στοιχείο του ερωτηματολογίου Πίνακας 3. 

!

!
Πίνακας 3: Αποτελέσματα του λόγου εγκυρότητας περιεχομένου για κάθε 
στοιχείο του ερωτηματολογίου. !
!

Στοιχεία ερωτηματολογίου Λόγος εγκυρότητας περιεχομένου
Ενότητα	  Α

Α1 1.00
Α2 1.00
Α3 -‐0.40
Α4 0.80
Α5 0.80
Α6 0.80
Α7 0.60

Ενότητα	  Β
Β1 1.00
Β2 0.80
Β3 0.60
Β4 0.80
Β5 0.20
Β6 0.80
Β7 0.80
Β8 0.80

Ενότητα	  Γ
Γ1 1.00
Γ2 1.00
Γ3 0.80
Γ4 0.80
Γ5 0.80
Γ6 0.80
Γ7 0.80
Γ8 0.20
Γ9 1.00
Γ10 0.40
Γ11 1.00
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8. 2. Αξιοπιστία 

Στη δεύτερη φάση της πιλοτικής μελέτης το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 

33 επαγγελματίες υγείας με στόχο τον υπολογισμό της αξιοπιστίας του ως 

ερευνητικού εργαλείου. Σε αυτή τη φάση εξετάστηκε η αξιοπιστία εσωτερικής 

συνέπειας του ερωτηματολογίου και υπολογίστηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας 

Cronbach’s Αlpha για κάθε κλίμακα του ερωτηματολογίου ξεχωριστά. Σε 

αυτό το σημείο, πρέπει να τονίσουμε ότι το δεύτερο μέρος του ερωτημα-

τολογίου μελετά τρεις κλίμακες ενώ το τρίτο μέρος περιλαμβάνει μόνο μία.  

!
Η πρώτη κλίμακα της Ενότητας Β του ερωτηματολογίου, μελετά τη θέση και 

το αντικείμενο του επαγγελματία υγείας. Αποτελείται από 2 ερωτήσεις στις 

οποίες έγινε ανάλυση αξιοπιστίας με υπολογισμό του συντελεστής Cronbach’s 

Αlpha και των υπόλοιπων στατιστικών δεδομένων της κλίμακας (Πίνακες 4, 5, 

6, 7, 8):  

!

!
Πίνακας 4: Αριθμητική τιμή Cronbanch’s Alpha για την πρώτη κλίμα της 
Ενότητας Β. !
!

!
Πίνακας 5: Στατιστικά αποτελέσματα  των ερωτήσεων της πρώτης κλίμακας 
της Ενότητας Β. !
!

!
Πίνακας 6: Εσωτερικές συσχετίσεις των ερωτήσεων της πρώτης κλίμακας της 
Ενότητας Β. 

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha based 
on Standardized Items

Αριθμός στοιχείων

0.565 0.569 2

Ερωτήσεις Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Αριθμός 
απαντήσεων

Β1 2.5758 0.79177 33

Β2 4.1515 0.90558 33

Ερωτήσεις Β1 Β2

Β1 1.000 0.398

Β2 0.398 1.000
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!
!

!
Πίνακας 7: Επιπλέον στατιστικά αποτελέσματα των ερωτήσεων (σε περίπτωση 
διαγραφής) της πρώτης κλίμακας της Ενότητας Β.  !
!

!
Πίνακας 8: Στατιστικά αποτελέσματα της πρώτης κλίμακας της Ενότητας Β. !
!
Η δεύτερη κλίμακα της Ενότητας Β του ερωτηματολογίου, μελετά τη 

κατάσταση όσον αφορά την αξιολόγηση της απόδοσης των επαγγελματιών 

υγείας στην μονάδα υγείας που εργάζονται. Αποτελείται από 2 ερωτήσεις στις 

οποίες έγινε ανάλυση αξιοπιστίας με υπολογισμό του συντελεστής Cronbach’s 

Αlpha και των υπόλοιπων στατιστικών δεδομένων της κλίμακας (Πίνακες 9, 

10, 11, 12, 13):  

!

!
Πίνακας 9: Αριθμητική τιμή Cronbanch’s Alpha για την δεύτερη κλίμα της 
Ενότητας Β. !
!

!

Ερωτήσεις Μέση τιμή 
κλίμακας αν 
το στοιχείο 
διαγραφεί

Διακύμανση 
της 

κλίμακας αν 
τ στοιχείο 
διαγραφεί

Διορθωμένα 
στοιχεία που 
σχετίζονται.
- Συνολική 
συσχέτιση

Πολλαπλή 
συσχέτιση 

(τετράγωνο)

Τιμή 
Cronbach’s 
Alpha αν το 
στοιχείο 
διαγραφεί

Β1 4.1515 0.820 0.398 0.158 -

Β2 2.5758 0.627 0.398 0.158 -

Μέση τιμή Διακύμανση Τυπική απόκλιση Αριθμός στοιχείων

6.7273 2.017 1.42023 2

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha based 
on Standardized Items

Αριθμός στοιχείων

0.710 0.722 2

Ερωτήσεις Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Αριθμός 
απαντήσεων

Β4 1.1379 0.44111 29

Β6 1.1379 0.35093 29
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Πίνακας 10: Στατιστικά αποτελέσματα των ερωτήσεων της δεύτερης κλίμακας 
της Ενότητας Β. !
!

!
Πίνακας 11: Εσωτερικές συσχετίσεις των ερωτήσεων της δεύτερης κλίμακας 
της Ενότητας Β. !
!

!
Πίνακας 12: Επ ι π λέον στατιστικά αποτελέσματα των ερωτήσεων (σε 
περίπτωση διαγραφής) της δεύτερης κλίμακας της Ενότητας Β.  !
!

