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Τίτλος: Εκτίμηση της ορθής χρήσης στατιστικών όρων και τεχνικών σε 

δημοσιευμένες εργασίες οφθαλμολογικών περιοδικών 

Περίληψη 
Σκοπός: Ο έλεγχος της ορθότητας χρήσης των στατιστικών όρων και τεχνικών σε 

δημοσιευμένα άρθρα οφθαλμολογικών περιοδικών 

Μέθοδος: Με τυχαία δειγματοληψία επιλέχθηκαν 166 άρθρα οφθαλμολογικών 

περιοδικών από τα οποία τα 100 κρίθηκαν κατάλληλα για το σκοπό της έρευνας. Το 

δείγμα αναλύθηκε με βάση την φόρμα καταγραφής, ελέγχθηκαν τα περιγραφικά 

στατιστικά του καθώς και η σχέση με τις παραμέτρους αξιολόγησης των περιοδικών 

και την συμβολή στατιστικού. 

Αποτελέσματα: Η παρουσίαση των δεδομένων γίνεται συνήθως σε 1 έως 3 πίνακες 

ή γραφήματα με χρήση του μέσου και της τυπικής απόκλισης (51%) για συνεχή 

δεδομένα ή με χρήση συχνοτήτων και αναλογιών για άλλου τύπου δεδομένα. Στην 

ανάλυση εφαρμόζονται συχνότερα t-έλεγχοι, ανάλυση μεταβλητότητας και πίνακες 

συνάφειας χ2. Η παρουσία στατιστικού (13%) φαίνεται να επηρεάζει μόνο την 

αναγραφή του επιπέδου σημαντικότητας (Fisher, p=0,033). Οι παράμετροι 

αξιολόγησης των περιοδικών, Impact Factor και αριθμός αναφορών (Citations), δεν 

φαίνεται να επηρεάζουν την εμφάνιση σημείων μη ορθής χρήσης στατιστικών όρων 

και τεχνικών. 

Συμπεράσματα: Η μη ορθή χρήση στατιστικών όρων και τεχνικών είναι συχνό 

φαινόμενο και στα οφθαλμολογικά περιοδικά αλλά δεν δείχνει να επηρεάζεται από 

τους παράγοντες αξιολόγησης των περιοδικών ή την συμβολή στατιστικού. 
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Τitle: Evaluation of the proper use of statistical terminology and methods in 

published articles of ophthalmological journals. 

Abstract 
Aim: To check if statistical terminology and methods are used properly in articles 

published at ophthalmological journals. 

Methods: One hundred sixty six (166) articles were randomly selected from 

ophthalmological journals. A hundred (100) of them were found to serve the cause of 

the study. The sample was analyzed through a questionnaire, descriptive statistics 

were computed and their relation to journal’s IF, article’s citations and the 

involvement of statistician was evaluated. 

Results Data presentation is done with 1 to 3 tables or diagrams while mean and 

standard deviation (SD) is used (51%) for continuous variables. Frequencies and 

proportions are used for other types of variables. Statistical analysis is conducted 

usually with t-tests (40%), analysis of variance (40%) and contingency tables 

χ2(45,2%). Involvement of statistician (13%) seems to affect only the level of 

significance been stated (Fisher, p=0,033). Impact factor and citation reports do not 

seem to influence the frequency of statistical terms or methods not been used 

properly. 

Conclusion: Statistical terminology and methods not properly used is common in 

ophthalmological journals although does not seem affected by journal’s IF, paper’s 

citations or the involvement of statistician 
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Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο έλεγχος της συχνότητας χρήσης και 

ορθότητας των στατιστικών όρων και τεχνικών που εμφανίζονται σε δημοσιευμένα 

άρθρα οφθαλμολογικών περιοδικών. 

 

1.1. Στόχοι της έρευνας 

 Να καταγραφεί η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούνται κάποιοι 

στατιστικοί όροι και τεχνικές στα δημοσιευμένα άρθρα των οφθαλμολογικών 

περιοδικών 

 Να εξεταστεί αν οι στατιστικοί όροι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται, 

αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτοί παρουσιάζονται, ταυτίζεται με όσα 

προτείνουν οι κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) για την κάθε περίπτωση. 

 Να αναλυθεί η σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της άρτιας 

χρήσης των στατιστικών όρων και τεχνικών με συγκεκριμένους παράγοντες 

όπως είναι: 

α) το Impact Factor(IF) του περιοδικού 

β) η συμβολή στατιστικού στη δημοσίευση του άρθρου. 

 Να γίνουν προτάσεις για την βελτίωση της χρήση στατιστικών όρων 

και τεχνικών με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που προτείνουν στατιστικοί 

 

1.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που δημιουργήθηκαν είναι: 

 Ποιά είναι τα στατιστικά μέσα που χρησιμοποιούνται σε 

δημοσιευμένες έρευνες σε οφθαλμολογικά περιοδικά; 

 Είναι σωστή η χρήση και η παρουσίαση τους με βάση τις 

κατευθυντήριες γραμμές που υπάρχουν; Αν όχι τί προτείνεται από τους 

στατιστικούς; 

 Σχετίζεται η χρήση κατάλληλων στατιστικών τεχνικών και η άρτια 

παρουσίαση τους με το IF του περιοδικού; 

 Πόσο καθοριστική είναι η συμβολή στατιστικού στη δημιουργία και 

δημοσίευση ενός άρθρου με σωστά στατιστικά στοιχεία; 

1.ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
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Τον τελευταίο αιώνα η κλινική έρευνα αναπτύχθηκε με αποτέλεσμα να αυξηθεί 

και η επίδραση της στην κλινική πράξη. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών 

γνωστοποιούνται ανά τον κόσμο μέσω των επιστημονικών περιοδικών τα οποία και 

προσδίδουν στην έρευνα κύρος και αξιοπιστία δημοσιεύοντας την. 

Ωστόσο ακόμα και όταν πρόκειται για μια αξιόπιστη έρευνα δεν είναι δεδομένο 

ότι οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε αυτή είναι οι πιο κατάλληλες ή ότι 

γίνεται πάντα ορθή χρήση των στατιστικών όρων. Η σημασία της ορθότητας της 

στατιστικής ανάλυσης είναι πολλές φορές καθοριστική καθώς μπορεί να οδηγήσει σε 

αβάσιμα συμπεράσματα τα οποία είναι είτε άχρηστα στην κλινική πράξη ή 

παραπλανητικά.(Αltman,1991). 

Η εισαγωγή της στατιστικής ανάλυσης στην ιατρική έρευνα χρονολογείται, με 

ελάχιστες εξαιρέσεις, στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1929 μια εκτενής έρευνα 

δημοσιεύτηκε σε ένα περιοδικό φυσιολογίας υποδεικνύοντας τις βασικές αρχές της 

στατιστικής ανάλυσης. Μέχρι το 1932 η ορθή χρήση στατιστικών στοιχείων στην 

κλινική έρευνα θεωρούνταν αρκετά σημαντική ώστε να δημοσιεύσει το Lancet μια  

σειρά από 15 άρθρα σχετικά με την χρήση στατιστικών μεθόδων από τον Austin 

Bradford Hill. Γρήγορα εκδόθηκαν και σε βιβλίο το οποίο συνέχισε να εκδίδεται 

τουλάχιστον για τα επόμενα 50 χρόνια, ενδεικτικό της ποιότητας του. (Altman,1991) 

H ανάπτυξη της σύγχρονης βιοστατιστικής θεωρείται ότι ξεκίνησε το 1937 με 

1948 όταν δημοσιεύτηκε η αναφορά της, πρώτης ευρέως γνωστής, τυχαιοποιημένης 

κλινικής δοκιμής με τίτλο «Streptomycil for pulmonary tuberculosis».(Μedical 

Research Council,1948). Το 1954 το British Medical Journal αναφέρει μια συζήτηση 

που διεξειχθει από το Royal Statistical Society’s Study Circle on Medical Statistics με 

θέμα: 

«Αυτός ο οίκος οφείλει να καλωσορίσει την αυξανόμενη επιρροή που ασκεί η 

στατιστική σε όλους τους κλάδους της ιατρικής» («Τhis house should welcome the 

growing influence of statistics in all branches of medicine»). 

Ο αντίλογος περιορίστηκε στο ότι η ιατρική είναι μία τέχνη και η στατιστική ως 

επιστήμη δεν έχει θέση σε αυτή. (Altman,1991) 

Από το 1954 έχουν αλλάξει πολλά και πλέον η χρήση στατιστικών μεθόδων 

είναι ενταγμένη πλήρως σε όλους τους τομείς της ιατρικής (Altman,1991). 

Η λανθασμένη χρήση στατιστικών όρων και τεχνικών όπως και η παρερμηνεία 

των αποτελεσμάτων τους αποτέλεσε πρόβλημα από την πρώτη στιγμή που η 

στατιστική ενσωματώθηκε στην κλινική έρευνα (Altman,1991). 

2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Στατιστικά σφάλματα μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

έρευνας είτε αυτό είναι η οργάνωση, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η ανάλυση, η 

παρουσίαση είτε τέλος τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή. Ταυτόχρονα 

είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η σημασία του κάθε σφάλματος καθώς ένα θεωρητικά 

μικρό σφάλμα μπορεί να μην επηρεάζει την συνολική εικόνα των στοιχείων αλλά 

μπορεί και να αποβεί καταλυτικό για τα συμπεράσματα που θα προκύψουν. 

Απόψεις όπως του Greenwood (1932),ο οποίος είπε: 

«Τα ιατρικά άρθρα περιέχουν συχνά πλέον στατιστικές αναλύσεις ,οι οποίες 

είναι κάποιες φορές σωστές, αλλά οι συγγραφείς παραβαίνουν το ίδιο συχνά με πριν 

τις βασικές αρχές της στατιστικής ή της γενικής κοινής λογικής»,(«Medical papers 

now frequently contain statistical analyses, and sometimes these analyses are 

correct, but the writers violate quite as often as before, the funtamental principles of 

statistical or of general logical reasoning ») 

χαρακτήριζαν την κατάσταση που επικρατούσε χωρίς ωστόσο να την 

τεκμηριώνουν. Επίσημα οι υποθέσεις για μη ορθή χρήση στατιστικών στοιχείων 

άρχισαν να υποστηρίζονται από συστηματικές αναφορές για το περιεχόμενο των 

άρθρων από το 1960 και έπειτα. 

Μια από τις πρώτες αναφορές που έγιναν είναι αυτή των Schor and Karten 

(1966) οι οποίοι εξέτασαν 295 άρθρα δημοσιευμένα σε δέκα ιατρικά περιοδικά. 

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 28% των άρθρων ήταν στατιστικώς αποδεκτά, 68% 

ήταν ελλιπή και ένα 5% ήταν «απαράδεκτα». (Αltman 1991). Ένα χρόνο αργότερα ο 

Schor καταλήγει σε παρόμοια συμπεράσματα για το Journal of the American Medical 

Assosiation (Schor, 1967). Αργότερα το 1981 ο Glantz σε έρευνα που έγινε σε 221 

άρθρα δύο Καρδιολογικών περιοδικών παρατηρεί λανθασμένη χρήση στατιστικής 

μεθόδου σε 51% των άρθρων. 

Το 1990 οι Jonhson and Altman σε έρευνα που έγινε σε 150 άρθρα κατέληξαν 

ότι υπήρχαν ελάχιστες ενδείξεις ότι η συχνότητα αυτών των στατιστικών σφαλμάτων 

μειώνεται με τον καιρό. Ωστόσο το συμπέρασμα αυτό μπορεί να οφείλεται στη 

σταδιακή αναβάθμιση του επιπέδου των στατιστικών στοιχείων που 

χρησιμοποιούνται και τον αυστηρότερο ορισμό της ορθής χρήσης των στατιστικών 

στοιχείων από τους εξεταστές των περιοδικών.(Αltman,1991) 

Σε έρευνες που ακολούθησαν το 1995 αλλά και πιο πρόσφατα το 2003 τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν αποκάλυψαν υψηλό ποσοστό δημοσιευμένων 

άρθρων στα οποία δεν γίνονταν ορθή χρήση στατιστικών στοιχείων (Walter 1995, 

Olsen 2003). 
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3.1.Κατευθυντήριες γραμμές (guidelines)-Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

Η ορθή χρήση στατιστικών όρων και μεθόδων αφορά τη βελτίωση του τρόπου 

παρουσίασης και εφαρμογής των στατιστικών στοιχείων. Για το σκοπό αυτό 

υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις από διακεκριμένους στατιστικούς αλλά και από 

τα ίδια τα περιοδικά που χαρακτηρίζονται ως κατευθυντήριες γραμμές (guidelines). 

Στην παρούσα έρευνα περιλαμβάνονται άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε δέκα 

οφθαλμολογικά περιοδικά από τα οποία μόνο το ένα έδινε κατευθυντήριες γραμμές 

για την ορθή χρήση στατιστικών όρων και τεχνικών. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές που παρουσιάζονται σε αυτή την μελέτη 

βασίστηκαν κυρίως στις παρακάτω έρευνες.  
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3.2. Παρουσίαση μέρους των κατευθυντήριων γραμμών 

3.2.1 Διαγράμματα 
Η παρουσίαση των περιγραφικών στατιστικών όρων (descriptive statistics) σε ένα 

δημοσιευμένο άρθρο συνιστάται να γίνεται με την μορφή πινάκων. Όταν απαιτείται η 

παράθεση περισσότερων και πιο σύνθετων στατιστικών στοιχείων προτείνεται να 

χρησιμοποιούνται γραφήματα (Altman 1980, Altman. and Gore 1983,Lang 2004, 

Lynch and Palmer)  

Η χρήση πινάκων ενδείκνυται για την παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων 

όλων των τύπων δεδομένων καθώς παρέχει την συνοπτική τους εικόνα. Επίσης είναι 

προτιμότερο όμοια δεδομένα να τοποθετούνται σε στήλες παρά σε γραμμές καθώς ο 

ανθρώπινος οφθαλμός μπορεί να αναγνώσει έτσι πιο εύκολα τα δεδομένα.(Altman 

1991) 

Τα γραφήματα, σε αντίθεση με τους πίνακες, δεν είναι τόσο λεπτομερή αλλά η 

απώλεια ακρίβειας συνοδεύεται από μεγαλύτερο πλήθος δεδομένων και καλύτερη 

κατανόηση τους.(Pagano1996) 

Τα γραφήματα που χρησιμοποιούνται συνήθως συνοψίζονται ως εξής: 

 Ραβδογράμματα (Bar charts): Τα ραβδογράμματα χρησιμοποιούνται για 

την παρουσίαση μιας κατανομής συχνοτήτων για δεδομένα της ονομαστικής 

ή της διατεταγμένης κλίμακας. Σε ένα ραβδόγραμμα οι διάφορες κατηγορίες 

στις οποίες πέφτουν οι παρατηρήσεις παρουσιάζονται στο οριζόντιο άξονα. 

Μια κάθετη στήλη (ράβδος) πάνω από κάθε κατηγορία σχεδιάζεται ούτως 

ώστε το ύψος της να αντιπροσωπεύει είτε τη συχνότητα είτε την σχετική 

συχνότητα σε αυτή την τάξη. Οι στήλες πρέπει να έχουν ίσο πλάτος  και 

απόσταση μεταξύ τους ώστε να μην υποδηλώνουν συνέχεια.(Pagano 1996) 

 Ιστογράμματα (Histograms): To ιστόγραμμα παρουσιάζει μια κατανομή 

συχνοτήτων για διακριτά ή συνεχή δεδομένα. Ο οριζόντιος άξονας 

παρουσιάζει τα αληθινά όρια των διαφόρων διαστημάτων. Τα αληθινά όρια 

ενός διαστήματος είναι αυτά που το διαχωρίζουν από τα διαστήματα των δυο 

του πλευρών. Ο κάθετος άξονας παρουσιάζει είτε τη συχνότητα είτε τη 

σχετική συχνότητα των παρατηρήσεων εντός κάθε διαστήματος. Στην 

πραγματικότητα η συχνότητα που έχει σχέση με κάθε διάστημα σε ένα 

ιστόγραμμα αντιπροσωπεύεται όχι από το ύψος της στήλης αλλά από την 

επιφάνεια της. Η επιφάνεια του ιστογράμματος έχει άθροισμα 100% ή 1 

οπότε το ποσοστό επί της συνολικής επιφάνειας που αντιστοιχεί σε ένα 

διάστημα ισούται με τη σχετική συχνότητα αυτού του διαστήματος.(Pagano 

1996) 
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 Διαγράμματα πλαισίου (Box and Whiskers plots): Τα διαγράμματα 

πλαισίου χρησιμοποιούν μόνον έναν άξονα στον οποίο παρουσιάζεται μία 

περίληψη των δεδομένων. Το κεντρικό πλαίσιο εκτείνεται από το 25ο 

εκατοστιαίο σημείο έως το 75ο εκατοστιαίο σημείο. Το 25ο και το 75ο 

εκατοστιαίο σημείο μιας ομάδας δεδομένων καλούνται τεταρτημόρια 

(quartiles) των δεδομένων. Η γραμμή που βρίσκεται μεταξύ των 

τεταρτημορίων αντιστοιχεί στο 50στο εκατοστιαίο σημείο. Εάν αυτό το σημείο 

βρίσκεται περίπου στη μισή απόσταση μεταξύ των δύο τεταρτημορίων 

υποδεικνύει ότι οι παρατηρήσεις στο κέντρο των δεδομένων είναι περίπου 

συμμετρικές. Οι γραμμές που προεκτείνονται εκτός του πλαισίου φτάνουν 

στις αντίστοιχες γειτονικές τιμές. Οι γειτονικές τιμές (adjacent values) είναι οι 

πιο ακραίες παρατηρήσεις που δεν απέχουν πάνω από 1.5 φορά το ύψος 

του πλαισίου. Όλα τα σημεία εκτός αυτού του εύρους σημειώνονται και 

καλούνται ακραίες τιμές(outliers). .(Pagano 1996) 

 Διαγράμματα σημείων(Scatter plots): Tα διαγράμματα σημείων μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την περιληπτική παρουσίαση μιας ομάδας διακριτών 

ή συνεχών παρατηρήσεων. Αποτελούνται από δύο άξονες όπου 

παρουσιάζεται η σχετική θέση κάθε σημείου ξεχωριστά. Ένα πλεονέκτημα 

του διαγράμματος σημείων είναι ότι δεν χάνεται καθόλου πληροφορία αν και 

υπάρχει πιθανότητα το διάγραμμα να μην είναι ευανάγνωστο αν πολλά 

σημεία βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους (Μ.Pagano). Τα διαγράμματα 

σημείων χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό γιατί αποτελούν μέρος της 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων για στατιστικές μεθόδους όπως είναι η 

συσχέτιση (correlation) και η παλινδρόμηση (regression).(Altman 1991) 

 Πολύγωνα συχνοτήτων: Το πολύγωνο συχνοτήτων χρησιμοποιεί τους 

ίδιους άξονες με το ιστόγραμμα. Κατασκευάζεται τοποθετώντας ένα σημείο 

στο κέντρο κάθε διαστήματος ώστε το ύψος κάθε σημείου να ισούται με τη 

συχνότητα ή την σχετική συχνότητα αυτού του διαστήματος. Σημεία, επίσης, 

τοποθετούνται στον οριζόντιο άξονα στο μέσο του αμέσως προηγούμενου και 

αμέσως επόμενου διαστήματος εκείνων των διαστημάτων που περιέχουν τις 

παρατηρήσεις. Όλα αυτά τα σημεία ενώνονται με ευθείες γραμμές. Η 

συχνότητα των παρατηρήσεων για ένα συγκεκριμένο διάστημα 

αντιπροσωπεύεται από την επιφάνεια μέσα στο διάστημα και κάτω από το 

τμήμα της ευθείας.(Pagano 1996) 

 



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

Ε.ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» .16 
 

3.2.2 Αριθμητική ακρίβεια (Precision) 
Η ακρίβεια είναι επιθυμητή, για τα αριθμητικά δεδομένα, στον κατάλληλο αριθμό 

σημαντικών ψηφίων για το μέγεθος που αντιπροσωπεύεται. (Altman 1980, Altman. 

and Gore 1983, Curran-Everett and Benos 2004, Lang 2004, Lynch and Palmer)  

Η αριθμητική ακρίβεια μιας τιμής ορίζεται ως ο αριθμός ψηφίων που 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να εκφραστεί η τιμή αυτή. Ο ορισμός αυτός 

ερμηνεύεται με δυο τρόπους: 

Α) Ο αριθμός αποτελεί τον συνολικό αριθμό ψηφίων της τιμής, τα οποία 

καλούνται σημαντικά ψηφία  ή 

Β) Ο αριθμός αντιπροσωπεύει τα ψηφία που ακολουθούν την υποδιαστολή. 

Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις, ο όρος ακρίβεια χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει την θέση στην οποία ένα ανακριβές αποτέλεσμα θα στρογγυλοποιηθεί. 

(Wikipedia/Precision_arithmetic) 

Προκειμένου να γίνει η στρογγυλοποίηση αρχικά εντοπίζεται το πρώτο μη 

μηδενικό ψηφίο του αριθμού ξεκινώντας από αριστερά. Στην συνέχεια επιλέγονται 

τόσα σημαντικά ψηφία (n) όσα είναι αυτά για τα οποία ζητείται στρογγυλοποίηση και 

τα υπόλοιπα αντικαθίστανται με μηδενικά. Το τελευταίο μη μηδενικό ψηφίο 

στρογγυλοποιείται στην μονάδα αν κριθεί απαραίτητο. 

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι όσον αφορά το μηδέν αυτό θεωρείται σημαντικό 

ψηφίο όταν είναι ανάμεσα σε άλλα σημαντικά ψηφία ή στο τέλος του αριθμού, δεξιά 

της υποδιαστολής. Αντίθετα δεν θεωρείται σημαντικό ψηφίο όταν εμφανίζεται 

μπροστά από μη μηδενικά σημαντικά ψηφία. Εάν έχουμε μηδενικό στο τέλος 

κάποιου αριθμού, χωρίς υποδιαστολή, τότε μπορεί να είναι ή να μην είναι σημαντικό’ 

για αυτό το λόγο υιοθετούμε συγκεκριμένο συμβολισμό, ο οποίος παρουσιάζεται 

αμέσως μετά. Θεωρείται ότι ο αριθμός 31 10×  έχει ένα σημαντικό ψηφίο ενώ ο 

αριθμός 31000 10×  έχει τέσσερα σημαντικά ψηφία. 

Προκειμένου να γίνει αναφορά μιας οποιασδήποτε ποσότητας είναι επιθυμητή 

ακρίβεια τόσων σημαντικών ψηφίων ώστε η ποσότητα να αντιπροσωπεύει πρακτικά 

το μέγεθος. Αυτό συνεπάγεται: 

Α) Η ακρίβεια να μη ξεπερνά τη δυνατότητα μέτρησης σε πραγματικό χρόνο. 

Για παράδειγμα αν ένας αθλητής καλύψει 100 m σε 11,71 sec, σε κάποιο αγώνα, ο 

υπολογισμός της ταχύτητας με τη βοήθεια κάποιου υπολογιστή δίνει την τιμή 

8.53970965 m/sec. Ωστόσο η ταχύτητα του αθλητή σε πραγματικό χρόνο δεν είναι 

γνωστή στο επόμενο δέκατο του nm ανά sec οπότε προτείνεται να αναφέρεται με 

τέσσερα σημαντικά ψηφία (8.540m/sec) τα οποία έχουν και τυπικά μετρηθεί. 

(Wikipedia/Significant_digits) 
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Β) Η ακρίβεια να μην δίνει περισσότερα σημαντικά ψηφία από όσα έχουν 

αναλυτική αξία για το μέγεθος που μετράται ακόμα και αν τα επιστημονικά όργανα το 

επιτρέπουν. Έστω, παραδείγματος χάριν, ότι γίνεται μέτρηση της πίεσης με ακρίβεια 

0.01 mmHg και ο μέσος όρος του δείγματος προέκυψε 115,73 mmHg. Πώς θα ήταν 

καλύτερο να αναφερθεί ο μέσος του δείγματος? Θα μπορούσε να γραφεί είτε ως 

115.73, είτε ως 115.7, είτε 116 mmHg. Ο καλύτερος τρόπος παρουσίασης του 

αποτελέσματος εξαρτάται από το πόση πραγματικά σημασία έχει η ανάλυση της 

πίεσης για τιμές μικρότερες του 1mmHg. Αντίθετα πολύ μικρότερη ανάλυση, της 

τάξης των 0.001 μονάδων, θεωρείται εξαιρετικά σημαντική όταν το μέγεθος στο 

οποίο αναφερόμαστε είναι το ph. (Curran-Everett and Benos 2004). 

 

3.2.3 Μέτρα θέσης και διασποράς 
Προτείνεται να αναφέρονται σαφώς τα μέτρα θέσης και διασποράς που 

χρησιμοποιούνται ενώ η μεταβλητότητα του μέσου, σε δείγμα που προσεγγίζει 

κανονική κατανομή, να δίνεται με χρήση της τυπικής απόκλισης (SD). (Altman. and 

Gore 1983, Bland 1983, Mainland1984, Gardner 1984 and 1986, Curran-Everett and 

Benos 2004, Lang 2004, Altman 2005)  

Η περιληπτική περιγραφή ενός συνόλου παρατηρήσεων γίνεται με χρήση των 

μέτρων θέσης. Τα βασικά μέτρα θέσης που χρησιμοποιούνται είναι: 

 Ο αριθμητικός μέσος ή μέσος όρος ή απλά μέσος (arithmetic 
mean, average, mean) o οποίος υπολογίζεται αθροίζοντας όλες τις 

παρατηρήσεις μιας ομάδας δεδομένων και διαιρώντας με το συνολικό 

αριθμό των μετρήσεων. 

 Η διάμεσος (median) που ορίζεται ως το 50οστό εκατοστιαίο σημείο 

μιας ομάδας μετρήσεων .Έστω μια ομάδα δεδομένων περιλαμβάνει 

ένα σύνολο ν παρατηρήσεων. Αν το ν είναι περιττός τότε η διάμεσος 

είναι η μεσαία τιμή δηλαδή ( )1 / 2n +⎡ ⎤⎣ ⎦  μεγαλύτερη παρατήρηση. Αν 

είναι άρτιος αριθμός η διάμεσος υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος 

των δύο μεσαίων τιμών, της ( )/ 2n  και της ( )1 / 2n +⎡ ⎤⎣ ⎦  παρατήρησης. 

 Τα ποσοστά/αναλογίες(proportions) παρουσιάζουν το συγκρίσιμο 

μέρος μιας ομάδας παρατηρήσεων. 

Ανάλογα το είδος των στοιχείων που θα περιγραφούν χρησιμοποιείται το 

κατάλληλο μέτρο θέσης το οποίο είναι απαραίτητο να καθορίζεται 

ονομαστικά.(Altman, 1991) 
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Ωστόσο για την πλήρη περιγραφή ενός συνόλου χρειάζεται να αναφέρεται και 

το μέσο μέτρησης της μεταβλητότητας των παρατηρήσεων του δείγματος, δηλαδή το 

μέτρο διασποράς. 

Η τυπική απόκλιση (standard deviation, SD) αποτελεί μέσο μέτρησης της 

μεταβλητότητας και χρησιμοποιείται ως εκτιμήτρια της διασποράς καθεμίας από 

αυτές τις παρατηρήσεις γύρω από το μέσο του δείγματος. 

Το εύρος (range) μιας ομάδας μετρήσεων ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ 

μέγιστης και ελάχιστης παρατήρησης.  

Άλλα μέτρα διασποράς που χρησιμοποιούνται είναι τα τεταρτημόρια 
(quartiles 75% or 25%) και τα δεκατημόρια (centiles 90% or 95%) 

Συνιστάται να παρατίθεται η τυπική απόκλιση, ως έκφραση της μεταβλητότητας, 

όταν δίνεται ο μέσος σε σχεδόν κανονικής κατανομής δείγματα. (Altman. and Gore 

1983, Bland 1983, Mainland1984, Gardner 1984 and 1986, Curran-Everett and 

Benos 2004, Lang 2004, Altman 2005)  

Παράλληλα ο τρόπος παρουσίασης των μέτρων θέσης και διασποράς είναι 

συνήθως ο ακόλουθος(Gardner 1983): 

 

 

 

Προτείνεται τελικά, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές των D.G.Altman, D.Curran-

Everett και D.J.Benos, A.G.Lynch και  C.R.Palmer, η χρήση της μορφής : 
 

 

 

 

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα που ακολουθεί. 
 
“ Patient age at surgery ranged from 1 month to 8 years; most patients (n = 14, 

82.3%) were aged less than 1 year (range 1 month–8 months, mean 3.95 (SD 2.56) 

months).(FROM: Augmented trabeculectomy in paediatric glaucoma, R Ehrlich, M 

Snir, M Lusky, D.Weinberger, R Friling, D D Gaton).” 

 

Πλεονέκτημα του συγκεκριμένου συμβολισμού αποτελεί και η αντικατάσταση 

του συμβόλου ±  από παρενθέσεις καθώς θεωρούνται καταλληλότερες για την 

περιγραφή της τυπικής απόκλισης που είναι θετικός αριθμός (Curran-Everett and 

Benos 2004, Altman and Gore 1983). 

 

Αριθμητική αναφορά μέτρου θέσης± αριθμητική αναφορά μέτρου διασποράς 

ονομαστική αναφορά μέτρου θέσης, αριθμητική τιμή του (ονομαστική 
αναφορά μέτρου διασποράς, αριθμητική τιμή του).
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3.2.4 Τυπική απόκλιση και τυπικό σφάλμα 
Η τυπική απόκλιση αποτελέι μέτρο μεταβλητότητας του μέσου του δείγματος 

ωστόσο συχνά στην θέση της χρησιμοποιείται καταχρηστικά ως μέτρο διασποράς το 

τυπικό σφάλμα. (Gardner 1984 and 1986, Curran-Everett and Benos 2004, Lang 

2004, Altman and Bland 2005)  

 

Αν από ένα σύνολο επιλεχθούν διαφορετικά δείγματα το μέτρο θέσης που θα 

προκύψει θα διαφέρει από δείγμα σε δείγμα. Ο υπολογισμός αυτής της διαφοράς 

δίνει το τυπικό σφάλμα (standard error, SE) που εκφράζει ακριβώς την 

αβεβαιότητα για την τιμή του μέτρου θέσης του συνόλου. Το τυπικο σφάλμα 

εξαρτάται από το μέγεθος του δείγματος.  

Η διαφορά μεταξύ της τυπικής απόκλισης και του τυπικού σφάλματος φαίνεται 

στην εικόνα (1) 

 
Εικόνα (1): Διαφορά τυπικής απόκλισης και τυπικού σφάλματος 

 

Στο παραπάνω σχήμα έστω κάποια τυχαία μεταβλητή y κανονικής κατανομής με 

μέσο μ=0 και τυπική απόκλιση σ=20 (κάτω). Αν από αυτό τον πληθυσμό ληφθούν 

άπειρα δείγματα κάθε ένα με n παρατηρήσεις τότε οι μέσοι των δειγμάτων θα έχουν 

κανονική κατανομή (πάνω). Ο αριθμητικός μέσος του συνόλου των δειγματικών 

μέσων αποτελεί τον μέσο του συνόλου, δηλαδή το μ=0. Έστω ότι n=16 τότε η τυπική 
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απόκλιση της κατανομής των μέσων των δειγμάτων SD y⎡ ⎤⎣ ⎦  μας δίνει το τυπικό 

σφάλμα του μέσου SE, δηλαδή ισχύει ότι SD y  = SE = σ/( n ) = 20/( 16) = 5⎡ ⎤⎣ ⎦ . 

 

3.2.5 Κανονικότητα των δεδομένων 
Η εφαρμογή κάποιων από τις μεθόδους στατιστικής ανάλυσης, όπως είναι η 

συσχέτιση (correletion), η παλινδρόμηση (regression) ή τα Τ-τεστ (t-test), 

προϋποθέτει η κατανομή των δεδομένων που πρόκειται να αναλυθούν να 

προσεγγίζει την κανονική. 

 Η κατανομή των παρατηρήσεων δεν είναι απαραίτητο να είναι κανονική 

εφόσον οι τιμές του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε έχουν κανονική κατανομή στον 

πληθυσμό από τον οποίο προήλθαν. Εξάλλου τα δείγματα από πληθυσμούς με 

κανονική κατανομή δεν μοιάζουν πάντα να έχουν κανονική κατανομή (εικόνα (2)) 

 
Εικόνα(2): Τυχαία δείγματα από κανονικές κατανομές -5 δείγματα μεγέθους 20,50,100 και 500 

 

Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζεται η κατανομή δειγμάτων διαφορετικού 

μεγέθους που επιλέχθηκαν τυχαία από πληθυσμούς με κανονική κατανομή. 

Παρατηρείται ότι λίγα από αυτά μοιάζουν να ακολουθούν κανονική κατανομή αν και 

την προσεγγίζουν όσο αυξάνεται το μέγεθος του δείγματος. 
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Η οπτική επισκόπηση της ύπαρξης κανονικότητας, όπως αποδεικνύεται και 

από την εικόνα (2), δεν επαρκεί πάντα οπότε συνιστάται είτε να αναφέρεται αυτή είτε 

να γίνεται, για την επιβεβαίωση της, έλεγχος κανονικότητας. 

Ο έλεγχος κανονικότητας μπορεί να γίνει: 

 Με συγκεκριμένα τεστ (Kolmogorov-Smirnof, Shapiro-Wilks) 

 Με παρουσίαση πινάκων κανονικής κατανομής (Normal plots, 

Ιστογράμματα με normal curves) 

Αν τα δεδομένα δεν είναι κανονικά προτείνεται είτε 

Α) Κανονικοποίηση των δεδομένων (Polynomial, Inverce, Log transformation) 

είτε 

Β) Επιλογή μεθόδου στατιστικής ανάλυσης που δεν προϋποθέτει την 

κανονικότητα των δεδομένων (μη παραμετρικοί έλεγχοι).(Altman 1980, Gardner and 

Machin 1986, Bland and Altman 1995 and 1996, Lang 2004) 

 

3.2.6 Διαστήματα εμπιστοσύνης και παρατηρούμενο επίπεδο 
σημαντικότητας του ελέγχου (p-value) 

Για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των στατιστικών 

μεθόδων συνιστάται να γίνεται αναφορά του διαστήματος εμπιστοσύνης, όπου αυτό 

μπορεί να υπολογιστεί, και όχι της τιμής του παρατηρούμενου επιπέδου 

σημαντικότητας του ελέγχου (p-value). (Altman. and Gore 1983, Mainland1984, 

Gardner 1984 and 1986, Walter 1995, Curran-Everett and Benos 2004, Lang 2004, 

Fidler 2004, Altman 2005, Lynch and Palmer)  

Για να πραγματοποιηθεί ένας στατιστικός έλεγχος υπόθεσης αρχικά θεωρείται 

ότι η τιμή της παραμέτρου που αντιπροσωπεύει τον πληθυσμό (θ) ισούται με κάποια 

υποθετική τιμή (θο). Η πρόταση αυτή αποκαλείται μηδενική υπόθεση. Η περίπτωση 

να μην ισχύει η παραπάνω θεώρηση καλείται εναλλακτική υπόθεση και δεδομένου 

ότι μαζί με την μηδενική υπόθεση καλύπτουν όλες τις πιθανές τιμές της παραμέτρου 

μία από τις δύο πρέπει να αληθεύει. Ελέγχεται αν η οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ 

παρατηρούμενης τιμής και υποθετικής είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μην μπορεί να 

αποδοθεί στην τύχη. 

Έστω ότι η τιμή της παραμέτρου θ ισούται με την υποθετική τιμή θο (μηδενική 

υπόθεση). Αν αποδειχθεί ότι η παρατηρούμενη τιμή θ δε θα μπορεί να προέρχεται 

από τον πληθυσμό με υποθετική τιμή θο τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. 

Ουσιαστικά γίνεται δεκτή η περίπτωση να είναι μικρή η πιθανότητα να μην είναι 

ακραία η παρατηρούμενη τιμή της παραμέτρου σε σχέση με την υποθετική τιμή. 
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Συνήθως ένα τέτοιο αποτέλεσμα καλείται στατιστικά σημαντικό χωρίς αυτό να 

δηλώνει απαραίτητα και κλινική σημαντικότητα. 

Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η έλλειψη εγκυρότητας της μηδενικής υπόθεσης 

τότε αυτή γίνεται αποδεκτή. 

Καταλήγουμε λοιπόν ότι η μηδενική υπόθεση είτε απορρίπτεται είτε γίνεται 

δεκτή. Έτσι υπάρχουν δύο περιπτώσεις στις οποίες το συμπέρασμα είναι σωστό, 

όταν η τιμή της παραμέτρου του πληθυσμού είναι θο και η μηδενική υπόθεση δεν 

απορρίπτεται και όταν δεν είναι θο και η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. Υπάρχουν 

βέβαια και δύο ειδών σφάλματα που μπορεί να γίνουν. Συγκεκριμένα μπορεί είτε να 

απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση ενώ ο θ ισούται με θο ή να αποτύχει η 

προσπάθεια να την απορρίψουμε ενώ ο θ δεν ισούται με θο.(Εικόνα 3) 

 

ΠληθυσμόςΑποτελέσματα 
ελέγχου θ=θο θ≠ θο 

Δεν απορρίπτεται Σωστό Λάθος 
Απορρίπτεται Λάθος Σωστό 

 

Εικόνα(3): Αποτελέσματα ελέγχου μηδενικής υπόθεσης 
 

Η πιθανότητα να είναι η τιμή της παραμέτρου τόσο ακραία ή πιο ακραία από 

την παρατηρούμενη, δεδομένου ότι η μηδενική υπόθεση ισχύει, καλείται 

παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας του έλεγχου (p-value). Το 

παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας συγκρίνεται με το προκαθορισμένο 

επίπεδο σημαντικότητας α για να αποφασιστεί αν η μηδενική υπόθεση πρέπει να 

απορριφθεί. Εάν η ρ είναι μικρότερη ή ίση του α απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση 

ενώ εάν η ρ είναι μεγαλύτερη του α δεν απορρίπτεται. 

Ακόμα και μια ακριβής τιμή του p-value δεν παρέχει καμία πληροφορία για το 

μέγεθος της διαφοράς που προέκυψε ανάμεσα στις τιμές των παραμέτρων που 

συγκρίθηκαν. 

