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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η µετάφραση, η 

διαπολιτισµική προσαρµογή και η διερεύνηση των ψυχοµετρικών ιδιοτήτων, πρακτικής 

εφαρµογής, αξιοπιστίας κι εγκυρότητας, ενός ερωτηµατολογίου ικανοποίησης ασθενών 

από υπηρεσίες φυσικοθεραπείας στις δοµές του ελληνικού Πρωτοβάθµιου Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Το ερωτηµατολόγιο χορηγήθηκε στους ασθενείς του 

φυσικοθεραπευτηρίου ΠΕ∆Υ της 3ης ΥΠΕ στη Θεσσαλονίκη. Η πρακτική του εφαρµογή 

κρίθηκε από παραµέτρους, όπως είναι ο µέσος χρόνος που απαιτήθηκε για τη συµπλήρωσή 

του, το ποσοστό επιστροφής των ερωτηµατολογίων και το ποσοστό αναπάντητων 

ερωτήσεων. Η αξιοπιστία του υπολογίστηκε µε τους συντελεστές Cronbach’s alpha, όσον 

αφορά την εσωτερική συνοχή του, και από τους Intraclass Correlation Coefficient (3,1) και 

Pearson, για την αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης. Για την εκτίµηση της εγκυρότητάς 

του διεξήχθη διερευνητική και επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση, κι επίσης 

υπολογίστηκε ο συντελεστής Spearman’ s rho. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην έρευνα δέχθηκαν να συµµετέχουν 107 ασθενείς, εκ των 

οποίων οι 72 το συµπλήρωσαν για δεύτερη φορά. Ο µέσος όρος συµπλήρωσης ανερχόταν 

στα 7 λεπτά και τα ποσοστά αναπάντητων ερωτήσεων ήταν πολύ χαµηλά. Ο συντελεστής 

Cronbach’s alpha, για τις υποκλίµακες του ερωτηµατολογίου, κυµάνθηκε από 0,689-0,866 

και κρίθηκε ικανοποιητικός. Ο συντελεστής ενδοταξικής συσχέτισης κυµάνθηκε από 

0,634-0,742 και ο Pearson από 0,683-0,761 και κρίθηκαν ικανοποιητικοί. Ο συντελεστής 

Spearman’s rho κυµάνθηκε από 0,638-0,851. Η παραγοντική ανάλυση επιβεβαίωσε την 

αρχική δοµή των 3 παραγόντων που προτάθηκαν από τους σχεδιαστές του 

ερωτηµατολογίου, µε ποσοστό εξήγησης της συνολικής διακύµανσης 63,768%. Ωστόσο, 

προτάθηκε και µία νέα δοµή του ερωτηµατολογίου, που εξηγεί τη συνολική διακύµανση σε 

ποσοστό 67,853%. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το ερωτηµατολόγιο αποδείχθηκε αρκετά πρακτικό κι εύκολο 

στην εφαρµογή του µε ικανοποιητικές ψυχοµετρικές ιδιότητες, οπότε συστήνεται προς 
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χρήση στους έλληνες φυσικοθεραπευτές. Περαιτέρω έρευνες είναι απαραίτητες 

προκειµένου να επιβεβαιωθούν σε µεγαλύτερη κλίµακα τα παραπάνω αποτελέσµατα, αλλά 

και για να ερευνηθούν σε βάθος οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της νέας δοµής που 

προέκυψε. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας αποτελεί το βασικό πυλώνα του συστήµατος 

υγείας σε κάθε χώρα. Το ευρύ φάσµα των υπηρεσιών που προσφέρει απευθύνονται στο 

σύνολο του πληθυσµού, ο οποίος, είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο, ότι κάποια στιγµή θα 

αποζητήσει τις υπηρεσίες της. Για το λόγο αυτό, τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί µεγάλη 

έµφαση στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της ΠΦΥ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών της από τη µια µεριά, κι από 

την άλλη, να µεγιστοποιείται η ικανοποίηση των πολιτών από τις υπηρεσίες που αυτή 

προσφέρει. 

 

Η ικανοποίηση των ασθενών έχει αναδειχθεί ως ένας από τους σηµαντικότερους 

δείκτες της ποιότητας της υγείας, και γι’ αυτόν το λόγο, ανάγεται σε πρωταρχικής 

σηµασίας ζήτηµα στα πλαίσια της αξιολόγησης των υπηρεσιών της ΠΦΥ. Οι επιµέρους 

διαστάσεις της µπορεί να διαφέρουν από υπηρεσία σε υπηρεσία και η µέτρησή της να 

γίνεται µε διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι µε τη χορήγηση ερωτηµατολογίων 

που συµπληρώνονται από τους ίδιους τους ασθενείς.  

 

Η παρούσα εργασία έχει ως θέµα την εκτίµηση της ικανοποίησης των ασθενών από 

υπηρεσίες φυσικοθεραπείας που προσφέρονται στα πλαίσια της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας του Ελληνικού Συστήµατος Υγείας. Πιο συγκεκριµένα, θα εξεταστεί η χρησιµότητα 

ενός εργαλείου εκτίµησης της ικανοποίησης των ασθενών, ενός ερωτηµατολογίου, το 

οποίο προτάθηκε αρχικά από τους Monnin και Perneger, (2002). 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα δοθεί το θεωρητικό υπόβαθρο που αιτιολογεί την 

αναγκαιότητα εκπόνησης αυτής της µελέτης. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθεί και θα 

αιτιολογηθεί η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα 

αποτελέσµατα της έρευνας. Στο τέταρτο, και τελευταίο κεφάλαιο, τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν, ερµηνεύονται και συγκρίνονται µε αυτά παρόµοιων ερευνών. Τέλος, 

συζητούνται οι δυνάµεις και αδυναµίες της έρευνας και γίνονται προτάσεις για το µέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

1.1 Ορισµός της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 

 

Ο ορισµός της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας δόθηκε το Σεπτέµβριο του 1978, 

στο ∆ιεθνές Συνέδριο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας που πραγµατοποιήθηκε στην 

Άλµα – Άτα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη της Άλµα-Άτα, η 

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας αποτελεί υψίστης σηµασίας συνιστώσα τόσο του 

συνολικού συστήµατος υγείας, του οποίου είναι η κεντρική λειτουργία και ο κύριος 

στόχος, όσο και της γενικής κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης της κοινότητας. 

Αποτελεί το πρώτο επίπεδο επαφής των ατόµων, της οικογένειας και της κοινότητας µε το 

εθνικό σύστηµα υγείας, φέρνοντας την υγειονοµική περίθαλψη όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα στα σηµεία όπου οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται. Συνιστά δε το πρώτο 

στοιχείο µιας συνεχούς δοµής παροχής υγειονοµικής περίθαλψης. 

 

 Εκτός από την περίθαλψη, άλλοι κύριοι στόχοι της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 

είναι η αποκατάσταση του ασθενή µετά την ύφεση της οξείας φάσης, η κατ' οίκον 

νοσηλεία, η αγωγή και προαγωγή της υγείας, και η δηµόσια υγεία. Όµως, ο βασικός στόχος 

της ΠΦΥ είναι η πρόληψη, η έλλειψη της οποίας έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις τόσο 

στην υγεία των πολιτών, όσο και στην οικονοµική επιβάρυνση της κοινωνικής ασφάλισης 

κάθε χώρας. (Καδδά και συν., 2010). 

 

Παρ’ όλες, ωστόσο, τις προσπάθειες βελτίωσης της παρεχόµενης πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας, τα συστήµατα ΠΦΥ, ακόµα και στις πιο αναπτυγµένες χώρες, 

παρουσιάζουν φτωχή ποιότητα παρεχόµενης φροντίδας, όπως προκύπτει από την 

παγκόσµια βιβλιογραφία. Επιπλέον, παρατηρείται χαµηλός βαθµός ικανοποίησης των 

πολιτών ανά χώρα από τις εν λόγω υπηρεσίες (Καδδά και συν., 2010). 
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1.2 Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα σήµερα 

 

Στη χώρα µας, ως Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, ΠΦΥ, ορίζεται το γενικό σύστηµα 

παροχής υπηρεσιών εξωνοσοκοµειακής φροντίδας υγείας, που εξασφαλίζει την ισότιµη 

πρόσβαση όλου του πληθυσµού, σε ατοµικό και οικογενειακό επίπεδο, στις υπηρεσίες 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.  

 

Σύµφωνα µε το νόµο 4238/2014, οι υπηρεσίες ΠΦΥ παρέχονται ισότιµα σε κάθε 

πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονοµική, κοινωνική, επαγγελµατική, ασφαλιστική του 

κατάσταση και τον τόπο κατοικίας του, µέσα από ένα καθολικό, ενιαίο και αποκεντρωµένο 

Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), στο οποίο υπάγονται πλέον όλες οι 

δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 

 

Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας αποτελεί πύλη εισόδου των πολιτών στο σύστηµα 

υγείας και παρέχει στους πολίτες ολοκληρωµένες υπηρεσίες υγείας - πρόληψη, διάγνωση, 

θεραπεία και αποκατάσταση - για την παροχή των οποίων δεν απαιτείται εισαγωγή του 

πολίτη σε νοσηλευτικό ίδρυµα. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν και οι υπηρεσίες 

φυσικοθεραπείας που προσφέρονται από τις δηµόσιες δοµές του ΠΕ∆Υ, στην αξιολόγηση 

της ποιότητας των οποίων θα δώσουµε ιδιαίτερη βαρύτητα. 

 

 

1.3 Σηµασία της ποιότητας παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα 

Υγείας 

 

Από τα προαναφερθέντα γίνεται φανερή η σηµασία της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας, τόσο για τους πολίτες, όσο και για τον κρατικό µηχανισµό. Αφ’ ενός µεν, η ΠΦΥ 

απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών, οι οποίοι κάποια στιγµή στη ζωή τους θα 

χρειαστούν τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει, αφετέρου δε, η ΠΦΥ αποτελεί ένα πολύ 

σηµαντικό τµήµα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας κάθε χώρας, οπότε και απαιτεί τα 

ανάλογα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισµό. Όπως τονίζουν οι  Papp et al., (2014), 

δεν υπάρχει πια καµιά αµφιβολία ότι η αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας και η 

ελαχιστοποίηση του κόστους τους µπορεί να βελτιωθεί µε το να δοθεί έµφαση στην ΠΦΥ. 
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Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της ΠΦΥ θα 

πρέπει µεν να είναι σε θέση να ικανοποιούν τους πελάτες τους (ασθενείς και εργαζόµενους 

στις µονάδες της), και θα πρέπει δε να παρέχονται αποτελεσµατικά και αποδοτικά, 

τουτέστιν µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. Με λίγα λόγια, δηλαδή, οι υπηρεσίες της ΠΦΥ 

θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ποιότητα. 

 

Παρακάτω θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε την έννοια και τις διαστάσεις της 

ποιότητας κατά την παροχή των υπηρεσιών στην ΠΦΥ. 

 

 

1.3.1 Έννοια της ποιότητας στην ΠΦΥ 

 

∆εδοµένου ότι τα ενδιαφερόµενα µέρη που εµπλέκονται στην παραγωγή, παροχή και 

χρήση των υπηρεσιών υγείας είναι πολλά (ασθενείς, επαγγελµατίες υγείας, δηµόσιοι και 

ιδιωτικοί φορείς, ασφαλιστικά ταµεία), η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας µπορεί να 

οριστεί από πολλές διαφορετικές σκοπιές (Papp et al., (2014). Από την πλευρά των 

ασθενών, η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας συνεπάγεται τη δυνατότητά τους να επιλέγουν 

και να έχουν εύκολη πρόσβαση στις επιθυµητές και κατάλληλες υπηρεσίες στο 

συντοµότερο χρόνο. Από την πλευρά της διοίκησης, ποιότητα στην υγεία σηµαίνει την 

παροχή αποτελεσµατικής και αποδοτικής φροντίδας που θα συνεπάγεται την ορθολογική 

κατανοµή των περιορισµένων διαθέσιµων πόρων (Παπακωστίδη και Τσουκαλάς, 2012). 

 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ), όπως 

αναφέρεται στο άρθρο των Τούντα και Οικονόµου, (2007), «ποιότητα αποτελεί η παροχή 

διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων ικανών να διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα στον τοµέα της υγείας, µέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της σύγχρονης 

ιατρικής επιστήµης, η οποία πρέπει να στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα µε τον 

ελάχιστο ιατρογενή κίνδυνο, καθώς και στη µέγιστη δυνατή ικανοποίηση του ασθενούς 

από πλευράς διαδικασιών, αποτελεσµάτων και ανθρώπινης επαφής.»  

 

Η ποιότητα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας αντανακλά το βαθµό στον οποίο οι 

προσφερόµενες υπηρεσίες υγείας ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών και στις 

προδιαγραφές που τίθενται για τον τρόπο παροχής τους. Σύµφωνα µε τους Kringos et al. 
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(2010), ο ορισµός αυτός αντικατοπτρίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 

στην ΠΦΥ, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή µέσω της διάγνωσης και θεραπείας στο επίπεδο 

της πρωτοβάθµιας φροντίδας, της διαχείρισης των χρόνιων παθήσεων, της προαγωγής της 

υγείας και της προληπτικής φροντίδας. 

 

Στις παραπάνω παραµέτρους προστίθεται, επίσης, η ανταπόκριση ή η εστίαση στον 

ασθενή ως χαρακτηριστικό της ποιότητας της φροντίδας, η οποία είναι πιο υποκειµενική 

και εξαρτάται από τις προτιµήσεις των ασθενών και τις προσδοκίες τους (Kringos et al., 

2010). 

 

Από τους παραπάνω ορισµούς γίνεται φανερό ότι η ποιότητα στην υγεία γενικά, και 

στην ΠΦΥ ειδικότερα, προϋποθέτει αφενός µεν την ικανοποίηση των ασθενών κυρίως, 

αλλά και των λοιπών εµπλεκόµενων µερών, αφετέρου δε τον έλεγχο του κόστους, µε την 

παροχή υπηρεσιών που διέπονται από αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα, (Τούντας, 

2003). 

 

 

1.3.2 ∆ιαστάσεις της ποιότητας στην ΠΦΥ 

 

Οι διαστάσεις ποιότητας στην υγεία αποτελούν καλά ορισµένα, µετρήσιµα και 

αξιοποιήσιµα χαρακτηριστικά. Κατά καιρούς, ερευνητές, όπως ο Donabedian (2005), o 

Maxwell (1984, 1992) και άλλοι (Campbell, Roland and Buetow, 2000; Cooperberg, 

Birkmeyer and Litwin, 2009; Kringos et al. 2010; Παπακωστίδη και Τσουκαλάς, 2012) 

έχουν περιγράψει µια πληθώρα διαστάσεων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.  

 

Όσον αφορά την ΠΦΥ, οι υπηρεσίες της χαρακτηρίζονται από έννοιες όπως η 

προσβασιµότητα, η µακρόχρονη παρακολούθηση των ασθενών, ο συντονισµός στην 

περίθαλψη, ο βαθµός ολοκλήρωσης της παρεχοµένης υπηρεσίας, ο προσανατολισµός προς 

την κοινότητα και την οικογένεια. Οι παραπάνω έννοιες θεωρούνται ως οι διαρθρωτικές 

βάσεις των διαδικασιών της πρωτοβάθµιας φροντίδας, και συνδέονται µε την ποιότητα των 

υπηρεσιών, την ικανοποίηση των ασθενών, την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα 

και την ισότητα στην παροχή των υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 

(Miranda et al., 2010).  
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Οι Papp et al., (2014) αφού µελέτησαν οµάδες ασθενών και επαγγελµατιών υγείας σε 

επτά ευρωπαϊκές χώρες, κατέληξαν ότι οι κύριες διαστάσεις ποιότητας στην ΠΦΥ είναι η 

προσβασιµότητα, η ισότητα, η καταλληλόλητα και η ικανοποίηση των ασθενών και των 

επαγγελµατιών υγείας.  

 

Σύµφωνα µε τους παραπάνω ερευνητές, η ερµηνεία που δόθηκε για καθεµία από 

αυτές τις διαστάσεις είναι η εξής: 

- Η προσβασιµότητα είναι η ευκολία µε την οποία οι ασθενείς µπορούν να 

προσεγγίσουν και να λάβουν τις υπηρεσίες υγείας. 

- Η ισότητα καθορίζει το βαθµό στον οποίο ένα σύστηµα έχει την ίδια αντιµετώπιση 

προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η ισότητα, σε αυτά τα πλαίσια, ασχολείται µε την 

παροχή της υγειονοµικής περίθαλψης και των οφελών της σε όλες τις οµάδες του 

πληθυσµού. 

- Η καταλληλότητα αναφέρεται στις σωστές ενέργειες που θα πρέπει να λαµβάνουν 

χώρα µε τη σωστή γνώση και τα κατάλληλα προσόντα, στις κατάλληλες συνθήκες, στο 

σωστό τόπο και στο σωστό χρόνο. Πιο συγκεκριµένα, η καταλληλότητα περιλαµβάνει: 

• Την ικανότητα και τις δεξιότητες που αντανακλούν τον βαθµό στον οποίο το 

υγειονοµικό προσωπικό είναι εκπαιδευµένο και είναι σε θέση να αξιολογήσει την 

κατάσταση των ασθενών, να προσφέρει την κατάλληλη θεραπεία και να 

επικοινωνήσει µε τους ασθενείς (ακρόαση, εκπαίδευση του ασθενούς και από 

κοινού λήψη αποφάσεων). 

• Την πληρότητα, που αναφέρεται στο ευρύ φάσµα των υπηρεσιών που 

περιλαµβάνουν τη θεραπευτική φροντίδα, την αποκατάσταση και την 

υποστηρικτική φροντίδα, καθώς και την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη 

των ασθενειών.  

• Τον συντονισµό, που είναι ο βαθµός στον οποίο η υγειονοµική περίθαλψη 

συντονίζεται µεταξύ των παρόχων της ΠΦΥ και των νοσηλευτικών ιδρυµάτων 

για όσους ασθενείς χρίζουν περαιτέρω αντιµετώπισης. 

• Την εστίαση στον ασθενή, που είναι ο βαθµός στον οποίο ένα σύστηµα λειτουργεί 

πραγµατικά µε την τοποθέτηση του ασθενούς στο κέντρο της προσφοράς της 

υγειονοµικής περίθαλψης και αξιολογείται συχνά µε βάση την εµπειρία του 
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ασθενούς. Ο προσανατολισµός στην οικογένεια και την κοινότητα 

περιλαµβάνεται επίσης σε αυτή τη διάσταση. 

 
Η διάσταση της ικανοποίησης των ασθενών, και ιδιαίτερα από υπηρεσίες 

φυσικοθεραπείας, θα αναλυθεί διεξοδικότερα στη συνέχεια. 

 

 

1.4 Ποιότητα και µέτρησή της στις υπηρεσίες φυσιοθεραπείας: δοµή, 

διαδικασία και αποτελέσµατα 

 

Η ποιότητα, όπως προαναφέρθηκε, είναι µέγεθος µετρήσιµο και η µέτρηση, µε 

απώτερο σκοπό τη βελτίωσή της, αφορά όλα τα εµπλεκόµενα µέρη στις υπηρεσίες υγείας. 

Πιο συγκεκριµένα, οι ασθενείς µπορούν να αποκοµίσουν υγειονοµικά, ψυχολογικά και 

οικονοµικά οφέλη, οι επαγγελµατίες της υγείας θα είναι σε θέση να αξιολογούν την 

αποτελεσµατικότητα του έργου τους και αντλούν ικανοποίηση από αυτό, και οι µονάδες 

παροχής υγείας θα είναι σε θέση να βελτιώνουν τη λειτουργία τους και τα οικονοµικά τους 

αποτελέσµατα. 

 

Ο Donabedian, στο κλασικό του έργο “The quality of care. How it can be assessed?” 

(1988) έχει εισάγει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 

που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών 

φυσικοθεραπείας (Grimmer et al., 2000; Jette, 1995).  Η εννοιολογική του προσέγγιση για 

την αξιολόγηση της ποιότητας της φροντίδας που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα 

φυσικοθεραπείας περιλαµβάνει τη µέτρηση από τρία στοιχεία: τη δοµή, τη διαδικασία και 

τα αποτελέσµατα της εν λόγω περίθαλψης (Jette, 1995). Συνεπώς, είναι πλέον εφικτό για 

τους φυσικοθεραπευτές να ελέγχουν τις υπηρεσίες τους από κάθε µία από αυτές τις 

οπτικές, µε σκοπό τη σφαιρική αντιµετώπιση των αναγκών και των προσδοκιών των 

ασθενών τους και των λοιπών εµπλεκόµενων µερών, όπως είναι, για παράδειγµα, τα 

ασφαλιστικά ταµεία (Grimmer et al., 2000). 

 

Η ποιότητα των δοµών αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο 

παρέχονται οι υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, για παράδειγµα, στις κατάλληλες και ασφαλείς 

εγκαταστάσεις, στους ελάχιστους χρόνους αναµονής, στη σχετική εκπαίδευση του 
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προσωπικού, στην κατάλληλη αναλογία ασθενών - προσωπικού και την έγκαιρη 

επικοινωνία µεταξύ τους, στην επαρκή χρονική διάρκεια για κάθε ραντεβού, στα ευέλικτα 

ωράρια των ραντεβού και του σεβασµού της ιδιωτικότητας του ασθενούς (Grimmer et al., 

2000). 

 

Η ποιότητα των διαδικασιών αφορά τις διάφορες πτυχές παροχής της υπηρεσίας, και 

περιλαµβάνει την αναγνώριση των σηµαντικότερων σηµείων και συµπτωµάτων της 

παρούσας κατάστασης των ασθενών, την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων κατανόησης 

µε τους ασθενείς και τους λοιπούς ενδιαφερόµενους φορείς, και την έγκυρη και έγκαιρη 

λήψη αποφάσεων από τον φορέα παροχής φυσικοθεραπείας (Grimmer et al., 2000). 

 

Η ποιότητα των αποτελεσµάτων εξαρτάται από την έκβαση της θεραπείας και τη 

συνεπαγόµενη µεταβολή στο επίπεδο υγείας του ασθενούς, την ικανοποίηση τόσο των 

εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών πελατών της υπηρεσίας, και τον βαθµό ενηµέρωσης 

και συµµόρφωσης των ασθενών µε τη θεραπεία τους (Τούντας, 2003). Η µέτρηση της 

ποιότητας των αποτελεσµάτων βασίζεται στη χρήση αξιόπιστων και έγκυρων µέτρων για 

την εκτίµηση των αναγκών των ενδιαφερόµενων µερών, καθώς και στις µεθόδους ελέγχου 

κόστους και οφέλους σε σχέση µε σηµεία αναφοράς (benchmarks) και δείκτες απόδοσης 

(Grimmer et al., 2000). 

 

 

1.5 Οφέλη και σηµασία της ικανοποίησης των ασθενών από υπηρεσίες 

φυσικοθεραπείας 

 

Η ικανοποίηση των ασθενών θεωρείται σηµαντικός δείκτης ποιότητας, αν και είναι 

συχνά δύσκολο να οριστεί (Goldstein, Elliott and Guccione, 2000). Ο Donabedian (1997) 

αναφέρει ότι η ικανοποίηση των ασθενών είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την 

κατάσταση της υγείας τους και ένα µέτρο της ποιότητας του αποτελέσµατος της φροντίδας 

που χρησιµοποιείται ευρέως στην αξιολόγηση της υγειονοµικής περίθαλψης των ασθενών. 

Οι Cleary και McNeil, (1988) προτείνουν να ορίζεται η ικανοποίηση των ασθενών ως προς 

την αντίδραση του ασθενή στις εµφανέστερες πλευρές της υγειονοµικής περίθαλψης από 

την οποία είχε εµπειρία. Υπό αυτό το πρίσµα, την ικανοποίηση θεωρείται ότι την 



 9

απαρτίζουν η γνωστική αξιολόγηση και η συναισθηµατική αντίδραση ως προς τη δοµή, τη 

διαδικασία και το αποτέλεσµα των υπηρεσιών υγείας, οι οποίες, µε το πέρασµα του χρόνου 

θα καταλήξουν σε µια συνολική αντίληψη της ποιότητας της προσφερόµενης υπηρεσίας 

(Cleary και McNeil, 1988; Goldstein, Elliott and Guccione, 2000). Αυτό το είδος της 

αξιολόγησης διαφέρει από τις απόψεις των ασθενών σχετικά µε τα αντικειµενικά 

χαρακτηριστικά της φροντίδας που έλαβαν (Cleary και McNeil, 1988). 

