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Abstract
PROPOSAL OF COMPARATIVE EVALUATION WITH THE CORRESPODENCE
ANALYSIS: COMPARATIVE EVALUATION OF DEGREE OF SATISFACTION
OF PATIENTS AND DOCTORS
With this work is proposed a methodology of comparative evaluation of the opinions of
members of two or more different teams, as for criteria which are formulated in scales "Likert".
The proposed methodology is recommended in the manufacture of special table of
"coincidences", that we name 'table of comparative evaluation' and in its statistical analysis with
the method of correspodence analysis.
We determine the centre of weight of the table of comparative evaluation and we calculate
the inactivity of its points of columns proving that it is gravimetric medium inactivities of its
subtables, that corresponds to the teams between which is attempted the comparative evaluation,
when they are analyzed separately.
Finally, it follows an application of the method of comparative evaluation of degree of
satisfaction of patients and doctors in the General Hospital of Thessaloniki "AGIOS DIMITRIOS" in data that resulted from their answers in questions of form of scales of evaluation.

Εισαγωγή
Μια μεταβλητή που διατυπώνεται ως κλίμακα αξιολόγησης δεν είναι απλά
μια κατηγορική (ποιοτική) μεταβλητή αλλά οι κλάσεις της ακολουθούν μια
διάταξη. Αυτή η διττή φύση των κλιμάκων αξιολόγησης επιτρέπει να
αντιμετωπίζονται ενίοτε ως ποσοτικές και άλλοτε ως ποιοτικές μεταβλητές
ανάλογα με την φύση του ερευνούμενου θέματος. Αναφέρουμε επίσης ότι με
την εργασία [A proposition for coding evaluation scales. Moschidis O., (2003)]
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επιτυγχάνεται η διατήρηση τόσο του ποιοτικού όσο και του διατεταγμε'νου
χαρακτήρα τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταχείρισης των κλιμάκων αξιολόγησης ως
ποσοτικών μεταβλητών έχουμε στις επιστήμες της ανθρώπινης συμπεριφοράς,
οπότε χρησιμοποιούνται οι ποσοτικές μέθοδοι της επαγωγικής στατιστικής
καθώς και οι παραγοντικές μέθοδοι κυρίως η ανάλυση σε κυρίες συνιστώσες
με την οποία διερευνάται η συσχέτιση των εμπλεκομένων μεταβλητών.
Δεν είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις όπου η φύση του εξεταζόμενου
θέματος, όπως η παρούσα εφαρμογή της εργασίας, επιβάλλει την αντιμετώπι
ση των κλιμάκων ως ποιοτικών μεταβλητών, οπότε η περιγραφική στατιστική,
το τεστ ανεξαρτησίας του Χ2 καθώς και οι συνθέτες μέθοδοι της πολυδιά
στατης ανάλυσης δεδομένων, παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών και
παραγοντική ανάλυση των πολλαπλών αντιστοιχιών, βρίσκουν πρόσφορο έδα
φος εφαρμογής. Στην εν λόγω εργασία εφαρμόζουμε την παραγοντική ανά
λυση των αντιστοιχιών.
Η παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών ως γνωστόν, εφαρμόζεται σε πί
νακες συμπτώσεων δύο κατηγορικών μεταβλητών, επίσης στους πίνακες 0-1,
στον πίνακα Burt και γενικά σε πίνακες θετικών αριθμών που τα προφίλ
γραμμών και στηλών έχουν νόημα (Lebart κ.α. 2002).
Πλήρη θεωρητική μελέτη της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών έχου
με για τον πίνακα συμπτώσεων, τον λογικό πίνακα (0-1) και τον πίνακα Burt.
Ωστόσο τις δυνατότητες της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών ανα
δεικνύει, κατά την άποψη μας, η εφαρμογή της σε ειδικούς πίνακες «συμ
πτώσεων» που προκύπτουν από κατάλληλη μορφοποίηση των δεδομένων του
ερευνούμενου θέματος, που συνοψίζουν, φωτίζουν και προβάλλουν την ζητού
μενη πληροφορία.
Ένας τέτοιος πίνακας είναι ο προτεινόμενος πίνακας που προσφέρεται ει
δικά για την συγκριτική αξιολόγηση.
Αρχικά παρουσιάζουμε την μορφή των θεμάτων στα οποία εφαρμόζεται η
προτεινόμενη μεθοδολογία.
Έ ν α σύνολο n ατόμων διαμερίζεται σε δύο ή περισσότερες ομάδες ξένες
μεταξύ τους. Ζητείται η συγκριτική αξιολόγηση των απόψεων των ατόμων των
ομάδων για κριτήρια-παράγοντες Ει, Ε2, Έβ,..., Ε Ρ , που είναι διατυπωμένα σε
κλίμακες «Likert», όλες κ-διαβαθμίσεων.