Η ύπαρξη διαστήματος εμπιστοσύνης διασφαλίζει ότι αν η ίδια έρευνα γίνει με 

διαφορετικές τιμές τις παραμέτρου από τον ίδιο πληθυσμό και ένα διάστημα 
εμπιστοσύνης 95% υπολογίζονταν για την κάθε τιμή, τότε το 95% αυτών των 

διαστημάτων εμπιστοσύνης θα περιλάμβανε την πραγματική τιμή της παραμέτρου 

στον πληθυσμού.(Gardner 1987 and 1988) 

Για παράδειγμα σε μια έρευνα που έγινε σχετικά με την ελλιπή όραση, την 

τύφλωση και τις συνθήκες που τις προκαλούν στην αυτόνομη περιοχή του Θιβέτ 

(TAR) στην Κίνα (Cataract surgical coverage and outcome in the Tibet Autonomous 
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Region of China,    K L Bassett, K Noertjojo, L Liu, F S Wang, C Tenzing, A Wilkie, M 

Santangelo, P Courtright) αναφέρονται τα εξής: 

 

 
“Table 2 provides the cataract surgical coverage in the three Tibetan 

prefectures for people 50 years of age and older. The cataract surgical coverage 

ranged from 41% to 56% to 66% for presenting visual acuity of ,6/18, ,6/60, and 

,3/60, respectively. The cataract surgical coverage was significantly lower among 

women than men at presenting visual acuity of ,6/18 (p=0.046) and ,6/60 (p=0.048). 

There was no statistically significant difference in cataract surgical coverage between 

the three prefectures.” 

 

Παρόλο που αναγράφεται η τιμή του p-value για την διαφορά στην παροχή 

χειρουργικής επέμβασης καταρράκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν δίνονται 

στοιχεία για το εύρος αυτής της διαφοράς. 

Στο ίδιο άρθρο αναφέρονται και τα εξής: 

 

 
“Table 1 provides cataract prevalence by age and sex (visual acuity ,6/18). 

Cataract prevalence rose steeply with age from 2% for people aged 40–49 to 38% 

for people over age 70. The age adjusted cataract prevalence was higher in women 

than men, 3.69 (95% CI 3.18–4.26) versus 4.06 (95% CI 3.56 to 4.61) respectively.” 
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Εδώ συγκρίνεται πάλι η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τη 

μεταβολή στην εμφάνιση καταρράκτη σε σχέση με την ηλικία μόνο που είναι σαφές 

το εύρος της διαφοράς. Τα διαστήματα εμπιστοσύνης δίνουν τις οριακές τιμές του 

διαστήματος στο οποίο θα περιλαμβάνεται το 95% των τιμών. 

 

3.2.7 Προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου α 
Το προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας α συνιστάται να αναγράφεται με 

σαφήνεια. (Mainland 1984, Altman 1991, Curran-Everett and.Benos 2004, Lynch and 

Palmer) 

Όταν πραγματοποιείται ένας στατιστικός έλεγχος υποθέσεως απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση όταν η πιθανότητα να μην έχει η παρατηρούμενη τιμή της 

παραμέτρου ακραία τιμή σε σχέση με την υποθετική τιμή είναι «μικρή». Προκειμένου 

να προσδιοριστεί με ακρίβεια το όριο ‘μικρή’ επιλέγεται κάποια τιμή η οποία καλείται 

προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας α. 
Πρακτικά το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας p συγκρίνεται με το 

προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας α ώστε να καθοριστεί αν η μηδενική 

υπόθεση πρέπει να απορριφθεί ή να γίνει αποδεκτή. 

Παράδειγμα αποτελεί μια έρευνα για την πιθανότητα εμφάνισης οξείας 

ενδοφθαλμίτιδας μετά από αφαίρεση καταρράκτη σε Ασιατικό πληθυσμό (Risk 

factors of acute endophthalmitis after cataract  extraction: a case-control study in 

Asian eyes,  T Y Wong and S-P Chee) όπου στη παρουσίαση της μεθοδολογίας 

αναφέρεται ότι: 

 

“Variables that were significant at the p < 0.10 level in the univariate models 

were  included in backward stepwise logistic regression models to select the final list 

of independent variables”. 

 

Είναι σαφές ότι το επίπεδο σημαντικότητας είναι το 0.1 και έτσι μπορεί να 

αξιολογηθεί η ορθότητα των αποτελεσμάτων που δίνονται παρακάτω από τον 

αναγνώστη. 

 

“Endophthalmitis was significantly associated with use of silicone IOL when 

compared with PMMA IOL (p=0.05), the occurrence of PCR during surgery (p=0.01) 

or the need to perform anterior vitrectomy (p=0.02). A trend towards  higher risk was 

seen for female sex, use of preoperative antibiotics, and phacoemulsification 

procedure (p<0.10).” 
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Σε αντίθεση με αυτό το παράδειγμα σε διαφορετική έρευνα που αφορά την 

επιρροή του σημείου τομής κατά την μικροτραμπουλεκτομή στον έλεγχο της 

ενδοφθάλμιας πίεσης μακροχρόνια (Does the site of filtration influence the medium 

to long term intraocular pressure control following microtrabeculectomy in low risk 

eyes? A K Negi, A W Kiel and S A Vernon) αν και παρατίθενται συνολικά τα 

στατιστικά στοιχεία της έρευνας σε μορφή πίνακα το επίπεδο σημαντικότητας δεν 

αναφέρεται σε κανένα σημείο του άρθρου(Εικόνα (4)). 

 

 
Εικόνα (4): Table 1 του άρθρου για την μικροτραμπουλεκτομή 

 

H τιμή που χρησιμοποιείται συχνότερα για το προκαθορισμένο επίπεδο 

σημαντικότητας α είναι το 0,05 που αντιστοιχεί σε πιθανότητα 5% να γίνει αποδεκτή 

μια πρόταση ενώ δεν ισχύει. Ανάλογα με το σκοπό της έρευνας και την επιθυμητή 

αυστηρότητα των αποτελεσμάτων επιλέγονται επίσης οι τιμές 0,10 (10% πιθανότητα 

θετικού αποτελέσματος που δεν ισχύει) και 0.01 (1% αντιστοίχως) .(Mainland 1984, 

Altman 1991, Curran-Everett and.Benos 2004, Lynch and Palmer) 

 

3.2.8. Παρουσίαση του παρατηρούμενου επίπεδου σημαντικότητας του 
έλεγχου (p-value). 

Η τιμή του p-value πρέπει να αναγράφεται με ακρίβεια και να μην παρουσιάζεται 

μόνο με τους χαρακτηρισμούς «σημαντικό ή μη σημαντικό» (significant or not 

significant). (Altman 1980,Altman. and Gore 1983, Mainland1984, Gardner 1984 and 

1986, Walter 1995, Curran-Everett and Benos 2004, Lynch and Palmer). 

Το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας p μπορεί να παρουσιαστεί  με 

τους παρακάτω διαφορετικούς τρόπους: 

 Με απευθείας σύγκριση με το προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας α. 

( π.χ. p < 0.05 ή p > 0.05 με α = 0.05) 
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 Με χρήση των χαρακτηρισμών «σημαντικό» και «μη σημαντικό» ανάλογα 

αν η τιμή του προκύπτει μικρότερη ή μεγαλύτερη από το προκαθορισμένο 

επίπεδο σημαντικότητας α ( π.χ. p = NS – Not Significant ή p = S – 

Significant) 

 Με ακριβή αναγραφή της τιμής του. ( π.χ. p = 0.057) 

Η επιλογή της παρουσίασης της ακριβής τιμής του p πλεονεκτεί σε σχέση με τις 

άλλες περιπτώσεις 

α) εξαιτίας της «ποσότητας» πληροφορίας που παρέχεται στον αναγνώστη 

χωρίς να απαιτείται επιπλέον επεξεργασία των δεδομένων από τον ερευνητή και 

β) γιατί επιτρέπει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων στην περίπτωση που είναι 

επιθυμητή η επανάληψη της έρευνας. 

Όπως παρατηρούμε και στη μελέτη για τους υποδοχείς των συνθετικών 

παραγόντων ανάπτυξης του συκωτιου IGF-1 και HGF/SF στο μελάνωμα (Receptors 

for the Liver Synthesized Growth Factors IGF-1 and HGF/SF in Uveal Melanoma: 

Intercorrelation and Prognostic Implications,  Mario A. Economou, Charlotta All-

Ericsson, Vladimir Bykov, Leonard Girnita, Armando Bartolazzi, Olle Larsson, and 

Stefan Seregard) με την αναγραφή της ακριβής τιμής του p-value δίνεται μια πλήρη 

εικόνα για το αποτέλεσμα του στατιστικού ελέγχου (Εικόνα (5)). 

 

 
Εικόνα (5): Table 2 από το άρθρο για τους υποδοχείς συνθετικών παραγόντων του συκωτιού στο 

μελάνωμα 

 

Αντίθετα τόσο η σύγκριση με το προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας α 

όσο και ο χαρακτηρισμός «σημαντικό» ή «μη σημαντικό» μπορεί να οδηγήσουν σε 

απώλεια στοιχείων που αφορούν την ερμηνεία των αποτελεσμάτων . 

Στο παρακάτω παράδειγμα παρατηρούμε ότι είτε η τιμή του p είναι 0.049 είτε 

είναι 0.02 ο χαρακτηρισμός “significant” (p<0.05) είναι τυπικά ορθός αλλά δεν 

δηλώνει την διαφορά των δύο τιμών του p στην επεξήγηση των δεδομένων της 

έρευνας 

 

“There was a significant mean difference between urgency groups 1 and 5 for 

patient and surgeon MAWTs (p < 0.05). There was no significant difference in 
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MAWT between urgency groups 2 and 4.  (FROM: Patient and physician 

perspectives of maximum acceptable waiting times for cataract surgery.  Barbara 

L.Conner-Spady, Suren Sanmugasunderam, Paul Courtright, Drew Mildon, John 

J.McGurran, Tom W.Noseworthy )” 

 

3.2.9 Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης και παράμετροι των μεθόδων 
Κάθε μέθοδος ή στατιστικό τεστ που χρησιμοποιείται πρέπει να αναφέρεται 

ονομαστικά και οι παράμετροι του να παρουσιάζονται αναλυτικά. (Altman 1980, 

Altman and Gore 1983, Mainland1984, George 1985, Gardner 1984 and 1986,, 

Curran-Everett and Benos 2004, Lynch and Palmer)  

Το στατιστικό τεστ που επιλέχθηκε για την ανάλυση πρέπει να αναφέρεται 

ώστε να επιτρέπεται και ο έλεγχος της ορθότητας επιλογής της μεθόδου από τον 

αναγνώστη. Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται αυτή η αναφορά φαίνεται στο 

παράδειγμα που ακολουθεί: 

 

“Experiments were replicated at least three times. Means were compared using 

Student’s t-test, and correlations were evaluated by linear regression analysis. 

When comparing more than three groups, ANOVA with post hoc analysis was 

used. (FROM:Prolactin in Eyes of Patients with Retinopathy of Prematurity: 

Implications for Vascular Regression, Z. Duenas, J.C. Rivera, H.Quiroz-Mercado, 

J.Aranda, Y.Macotela, P.Montes de Oca, F.Lopez-Barrera, Gabriel Nava, J.L. 

Guerrero, A. Suarez, M.De Regil, G.Martınez de la Escalera, and C.Clapp )” 

 

Αναγράφεται το ακριβές όνομα της στατιστικής μεθοδου που θα 

χρησιμοποιηθεί, για κάθε μέθοδο ξεχωριστά (Gore 1977).  

Επίσης οι παράμετροι της μεθόδου κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

πρέπει να δίνονται αναλυτικά όπως φαίνεται στο παράδειγμα που ακολουθεί: 

“Over all five observers, performance on the control size oddity task (reference 

ob-ject 8; reference and test object colors YG8) was indeed worse than on the 2AFC 

size discrimination task [F(1,64) = 4.88, p = 0.03, two-way ANOVA; 75% thresh-olds 

of mean response curve: 0.21 ± 0.02 vs. 0.11 ± 0.02] FROM: Color and size 

interactions in a real 3D object similarity task” Yazhu Ling and Anya Hurlbert” 
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3.3. Παράμετροι που θα συνυπολογισθούν για την εκτίμηση της 
ορθής χρήσης στατιστικών 

Οι παράμετροι που θα αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια είναι πιθανόν να 

συμβάλλουν στην ορθή χρήση στατιστικών όρων και τεχνικών στα δημοσιευμένα 

άρθρα των οφθαλμολογικών περιοδικών. 

 

3.3.1 Συντελεστές αξιολόγησης των οφθαλμολογικών περιοδικών 

Tο 1927 οι Gross και Gross εισήγαγαν την χρήση των βιβλιογραφικών 

αναφορών (references) ως μέτρο κατάταξης των επιστημονικών περιοδικών. 

Το 1955 ο Eugene Garfield προτείνει να υπολογίζεται η απήχηση ενός άρθρου 

με βάση τις αναφορές (citations) που γίνονται σε αυτό και λίγα χρόνια αργότερα, το 

1963, εισάγει τον όρο “Impact Factor(IF)”. (Garfield 1999, Kanthraj 2006). O όρος 

χρησιμοποιήθηκε από το Institute for Scientific Information (ISI), τομέα της εταιρείας 

Thomson Corporation (μια εταιρεία εμπορίου που ασχολείται με οικονομικές και 

λογιστικές υπηρεσίες, με νομικά θέματα, με τομείς της δημόσιας υγείας και με 

επιστημονική και τεχνολογική έρευνα) ως συντελεστής για την σύγκριση των 

επιστημονικών περιοδικών (Jeang 2007, Chew 2007). 

Το Institute for Scientific Information (ISI) δημιούργησε μια βάση δεδομένων 

που καταγράφει όλες τις αναφορές που γίνονται στο τέλος κάθε άρθρου σε άλλα 

άρθρα για πάνω από 13.673 (καταγραφή του 2005) περιοδικά.(Ha, 2006). Ο 

συντελεστής Impact Factor υπολογίζεται ετησίως για κάθε περιοδικό με την 

παρακάτω εξίσωση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς (citable items) 

είναι τα εξής: 

 Research articles (άρθρα έρευνας) 

 Original case reports (αρχικές αναφορές περιστατικών) 

 Τechnical notes (τεχνικές σημειώσεις) 

3.3.1.α.Impact Factor (IF) 

Impact Factor του περιοδικού Χ για το έτος Α = Αναφορές που πήραν το 

έτος Α (από περιοδικά που περιλαμβάνονται στην λίστα του Thomson Scientific 

(ISI)) όλα τα άρθρα του περοδικού Χ που εκδόθηκαν τη διετία πριν το έτος Α προς 

τον αριθμό των άρθρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία 

αναφοράς(από το Thomson Scientific (ISI)) και εκδόθηκαν την διετία πριν το έτος Α 

από το περιοδικό Χ.(PlosMedline) 
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 Reviews (ανασκοπήσεις) 

Aντίθετα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν (non citable items): 

 Commentaries (σχόλια) 

 Editorials(σχόλια εκδοτών) 

 Correspondence/letters to editors (αλληλογραφία/γράμματα σε εκδότες). 

(Kanthraj, 2006) 

 

Για παράδειγμα έστω ότι τα άρθρα στο περιοδικό Investigative Ophthalmology 

& Visual Science έχουν 30 αναφορές το 2004 και 50 το 2005. Το 2006 οι συνολικές 

αναφορές θα είναι 80 και αν το περιοδικό αυτό έχει εκδόσει 24 άρθρα στην διετία 

2004-2005 στα οποία μπορεί να γίνει αναφορά τότε το Impact Factor (IF) του 

περιοδικού για το 2006 είναι 80/24=3.333  

O συντελεστής Impact Factor είναι ένα μέτρο για την χρησιμότητα των άρθρων 

και κατ’ επέκταση του περιοδικού και δεν αντιπροσωπεύει, όταν παρατίθεται χωρίς 

άλλα στοιχεία, την ποιότητα της επιστημονικής έρευνας.(Kanthraj 2006, Chew 2007, 

Saha 2003). Αρχικά προορίζονταν για να διευκολύνει την απόκτηση των περιοδικών 

για τους βιβλιοθηκονόμους και τους συνδρομητές (κυρίως από οικονομικής 

απόψεως) αλλά τελικά αποτελεί και δείκτη του αναγνωστικού ενδιαφέροντος που έχει 

το περιοδικό(Brink, 2004). 

Μερικά προβλήματα που αφορούν τον υπολογισμό και την χρήση του Impact 

Factor αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (Εικόνα(6))( Ha, 2006 ): 

 

 
Εικόνα (6): Βασικά προβλήματα που σχετίζονται με την ανάλυση των αναφορών και την χρήση του 

Impact Factor των περιοδικών(Ha, 2006 ) 
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Παρατηρείται ότι χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. 

 Προβλήματα στην καταγραφή των αναφορών σχετικά με την βάση δεδομένων 

του Institute for Scientific Information (ISI): Η βάση περιλαμβάνει μόνο ένα 

μέρος των 126.000 επιστημονικών περιοδικών (καταγραφή του 1996), δεν 

καλύπτει ισάξια όλα τα πεδία έρευνας ενώ παρουσιάζει σαφή προτίμηση στην 

Αγγλική γλώσσα (Ha 2006, Chew2007). Επίσης δεν περιλαμβάνει αναφορές 

που γίνονται σε βιβλία, συνέδρια, και στην αλληλογραφία των περιοδικών ή 

έχουν καθυστερήσει να καταγραφούν. Τέλος δεν διορθώνει τις καταχωρίσεις 

της για στοιχεία που επαναλαμβάνονται) (Ha, 2006 ):. 

 Προβλήματα στην καταγραφή των αναφορών ανάλογα με το πεδίο έρευνας: 

Το μέγεθος, η δυνατότητα επέκτασης του πεδίου έρευνας αλλά και η 

συσχέτιση του με άλλα πεδία επηρεάζει τον αριθμό των αναφορών. 

Καταλυτική επίδραση μπορεί να έχει και το θέμα της έρευνας καθώς και η 

βιβλιογραφία που προϋπάρχει σε αυτό) (Ha, 2006 ). 

 Προβλήματα στην καταγραφή των αναφορών λόγω του τρόπου επιλογής 

τους και των κινήτρων με τα οποία γίνεται αυτή η επιλογή: Οι αναφορές 

επιλέγονται με κριτήριο την χρησιμότητα και όχι την ποιότητα του άρθρου ενώ 

πολλές φορές περιορίζονται, από τα όρια για το χώρο που καταλαμβάνει ένα 

άρθρο, από τα περιοδικά)(Ha, 2006). Συχνό είναι το φαινόμενο να 

προτιμούνται αναφορές σε άρθρα από σεβασμό (στην προσφορά και το ρόλο 

του συγγραφέα), λόγω διαπροσωπικών σχέσεων αλλά και διάθεσης 

αυτοπροβολής.(Ha 2006, Chew2007). 

 Προβλήματα που αφορούν την χρήση του Impact Factor(IF): Ο συντελεστής 

IF καθορίζεται από πρακτικούς παράγοντες που δεν έχουν σχέση με την 

επιστημονική ποιότητα του άρθρου. Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι οι αναφορές 

δεν ισοκατανέμονται στα άρθρα, το ΙF του περιοδικού δεν αντιπροσωπεύει το 

κάθε άρθρο ξεχωριστά και έχει μικρή σχέση με τον ρυθμό αναφοράς του 

άρθρου (Garfield, 1999). Μπορεί να λειτουργεί μεροληπτικά καθώς υπάρχει 

προτίμηση στα Αμερικανικά περιοδικά και στην αναφορά σε άρθρα του ίδιου 

περιοδικού ή του ίδιου συγγραφέα (Ha 2006,  Chew 2007). Τέλος η μικρή 

διάρκεια έκδοσης του περιοδικού και η δημοσίευση ανασκοπήσεων-reviews 

(τα οποία δέχονται πολλές αναφορές) έχει σαν αποτέλεσμα υψηλές τιμές IF 

(επηρεάζονται οι όροι του κλάσματος υπολογισμού του IF) (Ha 2006, Chew 

2007, Garfield, 1999). 
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Τα προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν ώστε να αποδοθεί στον 

συντελεστή Impact Factor ο πραγματικός του ρόλος και στον πίνακα που ακολουθεί 

(Εικόνα (7)) γίνονται προτάσεις για το σκοπό αυτό (Ha, 2006 ). 