 

Η ικανοποίηση των ασθενών έχει άµεση σχέση µε τις προσδοκίες τους από το 

θεραπευτικό πρόγραµµα που ακολουθούν. Όταν το επίπεδο της φροντίδας που λαµβάνουν 

υπερβαίνει τις προσδοκίες τους, τότε το επίπεδο ικανοποίησής τους είναι υψηλό. 

Αντιθέτως, αν οι προσδοκίες των ασθενών από την περίθαλψη υπερβαίνουν την 

πραγµατικότητα, θα προκύψει δυσαρέσκεια. Η ικανοποίηση, ως εκ τούτου, εκτιµάται 

πάντα σε σχέση µε τις προσδοκίες του ασθενούς. Η ικανοποίηση των ασθενών αλλάζει 

όταν οι προσδοκίες ή τα πρότυπα της σύγκρισης του ασθενούς αλλάζουν, ακόµη και αν το 

αντικείµενο της σύγκρισης (η πραγµατική υγειονοµική περίθαλψη που έλαβε) παραµείνει 

σταθερό. Έτσι, τα µέτρα ικανοποίησης, αν και µπορεί να είναι αντικειµενικά (δηλαδή, να 

υπάρχει αξιοπιστία), αντανακλούν στην πραγµατικότητα υποκειµενικά φαινόµενα 

(Goldstein, Elliott and Guccione, 2000). 

 

Οι ασθενείς που είναι ικανοποιηµένοι από τη φροντίδα που έλαβαν έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν το θεραπευτικό τους πρόγραµµα, 

βελτιώνοντας ενδεχοµένως τα συνολικά τους αποτελέσµατα, έναντι εκείνων των ασθενών 

που δεν επιστρέφουν για την ενδεδειγµένη θεραπεία τους. Βελτιωµένη προσέλευση επίσης 

µπορεί να έχει θετικές οικονοµικές επιπτώσεις για ένα φορέα παροχής υπηρεσιών 

φυσικοθεραπείας, λόγω της µείωση των ακυρώσεων και των απουσιών των ασθενών κατά 

τη διάρκεια του θεραπευτικού προγράµµατος. Αυτοί οι σύνδεσµοι µεταξύ της 

ικανοποίησης των ασθενών και της τήρησης/προσκόλλησης στη θεραπεία µπορεί να 

οδηγήσουν σε βελτίωση αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των µονάδων υγείας. 

Λαµβάνοντας υπόψη αυτά τα ζητήµατα, οι πάροχοι φυσικοθεραπείας πρέπει να 

καταβάλλουν προσπάθειες να καθορίσουν εκείνα τα στοιχεία της θεραπείας που είναι πιο 

στενά συνδεδεµένα µε την ικανοποίηση των ασθενών τους (Beattie et al., 2005a). 
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Επιπλέον, οι ασθενείς που είναι ικανοποιηµένοι από την ποιότητα της φροντίδας που 

έλαβαν είναι πιο πιθανό να επαναλάβουν τη θεραπεία τους στους ίδιους παρόχους (Beattie 

et al., 2002) και να προτείνουν τους παρόχους της υγειονοµικής τους περίθαλψης σε 

άλλους απ’ ό,τι αυτοί που είναι δεν είναι ικανοποιηµένοι (Goldstein, Elliott and Guccione, 

2000). Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι οι στρατηγικές που µεγιστοποιούν την ικανοποίηση 

του ασθενούς από τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον για 

τους φυσικοθεραπευτές που επιθυµούν να είναι σε θέση να βελτιώνουν συνεχώς τα 

αποτελέσµατα και, κατ’ επέκταση, την ποιότητα της θεραπείας που προσφέρουν (Hush et 

al., 2012; Beattie and Nelson, 2008). 

 

 

1.6 ∆ιαστάσεις της ικανοποίησης των ασθενών από υπηρεσίες φυσικοθεραπείας 

 

Κατά την τελευταία δεκαετία, πολλές συγγραφείς έχουν µελετήσει την ικανοποίηση 

των ασθενών από τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας. Ασθενείς µε ποικίλα προβλήµατα και 

παθήσεις συχνά καταφεύγουν στις εν λόγω υπηρεσίες προκειµένου να ανακουφιστούν από 

τους πόνους και να βελτιώσουν τη λειτουργική τους κινητικότητα. Γι’ αυτόν το λόγο, η 

µελέτη της ικανοποίησης των ασθενών, που καταφεύγουν στις δοµές της ΠΦΥ για να 

λάβουν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, αποτελεί ένα σηµαντικό πεδίο για έρευνα (Hush, 

Cameron and Mackey, 2011). 

 

Οι Hush, Cameron και Mackey, (2011) πραγµατοποίησαν µία ανασκόπηση της 

αρθρογραφίας που αφορούσε την ικανοποίηση των ασθενών από υπηρεσίες 

φυσικοθεραπείας και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι καθοριστικοί παράγοντες της 

ικανοποίησης των ασθενών περιλαµβάνουν τις διαπροσωπικές πτυχές της θεραπείας (π.χ., 

την αποτελεσµατική επικοινωνία µε το θεραπευτή και την παροχή εξειδικευµένης 

προσοχής και φροντίδας στους ασθενείς του), τη διαδικασία της φροντίδας (π.χ. τη 

συνέχιση της θεραπείας σε βάθος χρόνου και την επαρκή διάρκειά της), και τις καλά 

οργανωµένες υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας (π.χ., την άνετη πρόσβαση και το χαµηλό 

χρόνο αναµονής). Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν κι άλλοι ερευνητές, όπως οι Mendonça 

και Guerra, (2007). 
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Ο καθοριστικός παράγοντας της ικανοποίησης των ασθενών που εµφανίζεται 

σταθερά σε όλες τις µελέτες στην επισκόπηση των Hush, Cameron and Mackey, (2011)  

ήταν τα χαρακτηριστικά του θεραπευτή. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

φυσικοθεραπευτή που συµβάλλουν στην υψηλή ικανοποίηση των ασθενών του είναι η 

ικανότητα, η γνώση, ο επαγγελµατισµός, η φιλική διάθεση και η αποτελεσµατική 

επικοινωνία. Πτυχές της επικοινωνίας που εκτιµούν οι ασθενείς είναι η ικανότητα του 

θεραπευτή να παρέχει επαρκείς εξηγήσεις σχετικά µε την κατάσταση του ασθενούς, η 

ικανότητα να δίνει προγνωστικές πληροφορίες, και η ικανότητα να εξηγήσει το ρόλο του 

ασθενούς στη θεραπευτική διαδικασία. Ενσωµατωµένο στον επαγγελµατισµό του 

θεραπευτή είναι και το χαρακτηριστικό της ενσυναίσθησης (empathy), το οποίο δίνει τη 

δυνατότητα στον θεραπευτή να αντιµετωπίζει µε σεβασµό τους ασθενείς του και στους 

ασθενείς να αισθάνονται ότι εισακούονται. Αυτές οι διαπροσωπικές πτυχές της 

φυσικοθεραπευτικής αντιµετώπισης έχουν αναγνωριστεί ως τους σηµαντικότερους 

καθοριστικούς παράγοντες, όχι µόνο για την ικανοποίηση των ασθενών, αλλά και την 

αξιολόγηση από τους ασθενείς της ποιότητας της φροντίδας την οποία έλαβαν (Goldstein, 

Elliott and Guccione, 2000). 

 

Όπως χαρακτηριστικά συµπληρώνουν οι Beattie και Nelson, (2008) και οι Beattie et 

al., (2002), τα κύρια χαρακτηριστικά που αναζητούν οι ασθενείς προκειµένου να 

αντλήσουν ικανοποίηση από τη φυσικοθεραπεία που έλαβαν είναι αυτά που σχετίζονται 

άµεσα µε την αλληλεπίδραση ασθενή-θεραπευτή, και πιο συγκεκριµένα: 

- Η αντιµετώπιση του ασθενούς µε σεβασµό 

- Η αφιέρωση επαρκή χρόνου στον ασθενή 

- Η ακρόαση των ανησυχιών και θεµάτων που τον προβληµατίζουν 

- Η παροχή σαφών οδηγιών 

Επιπλέον, οι ασθενείς ήθελαν να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό και αποτελεσµατικά 

και από τη γραµµατεία. 

 

Ένας δεύτερος καθοριστικός παράγοντας ικανοποίησης από τη φυσικοθεραπεία, κατά 

τους Hush, Cameron και Mackey, (2011), είναι η ίδια η διαδικασία της περίθαλψης. 

Βασικές µεταβλητές της διαδικασίας που οδηγούν σε υψηλή ικανοποίηση είναι η επαρκής 

διάρκεια και συχνότητα της θεραπείας, η κατάλληλη παρακολούθηση και η συνέχιση της 

αγωγής σε βάθος χρόνου, ο τρόπος της θεραπείας και η συµµετοχή του ασθενή στη 
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διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σαφώς, οι ασθενείς πρέπει να αισθάνονται ότι είχαν επαρκή 

χρόνο µε τον θεραπευτή και να µην αισθάνονται ότι ο χρόνος για τη θεραπεία τους 

συµπιέζεται στα πλαίσια ενός ραντεβού αυστηρά προκαθορισµένου. Πρέπει να έχουν την 

αίσθηση ότι παρακολουθούνται για τυχόν µεταβολές της κατάστασής τους, η οποία 

επαναξιολογείται κατάλληλα σε τακτικά χρονικά διαστήµατα. Μείωση του χρόνου ασθενή-

θεραπευτή µπορεί να ερµηνευθεί από τους ασθενείς ως έλλειψη ενδιαφέροντος και να 

οδηγήσει σε µείωση της ικανοποίησης και της ποιότητας της περίθαλψης. Επίσης 

χαρακτηριστική είναι και η σηµασία της συνέχειας στη φροντίδα των ασθενών. Βρέθηκε 

ότι ασθενείς που αντιµετωπίστηκαν από τον ίδιο φυσικοθεραπευτή κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας τους είναι περίπου 3 φορές πιθανότερο να αναφέρουν την πλήρη ικανοποίηση 

τους από τη θεραπεία σε σχέση µε ασθενείς που λαµβάνουν φροντίδα από πολλούς 

θεραπευτές στα πλαίσια του θεραπευτικού τους προγράµµατος (Beattie et al., 2005a). 

 

Ο τρόπος της θεραπείας µπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στην ικανοποίηση. Είναι 

ενδιαφέρον ότι, οι ασθενείς βρέθηκαν να είναι εξίσου ή και περισσότερο ικανοποιηµένοι 

από τη φυσικοθεραπευτική αντιµετώπιση που βασίζεται στην άσκηση, παρά από τεχνικές 

παθητικής θεραπείας. Μια σειρά από ατοµικές διαφορές, συµπεριλαµβανοµένων και των 

προσδοκιών από τη θεραπεία, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε ασθενή, 

και την προηγούµενη εµπειρία από φυσικοθεραπεία, είναι πιθανό να επηρεάσει πτυχές της 

ικανοποίησης που εκφράζουν οι ασθενείς από τη θεραπεία τους. Εξερεύνηση αυτών των 

δυνητικά σηµαντικών χαρακτηριστικών αποτελεί πεδίο µελλοντικής έρευνας (Hush, 

Cameron and Mackey, 2011). 

 

Μεγαλύτερη ικανοποίηση έχει αναφερθεί από τους ασθενείς όταν η διαδικασία της 

θεραπείας έχει περισσότερο συµβουλευτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί και 

περιπτώσεις ασθενών που προτιµούσαν να έχουν µικρότερη συµµετοχή στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, θεωρώντας ότι ο φυσιοθεραπευτής είναι ο "ειδικός". Η διαπίστωση 

αυτή υπογραµµίζει την αναγκαιότητα να αξιολογούν οι φυσικοθεραπευτές την επιθυµία 

του κάθε ασθενή για συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων και να προσαρµόζουν την 

προσέγγισή τους ανάλογα (Hush, Cameron and Mackey, 2011). 

 

Ο καλά οργανωµένος τρόπος παροχής των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας αποτελεί τον 

τρίτο καθοριστικό παράγοντα της υψηλής ικανοποίησης των ασθενών. Πολλαπλές µελέτες 
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έχουν δείξει ότι οι ασθενείς ήταν περισσότερο ικανοποιηµένοι όταν ο χώρος παροχής της 

φυσικοθεραπείας τους παρείχε εύκολη πρόσβαση (τοποθεσία, πάρκινγκ, ώρες λειτουργίας), 

εξυπηρετικό διοικητικό προσωπικό, χαµηλούς χρόνους αναµονής και εγκαταστάσεις 

υψηλών προδιαγραφών (Goldstein, Elliott and Guccione, 2000; Beattie and Nelson, 2008). 

Ωστόσο, συγκρινόµενες µε τα χαρακτηριστικά του θεραπευτή και του τρόπου παροχής της 

θεραπείας, οι ανωτέρω οργανωτικές µεταβλητές αποτελούν ασθενέστερους προγνωστικούς 

παράγοντες της συνολικής ικανοποίησης από τη φυσικοθεραπευτική αγωγή. Σαφέστατα, 

µιας υψηλής ποιότητας αλληλεπίδραση ασθενή-θεραπευτή είναι πιο σηµαντική στους 

ασθενείς από ό,τι ένα ευπρόσιτο φυσικοθεραπευτήριο µε άνετο χώρο στάθµευσης 

(Mendonça and Guerra, 2007; Hush, Cameron and Mackey, 2011; Beattie and Nelson, 

2008; Beattie et al., 2002).  

 

Όλως παραδόξως, το πραγµατικό αποτέλεσµα της θεραπείας σπάνια αναφέρθηκε ως 

ένας καθοριστικός παράγοντας της ικανοποίησης από τη φυσικοθεραπεία στην 

ανασκόπηση των Hush, Cameron και Mackey, (2011). Το εύρηµα αυτό υποστηρίζει την 

ιδέα ότι η ικανοποίηση του ασθενούς από τη φυσικοθεραπευτική αγωγή καθορίζεται 

περισσότερο από τις αλληλεπιδράσεις µε το θεραπευτή και τη διαδικασία της θεραπείας, 

παρά από το αποτέλεσµα αυτό καθαυτό. Η διαπίστωση, όµως,  αυτή έρχεται σε αντίθεση 

µε το πρώιµο µοντέλο του Donabedian σχετικά µε την ικανοποίηση των ασθενών, η οποία 

θεωρεί την έκβαση της θεραπείας ως βασικό παράγοντα. Ωστόσο, υπάρχουν πρόσφατα 

στοιχεία ότι η σχέση µεταξύ της συνολικής ικανοποίησης των ασθενών από τη 

φυσικοθεραπεία και της ικανοποίησής τους από την κλινική τους έκβαση είναι αδύναµη. 

Μία από τις επιπτώσεις αυτών των παρατηρήσεων είναι ότι η υψηλή ικανοποίηση των 

ασθενών µπορεί να επιτευχθεί µε τη βελτιστοποίηση των πτυχών της αλληλεπίδρασης 

ασθενή-θεραπευτή, ιδιαίτερα κατά τη θεραπεία καταστάσεων στις οποίες υπάρχουν λίγες 

πιθανότητες για τη βελτίωση των συµπτωµάτων. Μια δεύτερη συνέπεια είναι ότι η 

πολυπαραγοντική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ασθενών απαιτεί να γίνεται 

διάκριση µεταξύ της βελτίωσης των συµπτωµάτων και της ικανοποίησης από τη συνολική 

φροντίδα και αντιµετώπιση . 
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1.7 Μελέτες ικανοποίησης ασθενών από υπηρεσίες φυσικοθεραπείας 

 

Μια µέθοδος συλλογής στοιχείων σχετικά µε την ικανοποίηση των ασθενών είναι η 

χρησιµοποίηση τυποποιηµένων ερευνητικών εργαλείων, όπως είναι τα ερωτηµατολόγια. Οι 

έρευνες εκτίµησης της ικανοποίησης των ασθενών παρέχουν πολλά οφέλη για τους 

φυσικοθεραπευτές και αυτό φαίνεται από τον µεγάλο αριθµό εργαλείων που έχουν 

σχεδιαστεί γι’ αυτόν τον σκοπό (Krishnan Kutty et al., 2014). Πρώτον, οι πληροφορίες που 

συλλέγονται µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφερόµενων 

υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων, χαρακτηρίζοντας τη δοµή, τη διαδικασία και το 

αποτέλεσµα της φροντίδας. ∆εύτερον, τα δεδοµένα που προκύπτουν από τέτοιου είδους 

έρευνες µπορούν χρησιµοποιηθούν για την πρόβλεψη της συµπεριφοράς των ασθενών, 

δεδοµένου ότι οι διαφορές στα επίπεδα της ικανοποίησης µπορούν να επηρεάσουν την 

κλινική αποτελεσµατικότητα, τουλάχιστον σε ένα µικρό βαθµό. Τέλος, τα δεδοµένα από 

έρευνες ικανοποίησης των ασθενών µπορούν να βοηθήσουν τους φορείς παροχής 

ανάλογων υπηρεσιών να αναπτύξουν στρατηγικές για την παροχή φροντίδας, που θα 

διευκολύνει τη διατήρηση των υφιστάµενων ασθενών ή την προσέλκυση νέων ασθενών 

(Goldstein, Elliott and Guccione, 2000). 

 

Η ικανοποίηση των ασθενών από υπηρεσίες φυσιοθεραπείας επηρεάζεται σηµαντικά, 

όπως προαναφέρθηκε, από την αλληλεπίδραση ανάµεσα στον θεραπευτή και τον ασθενή 

που µπορεί να συνεπάγεται περισσότερη σωµατική επαφή και ενεργό συµµετοχή του 

ασθενούς από ότι οι συναντήσεις µε άλλους επαγγελµατίες της υγείας (Kidd, Bond and 

Bell, 2011). Ως εκ τούτου, οι αντιλήψεις των ασθενών σχετικά µε τη φυσικοθεραπεία 

απαιτούν διαφορετική ερµηνεία (Beattie et al., 2002), καθώς και ένα διαφορετικό εργαλείο 

µέτρησης σε σχέση µε άλλα επαγγέλµατα υγείας (Mendonça and Guerra, 2007). Κατά 

συνέπεια, στην έρευνα που αφορά τη φυσικοθεραπεία έχουν χρησιµοποιηθεί µεταβλητές 

ικανοποίησης των ασθενών που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο επάγγελµα, όπως ο χρόνος 

που αφιερώνεται στον ασθενή, η συµπεριφορά του θεραπευτή, η ασφάλεια που νιώθει ο 

ασθενής κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η συνοχή και η εξέλιξη του θεραπευτικού 

σχήµατος, και η προσαρµογή του προγράµµατος θεραπείας στο πρόβληµα του κάθε 

ασθενούς (Kidd, Bond and Bell, 2011). Στις περισσότερες από τις µελέτες ικανοποίησης 

που αφορούν τη φυσικοθεραπεία, η ικανοποίηση των ασθενών από ένα πρόγραµµα 
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φυσικοθεραπείας εκτιµάται µε τη χρήση εργαλείων αυτοαξιολόγησης, κυρίως 

ερωτηµατολογίων. 

 

Πολλοί τύποι ερωτηµατολογίων έχουν προταθεί για τη µέτρηση της ικανοποίησης 

των ασθενών από υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, που κυµαίνονται από τη χρήση µιας ενιαίας 

καθολικής ερώτησης όπως, «Σε γενικές γραµµές, σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένοι από 

τη θεραπεία σας;» ως τα µακροσκελή ερωτηµατολόγια. Ενώ οι ενιαίες καθολικές µετρήσεις 

έχουν το πλεονέκτηµα ότι απαντώνται γρήγορα και είναι εύκολα διαχειρίσιµες, δεν 

παρέχουν τους ειδικούς λόγους για το επίπεδο της ικανοποίησης που εκφράζει ο κάθε 

ασθενής. Ο εντοπισµός των συγκεκριµένων παραµέτρων ή παραγόντων που επηρεάζουν 

την ικανοποίηση του ασθενούς παρέχει µια βαθύτερη κατανόηση, και µπορεί να επιτρέψει 

στους θεραπευτές να προβούν στις τροποποιήσεις που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση 

των βέλτιστων επιπέδων της ικανοποίησης των ασθενών από τη θεραπεία τους. Τα 

µακροσκελή ερωτηµατολόγια, ωστόσο, είναι πιθανό να αποδειχθούν κοστοβόρα και 

χρονοβόρα στη συµπλήρωσή τους, µε αποτέλεσµα να αποθαρρύνονται στη χρήση τους, 

τόσο οι ασθενείς, όσο και οι θεραπευτές. Εποµένως, ένα κλινικά χρήσιµο µέτρο της 

ικανοποίησης των ασθενών από υπηρεσίες φυσικοθεραπείας θα πρέπει να είναι σχετικά 

σύντοµο, εύκολο και ανέξοδο στη χορήγησή του, να περιέχει τα κατάλληλα στοιχεία, και 

να φέρει τις κατάλληλες ψυχοµετρικές ιδιότητες (Beattie et al., 2005b). 

 

Μία ανασκόπηση της αρθρογραφίας αποκάλυψε ορισµένα ερωτηµατολόγια τα οποία 

χρησιµοποιήθηκαν για την ανίχνευση της ικανοποίησης των ασθενών από υπηρεσίες 

φυσικοθεραπείας. Τα εργαλεία αυτά είχαν, στην πλειοψηφία τους, εξεταστεί για τις 

ψυχοµετρικές τους ιδιότητες, και κάποια από αυτά δοκιµάστηκαν και σε αλλόγλωσσο 

περιβάλλον, αλλά κανένα από αυτά δεν ήταν γραµµένο στην ελληνική γλώσσα. Έτσι, 

προκειµένου να υπάρξει ένα εργαλείο αντίστοιχο και για το ελληνικό περιβάλλον, 

επιλέχθηκε το Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών (Patient Satisfaction 

Questionnaire-PSQ) των Monnin και Perneger, (2002). Το εν λόγω εργαλείο εξετάστηκε 

στο γαλλόφωνο τµήµα της Ελβετίας και επιλέχθηκε διότι καλύπτει όλους τους σχετικούς 

τοµείς ικανοποίησης των ασθενών από υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και είναι αρκετά 

σύντοµο κι εύκολο να συµπληρωθεί. Τα κριτήρια αυτά επίσης εκπληρώνονται από τα 

ερωτηµατολόγια των Beattie et al., (2002), Mendonça και Guerra, (2007) και Sadeq και 

Adib, (2002). Ωστόσο, αυτά τα ερωτηµατολόγια δεν προσφέρουν τη δυνατότητα στους 
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ασθενείς να προβούν σε πρόσθετες παρατηρήσεις, και έχουν δοκιµαστεί εκτός Ευρώπης, 

στην Αµερική, στη Βραζιλία και στο Κουβέιτ αντίστοιχα, όπου οι διαπολιτισµικές 

διαφορές µεταξύ των χωρών αυτών και της Ελλάδας είναι ακόµη µεγαλύτερες σε σχέση µε 

τις ευρωπαϊκές χώρες. Τα ερωτηµατολόγια των Goldstein, Elliott και Guccione, (2000), 

καθώς και των Roush και Sonstroem, (1999) περιέχουν ερωτήσεις σχετικά µε το κόστος 

της φυσιοθεραπείας που επιβαρύνει τον ασθενή. Αυτό, ωστόσο, δεν µπορεί να εφαρµοστεί 

στις δηµόσιες δοµές της ΠΦΥ του ελλαδικού χώρου, διότι τέτοιου είδους δαπάνες 

καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να 

σηµειωθεί ότι σε έρευνα που διεξήγαγαν οι Roush, Jones και Nassaney, (2007) 

συγκρίνοντας το PSQ των Monnin και Perneger, (2002) και το Physical therapy Outpatient 

Satisfaction Survey (PTOPS) των Roush και Sonstroem, (1999), βρήκαν ότι το PSQ 

παρουσίαζε µεγαλύτερη αξιοπιστία, κι αυτός ήταν ακόµη ένας λόγος για την επιλογή του. 