!
Πίνακας 13: Στατιστικά αποτελέσματα της δεύτερης κλίμακας της Ενότητας 
Β. !
!
Η τρίτη κλίμακα της Ενότητας Β του ερωτηματολογίου , μελετά την 

ικανοποίησης του επαγγελματία υγείας ως προς την κατάσταση σχετικά με την 

αξιολόγηση της απόδοσής του. Αποτελείται και αυτή από 2 ερωτήσεις και  

υπολογίστηκε ο συντελεστής Cronbach’s Αlpha και τα υπόλοιπα στατιστικά 

δεδομένα της κλίμακας (Πίνακες 14, 15, 16, 17, 18):  

!

Ερωτήσεις Β4 Β6

Β4 1.000 0.565

Β6 0.565 1.000

Ερωτήσεις Μέση τιμή 
κλίμακας αν 
το στοιχείο 
διαγραφεί

Διακύμανση 
της 

κλίμακας αν 
τ στοιχείο 
διαγραφεί

Διορθωμένα 
στοιχεία που 
σχετίζονται.
- Συνολική 
συσχέτιση

Πολλαπλή 
συσχέτιση 

(τετράγωνο)

Τιμή 
Cronbach’s 
Alpha αν το 
στοιχείο 
διαγραφεί

Β4 1.1379 0.123 0.565 0.319 -

Β6 1.1379 0.195 0.565 0.319 -

Μέση τιμή Διακύμανση Τυπική απόκλιση Αριθμός στοιχείων

2.2759 0.493 0.70186 2

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha based 
on Standardized Items

Αριθμός στοιχείων

0.880 0.883 2
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!
Πίνακας 14: Αριθμητική τιμή Cronbanch’s Alpha για την τρίτη κλίμα της 
Ενότητας Β. !
!

!
Πίνακας 15: Στατιστικά αποτελέσματα των ερωτήσεων της τρίτης κλίμακας 
της Ενότητας Β. !
!

!
Πίνακας 16: Εσωτερικές συσχετίσεις των ερωτήσεων της τρίτης κλίμακας της 
Ενότητας Β. !
!

!
Πίνακας 17: Επ ι π λέον στατιστικά αποτελέσματα των ερωτήσεων (σε 
περίπτωση διαγραφής) της τρίτης κλίμακας της Ενότητας Β.  !
!

!
Πίνακας 18: Στατιστικά αποτελέσματα της τρίτης κλίμακας της Ενότητας Β. !
!

Ερωτήσεις Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Αριθμός 
απαντήσεων

Β7 3.4828 1.08958 29

Β8 3.4138 1.21059 29

Ερωτήσεις Β1 Β2

Β7 1.000 0.791

Β8 0.791 1.000

Ερωτήσεις Μέση τιμή 
κλίμακας αν 
το στοιχείο 
διαγραφεί

Διακύμανση 
της 

κλίμακας αν 
τ στοιχείο 
διαγραφεί

Διορθωμένα 
στοιχεία που 
σχετίζονται.
- Συνολική 
συσχέτιση

Πολλαπλή 
συσχέτιση 

(τετράγωνο)

Τιμή 
Cronbach’s 
Alpha αν το 
στοιχείο 
διαγραφεί

Β7 3.4138 1.466 0.791 0.625 -

Β8 3.4828 1.187 0.791 0.625 -

Μέση τιμή Διακύμανση Τυπική απόκλιση Αριθμός στοιχείων

6.8966 4.739 2.17691 2
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Η πρώτη κλίμακα της Ενότητας Γ του ερωτηματολογίου, μελετά τη γνώμη του 

επαγγελματία υγείας σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης γενικά. Η 

κλίμακα αυτή αποτελείται από 9 ερωτήσεις στις οποίες έγινε ανάλυση 

αξιοπιστίας με υπολογισμό του συντελεστής Cronbach’s Αlpha και των 

υπόλοιπων στατιστικών δεδομένων της κλίμακας (Πίνακες 19, 20, 21, 22, 23):  

!
!

!
Πίνακας 19: Αριθμητική τιμή Cronbanch’s Alpha για την πρώτη κλίμα της 
Ενότητας Γ. !
!

!
Πίνακας 20: Στατιστικά αποτελέσματα των ερωτήσεων της πρώτης κλίμακας 
της Ενότητας Γ. !
!

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha based 
on Standardized Items

Αριθμός στοιχείων

0.728 0.741 9

Ερωτήσεις Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Αριθμός 
απαντήσεων

Γ1 4.1515 0.83371 33

Γ2 3.6667 1.21621 33

Γ3 3.9394 1.27327 33

Γ4 2.5758 1.19975 33

Γ5 2.2424 1.32359 33

Γ6 4.0303 1.01504 33

Γ7 3.2727 1.28142 33

Γ9 3.3333 1.13652 33

Γ11 2.4848 1.58353 33

Ερωτ-
ήσεις

Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Γ6 Γ7 Γ9 Γ11

Γ1 1.000 0.452 0.215 0.191 0.221 0.253 -0.245 0.143 -0.199

Γ2 0.452 1.000 0.350 0.350 0.343 0.439 0.201 0.128 0.151

Γ3 0.215 0.350 1.000 0.433 0.435 0.606 0.259 0.338 0.046

Γ4 0.191 0.350 0.433 1.000 0.756 0.370 0.017 0.519 0.112

Γ5 0.221 0.343 0.435 0.756 1.000 0.343 0.070 0.547 0.002

Γ6 0.253 0.439 0.606 0.370 0.343 1.000 0.186 0.235 0.379
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!
Πίνακας 21: Εσωτερικές συσχετίσεις των ερωτήσεων της πρώτης κλίμακας της 
Ενότητας Γ. !
!

!
Πίνακας 22: Επ ι π λέον στατιστικά αποτελέσματα των ερωτήσεων (σε 
περίπτωση διαγραφής) της πρώτης κλίμακας της Ενότητας Γ.  !
!

!
Πίνακας 23: Στατιστικά αποτελέσματα της πρώτης κλίμακας της Ενότητας Γ. !
!
!

