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ανταγωνισμός είναι έμφυτο χαρακτηριστικό
της ανθρώπινης φύσης. Συνεπώς, η διαδικασία της αξιολόγησης και κατάταξης αποτελεί
κοινή πρακτική σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας. Η σύγχρονη έκρηξη της ερευνητικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την προσβασιμότητα που παρέχει το διαδίκτυο στα ερευνητικά δεδομένα
καθιστούν πλέον αναγκαία την ποιοτική αξιολόγηση των
επιστημονικών δεδομένων.
Η βιβλιομετρία είναι ένα σύνολο μεθόδων που
αναπτύχθηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί
ποιοτική ανάλυση της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας και
της ερευνητικής επίδοσης των επιστημονικών ομάδων
και τμημάτων. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά από τον
Eugene Garfield ο οποίος περιέγραψε την ιδέα ενός
δείκτη βιβλιογραφικών αναφορών των επιστημονικών
δημοσιεύσεων.1 H ανάλυση των αναφορών ήταν η
πρώτη και πιο εφαρμοσμένη μέθοδος στην βιβλιομετρία.
Το ποσοστό ανάκλησης των ερευνητικών εργασιών
αποτελεί έναν επιπλέον ποιοτικό δείκτη, ο οποίος έχει
συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον καθώς ο αριθμός
των ανακλήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά την δεκαετία
2000 έως 2010.2,3 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι
το ποσοστό ανάκλησης αυξάνεται παράλληλα με τον
δείκτη απήχησης των επιστημονικών περιοδικών κατά τη
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.4
Ο δείκτης βιβλιογραφικών αναφορών (citation index)
είναι ένας σημαντικός δείκτης ο οποίος στηρίζεται σε
βάσεις δεδομένων όπως η Thomson-Reuters’ Web
of Science (η παλαιότερη χρονολογικά), Elsevier’s
Scopus και η Google Scholar. Η σύγκριση μεταξύ των
τριών βάσεων είναι ανέφικτη καθώς βρίσκονται σε
συνεχή αναδιαμόρφωση και εξέλιξη. Πλειάδα άλλων
δεικτών έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί όπως ο αριθμός
των δημοσιεύσεων, το σύνολο των βιβλιογραφικών
αναφορών, ο δείκτης απήχησης, ο δείκτης Hirsch και
ο κανονικοποιημένος ή σχετικός δείκτης απήχησης.
Ωστόσο, κανένας από τους παραπάνω δείκτες δεν
είναι ιδανικός καθώς επηρεάζονται από αρκετούς
παράγοντες.5,6 O δείκτης Hirsch (πρακτικά η διάμεσος
τιμή του συνόλου των αναφορών) φαίνεται να επηρεάζεται
από το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιείται ο
ερευνητής. Επιπλέον, τα άρθρα ανασκόπησης και τα
παλαιότερα χρονολογικά άρθρα τείνουν να έχουν
περισσότερες αναφορές συγκριτικά με τις ερευνητικές
εργασίες και τα προσφάτως δημοσιευμένα άρθρα.
Επίσης, το αντικείμενο της ερευνητικής μελέτης
επηρεάζει τον αριθμό των αναφορών (π.χ. άρθρο το
οποίο επικεντρώνεται στα αίτια της ενδοκαρδίτιδας,
παρόλη την μεγάλη κλινική του σημασία, μπορεί
να εμφανίζει μικρό αριθμό αναφορών καθώς η
ερευνητική δραστηριότητα στο συγκεκριμένο πεδίο είναι
περιορισμένη). Κατά συνέπεια ένας κανονικοποιημένος
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δείκτης θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτούς τους
συγχυτικούς παράγοντες.7

Τι απαντήσεις προσφέρουν
οι βιβλιομετρικοί δείκτες και
σε ποιούς δείκτες πρέπει να
επικεντρωθούμε;

ποσοτικοποιήσουμε την ποιότητα στην έρευνα και
προς το παρόν οι βιβλιομετρικοί δείκτες αξιολογούν
την παραγωγικότητα στην έρευνα, την επιρροή,
την αναγνώριση, την αποτελεσματικότητα κλπ. O
δείκτης βιβλιογραφικών αναφορών αποτελεί απλά
ένα σύνολο, η ποιότητα και αντιπροσωπευτικότητα
του οποίου καθορίζεται από το περιεχόμενο του.
Όπως πρόσφατα δήλωσε ο Τόμας Lüscher, Εκδότης
του European Heart Journal, και οι συνεργάτες του:8
1) οι βιβλιογραφικές αναφορές έχουν καθιερωθεί
ως η καταλληλότερη παράμετρος εκτίμησης της
επιστημονικής βαρύτητας και απήχησης μιας
δημοσίευσης και 2) οι ερευνητικές εργασίες είναι
αυτές που έχουν την πραγματική σημασία στην
επιστήμη.

Διάφορες μετρήσεις και τύποι υπολογισμών
μπορούν να παρέχουν απαντήσεις σε σημαντικά
ερωτήματα. Το πρώτο βήμα είναι η οριοθέτηση
του στόχου της αξιολόγησης (ερευνητική επίδοση,
κατάταξη σύμφωνα με τις αναφορές, επιρροή και
αναγνώριση της έρευνας κτλ.) μέσω του οποίου
θα εκτιμηθεί η επίδοση του ερευνητικού ιδρύματος
και θα σχεδιαστεί η μελλοντική στρατηγική που θα
Βιβλιογραφία
επιφέρει χρηματοδοτικά κεφάλαια και θα προάγει
την ερευνητική του δραστηριότητα. Ο σαφής
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αποτελούν επιστημονικά συγγράμματα, αυτό που
προάγει την επιστήμη και πραγματικά αξίζει είναι οι
ερευνητικές εργασίες.8 Επομένως,
στα πλαίσια της αξιολόγησης της
Πίνακας 1
ερευνητικής δραστηριότητας δεν
Δείκτης
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Συμπεράσματα
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Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση
Δείκτης διεπιστημονικότητας
Χρονοσειρά (ανάλυση τάσεων)
Η-δείκτης

Αποτελεσματικότητα
Μέτρο της διεπιστημονικότητας
Αλλαγές στην απήχηση στο πέρασμα του χρόνου
Πρακτικά μία διάμεσος τιμή του αριθμού των βιβλιογραφικών
αναφορών. Συνδυάζει την παραγωγικότητα με τη επιρροή
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