 

Από τα ερωτηµατολόγια που υπέστησαν µετάφραση, διαπολιτισµική προσαρµογή και 

εξέταση των ψυχοµετρικών τους ιδιοτήτων σε αλλόγλωσσο περιβάλλον διακρίνουµε αυτά 

των Beattie et al., (2002), των Goldstein, Elliott και Guccione, (2000), των Roush και 

Sonstroem, (1999) καθώς και των Monnin και Perneger, (2002). Το αµερικάνικο MedRisk 

Instrument for Measuring Patient Satisfaction With Physical Therapy Care (MRPS) των 

Beattie et al., (2002) δοκιµάστηκε, από τους Oliveira et al., (2014) στη Βραζιλία σε 

πληθυσµό πορτογαλλόφωνων ασθενών, επιδεικνύοντας µέτρια αξιοπιστία κι εγκυρότητα. 

Επίσης, το ίδιο ερωτηµατολόγιο δοκιµάστηκε από τους Beattie et al., (2007) στην Ισπανία 

και επέδειξε την ίδια παραγοντική δοµή µε την αρχική αµερικάνικη έκδοση. Το 

αµερικάνικο Physical Therapy Outpatient Satisfaction Survey (PTOPS) των Roush και 

Sonstroem, (1999) δοκιµάστηκε από τους Vanti et al., (2013a) στην Ιταλία και από τους 

Casserley-Feeney et al., (2008) στην Ιρλανδία και επέδειξε καλές ψυχοµετρικές ιδιότητες. 

Το, επίσης αµερικάνικο, Physical Therapy Patient Satisfaction Questionnaire (PTPSQ) των 

Goldstein, Elliott and Guccione, (2000) δοκιµάστηκε από τους Vanti et al., (2013b) και 

τους Vanti et al., (2014) στην Ιταλία και επέδειξε επίσης καλές ψυχοµετρικές ιδιότητες. Το 

γαλλικό PSQ των Monnin και Perneger, (2002) δοκιµάστηκε στη Γερµανία κι επέδειξε 

ικανοποιητική αξιοπιστία κι εγκυρότητα (Scascighini, Angst and Aeschlimann, 2008). 

Ωστόσο, παρ’ όλες τις µελέτες που έγιναν σε παγκόσµιο επίπεδο, οι ερευνητές δεν έχουν 

καταλήξει σε ένα ερωτηµατολόγιο που θα αποτελούσε το µέτρο σύγκρισης, τον «χρυσό 
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κανόνα» για όλα τα υπόλοιπα (Roush και Sonstroem, 1999; Scascighini, Angst and 

Aeschlimann, 2008). 

 

Ένα ερωτηµατολόγιο µέτρησης ικανοποίησης θα πρέπει να διαθέτει αφενός 

αξιοπιστία – δηλαδή να αποδίδει σταθερά και ακριβή αποτελέσµατα σε βάθος χρόνου που 

δε θα επηρεάζονται από τυχαία σφάλµατα µέτρησης, και αφετέρου εγκυρότητα – δηλαδή 

να αποτυπώνει την έννοια την οποία σχεδιάστηκε να µετρήσει (Αλετράς και συν., 2009), 

που στην περίπτωσή µας είναι ο πραγµατικός βαθµός ικανοποίησης των ασθενών από 

υπηρεσίες φυσικοθεραπείας. 

 

Τα περισσότερα ερωτηµατολόγια που αφορούν την ικανοποίηση των ασθενών από 

υπηρεσίες φυσικοθεραπείας έχουν αναπτυχθεί σε αγγλόφωνες χώρες. Ωστόσο, η 

µετάφρασή τους δεν αρκεί για να χρησιµοποιηθούν σε µη αγγλόφωνη χώρα. Σύµφωνα µε 

τους Beaton et al., (2000), είναι απαραίτητη και η διαδικασία της διαπολιτισµικής 

προσαρµογής τους προκειµένου να υπάρξει ισοδυναµία στο νόηµα µεταξύ του αρχικού και 

του µεταφρασµένου ερωτηµατολογίου και προκειµένου να είναι δυνατή η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων µεταξύ των διαφόρων χωρών. 

 

 

1.8 Σκοπός και σηµασία της έρευνας – υποθέσεις 

 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει ένα 

ερωτηµατολόγιο που να µετρά την ικανοποίηση των ασθενών από υπηρεσίες 

φυσικοθεραπείας γραµµένο στην ελληνική γλώσσα, το οποίο να έχει εξεταστεί για τις 

ψυχοµετρικές του ιδιότητες. Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει η παρούσα µελέτη. Για 

τους λόγους που προαναφέρθηκαν, επιλέχθηκε το ερωτηµατολόγιο PSQ των Monnin και 

Perneger, (2002), το οποίο υπέστη µετάφραση, διαπολιτισµική προσαρµογή και έλεγχο των 

ψυχοµετρικών του ιδιοτήτων, όπως είναι η πρακτικότητα στη χρήση του, η αξιοπιστία και 

η εγκυρότητά του.  

 

Όταν ένα ερωτηµατολόγιο υπόκειται σε µετάφραση και διαπολιτισµική προσαρµογή, 

θεωρείται ότι η νέα έκδοση διατηρεί τις ψυχοµετρικές ιδιότητες της αρχικής. Ωστόσο, 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτό δε συµβαίνει, λόγω πολιτισµικών διαφορών µεταξύ των 
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λαών στους οποίους απευθύνονται αντίστοιχα η αρχική και η µεταφρασµένη έκδοση 

(Oliveira et al., 2014). Γι’ αυτό το λόγο, οι ψυχοµετρικές ιδιότητες µιας νέας έκδοσης ενός 

ήδη υπάρχοντος ερωτηµατολογίου θα πρέπει να εξεταστούν από µηδενική βάση στο νέο 

περιβάλλον. 

 

Σε αυτά τα πλαίσια, η κύρια υπόθεση της παρούσας έρευνας είναι ότι η ελληνική 

έκδοση του PSQ είναι σε ικανοποιητικό βαθµό αξιόπιστη, έγκυρη και πρακτική στην 

εφαρµογή της στο ελληνικό περιβάλλον, και ότι οι ιδιότητές της αυτές θα είναι εφάµιλλες 

µε αυτές του αρχικού γαλλικού ερωτηµατολογίου (Monnin and Perneger, 2002), καθώς και 

µε αυτές της γερµανικής έκδοσης (Scascighini, Angst and Aeschlimann, 2008). 

 

Οι επιµέρους υποθέσεις που τέθηκαν έχουν ως εξής. Το PSQ-GR: 

- θα είναι αρκετά πρακτικό και εύκολα εφαρµόσιµο στο περιβάλλον για το οποίο 

σχεδιάστηκε 

- θα έχει αποδεκτή εσωτερική συνοχή και αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης 

- θα έχει αποδεκτή εγκυρότητα περιεχοµένου και συγκλίνουσα εγκυρότητα 

- θα έχει παραγοντική δοµή όµοια µε αυτή της αρχικής γαλλικής έκδοσης 

Επίσης, θα εξεταστεί το ενδεχόµενο αν µία διαφορετική παραγοντική δοµή, 

προσαρµοσµένη στα ελληνικά δεδοµένα, επιδείξει βελτιωµένες ψυχοµετρικές ιδιότητες. 

 

Σε περίπτωση που οι υποθέσεις αυτές επαληθευτούν, τότε η ελληνική έκδοση του εν 

λόγω ερωτηµατολογίου (PSQ-GR) θα αποδειχθεί ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για την 

επιστηµονική κοινότητα των Ελλήνων φυσικοθεραπευτών, αλλά και των δηµοσίων δοµών 

πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας που παρέχουν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας. Χάρη στην 

εφαρµογή του, οι εν λόγω φορείς θα είναι σε θέση να γνωρίζουν το βαθµό ικανοποίησης 

των ασθενών τους από τις υπηρεσίες που έλαβαν, και κατ’ επέκταση, να έχουν εικόνα για 

την ποιότητα των υπηρεσιών που προσέφεραν. Εποµένως, θα µπορούν να προβούν και στις 

ανάλογες βελτιώσεις στον τρόπο παροχής της φυσικοθεραπευτικής αγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Η εν λόγω έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 3 φάσεις. Η πρώτη φάση περιλάµβανε τη 

µετάφραση και τη διαπολιτισµική προσαρµογή του ερωτηµατολογίου των Monnin και 

Perneger (2002). Η δεύτερη φάση της έρευνας περιλάµβανε την πιλοτική έρευνα και την εκ 

νέου τροποποίηση και τελική διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου. Η τελευταία φάση 

αφορούσε τη διερεύνηση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας της ελληνικής έκδοσης του 

Ερωτηµατολογίου Ικανοποίησης Ασθενών (Patient Satisfaction Questionnaire in Greek 

(PSQ-GR)) (Παράρτηµα Α). Η έρευνα έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του  

Φυσικοθεραπευτήριου του Πρωτοβάθµιου Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΠΕ∆Υ) της 3ης 

Υγειονοµικής Περιφέρειας της Ελλάδας (ΥΠΕ) στη Θεσσαλονίκη. Η εκπόνησή της 

εγκρίθηκε από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Μονάδων Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας της 

Ελλάδος µε την υπ. αριθµ. πρωτ. ∆3β/29085 πράξη της. 

 

 

2.2 Το αρχικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών (PSQ) 

 

Η αρχική έκδοση του PSQ από υπηρεσίες φυσικοθεραπείας είναι ένα γενικό, 

πολυδιάστατο ερωτηµατολόγιο αυτοαξιολόγησης στη γαλλική γλώσσα, µε 14 ερωτήσεις 

κλειστού τύπου και τρία ανοιχτά ερωτήµατα. Το ερωτηµατολόγιο αυτό συντάχθηκε το 

1999 στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Γενεύης στην Ελβετία, στα πλαίσια ενός 

προγράµµατος διασφάλισης της ποιότητας (Monnin and Perneger, 2002). Στη συνέχεια 

δοκιµάστηκε σε δείγµα 528 ασθενών, που είτε ήταν νοσηλευόµενοι είτε εξωτερικοί 

ασθενείς του Τµήµατος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο εν λόγω νοσοκοµείο. 

Το ποσοστό παρακολούθησης των ασθενών (follow-up rate) ανερχόταν στο 52%. Στα 

δεδοµένα της έρευνας διεξήχθη παραγοντική ανάλυση µε σκοπό τον εντοπισµό των πιο 

σηµαντικών πτυχών της ικανοποίησης των ασθενών. Η εσωτερική συνοχή κυµαινόταν από 

0,77 έως 0,90 µετρούµενη µε τον συντελεστή άλφα του Cronbach (Cronbach’s alpha). H 
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αξιοπιστία επανεξέτασης (ελέγχου-επανελέγχου) δεν ελέγχθηκε στο αρχικό 

ερωτηµατολόγιο. Η αξιολόγηση έδειξε ότι οι νεότεροι ασθενείς είναι λιγότερο 

ικανοποιηµένοι από τους ηλικιωµένους ασθενείς όσον αφορά το περιβάλλον παροχής 

υπηρεσιών και τις διαδικασίες εγγραφής και κλεισίµατος ραντεβού. Οι συγγραφείς 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι, συνολικά, το αρχικό PSQ αποτελούσε ένα έγκυρο και 

αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης για την ικανοποίηση τόσο εσωτερικών, όσο κι 

εξωτερικών ασθενών. 

 

Από τις 14 ερωτήσεις κλειστού τύπου του αρχικού ερωτηµατολογίου, η πρώτη 

αφορούσε τον τρόπο επιλογής του κέντρου αποκατάστασης και οι υπόλοιπες 13 

αφορούσαν παραµέτρους ικανοποίησης των ασθενών µετρηµένες σε πεντάβαθµη κλίµακα. 

Σύµφωνα µε τους Scascighini, Angst and Aeschlimann (2008) αυτή η κλίµακα δεν είναι 

µια κλίµακα Likert της οποίας τα διαστήµατα είναι όλα ίσα µεταξύ τους. Ως εκ τούτου, δεν 

θα ήταν µαθηµατικά ορθό να υπολογιστούν στατιστικά µεγέθη, όπως οι µέσοι όροι και οι 

τυπικές αποκλίσεις µε σκοπό να προσδιοριστούν τα τελικά αποτελέσµατα. Ωστόσο, αυτή η 

µέθοδος ανάλυσης χρησιµοποιείται ευρύτατα σε ανάλογες έρευνες στον χώρο της υγείας 

όπου χρησιµοποιούνται εργαλεία αξιολόγησης, και χρησιµοποιήθηκε και στην αρχική 

έρευνα των Monnin and Perneger (2002).  

 

Στη συνέχεια, το ερωτηµατολόγιο αυτό µεταφράστηκε από τα γαλλικά στα 

γερµανικά, υπέστη διαπολιτισµική προσαρµογή και ερευνήθηκε για την εγκυρότητα και 

την αξιοπιστία του από τους Scascighini, Angst και Aeschlimann (2008). Η εν λόγω έρευνα 

απέδειξε ότι και η γερµανική εκδοχή του ερωτηµατολογίου είναι έγκυρη και αξιόπιστη, 

όπως απέδειξαν οι τιµές των αντίστοιχων δεικτών αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Επίσης, η 

συγκεκριµένη έρευνα εξέτασε και την αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου (ή αξιοπιστία 

επανεξέτασης), η οποία δεν είχε  ερευνηθεί από τους Monnin and Perneger (2002) και η 

οποία επίσης αποδείχθηκε ικανοποιητική. 

 

Το ίδιο ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε στη συνέχεια από τους  Devreux et al., 

(2012) µε σκοπό τη µελέτη της ικανοποίησης ασθενών και τη σχέση της µε την 

ικανοποίηση των εργαζοµένων σε δηµόσια, ιδιωτικά και πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία στην 

πόλη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Το ερωτηµατολόγιο των Monnin and Perneger 

(2002) µεταφράστηκε στα Αραβικά και υπέστη διαπολιτισµική προσαρµογή. Στη συνέχεια, 
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δόθηκε σε ασθενείς, εσωτερικούς κι εξωτερικούς, που παρακολουθούσαν συνεδρίες 

φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας, µε σκοπό τη διερεύνηση του βαθµού ικανοποίησής 

τους. 

 

 

2.3 Μετάφραση και διαπολιτισµική προσαρµογή 

 

Για τη µετάφραση και διαπολιτισµική προσαρµογή του Patient Satisfaction 

Questionnaire (PSQ) λήφθηκαν υπόψη τα έξι, διεθνώς αναγνωρισµένα, στάδια που έχουν 

περιγραφεί από τους Beaton et al., (2000), καθώς και από τους Guillemin et al., (1993). Τα 

στάδια αυτά ακολουθήθηκαν συχνά σε παρόµοιες έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία 

(Cacchio et al., 2012; Vanti et al., 2013b; Vanti et al., 2014; Scascighini, Angst and 

Aeschlimann, 2008). 

 

 Η µετάφραση του ερωτηµατολογίου από τα γαλλικά στα ελληνικά έγινε από την ίδια 

την ερευνήτρια και αφότου λήφθηκε υπόψη τόσο η σηµασιολογική, όσο και η 

εννοιολογική πλευρά των όρων του αρχικού ερωτηµατολογίου (Πατσάλης, 2012). Αρχικά 

επιχειρήθηκε µία «κατά γράµµα» µετάφραση, έτσι ώστε το µεταφρασµένο κείµενο να είναι 

όσο το δυνατό πιο κοντά στο αρχικό. Ωστόσο, έγιναν εξαρχής µερικές προσαρµογές, όπως 

οι εξής: η λέξη «Hôpital» µεταφράστηκε ως «φυσικοθεραπευτήριο», διότι οι µονάδες της 

ΠΦΥ στην Ελλάδα που παρέχουν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, είναι ως επί το πλείστον 

εξωνοσοκοµειακές. Επίσης, η λέξη «amabilité» που στα ελληνικά σηµαίνει «ερασµιότητα» 

µεταφράστηκε ως «φιλικότητα» για να γίνει κατανοητή από το σύνολο του πληθυσµού στο 

οποίο θα απευθυνόταν το ερωτηµατολόγιο. Τέλος, προστέθηκε η εισαγωγική ενότητα 

«∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά» µε 3 ερωτήσεις που αφορούν το φύλο, την ηλικία του 

κάθε συµµετέχοντα στην έρευνα και τη συχνότητα επισκέψεών του στην υπηρεσία. 

 

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από 6 φυσικοθεραπευτές, υπαλλήλους του 

Φυσικοθεραπευτηρίου της 3ης ΥΠΕ να µελετήσουν το ερωτηµατολόγιο και να προτείνουν 

τυχόν µετατροπές, οι οποίες κατά τη γνώµη τους θα το βοηθούσαν να γίνει πιο κατανοητό 

στους ασθενείς που προσέρχονταν για θεραπεία στο συγκεκριµένο χώρο. Έτσι, 

προτάθηκαν από τους φυσικοθεραπευτές και υιοθετήθηκαν από τη συγγραφέα, οι εξής 

µετατροπές:  



 22

- Η ενότητα «∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά» χωρίστηκε στην ενότητα «Στοιχεία 

συµµετέχοντα» που περιελάµβανε το φύλο και την ηλικία, και στην ενότητα 

«Συχνότητα επισκέψεων στο χώρο» 

- Η ερώτηση «simplicité des formalités  et temps nécessaire à obtenir votre premier 

rendez-vous» χωρίστηκε σε δύο ερωτήσεις (µία για την απλότητα των 

διαδικασιών και µία για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για το κλείσιµο των 

ραντεβού) 

- Το ίδιο συνέβη και µε την ερώτηση που αφορά την ευκολία προσανατολισµού, 

καθώς και µε την ερώτηση που αφορά την άνεση, καθαριότητα, φωτισµό και 

θερµοκρασία δωµατίου (χωρίστηκαν η καθεµία σε 2 ερωτήσεις).  

 

 

2.4 Πιλοτική φάση της έρευνας 

 

Κατόπιν ακολούθησε η πιλοτική φάση της έρευνας µε τη χορήγηση του 

ερωτηµατολογίου σε 11 ασθενείς, που κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του και να 

πουν τη γνώµη τους σχετικά µε τη σαφήνεια των ερωτήσεων. 

 

Προκειµένου να λάβει χώρα ο προέλεγχος του ερωτηµατολογίου εφαρµόστηκε η 

µέθοδος των γνωστικών συνεντεύξεων, προκειµένου να διαπιστωθεί αν οι ερωτήσεις ήταν 

σαφείς ή αν οι ασθενείς συναντούν δυσκολίες ως προς το νόηµα, τη διατύπωση και το 

λεξιλόγιο τους. Η γνωστική συνέντευξη (ή γνωστικός έλεγχος) αποτελεί µία  τεκµηριωµένη 

ποιοτική ερευνητική µέθοδο ειδικά σχεδιασµένη να διερευνήσει κατά πόσον µια ερώτηση 

που γίνεται στα πλαίσια µιας έρευνας ικανοποιεί τον προορισµό της (Willis and Artino, 

2013). 

 

 Από τους 7 τρόπους διεξαγωγής µιας γνωστικής συνέντευξης που προτείνονται από 

τους Willis και Artino, (2013), χρησιµοποιήθηκαν 2. Έτσι, αφενός µεν οι συµµετέχοντες 

ενθαρρύνονταν να εκφράζουν ρητά τις σκέψεις και τις απορίες τους, καθώς διάβαζαν τις 

ερωτήσεις (think-aloud interviewing), αφετέρου δε δέχονταν ερωτήσεις από την 

ερευνήτρια, οι οποίες δεν ήταν τυποποιηµένες, αλλά αυθόρµητες και αποσκοπούσαν στο 

να διαπιστωθεί σε ποιο βαθµό έγιναν κατανοητές οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου από 

τον κάθε συµµετέχοντα (reactive verbal probes). 
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Στόχοι της πιλοτικής έρευνας ήταν: 

- Η µέτρηση του χρόνου συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, και 

- Ο έλεγχος της σαφήνειας και κατανόησης των ερωτήσεων που οδήγησε στις 

παρακάτω αλλαγές και τροποποιήσεις: 

• Η ερώτηση «Έχετε ξανακάνει φυσικοθεραπείες στο χώρο µας» 

διατυπώθηκε ως εξής: «Ήταν η πρώτη φορά που κάνατε φυσικοθεραπείες στο χώρο µας ή 

έχετε ξανακάνει και στο παρελθόν;» 

• Η ερώτηση που αφορά την ευκολία προσανατολισµού γύρω από το κτίριο 

εξαιρέθηκε, διότι θεωρήθηκε ότι το νόηµά της καλύπτεται από την ερώτηση που αφορά 

την ευκολία πρόσβασης στο φυσικοθεραπευτήριο.  

• Η ερώτηση «ποιότητα των πληροφοριών που λάβατε σχετικά µε τη 

µελλοντική σας πορεία» µετατράπηκε σε «πληροφορίες που λάβατε σχετικά µε την εξέλιξη 

της πάθησής σας στο µέλλον» διότι διαπιστώθηκε ότι προκαλεί σύγχυση στους ασθενείς 

σχετικά µε το νόηµά της. 

• Επίσης σύγχυση προκαλούσε και η ερώτηση που αφορούσε την 

προσαρµογή του θεραπευτικού σχήµατος στις ιδιαιτερότητες του προβλήµατος του ασθενή. 

Γι’ αυτό το λόγο µετατράπηκε σε «προσπάθεια του θεραπευτή να προσαρµόσει τη 

θεραπεία που λάβατε στις ιδιαίτερες ανάγκες του προβλήµατός σας». 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει τον κόπο να σηµειωθεί ότι οι νεότεροι σε ηλικία ασθενείς δεν 

είχαν κανένα πρόβληµα να ανταποκριθούν ακόµη και στην αρχική µορφή του 

ερωτηµατολογίου. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ασθενών που προσέρχονται στο 

φυσικοθεραπευτήριο είναι µεγάλης ηλικίας και σχετικά χαµηλού µορφωτικού επιπέδου 

και, ως εκ τούτου, έχουν περιορισµένες δυνατότητες κατανόησης. Αυτός ήταν ο λόγος για 

τις τροποποιήσεις που έγιναν στο ερωτηµατολόγιο. 

 

Τέλος, σύµφωνα µε την προτροπή των Beaton et al., (2000) το ερωτηµατολόγιο 

δόθηκε σε ένα δωδεκάχρονο κορίτσι που ήρθε ως ασθενής στο θεραπευτήριο, αφού 

ζητήθηκε πρώτα η γονική συναίνεση, µε σκοπό να διαπιστωθεί αν το ερωτηµατολόγιο 

γίνεται κατανοητό στην ελληνική γλώσσα από ένα άτοµο που γνωρίζει ελληνικά σε 

επίπεδο έκτης δηµοτικού. Σύµφωνα µε τους ανωτέρω συγγραφείς, η πρακτική αυτή είναι 

κοινή σε έρευνες που απαιτούν τη χρήση ερωτηµατολογίου. Μετά από συζήτηση µε την 
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ανήλικη συµµετέχουσα στην έρευνα, αποφασίστηκε να δοθούν τα στοιχεία (items) του 

ερωτηµατολογίου µε τη µορφή ερωτήσεων που ξεκινούν µε τη φράση «Πώς 

αξιολογείτε…;».  

 

Το ερωτηµατολόγιο, στη τελική µορφή που έλαβε στην ελληνική γλώσσα, 

αποτελείται από 4 εισαγωγικές ερωτήσεις που αφορούν το φύλο, την ηλικία, τη συχνότητα 

επισκέψεων των ασθενών στο φυσικοθεραπευτήριο και τον τρόπο επιλογής του, από 15 

ερωτήσεις κλειστού τύπου και 2 ανοιχτού τύπου που αφορούσαν την ικανοποίηση των 

ασθενών από την υπηρεσία που έλαβαν. Το ερωτηµατολόγιο στην τελική του µορφή 

παρατίθεται στο Παράρτηµα Α. 

 

 

2.5 Προϋποθέσεις συµµετοχής στην έρευνα 

 

Στην έρευνα έλαβαν µέρος οι πρώτοι 107 ασθενείς µε µυοσκελετικά προβλήµατα που 

έλαβαν θεραπεία κατά τους µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο του 2015 στο 

φυσικοθεραπευτήριο της 3ης ΥΠΕ. Το δείγµα ήταν δείγµα ευκολίας και τα κριτήρια 

επιλογής των συµµετεχόντων στην έρευνα είχαν ως εξής: 

 

1) έτος ηλικίας άνω των 18 ετών 

2) ικανότητα να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο (να µην έχουν διαγνωσµένη 

σοβαρή εγκεφαλική βλάβη που να επηρεάζει τη διανοητική τους ικανότητα) 

3) να γνωρίζουν ελληνικά τουλάχιστον στο επίπεδο ενός 12χρονου παιδιού 

4) να έχουν ολοκληρώσει τις 10 καθηµερινές συνεδρίες που δικαιούνται από τον 

νόµο 

5) να συναινέσουν ονοµαστικά και ενυπόγραφα µετά την πληροφόρησή τους από την 

ερευνήτρια. Το έντυπο συναίνεσης που εξυπηρέτησε αυτόν το σκοπό παρατίθεται στο 

Παράρτηµα Β. 