Γ7 -0.245 0.201 0.259 0.017 0.70 0.156 1.000 -0.021 0.287

Γ9 0.143 0.128 0.338 0.519 0.547 0.235 -0.021 1.000 -0.214

Γ11 -0.199 0.151 0.046 0.112 0.002 0.379 0.287 -0.214 1.000

Ερωτ-
ήσεις

Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Γ6 Γ7 Γ9 Γ11

Ερωτήσεις Μέση τιμή 
κλίμακας αν 
το στοιχείο 
διαγραφεί

Διακύμανση 
της 

κλίμακας αν 
τ στοιχείο 
διαγραφεί

Διορθωμένα 
στοιχεία που 
σχετίζονται.
- Συνολική 
συσχέτιση

Πολλαπλή 
συσχέτιση 

(τετράγωνο)

Τιμή 
Cronbach’s 
Alpha αν το 
στοιχείο 
διαγραφεί

Γ1 25.5455 35.568 0.190 0.390 0.733

Γ2 26.0303 29.905 0.509 0.416 0.685

Γ3 25.7576 28.627 0.580 0.504 0.670

Γ4 27.1212 28.797 0.615 0.633 0.666

Γ5 27.4545 28.131 0.589 0.622 0.667

Γ6 25.6667 29.979 0.643 0.561 0.669

Γ7 26.4242 33.689 0.190 0.285 0.742

Γ9 26.3636 32.489 0.338 0.414 0.715

Γ11 27.2121 33.360 0.125 0.406 0.768

Μέση τιμή Διακύμανση Τυπική απόκλιση Αριθμός στοιχείων

29.6970 38.155 6.17700 9
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9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

!
Στην Ελλάδα η αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, άρα και 

των επαγγελματιών υγείας του ΕΣΥ, είναι νόμος του κράτους εδώ και αρκετές 

δεκαετίες, ωστόσο η διαδικασία αυτή φαίνεται να είναι μια τυπική διαδικασία 

χωρίς να εκπληρώνει τους σκοπούς που θα έπρεπε. Τα τελευταία δύο χρόνια 

το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

άλλαξε το σύστημα αξιολόγησης, αρχικά με την εισαγωγή των περιγραμμάτων 

θέσεων εργασίας και στη συνέχεια τον νόμο 4250  τον τρόπο αξιολόγησης. Με 

βάση τις αλλαγές αυτές που συντελούνται στον τομέα αυτόν, αλλά και τις 

αντιδράσεις που αυτές πυροδοτούν, κρίθηκε σκόπιμη η επιστημονική μελέτη 

και παρουσίαση της άποψης των επαγγελματιών υγείας του νευραλγικού 

τομέα του ΕΣΥ σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσής τους. Από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν εντοπίστηκε κάποια έρευνα που να μελετά τη 

στάση των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης 

τους. Η χρησιμότητα της παρούσας εργασίας είναι μεγάλη, γιατί εισάγει ένα 

έγκυρο και αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο μέτρησης για την επίτευξη του 

παραπάνω σκοπού. Με αυτό το εργαλείο, όχι μόνο είμαστε σε θέση να 

καταγράψουμε την άποψη των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την 

κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την αξιολόγηση της απόδοσής τους, 

αλλά μπορούμε να αποτυπώσουμε και τη γνώμη τους για το πως μπορεί αυτή η 

διαδικασία να βελτιωθεί. Επίσης, με τα στοιχεία που μπορούν να προκύψουν  

είναι δυνατόν να σχεδιαστεί ένα νέο σύστημα αξιολόγησης που θα βασίζεται 

στην άποψη των επαγγελματιών υγείας, γεγονός που το κάνει πιο εύκολα 

αποδεκτό. Για την παρούσα μελέτη λοιπόν, πρωταρχικός στόχος τέθηκε η 

ανάπτυξη του ερωτηματολογίου και ο αμέσως επόμενος ήταν η αξιολόγησή 

του ως ερευνητικού εργαλείου μέσω μιας πιλοτικής μελέτης. Στα πλαίσια της 

μελέτης αυτής το ερωτηματολόγιο αξιολογήθηκε σε δύο διαφορετικά 

δείγματα. 

!
Το πρώτο δείγμα αποτελούν 10 ειδικοί, με σκοπό να κρίνουν κάθε ερώτηση 

του ερωτηματολογίου ξεχωριστά. Επειδή οι ειδικοί που ρωτήθηκαν ήταν 10 

στον αριθμό, ορίστηκε με βάση τη βιβλιογραφία ως όριο αποδοχής  του λόγου 

εγκυρότητας περιεχομένου η τιμή 0,62 (Πίνακας 1). Δηλαδή, ερωτήσεις με 
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λόγο εγκυρότητας περιεχομένου >0,62 γίνονται αποδεκτές στο ερωτημα-

τολόγιο, ενώ ερωτήσεις με λόγο <0,62 αποκλείονται από το ερωτηματολόγιο. 

Με βάση τα παραπάνω και τα αποτελέσματα του Πίνακα 3 προκύπτει ότι: 

!
Για την Ενότητα Α του ερωτηματολογίου, που αφορά τα χαρακτηριστικά του 

δείγματος, εντοπίζονται δύο ερωτήσεις με λόγο εγκυρότητας περιεχομένου 

<0,62. Η ερώτηση Α3, η οποία αφορά την οικογενειακή κατάσταση του 

ερωτώμενου αποκλείεται από το ερωτηματολόγιο γιατί έχει τιμή -0,40. Οι 

ειδικοί θεώρησαν πως η ερώτηση αυτή (που ανήκει στα χαρακτηριστικά του 

δείγματος) είναι περιττή και δεν θα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στην 

περαιτέρω ανάλυση. Η ερώτηση Α7, η οποία αφορά την Διεύθυνση στην 

ο π οία υ π ηρετεί ο ερωτώμενος έχει την οριακή τιμή 0,60, αλλά δεν 

αποκλείστηκε τελικά από το ερωτηματολόγιο γιατί κρίθηκε αναγκαίο στοιχείο 

από τους ερευνητές για την μετέπειτα ανάλυση των αποτελεσμάτων του 

ερωτηματολογίου.  

