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Πεπίληψη
H Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ
εθπφλεζε ζρέδην ζεηξάο δξάζεσλ αμηνιφγεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ
έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Σν ζρέδην ζηνρεχεη ηφζν ζηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε φζν θαη ζηελ
αλάδεημε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ παξαγφκελνπ, απφ ηα
κέιε ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, εξεπλεηηθνχ πξντφληνο.
θνπφο είλαη κέζα απφ ζεηξά κεηξήζεσλ λα θαηαδεηρζεί ε πνζφηεηα
θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηελεξγνχκελεο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηδξχκαηνο, ηφζν εζσηεξηθά
φζν θαη ζπγθξηηηθά κε άιια αληίζηνηρα ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.
Αλαιπηηθφηεξα ην ζρέδην πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο άμνλεο δξάζεσλ
γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ: α) πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο φπσο ε
βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγίαο θαη
εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο, β) πνζνηηθέο κεηξήζεηο ηφζν ζε
επίπεδν παξαγφκελνπ εξεπλεηηθνχ πξντφληνο εληφο ηνπ ηδξχκαηνο
φζν θαη ζε αληίζηνηρα ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο πνπ αζρνινχληαη κε
ηελ έξεπλα αληίζηνηρσλ αληηθεηκέλσλ, γ) πνηνηηθέο κεηξήζεηο ηφζν
ζε επίπεδν παξαγφκελνπ εξεπλεηηθνχ πξντφληνο εληφο ηνπ
ηδξχκαηνο φζν θαη ζε αληίζηνηρα ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα αληίζηνηρσλ αληηθεηκέλσλ, θαη δ)
δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηξηψλ παξαπάλσ αμφλσλ
ηφζν κε ηελ εηζαγσγή ησλ λφκηκα θαηερφκελσλ απφ ηε βηβιηνζήθε
ςεθηαθψλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζηεχζεσλ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ζην Ιδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην πνπ έρεη αλαπηχμεη θαη
ζπληεξεί (ΦΗΦΙΓΑ) φζν θαη κε ηελ έθδνζε πιήξνπο
βηβιηνγξαθηθνχ νδεγνχ κε ην ζχλνιν ηνπ δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ ησλ
κειψλ ΓΔΠ ηνπ ηδξχκαηνο.
ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δχν πξψηνη άμνλεο.
πγθεθξηκέλα, κέζα απφ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε δηαπηζηψζεθαλ
κεζνδνινγηθά θελά ζηηο κέρξη ηψξα αλάινγεο πξνζπάζεηεο
απνηίκεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ ειιεληθψλ ΑΔΙ (ζηηο νπνίεο
ζεκεησηέσλ δελ ππήξρε θακηά εκπινθή αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο),
ηδηαίηεξα ζηε κεζνδνινγία αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην
επξεηήξην εηεξναλαθνξψλ (citation index) Web of Science. ηε
δηελεξγνχκελε έξεπλα γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ
θαη ησλ εηεξνλαθνξψλ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο αιιά θαη αληηζηνίρσλ νηθνλνκηθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη

ηκεκάησλ άιισλ ΑΔΙ ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν ην Web of Science φζν
θαη ην Scopus θαη ην Google κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Harzing‟s Publish
or Perish. Με ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ
ζπγθξνηήζεθε κηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
δηελέξγεηαο αλάινγσλ εξεπλψλ θαη πξνέθπςαλ ηα πξψηα ζηνηρεία
ησλ πνζνηηθψλ κεηξήζεσλ ηνπ άμνλα β ηνπ έξγνπ θαζψο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο ρξήζεο ησλ παξαπάλσ
αλαθεξφκελσλ βηβιηνγξαθηθψλ εξγαιείσλ.
Σν έξγν βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ην
Μάην ηνπ 2009.
Λέξειρ κλειδιά: ανάλςζη εηεποαναθοπών, εςπεηήπια εηεποαναθοπών,
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Abstract
The University of Macedonia Library in cooperation with the
Vice Rector of Academic Affairs and Personnel designed a
plan to assess the research conducted by the University‟s
faculty members.
The purpose of the plan is the quantitative assessment of the
conducted research and the appointment of its qualitative
characteristics. Though a series of quantitative and qualitative
measurements the conducted research will be analyzed as an
internal procedure within the University and in comparatively
to the conducted research in other similar Greek universities
and University departments.
The plan contains four actions lines: a) preliminary actions
such as bibliographic review of the relevant bibliography and
development of the methodological instruments to be used, b)
quantitative measurements, c) qualitative measurements, d)
import of the published papers by faculty members in the
Institutional Repository (PSEPHEDA) and publication of a
bibliographic catalog of the works.
At the time (April 2008) the first two the action lines are
completed. The conclusions can be summarized at the
following: a) similar efforts to assess other Greek universities‟
conducted research (without involving an academic library)
present gaps in their methodological approach, specifically in
retrieving information from Web of Science Citation Index and
b) to cover these gaps the research team of the project
concluded in using Wos, Scopus and Google through Harzing‟s
Publish or Perish software to perform the bibliographic
research.