 

Από την έρευνα αποκλείστηκαν όσοι ασθενείς δεν συναίνεσαν να συµµετέχουν ή 

είχαν απουσιάσει κατά τη διάρκεια των 10 ηµερών που έπρεπε να ολοκληρώσουν το 

θεραπευτικό τους πρόγραµµα, µε αποτέλεσµα να έχουν συµπληρώσει λιγότερες από 10 

συνεδρίες. 
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2.6 ∆ιαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 

 

Μετά το πέρας των 10 συνεδριών ζητήθηκε από κάθε ασθενή προσωπικά να 

συµµετέχει στην έρευνα, αφού του είχαν παρασχεθεί οι κατάλληλες οδηγίες που 

αφορούσαν τους σκοπούς της έρευνας. Στους ασθενείς που συναινούσαν δόθηκε ένα 

πακέτο που περιλάµβανε το έντυπο συναίνεσης συµµετέχοντα και 2 ερωτηµατολόγια, τα 

οποία ανά ζεύγη έφεραν τον ίδιο διακριτικό αριθµό, ώστε να γνωρίζει η ερευνήτρια την 

αντιστοιχία τους. Αυτό έγινε για να διατηρηθεί µεν η ανωνυµία των συµµετεχόντων, αλλά 

και να καταστεί δυνατός ο υπολογισµός της αξιοπιστίας επανεξέτασης. Οι ασθενείς 

διάβαζαν και υπέγραφαν το έντυπο συναίνεσης, το οποίο επιστρεφόταν στην ερευνήτρια. 

Το πρώτο ερωτηµατολόγιο (ερωτηµατολόγιο ελέγχου) συµπληρωνόταν ανώνυµα από τους 

συµµετέχοντες στον χώρο του θεραπευτηρίου µετά το πέρας της τελευταίας τους συνεδρίας 

και τοποθετούνταν σε ένα κουτί που βρισκόταν σε εµφανή θέση στον χώρο αναµονής του 

φυσικοθεραπευτηρίου. Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο (ερωτηµατολόγιο επανελέγχου), όµοιο 

µε το πρώτο, δινόταν µέσα σε φάκελο µε προπληρωµένο ταχυδροµικό τέλος και ζητούνταν 

από τους ασθενείς να το συµπληρώσουν, επίσης ανώνυµα, και να το στείλουν ταχυδροµικά 

µία εβδοµάδα µετά τη συµπλήρωση του πρώτου ερωτηµατολογίου. Με σκοπό τη 

µεγιστοποίηση του αριθµού των επιστρεφόµενων ερωτηµατολογίων, οι συµµετέχοντες 

στην έρευνα ασθενείς λάµβαναν δύο τηλεφωνικές κλήσεις, µία βδοµάδα και τρεις 

βδοµάδες µετά τη συµπλήρωση του πρώτου ερωτηµατολογίου, που τους υπενθύµιζαν την 

αποστολή του. 

 

 

2.7 Εξέταση ψυχοµετρικών ιδιοτήτων του ερωτηµατολογίου 

 

Για να είναι ακριβή τα συµπεράσµατα µιας έρευνας, θα πρέπει το εργαλείο µέτρησης 

που χρησιµοποιείται να είναι επαρκές (Πατσάλης, 2012). Η επάρκειά του συνίσταται στην 

επάρκεια των ψυχοµετρικών ιδιοτήτων του. Στην παρούσα έρευνα, οι ψυχοµετρικές 

ιδιότητες του ερωτηµατολογίου που εξετάστηκαν ήταν η πρακτικότητα της εφαρµογής του, 

η αξιοπιστία και η εγκυρότητά του. 
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2.8 Πρακτική εφαρµογή και αποδοχή από τους συµµετέχοντες 

 

Η πρακτική εφαρµογή αφορά την έκταση στην οποία µπορεί να εφαρµοσθεί το 

εργαλείο στην καθηµερινή πρακτική. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της πρακτικής 

εφαρµογής περιλαµβάνουν την αναµενόµενη ώρα που απαιτείται για τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου, το ποσοστό των ερωτηµατολογίων επανελέγχου σε σχέση µε τα 

ερωτηµατολόγια ελέγχου και το ποσοστό των πλήρως συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων. 

Τα δύο τελευταία κριτήρια είναι ένα µέτρο της αποδοχής των ερωτηµατολογίων από τον 

πληθυσµό στον οποίο απευθύνονται (Scascighini, Angst and Aeschlimann, 2008). 

 

 

2.9 Αξιοπιστία 

 

Η αξιοπιστία εκτιµάται από το βαθµό επαναληπτικότητας των αποτελεσµάτων των 

µετρήσεων µετά από επανειληµµένη εφαρµογή της ίδιας µεθόδου (πχ. ερωτηµατολογίου) 

στο ίδιο υποκείµενο (Τούντας και Οικονόµου, 2007). Σε περίπτωση εφαρµογής ενός 

ερωτηµατολογίου σε µια έρευνα, η έννοια της αξιοπιστίας αναφέρεται στην ικανότητά του 

να παρέχει µετρήσεις που να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια και σταθερότητα, δηλαδή 

µετρήσεις που είναι απαλλαγµένες από τυχαία σφάλµατα (Γαλάνης, 2013; Αλετράς και 

συν., 2009). 

 

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι η αξιοπιστία ενός ερωτηµατολογίου εξαρτάται από τις 

απαντήσεις των συµµετεχόντων στο εκάστοτε περιβάλλον στο οποίο εφαρµόζεται και όχι 

από το ερωτηµατολόγιο καθ’ αυτό. Ως εκ τούτου, η αξιοπιστία ενός ερωτηµατολογίου 

πρέπει να ελέγχεται πάντοτε σε µια νέα έρευνα, ανεξάρτητα από το αν το ερωτηµατολόγιο 

έχει εµφανίσει υψηλή αξιοπιστία σε προγενέστερες µελέτες (Γαλάνης, 2013). 

 

Η εκτίµηση της αξιοπιστίας ενός ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει την εκτίµηση της 

αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου (ή εξέτασης-επανεξέτασης), της αξιοπιστίας ηµίσεων 

τµηµάτων, της αξιοπιστίας εναλλακτικών µορφών, της αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας 

και της αξιοπιστίας µεταξύ παρατηρητών (Γαλάνης, 2013). 
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Στην έρευνα αυτή θα µας απασχολήσουν η εκτίµηση της αξιοπιστίας εσωτερικής 

συνέπειας και της αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου. 

 

 

2.9.1Αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου 

 

Η αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου (test-retest reliability) εκτιµά το βαθµό 

συσχέτισης των απαντήσεων των συµµετεχόντων σε ένα ερωτηµατολόγιο που 

συµπληρώνεται σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγµές. Είναι υψίστης σηµασίας οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες συµπληρώνεται το ερωτηµατολόγιο να είναι όµοιες και να 

µην έχει συµβεί κάποια αξιοσηµείωτη µεταβολή που θα επηρέαζε ενδεχοµένως τις 

απαντήσεις των συµµετεχόντων. 

 

 Επίσης µεγάλη σηµασία έχει και το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ των 

δύο χρονικών στιγµών συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου από τους συµµετέχοντες. 

Συνήθως, η συσχέτιση µεταξύ των απαντήσεων των συµµετεχόντων είναι µεγαλύτερη, όσο 

µικρότερο είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της πρώτης και δεύτερης 

συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Στην περίπτωση που το χρονικό διάστηµα που 

µεσολαβεί µεταξύ της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου είναι σχετικά µικρό, τότε 

υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα να εξοικειωθούν οι συµµετέχοντες µε το ερωτηµατολόγιο 

και, βασιζόµενοι στη µνήµη τους, να δώσουν τις ίδιες απαντήσεις. Αυτό το φαινόµενο είναι 

γνωστό ως «αποτέλεσµα µνήµης» (memory effect) και θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά 

υπ’ όψη από τους ερευνητές στον καθορισµό του χρονικού διαστήµατος που µεσολαβεί 

µεταξύ της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου (Γαλάνης, 2013). 

 

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε το χρονικό διάστηµα της µίας εβδοµάδας µεταξύ 

της πρώτης και δεύτερης συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, διότι θεωρήθηκε ότι ήταν 

ένα ικανό διάστηµα, ώστε να διατηρήσουν οι ασθενείς την αίσθησή τους από την εµπειρία 

που είχαν από την θεραπεία τους, χωρίς, ωστόσο να επηρεαστούν από οποιοδήποτε 

«αποτέλεσµα µνήµης». Το ίδιο χρονικό διάστηµα επιλέχθηκε και στην έρευνα των Vanti et 

al., 2013a) και Πατσάλη (2012), αλλά και οι Scascighini, Angst and Aeschlimann (2008) 

επέλεξαν το παρόµοιο διάστηµα των 10 ηµερών για παρόµοια µελέτη. 
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Για την αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου (ή εξέτασης-επανεξέτασης) εφαρµόστηκε ο 

υπολογισµός του συντελεστή Pearson µεταξύ των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων 

ελέγχου και επανελέγχου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συντελεστής συσχέτισης παίρνει 

τιµές από 0, που φανερώνει µηδενική συσχέτιση µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών, 

µέχρι την τιµή 1 που φανερώνει τη µέγιστη συσχέτιση. Όσο ο συντελεστής Pearson 

πλησιάζει το 1, τόσο πιο ισχυρή θεωρείται η γραµµική συσχέτιση των αντίστοιχων 

µεταβλητών ελέγχου και επανελέγχου (Guedes et al., 2010; Πατσάλης, 2012). Ως 

ικανοποιητική τιµή για τον συντελεστή συσχέτισης Pearson θεωρείται το 0,70 (Ουζούνη 

και Νακάκης, 2011). 

 

Ωστόσο, επειδή ο συντελεστής Pearson µελετά µόνο τη γραµµική συσχέτιση µεταξύ 

των µεταβλητών των ερωτηµατολογίων ελέγχου-επανελέγχου και δεν εξετάζει κατά πόσο 

όµοιες είναι οι απαντήσεις που δόθηκαν την πρώτη και τη δεύτερη φορά (δηλαδή την 

απόλυτη, κατά τιµές, συµφωνία τους), προτείνεται από πολλούς ερευνητές και ο 

υπολογισµός του συντελεστή ενδοταξικής συσχέτισης (intraclass correlation coefficient). Ο 

συντελεστής αυτός υπολογίζεται κυρίως όταν ερευνάται αν τα αποτελέσµατα µιας 

ερευνητικής διαδικασίας παρουσιάζουν αξιοπιστία στην περίπτωση κατά την οποία 

βαθµολογούν µία µεταβλητή δύο ή περισσότεροι παρατηρητές (Γαλάνης, 2013). Παρόλα 

αυτά, αποτελεί κοινή πρακτική στις έρευνες που αφορούν την υγεία ο υπολογισµός του εν 

λόγω συντελεστή, ακόµη και σε περίπτωση αξιολόγησης της αξιοπιστίας επανεξέτασης 

ενός και µόνο ερωτηµατολογίου (Guedes et al., 2010; Αλετράς και συν., 2007; Cacchio et 

al., 2012; Scascighini, Angst and Aeschlimann, 2008; Vanti et al., 2014). 

 

Στην παρούσα µελέτη επιλέχθηκε να υπολογιστεί ο συντελεστής ενδοταξικής 

συσχέτισης ICC (3,1) (two way mixed, absolute agreement) κατά την πρακτική των Vanti 

et al., (2014). Αυτός ο δείκτης επιλέχθηκε, διότι είχαµε 1 µέσο συλλογής δεδοµένων, το 

ίδιο ερωτηµατολόγιο που συµπληρώθηκε 2 φορές,  και δεν αρκούσε απλά η συσχέτιση των 

απαντήσεων, αλλά έπρεπε να διερευνηθεί το κατά πόσο οι απαντήσεις που δόθηκαν στις 

δύο χρονικές στιγµές ήταν όµοιες. Ο δείκτης παίρνει τιµές µεταξύ του 0 και του 1 και µια 

τιµή του µεγαλύτερη του 0,70 θεωρείται επαρκής για να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι το 

ερωτηµατολόγιο χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία επανελέγχου (Rodrigues et al., 2013). 
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2.9.2 Αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας 

 

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας ή συνάφειας (internal consistency reliability) 

αποτυπώνει τον βαθµό στον οποίο όλα τα στοιχεία (items) µιας αθροιστικής κλίµακας 

µετρούν την ίδια δοµή, ή αλλιώς, εννοιολογική κατασκευή (construct) (Αλετράς και συν., 

2009). Η ποσοτικοποίηση της σχέσης µεταξύ των διαφόρων ερωτήσεων ενός 

ερωτηµατολογίου, δηλαδή, µε άλλα λόγια, η διερεύνηση της εσωτερικής του συνάφειας, 

γίνεται µε τον υπολογισµό του συντελεστή Cronbach’s alpha. Σύµφωνα µε τον Πατσάλη 

(2012), ο υπολογισµός του συντελεστή αυτού αποτελεί την πιο ενδεδειγµένη µέθοδο στην 

περίπτωση ερωτηµατολογίου που αποτελείται από κλειστού τύπου ερωτήσεις, και µε 

περισσότερες από 2 επιλογές στις απαντήσεις, όπως στην περίπτωσή µας. Εάν ο 

συντελεστής αυτός λάβει τιµές µεγαλύτερες του 0,7, τότε θεωρούµε πράγµατι ότι τα 

επιµέρους στοιχεία ενός ερωτηµατολογίου συνδέονται στενά µεταξύ τους και εκφράζουν 

την ίδια έννοια. Αν οι τιµές του είναι µικρότερες από 0,7, τότε εξετάζουµε ποιών στοιχείων 

η απαλοιφή τον βελτιώνει, ώστε να αφαιρεθούν τελείως κατά την τελική µορφοποίηση του 

ερωτηµατολογίου (Ουζούνη και Νακάκης, 2011). 

 

Για τον υπολογισµό της αξιοπιστίας εσωτερικής συνάφειας του ερωτηµατολογίου 

υπολογίστηκαν ο συντελεστής Cronbach’s alpha για όλο το ερωτηµατολόγιο, ο 

συντελεστής Cronbach’s alpha για κάθε υποκλίµακα ξεχωριστά και η συσχέτιση του 

καθενός στοιχείου του ερωτηµατολογίου µε την αντίστοιχη υποκλίµακα. Αν οι συσχετίσεις 

των επιµέρους ερωτήσεων µε το σύνολο της υποκλίµακας στην οποία ανήκουν 

υπερβαίνουν το 0,3, τότε θεωρούνται ικανοποιητικές (Σαµακουρή και συν., 2012). 

 

 

2.10 Εγκυρότητα 

 

Ένα ερωτηµατολόγιο θεωρείται έγκυρο όταν µετρά, µε όσον το δυνατό µεγαλύτερη 

ακρίβεια, την έννοια, ή τη µεταβλητή, την οποία έχει ως αντικείµενο. Η αύξηση της 

εγκυρότητας ενός ερωτηµατολογίου συνεπάγεται τη µείωση του συστηµατικού σφάλµατος. 

Η συνολική εγκυρότητα µιας µελέτης δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί, αλλά εκτιµήσεις γι’ 

αυτήν µπορούν να γίνουν µε βάση τις επιµέρους συνιστώσες της, όπως είναι η εγκυρότητα 
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όψης, η εγκυρότητα κριτηρίου, η εγκυρότητα περιεχοµένου και η εγκυρότητα 

εννοιολογικής κατασκευής (Γαλάνης, 2103; Τούντας και Οικονόµου, 2007). Οι εν λόγω 

διαστάσεις της εγκυρότητας θα µας απασχολήσουν και στην παρούσα έρευνα. 

 

2.10.1 Εγκυρότητα όψης 

 

Η εγκυρότητα όψης (face validity) ενός ερωτηµατολογίου αποτελεί µια στοιχειώδη 

µορφή εγκυρότητας που φανερώνει ότι ένα ερωτηµατολόγιο δείχνει να µετρά τη 

µεταβλητή (έννοια) την οποία σχεδιάστηκε να µετρήσει. Η φαινοµενική εγκυρότητα 

προσδιορίζεται µε µια αδρή εκτίµηση του περιεχοµένου των στοιχείων-ερωτήσεων ενός 

ερωτηµατολογίου, εάν, δηλαδή, είναι εννοιολογικά σχετικό µε ό,τι προτίθεται να µετρήσει 

το ερωτηµατολόγιο (Ουζούνη και Νακάκης, 2011). Η εγκυρότητα όψης δεν αποτελεί 

µορφή εγκυρότητας µε τη στενή έννοια και είναι χαρακτηριστικό ότι ο έλεγχός της 

στηρίζεται κυρίως στην υποκειµενική κρίση, παρά στη χρήση στατιστικών µεθόδων 

(Γαλάνης, 2013; Ουζούνη και Νακάκης, 2011). 

 

Η φαινοµενική εγκυρότητα µπορεί είτε  να διαπιστωθεί από τον ίδιο τον ερευνητή, 

είτε από οµάδα ειδικών που γνωρίζουν ή ασχολούνται σε επαγγελµατικό επίπεδο µε την 

προς εξέταση έννοια (Ουζούνη και Νακάκης, 2011). 

 

2.10.2 Εγκυρότητα κριτηρίου 

 

Η εγκυρότητα κριτηρίου (criterion validity) αναφέρεται στο βαθµό ύπαρξης 

συµφωνίας του υπό εξέταση ερωτηµατολογίου µε ένα άλλο ερωτηµατολογίου που  

αποδεδειγµένα διαθέτει εγκυρότητα και αξιοπιστία. Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο 

χρησιµεύει ως εργαλείο  αναφοράς ή «χρυσός κανόνας» για την εκτίµηση της εγκυρότητας 

του υπό εξέταση  ερωτηµατολογίου. Τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο ερωτηµατολόγιο 

πρέπει να µετρούν ακριβώς την ίδια έννοια (Γαλάνης, 2013; Τούντας και Οικονόµου, 

2007). 

 

∆υστυχώς, στη διεθνή βιβλιογραφία δεν αναφέρεται κανένα ερωτηµατολόγιο αρκετά 

έγκυρο και αξιόπιστο, ώστε να χρησιµεύσει ως ο χρυσός κανόνας για την εκτίµηση της 
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εγκυρότητας κριτηρίου, όσον αφορά την ικανοποίηση των ασθενών από υπηρεσίες 

φυσικοθεραπείας ((Roush and Sonstroem, 1999; Scascighini, Angst and Aeschlimann, 

2008). Εποµένως, αυτή η µορφή εγκυρότητας δεν εξετάστηκε στην παρούσα έρευνα. 

 

2.10.3 Εγκυρότητα περιεχοµένου 

 

Η εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity) είναι ο βαθµός στον οποίο ένα 

εργαλείο µέτρησης, πχ. ερωτηµατολόγιο, είναι κατασκευασµένο µε τέτοιον τρόπο, ώστε να 

καλύπτει εννοιολογικά όλες τις διαφορετικές διαστάσεις της µεταβλητής που διατείνεται 

ότι µετράει (Γαλάνης, 2013; Ουζούνη και Νακάκης, 2011). Για παράδειγµα, η αξιολόγηση 

της συνολικής ικανοποίησης των ασθενών πρέπει να περιλαµβάνει τον προσδιορισµό 

παραγόντων, όπως είναι η ικανοποίηση των ασθενών για την φροντίδα που έλαβαν, την 

πληροφόρησή τους, τη συµπεριφορά του προσωπικού, την ποιότητα των ξενοδοχειακών 

υποδοµών (Τούντας και Οικονόµου, 2007). Για να µπορεί να εκτιµηθεί κατάλληλα η 

εγκυρότητα περιεχοµένου ενός εργαλείου µέτρησης, αυτό που πρέπει να εξεταστεί είναι το 

κατά πόσον τα στοιχεία-ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου είναι αντιπροσωπευτικά της 

έννοιας που µετράται µε το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο (Γαλάνης, 2013). 

 

Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να εκτιµηθεί ο βαθµός στον οποίο οι 

διάφορες παράµετροι του PSQ-GR µπορούν να καλύψουν όλες τις διαστάσεις 

ικανοποίησης των ασθενών από τη φυσικοθεραπευτική παρέµβαση που έλαβαν. Κατά τους 

Scascighini, Angst and Aeschlimann, (2008), τα ερωτηµατολόγια που επιδεικνύουν 

εγκυρότητα περιεχοµένου πρέπει να έχουν όσο το δυνατό λιγότερες αναπάντητες 

ερωτήσεις και στις απαντήσεις τους να χρησιµοποιείται όλο το εύρος των πιθανών 

αποκρίσεων µε το δυνατό λιγότερη λοξότητα. Επίσης, οι απαντήσεις τους θα πρέπει να  

παρουσιάζουν το λιγότερο δυνατό το φαινόµενο βάσης (floor effect) ή επίδρασης οροφής 

(ceiling effect). Επειδή στην αρθρογραφία δεν υπάρχει συµφωνία µεταξύ των ερευνητών 

για τον υπολογισµό των φαινοµένων βάσης και οροφής (Argimon-Pallàs et al., 2009; 

Roush,  Jones and Nassaney, 2007; Rodrigues et al., 2013), επιλέχθηκε ο τρόπος 

υπολογισµού των Scascighini, Angst και Aeschlimann, (2008), για να γίνει εφικτή η 

σύγκριση των αποτελεσµάτων της ελληνικής µε τη γερµανική έκδοση του PSQ. 
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2.10.4 Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής 

 

Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) εκφράζει το βαθµό 

στον οποίο ένα εργαλείο µέτρησης, πχ. ερωτηµατολόγιο, αποδίδει τη θεωρητική έννοια για 

τη µέτρηση της οποίας σχεδιάστηκε (Τούντας και Οικονόµου, 2007; Αλετράς και συν., 

2009). Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής µπορεί να προσεγγιστεί µε τον 

υπολογισµό της παραγοντικής εγκυρότητας, της συγκλίνουσας και αποκλίνουσας 

εγκυρότητας και µε τη µέθοδο των γνωστών οµάδων (Ουζούνη και Νακάκης, 2011). Στην 

παρούσα εργασία, θα σταθούµε στον υπολογισµό της παραγοντικής εγκυρότητας και της 

συγκλίνουσας εγκυρότητας. 

 

2.10.4.1 Παραγοντική εγκυρότητα 

 

Η παραγοντική εγκυρότητα (factorial validity) µπορεί να ελεγχθεί µε την 

παραγοντική ανάλυση, η οποία διακρίνεται σε διερευνητική και επιβεβαιωτική. Η 

παραγοντική ανάλυση διεξάγεται µε σκοπό να αποκαλύψει τις υποκείµενες διαστάσεις ενός 

εργαλείου µέτρησης. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτή τη σύνθετη στατιστική 

διαδικασία χρησιµεύουν στη διερεύνηση τόσο της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής 

µίας κλίµακας, όσο και της εσωτερικής συνοχής της (Ουζούνη και Νακάκης, 2011). 

 

Στην παρούσα έρευνα, εφαρµόστηκε ανάλυση πολλαπλών συνιστωσών µε 

περιστροφή Varimax σε κάθε υποκλίµακα της έκδοσης που προτάθηκε από τους αρχικούς 

σχεδιαστές του ερωτηµατολογίου. Η ανάλυση αυτή επιλέχθηκε για να διερευνηθεί η 

παραγοντική δοµή του ερωτηµατολογίου µε βάση τα ελληνικά δεδοµένα και να γίνει η 

σύγκριση µε το γαλλικό ερωτηµατολόγιο. Η µέθοδος Varimax υποθέτει ότι δεν υπάρχει 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των παραγόντων που προκύπτουν και είναι ευρέως 

διαδεδοµένη στη διεθνή βιβλιογραφία για αναλύσεις σε αντίστοιχες έρευνες (Mendonça 

and Guerra, 2007; Vanti et al., 2013a; Roush and Sonstroem, 1999; Beattie et al., 2002). 