!
Στην Ενότητα Β του ερωτηματολογίου, που μελετά την κατάσταση που 

επικρατεί στις μονάδες Υγείας σχετικά με την αξιολόγηση, προκύπτουν δύο 

ερωτήσεις με λόγο εγκυρότητας περιεχομένου μικρότερου του ορίου. Οι 

ειδικοί έκριναν οριακά πως η ερώτηση Β3 (0,60), που αφορά τους στόχους που 

θέτει ο Προϊστάμενος στον εργαζόμενο, δεν είναι απαραίτητη να συμπερι-

ληφθεί στη συγκεκριμένη ενότητα. Επίσης, η ερώτηση Β5 (0,20), που ρωτά αν 

η αξιολόγηση γίνεται με βάση τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, αποκλείεται 

και αυτή. Πιθανώς, οι ειδικοί έκρινα πως η ερώτηση αυτή είναι περιττή, επειδή 

σε όλες τις μονάδες του ΕΣΥ η αξιολόγηση πραγματοποιείται με αυτόν τον 

τρόπο. 

!
Στην Ενότητα Γ , που μελετά τη γνώμη των επαγγελματιών υγείας σχετικά με 

την αξιολόγηση της απόδοσής τους εντοπίζονται άλλες δύο ερωτήσεις με 

χαμηλό λόγο περιεχομένου. Η ερώτηση Γ8 (0,20), που αφορά στη διαδικασία 

της ποσόστωσης, θεωρήθηκε από τους περισσότερους ειδικούς πως δεν είναι 

αναγκαία και θα έ π ρε π ε να αφαιρεθεί α π ό αυτή την ενότητα του 

ερωτηματολογίου. Το ίδιο ισχύει και για την ερώτηση Γ10 (0,40), που αφορά 

στη συχνότητα με την οποία θα έπρεπε να πραγματοποιείται η αξιολόγηση. 
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!
Στη δεύτερη φάση της πιλοτικής μελέτης το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 

33 επαγγελματίες υγείας ενός δημόσιο τριτοβάθμιου νοσοκομείου με στόχο τη 

μελέτη της αξιοπιστίας του. Στη φάση αυτή υπολογίστηκε ο συντελεστής 

Cronbach’s Alpha  και για τις τέσσερις κλίμακες του ερωτηματολογίου. Για να 

μπορέσει να είναι αξιόπιστο το ερωτηματολόγιο θα πρέπει ο συντελεστής 

Cronbach’s Alpha  σε κάθε κλίμακα να έχει τιμή μεγαλύτερη του 0,7 και 

μικρότερη του 0,95 (Πίνακας 2) ( Bryman & Cramer 1997, Γαλάνης 2013).  

!
Με βάση τα παραπάνω η πρώτη κλίμακα του ερωτηματολογίου που μελετά τη 

θέση και το αντικείμενο του επαγγελματία υγείας απορρίπτεται από το τελικό 

ερωτηματολόγιο γιατί η τιμή του συντελεστή Cronbach’s Alpha είναι 0,56 

(Πίνακας 4). Αντιθέτως, η δεύτερη κλίμακα που μελετά τη κατάσταση που 

επικρατεί στις μονάδες υγείας σχετικά με την αξιολόγηση έχει τιμή 0,710 

(Πίνακας 9) και οριακά γίνεται αποδεκτή στο τελικό ερωτηματολόγιο. Το ίδιο 

ισχύει και για την επόμενη κλίμακα που μελετά την ικανοποίηση του 

επαγγελματία υγείας σχετικά με την αξιολόγησή του. Στη κλίμακα αυτή ο 

συντελεστής Cronbach’s Alpha είναι 0,88 (Πίνακας 14), γεγονός που κάνει 

αποδεκτή τη κλίμακα αυτή στο τελικό ερωτηματολόγιο. Η τέταρτη και 

τελευταία κλίμακα του ερωτηματολογίου π ου μελετά τη γνώμη των 

επαγγελματιών υγείας σχετικά με την αξιολόγηση γενικά, έχει τιμή του 

συντελεστή Cronbach’s Alpha ίση με 0,728 και γίνεται και αυτή οριακά 

αποδεκτή στο τελικό ερωτηματολόγιο. Επίσης, όσον αφορά το Πίνακα 21 που 

παρουσιάζει τις εσωτερικές συσχετίσεις των ερωτήσεων θα έπρεπε θεωρητικά 

όλες οι τιμές να είναι θετικές γιατί μετρούν την ίδια έννοια. Παρόλα αυτά 

ορισμένες από αυτές είναι αρνητικές, όπως οι συσχετίσεις μεταξύ των 

ερωτήσεων Γ1, Γ9 και Γ11. Φαίνεται δηλαδή οι ερωτήσεις αυτές να μην 

μετρούν την ίδια έννοια και γι’ αυτό ο συντελεστής Cronbach’s Alpha της 

κλίμακας αυτής είναι οριακός. Στο Πίνακα 22 με τα διορθωμένα στοιχεία που 

συσχετίζονται παρατηρούμε τις ερωτήσεις Γ1, Γ9 και Γ11 σχετικά χαμηλές 

τιμές, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερη τιμή του συντελεστή  Cronbach’s 

Alpha αν αφαιρεθεί κάποια από αυτές τις ερωτήσεις. Ωστόσο, σε αυτό το 

σημείο κρίθηκε απαραίτητο πως δεν είναι αναγκαία η αφαίρεση κάποια από 
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αυτές τις ερωτήσεις αφού ο συντελεστής Cronbach’s alpha είναι αποδεκτός 

και άρα η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου γίνεται αποδεκτή. 