Με την παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε ολοκληρωμένα τη θεωρητική
μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμ
μετοχή Ανάλυσης Δεδομένων. Η συγκριτική αξιολόγηση του βαθμού ικα
νοποίησης ασθενών και ιατρών όπου εφαρμόστηκε η προτεινόμενη μέθοδος
έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσματα για τις ομοιότητες και τις διαφοροποιήσεις
των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα προέκυψαν συνοπτικά τα εξής συμπεράσματα:
Η διαφοροποίηση εντοπίζεται κυρίως στο βαθμό ικανοποίησης ως προς τους
18 παράγοντες όπου οι ιατροί εμφανίζονται περισσότερο αυστηροί. Ωστόσο το
κέντρο βάρους της αξιολόγησης των ιατρών τοποθετείται μεταξύ του μέτρια και
πολύ καλά ενώ των ασθενών μεταξύ του καλά και πάρα πολύ καλά. Στον πρώτο
παραγοντικό άξονα όπου ερμηνεύεται η μεγαλύτερη διασπορά, καταγράφεται
ως περισσότερο αρνητικός ο παράγοντας Es (ξενοδοχειακή υποδομή) και
λιγότερο αρνητικός εμφανίζεται ο παράγων E8 (εφαρμογή κανόνων κοινής
ησυχίας), σε αντιπαράθεση με τους παράγοντες Ε1 (επικοινωνία ασθενών-γιατρών), Ε4 (επικοινωνία νοσηλευτών-ασθενών), Ε3 (ιατρική πράξη) που βαθ
μολογούνται λίαν θετικά από τους ασθενείς και τους ιατρούς.
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Σε ότι αφορά τις άλλες αναλύσεις (παράγραφος 3, παρατηρήσεις), ιδιαί
τερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση 3 όπου διερευνάται ο βαθμός ικα
νοποίησης ιατρών και ασθενών ως μια ενιαία ομάδα και φαίνονται πώς δια
φοροποιούνται οι απόψεις των ιατρών και ασθενών στη βασική εφαρμογή αυ
τής της εργασίας. Για παράδειγμα ο παράγων Ε6 (καθαριότητα των θαλάμων)
βαθμολογείται με το πολύ καλά από τους ασθενείς και το μέτρια από τους
ιατρούς στη βασική εφαρμογή, ενώ στο ενιαίο σύνολο ασθενών και ιατρών
διατηρείται ο βαθμός πολύ καλά.
Η αξιολόγηση ενός παράγοντα με τον ίδιο βαθμό ικανοποίησης από τις
δυο ομάδες (ασθενών - ιατρών) κρίνεται περισσότερο αξιόπιστη, ενώ στη
περίπτωση διαφορετικού βαθμού ικανοποίησης (απόρριψη από τη μια ομάδα
και αποδοχή από την άλλη), επιβάλλεται περαιτέρω διερεύνηση.
Η προτεινόμενη μέθοδος εφαρμόστηκε επίσης στις εργασίες
1) στη συγκριτική αξιολόγηση δυο ομάδων, όπου η μια γνώριζε περισσότε
ρες χρηματοοικονομικές πληροφορίες από την άλλη (Floropoulos & Moschidis, 2005). Η εργασία αυτή έχει ως βασικό στόχο να προσδιορίσει κατά πόσο
η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών δεδομένων (δαπανών) στις χρηματοοικονο
μικές καταστάσεις θα έχει ως αποτέλεσμα την διαφοροποίηση στη λήψη από
φασης για την επιχείρηση από τους χρήστες των πληροφοριών. Για τον σκοπό
αυτό ως χρήστες χρησιμοποιήθηκαν τα στελέχη των χρηματοοικονομικών υπη
ρεσιών της τραπέζης για την εκτίμηση της πορείας της επιχείρησης και δια
πιστώθηκε ότι οι χρήστες διάκεινται ευμενέστερα στην επιχείρηση όταν απο
καλύπτει αυτή πληροφορίες περιβαλλοντικών δαπανών.
2) στη συγκριτική αξιολόγηση ομοειδών τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (Μοσχίδης Ο., 2003). Η εργασία αυτή έχει ως βασικό στόχο να προσδιορίσει αν
οι φοιτητές στα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστη
μίου Μακεδονίας και του «αντίστοιχου» Λογιστικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
κάνουν σπουδές που επιθυμούν, αν είναι ευχαριστημένοι από τις σπουδές τους
με βάση την εμπειρία του α εξαμήνου, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις απαι
τήσεις των σπουδών τους. Επίσης το «κλίμα» των σχέσεων μεταξύ φοιτητών και
μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. Στα παραπάνω θέματα προέκυψαν έντονες
διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο τμημάτων.
3) στη συγκριτική αξιολόγηση της μερισματικής πολιτικής των κυπριακών
και ελληνικών επιχειρήσεων (Moschidis Ο., Lazaridis I., Livanis Ε., 2006). Διε
ρευνήθηκαν αφενός οι παράγοντες που επηρεάζουν την μερισματική πολιτική
των επιχειρήσεων σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης και αφετέρου η
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