 

 Στη συνέχεια, εφαρµόστηκε εκ νέου ανάλυση πολλαπλών συνιστωσών µε 

περιστροφή Varimax στο σύνολο των ερωτήσεων για να ελεγχθεί η υπόθεση αν µια νέα 

µορφή του ερωτηµατολογίου θα ταίριαζε καλύτερα στο ελληνικό περιβάλλον. Η νέα αυτή 

µορφή που προέκυψε εξετάστηκε µε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση, εφαρµόζοντας 
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τη µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας. Παρόλο που η µέθοδος αυτή προτείνεται σε 

περιπτώσεις κανονικότητας της κατανοµής των δεδοµένων, οι Harrington, (2009) και 

Curran, West, και Finch, (1996) αναφέρουν ότι µπορεί να εφαρµοστεί µε ασφάλεια και στις 

περιπτώσεις που η κατανοµή των δεδοµένων είναι µη κανονική, αρκεί το δείγµα να είναι 

µικρό (περίπου 100 ατόµων). Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι η µέθοδος αυτή µπορεί να 

εφαρµοστεί και σε περιπτώσεις όπου λείπουν κάποιες τιµές (missing data), όπως συµβαίνει 

στην περίπτωσή µας. 

 

2.10.4.2 Συγκλίνουσα εγκυρότητα 

 

Για να στοιχειοθετηθεί η συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent validity), θα πρέπει οι 

µετρήσεις της ίδιας µεταβλητής-έννοιας από δύο διαφορετικά εργαλεία µέτρησης να 

αποφέρουν τα ίδια αποτελέσµατα. Η συγκλίνουσα εγκυρότητα επιβεβαιώνεται όταν 

υπάρχει θετική συσχέτιση των βαθµολογιών που προέκυψαν από τη χρήση των δύο 

εργαλείων µέτρησης (Ουζούνη και Νακάκης, 2011). 

 

Σε γενικές γραµµές, η εγκυρότητα ενός µεµονωµένου στοιχείου ενός 

ερωτηµατολογίου υπολογίζεται από διδιάστατες συσχετίσεις µεταξύ του στοιχείου και ενός 

«χρυσού κανόνα» ή ενός συγκρίσιµου εργαλείου µε την ίδια δοµή (Scascighini, Angst and 

Aeschlimann, 2008).  

 

Επειδή, ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα αντίστοιχο εργαλείο µέτρησης στην Ελληνική 

γλώσσα µε παρόµοιο περιεχόµενο ή δοµή που θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως αναφορά 

του ορισµού της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της 

ανάλυσης των πολλαπλών χαρακτηριστικών. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, για να 

διαπιστωθεί η συγκλίνουσα εγκυρότητα, υπολογίζονται συντελεστές συσχέτισης µεταξύ 

του κάθε στοιχείου υπό εξέταση και της κλίµακας στην οποία αυτό ανήκει (Αλετράς και 

συν., 2009). 

 

Επίσης, στην περίπτωση µας, η ερώτηση 14 «Συνοψίστε τη φυσικοθεραπεία σας µε 

µία λέξη» θεωρήθηκε ότι παρέχει ένα κατάλληλο µέτρο σύγκρισης για την εξακρίβωση της 

εγκυρότητας των υποκλιµάκων του ερωτηµατολογίου, καθώς και της συνολικής 

αξιολόγησης, όπως αυτά καθορίζονται από τις ερωτήσεις 1-13 και 15 αντίστοιχα. Το 
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αναµενόµενο είναι να υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ της συνολικής ικανοποίησης των 

ασθενών και των επιµέρους διαστάσεών της. Με αυτήν τη λογική, υπολογίστηκαν οι 

συντελεστές συσχέτισης Spearman µεταξύ της συνολικής βαθµολογίας και των τεσσάρων 

αθροιστικών κλιµάκων (Αλετράς και συν., 2009), καθώς και µεταξύ της ερώτησης 14 και 

της ερώτησης 15, που δίνει µια συνολική εικόνα της ικανοποίησης των ασθενών, όπως 

αυτή εκφράζεται από την πρόθεσή τους να επισκεφτούν ξανά τον χώρο για τη θεραπεία 

τους. 

 

Πρέπει σε αυτό το σηµείο να τονιστεί ότι ο έλεγχος της συγκλίνουσας εγκυρότητας 

του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε µε το συντελεστή Spearman, διότι η αρχική 

εξέταση των δεδοµένων που προέκυψαν από την έρευνα απέδειξε την ύπαρξη σηµαντικού 

βαθµού αριστερής λοξότητας σε αρκετές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, όπως θα φανεί 

στο επόµενο κεφάλαιο (Αλετράς και συν., 2009). Σύµφωνα µε τους Scascighini, Angst and 

Aeschlimann, (2008), ο συντελεστής Spearman θεωρείται εξαιρετικός όταν παίρνει τιµές 1-

0,81, πολύ καλός στις τιµές 0,8-0,61, καλός για 0,60-0,41, επαρκής για 0,40-0,21 και 

πτωχός για 0,20-0,00. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

3.1 Συµµετέχοντες και ανταποκρισιµότητα στην έρευνα 

 

Η διανοµή και συλλογή των ερωτηµατολογίων έλαβαν χώρα τους µήνες Οκτώβριο 

και Νοέµβριο 2015 στο χώρο του Φυσικοθεραπευτηρίου ΠΕ∆Υ της 3ης ΥΠΕ. Η ανάλυση 

των αποτελεσµάτων της έρευνας έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 23.0 και η 

επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση µε το πρόγραµµα SPSS AMOS 23.0. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι το προς µελέτη ερωτηµατολόγιο δεν είχε αρνητικά διατυπωµένες ερωτήσεις, 

οπότε δε χρειάστηκε η αντιστροφή της κωδικοποίησης των απαντήσεων κατά την ανάλυσή 

τους.  

 

Στον χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου ζητήθηκε από 134 ασθενείς να συµµετέχουν 

στην έρευνα. 17 εξ αυτών αρνήθηκαν να συναινέσουν, οπότε συγκεντρώθηκαν τελικά 107 

ερωτηµατολόγια (ερωτηµατολόγια ελέγχου) από ισάριθµους συµµετέχοντες (ποσοστό 

ανταπόκρισης 79,85%). Μετά από τηλεφωνική υπενθύµιση στους 107 ασθενείς 

επιστράφηκαν στην ερευνήτρια 74 ερωτηµατολόγια (ερωτηµατολόγια επανελέγχου), από 

τα οποία τα 2 ήταν τελείως κενά και αποκλείστηκαν από τη στατιστική ανάλυση (ποσοστό 

ανταπόκρισης 67,29%). Ερωτηµατολόγια που είχαν ποσοστό αναπάντητων ερωτήσεων 

µεγαλύτερο από το 10% του συνόλου των ερωτήσεων εξαιρέθηκαν από τον υπολογισµό 

των συντελεστών Cronbach’s alpha και ενδοταξικής συσχέτισης, καθώς και από την 

παραγοντική ανάλυση. Έγκυρα για αυτούς τους υπολογισµούς θεωρήθηκαν 103 

ερωτηµατολόγια ελέγχου (ποσοστό 96,26%) και 68 ερωτηµατολόγια επανελέγχου 

(ποσοστό 91,89%). Ποσοστό 28,62% εκµεταλλεύτηκαν της ευκαιρίας να πουν τη γνώµη 

τους απαντώντας στις ανοικτές ερωτήσεις 16 και 17 που εξαιρέθηκαν από τη περαιτέρω 

στατιστική ανάλυση διερεύνησης της αξιοπιστίας και εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου, 

λόγω χαµηλού ποσοστού ανταπόκρισης. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι για τη στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσµάτων, όπως τα περιγραφικά στοιχεία και ο έλεγχος εγκυρότητας 

και εσωτερικής συνοχής, χρησιµοποιήθηκαν τα έγκυρα ερωτηµατολόγια ελέγχου (ή 

εξέτασης), ενώ για τον υπολογισµό της αξιοπιστίας επανεξέτασης, χρησιµοποιήθηκαν τα 

έγκυρα ερωτηµατολόγια ελέγχου και επανελέγχου των ασθενών που απάντησαν για 
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δεύτερη φορά, κατά την πρακτική των Rodrigues et al., (2013). Για τον υπολογισµό της 

εγκυρότητας περιεχοµένου χρησιµοποιήθηκαν όλα τα έγκυρα ερωτηµατολόγια που 

συλλέχθηκαν. Για τον υπολογισµό της παραγοντικής εγκυρότητας χρησιµοποιήθηκαν όλα 

τα ερωτηµατολόγια ελέγχου. 

 

Ο µέσος όρος του χρόνου συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου ανερχόταν στα 7 

λεπτά της ώρας, όπως µετρήθηκε κατά την πιλοτική φάση. 2 ερωτήσεις απαντήθηκαν από 

όλους τους συµµετέχοντες, η 4η και η 15η. Οι ερωτήσεις µε τις περισσότερες κενές 

απαντήσεις ήταν οι 6η, η 7η, η 8η και η 10η, που είχαν ποσοστό κενών απαντήσεων 2,79% η 

καθεµία. 

 

Τα δηµογραφικά και περιγραφικά δεδοµένα των συµµετεχόντων φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 1: ∆ηµογραφικά και περιγραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στην έρευνα 

 Αριθµός 

Συµµετεχόντων 

Ποσοστό % Μ.Ο. ± Τυπική 

Απόκλιση 

Επικρατούσα 

Τιµή 

Εύρος 

Τιµών 

Ηλικία (σε έτη)   57,81 ± 16,58 70 18-85 

Φύλο    Γυναίκες  

Άνδρες 40 37,38%    

Γυναίκες 67 62,62%    

Συχνότητα επισκέψεων 

στο χώρο 

   Πρώτη φορά  

Πρώτη φορά 51 47,66%    

∆εύτερη φορά 18 16,82%    

2-10 φορές 25 23,36%    

>10 φορές 13 12,15%    

Επιλογή 

Φυσικοθεραπευτηρίου 

   Από µόνος/η 

µου 

 

Από µόνος/η µου 52 48,60%    

Με σύσταση γιατρού 36 33,64%    

Από γνωστό/φίλο 14 13.08%    

∆εν είχα άλλη επιλογή 5 4,67%    
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι οι ασθενείς που δέχθηκαν να 

συµµετέχουν στην έρευνα ήταν στην πλειοψηφία τους γυναίκες, επισκέφτηκαν το 

φυσικοθεραπευτήριο για πρώτη φορά, αφού το επέλεξαν από µόνοι τους, και ο µέσος όρος 

ηλικίας τους ήταν τα 57,81 έτη µε τυπική απόκλιση τα 16,58 έτη. 

 

 

3.2 Περιγραφική ανάλυση των στοιχείων του ερωτηµατολογίου 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται περιγραφικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν 

τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους συµµετέχοντες στην έρευνα. Τα στοιχεία αυτά είναι 

ο µέσος όρος για κάθε ερώτηση και για κάθε υποκλίµακα, η τυπική απόκλιση, η διάµεσος 

και η επικρατούσα τιµή, η λοξότητα, καθώς και τα ποσοστά των ελαχίστων και µεγίστων 

τιµών που αντιστοιχούν σε κάθε ερώτηση. 

 

Πίνακας 2: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του ερωτηµατολογίου 

Στοιχείο Περιγραφή Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

∆ιάµεσος Επικρατούσα 

Τιµή 

Λοξότητα Φαινόµενο 

βάσης 

Επίδραση 

οροφής 

1 ∆ιαδικασίες 4,21 0,801 4 5 -0,508 2 (0,94%) 5 (42,90%) 

2 Χρόνος για κλείσιµο 

ραντεβού 

4,09 0,857 4 4 και 5 -0,554 2 (3,77%) 5 (37,74%) 

3 Ευγένεια Προσωπικού 4,43 0,793 5 5 -1,297 2 (2,80%) 5 (58,88%) 

Γραµµατεία (3-15) 12,74 2,020 13 15 -0,831 6 (0,94%) 15 (24,30%) 

4 Άνεση κατά τη θεραπεία 4,38 0,820 5 5 -1,028 2 (1,87%) 5 (57,94%) 

5 Εξηγήσεις σχετικά µε τη 

θεραπεία 

4,02 0,971 4 5 -0,542 2 (7,48%) 5 (40,19%) 

6 Πληροφορίες σχετικά µε 

την εξέλιξη της πάθησης 

3,65 1,078 4 4 -0,237 1 (0.94%) 5 (27,36%) 

7 Προσαρµογή θεραπείας 4,17 0,889 4 5 -0,591 2 (2,83%) 5 (46,23%) 

8 Αίσθηση ασφάλειας 4,30 0,820 4 5 -1,025 2 (3,81%) 5 (48,57%) 

Θεραπεία (5-25) 20,55 3,716 21 25 -0,635 10 (1,90%) 25 (21,90%) 

9 Ευκολία πρόσβασης 4,04 0,904 4 5 -0,548 2 (5,66%) 5 (36,79%) 

10 Ευκολία προσανατολισµού 4,03 0,860 4 4 -0,518 2 (4,76%) 5 (33,33%) 

11 Άνεση, καθαριότητα 3,41 0,993 3 3 -0,060 1 (1,89%) 5 (15,09%) 

12 Φωτισµός, θερµοκρασία 3,40 1,115 3 3 -0,227 1 (5,61%) 5 (19,63%) 

13 Ατµόσφαιρα 3,93 0,939 4 4 -0,756 1 (0,93%) 5 (28,97%) 

Περιβάλλον (5-25) 18,85 3,634 19 18 -0,319 9 (0,95%) 25 (5,71%) 

14 Περιγραφή µε µία λέξη 4,09 0,896 4 5 -0,588 1 (1,89%) 5 (15,09%) 

15 Πρόθεση επανεπιλογής του 

φυσικοθεραπευτηρίου 

4,70 0,618 5 5 -1,913 3 (8,41%) 5 (78,50%) 

Συνολική αξιολόγηση  (2-10) 8,79 1,344 9 10 -1,160 5 (2,80%) 10 (38,32%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (15-75) 61,06 8,845 62 61 -0,999 32 (0,97%) 75 (2,91%) 
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ΣΗΜ: Μέσα στις παρενθέσεις αναφέρονται η ελάχιστη και η µέγιστη βαθµολογία που µπορεί να 

λάβει η κάθε αθροιστική κλίµακα (1=κακά ως 5=εξαιρετικά). 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, το εύρος των πιθανών απαντήσεων 

καλύφθηκε πλήρως στις ερωτήσεις 6,11,12,13 και 14, ενώ στις υπόλοιπες ερωτήσεις 

υπήρχαν πιθανές απαντήσεις που δεν επιλέχθηκαν. Φαινόµενο βάσης (floor effect) δεν 

παρατηρείται σε κανένα στοιχείο ή υποκλίµακα του ερωτηµατολογίου. Αντίθετα, η 

επίδραση οροφής (ποσοστό απαντήσεων µε µέγιστη (5) τιµή >30% των συµµετεχόντων) 

(Scascighini, Angst and Aeschlimann, 2008) είναι έκδηλη σχεδόν σε όλα τα στοιχεία-

ερωτήσεις της κλίµακας, ωστόσο παρατηρείται µόνο στην τελευταία υποκλίµακα που 

αφορά τη συνολική αξιολόγηση (ποσοστό 38,32%). Τα επιµέρους στοιχεία, καθώς και οι 

υποκλίµακες του ερωτηµατολογίου παρουσιάζουν αριστερή λοξότητα στην κατανοµή τους, 

η οποία δικαιολογεί και την επίδραση οροφής στα παραπάνω στοιχεία του 

ερωτηµατολογίου. 

 

Παρόλα αυτά, η συνολική βαθµολογία του ερωτηµατολογίου δεν παρουσιάζει ούτε 

φαινόµενο βάσης (ποσοστό 0,97%), ούτε επίδραση οροφής (2,91%). Αυτό οποίο σηµαίνει 

ότι το τελικό ερωτηµατολόγιο µπορεί να καλύψει όλο το εύρος των πιθανών απαντήσεων 

στον πληθυσµό και είναι αρκετά ικανό (ευαίσθητο) να ανιχνεύσει πιθανές αλλαγές των 

απαντήσεων των συµµετεχόντων στο πέρασµα του χρόνου (Rodrigues et al., 2013). 

 

 

3.3 Έλεγχος αξιοπιστίας  

 

3.3.1 Έλεγχος εσωτερικής συνοχής 

 

Για τη διερεύνηση της αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής (internal consistency) του 

ερωτηµατολογίου, υπολογίστηκε ο συντελεστής Cronbach’s alpha για όλο το 

ερωτηµατολόγιο και βρέθηκε ίσος µε 0,906, που είναι µια πολύ ικανοποιητική τιµή. Ο 

παρακάτω πίνακας µας δίνει τις τιµές του Cronbach’s alpha για το συνολικό 

ερωτηµατολόγιο, σε περίπτωση που διαγραφεί κάποιο από τα στοιχεία του. Παρατηρούµε 

ότι αν διαγραφεί οποιαδήποτε ερώτηση, ο εν λόγω συντελεστής µειώνεται. Εποµένως, 
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µπορούµε να διατηρήσουµε όλα τα στοιχεία, αφού συµβάλλουν στη βελτίωση της 

εσωτερικής συνοχής του ερωτηµατολογίου. 

 

Πίνακας 3: Συσχετίσεις ερωτήσεων – συνολικής κλίµακας και συντελεστές Cronbach’s alpha 

αν η ερώτηση απαλειφθεί. 

Στοιχείο Περιγραφή ∆ιορθωµένες 

συσχετίσεις 

στοιχείων-κλίµακας 

Cronbach’s alpha αν το 

στοιχείο διαγραφεί 

1 ∆ιαδικασίες 0,630 0,898 

2 Χρόνος για κλείσιµο ραντεβού 0,544 0,901 

3 Ευγένεια Προσωπικού 0,616 0,899 

4 Άνεση κατά τη θεραπεία 0,727 0,895 

5 Εξηγήσεις σχετικά µε τη θεραπεία 0,668 0,897 

6 Πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη της πάθησης 0,565 0,901 

7 Προσαρµογή θεραπείας 0,653 0,897 

8 Αίσθηση ασφάλειας 0,756 0,894 

9 Ευκολία πρόσβασης 0,492 0,903 

10 Ευκολία προσανατολισµού 0,488 0,903 

11 Άνεση, καθαριότητα 0,549 0,901 

12 Φωτισµός, θερµοκρασία 0,554 0,902 

13 Ατµόσφαιρα 0,573 0,900 

14 Περιγραφή µε µία λέξη 0,614 0,899 

15 Πρόθεση επανεπιλογής του φυσικοθεραπευτηρίου 0,589 0,901 

 

Επίσης, υπολογίστηκε ο συντελεστής Cronbach’s alpha για κάθε υποκλίµακα του 

ερωτηµατολογίου, οι συσχετίσεις της κάθε επιµέρους ερώτησης µε την υποκλίµακα στην 

οποία ανήκει, καθώς και οι τιµές που θα λάµβανε ο Cronbach’s alpha της κάθε 

υποκλίµακας σε περίπτωση που διαγράφονταν κάθε ένα από τα επιµέρους στοιχεία της. Οι 

εν λόγω τιµές αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Παρατηρούµε ότι ο συντελεστής Cronbach’s alpha για κάθε υποκλίµακα κρίνεται 

ικανοποιητικός για τις 3 πρώτες υποκλίµακες, όπου παίρνει τιµές >0,70, και οριακά 

αποδεκτός για την τέταρτη. Οι διορθωµένες συσχετίσεις κάθε στοιχείου µε την υποκλίµακα 

στην οποία ανήκει κυµαίνονται από 0,54-0,74, ικανοποιώντας το κριτήριο >0,30 που 

αναφέρουν οι Σαµακουρή και συν., (2012). Επίσης, παρατηρούµε ότι αν διαγραφεί 

οποιοδήποτε από τα στοιχεία των 3 πρώτων υποκλιµάκων, ο αντίστοιχος Cronbach’s alpha 

υποβαθµίζεται. Για την τέταρτη κλίµακα δεν είναι δυνατός τέτοιος υπολογισµός, διότι 

αποτελείται από µόλις 2 στοιχεία. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η εσωτερική 

συνάφεια του ερωτηµατολογίου, µε βάση τον Cronbach’s alpha, κρίνεται ικανοποιητική. 
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Πίνακας 4: Συσχετίσεις ερωτήσεων – υποκλίµακας και συντελεστές Cronbach’s alpha αν η 

ερώτηση απαλειφθεί. 

Στοιχείο Περιγραφή Συντελεστές 

Cronbach 

υποκλιµάκτων 

∆ιορθωµένες 

συσχετίσεις 

στοιχείων-κλίµακας 

Cronbach’s alpha αν το 

στοιχείο διαγραφεί 

1 ∆ιαδικασίες  0,704 0,558 

2 Χρόνος για κλείσιµο ραντεβού  0,544 0,743 

3 Ευγένεια Προσωπικού  0,547 0,734 

Γραµµατεία 0,763   

4 Άνεση κατά τη θεραπεία  0,725 0,832 

5 Εξηγήσεις σχετικά µε τη θεραπεία  0,738 0,826 

6 Πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη της πάθησης  0,646 0,854 

7 Προσαρµογή θεραπείας  0,691 0,838 

8 Αίσθηση ασφάλειας  0,675 0,843 

Θεραπεία  0,866   

9 Ευκολία πρόσβασης  0,557 0,784 

10 Ευκολία προσανατολισµού  0,544 0,788 

11 Άνεση, καθαριότητα  0,635 0,760 

12 Φωτισµός, θερµοκρασία  0,686 0,744 

13 Ατµόσφαιρα  0,570 0,780 

Περιβάλλον  0,809   

14 Περιγραφή µε µία λέξη  0,563 ∆εν υπολογίζεται 

15 Πρόθεση επανεπιλογής του φυσικοθεραπευτηρίου  0,563 ∆εν υπολογίζεται 

Συνολική αξιολόγηση   0,689   

 

3.3.2 Αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson και ο ενδοταξικός συντελεστής συσχέτισης 

ICC(3,1) µεταξύ των αντίστοιχων µεταβλητών των ερωτηµατολογίων εξέτασης και 

επανεξέτασης παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα 

 

Στον πίνακα παρατηρούµε ότι ο συντελεστής συσχέτισης Pearson για τα επιµέρους 

στοιχεία κυµαίνονται από 0,41-0,78 και βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικοί σε επίπεδο 0,01. 

Μόνο οι συντελεστές Pearson των στοιχείων 8 και 15 ξεπερνούν την ικανοποιητική τιµή 

των 0,70 (Ουζούνη και Νακάκης, 2011). Ωστόσο, παρατηρούµε ότι η συσχέτιση µεταξύ 

των υποκλιµάκων µπορεί να κριθεί αρκετά ικανοποιητική, αφού οι δύο πρώτες 

υποκλίµακες εµφανίζουν συντελεστές συσχέτισης µε τιµές >0,70 και οι δύο τελευταίες 

πλησιάζουν οριακά αυτή την τιµή. Η συνολική κλίµακα έχει συντελεστή συσχέτισης ίσο µε 

0,79, το οποίο σηµαίνει ότι µεταξύ των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων εξέτασης και 

επανεξέτασης υπάρχει αρκετά ισχυρή θετική συσχέτιση. Το γεγονός αυτό ερµηνεύεται ως 
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εξής: οι απαντήσεις ανά µεταβλητή που δόθηκαν στα δύο ερωτηµατολόγια κινούνται προς 

την ίδια κατεύθυνση. 