The other two action lines of the project are still under progress
and final conclusions of the project will be announced in May
2009.
Keywords: citation analysis, citation indexes, university
research assessment, academic libraries.

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη πνζνηηθέο, βηβιηνκεηξηθέο κέζνδνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζε εζληθή θιίκαθα αιιά θαη ζε ηδξπκαηηθή (αθαδεκατθψλ κνλάδσλ φπσο
παλεπηζηήκηα, ηκήκαηα, ηνκείο, εξγαζηήξηα αιιά θαη κεκνλσκέλα κέιε ΓΔΠ) έρνπλ φιν θαη
κεγαιχηεξε δηάδνζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη πνηνηηθέο κέζνδνη γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ, κε βαζηθφηεξε ηελ «αμηνιφγεζε απφ νκφηηκνπο» (peer review)
παξνπζηάδνπλ θάκςε. Γελ είλαη ηπραίν πσο ε πεξίθεκε RAE (Research Assessment
Exercise), πνπ δηεμάγεηαη θάζε 5-7 ρξφληα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην 2008 ζα είλαη ε
ηειεπηαία πνπ ζα ζηεξηρηεί ζηε κέζνδν ηεο «αμηνιφγεζεο απφ νκφηηκνπο» θαη ζα ζηεξίδεηαη
εθεμήο θπξίσο ζε βηβιηνκεηξηθέο κεηξήζεηο. (Norris & Oppenheim, 2007). Καη ε κέζνδνο
αμηνιφγεζεο απφ νκφηηκνπο θαη νη βηβιηνκεηξηθέο κέζνδνη (κε ζεκαληηθφηεξε ηελ «αλάιπζε
παξαζέζεσλ» “citation analysis”) παξνπζηάδνπλ πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα θαη
αληίζηνηρα έρνπλ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο θαη ηνπο πνιέκηνχο ηνπο ζηελ θνηλφηεηα ησλ
εξεπλεηψλ. Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ ηεο αμηνιφγεζεο απφ νκφηηκνπο είλαη
πσο ε απνηίκεζε γίλεηαη απφ εηδηθνχο πνπ έρνπλ γλψζε θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ
αιιά θαη ηεο ηδηαίηεξεο θαηαλνκήο ησλ δεκνζηεχζεσλ (publication pattern) ζε θάζε
επηζηεκνληθφ θιάδν. Χο κεηνλεθηήκαηα ζεσξνχληαη: νη ρξνλνβφξεο θαη κε πςειφ θφζηνο
δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ (Holmes & Oppenheim, 2001), ε αλαπφθεπθηε πξνθαηάιεςε θαη
κεξνιεςία ησλ θξηηψλ πνπ επηθαζνξίδεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην
πνπ εξγάδνληαη, αιιά θαη ε αηειήο ελεκέξσζε γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν ππφ θξίζε εξεπλεηηθφ
έξγν (Martin, 1996). Γηα ηηο βηβιηνκεηξηθέο κεζφδνπο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ αλάιπζε
παξαζέζεσλ σο πιενλεθηήκαηα ζεσξνχληαη: ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ κεηξήζεσλ, ε επθνιία
θαη ην ρακειφ θφζηνο ηεο κεζφδνπ, ε δπλαηφηεηα κεηξήζεσλ γηα έλαλ απεξηφξηζην αξηζκφ
δεκνζηεχζεσλ θαη ε δηαβαζκηζηκφηεηα απφ ην κηθξν-επίπεδν (ηδξχκαηα) ζην καθξν-επίπεδν
(παγθφζκηεο κεηξήζεηο). (Wallin, 2005) Οη ππνζηεξηθηέο ησλ βηβιηνκεηξηθψλ κεζφδσλ ζε
ζρεηηθέο έξεπλεο ηάζζνληαη ππέξ ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο αλάιπζεο
παξαζέζεσλ θαη ηζρπξίδνληαη πσο φπνπ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο δχν κεζφδνπο γηα ην ίδην
corpus δεκνζηεχζεσλ, δηαπηζηψλεηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζεο απφ
νκφηηκνπο θαη ησλ βηβιηνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ. (Holmes & Oppenheim, 2001; Martin, 1996)
Χο κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο παξαζέζεσλ ζεσξνχληαη: ε αλππαξμία ελφο
ζπλεθηηθνχ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ γηα ηελ αλάιπζε παξαζέζεσλ (MacRoberts &
MacRoberts, 1996), ε έιιεηςε ζηαζεξψλ θαη ηππνπνηεκέλσλ δεηθηψλ (Wallin, 2005), ε
αδπλακία ζχγθξηζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ επεηδή ην θάζε
επηζηεκνληθφ πεδίν έρεη ηδηαίηεξε δνκή δεκνζηεχζεσλ θαη παξαζέζεσλ (publication and
citation pattern) (Seglen, 1998). Οη MacRoberts & MacRoberts (1996) θζάλνπλ ζην ζεκείν
λα ηζρπξηζηνχλ πσο νη ζεκειηψδεηο πξνυπνζέζεηο ηεο αλάιπζεο παξαζέζεσλ έρνπλ