 

 
Εικόνα (7):Εναλλακτικές προτάσεις για τον υπολογισμό του Impact Factor(Ha, 2006 ) 

 

Προτείνονται λοιπόν τα εξής: 

 Ο διαχωρισμός του ρυθμού αναφοράς των άρθρων από το Ιmpact Factor του 

περιοδικού για τον περιορισμό των προβλημάτων που προκύπτουν από τα 

διαφορετικά πεδία έρευνας. 

 Η δημιουργία βάσεων για διαφορετικές γλώσσες ή διαφορετικούς τομείς για 

τα προβλήματα σχετικά με την βάση δεδομένων του Institute for Scientific 

Information (ISI). 

 Η επέκταση του χρόνου για τον οποίο καταγράφονται οι αναφορές. 

 Η προσαρμογή του IF αριθμητικά ώστε να είναι πιο αντικειμενικός. 

 Η χρήση της σχετικής τιμής του IF ώστε να συγκρίνονται οι πραγματικές 

αναφορές ενός άρθρου με τις συνολικές αναφορές στα άρθρα του περιοδικού 

(Ha, 2006 ). 

Καταλήγοντας ο συντελεστής Impact Factor (IF) πρέπει να χρησιμοποιείται 

τόσο στον χαρακτηρισμό της ποιότητας του περιοδικού αλλά και της έρευνας στην 

οποία αναφέρεται το άρθρο με την προϋπόθεση ότι είναι ένας και όχι αποκλειστικός 

παράγοντας αξιολόγησης (βλέπε Εικόνες (8) και (9))( Ha, 2006 ). 
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Εικόνα (8 )  Παράγοντες που πιθανώς καθορίζουν την ποιότητα ενός περιοδικού (Ha, 2006 ) 

 

 
Εικόνα (9)  Παράγοντες που πιθανώς καθορίζουν την ποιότητας της επιστημονικής έρευνας (Ha, 2006) 

 
Στην αξιολόγηση του περιοδικού συνυπολογίζονται παράγοντες όπως η φήμη 

του εκδότη, η γλώσσα και η ακρίβεια παρουσίασης, η χρησιμότητα του για 

συγκεκριμένες ομάδες αναγνωστών και η καταλληλότητα του περιεχομένου με βάση 

τη θεματολογία του περιοδικού(Ha,2006). 

Όταν η αξιολόγηση αφορά την επιστημονική έρευνα που έχει γίνει οι 

παράγοντες διαφέρουν από την προηγούμενη περίπτωση. Εδώ παράλληλα με τον 

συντελεστή IF του περιοδικού σημαντικό ρόλο έχουν ο σχεδιασμός της έρευνας, η 

αμεροληψία στη συγκέντρωση των δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία που 



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

Ε.ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» .33 
 

χρησιμοποιούνται, η δυνατότητα γενίκευσης αλλά και μελλοντικής χρήσης του 

άρθρου καθώς και οι αναφορές που έχουν γίνει σε αυτό (Ha, 2006 ). 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και υπάρχουν εισηγήσεις για την 

αντικατάστασή του (Weale, 2004), ο συντελεστής IF χρησιμοποιείται σε αρκετά  

μεγάλο βαθμό ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον για την διατήρηση του (Garfield 1999, 

Coelho 2003) . Ήδη υπάρχουν προτάσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που 

προαναφέρθηκαν η οποία μπορεί να επιτευχθεί και με την μαθηματική τροποποίηση 

του αλγορίθμου του. (Coelho, 2003) 

 

Πρόσφατα έγινε πρόταση αντικατάστασης του ISI Impact Factor από μια 

τροποποιημένη έκδοση του PageRank (PR). 

Ο συντελεστής PageRank δημιουργήθηκε στο πανεπιστήμιο του Stanford από 

τον Larry Page στον οποίο οφείλει και την ονομασία του. Η έρευνα για την 

λειτουργικότητα του συντελεστή συνεχίστηκε από τον Sergey Brin με αποτέλεσμα 

την δημιουργία ενός πρωτοτύπου το 1998 πάνω στο οποίο βασίζονται οι 

διερευνητικές λειτουργίες του Google, της μηχανής αναζήτησης της εταιρείας Google 

Inc.(Wikipedia/Pagerank) 

Το PageRank(PR) βασίζεται στη χρήση της δομής των διασυνδέσεων (links) 

ως δείκτη αξιολόγησης της κάθε σελίδας. Κάθε διασύνδεση (link) από μία σελίδα Α 

σε μία σελίδα Β υπολογίζεται ως θετική ¨ψήφο¨ για την σελιδά Β. Συνυπολογίζεται και 

η αξία της κάθε σελίδας, δηλαδή μία ¨ψήφος¨ από μια σελίδα Α με μεγάλη βαρύτητα 

προκαλεί μεγαλύτερη αύξηση στον συντελεστή της σελίδας Β από μία ¨ψήφο¨ από 

σελίδα με μικρή βαρύτητα. 

Επομένως το PageRank(PR) μιας σελίδας εξαρτάται από τον αριθμό και το 

ύψος του PR όλων των σελίδων που συνδέονται με αυτή. 

 

 
Εικόνα (10): Σχηματική απεικόνιση δικτυακών διασυνδέσεων ανάμεσα σε σελίδες που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του PageRank. 

 

Ουσιαστικά το PageRank είναι μια κατανομή πιθανότητας  που 

αντιπροσωπεύει την περίπτωση ένα άτομο που επιλέγει τυχαία διασυνδέσεις να 

3.3.1.β. PageRank (PR) 
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«ανοίξει» μια συγκεκριμένη σελίδα (Wikipedia/Pagerank). Η πιθανότητα 

ισοκατανέμεται στις σελίδες και η κλίμακα με την οποία υπολογίζεται ο συντελεστής 

θεωρείται λογαριθμική (η Google Inc δεν το επιβεβαιώνει επίσημα στα πλαίσια 

διασφάλισης του πρωτοτύπου (WebWorkshop)). To PageRank μπορεί να 

υπολογιστεί για οποιοδήποτε αριθμό σελίδων και δεδομένου ότι πρόκειται για 

πιθανότητα μια τιμή του π.χ. 0.5 σημαίνει ότι υπάρχει 50% πιθανότητα ένα άτομο 

που «ανοίγει» τυχαία σελίδες να βρεθεί στην συγκεκριμένη σελίδα. 

Ο αλγόριθμος που ακολουθεί παρουσιάζει τη μέθοδο υπολογισμού του PR. 

Έστω ότι το διαδίκτυο αποτελείται από τέσσερις σελίδες: Α, B, C και D. H 

αρχική εκτίμηση του συντελεστή μοιράζεται ισάξια στις σελίδες οπότε έχουμε για την 

καθεμία PR()=0.25. 

Αν οι σελίδες B, C και D έχουν ως μοναδική διασύνδεση τους (link) την σελίδα 

Α τότε το PR(A) θα είναι : 

 

Ωστόσο αν η σελίδα Β έχει διασύνδεση και για τις σελίδες C, D και η σελίδα D 

και για τις υπόλοιπες τρεις σελίδες τότε το PR(A) γίνεται: 

 

 

Η μορφή της παραπάνω εξίσωσης για μια τυχαία σελίδα u είναι : 

 

 

Ο συντελεστής PageRank(PR) για μια σελίδα u εξαρτάται από την τιμή PR για 

κάθε σελίδα v του συνόλου Βu (το σύνολο περιλαμβάνει όλες τις σελίδες που 

διασυνδέονται με την σελίδα u) διαιρεμένη με τον αριθμό L(v) των διασυνδέσεων από 

τη σελίδα v. (Wikipedia/Pagerank) 

3.3.2 Παρουσία στατιστικού στη συγγραφή αλλά και την επισκόπηση 
(review) των άρθρων και χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων 
Η δημοσίευση ενός άρθρου περιλαμβάνει και την στατιστική ανάλυση που έγινε 

κατά την έρευνα. Όσο μεγαλύτερη είναι η έρευνα τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να 

χρειάζεται στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν χωρίς αυτό να 
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σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη και σε μικρότερες έρευνες. Προτείνεται οι ερευνητές 

να συμβουλεύονται και να συνεργάζονται με στατιστικούς τόσο κατά των σχεδιασμό 

της έρευνας όσο και κατά την ανάλυση των στοιχείων και την αναφορά των 

αποτελεσμάτων (Altman 1981 and 1991, Hayden 1983, Altman. and Gore 1983, 

Mainland1984, George 1985 and 1998, Curran-Everett and Benos 2004, Lynch and 

Palmer). 

Ο σχεδιασμός μιας ερευνητικής εργασίας αποτελείται από διάφορα στάδια τα 

οποία παρουσιαζονται παρακάτω (Εικόνα (11)) 

 
Εικόνα (11): Η σχεδίαση μιας ερευνητικής ιατρικής εργασίας (Altman, Practical Statistics for 

Medical Research). 

 

Η παρουσία ενός στατιστικού έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 

• Συνδράμει στον προγραμματισμό και τη σχεδίαση της έρευνας ώστε να είναι 

κατάλληλα δομημένη και επαρκής ως προς τη συλλογή των δεδομένων για να 

εξυπηρετεί τον σκοπό που έχει θέσει ο ερευνητής. 

• Εφόσον γίνει η συλλογή των δεδομένων ο στατιστικός είναι εκείνος που θα 

φροντίσει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και θα επιλέξει την κατάλληλη 

ανάλυση. 
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• Τέλος έχει την δυνατότητα να ελέγξει αν τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

υποστηρίζονται από τα στοιχεία της ανάλυσης και επομένως είναι ακριβή και 

έγκυρα. 

Ωστόσο δεν έχουν όλοι οι αναλυτές την δυνατότητα συνεργασίας με κάποιο 

στατιστικό για αυτό το λόγο συνιστάται να υπάρχει στατιστικός στο προσωπικό των 

περιοδικών είτε ως μέλος της επιτροπής έκδοσης (editorial board) είτε ως 

σύμβουλος.(George 1985 and 1998) 

Ο στατιστικός έλεγχος πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην τυπική διαδικασία 

της δημοσίευσης ενός άρθρου και να μην γίνεται περιστασιακά αν τα δεδομένα 

κάποιου άρθρου το επιβάλλουν. Δεδομένης και της αυξανόμενης ανάμειξης της 

στατιστικής στην ιατρική έρευνα η ανάγκη για ύπαρξη έμπειρου στατιστικού 

προσωπικού, ειδικά στο ρόλο του ελεγκτή (reviewer), γίνεται επιτακτική με άμεσο 

αποτέλεσμα και την βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών αναλύσεων (Altman 

1981 and 1991, Hayden 1983, Altman. and Gore 1983, Gardner 1983, Mainland 

1984, George 1985 and 1998, Curran-Everett and Benos 2004, Lynch and Palmer) 

Ωστόσο το ρόλο του στατιστικού έρχεται να ενισχύσει η χρήση υπολογιστικών 

προγραμμάτων πολλά από τα οποία είναι φτιαγμένα αποκλειστικά για την 

επεξεργασία στατιστικών στοιχείων. Η χρήση των συγκεκριμένων προγραμμάτων 

εξαλείφει τον ανθρώπινο παράγοντα από τους αριθμητικούς υπολογισμούς 

ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα σφάλματος ενώ επιταχύνει και τη διαδικασία της 

ανάλυσης. Συνιστάται λοιπόν η χρήση λοσμικού για τις στατιστικές αναλύσεις ενώ 

πρέπει να αναγράφεται και η έκδοση του προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε. 

(Curran-Everett and Benos 2004). 

Μερικά από τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς 

υπολογισμούς είναι τα: 

 SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

 SAS (Statistical Analysis System) 

 Stata (Το όνομα προέκυψε από το συνδυασμό των λέξεων “statistics” και 

“data”.) 

 STATISTICA  κ.α. 

Προτείνεται λοιπόν να χρησιμοποιούνται τα στατιστικά προγράμματα από τους 

ερευνητές, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι παύει να είναι απαραίτητη η παρουσία 

στατιστικού καθώς δεν προσφέρουν στο σχεδιασμό της έρευνας ή την επεξήγηση 

των αποτελεσμάτων που προέκυψαν. 
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4.1 Περιγραφή του ερευνητικού πεδίου 

Η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε 

οφθαλμολογικά περιοδικά τη χρονική περίοδο 2004-2005. 

Η επιλογή των άρθρων βασίστηκε στην κατάταξη τους σε τέσσερις θεματικές 

ενότητες οι οποίες σχετίζονται τόσο με την φυσιοπαθολογία του οφθαλμού όσο και 

με την ίδια την λειτουργία της όρασης. 

Οι ενότητες που επιλέχθηκαν είναι οι παρακάτω: 

 Οφθαλμολογία (Ophthalmology): Τομέας εξειδίκευσης της Ιατρικής 
επιστήμης που ασχολείται με τη δομή και την λειτουργία του οφθαλμού 

καθώς και με την φαρμακευτική και χειρουργική αντιμετώπιση των 

παθήσεων του. 

 Οπτική αντίληψη (Visual Perception): Η επιλογή και οργάνωση των 

οπτικών ερεθισμάτων που βασίζεται κυρίως στην προηγούμενη 

εμπειρία του ατόμου. 

 Ασθένειες του οφθαλμού (Εye diseases): Η ενότητα αφορά 

οποιουδήποτε είδους διαταραχή της όρασης ή πάθηση των οφθαλμών 

έχει μελετηθεί από την επιστημονική κοινότητα. 

 Οφθαλμολογικές χειρουργικές επεμβάσεις (Ophthalmologic 
Surgical Procedures): Οι χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται στο 

οφθαλμό και εξυπηρετούν την εξάλεψη παθήσεων και την βελτίωση της 

όρασης. 

 

4.2 Δημιουργία δειγματοληπτικού πλαισίου 

4.2.1 Επιλογή βάσης δεδομένων (On-line data bases) 
Το διαδίκτυο παρέχει πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλιογραφία 

μέσω οργανωμένων βάσεων δεδομένων όπως είναι η: 

• Scopus (through HEAL_Link) Παρέχει πρόσβαση στη βιβλιογραφική 

βάση δεδομένων του Elsevier, με ταυτόχρονη αναζήτηση σε 

περισσότερους από 14.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών και στο 

Διαδίκτυο, δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του 

άρθρου 

4.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
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• MedLine (PubMed) Παρέχει βιβλιογραφικές πληροφορίες που 

καλύπτουν όλο το φάσμα των βιοιατρικών επιστημών. Περιλαμβάνει 

περιλήψεις άρθρων και προδημοσιεύσεις στον τομέα των βιοϊατρικών 

επιστημών από το 1966 μέχρι σήμερα. 

• Free Medical Journals Η βάση περιλαμβάνει περισσότερα από 1300 

περιοδικά διαφόρων γλωσσών κυρίως στον τομέα των βιοϊατρικών 

επιστημών. Παρέχει πρόσβαση στις περιλήψεις και για τα πιο 

πρόσφατα χρόνια στο πλήρες κείμενο των άρθρων 

• Social Science Citation Index Η Social Science Citation Index είναι μια 

πολυθεματική βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης στις 

περιλήψεις και τις παραπομπές /αναφορές άρθρων (citations) σε 

περισσότερα από 1725 περιοδικά και επιλεγμένων δημοσιεύσεων σε 

περισσότερα από 3300 επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά. 

Τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη έρευνα προήλθαν από 

την συλλογή της  διαδικτυακής βάσης δεδομένων MEDLINE/PubMed (οn-line 

database PubMed). Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε αυτή η βάση συνοψίζονται 

στους εξής παρακάτω: 

Α) Θεματολογία: Πρόκειται για συλλογή άρθρων κατά κύριο λόγω ιατρικού 

περιεχομένου. 

Β) Προσβασιμότητα: Η βάση παρέχει εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα της για 

το ευρύ κοινό. 

Γ) Μέγεθος: Είναι αρκετά μεγάλη, ως βάση, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 

επιλογής του δείγματος της έρευνας. 
 

4.2.2 Εκφράσεις εντοπισμού θεματολογίας (Keywords) 
Η εύρεση των εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν ως λέξεις «κλειδιά» 

στηρίχθηκε στη χρήση του MeSH Database. Πρόκειται για το Λεξικό Ιατρικών 

εννοιών της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Η.Π.Α στο οποίο στηρίζεται η 

κατηγοριοποίηση των άρθρων του MEDLINE/PubMed. Η χρήση του επιτρέπει τη 

συσχέτιση εννοιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού θεματικών 

ενοτήτων που χρησιμοποιούν διαφορετική ορολογία για την ίδια βασική ιδέα. 

Με βοήθεια του ΜeSH Database έγινε η επιλογή των τεσσάρων ενοτήτων που 

αποτελούν το ερευνητικό πεδίο και αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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4.2.3. Περιοδικά (Journals) 
Η έρευνα περιλαμβάνει άρθρα που είναι δημοσιευμένα σε περιοδικά τα οποία 

χαρακτηρίζονται «Οφθαλμολογικά» ή σχετικά με την «Όραση» ως προς τη 

θεματολογία τους. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των δεδομένων έγιναν αποδεκτά 

άρθρα μονάχα από εκείνα τα περιοδικά που περιλαμβάνονται στη λίστα του Journal 

Citation Reports για το 2006. 

To Journal Citation Reports είναι παγκόσμια αναγνωρισμένη αρχή για την 

αξιολόγηση των περιοδικών στα δεδομένα της οποίας δίνεται πρόσβαση μέσω του 

ISI Web of Knowledge. 

Τα περιοδικά που περιλήφθηκαν τελικά στην έρευνα είναι τα εξής δέκα: British 

Journal of Ophthalmology, Archives of Ophthalmology, Canadian Journal of 

Ophthalmology, Investigative Ophthalmology and Visual Science, Journal Francais 

d’Ophtalmologie, Vision Research, Retina, Ophthalmology, Molecular Vision, Journal 

of Vision. 

 

4.2.4 Μέγεθος και επιλογή δείγματος (Sample size and selection) 
 Μέγεθος δείγματος: Η έρευνα στη βάση δεδομένων σε συνδυασμό με τον 

αποκλεισμό ορισμένων άρθρων, με βάση κάποια από τα κριτήρια εγκλεισμού-

αποκλεισμού που αναφέρονται παρακάτω, οδήγησε στον συνολικό αριθμό άρθρων 

από τα οποία θα επιλεχθεί το δείγμα. 

Στην συνέχεια σε πιλοτική μελέτη (pilot study) που έγινε σε 30 από τα άρθρα 

αυτά ( η επιλογή των άρθρων ήταν τυχαία ) εφαρμόστηκαν τα υπόλοιπα κριτήρια 

εγκλεισμού-αποκλεισμού και στο τελικό σύνολο έγινε έλεγχος περιεχομένου. 

Προέκυψε ότι ένα ποσοστό περίπου 39% δεν περιέχει καθόλου στατιστικά στοιχεία 

λόγω του θεωρητικού χαρακτήρα της θεματολογίας τους. 

Συνυπολογίζοντας τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης ο αριθμός των 

άρθρων που θα αποτελέσουν το δείγμα (166) είναι τέτοιος ώστε να διασφαλίζει την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, από στατιστικής απόψεως. 

Το δείγμα παραμένει αντιπροσωπευτικό ακόμα και στην περίπτωση που 

χρειαστεί να αποκλειστεί κάποιος αριθμός άρθρων (έως 66) από την έρευνα. 

 Επιλογή δείγματος: Η επιλογή του δείγματος είναι τυχαία και έγινε τον Ιούλιο 

του 2007. 

Αρχικά προέκυψε ένα σύνολο αποτελεσμάτων (συνολικός αριθμός άρθρων) 

από την έρευνα στη βάση δεδομένων του PubMed . 