 

Πίνακας 5: Συντελεστές Pearson και Intraclass Correlation Coefficient (3,1) 

Στοιχείο Περιγραφή Συντελεστής 

Pearson 

Συντελεστής 

Ενδοταξικής 

Συσχέτισης  

95% διάστηµα 

εµπιστοσύνης συντελεστή 

ενδοταξικής συσχέτισης 

1 ∆ιαδικασίες 0,677 0,665 0,513-0,777 

2 Χρόνος για κλείσιµο ραντεβού 0,620 0,613 0,445-0,739 

3 Ευγένεια Προσωπικού 0,536 0,524 0,334-0,673 

Γραµµατεία 0,749 0,735 0,599-0,828 

4 Άνεση κατά τη θεραπεία 0,630 0,600 0,420-0,733 

5 Εξηγήσεις σχετικά µε τη θεραπεία 0,596 0,593 0,418-0,726 

6 Πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη της πάθησης 0,670 0,661 0,503-0,776 

7 Προσαρµογή θεραπείας 0,496 0,489 0,288-0,650 

8 Αίσθηση ασφάλειας 0,760 0,705 0,462-0,832 

Θεραπεία  0,761 0,742 0,601-0,837 

9 Ευκολία πρόσβασης 0,568 0,559 0,374-0,701 

10 Ευκολία προσανατολισµού 0,414 0,405 0,192-0,582 

11 Άνεση, καθαριότητα 0,592 0,594 0,417-0,728 

12 Φωτισµός, θερµοκρασία 0,692 0,695 0,551-0,798 

13 Ατµόσφαιρα 0,406 0,398 0,188-0,575 

Περιβάλλον  0,686 0,679 0,527-0,789 

14 Περιγραφή µε µία λέξη 0,502 0,478 0,273-0,640 

15 Πρόθεση επανεπιλογής του φυσικοθεραπευτηρίου 0,777 0,710 0,550-0,815 

Συνολική αξιολόγηση   0,683 0,634 0,437-0,766 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  0,787 0,761 0,615-0,852 

ΣΗΜ: Το επίπεδο σηµαντικότητας ορίστηκε στο 1%, δίπλευρος έλεγχος 

 

Οι συντελεστές ενδοταξικής συσχέτισης για τις επιµέρους ερωτήσεις παρουσιάζουν 

ένα µοτίβο παρόµοιο µε αυτό των συντελεστών Pearson. Οι τιµές τους κυµαίνονται από 

0,398-0,710, µε µόνο δύο ερωτήσεις (την 8 και την 15) να ικανοποιούν το κριτήριο των 

Rodrigues et al., (2013) για ICC>0,70. Ωστόσο, παρατηρούµε ότι οι αντίστοιχοι 

συντελεστές για τις υποκλίµακες είναι αρκετά ικανοποιητικοί, όπου δύο συντελεστές (για 

τις υποκλίµακες της «Γραµµατείας» και της «Θεραπείας») να ξεπερνούν την τιµή των 

>0,70 και τις αντίστοιχες τιµές για τις υπόλοιπες δύο υποκλίµακες να είναι σχετικά κοντά 

στην τιµή αυτή. Η συνολική κλίµακα, ωστόσο, έχει αρκετά ικανοποιητικό ICC(3,1) µε τιµή 

0,761 και ικανοποιητικό 95% διάστηµα εµπιστοσύνης µε τιµή 0,615-0,852, που µπορεί να 

υποστηρίξει την αξιοπιστία επανεξέτασης του ερωτηµατολογίου 
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3.4 Έλεγχος εγκυρότητας 

 

3.4.1 Εγκυρότητα όψης 

 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας, η εγκυρότητα όψης µπορεί να 

ελεγχθεί ακόµη κι από τον ίδιο τον ερευνητή, κατά τους Ουζούνη και Νακάκη, (2011). 

Αυτό συνέβη και στην παρούσα εργασία, δεδοµένου ότι η ερευνήτρια είναι 

φυσικοθεραπεύτρια στο επάγγελµα µε 13 έτη συνολικής εµπειρίας και 7 έτη εργασιακής 

παρουσίας στο φυσικοθεραπευτήριο της 3ης ΥΠΕ. Επιπρόσθετα, ζητήθηκε και η γνώµη των 

συναδέλφων φυσικοθεραπευτών, χωρίς ωστόσο να γίνει περαιτέρω αξιολόγηση των 

ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου µε βαθµολόγηση των στοιχείων του από πάνελ ειδικών. 

 

3.4.2 Εγκυρότητα περιεχοµένου 

 

Όπως αναφέρθηκε στη µεθοδολογία, για να θεωρηθεί ότι ένα ερωτηµατολόγιο 

διαθέτει εγκυρότητα περιεχοµένου πρέπει να έχει όσο το δυνατό λιγότερες αναπάντητες 

ερωτήσεις. Στα 107 ερωτηµατολόγια ελέγχου που συλλέχθηκαν, η κάθε ερώτηση του 

ερωτηµατολογίου έλαβε από 105 ως 107 απαντήσεις, το οποίο σηµαίνει ότι αναπάντητες 

ερωτήσεις κυµαίνονταν από 0 ως 2 στις 107 για κάθε ερώτηση (ποσοστό αναπάντητων 

ερωτήσεων 0%-1,87%). Στα 74 ερωτηµατολόγια επανελέγχου, οι ερωτήσεις που δεν 

έλαβαν απάντηση κυµαίνονταν από 2 ως 6 για κάθε ερώτηση-µεταβλητή (ποσοστό 

αναπάντητων ερωτήσεων 2,7%-8,1%).  

 

Επίσης, ένα ερωτηµατολόγιο µε εγκυρότητα περιεχοµένου θα πρέπει να προσφέρει τη 

δυνατότητα να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις του µε όλο το εύρος των πιθανών 

απαντήσεων µε όσο το δυνατό µικρότερου βαθµού λοξότητα και χωρίς την επίδραση των 

φαινοµένων οροφής και βάσης. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ο αριθµός των απαντηµένων ερωτήσεων για κάθε 

µεταβλητή των ερωτηµατολογίων ελέγχου (πρώτη αξιολόγηση) και επανελέγχου (δεύτερη 

αξιολόγηση), το επί τοις εκατό ποσοστό τους στο σύνολο των ερωτηµατολογίων, το εύρος 
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των τιµών που έλαβαν οι απαντήσεις τους, η λοξότητά τους, καθώς και τα ποσοστά των 

µεγίστων και ελαχίστων τιµών των απαντήσεων. 

 

Πίνακας 6: Αριθµός και ποσοστό αναπάντητων ερωτήσεων ανά µεταβλητή 

Μεταβλητή Αριθµός 

απαντηµένων 

ερωτήσεων 

Ποσοστό 

απαντηµένων 

ερωτήσεων 

Λοξότητα Εύρος 

τιµών 

Φαινόµενο 

βάσης 

(floor effect) 

Επίδραση 

οροφής 

(ceiling effect) 

Πρώτη αξιολόγηση (Ερώτηση 1η) 106 (στις 107) 99,07% -0,508 2-5 2 (0,94%) 5 (43,39%) 

Πρώτη αξιολόγηση (Ερώτηση 2η) 106 (στις 107) 99,07% -0,554 2-5 2 (3,77%) 5 (37,74%) 

Πρώτη αξιολόγηση (Ερώτηση 3η) 106 (στις 107) 99,07% -1,297 2-5 2 (2,80%) 5 (58,88%) 

Πρώτη αξιολόγηση (Ερώτηση 4η) 107 (στις 107) 100% -1,028 2-5 2 (1,87%) 5 (57,94%) 

Πρώτη αξιολόγηση (Ερώτηση 5η) 107 (στις 107) 100% -0,542 2-5 2 (7,48%) 5 (40,19%) 

Πρώτη αξιολόγηση (Ερώτηση 6η) 106 (στις 107) 99,07% -0,237 1-5 1 (0.94%) 5 (27,36%) 

Πρώτη αξιολόγηση (Ερώτηση 7η) 106 (στις 107) 99,07% -0,591 2-5 2 (2,83%) 5 (46,23%) 

Πρώτη αξιολόγηση (Ερώτηση 8η) 105 (στις 107) 98,13% -1,025 2-5 2 (3,81%) 5 (48,57%) 

Πρώτη αξιολόγηση (Ερώτηση 9η) 106 (στις 107) 99,07% -0,548 2-5 2 (5,66%) 5 (36,79%) 

Πρώτη αξιολόγηση (Ερώτηση 10η) 105 (στις 107) 98,13% -0,518 2-5 2 (4,76%) 5 (33,33%) 

Πρώτη αξιολόγηση (Ερώτηση 11η) 106 (στις 107) 99,07% -0,060 1-5 1 (1,89%) 5 (15,09%) 

Πρώτη αξιολόγηση (Ερώτηση 12η) 107 (στις 107) 100% -0,227 1-5 1 (5,61%) 5 (19,63%) 

Πρώτη αξιολόγηση (Ερώτηση 13η) 107 (στις 107) 100% -0,756 1-5 1 (0,93%) 5 (28,97%) 

Πρώτη αξιολόγηση (Ερώτηση 14η) 107 (στις 107) 100% -0,588 2-5 1 (1,89%) 5 (15,09%) 

Πρώτη αξιολόγηση (Ερώτηση 15η) 107 (στις 107) 100% -1,913 3-5 3 (8,41%) 5 (78,50%) 

∆εύτερη αξιολόγηση (Ερώτηση 1η) 72 (στις 72) 100% -0,204 3-5 3 (26,39%) 5 (37,50%) 

∆εύτερη αξιολόγηση (Ερώτηση 2η) 72 (στις 72) 100% -0,239 2-5 2 (1,39%) 5 (33,33%) 

∆εύτερη αξιολόγηση (Ερώτηση 3η) 72 (στις 72) 100% -0,646 2-5 2 (2,78%) 5 (43,06%) 

∆εύτερη αξιολόγηση (Ερώτηση 4η) 72 (στις 72) 100% -1,157 1-5 1 (2,78%) 5 (45,83%) 

∆εύτερη αξιολόγηση (Ερώτηση 5η) 70 (στις 72) 97,22% -0,537 2-5 2 (7,14%) 5 (28,57%) 

∆εύτερη αξιολόγηση (Ερώτηση 6η) 68 (στις 72) 94,44% -0,002 2-5 2 (10,29%) 5 (17,65%) 

∆εύτερη αξιολόγηση (Ερώτηση 7η) 68 (στις 72) 94,44% -0,865 1-5 1 (1,47%) 5 (41,18%) 

∆εύτερη αξιολόγηση (Ερώτηση 8η) 69 (στις 72) 95,83% -0,874 1-5 1 (1,45%) 5 (31,88%) 

∆εύτερη αξιολόγηση (Ερώτηση 9η) 69 (στις 72) 95,83% -0,385 2-5 2 (4,35%) 5 (26,09%) 

∆εύτερη αξιολόγηση (Ερώτηση 10η) 69 (στις 72) 95,83% -0,346 2-5 2 (7,25%) 5 (27,54%) 

∆εύτερη αξιολόγηση (Ερώτηση 11η) 69 (στις 72) 95,83% -0,352 1-5 1 (4,35%) 5 (10,14%) 

∆εύτερη αξιολόγηση (Ερώτηση 12η) 71 (στις 72) 98,11% -0,510 1-5 1 (7,04%) 5 (16,90%) 

∆εύτερη αξιολόγηση (Ερώτηση 13η) 71 (στις 72) 98,11% 0,097 2-5 2 (7,04%) 5 (23,94%) 

∆εύτερη αξιολόγηση (Ερώτηση 14η) 71 (στις 72) 98,11% -0,707 1-5 1 (1,41%) 5 (22,54%) 

∆εύτερη αξιολόγηση (Ερώτηση 15η) 72 (στις 72) 100% -1,845 2-5 2 (2,78%) 5 (72,22%) 

 

Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των ερωτηµατολογίων στο σύνολό τους, οι 

ερωτήσεις απαντήθηκαν σε ποσοστό άνω του 94%. Η λοξότητα των τιµών των 

απαντήσεων κυµάνθηκε από 0 ως -1,91 δείχνοντας µια ξεκάθαρη τάση των απαντήσεων 

προς τις µεγαλύτερες τιµές που θα µπορούσαν να πάρουν. Το εύρος των τιµών κυµάνθηκε 

για τις περισσότερες απαντήσεις στο 2-5, καλύπτοντας σχεδόν όλο το φάσµα των 
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απαντήσεων που είναι το 1-5. Φαινόµενο βάσης δεν παρατηρείται σε καµία ερώτηση, ενώ 

αντιθέτως, ένα µεγάλο ποσοστό των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων ελέγχου (10 στις 

15 ή 66,67%) παρουσιάζουν την επίδραση οροφής. Ωστόσο, ο αριθµός αυτός µειώνεται 

αισθητά για τα ερωτηµατολόγια επανελέγχου (7 στις 15 ή 46,67%). 

 

3.4.3 Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής 

 

3.4.3.1 Συγκλίνουσα εγκυρότητα 

 

Εφαρµόζοντας το τεστ κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov, βρέθηκε ότι σε κανένα 

από τα στοιχεία του ερωτηµατολογίου οι απαντήσεις δεν ακολουθούσαν την κανονική 

κατανοµή σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Έτσι, υπολογίστηκε ο µη παραµετρικός 

συντελεστής συσχέτισης Spearman µεταξύ της καθεµιάς ερώτησης και της συνολικής 

βαθµολογίας του ερωτηµατολογίου, καθώς και µεταξύ της κάθε αθροιστικής κλίµακας µε 

την ερώτηση 14 που χρησίµευσε ως ο «χρυσός κανόνας», όπως αναφέρθηκε στη 

µεθοδολογία. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 7: Συντελεστές συσχέτισης Spearman  

Στοιχείο Περιγραφή Συντελεστής συσχέτισης 

Spearman κάθε στοιχείου µε τη 

συνολική βαθµολογία 

Συντελεστής συσχέτισης Spearman 

κάθε αθροιστικής κλίµακας µε την 

ερώτηση 14 

1 ∆ιαδικασίες 0,636  

2 Χρόνος για κλείσιµο ραντεβού 0,538  

3 Ευγένεια Προσωπικού 0,603  

Γραµµατεία 0,712 0,315 

4 Άνεση κατά τη θεραπεία 0,708  

5 Εξηγήσεις σχετικά µε τη θεραπεία 0,724  

6 Πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη της πάθησης 0,682  

7 Προσαρµογή θεραπείας 0,646  

8 Αίσθηση ασφάλειας 0,716  

Θεραπεία  0,851 0,595 

9 Ευκολία πρόσβασης 0,555  

10 Ευκολία προσανατολισµού 0,542  

11 Άνεση, καθαριότητα 0,639  

12 Φωτισµός, θερµοκρασία 0,651  

13 Ατµόσφαιρα 0,607  

Περιβάλλον  0,788 0,391 

14 Περιγραφή µε µία λέξη 0,621  

15 Πρόθεση επανεπιλογής του φυσικοθεραπευτηρίου 0,494  

Συνολική αξιολόγηση   0,638 0,963 (ή 0,505) 

ΣΗΜ: Το επίπεδο σηµαντικότητας ορίστηκε στο 1%, δίπλευρος έλεγχος 
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Ο συντελεστής Spearman κάθε στοιχείου µε τη συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 

0,49 (ερώτηση 15) µέχρι 0,72 (ερωτήσεις 5 και 8) και κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός. Ο 

συντελεστής Spearman κάθε υποκλίµακας µε τη συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 

0,31 (Γραµµατεία) µέχρι 0,96 (Συνολική αξιολόγηση, όταν συµπεριλαµβάνεται το στοιχείο 

14). Σηµειώνεται ότι όταν στην υποκλίµακα «Συνολική αξιολόγηση» δεν περιλαµβάνεται 

το στοιχείο 14, ο συντελεστής Spearman ισούται µε 0,50. Συνολικά, οι τιµές του εν λόγω 

συντελεστή κρίνονται από επαρκείς ως εξαιρετικές, σύµφωνα µε τους Scascighini, Angst 

και Aeschlimann, (2008), αποδεικνύοντας ότι η συγκλίνουσα εγκυρότητα του 

ερωτηµατολογίου είναι ικανοποιητική. 

 

3.4.3.2 Παραγοντική εγκυρότητα 

 

Η παραγοντική εγκυρότητα διερευνήθηκε µε τη µέθοδο της ανάλυσης πολλαπλών 

συνιστωσών (Principal Component Analysis-PCA) της κάθε υποκλίµακας ξεχωριστά, κατά 

την πρακτική των Vanti et al., (2013a). Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι συγγραφείς του 

PSQ (Monnin and Perneger, 2002) προτείνουν τρεις υποκλίµακες του ερωτηµατολογίου, µε 

τίτλους «Γραµµατεία», «Θεραπεία» και «Περιβάλλον», καθώς οι δύο τελευταίες ερωτήσεις 

που ανήκουν στην υποκλίµακα «Συνολική Αξιολόγηση» βρέθηκε ότι είχαν υψηλές 

φορτίσεις στο δεύτερο παράγοντα, αυτόν της «Θεραπείας». Εποµένως, και στην ανάλυση 

που ακολουθεί, τηρήθηκε το ίδιο µοντέλο για λόγους συγκριτικής αξιολόγησης. 

 

Για κάθε υποκλίµακα βρέθηκε ένας παράγοντας µε eigenvalue>1. Οι τιµές των 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy και Bartlett’s Test of Sphericity, 

καθώς και το ποσοστό της συνολικής διακύµανσης που εξηγείται από τον κάθε παράγοντα 

και, τέλος, οι παραγοντικές φορτίσεις του κάθε στοιχείου στον αντίστοιχο παράγοντα, 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Σηµειώνεται ότι το κριτήριο ΚΜΟ φανερώνει την 

επάρκεια της δειγµατοληψίας και την καταλληλότητα της τεχνικής της παραγοντικής 

ανάλυσης. Η τιµή του θα πρέπει να ξεπερνά το 0,50, για να θεωρηθεί αποδεκτή (Folorunso 

και Ogunseye, 2006). Στην περίπτωσή µας, αυτό ισχύει σε όλες τις αναλύσεις που έλαβαν 

χώρα. 
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Πίνακας 8: Ανάλυση πολλαπλών συνιστωσών των υποκλιµάκων του PSQ-GR 

Στοιχείο Περιγραφή Ποσοστό 

διακύµανσης που 

εξηγείται από τον 

παράγοντα 

Παραγοντικές 

φορτίσεις στοιχείων 

µε τον παράγοντα 1 

ΚΜΟ measure 

(>0,60)  

Bartlett’s 

Test of 

Sphericity 

(<0,05) 

1 ∆ιαδικασίες  0,889 0,642 0,000 

2 Χρόνος για κλείσιµο ραντεβού  0,789 

3 Ευγένεια Προσωπικού  0,795 

Γραµµατεία 68,194%  

4 Άνεση κατά τη θεραπεία  0,832 0,873 0,000 

5 Εξηγήσεις σχετικά µε τη θεραπεία  0,784 

6 Πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη της πάθησης  0,734 

7 Προσαρµογή θεραπείας  0,800 

8 Αίσθηση ασφάλειας  0,784 

14 Περιγραφή µε µία λέξη  0,781 

15 Πρόθεση επανεπιλογής του φυσικοθεραπευτηρίου  0,668 

Θεραπεία  59,385%  

9 Ευκολία πρόσβασης  0,722 0,782 0,000 

10 Ευκολία προσανατολισµού  0,709 

11 Άνεση, καθαριότητα  0,782 

12 Φωτισµός, θερµοκρασία  0,823 

13 Ατµόσφαιρα  0,726 

Περιβάλλον  56,826%  

 

Το ποσοστό της συνολικής διακύµανσης της µεταβλητής που εξηγεί ο κάθε 

παράγοντας κυµαίνεται από 56,826%-68,194% και οι φορτίσεις του κάθε στοιχείου στον 

αντίστοιχο παράγοντα κυµαίνονται από 0,668-0,832. Στο σύνολό τους, οι 3 παράγοντες 

εξηγούν το 63,768% της συνολικής διακύµανσης. Οι παραπάνω τιµές κρίνονται αρκετά 

ικανοποιητικές για να υποστηρίξουν την παραγοντική εγκυρότητα του PSQ-GR. 

 

 

3.5 Προσαρµογή στα ελληνικά δεδοµένα 

 

Όπως προκύπτει από τα µέχρι τώρα δεδοµένα και αποτελέσµατα, το PSQ-GR µε τη 

δοµή που προτάθηκε από τους Monnin και Perneger, (2002), παρουσιάζει αρκετά 

ικανοποιητικές ψυχοµετρικές ιδιότητες. Παρακάτω θα ερευνήσουµε την υπόθεση ότι µία 

διαφορετική δοµή του ερωτηµατολογίου θα είναι καταλληλότερη για τα ελληνικά 

δεδοµένα και βελτιώσει τις ψυχοµετρικές του ιδιότητες. 
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Αρχικά διεξάγουµε µία ανάλυση πολλαπλών συνιστωσών µε περιστροφή Varimax 

και για τα 15 στοιχεία του ερωτηµατολογίου. Μετά από συνεχείς δοκιµές βελτίωσης του 

µοντέλου, προέκυψε ένα µοντέλο 3 παραγόντων που αιτιολογούν το 67,853% της 

συνολικής διακύµανσης. Από την ανάλυση αποµακρύνθηκαν το στοιχείο 1 (που 

παρουσίαζε σχεδόν ίσες φορτίσεις στον παράγοντα 1 και 3) και τα στοιχεία 3, 8 και 15 που 

είτε παρουσίαζαν χαµηλές φορτίσεις σε όλους τους παράγοντες είτε επιδείνωναν τα 

ποσοστά της συνολικής διακύµανσης. 

 

Οι παραγοντικές φορτίσεις κάθε στοιχείου παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

(Σηµειώνεται ότι KMO=0,837 και Bartlett’s Test=0,000): 

 

Πίνακας 9: Εύρεση παραγοντικής δοµής του PSQ-GR προσαρµοσµένης στα ελληνικά 

δεδοµένα 

Στοιχείο Περιγραφή Παράγοντες 

1 2 3 

5 Εξηγήσεις σχετικά µε τη θεραπεία 0,793   

6 Πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη της πάθησης 0,780   

7 Προσαρµογή θεραπείας 0,780   

4 Άνεση κατά τη θεραπεία 0,762   

14 Περιγραφή µε µία λέξη 0,689   

12 Φωτισµός, θερµοκρασία  0,798  

11 Άνεση, καθαριότητα  0,781  

13 Ατµόσφαιρα  0,740  

9 Ευκολία πρόσβασης   0,781 

10 Ευκολία προσανατολισµού   0,771 

2 Χρόνος για κλείσιµο ραντεβού   0,629 

ΣΗΜ: Ανάλυση πολλαπλών συνιστωσών, περιστροφή Varimax µε Kaiser Normalization 

 

Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα του µοντέλου αυτού, διεξήχθη 

επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση µε τη µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας. Για 

αριθµό δείγµατος Ν<250 και αριθµό µεταβλητών m<12, όπως στο µοντέλο που προέκυψε 

που έχει 11 στοιχεία, η τιµή του χ2 δεν είναι σηµαντική και δεν χρειάζεται να εξεταστεί 

περαιτέρω (Hair et al., (2006), αναφορά στον Καφετζόπουλος, 2011). Τα αποτελέσµατα 

των υπόλοιπων δεικτών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι επιθυµητές τους τιµές έχουν 

οριστεί από τους Mulaik et al., (1989), Sadikoglu and Zehir, (2010) και Hair et al., (2006),  

(αναφορά στον Καφετζόπουλος, 2011). 
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Πίνακας 10: Τιµές δεικτών προσαρµογής του µοντέλου 

∆είκτες Προκύπτουσες τιµές Επιθυµητές τιµές 

χ
2/df (ή CMIN) 64,966/41=1,585 <3 

IFI 0,950 >0,90 

CFI 0,947 >0,97 

TLI 0,914 >0,97 

PCFI 0,588 >0,50 

PNFI 0,543 >0,50 

RMSEA 0,074 <0,08 

PCLOSE 0,124 >0,05 

 

Παρατηρούµε ότι οι τιµές των δεικτών που προέκυψαν είναι µέσα στα επιθυµητά 

όρια, µε εξαίρεση τους δείκτες CFI και TLI που είναι οριακά χαµηλότεροι από την 

χαµηλότερη αποδεκτή τιµή. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το µοντέλο που προέκυψε έχει 

τέτοια δοµή ώστε να υποστηρίζει την παραγοντική του εγκυρότητα και την εσωτερική του 

συνοχή. Για την περαιτέρω εξέταση της εσωτερικής συνοχής του νέου µοντέλου, 

υπολογίζουµε εκ νέου τον συντελεστή Cronbach’s alpha για όλο το ερωτηµατολόγιο και 

βρίσκουµε ότι είναι ίσος µε 0,867. Για τις επιµέρους υποκλίµακες που προέκυψαν, οι 

αντίστοιχοι συντελεστές παίρνουν τιµές ίσες µε 0,861 (για την πρώτη υποκλίµακα), 0,790 

(για τη δεύτερη) και 0,696 (για την τρίτη) ικανοποιώντας το κριτήριο >0,7 (Ουζούνη και 

Νακάκης, 2011) και φανερώνοντας καλή εσωτερική συνοχή στις επιµέρους υποκλίµακες, 

αλλά και στο σύνολο του ερωτηµατολογίου. 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι τιµές των τυποποιηµένων συντελεστών παλινδρόµησης 

που προέκυψαν από την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση, δηλαδή οι τιµές των 

παραγοντικών φορτίσεων των στοιχείων στους αντίστοιχους παράγοντες. Οι τιµές αυτές 

δεν θα πρέπει να είναι χαµηλές, δηλαδή <0,5 (Καφετζόπουλος, 2011). Παρατηρούµε ότι 

αυτό το κριτήριο ικανοποιείται σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις, συµβάλλοντας έτσι 

στην επιβεβαίωση της καταλληλότητας της νέας δοµής.  
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Πίνακας 11: Τιµές τυποποιηµένων συντελεστών παλινδρόµησης (standardized regression 

weights)  

Στοιχείο Περιγραφή Παράγοντες 

1 2 3 

5 Εξηγήσεις σχετικά µε τη θεραπεία 0,745   

6 Πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη της πάθησης 0,702   

7 Προσαρµογή θεραπείας 0,766   

4 Άνεση κατά τη θεραπεία 0,800   

14 Περιγραφή µε µία λέξη 0,730   

12 Φωτισµός, θερµοκρασία  0,803  

11 Άνεση, καθαριότητα  0,736  

13 Ατµόσφαιρα  0,707  

9 Ευκολία πρόσβασης   0,784 

10 Ευκολία προσανατολισµού   0,708 

2 Χρόνος για κλείσιµο ραντεβού   0,516 

 

Ακολουθεί η ερµηνεία και η περαιτέρω συζήτηση των αποτελεσµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Το ερωτηµατολόγιο Patient Satisfaction Questionnaire των Monnin και Perneger 

(2002), µεταφράστηκε στα ελληνικά, υπέστη διαπολιτισµική προσαρµογή και εξετάστηκε 

για τις ψυχοµετρικές του ιδιότητες, όπως είναι η πρακτική του εφαρµογή, η αξιοπιστία και 

η εγκυρότητά του. Παρακάτω θα αναλυθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας, θα συγκριθούν 

µε αυτά παρόµοιων ερευνών, θα αναφερθούν οι δυνάµεις και οι αδυναµίες της έρευνας και 

θα γίνουν προτάσεις για το µέλλον. 