!
Συγκεφαλαιώνοντας, το τελικό ερωτηματολόγιο (Παράστημα ΙΙ) π ου 

προκύπτει αποτελείται από τρεις ενότητες. Η ενότητα Α περιλαμβάνει 6 

ερωτήσεις που αφορούν χαρακτηριστικά του δείγματος. ΌΌλες οι ερωτήσεις 

στο πρώτο μέρος είναι κλειστού τύπου. Η ενότητα Β μελετά δύο κλίμακες που 

αφορούν την κατάσταση στις μονάδες υγείας σχετικά με την αξιολόγηση των 

επαγγελματιών υγείας και την ικανοποίησή τους από αυτή. Περιλαμβάνει 4 

ερωτήσεις εκ των οποίων οι 2 είναι κλειστού τύπου με επιλογές Ναι, ΌΌχι, Δε 

γνωρίζω και οι άλλες 2 είναι ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Τέλος, 

η ενότητα Γ του ερωτηματολογίου μελετά την τέταρτη κλίμακα που αφορά 

την γνώμη των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την αξιολόγηση της 

απόδοσης τους και το πως αυτή μπορεί να αυτή να βελτιωθεί. Περιλαμβάνει 9 

ερωτήσεις από τις οποίες οι 8 απαντώνται με τη χρήση πενταβάθμιας κλίμακας 

Likert και μια είναι κλειστού τύπου με 6  επιλογές.  

!
9. 1. Περιορισμοί μελέτης 

Η δημιουργία και η στάθμιση του ερωτηματολογίου αυτού μέσω της πιλοτικής 

μελέτης π ου π ραγματο π οιήθηκε έχει ως στόχο να π ροσδιορίσει την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία του. Παρά τη δυνατή προσπάθεια που έγινε 

για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιο π ιστία, ωστόσο 

εντοπίζονται και αρκετοί περιορισμοί στη μελέτη αυτή. Αρχικά, για να 

υπάρξει γενίκευση των αποτελεσμάτων και σε άλλους πληθυσμούς, θα πρέπει 

καταρχάς τα αποτελέσματα αυτά να έχουν αποδεδειγμένη εγκυρότητα στον 

συγκεκριμένο πληθυσμό και επομένως δεν μπορούμε πάντοτε να γενικεύσουμε 

τα αποτελέσματα αυτά. Θα πρέπει δηλαδή πέρα από την εγκυρότητα 

περιεχομένου που μελετήθηκε, να εξεταστεί και η δομή των παραγόντων που 

συνθέτουν το ερωτηματολόγιο. Αυτό μπορεί να γίνει εφαρμόζοντας την 

παραγοντική ανάλυση (factor analysis) σε ένα μεγαλύτερο δείγμα, με στόχο 

τον εντοπισμό των δομικών στοιχείων του ερωτηματολογίου. Επιπλέον, η 

εξέταση του ερωτηματολογίου σε μια νέα πιλοτική μελέτη με μεγαλύτερο 

δείγμα δίνει την ευκαιρία και για την εξέταση της αξιοπιστίας του μέσω της 

διαδικασίας ελέγχου - επανελέγχου (test-retest reliability), γεγονός που δεν 
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πραγματοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη λόγω χρονικού περιορισμού. Ακόμη 

μπορεί να εξεταστεί ένα ακόμη ιδιαίτερο προσδιοριστικό της εγκυρότητας του 

ερωτηματολογίου π ου είναι αυτό της “α π άντησης στην 

αλλαγή” (responsiveness to change) και το οποίο βεβαιώνει σε ποιο βαθμό οι 

π αρατηρούμενες αλλαγές στην βαθμολογία του ερωτηματολογίου είναι 

πραγματικές.  Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως το δείγμα της πιλοτικής μελέτης 

δεν θα μπορούσε να είναι αντιπροσωπευτικό γιατί περιλάμβανε επαγγελματίες 

υγείας από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. 

!
!
!
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11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι !
Πιλοτική µελέτη για την αξιολόγηση 

ερωτηµατολογίου έρευνας !
Αγαπητέ/ή κύριε ή κυρία, !
Το Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστήµιο Κρήτης διεξάγει µια µελέτη για να 
διερευνήσει την άποψη των επαγγελµατιών υγείας του ΕΣΥ για την 
αξιολόγηση της απόδοσής τους στις µονάδες υγείας. Η µελέτη αφορά σε 
επαγγελµατίες υγείας που εργάζονται σε µονάδες υγείας του ΕΣΥ στην 7η 
Υγειονοµική Περιφέρεια (ΥΠΕ Κρήτης). H 7η ΥΠΕ έχει χορηγήσει την 
απαιτούµενη άδεια για την εκπόνηση της παρούσας µελέτης.  !
Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε κατάλληλο ερωτηµατολόγιο για το οποίο 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί πιλοτική µελέτη αξιοπιστίας και εγκυρότητάς. Η 
πιλοτική αυτή µελέτη θα γίνει σε δείγµα επαγγελµατιών υγείας της 3ης ΥΠΕ.  !
Η συµµετοχή σας είναι εθελοντική. Δεν θα αναφέρετε προσωπικά σας στοιχεία 
στο ερωτηµατολόγιο και οι απαντήσεις σας είναι εµπιστευτικές, δεν θα 
δηµοσιοποιηθούν, αλλά θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς 
σκοπούς. Η συµµετοχή σας είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή της 
συγκεκριµένης µελέτης. Ο χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου είναι 
περίπου δέκα λεπτά (10 min).  !
Στις ερωτήσεις, όπου υπάρχουν κενά τετράγωνα, παρακαλώ σηµειώστε µε Χ 
το τετράγωνο που δηλώνει την απάντησή σας. Στις ερωτήσεις, όπου 
υπάρχουν αριθµοί, παρακαλώ κυκλώστε τον αριθµό που δηλώνει την 
απάντησή σας.  !
Ονοµάζοµαι Παπατζήκας Γρηγόριος και είµαι υπεύθυνος για τη συλλογή των 
ερωτηµατολογίων που αφορούν στην εν λόγω µελέτη. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας µου για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία είναι τα εξής: !
Email: g.papatzikas@med.uoc.gr, gr.papatzikas@gmail.com 
Κιν. 6978070632 !
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συµµετοχή σας και το διαθέσιµο 
χρόνο σας. !
Με τιµή 
Παπατζήκας Γρηγόριος 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Δηµόσια Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 
Πανεπιστήµιο Κρήτης !!
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Ενότητα Α: (Ερωτήσεις που αφορούν το δείγµα) !
1. Ποιο είναι το φύλο σας; !
Άνδρας                Γυναίκα    !!