Με τη βοήθεια του προγράμματος Εxcel  και συγκεκριμένα των συναρτήσεων: 
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α) RAND := επιστρέφει ένα τυχαίο αριθμό  μεγαλύτερο ή ίσο του 0 και 

μικρότερο του 1, ισάξια κατανεμημένου, και 

β) ROUND := στρογγυλοποιεί τους αριθμούς σε συγκεκριμένο ψηφίο 

οι οποίες εφαρμόστηκαν στον αριθμό του συνόλου των αποτελεσμάτων 

επιλέχθηκαν 166 τυχαίοι αριθμοί. 

Η αντιστοιχία αυτών των αριθμών με την αρίθμηση του κάθε άρθρου στα 

συνολικά αποτελέσματα οδήγησε στο δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι η ποσοστιαία αναλογία της κάθε θεματικής ενότητας 

στο σύνολο των αποτελεσμάτων διατηρήθηκε και στο μέγεθος του δείγματος. 

 

4.2.5 Κριτήρια εγκλεισμού-αποκλεισμού ( Inclusion-Exclusion criteria) 
Τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας στη βάση δεδομένων PubMed 

περιορίστηκαν με βάση τα παρακάτω κριτήρια εγκλεισμού-αποκλεισμού: 

 Επιλέχθηκαν άρθρα που δημοσιεύτηκαν την διετία 2004-2005 για να ισχύει 

για τα περιοδικά στα οποία βρίσκονται η λίστα του Journal Citation Reports 

για το 2006. 

 Έγιναν δεκτά μόνο άρθρα στα οποία υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο 

πλήρες κείμενο τους ( Free full-texted articles) για πρακτικούς λόγους 

 Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα τα άρθρα είναι η Αγγλική για 

πρακτικούς λόγους 

 Τα άρθρα αναφέρονται στο ανθρώπινο είδος γιατί εκεί επικεντρώνεται η 

θεματολογία της έρευνας. 

 Επιλέχθηκαν μόνο άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά που 

εμπεριέχονται στη λίστα του Journal Citation Reports για το 2006. 

 Απορρίφθηκαν άρθρα τα οποία δεν δέχονται αναφορές (non citable articles) 

όπως είναι η αλληλογραφία και τα σχόλια από και προς τους εκδότες των 

περιοδικών. 

 

4.2.6 Φόρμα καταγραφής 
Σκοπός της φόρμας καταγραφής είναι η σύνθεση μιας γενικής εικόνας για τα 

στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στα άρθρα. 

Η δημιουργία της φόρμας βασίστηκε: 

Α) Στην εξής βιβλιογραφία: 

• «Αρχές Βιοστατιστικής» M.Pagano, K.Gauvreau σε μετάφραση-

επιμέλεια Ουρανία Δαφνή   και 

• «Practical Statistics for Medical Research» D.G.Altman 
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Β) Σε κατευθυντήριες γραμμές για την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων σε 

ιατρικά περιοδικά ( D.G.Altman, D.Curran-Everett, D.J.Benos, A.G.Lynch, 

C.R.Palmer ) 

Αποτελείται από 58 ερωτήσεις επιλογής οι οποίες χωρίζονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων που παρουσιάζονται σε κάθε 

άρθρο (συνεχή ή άλλου τύπου δεδομένα). 

Η θεματολογία των ερωτήσεων αφορά: 

 Τον τρόπο που παρουσιάζονται τα δεδομένα. 

 Τα μέτρα θέσης και διασποράς που χρησιμοποιούνται. 

 Τις προϋποθέσεις εφαρμογής των στατιστικών μεθόδων. 

 Τις στατιστικές μεθόδους που εφαρμόζονται. 

Κάποιες απαντήσεις της φόρμας αποτελούν τα σημεία καταγραφής της μη 

ορθής χρήσης στατιστικών όρων και τεχνικών. 

 

4.2.7 Συντελεστής Impact Factor και αριθμός αναφορών (citations)  
Η καταγραφή του συντελεστή Impact Factor έγινε από την λίστα που εξέδωσε 

το Journals Citation Reports για το 2006 μέσω του ISI Web of Knowledge. 

Στην ίδια βάση δεδομένων υπάρχει πρόσβαση και στον αριθμό αναφορών που 

έχει κάθε άρθρο. Η συλλογή του αριθμού αναφορών έγινε τον Νοέμβριο του 2007. 

4.2.8. Κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιήθηκαν 
Οι προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν, ως κατευθυντήριες γραμμές, στην 

παρούσα έρευνα για την καταγραφή των σημείων μη ορθής χρήσης στατιστικών 

όρων και τεχνικών συνοψίζονται στα εξής παρακάτω: 

• Η παρουσίαση των περιγραφικών στατιστικών όρων συνιστάται να γίνεται 
με πίνακες ή γραφήματα. 

• Η αριθμητική ακρίβεια είναι επιθυμητή στον κατάλληλο αριθμό σημαντικών 

ψηφίων για το μέγεθος που αντιπροσωπεύεται. 

• Προτείνεται να αναφέρονται σαφώς τα μέτρα θέσης και διασποράς που 

χρησιμοποιούνται ενώ η μεταβλητότητα του μέσου σε δείγμα που 

προσεγγίζει κανονική κατανομή να δίνεται με χρήση της τυπικής 

απόκλισης (SD). 

• Το προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας α συνιστάται να αναγράφεται 

με σαφήνεια. 

• Για τα αποτελέσματα των στατιστικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν 

συνιστάται να δίνεται το διαστήμα εμπιστοσύνης στις περιπτώσεις που 

αυτό μπορεί να υπολογιστεί. 
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• Η τιμή του p-value πρέπει να αναγράφεται με ακρίβεια και να μην 

παρουσιάζεται μόνο με τους χαρακτηρισμούς «σημαντικό ή μη σημαντικό» 

(significant or not significant) 

• Κάθε μέθοδος ή στατιστικό τεστ που χρησιμοποιείται πρέπει να 

αναφέρεται ονομαστικά και οι παράμετροι του να παρουσιάζονται 

αναλυτικά. 

• Η κανονική κατανομή του δείγματος συνιστάται να αναφέρεται ενώ αν τα 

δεδομένα δεν είναι κανονικά μπορεί να γίνει: 

A. Κανονικοποίηση των δεδομένων ή 

B. Επιλογή στατιστικής μεθόδου που δεν προϋποθέτει την κανονικότητα 

των δεδομένων (μη παραμετρικοί έλεγχοι). 

Επιβεβαίωση της κανονικής κατανομής, αν δεν αναφέρεται, μπορεί να 

γίνει με κάποιον έλεγχο κανονικότητας  

• Η συμβολή στατιστικού συνιστάται στο σχεδιασμό, τη συγγραφή και τη 

δημοσίευση των άρθρων. 

• Συνιστάται τέλος η χρήση λογισμικού για τις στατιστικές αναλύσεις ενώ 

πρέπει να αναγράφεται και η έκδοση του προγράμματος που 

χρησιμοποιήθηκε. 

 

4.3 Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

Η σχέση της συχνότητας εμφάνισης των σημείων καταγραφής μη ορθής 

χρήσης στατιστικών όρων και μεθόδων με την ύπαρξη στατιστικού, τον συντελεστή 

IF αλλά και τον αριθμό αναφορών (citations) ελέγχθηκε με πίνακες συνάφειας χ2 (χ2 

contigency tables). Στις περιπτώσεις που πάνω από 20 % των κελιών είχε 

συχνότητα μικρότερη του πέντε χρησιμοποιήθηκε ο ακριβής έλεγχος του Fisher 

(Fisher’s exact test). Σε κάποιες μεταβλητές έγινε χρήση περιγραφικών στατιστικών 

και τα αποτελέσματα εκφράστηκαν με την μορφή συχνότητα (σχετική συχνότητα). Για 

τους ελέγχους που διεξήχθησαν καθορίστηκε ως επίπεδο σημαντικότητας το 0,05. 

Ο σχεδιασμός και η στατιστική ανάλυση της έρευνας έγινε με την βοήθεια 

στατιστικού ενώ τα αποτελέσματα των αναλύσεων προέκυψαν με χρήση του 

λογισμικού πακέτου για στατιστικές αναλύσεις SPSS 15. 
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5.1. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του δείγματος 

Το σύνολο των δημοσιευμένων άρθρων σε οφθαλμολογικά περιοδικά που 

αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας είναι 166. Μετά από τον πρώτο έλεγχο προέκυψε 

ότι σε 66 (39,8%) από αυτά είτε δεν πραγματοποιούνται στατιστικοί έλεγχοι (έχουν 

μόνο περιγραφικά στατιστικά) είτε δεν υπάρχουν καθόλου στατιστικά στοιχεία. Η 

κατανομή των παραπάνω 66 άρθρων στα οφθαλμολογικά περιοδικά φαίνεται στο 

διάγραμμα (1) 

 

 
Διάγραμμα (1): Κατανομή των 66 άρθρων στα οφθαλμολογικά περιοδικά 

 

Τα άρθρα αυτά εξαιρέθηκαν από την ανάλυση, που έγινε με βάση την φόρμα 

καταγραφής. Επομένως το δείγμα για το οποίο έγινε πλήρης στατιστικός έλεγχος και 

ισχύουν τα παρακάτω αποτελέσματα είναι 100 άρθρα (60,2%). 

Ο τύπος δεδομένων που συναντάται σε μεγαλύτερο βαθμό είναι οι συνεχείς 

μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σε 58 άρθρα (58,0%) ενώ σε 15 άρθρα 

(15,0%) υπήρχαν αποκλειστικά άλλου τύπου μεταβλητές. Κάποια από τα άρθρα, 

συγκεκριμένα 27 (27,0%), περιλαμβάνουν τόσο συνεχείς όσο και άλλου τύπου 

μεταβλητές. Ο αριθμός των μεταβλητών σε κάθε μία από τις έρευνες ποικίλει με 

ελάχιστο τη μία (1) και μέγιστο τις εικοσιτέσσερις (24) μεταβλητές. 

5.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Η παρουσίαση των δεδομένων γίνεται με τη βοήθεια πινάκων σε 81 

δημοσιεύσεις (81,0%). Ο μέγιστος αριθμός πινάκων που παρουσιάστηκε σε άρθρο 

του δείγματος ήταν εννέα (9) ενώ συνήθως χρησιμοποιούνται ένας (1) έως τρεις (3) 

πίνακες με συχνότητα 56 (56,0%). Ωστόσο για πολλά κείμενα μέρος της 

παρουσίασης αποτελούν και οι γραφικές παραστάσεις σε ποσοστό ανάλογο με τους 

πίνακες καθώς 79 (79,0%) από αυτά έχουν τουλάχιστον ένα γράφημα. Η μέγιστη 

συχνότητα, 20 (20,0%), παρατηρήθηκε για τη μία (1) γραφική παράσταση αλλά 

υπήρχε στο δείγμα και δημοσίευση με έντεκα (11) γραφήματα (Πίνακας Ι, 583 σελ). 

Τα μέτρα θέσης που χρησιμοποιήθηκαν για τις συνεχείς μεταβλητές στο 

σύνολο του δείγματος είναι ο μέσος, η διάμεσος και οι αναλογίες (για ομαδοποιημένα 

συνεχή δεδομένα). Ο μέσος, με μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης, εμφανίζεται σε 74 

άρθρα από τα 85 που έχουν συνεχείς μεταβλητές (87,1%). Υπάρχουν 2 (2,4%) 

άρθρα στα οποία δεν αναφέρεται ποιο μέτρο θέσης χρησιμοποιείται και 1(1,2%) 

όπου αν και γίνεται στατιστικός έλεγχος δεν παρατίθενται αριθμητικά δεδομένα για να 

δοθεί μέτρο θέσης.  

Όσον αφορά τα μέτρα διασποράς συναντάται η τυπική απόκλιση σε ποσοστό 

52 (61,2%), το εύρος με συχνότητα 35 (41,2%) αλλά και τα ποσοστημόρια. 

Σημαντικός είναι ο αριθμός των άρθρων που δεν αναφέρουν ή δεν έχουν καθόλου 

μέτρα διασποράς, 8 (9,4%) και 1(1,2%) άρθρα αντίστοιχα. 

Ειδικά για τα μέτρα θέσης και διασποράς των συνεχών μεταβλητών ελέγχθηκε 

και η συχνότητα εμφάνισης του μέσου σε συνδυασμό με την τυπική απόκλιση, όπως 

προτείνουν οι κατευθυντήριες γραμμές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε 23 άρθρα 

από τα 74 (31,1%) στα οποία χρησιμοποιείται ο μέσος δεν δίνεται η τυπική απόκλιση 

ως μέτρο διασποράς για την παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας.(Πίνακας 

ΙΙ,583 σελ)  

Επίσης παρατηρήθηκε ότι στα 19 από τα 74 άρθρα στα οποία χρησιμοποιείται 

ο μέσος, ποσοστό (25,7%), επιλέγεται μη ορθά ως μέτρο διασποράς του δείγματος 

το τυπικό σφάλμα. 

Η παρουσίαση συνεχών μεταβλητών περιλαμβάνει και γραφικές παραστάσεις 

όπως είναι τα ιστογράμματα, τα ραβδογράμματα (για ομαδοποιημένα συνεχή 

δεδομένα), τα διαγράμματα σημείων ή πλαισίου και τα γραφήματα τύπου Bland & 

Altman. Σε σύνολο 85 άρθρων τα 63 (74,1%) έχουν τουλάχιστον ένα γράφημα. Τα 

διαγράμματα σημείων (Scatter plots) έχουν συχνότητα χρήσης 42 άρθρα στα 63 

(66,7%) ενώ ακολουθούν τα ραβδογράμματα (Bar charts) με 30 άρθρα (47,6%) και 

τα διαγράμματα πλαισίου (Box & Whiskers) με συχνότητα 7 στα 63 (11,1%). Τα 

ιστογράμματα (Histogramms) και οι γραφικές τύπου Bland & Altman 

Διαγράφηκε: 58

Διαγράφηκε: 58
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χρησιμοποιούνται σε μικρότερα ποσοστά της τάξης των 3 (4,8%) και 2 (3,2%) 

αντίστοιχα.  

Κομμάτι μίας έρευνας είναι και η παρουσίαση των δεδομένων που αφορούν τις 

στατιστικές μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν. Έτσι για τις συνεχείς μεταβλητές 

παρατηρήθηκε ότι 64 μελέτες από τις 85 (75,3%) δίνουν με ακρίβεια τα ονόματα των 

μεθόδων, που εφαρμόζονται στην ανάλυση των στοιχείων τους, παρόλο που σε 51 

(60,0%) δεν αναφέρονται όλες οι παράμετροι που αφορούν αυτές τις στατιστικές 

μεθόδους. 

Συγκεκριμένα το προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας α δηλώνεται μόνο 

σε 46 άρθρα από τα 85 (54,1%) ενώ και το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας 

p των ελέγχων δίνεται είτε σε σχέση με κάποια οριακή τιμή, 64(75,3%), είτε με 

αναγραφή της ακριβής του τιμής 61 (71,8%). Σπανιότερα, μόνο σε 2 άρθρα (2,4%), 

δίνεται η ακριβής τιμή μαζί με το διάστημα εμπιστοσύνης. Υπάρχουν και 3 άρθρα 

(3,6%) όπου παραλείπεται η τιμή του p-value.  

Οι μεταβλητές άλλου τύπου, σε αντιστοιχία με τις συνεχείς, παρουσιάζονται 

τόσο με την χρήση μέτρων θέσης και διασποράς όσο και με γραφικές παραστάσεις 

μόνο που σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούνται και συχνότητες ή πίνακες 

συχνοτήτων. 

Μέτρα θέσης δεν δίνονται σε όλες τις έρευνες για μεταβλητές άλλου τύπου. 

Συγκεκριμένα σε 10 άρθρα (23,8%) από τα 42 παραλείπεται η αναφορά τους ενώ 

στα υπόλοιπα ως μέτρο θέσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι αναλογίες. Το 

εύρος αποτελεί το βασικό μέτρο διασποράς, 6 άρθρα από τα 32 (18,8%), ενώ 

καταχρηστικά χρησιμοποιείται και το διάστημα εμπιστοσύνης σε 22 άρθρα (68,8%).  

Η παρουσίαση τους γίνεται και με χρήση συχνοτήτων σε 37 άρθρα (88,1%). 

Μπορεί να παρατίθεται η απλή συχνότητα 9 στα 37 (24,3%), η σχετική συχνότητα 3 

(8,1%), η αθροιστική συχνότητα 1 (2,7%) ή συνδυασμός των παραπάνω τύπων 

συχνοτήτων 24 άρθρα στα 37 (64,9%). 

Γραφική παράσταση δεδομένων άλλου τύπου γίνεται σε 14 άρθρα (33,3%) και 

σε 7 (50,0%) το γράφημα αυτό είναι ραβδόγραμμα (Bar chart). Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι συνήθως επιλέγονται ιδιαίτεροι τύποι γραφημάτων,8 άρθρα στα 14 

(57,1%). 

Παράλληλα όταν πρόκειται για την παρουσίαση των στοιχείων των ελέγχων η 

εικόνα βελτιώνεται σε σχέση με τις συνεχείς μεταβλητές. Σε 35 από τις 42 έρευνες 

(83,3%) δεν παραλείπονται τα ονόματα των ελέγχων και μόνο σε 10 (23,8%) δεν 

αναγράφονται οι σχετικές παράμετροι. 
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Το προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας α δηλώνεται σε 22 μελέτες 

(52,4%) αλλά και το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας p των ελέγχων 

παρουσιάζεται κατά κύριο λόγω με την ακριβή τιμή του, 35 άρθρα (83,3%). 

Την παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων σε μια έρευνα ολοκληρώνει η 

αριθμητική ακρίβεια των δεδομένων. Το δείγμα των 100 δημοσιευμένων άρθρων που 

αναλύθηκε περιλαμβάνει 2 άρθρα τα όποια δεν παρουσιάζουν τα αριθμητικά 

δεδομένα της έρευνας που διεξάγουν. Η αριθμητική ακρίβεια επιτυγχάνεται στο 

επιθυμητό σημαντικό ψηφίο, για το μέγεθος ή την παράμετρο που εκφράζει, σε 60 

από τις 98 μελέτες που αναλύθηκαν, ποσοστό 61,2%. Η έλλειψη κατάλληλης 

ακρίβειας φαίνεται να αφορά κυρίως τις παραμέτρους των στατιστικών μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται κατά την ανάλυση των δεδομένων και όχι τις μετρήσεις μεγεθών. 

Για παράδειγμα παρατηρείται ότι η τιμή του p δίνεται με υπερβολική ακρίβεια ( 

τέσσερα ή περισσότερα σημαντικά ψηφία) ενώ δεν ισχυεί κάτι αντίστοιχο για 

μετρήσεις σε διοπτρίες(D) (δύο σημαντικά ψηφία). Συγκεκριμένα σε 27 άρθρα 

(27,6%) είναι ανακριβή τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων ενώ για τις 

μετρήσεις μεγεθών η συχνότητα είναι 4 άρθρα (4,1%). Τέλος σε 7 δημοσιεύσεις 

(7,1%) παρατηρείται έλλειψη ακρίβειας σε όλα τα αριθμητικά δεδομένα. 

 

5.2. Συχνότητα της χρήσης των στατιστικών μεθόδων 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε όλες τις μελέτες έγινε κάποιου είδους 

έλεγχος υποθέσεως με εφαρμογή διαφορετικών στατιστικών μεθόδων, ανάλογων της 

φύσης των μεταβλητών, της κατηγοριοποίησης τους και του τρόπου συλλογής των 

δεδομένων. Οι πίνακες IΙΙ, V, VI παραθέτουν αναλυτικά το σύνολο των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν όπως και τις συχνότητες εφαρμογής τους στο σύνολο των 

άρθρων. 