 

 

4.2 Ερµηνεία αποτελεσµάτων και σύγκριση µε παρόµοιες έρευνες 

 

4.2.1 Πρακτική εφαρµογή και αποδοχή από τους συµµετέχοντες 

 

Η πρακτική εφαρµογή-αποδοχή του ερωτηµατολογίου διαφαίνεται από το ποσοστό 

των ερωτηµατολογίων επανελέγχου σε σχέση µε τα ερωτηµατολόγια ελέγχου, το ποσοστό 

των αναπάντητων ερωτήσεων και το χρόνο που απαιτήθηκε για να συµπληρωθεί το 

ερωτηµατολόγιο. Τα υψηλά ποσοστά συµπλήρωσης των αρχικών ερωτηµατολογίων, τα 

υψηλά ποσοστά επιστροφής των ερωτηµατολογίων επανελέγχου, τα χαµηλά ποσοστά 

αναπάντητων ερωτήσεων και το µικρό χρονικό διάστηµα που απαιτήθηκε για τη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, όπως προέκυψαν από τα αποτελέσµατα της έρευνας, 

δείχνουν ότι το ερωτηµατολόγιο έχαιρε της αποδοχής του πληθυσµού στον οποίο 

απευθυνόταν. Το γεγονός αυτό φανερώνει την µεγάλη πρακτικότητά του για εφαρµογή σε 

ανάλογες καταστάσεις. 

 

Τα αποτελέσµατα της ελληνικής έκδοσης του PSQ συνάδουν µε αυτά της αρχικής 

γαλλικής έκδοσης, καθώς και της µεταφρασµένης γερµανικής έκδοσης. Το ποσοστό 

συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων ελέγχου που αναφέρουν οι Monnin και Perneger, 

(2002) ανερχόταν στο ποσοστό του 52%, ενώ στην παρούσα έρευνα το αντίστοιχο ποσοστό 
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της ανέρχεται στο 79,85%, ήταν δηλαδή αρκετά υψηλότερο. Αυτό, βέβαια, ίσως να 

οφείλεται και στο γεγονός ότι ο πληθυσµός της Ελλάδας είναι αρκετά πιο οµοιογενής  από 

αυτόν της Ελβετίας, όπου διεξήχθη η αρχική έρευνα, οπότε είναι πιθανότερο οι ασθενείς 

που κλήθηκαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο στο ελληνικό περιβάλλον να 

γνωρίζουν την ελληνική σε µεγαλύτερο ποσοστό, από ότι γνώριζαν τη γαλλική οι ασθενείς 

που έλαβαν µέρος στην αρχική έρευνα. Τέλος, σηµειώνεται ότι στην έρευνα των 

Scascighini, Angst και Aeschlimann, (2008) το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 82%, 

πολύ κοντά, δηλαδή, στο ποσοστό που προέκυψε από την παρούσα έρευνα. 

 

Επίσης, το ποσοστό επιστροφής των ερωτηµατολογίων επανελέγχου της γερµανικής 

έκδοσης ανερχόταν στο 46% (Scascighini, Angst and Aeschlimann, 2008), ενώ της 

ελληνικής στο 67,29%, ήταν, δηλαδή, αρκετά υψηλότερο. Βέβαια εδώ υπήρξε µια διαφορά 

στη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της κάθε έρευνας, η οποία να 

συνετέλεσε στην εµφάνιση αυτής της διαφοράς. Οι Scascighini, Angst και Aeschlimann, 

(2008) ζήτησαν από ένα δείγµα του αρχικού πληθυσµού να συµπληρώσει το 

ερωτηµατολόγιο επανελέγχου (σε 49 άτοµα από τα 123 που έλαβαν αρχικά µέρος στην 

έρευνα), ενώ στην παρούσα έρευνα ζητήθηκε από όλους τους συµµετέχοντες να 

συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο επανελέγχου, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό επιστροφής 

των ερωτηµατολογίων επανελέγχου. 

 

Ο χρόνος συµπλήρωσης της γερµανικής έκδοσης ήταν κατά µέσο όρο τα 6 λεπτά, 

ενώ της ελληνικής τα 7 λεπτά. Επίσης, οι Scascighini, Angst και Aeschlimann, (2008) 

αναφέρουν ότι κανένα από τα ερωτηµατολόγια που συνέλεξαν δεν είχε περισσότερες από 2 

αναπάντητες ερωτήσεις. Ωστόσο, και στην ελληνική έκδοση τα ποσοστά των 

ερωτηµατολογίων που είχαν ποσοστό αναπάντητων ερωτήσεων λιγότερο από το 10% του 

συνόλου των ερωτήσεων ανέρχονταν στο 96,26% για τα ερωτηµατολόγια ελέγχου και στο 

91,89% για τα ερωτηµατολόγια επανελέγχου, φανερώνοντας τον παρόµοιο βαθµό 

πρακτικότητας των δύο εκδόσεων του ερωτηµατολογίων (γερµανικής και ελληνικής). 

 

Η ανάλυση των επιµέρους στοιχείων του ερωτηµατολογίου αποκάλυψε µια αρνητική 

λοξότητα της κατανοµής των απαντήσεων που κατέληγε στο φαινόµενο της επίδρασης 

οροφής (ceiling effect) για την πλειοψηφία των ερωτήσεων. Το αποτέλεσµα αυτό συνάδει 

µε τα συµπεράσµατα των Scascighini, Angst και Aeschlimann, (2008), αλλά και των 
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Roush, Jones και Nassaney, (2007). Το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης που φαίνεται να 

προκύπτει από παρόµοιες έρευνες σε ασθενείς έχει αναφερθεί και µελετηθεί εκτενώς. Οι 

Williams, Coyle και Healy, (1998) ερεύνησαν το ζήτηµα της υψηλής ικανοποίησης που 

αναφέρθηκε από ασθενείς σε ανάλογες έρευνες, και ανακάλυψαν ότι όταν οι 

συµµετέχοντες σε µια έρευνα ικανοποίησης ερωτούνταν στα πλαίσια µιας αδόµητης σε 

βάθος συνέντευξης, τότε κάποιες αρνητικές πλευρές που αφορούσαν τη θεραπευτική 

αντιµετώπιση που έλαβαν έρχονταν στην επιφάνεια, παρά τα υψηλά ποσοστά 

ικανοποίησης που προέκυπταν από τη συµπλήρωση ενός αντίστοιχου ερωτηµατολογίου. 

Για αυτόν τον λόγο, στην περίπτωση που ο σκοπός της έρευνας θα είναι η διερεύνηση της 

ικανοποίησης των ασθενών, προτείνεται και η χρήση ανοιχτών ερωτήσεων που να 

επιτρέπει το σχολιασµό και την ελεύθερη έκφραση των ασθενών. 

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι όπως στις έρευνες της γαλλικής (Monnin and 

Perneger, 2002) και της γερµανικής έκδοσης του εν λόγω ερωτηµατολογίου (Scascighini, 

Angst and Aeschlimann, 2008), έτσι και στην παρούσα έρευνα δεν παρουσιάστηκαν 

αξιόλογα φαινόµενα βάσης ή επίδρασης οροφής ούτε στις επιµέρους υποκλίµακες του 

ερωτηµατολογίου (µε εξαίρεση την υποκλίµακα της συνολικής αξιολόγησης του PSQ-GR), 

ούτε στο συνολικό ερωτηµατολόγιο. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι το συγκεκριµένο 

ερωτηµατολόγιο µπορεί να δείξει ευαισθησία σε αλλαγές των αντιλήψεων των ασθενών 

σχετικά µε την ικανοποίησή τους, καθιστώντας το έτσι ακόµη πιο πρακτικό στη χρήση του.  

 

4.2.2 Έλεγχος αξιοπιστίας 

 

4.2.2.1 Έλεγχος εσωτερικής συνοχής 

 

Οι Monnin και Perneger, (2002) θεωρούν πως οι τιµές µεγαλύτερες του >0,75 

κρίνονται ικανοποιητικές για τον συντελεστή εσωτερικής συνοχής Cronbach’s alpha. Στην 

ελληνική έκδοση του PSQ το κριτήριο αυτό ικανοποιείται από την τιµή του Cronbach’s 

alpha για όλο το ερωτηµατολόγιο που βρέθηκε ίση µε 0,91, καθώς και από τις τιµές των 3 

πρώτων υποκλιµάκων που κυµαίνονται από 0,76-0,87. Η τελευταία υποκλίµακα «Συνολική 

αξιολόγηση» έχει την χαµηλότερη τιµή, ίση µε 0,69, η οποία, ωστόσο, µπορεί να θεωρηθεί 

οριακά αποδεκτή, σύµφωνα µε το κριτήριο του >0,7, όπως αναφέρεται στους Ουζούνη και 
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Νακάκη, (2011). Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι η εσωτερική συνοχή της 

ελληνικής έκδοσης του PSQ κρίνεται ικανοποιητική στο σύνολό της. 

 

Τα αποτελέσµατα αυτά συνάδουν και µε τα ευρήµατα των Monnin και Perneger, 

(2002), οι οποίοι βρήκαν ότι ο Cronbach’s alpha των υποκλιµάκων της αρχικής γαλλικής 

έκδοσης του ερωτηµατολογίου κυµαινόταν από 0,77-0,90, µε την τέταρτη υποκλίµακα να 

έχει τον µικρότερο συντελεστή, όπως και στην περίπτωσή µας. Ωστόσο, στη γερµανική 

έκδοση του ερωτηµατολογίου οι αντίστοιχες τιµές για τις υποκλίµακες βρέθηκαν αρκετά 

ψηλότερες (0,94-0,95) (Scascighini, Angst and Aeschlimann, 2008), το οποίο ενδεχοµένως 

φανερώνει ότι η αξιοπιστία της ελληνικής έκδοσης έχει ακόµη περιθώρια βελτίωσης. 

 

4.2.2.2 Έλεγχος αξιοπιστίας επανεξέτασης 

 

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας επανεξέτασης έγινε µε τον υπολογισµό του συντελεστή 

Pearson και του ενδοταξικού συντελεστή συσχέτισης ICC(3,1).  

 

Η τιµή του συντελεστή Pearson για το συνολικό ερωτηµατολόγιο (0,79) κρίνεται 

αρκετά ικανοποιητική και δείχνει ότι, σε γενικές γραµµές, οι απαντήσεις των 

συµµετεχόντων στο πρώτο και δεύτερο ερωτηµατολόγιο κινούνται προς την ίδια 

κατεύθυνση. Ωστόσο, οι αντίστοιχοι συντελεστές για τα επιµέρους στοιχεία βρέθηκαν 

σχετικά χαµηλοί (από 0,41 ως 0,78), το οποίο σηµαίνει ότι σε ορισµένες, τουλάχιστον, 

ερωτήσεις, οι συµµετέχοντες δεν απάντησαν µε τον ίδιο τρόπο. Το αποτέλεσµα αυτό 

οφείλεται ενδεχοµένως στο γεγονός ότι τα αρχικά ερωτηµατολόγια δόθηκαν στους 

συµµετέχοντες προς συµπλήρωση την τελευταία µέρα της θεραπείας τους, οπότε οι 

ασθενείς είχαν νωπές τις µνήµες από τον χώρο και τη θεραπεία τους και ενδεχοµένως 

κάποιοι να πίστευαν ότι οι θεραπευτές τους θα λάµβαναν γνώση του τρόπου µε τον οποίο 

αξιολόγησαν την εµπειρία τους από τον χώρο. Ίσως αυτό το γεγονός να τους οδήγησε ώστε 

να δώσουν υψηλότερη βαθµολογία στα στοιχεία του ερωτηµατολογίου ελέγχου. Σε 

αντίθεση, το δεύτερο ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε στο σπίτι του κάθε ασθενούς και 

στάλθηκε ανώνυµα, µία βδοµάδα µετά την αρχική συµπλήρωση, το οποίο µπορεί 

ενδεχοµένως να σηµαίνει ότι πολλοί από τους συµµετέχοντες ένιωσαν περισσότερη 

ασφάλεια και άνεση στο οικείο περιβάλλον τους και συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο 

επανελέγχου µε περισσότερη ειλικρίνεια. 
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Οι Monnin και Perneger, (2002) δεν εξέτασαν καθόλου την αξιοπιστία επανεξέτασης 

και οι Scascighini, Angst και Aeschlimann, (2008) δεν υπολόγισαν το συντελεστή Pearson, 

οπότε δεν έχουµε µέτρο σύγκρισης σε αυτήν την περίπτωση. 

 

Όσον αφορά τον ενδοταξικό συντελεστή συσχέτισης, οι τιµές του ακολούθησαν το 

ίδιο περίπου µοτίβο µε αυτές του συντελεστή Pearson, όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα. 

Η τιµή του ICC(3,1) για το συνολικό ερωτηµατολόγιο βρέθηκε ίση µε 0,761 µε 95% 

διάστηµα εµπιστοσύνης από 0,615 έως 0,852. Η τιµή του, σύµφωνα µε τους Rodrigues et 

al., (2013) κρίνεται ικανοποιητική και µπορεί να υποστηρίξει την αξιοπιστία εξέτασης-

επανεξέτασης του ερωτηµατολογίου.  

 

Οι τιµές αυτές συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες της γερµανικής έκδοσης 

υπολείπονται. Οι Scascighini, Angst και Aeschlimann, (2008) βρήκαν ότι οι τιµές του ICC 

για τα επιµέρους στοιχεία κυµαίνονται από 0,74-0,92 και για τις υποκλίµακες από 0,89-

0,92. Για τη συνολική κλίµακα, ο αντίστοιχος συντελεστής παίρνει τιµή ίση µε 0,94 µε 

95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 0,86 έως 0,97. Οι τιµές του ICC της γερµανικής έκδοσης 

είναι σαφώς πιο ικανοποιητικές από αυτές της ελληνικής. Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να 

αναφέρουµε µία διαφορά στη µεθοδολογία των δύο ερευνών. Οι Scascighini, Angst και 

Aeschlimann, (2008) υπολόγισαν τον ICC(2,1), ενώ η παρούσα έρευνα τον ICC(3,1), που 

κατά τη γνώµη της συγγραφέως, είναι ορθότερος σε αυτήν την περίπτωση µια που το 

εργαλείο µέτρησης και στις δύο περιπτώσεις (πρώτη και δεύτερη αξιολόγηση) είναι το ίδιο 

και δεν τίθεται περίπτωση σφάλµατος από το εργαλείο µέτρησης. Εποµένως, είναι πιο 

δύσκολο να γίνει µία ευθεία σύγκριση των αποτελεσµάτων του ICC για τις δύο αυτές 

εκδόσεις.  

 

4.2.3 Έλεγχος εγκυρότητας 

 

4.2.3.1 Εγκυρότητα περιεχοµένου 

 

Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, τα ερωτηµατολόγια που συλλέχθηκαν 

παρουσίασαν εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό αναπάντητων ερωτήσεων και το εύρος των 

πιθανών απαντήσεων καλύφθηκε σε µεγάλο βαθµό. Τα δεδοµένα που προέκυψαν 

παρουσίασαν µικρού βαθµού αρνητική λοξότητα, κανένα φαινόµενο βάσης και ελάχιστη, 
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στο σύνολό τους, επίδραση οροφής. Τα παραπάνω αποτελέσµατα συνηγορούν στο 

συµπέρασµα της υψηλής εγκυρότητας περιεχοµένου του PSQ-GR.  

 

Στο ίδιο αποτέλεσµα κατέληξαν και οι Scascighini, Angst και Aeschlimann, (2008) 

όσον αφορά τη γερµανική έκδοση του ίδιου ερωτηµατολογίου. Ωστόσο, οι αρχικοί 

σχεδιαστές του ερωτηµατολογίου (Monnin and Perneger, 2002) διατηρούν τις επιφυλάξεις 

τους όσον αφορά την εγκυρότητα περιεχοµένου της τελικής µορφής που έλαβε το PSQ. 

Αυτό συνέβη, διότι, προκειµένου να καταστήσουν το ερωτηµατολόγιο πιο σύντοµο, 

ευέλικτο και πρακτικό στη χρήση του αποφάσισαν να διαγράψουν κάποιες διαστάσεις της 

ικανοποίησης των ασθενών, όπως είναι ο σεβασµός του ιατρικού απορρήτου, γεγονός που, 

κατά τη γνώµη τους, αποτελεί πρόκληση για την εγκυρότητα περιεχοµένου του 

ερωτηµατολογίου στην τελική του µορφή. 

 

4.2.3.2 Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής 

 

4.2.3.2.1 Συγκλίνουσα εγκυρότητα 

 

Ο συντελεστής Spearman κάθε στοιχείου µε τη συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 

0,49 µέχρι 0,72 και κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός. Οι αντίστοιχες τιµές του συντελεστή 

για την γερµανική εκδοχή κυµαίνονται από 0,42 ως 0,79 και πλησιάζουν πολύ τα δεδοµένα 

που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα. Ο συντελεστής Spearman κάθε υποκλίµακας µε 

τη συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 0,31 µέχρι 0,96 (για την τέταρτη υποκλίµακα, 

όταν συµπεριλαµβάνεται το στοιχείο 14). Σηµειώνεται ότι, όταν στην τέταρτη υποκλίµακα 

«Συνολική αξιολόγηση» δεν περιλαµβάνεται το στοιχείο 14, ο συντελεστής Spearman 

ισούται µε 0,50. Οι αντίστοιχες τιµές για την γερµανική εκδοχή κυµαίνονται από 0,53 ως 

0,83. Παρατηρούµε ότι οι τιµές του εν λόγω συντελεστή είναι στο σύνολό τους αρκετά 

ικανοποιητικές και προσοµοιάζουν µε τις αντίστοιχες της γερµανικής έκδοσης. Το γεγονός 

αυτό σηµαίνει ότι η συγκλίνουσα εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου µπορεί να κριθεί ως 

ικανοποιητική. 
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4.2.3.2.2 Παραγοντική εγκυρότητα 

 

Το µοντέλο του PSQ-GR κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό και µπορεί να επιβεβαιώσει 

τη δοµή των 3 παραγόντων που προτάθηκε από τους (Monnin and Perneger, 2002). Οι 

τρεις αυτοί παράγοντες βρέθηκε ότι ευθύνονται για το 63,768% της συνολικής 

διακύµανσης της υπό εξέτασης µεταβλητής. Στην έρευνα των Monnin και Perneger, (2002) 

βρέθηκε ότι αυτοί οι παράγοντες εξηγούν το 67% της συνολικής διακύµανσης. Προέκυψε, 

δηλαδή, µια διαφορά περίπου 3,25 µονάδων η οποία έγειρε το ερώτηµα µήπως µία νέα 

δοµή του ερωτηµατολογίου θα ήταν καλύτερα προσαρµοσµένη στα ελληνικά δεδοµένα. 

Για το λόγο αυτό, εφαρµόστηκε ανάλυση πολλαπλών συνιστωσών και επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση, µε αποτέλεσµα να προκύψει µία νέα δοµή του ερωτηµατολογίου, 

επίσης 3 παραγόντων που εξηγούσαν, όµως, το 67,853% της συνολικής διακύµανσης, όπως 

και στην έρευνα των Monnin και Perneger, (2002). 

 

Το µοντέλο που προέκυψε για τα ελληνικά δεδοµένα παρουσιάζει οµοιότητες και 

διαφορές µε το αρχικό γαλλικό µοντέλο. Ο πρώτος παράγοντας περιλαµβάνει τις ερωτήσεις 

4-7 που περιλαµβάνονται στην υποκλίµακα «Θεραπεία» του αρχικού ερωτηµατολογίου, 

αλλά περιλαµβάνει επίσης και την ερώτηση 14 «Συνοψίστε τη φυσικοθεραπεία σας µε µια 

λέξη». Τα στοιχεία του παράγοντα αυτού αφορούν κυρίως τη θεραπεία που έλαβε κάποιος 

ασθενής, οπότε µπορούµε να τον ονοµάσουµε «Θεραπεία». Ο δεύτερος παράγοντας 

περιλαµβάνει τα στοιχεία 11-13, τα οποία περιλαµβάνονται στην υποκλίµακα 

«Περιβάλλον» και του αρχικού ερωτηµατολογίου. Έτσι, ο παράγοντας αυτός µπορεί να 

ονοµαστεί «Περιβάλλον», όπως και στο αρχικό ερωτηµατολόγιο, διότι αφορά τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες όπου λαµβάνει χώρα η θεραπεία. Ο τρίτος παράγοντας 

περιλαµβάνει τα στοιχεία 9 και 10 που ανήκαν στην υποκλίµακα «Περιβάλλον» του 

αρχικού ερωτηµατολογίου, αλλά περιλαµβάνει και το στοιχείο 2 που ανήκε στην 

υποκλίµακα «Γραµµατεία». Παρατηρούµε ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουν άµεση σχέση 

ούτε µε τη θεραπεία που έλαβε ο κάθε ασθενής, ούτε µε το άµεσο περιβάλλον, δηλαδή 

τους χώρους όπου πραγµατοποιήθηκε η θεραπεία. Εποµένως, ο παράγοντας αυτός µπορεί 

να ονοµαστεί «Εξωτερικοί παράγοντες». 

 

Το φαινόµενο αυτό, δηλαδή µια νέα δοµή ενός ερωτηµατολογίου να ταιριάζει 

καλύτερα σε αλλόγλωσσο περιβάλλον, δεν είναι σπάνιο στη βιβλιογραφία. Οι Scascighini, 
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Angst και Aeschlimann, (2008), για παράδειγµα, βρήκαν ότι η γερµανική έκδοση του PSQ 

αποτελείται από µόνο δύο παράγοντες (αντί για τρεις), οι οποίοι στο σύνολό τους εξηγούν 

το 61% της συνολικής διακύµανσης της υπό εξέτασης µεταβλητής. Οι Vanti et al., (2013a) 

εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του αµερικάνικου PTOPS σε ιταλικό πληθυσµό, 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι µία δοµή µε 4 µεν παράγοντες (όπως και στο αρχικό 

PTOPS), αλλά µε ανακατάταξη των στοιχείων µεταξύ των παραγόντων που προέκυψαν, 

όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωσή µας, ήταν περισσότερο κατάλληλη για τα 

ιταλικά δεδοµένα. Το ίδιο φαινόµενο αναφέρουν και οι Oliveira et al., (2014), οι οποίοι 

βρήκαν ότι, για τον πορτογαλλόφωνο πληθυσµό στον οποίο απευθύνθηκαν, µία δοµή 3 

παραγόντων είναι πιο κατάλληλη από τη δοµή των 2 παραγόντων του αµερικάνικου 

MedRisk. 

 

Τέλος, οι τιµές των Cronbach’s alpha  για την νέα δοµή, αλλά και των τυποποιηµένων 

συντελεστών παλινδρόµησης, όπως προέκυψαν από τα αποτελέσµατα, συνηγορούν υπέρ 

της ικανοποιητικής συνοχής της νέας δοµής. 