2. Ποιο είναι το έτος γέννησής σας; !
.................... !!

3. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; !
Άγαµος(η)         Έγγαµος(η)/          Διαζευγµένος(η)        Χήρος(α)  

                           σε συµβίωση   !
4. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας επίπεδο; !
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)               

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)                

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)           

ΤΕ ή ΠΕ µε µεταπτυχιακό τίτλο                 

ΤΕ ή ΠΕ µε διδακτορικό τίτλο                   

!!
5. Ποιο είναι το έτος  πρόσληψής σας στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας;  !

..................... !!
6. Η Μονάδα Υγείας που εργάζεστε ανήκει; !
Στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας            
(πχ. Κέντρο Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, κτλπ) !
Στην Δευτεροβάθµια Φροντίδα Υγείας        
(πχ. Γενικό Νοσοκοµείο) !
Στην Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας              
(Τριτοβάθµιο ή Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο) !!

7. Σε ποια Διεύθυνση ανήκετε; !
Στην Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας                                   

Στην Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας                         

Στην Διεύθυνση Διοικητικό-Οικονοµικής Υπηρεσίας         

Στην Διεύθυνση Τεχνικών Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών      
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!!!
Ενότητα Β: (Ερωτήσεις για το ποια είναι η κατάσταση στις µονάδες υγείας 
σχετικά µε την αξιολόγηση της απόδοσης των επαγγελµατιών υγείας) !!
1. Εργάζεστε σε διαφορετική θέση από αυτή της ειδίκευσή σας; !
ΝΑΙ                 ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ                  ΟΧΙ   !

(Αν η απάντησή σας είναι ΟΧΙ παρακαλώ συνεχίστε στην ερώτηση 3.) !!
2. Πόσο συναφές είναι το αντικείµενο της θέσης αυτής µε τις σπουδές σας; 
  !
Καθόλου          Λίγο          Μέτρια          Αρκετά          Πολύ 
     1                 2                 3                  4                  5 !

(Παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο) !!
3. Σας θέτει ο άµεσα Προϊστάµενος ή ο Διευθυντή σας στόχους που πρέπει να 
πετύχετε; !
ΝΑΙ               ΟΧΙ                ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ   !!

4. Γίνεται αξιολόγηση της εργασίας σας στις µονάδες υγείας που εργάζεστε; !
ΝΑΙ               ΟΧΙ               ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ   !

(Εάν η επιλογή είναι ΟΧΙ, παρακαλώ συνεχίστε στην επόµενη ενότητα) !!!
5. Η αξιολόγηση που σας γίνεται είναι µε βάση τον Δηµοσιοϋπαλληλικό 
Κώδικα; !
ΝΑΙ                 ΟΧΙ               ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ    !!!

6. Ενηµερώνεστε για τα αποτελέσµατά της αξιολόγησης σας; !
   ΝΑΙ                 ΟΧΙ   !
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!!
(Παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο) !!
Ενότητα Γ: (Ερωτήσεις για το ποια είναι η γνώµη των επαγγελµατιών υγείας 
σχετικά µε την αξιολόγηση της απόδοσής τους στις µονάδες υγείας του ΕΣΥ) !
(Παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο) !

Ερώτηση:

!
Καθόλου 

1

!
Λίγο 

2

!
Μέτρια 

  3

!
  Αρκετά 

   4

!
   Πολύ 

   5

7. Πόσο ικανοποιηµέ-νος(η) 
είστε από την αξιολόγηση 
που γίνεται µέχρι σήµερα; 

!!
1

!!
2

!!
3

!!
4

!!
5

8. Πόσο αντικειµενική θεωρείτε 
πως είναι η αξιολόγηση που 
γίνεται από τους ανωτέρους 
σας;

!!
1

!!
2

!!
3

!!
4

!!
5

Ερώτηση:

!
Διαφωνώ 
απόλυτα 

1

!
Διαφωνώ !

2

!
Ουδέτερο

ς !
    3

!
Συµφωνώ !

   4

!
Συµφωνώ 
απόλυτα 

  5

1. Πρέπει να γίνεται 
αξιολόγηση της απόδοσης 
των επαγγελµατιών υγείας 
στις µονάδες υγείας του 
ΕΣΥ.

!!
1

!!
2

!!
3

!!
4

!!
5

2.Θα υπάρξει βελτίωση της 
παρεχόµενης φροντίδας 
προς τους χρήστες των 
υπηρεσιών κατόπιν 
αξιολόγησης της απόδοσης 
των επαγγελµατιών υγείας.

!!
1

!!
2

!!
3

!!
4

!!
5

3. Η αξιολόγηση της 
απόδοσης των επαγ-
γελµατιών υγείας πρέπει να 
συνδέεται µε την παροχή 
κινήτρων επιβράβευσης (πχ. 
χρηµατική επιβράβευση, 
χορήγηση άδειας ή ρεπό, 
συµµετοχή σε συνέδρια και 
άλλα).