Παρατηρήθηκε ότι στα περισσότερα άρθρα χρησιμοποιούνται οι T-έλεγχοι (Τ-

test), η ανάλυση μεταβλητότητας (ANOVA), η συσχέτιση (Correlation) και η απλή 

γραμμική παλινδρόμηση (Simple Linear Regression). Σε σχέση με το σύνολο των 

άρθρων με συνεχείς μεταβλητές (n=85) ο Τ-έλεγχος (Independent samples T-test) 

έχει την μεγαλύτερη συχνότητα και χρησιμοποιείται σε 25 άρθρα (29,4%) ή έγιναν 25 

επαναλήψεις του συγκεκριμένου ελέγχου στις 147 εφαρμογές κάποιας μεθοδου για 

συνεχείς μεταβλητές (17%). Ακολουθεί η ανάλυση μεταβλητότητας (one-way 

ANOVA) που εφαρμόστηκε σε 24 άρθρα (28,2%).(Πίνακας ΙΙΙ, 593σελ). 

Επίσης προέκυψε από την ανάλυση ότι σε 15 (17,6%) περιπτώσεις 

πραγματοποιείται κάποιος έλεγχος Post-hoc εφόσον έχει εφαρμοστεί ανάλυση 

μεταβλητότητας (ANOVA). Υπάρχουν διάφοροι τύποι τέτοιων ελέγχων από τους 

Διαγράφηκε: 59
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οποίους έγιναν οι Bonferroni’s, Tukey’s, LSD και Student’s σε τέσσερις (4,7%), τρεις 

(3,5%), τρεις (3,5%) και δύο (2,4%) περιπτώσεις αντίστοιχα. Δεν πρέπει να 

παραληφθεί ότι για τρεις (3,5%) ελέγχους δεν αναφέρθηκε ο τύπος τους ενώ σε 

τέσσερις (4,7%) περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε Post-hoc χωρίς να εφαρμοστεί 

ανάλυση μεταβλητότητας 

Βέβαια για κάποιες από τις παραπάνω μεθόδους απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η κατανομή πιθανότητας να είναι κανονική και προτείνεται αυτό να αναφέρεται 

σαφώς πριν την εφαρμογή του ελέγχου. Συνήθως, όπως φαίνεται και στον πίνακα 

IV, αυτό συμβαίνει σε μικρό αριθμό άρθρων. .(Πίνακας ΙV,603 σελ) 

Όταν οι μεταβλητές της ανάλυσης είναι άλλου τύπου η μέθοδος που κυρίως 

επαναλαμβάνεται είναι το χ2 για πίνακες συνάφειας με αναλογία 19 άρθρα στα 42 

(45,2%) ή 19 επαναλήψεις στις 43 εφαρμογές κάποιας μεθόδου (44,2%) . Επόμενη 

μέθοδος σε συχνότητα χρήσης είναι το Fisher’s test, 12 άρθρα στα 42 (28,6%), ενώ 

εφαρμόζονται και άλλες μέθοδοι σε αρκετά μικρότερα ποσοστά (Πίνακας V,603 σελ). 

Το είδος των μεταβλητών σε μία έρευνα είναι ένας από τους παράγοντες που 

καθορίζει το είδος του ελέγχου που θα γίνει. Ωστόσο υπάρχουν στατιστικοί έλεγχοι οι 

οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν για όλους τους τύπους δεδομένων. Η 

πολυπλοκότητα τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη όσων αναφέρθηκαν μέχρι τώρα 

(Bland 2004) και οι συχνότητες εμφανισής τους στο δείγμα των 100 άρθρων 

φαίνονται στον πίνακα VI. (613 σελ). 

5.3. Χαρακτηριστικά των οφθαλμολογικών περιοδικών και του 
δείγματος των άρθρων. 

 Το δείγμα των 100 άρθρων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση 

προέρχεται από οχτώ (8) διαφορετικά οφθαλμολογικά περιοδικά. Αρχικά ο αριθμός 

των περιοδικών ήταν δέκα (10) αλλά δύο (2) από αυτά αποκλείστηκαν από την τελική 

ανάλυση γιατί τα άρθρα τους, που είχαν επιλεχθεί, δεν περιείχαν στατιστικά στοιχεία. 

Τα περιοδικά αυτά είναι το Journal Francais d’Ophtalmologie (JFRO) με Impact factor 

0,291 και το Vision Research. (VIRES) με Impact factor 2,167. 

Τα υπόλοιπα άρθρα κατά ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, 53 άρθρα (53%), 

προέρχονται από το περιοδικό Investigative Ophthalmology & Visual Science (IOVS-

IF=3,766) ενώ από τα περιοδικά British Journal of Ophthalmology (BRITJO-

IF=2,524) και Journal of Vision (JVIS-IF=3,753) ελέχθηκαν 19 (19%) και 13 (13%) 

άρθρα αντίστοιχα. (Πίνακας VII,613 σελ). 

Όσον αφορά τον συντελεστή Impact Factor παρατηρήθηκε ότι 29 άρθρα (29%) 

έχουν συντελεστή μικρότερο από τρεις μονάδες (3,000) και τα υπόλοιπα 79 (79%) 

από τρία και μεγαλύτερο. Αξίζει να αναφερθεί ότι το περιοδικό Ophthalmology 

Διαγράφηκε: 60
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(IF=4,031) είναι το δεύτερο υψηλότερο στην λίστα του Journal’s Citation Reports για 

τα οφθαλμολογικά περιοδικά το 2006 με πρώτο το Prog.Retin.Eye.Res (IF=9,039). 

Παράλληλα με το συντελεστή IF των περιοδικών καταγράφηκε και ο αριθμός 

αναφορών (citations) που δίνει το ISI Web of Knowledge για κάθε άρθρο ξεχωριστά. 

Προέκυψε ότι 48 άρθρα, ποσοστό 48%, έχουν αριθμό αναφορών μικρότερο από 

πέντε (διάμεσος του αριθμού αναφορών), με μέγιστο τις 42 αναφορές που 

παρατηρήθηκε μόνο για ένα άρθρο. 

Αναλυτικά τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν δίνονται στο πίνακα VII.(613 σελ) 

 

5.4. Συμβολή στατιστικού και χρήση υπολογιστικού λογισμικού στο 
δείγμα των δημοσιευμένων άρθρων. 

Η συμβολή στατιστικού στην διεξαγωγή μιας έρευνας αλλά και στη δημοσίευση 

του άρθρου δεν επιβάλλεται μεν αλλά συνιστάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

κατευθυντήριες γραμμές. Συνηθισμένη είναι πλέον και η χρήση λογισμικού το οποίο 

περιλαμβάνει προγράμματα καθαρά στατιστικά καθώς και άλλα που εξειδικεύονται 

στα μαθηματικά ή στην γραφική παρουσίαση δεδομένων και έχουν την δυνατότητα 

να κάνουν βασικές στατιστικές αναλύσεις. Για το δείγμα των 100 άρθρων  

προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία.(Διαγράμματα (2) και (3)) 

 
Διαγραμμα (2): Συμβολή στατιστικού στο σχεδιασμό και την δημοσίευση του άρθρου 

 

Έιναι φανερό ότι η παρουσία στατιστικού δεν ήταν εφικτή ή δεν είχε καθόλου 

προβλεφθεί για αρκετά από τα άρθρα του δείγματος. Συγκεκριμένα 87 έρευνες (87%) 

ολοκληρώθηκαν και δημοσιεύτηκαν χωρίς την συμβολή στατιστικού και όσες είχαν 

Διαγράφηκε: 61
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κάποια στατιστική υποστήριξη αυτή δεν ήταν επιβεβαιωμένο ότι έχει γίνει από 

στατιστικό.  

Αντίθετα η χρήση λογισμικού ήταν αυξημένη στο δείγμα. Σε 41 μελέτες (41%) 

αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε κάποιο πρόγραμμα για την επεξεργασία των 

δεδομένων. Η στατιστική ανάλυση έγινε κατα κύριο λόγο με την χρήση των 

προγραμμάτων SPSS και SAS με αναλογία 17 και 12 στις 41 έρευνες ,ποσοστά 

41,5% και 29,3% αντίστοιχα.(Διάγραμμα (3)) 

 
Διαγραμμα (3): Χρήση στατιστικών προγραμμάτων 

 

5.5. Σημεία καταγραφής της μη ορθής χρήσης στατιστικών όρων και 
μεθόδων 

Τα σημεία όπου τίθεται θέμα ορθής χρήσης στατιστικών όρων και μεθόδων, με 

εξαίρεση εκείνα που αφορούν συγκεκριμένο τύπο δεδομένων (συνεχείς μεταβλητές ), 

εντοπίστηκαν στο συνολο των δημοσιευμένων στα οφθαλμολογικά περιοδικα 

άρθρων.  

Έτσι στο σύνολο των 100 άρθρων 71 (71%) έχει 4 με 5 σφάλματα ενώ 5  

μελέτες (5%) μόνο εμφανίζουν ένα μονάχα από τα σημεία καταγραφής.(Πίνακας 

VIII,623 σελ) 

5.6. Επίδραση των παραμέτρων στην καταγραφή σημείων μη ορθής 
χρήσης στατιστικών όρων και μεθόδων  

Η ορθή χρήση στατιστικών όρων και μεθόδων στα οφθαλμολογικά περιοδικά είναι 

πιθανό να επηρεάζεται από κάποιες παραμέτρους που αφορούν το περιοδικό στο 

Διαγράφηκε: 62
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οποίο δημοσιεύτηκε το άρθρο, το ίδιο το άρθρο αλλά και τα άτομα που συνέβαλαν 

στην δημιουργία και δημοσίευση του.  

Μία παράμετρος που αφορά τα άτομα που συνέβαλαν στην τελική εικόνα του 

άρθρου είναι η ύπαρξη στατιστικού. Η καταγραφή των σημέιων μη ορθής χρήσης 

στατιστικών όρων και τεχνικών σε σχέση με τη συμβολή στατιστικού παρουσιάζεται 

στον πίνακα IX (633 σελ) 

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η εμφάνιση των σημείων καταγραφής δεν 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντική μεταβολή όταν εμπλέκεται στατιστικός στη 

διαδικασία. Μοναδική περίπτωση που φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά είναι στην συχνότητα σαφής αναφοράς του επιπέδου σημαντικότητας α με 

το οποίο συγκρίνονται τα αποτελέσματα των ελέγχων (Fisher’s exact, 0,033). Σε 76 

μελέτες από τις 87 όπου δεν υπήρχε στατιστικός, ποσοστό 87,4%, δεν δηλώθηκε το 

επίπεδο σημαντικότητας ενώ όταν υπήρχε οι αντίστοιχες μελέτες ήταν 8 στις 13, 

ποσοστό 61,5%. 

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να σχετίζεται με την εμφάνιση των 

σημείων μη ορθής χρήσης στατιστικών όρων και μεθόδων είναι ο συντελεστής 

αξιολόγησης Impact Factor. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφονται στον 

πίνακα X (643 σελ). 

Η έλλειψη του στατιστικού εμφανίζεται να αυξάνεται όταν το Impact Factor του 

περιοδικού είναι μεγαλύτερο από τρία (>3) και το αποτέλεσμα είναι στατιστικά 

σημαντικό (Fisher’s exact, 0,009). 

Επίσης κάποια από τα σημεία καταγραφής εμφανίζονται οριακά μη στατιστικά 

σημαντικά. H καταγραφή των ονομάτων των μεθόδων που χρησιμοποιούνται γίνεται 

σε αρκετά μικρότερο ποσοστό άρθρων όταν το περιοδικό έχει χαμηλό IF (<3). Η 

διαφορά αυτή είναι οριακή ώς προς το επίπεδο σημαντικότητας (p = 0,054). Στα ίδια 

επίπεδα (p = 0,055) κυμαίνεται και το επίπεδο σημαντικότητας που προέκυψε για την 

χρήση του μέσου σε συνδυασμό με την τυπική απόκλιση σε συνεχείς μεταβλητές. 

Μία τελευταία παράμετρος που αναλύθηκε είναι ο αριθμός αναφορών που 

δέχεται ένα άρθρο μετά την δημοσίευση του. Η παράμετρος αφορά το ίδιο το άρθρο 

και καταμετρά την χρηστικότητα του στο έργο άλλων ερευνητών οπότε εμμέσως 

χαρακτηρίζει και την ποιότητα του. Ωστόσο η ανάλυση που έγινε δείχνει ότι δεν 

επιβεβαιώνεται η σχέση του συγκεκριμένου παράγοντα με κανένα από τα σημεία 

καταγραφής. Η παρουσίαση ακολουθεί στον πίνακα XI (653 σελ) 

 

Διαγράφηκε: 63

Διαγράφηκε: 64

Διαγράφηκε: 65
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Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια εκτίμησης της χρήσης 

στατιστικών όρων και μεθόδων σε δημοσιευμένες μελέτες οφθαλμολογικών 

περιοδικών. Δεδομένου ότι ίσως είναι η μοναδική έρευνα που έγινε σε 

οφθαλμολογικά περιοδικά και ασχολήθηκε με την χρήση στατιστικών όρων και 

μεθόδων αποσκοπεί στην δημιουργία μιας γενικής εικόνας για την κατάσταση που 

επικρατεί και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Πρέπει να αναφερθεί ότι τόσο τα 

αποτελέσματα τις έρευνας όσο και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτά 

είναι μόνο προτάσεις και δεν παρατίθενται με επικριτική διάθεση. Στην μελέτη έγινε 

καταγραφή των περιπτώσεων που αποκλίνουν, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές, 

από την ορθή χρήση στατιστικών στοιχείων με στόχο και την σύνοψη των προτάσεων 

που υπάρχουν για την βελτίωση τους. Θεωρείται ότι η εργασία δεν αναφέρεται σε 

«σφάλματα» αλλά σε μία πιο ποιοτική χρήση της στατιστικής από τους ερευνητές των 

οφθαλμολογικών περιοδικών. 

 

6.1.Συμπεράσματα για την παρουσίαση δεδομένων σε δημοσιευμένες 
εργασίες οφθαλμολογικών περιοδικών 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η παρουσίαση των 

δεδομένων σε άρθρα οφθαλμολογικών περιοδικών βρίσκεται σε ικανοποιητικό 

επίπεδο με αρκετά περιθώρια βελτίωσης. 

Αρχικά σημαντικό μέρος της παρουσίασης δεδομένων προέκυψε ότι αποτελεί η 

χρήση πινάκων και γραφικών παραστάσεων. Η τακτική αυτή ενθαρρύνεται από τις 

κατευθυντήριες γραμμές που υπάρχουν αρκεί να μην οδηγεί στην υπερβολή. 

Λεπτομέρειες πάνω στη έρευνα παρουσιάζονται εφόσον έχουν επιστημονικό 

ενδιαφέρον και όχι επειδή υπάρχει η δυνατότητα. (Altman 1980, Altman. and Gore 

1983, Lang 2004, Lynch and Palmer)  

Οι πίνακες δίνουν πιο συγκεντρωτική εικόνα των δεδομένων, ειδικά όταν αυτά 

είναι αυξημένου πλήθους, και βοηθούν στην ευκολότερη επισκόπηση του θέματος 

που αναλύεται (Altman 1991). Συνήθως ο αριθμός πινάκων δεν υπερβαίνει τους 

τέσσερις, όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα, και θεωρείται ότι είναι 

ικανοποιητικός ως όριο για άρθρα σε οφθαλμολογικά περιοδικά, δεδομένου και του 

περιορισμού στο χώρο από τα ίδια τα περιοδικά. Όταν υπάρχει ανάγκη για 

6.ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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περισσότερα δεδομένα προτείνεται η χρήση γραφημάτων και όχι προσθήκη μεγάλου 

αριθμού πινάκων.  

Οι γραφικές παραστάσεις δε χρησιμοποιούνται μόνο όταν υπάρχει πλήθος 

δεδομένων αλλά και σαν εναλλακτική της χρήσης των πινάκων δίνοντας έτσι μια 

διαφορετική προοπτική για την καλύτερη κατανόηση της έρευνας από τον 

αναγνώστη. Ειδικότερα στην παραπάνω έρευνα παρατηρήθηκε, για τις συνεχείς 

μεταβλητές, αυξημένη χρήση των ραβδογραμματων (Bars) και των διαγραμμάτων 

πλαισίου (Scatter plots). Τα πρώτα θεωρούνται καταλληλότερα για ομαδοποιημένα ή 

διακριτά δεδομένα και συνιστάται η αντικατάσταση τους από ιστογράμματα 

(Histograms) τα οπoία εμπεριέχουν και την πληροφορία για την κανονικότητα του 

δείγματος (Pagano1996). 

Όσον αφορά τα μέτρα θέσης και διασποράς για τις συνεχείς μεταβλητές είναι 

σαφής η προτίμηση στον αριθμητικό μέσο ως μέτρο θέσης και στην τυπική απόκλιση 

για την διασπορά. Ο συνδυασμός τους περιγράφει τα αριθμητικά δεδομένα σε 51 

από τα 85 άρθρα (60,0%) που έχουν συνεχείς μεταβλητές. Ωστόσο στα 

αποτελέσματα αυξημένη συχνότητα παρατηρείται στις αναλογίες και το εύρος σε 

δεδομένα που έχουν υποστεί ομαδοποίηση. Οι κατευθυντήριες γραμμές προτείνουν 

την χρήση του αριθμητικού μέσου και της τυπικής απόκλισης, όταν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις, δίνοντας παράλληλα τον τρόπο γραφής που αρμόζει στην 

περίπτωση (Altman. and Gore 1983, Bland 1983, Mainland1984, Gardner 1984 and 

1986, Curran-Everett and Benos 2004, Lang 2004, Altman 2005, Lynch and Palmer). 

Επίσης θα πρέπει να γίνεται πιο προσεκτική εφαρμογή του τυπικού σφάλματος ώστε 

να μην χρησιμοποιείται ως μέτρο διασποράς. Ταυτόχρονα οφείλει να μηδενιστεί η 

συχνότητα μη αναφοράς ή παράλειψης των μέτρων θέσης και διασποράς όπως 

συμβαίνει σε τρία άρθρα (Ενα από αυτά αποτελεί οριακή περίπτωση καθώς δεν 

αναφέρονται καθόλου αριθμητικά δεδομένα παρόλο που γίνεται στατιστικός έλεγχος.) 

Αναπόσπαστο κομμάτι της παρουσίασης των δεδομένων αποτελεί η 

αριθμητική ακρίβεια. Σε μεγάλο αριθμό άρθρων παρατηρήθηκε πρόβλημα ακρίβειας 

που εντοπίζεται κυρίως στις παραμέτρους των στατιστικών ελέγχων. Η υπερβολική 

ακρίβεια λανθασμένα θεωρείται απόδειξη της ισχύς του αποτελέσματος που 

προέκυψε από τον στατιστικό έλεγχο. Συνήθως επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα 

καθώς φανερώνει αβεβαιότητα για την αξία του αποτελέσματος και διάθεση 

παραπλάνησης ως προς την ορθότητα του ειδικά όταν αυτό είναι οριακό. Επίσης 

μπορεί πολύ εύκολα να κουράσει τον αναγνώστη αποσπώντας την προσοχή του 

από την ουσία της μελέτης (Altman 1980, Altman. and Gore 1983, Curran-Everett 

and Benos 2004, Lang 2004, Lynch and Palmer). Επομένως η αριθμητική ακρίβεια 

είναι επιθυμητή αρκεί να μην ξεπερνά για τις παραμέτρους τα τρία σημαντικά ψηφία 
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(Altman,1980, Presentation of results) ενώ στα μεγέθη εξαρτάται από το σκοπό της 

έρευνας (δες «Αριθμητική ακρίβεια»). 