 

 

4.3 ∆υνάµεις και αδυναµίες της έρευνας 

 

4.3.1 ∆είγµα της έρευνας 

 

∆εδοµένου ότι η υπηρεσίες φυσικοθεραπείας είναι κατά κύριο λόγο εποχιακές, µε 

τους περισσότερους ασθενείς να προσφεύγουν στο φυσικοθεραπευτήριο την άνοιξη και το 

φθινόπωρο, ο χρόνος (Οκτώβριος-Νοέµβριος) κατά τον οποίο διεξήχθη η έρευνα ήταν 

τέτοιος, ώστε να εξασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος, παρόλο που το 

δείγµα ήταν δείγµα ευκολίας. Ωστόσο, είναι αµφιλεγόµενο για το αν ο αριθµός των 

συµµετεχόντων µπορεί να θεωρηθεί ικανός, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τη διεξαγωγή και τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης. Οι 

Williams, Brown και Onsman, (2012) που µελέτησαν το θέµα του ελαχίστου δείγµατος για 

τη διεξαγωγή της παραγοντικής ανάλυσης βρήκαν ότι οι ερευνητές προτείνουν διαφορετικό 

αριθµό ως ικανό αριθµό δείγµατος, που ξεκινά από τα 50 υποκείµενα (υπό προϋποθέσεις) 

και φθάνει ως τα περισσότερα από 500. Εποµένως, ίσως τα 107 υποκείµενα της παρούσας 
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έρευνας να µη θεωρηθούν από κάποιους ερευνητές αρκετά, ώστε να έχουµε ασφαλή 

συµπεράσµατα.  

 

 

4.3.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας αναφέρθηκε ότι κατά τη µετάφραση και τη 

διαπολιτισµική προσαρµογή της αρχικής γαλλικής έκδοσης του PSQ στο ελληνικό 

περιβάλλον λήφθηκαν υπόψη τα στάδια που περιγράφηκαν από τους Beaton et al., (2000), 

και από τους Guillemin et al., (1993). Ωστόσο, δεν ήταν εφικτό στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας, τα στάδια αυτά να ακολουθηθούν κατά γράµµα. Για παράδειγµα, τα στάδια της 

µετάφρασης του ερωτηµατολογίου από τα γαλλικά στα ελληνικά και το αντίστροφο 

προϋποθέτει την εµπλοκή τουλάχιστον 2 διαφορετικών δίγλωσσων µεταφραστών για κάθε 

στάδιο, από τους οποίους ο ένας να γνωρίζει το αντικείµενο και ο άλλος όχι. Οι 

µεταφράσεις που θα προκύψουν θα πρέπει να ελεγχθούν από εξωτερικό παρατηρητή σε 

συνδυασµό µε τους µεταφραστές. Στην περίπτωσή µας, η µετάφραση έγινε αποκλειστικά 

από την ερευνήτρια. 

 

Επίσης, για να είναι επιτυχηµένη η διαπολιτισµική προσαρµογή του 

ερωτηµατολογίου, σύµφωνα µε τους Beaton et al., (2000), θα πρέπει οι µεταφράσεις που 

προέκυψαν από τα προηγούµενα στάδια να εξεταστούν από επιτροπή ειδικών και να 

αποφασιστεί η µορφή που θα λάβει το ερωτηµατολόγιο για την πιλοτική έρευνα. Σύµφωνα 

µε τους ανωτέρω ερευνητές, η επιτροπή αυτή θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 

µεθοδολογιστές, επαγγελµατίες της υγείας, φιλολόγους και τους µεταφραστές. Στην 

περίπτωσή µας, ζητήθηκε η γνώµη µόνο από επαγγελµατίες υγείας, τους φυσικοθεραπευτές 

που εργάζονταν στο χώρο που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα, για να αποφανθούν το κατά 

πόσο θα µπορούσε να εφαρµοστεί το εργαλείο που προέκυψε από τις µεταφράσεις στον 

πληθυσµό για τον οποίο προοριζόταν.  

 

Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε ότι το εργαλείο που προέκυψε από την παραπάνω 

διαδικασία ήταν πολύ κατανοητό, ιδιαίτερα στα άτοµα της νεότερης ηλικίας, ήδη από τη 

φάση της πιλοτικής έρευνας. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι όποια ερωτηµατολόγια 

περιλάµβαναν αναπάντητα ερωτήµατα είχαν συµπληρωθεί από ασθενείς µεγαλύτερης 
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ηλικίας. Το γεγονός αυτό ίσως να σηµαίνει ότι ενδεχοµένως υπάρχει ανάγκη 

επαναδιατύπωσης ορισµένων ερωτηµάτων, ώστε να καταστεί ακόµη πιο σαφές, ιδιαίτερα 

στους ασθενείς µεγαλύτερης ηλικίας. 

 

Επιπρόσθετα, ο τρόπος λειτουργίας του φυσικοθεραπευτηρίου στο οποίο έλαβε χώρα 

η παρούσα έρευνα θέτει µία πρόκληση στη δοµή του ερωτηµατολογίου, και ιδιαίτερα όσον 

αφορά την υποκλίµακα που αναφέρεται στην ικανοποίησή τους από την επαφή τους µε τη 

γραµµατεία. Κάποιοι ασθενείς δεν προσέρχονται οι ίδιοι για να κλείσουν το ραντεβού τους, 

αλλά στέλνουν τους συγγενείς τους. Αυτοί οι ασθενείς αδυνατούν να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις που αφορούν τη γραµµατεία, διότι δεν έχουν την ανάλογη εµπειρία. Εδώ θα 

έπρεπε ίσως να γίνει µια τροποποίηση στο ερωτηµατολόγιο του τύπου παράκαµψης (πχ. 

«αν δεν προσήλθατε για τις διαδικασίες κλεισίµατος του ραντεβού, προχωρήστε στην 

επόµενη ενότητα») 

 

Επίσης, λήφθηκε υπόψη ότι η µεγιστοποίηση του ποσοστού επιστροφής των 

ερωτηµατολογίων (στην περίπτωσή µας των ερωτηµατολογίων επανελέγχου) είναι ζωτικής 

σηµασίας για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. Όπως επισηµαίνουν οι Mazor et al., 

(2002), οι συµµετέχοντες που τείνουν να είναι περισσότερο ευχαριστηµένοι από τη 

θεραπεία τους, συµπληρώνουν το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο σε µεγαλύτερο ποσοστό από 

αυτούς που είναι λιγότερο ευχαριστηµένοι. Έτσι, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να 

παρουσιαστεί το φαινόµενο της θετικής µεροληψίας και τα αποτελέσµατα της έρευνας να 

µην ανταποκρίνονται ακριβώς στην πραγµατικότητα.  

 

Στην παρούσα έρευνα καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιοριστεί το 

φαινόµενο αυτό. Έτσι, δόθηκαν ερωτηµατολόγια επανελέγχου σε όλους τους ασθενείς που 

συµµετείχαν στην έρευνα (κι όχι σε δείγµα αυτών, όπως απαντάται συχνά στη 

βιβλιογραφία σε ανάλογες έρευνες) και ακολούθησαν 2 υπενθυµητικές τηλεφωνικές 

κλήσεις. Το ποσοστό επιστροφής των ερωτηµατολογίων επανελέγχου ήταν αρκετά 

ικανοποιητικό (ποσοστό ανταπόκρισης 67,29%), ώστε να θεωρηθεί ακριβής ο υπολογισµός 

της αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου. 

 

Επίσης, το γεγονός ότι η ερευνήτρια ήταν υπάλληλος στο συγκεκριµένο χώρο για 

αρκετά έτη, µε αποτέλεσµα να τη γνωρίζουν πολλοί από τους συµµετέχοντες στην έρευνα, 
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ίσως να συνετέλεσε στο φαινόµενο της θετικής µεροληψίας και της υψηλότερης 

βαθµολογίας στα ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν µέσα στο χώρο του 

φυσικοθεραπευτηρίου, διότι ενδεχοµένως κάποιοι ασθενείς µπορεί να θεώρησαν ότι ήταν 

δυνατό να γνωρίζει τις βαθµολογίες που έδωσαν, παρά τις διαβεβαιώσεις της για το 

αντίθετο. Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνουν οι Goldstein, Elliott και Guccione, (2000), 

οι ασθενείς είναι πολλές φορές απρόθυµοι να αποκαλύψουν την αρνητική στάση τους προς 

έναν πάροχο υγειονοµικής περίθαλψης, λόγω της αίσθησης της εξάρτησής τους από την 

επικοινωνία τους µε τον πάροχο. 

 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας, αυτό που παρατηρήθηκε από την 

ίδια τη συγγραφέα, αλλά επισηµάνθηκε και από ορισµένους ασθενείς είναι το νόηµα του 

στοιχείου 14 «Συνοψίστε τη φυσικοθεραπεία σας µε µία λέξη». Με βάση το 

ερωτηµατολόγιο, η ερώτηση αυτή καλεί τους ασθενείς να συνοψίσουν σε µία λέξη την 

εµπειρία τους από την παρουσία τους στον χώρο, όπως είναι η επαφή µε τη γραµµατεία και 

µε τον θεραπευτή και οι εντυπώσεις από το περιβάλλον του φυσικοθεραπευτηρίου. Στην 

πραγµατικότητα, όµως, το στοιχείο αυτό κρύβει και µια άλλη διάσταση που δεν καλύπτεται 

από το ερωτηµατολόγιο στη µορφή που του δώσανε οι Monnin και Perneger, (2002). Η 

διάσταση αυτή είναι η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας. Έτσι, παρόλο που οι Hush, 

Cameron και Mackey, (2011) βρήκαν ότι το αποτέλεσµα της θεραπείας δε σχετίζεται σε 

σταθερή βάση µε την ικανοποίηση των ασθενών, στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε το 

φαινόµενο να υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έµειναν πολύ ευχαριστηµένοι από την εµπειρία 

τους από τον χώρο και δώσανε υψηλή βαθµολογία στα στοιχεία των 3 πρώτων 

υποκλιµάκων. Ωστόσο, δεν είχαν την αναµενόµενη ή επιθυµητή βελτίωση της κατάστασής 

τους, µε αποτέλεσµα να µη δώσουν την αντίστοιχη υψηλή βαθµολογία στο στοιχείο 14. Το 

γεγονός αυτό ενδεχοµένως περιορίζει την εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής του 

ερωτηµατολογίου στην παρούσα του µορφή και χρίζει περαιτέρω διερεύνησης κι 

αντιµετώπισης. 

 

Ένα άλλο ζήτηµα που επισηµάνθηκε σχετικά µε την εγκυρότητα του 

ερωτηµατολογίου αφορά την ερώτηση 7. Η ερώτηση 7 ζητά από τους ασθενείς να 

αξιολογήσουν την προσπάθεια προσαρµογής του θεραπευτικού σχήµατος στις 

ιδιαιτερότητες του προβλήµατός τους. Το πρόβληµα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι 

πολλές φορές οι ασθενείς δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν άµεσα την ποιότητα της 
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θεραπείας που λαµβάνουν, στην οποία περιλαµβάνεται και η προσπάθεια προσαρµογής του 

θεραπευτικού σχήµατος, επειδή δεν έχουν την κατάλληλη και ανάλογη τεχνική δεξιότητα 

και γνώση (Rao et al., 2006; Goldstein, Elliott and Guccione, 2000; Hush, Cameron and 

Mackey, 2011). Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος για τον οποίο αξιολογούν την υπηρεσία 

που έλαβαν από τις άλλες διαστάσεις της ποιότητας της υπηρεσίας, όπως η επικοινωνία µε 

το προσωπικό, το περιβάλλον, η προσβασιµότητα στην υπηρεσία, κλπ (Rao et al., 2006). 

Εποµένως, είναι πιθανό αυτή η ερώτηση να θέτει σε κίνδυνο την εγκυρότητα 

εννοιολογικής κατασκευής. 

 

Τέλος, υπήρξαν και κάποιοι περιορισµοί που αφορούν τη διερεύνηση της 

εγκυρότητας όψης και της συγκλίνουσας εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου. Η 

εγκυρότητα όψης ελέγχθηκε µόνο από την ερευνήτρια και τους συναδέλφους της στην 

παρούσα εργασία, ενώ στη βιβλιογραφία προτείνεται ο έλεγχός της από πάνελ ειδικών (πχ. 

προϊσταµένων φυσικοθεραπευτηρίου, ανεξάρτητους φυσικοθεραπευτές, ιατρούς, ανώτερα 

διοικητικά στελέχη), τα οποία βαθµολογούν την κάθε ερώτηση (Scascighini, Angst and 

Aeschlimann, 2008). Επίσης, λόγω έλλειψης ενός «χρυσού κανόνα», δηλαδή ενός 

αντίστοιχου ερωτηµατολογίου στα ελληνικά, ελεγµένο για την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητά του, δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος της εγκυρότητας κριτηρίου, αλλά και ο 

έλεγχος της συγκλίνουσας εγκυρότητας έγινε αποκλειστικά µε τη µέθοδο της ανάλυσης 

των πολλαπλών χαρακτηριστικών (Αλετράς και συν., 2009). 

 

 

4.4 Συµπεράσµατα και προτάσεις για το µέλλον 

 

Το PSQ-GR είναι αυτή τη στιγµή το µοναδικό εργαλείο στην Ελλάδα, το οποίο 

µπορεί να χρησιµεύσει στους φυσικοθεραπευτές για να µετρήσουν την ικανοποίηση των 

ασθενών τους από την εµπειρία της φυσικοθεραπείας που έχουν λάβει. Η παρούσα έρευνα 

έδειξε ότι οι ψυχοµετρικές του ιδιότητες, όπως είναι η πρακτικότητα στην εφαρµογή του, η 

αξιοπιστία και η εγκυρότητά του είναι αρκετά ικανοποιητικές, ώστε να δώσει µια σαφή 

εικόνα της ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας που έχουν 

λάβει. 
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Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και περαιτέρω διερεύνησης των ιδιοτήτων 

του ερωτηµατολογίου. Προτείνεται να γίνει περαιτέρω έρευνα µε µεγαλύτερο αριθµό 

δείγµατος, να ακολουθηθούν µε µεγαλύτερη αυστηρότητα οι προτυποποιηµένες 

διαδικασίες που αφορούν τη µετάφραση και τη διαπολιτισµική του προσαρµογή και να 

εξεταστεί το ερωτηµατολόγιο και σε άλλους χώρους, πέρα από τις δηµόσιες δοµές της 

πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, ώστε να ελεγχθεί η καθολικότητα της χρησιµότητάς του 

σε όλες τους φορείς, δηµόσιους και ιδιωτικούς, που προσφέρουν τις ανάλογες υπηρεσίες 

στον ελληνικό χώρο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης ποιότητας υπηρεσιών 
φυσικοθεραπείας  
(Μετάφραση από τα Γαλλικά - Monnin and Perneger, 2002) 
 
 
Στοιχεία συµµετέχοντα 
 
Α. Ηλικία      
__________ ετών 
      
      
Β. Φύλο      
Άνδρας Γυναίκα     

□ □ 
 

    

Συχνότητα επισκέψεων στο χώρο 
 
Ήταν η πρώτη φορά που κάνατε φυσικοθεραπείες στο χώρο µας ή έχετε 
ξανακάνει και στο παρελθόν; 
Ναι, είναι η 
πρώτη φορά 

Όχι, έχω 
ξαναέρθει 1 
φορά 

Όχι, έχω ξαναέρθει 2-10 
φορές 

Όχι, έχω 
ξαναέρθει πάνω 
από 10 φορές 

□ □ □ □ 
      
Επιλογή φυσικοθεραπευτηρίου για τη θεραπεία σας 
 
Επέλεξα: Από 

µόνος/η µου 
 

Με 
σύσταση 

του γιατρού 
µου 

Από 
γνωστό/φίλο 

∆εν είχα άλλη 
επιλογή 

 

 □ □ □ □ 
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Γραµµατεία 
 

 

1. Πώς αξιολογείτε την απλότητα των διαδικασιών για το κλείσιµο των 
ραντεβού;  
Εξαιρετική Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή  

□ □ □ □ □ 
 

      
2. Πώς αξιολογείτε τον χρόνο που ήταν απαραίτητος για το κλείσιµο των 
ραντεβού; 
Εξαιρετικός Πολύ καλός Καλός Μέτριος Κακός  

□ □ □ □ □ 
 

      
3. Πώς αξιολογείτε την εξυπηρετικότητα, ευγένεια και προθυµία του 
προσωπικού να απαντήσει στις ερωτήσεις και να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες σας; 
Εξαιρετικές Πολύ καλές Καλές Μέτριες Κακές  

□ □ □ □ □ 
 

 
 
Η θεραπεία σας 
 
4. Πώς αξιολογείτε την ικανότητα του θεραπευτή σας να σας κάνει να 
αισθανθείτε άνετα και, ενδεχοµένως, να σας καθησυχάσει; 
Εξαιρετική Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή  

□ □ □ □ □ 
 

      
5. Πώς αξιολογείτε τις εξηγήσεις που λάβατε σχετικά µε το τι θα κάνετε 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας και το τι αναµένεται από εσάς να κάνετε; 
Εξαιρετικές Πολύ καλές Καλές Μέτριες Κακές  

□ □ □ □ □ 
 

 
6. Πώς αξιολογείτε τις πληροφορίες που λάβατε σχετικά µε την εξέλιξη της 
πάθησής σας στο µέλλον; 
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Εξαιρετικές Πολύ καλές Καλές Μέτριες Κακές  

□ □ □ □ □ 
 

      
7. Πώς αξιολογείτε την προσπάθεια του θεραπευτή σας να προσαρµόσει τη 
θεραπεία που λάβατε στις ιδιαίτερες ανάγκες του προβλήµατός σας; 
Εξαιρετική Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή  

□ □ □ □ □ 
 

      
8. Πώς αξιολογείτε την αίσθηση ασφάλειας που νιώθατε καθ’ όλη τη 
διάρκεια της θεραπείας σας; 
Εξαιρετική Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή  

□ □ □ □ □ 
 

      
Περιβάλλον 
 
9. Πώς αξιολογείτε την ευκολία πρόσβασης στο φυσικοθεραπευτήριο; 
Εξαιρετική Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή  

□ □ □ □ □ 
 

      
10. Πώς αξιολογείτε την ευκολία προσανατολισµού µέσα στο κτίριο; 
Εξαιρετική Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή  

□ □ □ □ □ 
 

      
11. Πώς αξιολογείτε την άνεση και την καθαριότητα του δωµατίου στο 
οποίο λάβατε θεραπεία; 
Εξαιρετικές Πολύ καλές Καλές Μέτριες Κακές  

□ □ □ □ □ 
 

      
12. Πώς αξιολογείτε τον φωτισµό και τη θερµοκρασία του δωµατίου στο 
οποίο λάβατε θεραπεία; 
Εξαιρετικά Πολύ καλά Καλά Μέτρια Κακά  

□ □ □ □ □ 
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13. Πώς αξιολογείτε την ησυχία, την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και 
τη χαλαρωτική ατµόσφαιρα στους χώρους θεραπείας; 
Εξαιρετικές Πολύ καλές Καλές Μέτριες Κακές  

□ □ □ □ □ 
 

      
Συνολική αξιολόγηση 
 
14. Συνοψίστε τη φυσικοθεραπεία σας µε µια λέξη 
Εξαιρετική Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή  

□ □ □ □ □ 
 

      
15. Αν χρειαστεί να ξανακάνετε φυσικοθεραπεία, θα ερχόσασταν ξανά στην 
υπηρεσία µας; 
Ναι, χωρίς 
αµφιβολία 

Μάλλον ναι Ίσως Μάλλον όχι Όχι, σε καµιά 
περίπτωση 

 

□ □ □ □ □ 
 

      
16. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας, υπήρξε κάτι που να σας προκάλεσε 
έκπληξη; 
 

Ευχάριστη έκπληξη 
 
      
∆υσάρεστη έκπληξη 
 
 
17. Κατά τη γνώµη σας, τι θα µπορούσαµε να κάνουµε για να βελτιώσουµε 
τις υπηρεσίες µας; 
 

 

Σας ευχαριστούµε θερµά για την πολύτιµη συνεργασία σας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
Έντυπο συναίνεσης συµµετέχοντα σε ερευνητική εργασία 

 
Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Αξιολόγηση ποιότητας 

υπηρεσιών στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κα Γκοτζαµάνη Αικατερίνη, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τµήµατος Ο∆Ε Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας 
Ερευνήτρια: Μαστρογιάννη Αικατερίνη, µεταπτυχιακή φοιτήτρια 

MBA Executive, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 
1. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας 
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση 

της καταλληλότητας του ερωτηµατολογίου ικανοποίησης ασθενών 
των Monnin και Perneger (2002) να ανιχνεύσει, σε ελληνικό 
περιβάλλον, την αντιλαµβανόµενη, από την µεριά των ασθενών, 
ποιότητα της υπηρεσίας φυσικοθεραπείας που έλαβαν. 

2. ∆ιαδικασία 
Ως συµµετέχοντες (ασθενείς του Β’ Φυσικοθεραπευτηρίου ΠΕ∆Υ 

Θεσ/νίκης) καλείστε να συµπληρώσετε το εν λόγω ερωτηµατολόγιο 
µεταφρασµένο στα ελληνικά, ανώνυµα, δύο φορές. Την πρώτη φορά, 
το ερωτηµατολόγιο θα συµπληρωθεί στο χώρο του 
φυσικοθεραπευτηρίου µετά το πέρας των 10 συνεδριών που 
δικαιούστε και θα τοποθετηθεί σε κουτί που βρίσκεται στο χώρο 
αναµονής του φυσικοθεραπευτηρίου ειδικά για το σκοπό αυτό. 
Κατόπιν θα σας ζητηθεί να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο αυτό 7 
µέρες µετά την πρώτη συµπλήρωση, να τοποθετηθεί σε φάκελο µε 
πληρωµένο τέλος και να σταλεί ταχυδροµικά στην ερευνήτρια. Η 
ερευνήτρια θα σας υπενθυµίσει τηλεφωνικά την αποστολή των 
ερωτηµατολογίων, 7 µέρες και 3 βδοµάδες µετά τη συµπλήρωση του 
πρώτου ερωτηµατολογίου. 
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3. Προσδοκώµενες ωφέλειες 
Η συµµετοχή σας θα συµβάλλει στην εξακρίβωση της 

καταλληλότητας ενός, καταξιωµένου στο εξωτερικό, εργαλείου 
µέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, στο 
ελληνικό περιβάλλον. Εφόσον το ερωτηµατολόγιο αυτό κριθεί 
κατάλληλο, θα αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για την επιστηµονική 
κοινότητα των φυσικοθεραπευτών που θα είναι πλέον σε θέση να 
διερευνήσουν την ικανοποίηση των ασθενών που υποβάλλονται σε 
φυσικοθεραπείες και, κατ’ επέκταση, την ποιότητα των υπηρεσιών 
που προσφέρουν. 

4. ∆ηµοσίευση δεδοµένων – αποτελεσµάτων 
Η συµµετοχή σας στην έρευνα συνεπάγεται ότι συµφωνείτε µε 

την µελλοντική δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της, µε την 
προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες θα είναι ανώνυµες και δε θα 
αποκαλυφθούν τα ονόµατα και τα λοιπά στοιχεία σας.  

5. Πληροφορίες 
Μη διστάσετε να κάνετε ερωτήσεις γύρω από το σκοπό ή την 

διαδικασία της εργασίας. Αν έχετε οποιαδήποτε αµφιβολία ή ερώτηση, 
ζητήστε διευκρινίσεις. 

6. Ελευθερία συναίνεσης  
Η συµµετοχή σας στην εργασία είναι εθελοντική. Είστε 

ελεύθερος-η να µην συναινέσετε ή να διακόψετε τη συµµετοχή σας 
όποτε το επιθυµείτε. 

7. ∆ήλωση συναίνεσης 
∆ιάβασα το έντυπο αυτό και κατανοώ τις διαδικασίες που θα 

ακολουθήσω. Συναινώ να συµµετέχω στην ερευνητική εργασία. 
 
 

Ηµεροµηνία: ____/____/____ 
 

Ονοµατεπώνυµο και 
υπογραφή συµµετέχοντα 
_________________________ 
 
_________________________ 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας 
συµµετέχοντα 
_______________________ 

 

 Υπογραφή ερευνήτριας 
___________________ 

 

 
 