!!!!
1

!!!!
2

!!!!
3

!!!!
4

!!!!
5

4. Πρέπει να συνδέεται η 
αξιολόγηση της απόδοσης 
των επαγγελµατιών υγείας 
µε την κινητικότητα των 
εργαζοµένων.

!!
1

! !
2

! !
3

!!
4

!!
5
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!
10. Πόσο συχνά θεωρείτε ότι πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση; !

κάθε εξάµηνο      

κάθε χρόνο           

κάθε 2 χρόνια      

κάθε 4 χρόνια      

!
11. Ποιον θεωρείτε πιο αντικειµενικό για να αξιολογήσει την απόδοσή σας; !

τον άµεσα Προϊστάµενό σας                                       

τον Διευθυντή του τµήµατος/ κλινικής σας              

τον Προϊστάµενο και τον Διευθυντή σας                  

την ΥΠΕ                                                                    

ιδιωτική εταιρία αξιολόγησης στελεχών                   

Άλλο                                                                               

!

5. Πρέπει να συνδέεται η 
αξιολόγηση της απόδοσης 
των επαγγελµατιών υγείας 
µε διαθεσιµότητα των 
εργαζοµένων.

!!
1

! !
2

! !
3

!!
4

!!
5

6. Χρειάζεται να βελτιωθεί η 
διαδικασία της αξιολόγησης 
της απόδοσης των 
επαγγελµατιών υγείας στις 
µονάδες υγείας του ΕΣΥ.

!!
1

! !
2

! !
3

!!
4

!!
5

7. Στην διαδικασία της 
αξιολόγησης της απόδοσης 
του εργαζοµένου πρέπει να 
υπολογίζεται και η συνολική 
απόδοση της µονάδας.

!!
1

! !
2

! !
3

!!
4

!!
5

8. Πρέπει να υπάρχει 
ποσόστωση στη διαδικασία 
αξιολόγησης των 
επαγγελµατιών υγείας.

!!
1

! !
2

! !
3

!!
4

!!
5

9. Στην διαδικασία της 
αξιολόγησης της απόδοσης 
του εργαζοµένου πρέπει να 
υπολογίζεται και η άποψη 
των χρηστών των 
υπηρεσιών υγείας.

!!
1

! !
2

! !
3

!!
4

!!
5

Ερώτηση:

!
Διαφωνώ 
απόλυτα 

1

!
Διαφωνώ !

2

!
Ουδέτερο

ς !
    3

!
Συµφωνώ !

   4

!
Συµφωνώ 
απόλυτα 

  5
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12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
!

Ερωτηµατολόγιο Έρευνας !
Αγαπητέ/ή κύριε ή κυρία, !
Το Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστήµιο Κρήτης διεξάγει µια µελέτη για να 
διερευνήσει την άποψη των επαγγελµατιών υγείας του ΕΣΥ για την 
αξιολόγηση της απόδοσής τους στις µονάδες υγείας. Η µελέτη αφορά σε 
επαγγελµατίες υγείας που εργάζονται σε µονάδες υγείας του ΕΣΥ στην 7η 
Υγειονοµική Περιφέρεια (ΥΠΕ Κρήτης). H 7η ΥΠΕ έχει χορηγήσει την 
απαιτούµενη άδεια για την εκπόνηση της παρούσας µελέτης.  !
Η συµµετοχή σας είναι εθελοντική. Δεν θα αναφέρετε προσωπικά σας στοιχεία 
στο ερωτηµατολόγιο και οι απαντήσεις σας είναι εµπιστευτικές, δεν θα 
δηµοσιοποιηθούν, αλλά θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς 
σκοπούς. Η συµµετοχή σας είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή της 
συγκεκριµένης µελέτης. Ο χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου είναι 
περίπου δέκα λεπτά (10 min).  !
Στις ερωτήσεις, όπου υπάρχουν κενά τετράγωνα, παρακαλώ σηµειώστε µε Χ 
το τετράγωνο που δηλώνει την απάντησή σας. Στις ερωτήσεις, όπου 
υπάρχουν αριθµοί, παρακαλώ κυκλώστε τον αριθµό που δηλώνει την 
απάντησή σας.  !
Ονοµάζοµαι Παπατζήκας Γρηγόριος και είµαι υπεύθυνος για τη συλλογή των 
ερωτηµατολογίων που αφορούν στην εν λόγω µελέτη. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας µου για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία είναι τα εξής: !
Email: g.papatzikas@med.uoc.gr, gr.papatzikas@gmail.com 
Κιν. 6978070632 !
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συµµετοχή σας και το διαθέσιµο 
χρόνο σας. !
Με τιµή 
Παπατζήκας Γρηγόριος 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Δηµόσια Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 
Πανεπιστήµιο Κρήτης  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!!!
Ενότητα Α: (Ερωτήσεις που αφορούν το δείγµα) !
1. Ποιο είναι το φύλο σας; !
Άνδρας                Γυναίκα    !!

2. Ποιο είναι το έτος γέννησής σας; !
.................... !

3. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας επίπεδο; !
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)               

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)                

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)           

ΤΕ ή ΠΕ µε µεταπτυχιακό τίτλο                 

ΤΕ ή ΠΕ µε διδακτορικό τίτλο                   

!!
4. Ποιο είναι το έτος  πρόσληψής σας στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας;  !

..................... !
5. Η Μονάδα Υγείας που εργάζεστε ανήκει; !
Στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας            
(πχ. Κέντρο Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, κτλπ) !
Στην Δευτεροβάθµια Φροντίδα Υγείας        
(πχ. Γενικό Νοσοκοµείο) !
Στην Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας              
(Τριτοβάθµιο ή Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο) !!