 

6.2. Συμπεράσματα για την χρήση στατιστικών όρων και μεθόδων σε 
δημοσιευμένες εργασίες οφθαλμολογικών περιοδικών 

Χρήση στατιστικών όρων 

Τα αποτελέσματα ενός ελέγχου περιλαμβάνουν την αναγραφή του επιπέδου 

σημαντικότητας (p-value). Η έρευνα έδειξε ότι προτιμάται να αναγράφεται η ακριβής 

τιμή του p σε σημαντικό ποσοστό του δείγματος. Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε σε 

προηγούμενα κεφάλαια, αν και δεν παρατηρείται συχνά (Srinivas 2000), είναι 

καλύτερα να αναφέρεται το διάστημα εμπιστοσύνης  στις περιπτώσεις που μπορεί να 

υπολογιστεί γιατί μεταφέρει πληροφορία για το μέγεθος της διαφοράς που υπάρχει 

(Gardner 1987 - 1988). Εκείνο που θα ήταν επιθυμητό να επιτευχθεί είναι να μην 

παρουσιάζεται η τιμή του p με τους χαρακτηρισμούς σημαντικό ή μη σημαντικό. Ο 

χαρακτηρισμός είναι ανεπαρκής και δημιουργεί αμφιβολίες για την αξιοπιστία του 

αποτελέσματος καθώς απαιτεί τον ίδιο κόπο τουλάχιστον με την αναγραφή της 

ακριβής τιμής χωρίς να περικλείει την ίδια ποσότητα πληροφορίας με εκείνη (Altman 

1980,Altman. and Gore 1983, Mainland1984, Gardner 1984 and 1986, Walter 1995, 

Curran-Everett and Benos 2004, Lynch and Palmer). 

Παράλληλα σχεδόν στις μισές έρευνες δεν δηλώνεται το προκαθορισμένο 

επίπεδο σημαντικότητας α. Είναι σύνηθες να εννοείται η τιμή 0,05 αλλά συνιστάται να 

αναγράφεται ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να υπερτιμηθεί ή υποτιμηθεί ένα 

αποτέλεσμα αν σχολιάζεται με βάση διαφορετικό επίπεδο σημαντικότητας.(Mainland 

1984, Altman 1991, Curran-Everett and.Benos 2004, Lynch and Palmer). 

Χρήση στατιστικών μεθόδων 

Σε κάθε στατιστική μελέτη είναι σημαντική η επιλογή του στατιστικού τεστ που 

θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση (Altman 1997). Την επιλογή αυτή φαίνεται να 

επηρεάζουν παράγοντες όπως είναι: 

 Ο τύπος των δεδομένων (συνεχή ή άλλου τύπου) 

Αν τα δεδομένα είναι συνεχή χρησιμοποιούνται συχνότερα έλεγχοι όπως:  

Οι t-test (for independent or paired samples), Mann-Whitney, ANOVA (one 

way or repeated measurements with post-hoc or without) και Simple Linear 

regression 

Aν τα δεδομένα είναι άλλου τύπου οι έλεγχοι που επιλέγονται κατά κύριο λόγο 

είναι οι παρακάτω: 
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2χ for contingency tables, Fisher’s test και z-test 

 Η κατανομή πιθανότητας των δεδομένων (αν είναι κανονική ή όχι) 

Αν είναι κανονική η κατανομή θα πρέπει να χρησιμοποιείται παραμετρικός 

έλεγχος ενώ σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται μη παραμετρικός έλεγχος. 

 Ο τρόπος που συλλέγονται και κατηγοριοποιούνται τα δεδομένα (ως 

ανεξάρτητα ή ζευγαρωτά δείγματα και αν πρόκειται για μία ή περισσότερες 

ομάδες)(Murdoch 1998, Gore 1977) 

Για δείγματα που είναι ανεξάρτητα (independent samples) οι κατάλληλοι 

έλεγχοι με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης είναι οι εξής: 
2χ for contingency tables, Fisher’s test και t-test 

Aντίθετα για ζευγαρωτά δείγματα (paired samples) έχουμε κυρίως t-test. 

Παράλληλα αν πρόκειται για μια ομάδα που συγκρίνεται με μία τιμή 

χρησιμοποιείται one-sample t-test ή sign test ενώ αν υπάρχουν παραπάνω ομάδες 

τότε η στατιστική ανάλυση γίνεται με ΑΝΟVA 

 Ο σκοπός που εξυπηρετεί το τεστ (το ζητούμενο είναι να γίνει σύγκριση , 

συσχέτιση ή ανάλυση επιβίωσης). 

Επίσης όπως προαναφέρθηκε οι παράμετροι της μεθόδου πρέπει να 

παρουσιάζονται αναλυτικά. Συγκεκριμένα προτείνεται να αναγράφονται οι βαθμοί 

ελευθερίας, η τιμή του στατιστικού κριτηρίου αλλά και το παρατηρούμενο επίπεδο 

σημαντικότητας του ελέγχου (p-value). Ενδεικτική είναι η εξής παρουσίαση: 

 

“ Figure 3 shows the Fonh,bl and RFonh distributions obtained from OD in the 

normal subjects and the two groups of patients. They differed significantly across 

groups (one way ANOVA, F2,41  = 16, P < 0.001).(FROM: Flicker-Evoked 

Response Measured at the Optic Disc Rim Is Reduced in Ocular Hypertension and 

Early Glaucoma, Charles E. Riva, Tommaso Salgarello et al)” 

 

Όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισηςτων διαφορετικών μεθόδων στο αρχικό 

δείγμα των 166 άρθρων των δέκα οφθαλμολογικών περιοδικών προκύπτει ότι 

μέθοδοι όπως ο Τ-έλεγχος και η ανάλυση μεταβλητότητας χρησιμοποιούνται πλέον 

στον ίδιο βαθμό, 40 άρθρα (24,1%). Μια δεκαετία νωρίτερα η ποσοστιαία διαφορά 

στην συχνότητα χρήσης τους σε ιατρικά περιοδικά έφτανε το 28,1%, (Wang, 1995) 

ενώ τη δεκαετία του 1980 υπήρχαν αποκλίσεις μεταξύ Τ-ελέγχων και ανάλυσης 

μεταβλητότητας που έφτασαν το 29%.(Hayden,1983). Τότε οι έλεγχοι που 

χρησιμοποιούνταν σε μεγαλύτερο βαθμό ήταν οι Τ-έλεγχοι ενώ ελάχιστα γινόταν 

πολλαπλή παλινδρόμηση. Η αλλαγή που έγινε παρατηρήθηκε μέχρι το 1995 ήταν ότι 
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λιγότερο χρησιμοποιούνταν πλέον η απλή γραμμική παλινδρόμηση. Σήμερα 

παράλληλα με τους Τ-ελέγχους στην πρώτη επιλογή μεθόδου βρίσκεται και η 

ανάλυση μεταβλητότητας με την πολλαπλή παλινδρόμηση να έρχεται δεύτερη στις 

προτιμήσεις των ερευνητών με συχνότητα 32 άρθρα στα 166 (19,3%).(Πίνακας 

XIΙ,663 σελ) 

Παρατηρήθηκε μία αύξηση στην επιλογή πολυπλοκότερων μεθόδων ανάλυσης 

η οποία ίσως οφείλεται στη δημιουργία στατιστικών προγραμμάτων και την σταδιακή 

τροποποίηση τους ώστε να είναι ευκολότερη η χρήση τους (user friendly software). 

 

6.3. Σχολιασμός της ύπαρξης στατιστικού σε σχέση με τα σημεία 
καταγραφής ορθής χρήσης στατιστικών όρων και μεθόδων 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν να υπάρχει σημαντική μεταβολή 

στην συχνότητα εμφάνισης των σημείων καταγραφής εξαιτίας της ύπαρξης 

στατιστικού. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η καταγραφή του επιπέδου σημαντικότητας 

του ελέγχου η οποία όμως δεν επαρκεί για να μεταβάλλει την συνολική εικόνα.  

Οι κατευθυντήριες γραμμές προτείνουν την συνεργασία στατιστικού σε όλη τη 

διαδικασία μέχρι τη δημοσίευση του άρθρου (Altman 1981 and 1991, Hayden 1983, 

Altman. and Gore 1983, Mainland1984, George 1985 and 1998, Curran-Everett and 

Benos 2004, Lynch and Palmer). Στο δείγμα ακόμα και όταν αναφέρεται ότι έχει 

συνδράμει στατιστικός δεν είναι ξεκάθαρο αν συμμετείχε σε όλη τη διαδικασία 

σχεδιασμού και διεξαγωγής της έρευνας. Είναι πιθανό να γίνεται παρέμβαση του σε 

διαφορά σημεία (π.χ.μόνο στην ανάλυση και όχι στην παρουσίαση) χωρίς να 

υπάρχει γενική επισκόπηση της μελέτης με αποτέλεσμα να αναιρείται η συμβολή του.  

Την πιθανότητα αυτή ενισχύει η ύπαρξη στατιστικού λογισμικού φιλικού προς 

τον χρήστη. Αν ο στατιστικός συμβάλλει μόνο στον αρχικό σχεδιασμό της έρευνας και 

όχι στην ανάλυση, η γνώση χειρισμού στατιστικών προγραμμάτων από τον ερευνητή 

χωρίς την ανάλογη κατανόηση των δεδομένων που προκύπτουν από αυτά ίσως 

οδηγήσει σε μη ορθή χρήση των στατιστικών όρων και μεθόδων. Έτσι ενώ 

φαινομενικά υπάρχει στατιστική υποστήριξη ουσιαστικά τα αποτελέσματα στην 

συχνότητα εμφάνισης των σημείων καταγραφής μπορεί να είναι ίδια όπως αν δεν 

υπήρχε καθόλου στατιστικός. 

Τέλος σε πολλά από τα άρθρα του δείγματος τα ονόματα των ερευνητών που 

συνεργάστηκαν δίνονται χωρίς να παρουσιάζεται η ιδιότητα τους με αποτέλεσμα να 

μην είναι γνωστό αν είναι ή όχι στατιστικοί. Τέτοιες περιπτώσεις στην έρευνα 

καταγράφηκαν ως περιπτώσεις στις οποίες δεν υπήρχε στατιστικός. Έτσι υπάρχει 

πιθανότητα η πραγματική αναλογία στο δείγμα μεταξύ άρθρων που δημιουργήθηκαν 

Διαγράφηκε: 66
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με τη βοήθεια στατιστικού και εκείνων που δεν θεωρήθηκε απαραίτητη μια τέτοια 

διαδικασία να είναι αρκετά διαφορετική. Αυτός μπορεί να είναι ακόμα ένας λόγος που 

το αποτέλεσμα της έρευνας δεν έδειξε κάποια σχέση μεταξύ των δύο παραμέτρων. 

Παρόλα αυτά οι κατευθυντήριες γραμμές είναι σαφείς ως προς το ότι η 

συμβολή του στατιστικού ενδείκνυται για την δημιουργία άρθρων στα οποία γίνεται 

ανάλυση δεδομένων ενώ προτείνεται να υπάρχει στατιστικός και στα περιοδικά για 

την επισκόπηση (review) των άρθρων (George 1985 and 1998). 

 

6.4. Σχολιασμός του συντελεστή IF και των αναφορών (Citations) σε 
σχέση με τα σημεία καταγραφής ορθής χρήσης στατιστικών όρων και 
μεθόδων. 

 
Ο συντελεστής IF συχνά αντιμετωπίζεται ως παράγοντας αξιολόγησης των 

περιοδικών και κατ’ έπέκταση θεωρήθηκε ότι μπορεί να σχετίζεται με την μη ορθή 

χρήση στατιστικών στοιχείων στα δημοσιευμένα άρθρα αυτών των περιοδικών. 

Τα σημεία καταγραφής της ορθής χρήσης στατιστικών όρων και τεχνικών που 

ελέγθηκαν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την τιμή 

του IF. Αυτό ίσως οφείλεται στον ίδιο τον ορισμό του συντελεστή IF και την εν μέρει 

παρερμηνεία της χρήσης του. Η κατάλληλη αντιμετώπιση του συντελεστή IF είναι ως 

ένα μέτρο αναγνωσιμότητας του περιοδικού, που βασίζεται στην χρησιμότητα των 

άρθρων του σε άλλες μελέτες (Citations) (Ha, 2006). Υψηλό IF δεν συνεπάγεται 

απαραίτητα υψηλή ερευνητική ποιότητα όλων των άρθρων που περιλαμβάνονται στο 

περιοδικό δεδομένου ότι ο συντελεστής επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που 

δεν έχουν καμία σχέση με την ποιότητα της έρευνας και αναφέρθηκαν αναλυτικά σε 

προηγούμενο κεφάλαιο (Garfield 1999, Ha 2006, Chew 2007). Έτσι είναι πιθανόν η 

μη όρθη χρήση στατιστικών όρων και μεθόδων να αντικατοπτρίζει κάποιες 

παραλλείψεις στην έρευνα οι οποίες δεν μειώνουν απαραίτητα την θεματική αξία του 

άρθρου και άρα δεν αναιρούν την πιθανότητα δημοσίευσης του σε οφθαλμολογικό 

περιοδικό με υψηλό IF. Η παραπάνω διαπίστωση ενισχύει την άποψη ότι ο 

συντελεστής IF δεν αρκεί και πρέπει να εξετάζονται και άλλοι παράγοντες 

παράλληλα με αυτόν για την ποιοτική αξιολόγηση των περιοδικών και των άρθρων 

που δημοσιεύονται σε αυτά (Ha, 2006).  

Οι αναφορές (Citations) αποτελούν την μονάδα υπολογισμού του συντελεστή 

IF. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην συχνότητα 

εμφάνισης των σημείων καταγραφής της ορθής χρήσης στατιστικών στοιχείων και 

των αναφορών ακόμα και στις περιπτώσεις που είναι οριακές για το IF. Τα 
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οφθαλμολογικά περιοδικά στο σύνολο τους ειναι αρκετά εξειδικευμένα και όχι πάρα 

πολλά στο πλήθος με αποτέλεσμα οι ερευνητές να ανακυκλώνουν συχνότερα τις 

αναφορές τους αυξάνοντας τον αριθμό τους. Έτσι πολλές αναφορές δεν 

αντιστοιχούν σε όρθη χρήση στατιστικών στοιχείων και εξαιρετική ποιότητα μελέτης 

αλλά πιθανόν σε έλλειψη ερευνητικών στοιχείων. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
Πίνακας Ι: Γενικά χαρακτηριστικά του δείγματος των δημοσιευμένων 
άρθρων 

 Ν % 

Τύπος δεδομένων Συνεχή 85 85,0% 

 Άλλου τύπου 42 42,0% 

Αριθμός πινάκων Κανένας 19 19,0% 

 1-3 56 56,0% 

 4-5 20 20,0% 

 >5 5 5,0% 

Αριθμός γραφημάτων Κανένας 21 21,0% 

 1-3 49 49,0% 

 4-5 19 19,0% 

 >5 11 11,0% 

 
 
 

Πίνακας II: Συχνότητα εμφάνισης μέσου σε συνδυασμό με την τυπική 
απόκλιση 

 

 Τυπική απόκλιση(SD) Σύνολο 

 Όχι 
% 

(Ανά γραμμή) 
Ναι 

% 
(Ανά γραμμή) 

Ν 
% 

(Ανά γραμμή) 

Μέσος(Mean) Όχι 10 90,9% 1 9,1% 11 100% 

 Ναι 23 31,1% 51 68,9% 74 100% 

Σύνολο 33 38,8% 52 61,2% 85 100% 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

Ε.ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» .59 
 

Πίνακας IΙΙ: Μέθοδοι και συχνότητα εφαρμογής τους για συνεχείς 
μεταβλητές στο σύνολο των δημοσιευμένων άρθρων 

Μέθοδος Ν % 

Μία μεταβλητή - Μία ομάδα   

One sample t-test 1 1,2% 

Sign test 1 1,2% 

Μια μεταβλητή - Δύο ομάδες   

Independent samples t-test 25 29,4% 

Dependent samples t-test 15 17,6% 

Mann-Whitney 13 15,3% 

Wilcoxon matched signed rank sum 

test 

5 5,9% 

Wilcoxon signed rank sum test 4 4,7% 

Μία μεταβλητή - Τρεις ή περισσότερες 

ομάδες 

  

One-way ANOVA 24 28,2% 

Repeated measures ANOVA 16 18,8% 

Kruskal-Wallis 3 3,5% 

Friedman 4 4,7% 

Δύο μεταβλητές – Συσχέτιση   

Pearson’s Correlation 8 9,4% 

Spearman’s Correlation 1 1,2% 

Kendall’s Correlation 1 1,2% 

Correlation 10 11,8% 

Δύο μεταβλητές – Γραμμική σχέση   

Simple Linear Regression 16 18,8% 
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Πίνακας IV: Συχνότητα σαφής αναφοράς της κανονικής κατανομής 
 

  Σαφή αναφορά κανονικής κατανομής Σύνολο 

  
Όχι 

% 
(Ανά γραμμή)

Ναι 
% 

(Ανά γραμμή) 
Ν 

% 
(Ανά γραμμή) 

Κανονική κατανομή Όχι 75 100,0% 0 0,0% 75 100% 

 Ναι 5* 50% 5 50,0% 10 100% 

Σύνολο 80 94,1% 5 5,9% 85 100% 

*Η κανονική κατανομή προκύπτει από τις γραφικές παραστάσεις 

 
 
 

Πίνακας V : Μέθοδοι και συχνότητα εφαρμογής τους για άλλου τύπου 
μεταβλητές στο σύνολο των δημοσιευμένων άρθρων 

 

Μέθοδος N % 

Μία συχνότητα(ποσοστό)     

One sample z-test 1 2,4%  

Διαφορά δύο συχνοτήτων (ποσοστών)   

Z-test 4 9,5% 

Χ2 for contigency tables 19 45,2% 

Fisher’s test 12 28,6% 

Wilcoxon signed rank sum test 1 2,4% 

Wilcoxon matched signed rank sum test 0 0,0% 

Mc-Nemar’s χ2 2 4,8% 

Yate’s correction 0 0,0% 

Χ2 goodness of fit 1 2,4% 

Relative Risk 1 2,4% 

Other tests 2 4,8% 
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Πίνακας VI :Εξελιγμένες μέθοδοι και συχνότητα εφαρμογής τους στο 
σύνολο των δημοσιευμένων άρθρων 

Μέθοδος N % 

Multiple Regression 18 18,0% 

Logistic Regression 12 12,0% 

Log-Linear Regression 2 2,0% 

Survival analysis* 3 3,0% 

Kaplan-Meier curve 9 9,0% 

Longrank test 4 4,0% 

Cox Regression 4 4,0% 

Kappa analysis 4 4,0% 

Mantel-Haenszel 1 1,0% 

*Δε δίνονται λεπτομέρειες για το είδος της ανάλυσης επιβίωσης 

 
 
 

Πίνακας VII: Χαρακτηριστικά άρθρων και περιοδικών 

 ν = 100 ν =166 
 Ν  % N % 

Περιοδικό ARCHO 2 2,0% 3 1,8% 

 (Journal) BRITJO 19 19,0% 35 21,1% 

  CANJO 3 3,0% 12 7,2% 

   IOVS 53 53,0% 70 42,2% 

 JFRO 0 0,0% 1 0,6% 

  JVIS 13 13,0% 25 15,1% 

  MOLVI 6 6,0% 12 7,2% 

  OPHT 3 3,0% 3 1,8% 

  RETI 1 1,0% 2 1,2% 

 VIRES 0 0,0% 3 1,8% 
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Impact 
Factor 
(Ανά 
ομάδες) 

<3 I.F. 
(Αριθμ.Τιμή) 

0,291 0 0,0% 1 0,6% 

   0,701 3 3,0% 12 7,2% 

      1,403 1 1,0% 2 1,2% 

   2,167 0 0,0% 3 1,8% 

      2,377 6 6,0% 12 7,2% 

      2,524 19 19,0% 35 21,1% 

  >=3 I.F. 
(Αριθμ.Τιμή) 

3,206 2 2,0% 3 1,8% 

      3,753 13 13,0% 25 15,1% 

      3,766 53 53,0% 70 42,2% 

      4,031 3 3,0% 3 1,8% 

Αναφορές Διάμεσος(Median) 48 48,0%   

(Citations) Μέγιστο(Maximum) 52 52,0%   

 
 
 

Πινακας VIII:Συχνότητα σημείων καταγραφής στο δείγμα 

 Ν % 

Αριθμ.σημείων 
καταγραφής 

1 5 5,0 

 2 8 8,0 

 3 9 9,0 

 4 37 37,0 

 5 34 34,0 

 6 7 7,0 

 Σύνολο 100 100,0 
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Πίνακας ΙX: Εμφάνιση σημείων καταγραφής σε σχέση με την συμβολή 
στατιστικού 

  Στατιστικός    

 
Όχι 

(ν=87) 
Ναι 

(ν=13) 
Χ2 df P 

 Ν % Ν %    

Fisher’s 
exact 

(2-sided) 

 

Ακρίβεια (ν=98) Όχι 34 40,0 4 30,8 0,405 1 0,525 0,761  

Επίπεδο 
σημαντικότητας α 
(ν=100) 

Δεν 

δηλώνεται 
76 87,4 8 61,5 5,609 1 0,018α 0,033 

 

P-value μόνο ως 
σημαντικό/μη 
σημαντικό (ν=100) 

Ναι 28 32,2 5 38,5 0,202 1 0,635α 0,754 

 

Ονόματα μεθόδων 
(ν=100) 

Όχι 69 79,3 9 69,2 0,670 1 0,413α 0,475 
 

Παράμετροι 
μεθόδων (ν=100) 

Όχι 76 87,4 12 92,3 0,263 1 0,608α 1,000 
 

Για συνεχείς  Μεταβλητές         

Μέσος&Τυπική 
απόκλιση (ν=85) 

Ναι 44 66,7 7 87,5 1,446 1 0,229α 0,422 
 

Αναφορά 
κανονικής 
κατανομής (ν=85) 

Ναι 5 6,5 0 0,0 0,552 1 0,458α 0,137 

 

α = Πάνω από 20% κελιών με συχνότητα μικρότερη του 5 
 
 
 



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

Ε.ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» .64 
 

 

Πίνακας X: Εμφάνιση σημείων καταγραφής σε σχέση με το Impact Factor 
του περιοδικού 

 

α = Πάνω από 20% κελιών με συχνότητα μικρότερη του 5 
 
 
 

  Impact Factor περιοδικού    

 
<3 

(ν=29) 
>=3 

(ν=71) 
Χ2 df p 

 Ν % Ν %    

Fisher’s 
Exact 

(2-
sided)  

Ακρίβεια (ν=98) Όχι 14 48,3 24 34,8 1,566 1 0,211 0,258  

Επίπεδο 
σημαντικότητας α 
(ν=100) 

Δεν 

δηλώνεται 22 75,9 62 87,3 2,013 1 0,156α 0,227 

 

P-value μόνο ως 
σημαντικό/μη 
σημαντικό (ν=100) 

Ναι 10 34,5 23 32,4 0,041 1 0,840 1,000 

 

Ονόματα μεθόδων 
(ν=100) 

Όχι 19 65,5 59 83,1 3,709 1 0,054 0,066 
 

Παράμετροι 
μεθόδων (ν=100) 

Όχι 23 79,3 65 91,5 2,921 1 0,087α 0,101 
 

Στατιστικός(ν=100) Όχι 21 72,4 66 93,0 7,684 1 0,006α 0,009  

Για συνεχείς  μεταβλητές         

Μέσος&Τυπική 
απόκλιση (ν=85) 

Ναι 17 85,0 34 63,0 3,309 1 0,069 0,058 
 

Αναφορά 
κανονικής Ναι 1 4 5 4 6 3 0 096 1 0 757α 1 000
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Πίνακας XΙ: Εμφάνιση σημείων καταγραφής σε σχέση με των αριθμό των 
αναφορών (Citations) 

 
Αριθμός αναφορών 

(Citations) 
   

 
0-5 

(ν=48) 
5-42 

(ν=52) 
Χ2 df p 

 Ν % Ν %    

Fisher’s 
Exact 

(2-
sided) 

Ακρίβεια (ν=98) Όχι 20 42,6 18 35,3 0,543 1 0,461 0,536 

Επίπεδο 
σημαντικότητας α 
(ν=100) 

Δεν 

δηλώνεται 42 87,5 42 80,8 0,841 1 0,359 0,421 

P-value μόνο ως 
σημαντικό/μη 
σημαντικό (ν=100) 

Ναι 18 37,5 15 28,8 0,845 1 0,358 0,400 

Ονόματα μεθόδων 
(ν=100) 

Όχι 36 75,0 42 80,8 0,484 1 0,487 0,630 

Παράμετροι 
μεθόδων (ν=100) 

Όχι 42 87,5 46 88,5 0,022 1 0,882 1,000 

Στατιστικός(ν=100) Όχι 42 87,5 45 86,5 0,020 1 0,886 1,000 

Για συνεχείς μεταβλητές         

Μέσος&Τυπική 
απόκλιση (ν=85) 

Ναι 25 59,5 26 60,5 0,008 1 0,929 1,000 

Αναφορά 
κανονικής 
κατανομής (ν=85) 

Ναι 3 7,1 2 4,7 0,238 1 0,625α 0,489 

α = Πάνω από 20% κελιών με συχνότητα μικρότερη του 5 
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Πίνακας XIΙ: Συχνότητες εμφάνισης των μεθόδων σε παλαιότερες μελέτες. 

 Emerson, 
19831 

N=760 

Hayden, 
19832 

N=151 

Wang, 
19853 

Ν=640 

Wang, 
19953 

Ν=954 

20074 

N=166 

Έλλειψη 
επαγωγικής 
στατιστικής 

443(58,0) 79(52,0) 383(59,8) 381(59,8) 66(39,8) 

T-έλεγχοι 179(24,0) 53(35,0) 171(26,7) 364(38,2) 40(24,1) 

Ανάλυση 
μεταβλητότητας 

33(4,0) 9(6,0) 15(2,3) 96(10,1) 40(24,1) 

Συσχέτιση 70(9,0) 20(14,0) 36(5,6) 103(10,8) 20(12,0) 

Απλή γραμμική 
παλινδρόμηση  

37(5,0) 10(7,0) 15(2,3) 18(1,9) 16(9,6) 

Πίνακες 
συνάφειας χ2 112(15,0) 43(28,0) 87(13,6) 221(23,2) 19(11,4) 

Πολλαπλή 
παλινδρόμηση 

19(3,0) 5(3,0) 5(0,8) 20(2,1) 32(19,3) 

* Τα αριθμητικά δεδομένα δίνονται σε μορφή n(%) 

1. New England journal of medicine 

2. Pediatrics 
3. Chinese journal of Internal Medicine, Chinese journal of Surgery, Chinese journal of 

Obstetrics & Gynecology, Chinese journal of Pediatrics, Chinese journal of Cardiology. 

4. British Journal of Ophthalmology, Archives of Ophthalmology, Canadian Journal of 

Ophthalmology, Investigative Ophthalmology and Visual Science, Journal Francais 

d’Ophtalmologie, Vision Research, Retina, Ophthalmology, Molecular Vision, Journal of 

Vision. 
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ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

 
• Γενικές ερωτήσεις: 

 
(1)Ποιός είναι ο τύπος των δεδομένων; 

A. Συνεχή 

B. Άλλου τύπου 

 

(2) Η παρουσίαση των δεδομένων γίνεται με τη βοήθεια πινάκων; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 

(3) Ποιος είναι ο αριθμός των πινάκων που χρησιμοποιούνται; 

 
(4) Ποιος είναι ο αριθμός των γραφημάτων που χρησιμοποιούνται; 

 
(5) Τα δεδομένα παρουσιάζονται με την κατάλληλη αριθμητική ακρίβεια; 

(0) ΟΧΙ(ακρίβεια στα μεγέθη) 

(1) ΟΧΙ(ακρίβεια στις παραμέτρους των στατιστικών τεστ) 

(2) ΟΧΙ(ακρίβεια σε όλα τα δεδομένα) 

(3) ΝΑΙ 

 
(6) Η δημοσίευση του άρθρου γίνεται με τη συμβολή στατιστικού; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 

• Αν τα δεδομένα είναι συνεχή ή διατεταγμένα διακριτά (Α): 
(Α1) Ποιά μέτρα θέσης χρησιμοποιούνται; 

(1) Μέσος (mean) 

(2) Διάμεσος (median) 

(3) Αναλογίες/ρυθμοί (proportions/rates) 

(4) Δεν αναφέρει (ονομαστικά) 

 
(Α2) Ποιά μέτρα μεταβλητότητας χρησιμοποιούνται; 

(1) SD 

(2) Range 
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(3) Centiles (90% or 95%) 

(4) Quartiles (75% or 25%) 

(5) SEM 

(6) C.I. (95% or 99%) 

(7) Δεν αναφέρει (ονομαστικά) 

 
(Α3) Χρησιμοποιούνται διαγράμματα; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(Α4) τι είδους; 

(1) Ραβδογράμματα (Bar charts) 

(2) Ιστογράμματα (Histograms) 

(3) Διαγράμματα πλαισίου(Box and whisker plots) 

(4) Altman and Bland 

(5) Κλώνοι και φύλλα (Stem and leafs) 

(6) Γραφήματα διασποράς (Scatterplots) 

 
(Α5) Δίνεται το επίπεδο σημαντικότητας; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(A6) Γίνεται έλεγχος υποθέσεως; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(Α7) Αν ναι πως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου; 

(1) με ακριβή αναφορά της τιμής του P-value 

(2) με παρουσίαση του P-value σε σχέση με το επίπεδο σημαντικότητας 

(3) με διαστήματα εμπιστοσύνης 

(4) με ακριβή αναφορά της τιμής του P-value και του διαστήματος εμπιστοσύνης 

(5) με χαρακτηρισμό των αποτέλεσματων ως σημαντικά/μη σημαντικά (significant 

/ not significant) 

 
(A8) Αναφέρονται ονομαστικά όλες οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 
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(Α8α) Αναγράφονται οι παράμετροι της στατιστικής μεθόδου που χρησιμοποιείται; 
(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(Α9) Είναι η κατανομή πιθανότητας κανονική; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

(2) Δεν αναφέρει 

 
(Α9α) Έχουμε για την κανονικότητα 

(1) σαφή αναφορά της 

(2) προκύπτει ως συμπέρασμα της μορφής των δεδομένων 

 
(Α9β) Χρησιμοποιήθηκε κάποιος έλεγχος κανονικότητας; 

(0) ΟΧΙ 

(1) Normal plots 

(2) Ιστογράμματα με normal curves 

(3) Shapiro-Wilks 

(4) Kolmogorov-Smirnov 

 
(A10) Η ανάλυση γίνεται σε 

(1) ανεξάρτητα δείγματα 

(2) ζευγαρωτά δείγματα 

 
(Α10α) Έχει γίνει κάποιο transformation των δεδομένων 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(Α10β) Εάν ναι στην Α11α τότε ποιο transformation χρησιμοποιήθηκε 

(1) Log-transform 

(2) Inverse transforms 

(3) Polynomial transform 

(4) Kάποιο άλλο 

 
(Α11) Έχω μία μεταβλητή και μία ομάδα που συγκρίνεται με μία σταθερή τιμή. Ο 

έλεγχος που χρησιμοποιείται είναι; 

(1) One sample t-test 
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(2) Sign test 

 
(A12) Έχω μία μεταβλητή και δύο ομάδες. Ο έλεγχος που χρησιμοποιείται είναι: 

(1) T-test (for independent samples) 

(2) T-test (for paired samples) 

(3) Mann-Whitney 

(4) Wilcoxon matched signed rank sum test (for paired samples) 

(5) Wilcoxon signed rank sum test (for independent samples) 

 
(A13) Έχω μία μεταβλητή και περισσότερες από 2 ομάδες. Ο έλεγχος που 

χρησιμοποιείται είναι: 

(1) One –way analysis of variance (One-way ANOVA) 

(2) Two-way analysis of variance (Repeated –measures ANOVA) 

(3) One –way analysis of variance (Kruskal-Wallis, non parametric) 

(4) Two-way analysis of variance (Friedman, non parametric) 

 
(A13α) Αν εφαρμόζεται ANOVA χρησιμοποιούνται post-hoc έλεγχοι; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(Α13β) Εάν στην Α13α η απάντηση είναι ναι τότε ποιο Post-hoc χρησιμοποιείται; 

(1) Βonferroni’s 

(2) Tukey’s 

(3) Dunnett’s 

(4) LSD(Least square difference) 

(5) Scheffe 

(6) Walter-Duncan 

(7) Students-Neuman-Keuls 

(8) Δεν αναφέρει 

 
(A14) Έχω δύο μεταβλητές και θέλω να δω αν συσχετίζονται. Ο έλεγχος που 

χρησιμοποιείται είναι: 

(1) Pearson’s rho 

(2) Spearman’s rho 

(3) Kendall’s tau 

(4) Δεν αναφέρει 
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(A14α) Παρουσιάζεται ο συντελεστής r; 

(0) ΟΧΙ 

(1) NAI 

 
(Α14β) Πως παρουσιάζεται ο συντελεστής συσχέτισης; 

(1) ως r 

(2) ως r και p-value 

 
(A15) Έχω δύο μεταβλητές και θέλω να δω αν υπάρχει κάποιου είδους σχέση μεταξύ 

τους. Χρησιμοποιείται Linear regression; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(Α15α) Παρουσιάζεται ο συντελεστής προσαρμογής της καμπύλης r2; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(Α15β) Παρουσιάζονται οι συντελεστές της εξίσωσης; 

(0) ΟΧΙ 

(1) μόνο τα b 

(2) με τη μορφή b ± SE 

(3) με τη μορφή b (95% ή 99% CI) 

(4) με τη μορφή b (CI) και p-value 

(5) με τη μορφή b ± SE (p-value) 

 

• Αν τα δεδομένα είναι άλλου τύπου (Β): 
(Β1) Ποιός είναι ο αριθμός των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται; 

 
(Β2) Είναι οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται ονομαστικές; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(Β3) Είναι οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται διατεταγμένες; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(Β4) Χρησιμοποιούνται συχνότητες ή πίνακες συχνοτήτων; 
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(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(Β4α) Τι είδους συχνότητες χρησιμοποιούνται; 

(1) Συχνότητα 

(2) Σχετική συχνότητα 

(3) Αθροιστική συχνότητα 

(4) Συνδυασμός των παραπάνω 

 
(Β5) Χρησιμοποιούνται μέτρα θέσης και γίνεται αναφορά της μεταβλητότητας; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(Β5α) Εάν ΝΑΙ τότε είναι της μορφής 

(1) Διάμεσος (median) 

(2) Μέσος (mean) 

(3) Αναλογίες/ρυθμοί (proportions/rates) 

(4) Δεν αναφέρει (ονομαστικά) 

 
(Β5β) και 

(1) SD 

(2) Range 

(3) Percentiles (90% or 95%) 

(4) Quartiles (75% or 25%) 

(5) SEM 

(6) C.I. (95% or 99%) 

(7) Δεν αναφέρει (ονομαστικά) 

 
(Β6) Χρησιμοποιούνται διαγράμματα; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(Β7) τι είδους; 

(1) Ραβδογράμματα (Bar charts) 

(2) Ιστογράμματα (Histograms) 

(3) Altman and Bland 

(4) Πολύγωνο συχνοτήτων 
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(5) Κάποιο άλλο 

 
(Β8) Δίνεται το επίπεδο σημαντικότητας; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(Β9) Γίνεται έλεγχος υποθέσεως; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(B10) Αν ναι πως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου; 

(1) με ακριβή αναφορά της τιμής του P-value 

(2) με παρουσίαση του P-value σε σχέση με το επίπεδο σημαντικότητας 

(3) με διαστήματα εμπιστοσύνης 

(4) με ακριβή αναφορά της τιμής του P-value και του διαστήματος εμπιστοσύνης 

(5) με χαρακτηρισμό των αποτελεσμάτων ως σημαντικά/μη σημαντικά (significant 

/ not significant) 

 
(Β11) Αναφέρονται ονομαστικά όλες οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(Β11α) Αναγράφονται οι παράμετροι της στατιστικής μεθόδου που χρησιμοποιείται; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(Β12) Η ανάλυση γίνεται σε 

(1) ανεξάρτητα δείγματα 

(2) ζευγαρωτά δείγματα 

 
(B13) Έχω μία συχνότητα (ποσοστό) που συγκρίνεται με μία σταθερή τιμή. 

Χρησιμοποιείται z-test; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(B14) Έχω δύο συχνότητες και συγκρίνω τη διαφορά τους. Ο έλεγχος που 

χρησιμοποιείται είναι: 
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(1) z-test (for independent samples) 

(2) χ2  for contingency tables(for indepented samples) 

(3) Fisher’s test (for independent samples) 

(4) Wilcoxon signed rank sum test (for indepented samples) 

(5) Wilcoxon matched signed rank sum test (for paired samples) 

(6) Mc Nemar’s χ2 (for paired samples) 

(7) Yates correction 

(8) Relative risk  

(9) χ2 for goodness of fit 

(10) Κάποιος άλλος 

 

• Άλλες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται: 
(7) Έχω περισσότερες από δύο μεταβλητές και θέλω να δω αν υπάρχει κάποιου 

είδους σχέσης μεταξύ τους. Χρησιμοποιείται Regression; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(7α) τι είδους; 

(1) Multiple(Least squares method or goodness-of-fit( R2)) 

(2) Logistic 

(3) Log-linear (for frequency data) 

 
(8) Θέλω να κάνω ανάλυση επιβίωσης ενός μόνο πληθυσμού. Χρησιμοποιείται η 

καμπύλη επιβίωσης Κaplan-Μeier; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(9) Θέλω να κάνω σύγκριση της επιβίωσης δύο ή περισσότερων πληθυσμών. 

Χρησιμοποιέιται longrank test; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 

 
(10) Έχω μία ή περισσότερες μεταβλητές και θέλω να αναλύσω την επίδραση τους 

στην επιβίωση δύο ή περισσότερων πληθυσμών.Χρησιμοποιέιται Cox regression 

model(proportional hazards regression analysis); 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ 
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(11) Η ανάλυση επιβίωσης  δυο ή περισσότερων πληθυσμών παρουσιάζεται  

γραφικά; 

(0) ΟΧΙ 

(1) ΝΑΙ (με χρήση της καμπύλης επιβίωσης Κaplan-Μeier) 

(2) ΝΑΙ (με κάποια άλλη καμπύλη επιβίωσης) 

 
(12) Έχω μία ή περισσότερες μεταβλητές και θέλω να συγκρίνω την 

κατηγοριοποίηση τους από δύο ή περισσότερους παρατηρητές. Χρησιμοποιείται 

Kappa analysis? 

(0) OXI 

(1) NAI 

 
(13) Έχω δεδομένα από παραπάνω από μία ανεξάρτητες μελέτες και θέλω να τα 

συνδυάσω . Χρησιμοποιείται η μέθοδος Mantel-Haenszel? 

(0) OXI 

(1) NAI 
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