6. Σε ποια Διεύθυνση ανήκετε; !
Στην Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας                                   

Στην Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας                         

Στην Διεύθυνση Διοικητικό-Οικονοµικής Υπηρεσίας         

Στην Διεύθυνση Τεχνικών Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών      

!!!
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Ενότητα Β: (Ερωτήσεις για το ποια είναι η κατάσταση στις µονάδες υγείας 
σχετικά µε την αξιολόγηση της απόδοσης των επαγγελµατιών υγείας) !!
1. Γίνεται αξιολόγηση της εργασίας σας στις µονάδες υγείας που εργάζεστε; !
ΝΑΙ               ΟΧΙ               ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ   !

(Εάν η επιλογή είναι ΟΧΙ, παρακαλώ συνεχίστε στην επόµενη ενότητα) ! !
2. Ενηµερώνεστε για τα αποτελέσµατά της αξιολόγησης σας; !
   ΝΑΙ                 ΟΧΙ   !!

!
(Παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο) !!
Ενότητα Γ: (Ερωτήσεις για το ποια είναι η γνώµη των επαγγελµατιών υγείας 
σχετικά µε την αξιολόγηση της απόδοσής τους στις µονάδες υγείας του ΕΣΥ) !
(Παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο) !

Ερώτηση:

!
Καθόλου 

1

!
Λίγο 

2

!
Μέτρια 

  3

!
  Αρκετά 

   4

!
   Πολύ 

   5

3. Πόσο ικανοποιηµέ-νος(η) 
είστε από την αξιολόγηση που 
γίνεται µέχρι σήµερα; 

!!
1

!!
2

!!
3

!!
4

!!
5

4. Πόσο αντικειµενική θεωρείτε 
πως είναι η αξιολόγηση που 
γίνεται από τους ανωτέρους 
σας;

!!
1

!!
2

!!
3

!!
4

!!
5

Ερώτηση:

!
Διαφωνώ 
απόλυτα 

1

!
Διαφωνώ !

2

!
Ουδέτερο

ς !
    3

!
Συµφωνώ !

   4

!
Συµφωνώ 
απόλυτα 

  5

1. Πρέπει να γίνεται 
αξιολόγηση της απόδοσης 
των επαγγελµατιών υγείας 
στις µονάδες υγείας του 
ΕΣΥ.

!!
1

!!
2

!!
3

!!
4

!!
5

2.Θα υπάρξει βελτίωση της 
παρεχόµενης φροντίδας 
προς τους χρήστες των 
υπηρεσιών κατόπιν 
αξιολόγησης της απόδοσης 
των επαγγελµατιών υγείας.

!!
1

!!
2

!!
3

!!
4

!!
5
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!!
9. Ποιον θεωρείτε πιο αντικειµενικό για να αξιολογήσει την απόδοσή σας; !

τον άµεσα Προϊστάµενό σας                                       

τον Διευθυντή του τµήµατος/ κλινικής σας              

τον Προϊστάµενο και τον Διευθυντή σας                  

την ΥΠΕ                                                                    

ιδιωτική εταιρία αξιολόγησης στελεχών                   

Άλλο                                                                               

!

3. Η αξιολόγηση της 
απόδοσης των επαγ-
γελµατιών υγείας πρέπει να 
συνδέεται µε την παροχή 
κινήτρων επιβράβευσης (πχ. 
χρηµατική επιβράβευση, 
χορήγηση άδειας ή ρεπό, 
συµµετοχή σε συνέδρια και 
άλλα).

!!!!
1

!!!!
2

!!!!
3

!!!!
4

!!!!
5

4. Πρέπει να συνδέεται η 
αξιολόγηση της απόδοσης 
των επαγγελµατιών υγείας 
µε την κινητικότητα των 
εργαζοµένων.

!!
1

! !
2

! !
3

!!
4

!!
5

5. Πρέπει να συνδέεται η 
αξιολόγηση της απόδοσης 
των επαγγελµατιών υγείας 
µε διαθεσιµότητα των 
εργαζοµένων.

!!
1

! !
2

! !
3

!!
4

!!
5

6. Χρειάζεται να βελτιωθεί η 
διαδικασία της αξιολόγησης 
της απόδοσης των 
επαγγελµατιών υγείας στις 
µονάδες υγείας του ΕΣΥ.

!!
1

! !
2

! !
3

!!
4

!!
5

7. Στην διαδικασία της 
αξιολόγησης της απόδοσης 
του εργαζοµένου πρέπει να 
υπολογίζεται και η συνολική 
απόδοση της µονάδας.

!!
1

! !
2

! !
3

!!
4

!!
5

8. Στην διαδικασία της 
αξιολόγησης της απόδοσης 
του εργαζοµένου πρέπει να 
υπολογίζεται και η άποψη 
των χρηστών των 
υπηρεσιών υγείας.

!!
1

! !
2

! !
3

!!
4

!!
5

Ερώτηση:

!
Διαφωνώ 
απόλυτα 

1

!
Διαφωνώ !

2

!
Ουδέτερο

ς !
    3

!
Συµφωνώ !

   4

!
Συµφωνώ 
απόλυτα 

  5
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13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
!

!
Πίνακας 24: Χαρακτηριστικά του δείγματος της πιλοτικής μελέτης. !

Μεταβλητές Κατηγορίες απαντήσεων Ν(%)

!
Φύλο

Άντρας !
Γυναίκα

45,5

54,5

Ηλικία µέση τιµή: 47,3  (µέγιστη: 65 - ελάχιστη: 28)

!!!!
Εκπαίδευση

ΥΕ !
ΤΕ !
ΠΕ !

Μεταπτυχιακό !
Διδακτορικό

24,2

36,4

27,3

6,1

6,1

Προϋπηρεσία µέση τιµή: 17,5  (µέγιστη: 37 - ελάχιστη: 1)

!!
Μονάδα Υγείας

ΠΦΥ !
ΔΦΥ !
ΤΦΥ

0

60,6

39,4

!!!
Διεύθυνση

Ιατρική !
Νοσιλευτική !

Διοικητική-Οικονοµική !
Τεχνική

27,3

27,3

21,2

24,2
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