απνδεηρζεί ςεπδείο επεηδή νη αλαθνξέο (references) ζηηο πεξηζζφηεξεο δεκνζηεχζεηο είλαη
αζπλεπείο θαη κεξνιεπηηθέο. Σα πεξηζζφηεξα φκσο θαη κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηεο
αλάιπζεο παξαζέζεσλ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεγέο άληιεζεο δεδνκέλσλ (ISI Web of Science,
Scopus, Google Scholar) θαη αθνξνχλ πεξηνξηζκνχο ζηελ θάιπςε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ
(επξεηεξηάδεηαη έλαο κηθξφο αξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, κε
ρξνλνινγηθά θελά), ζηελ νκνηνγέλεηα θάιπςεο (δηαθνξεηηθή θάιπςε κεηαμχ ησλ
επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, κεηαμχ ησλ γισζζψλ θαη ηνπ ηχπνπ ησλ δεκνζηεχζεσλ θαζψο θαη
ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ ζπγγξαθέσλ) θαη ζε ιάζε πνπ νθείινληαη ζηελ αλππαξμία
θαζηεξσκέλσλ ηχπσλ γηα ηα νλφκαηα ζπγγξαθέσλ θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (Hicks, 2004;
Meho & Yang, 2007; Moed, 2005; Seglen, 1998; Wallin, 2005). Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ
ιφγνπο νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ πσο νη βηβιηνκεηξηθνί δείθηεο είλαη ελδεηθηηθνί
ηεο απήρεζεο (impact) θαη ηεο πξνβνιήο (visibility) ησλ δεκνζηεχζεσλ θαη ζε θακκία
πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα απνηηκήζνπλ ηελ εξεπλεηηθή πνηφηεηα θαη ηάζζνληαη ππέξ ηνπ
ζπλδπαζκνχ ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο απφ νκφηηκνπο κε ηε κέζνδν αλάιπζεο παξαζέζεσλ

(Aksnes & Taxt, 2004; Butler, 2007; Martin, 1996; van Raan, 1996; Wallin, 2005; Warner;
2000). ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζηηθά έλα πιήζνο
βηβιηνκεηξηθψλ δεηθηψλ κε ζθνπφ ηε ζχγθιηζή ηνπο (Martin, 1996), νη δείθηεο αλάιπζεο
παξαζέζεσλ ζα πξέπεη λα πθίζηαληαη νκαινπνίεζε (normalization) σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπγγξαθέσλ θαη σο πξνο ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο θάζε δεκνζίεπζεο (Wallin, 2005) θαη
ηέινο «αζρέησο απφ νπνηαδήπνηε βάζε δεδνκέλσλ παξαζέζεσλ ή πεγή άληιεζεο δεδνκέλσλ
ρξεζηκνπνηεζεί … νη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ επαγγεικαηίεο κε
ζεσξεηηθή θαηαλφεζε θαη νινθιεξσκέλε ηερληθή θαηάξηηζε γηα ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηηο
ηερληθέο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ, ηηο ζπληνκνγξαθίεο, ηηο έλλνηεο θαη ηελ νξνινγία ησλ
επηζηεκψλ πνπ κειεηνχληαη θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο “βέιηηζηεο πξαθηηθήο” ηεο
βηβιηνκεηξηθήο» (Meho & Rogers, 2008)
Διάρηζηεο είλαη νη απφπεηξεο αμηνιφγεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ κε
ηε ρξήζε ηεο αλάιπζεο παξαζέζεσλ ζηελ Διιάδα. Πξφζθαηεο βηβιηνκεηξηθέο έξεπλεο ζην
blog «Greek University Reform Forum» δηελεξγνχληαη απφ θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ ή
ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο κε ειιηπείο γλψζεηο ηερληθψλ αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη
βηβιηνκεηξηθήο κεζνδνινγίαο θαη πεξηνξηζκέλε εμνηθείσζε κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ
παξαζέζεσλ. ε πξφζθαην (20/10/2007) άξζξν πνπ αλαξηήζεθε ζην Greek University
Reform Forum ν Θέκεο Λαδαξίδεο επηρεηξεί θαηάηαμε ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ κε
βάζε ην εξεπλεηηθφ έξγν ζηελ πεληαεηία 2002-2006 ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηεζλή βάζε
παξαζέζεσλ Web of Science (WoS). Ο αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ θαζψο θαη ησλ
παξαζέζεσλ θάζε ηδξχκαηνο δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ κειψλ ΓΔΠ θαη δηνξζψλεηαη πεξαηηέξσ
κε έλαλ πξσηφηππν «ζπληειεζηή φγθνπ βηβιηνγξαθίαο». Παξά ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ
κειψλ ΓΔΠ θάζε παλεπηζηεκίνπ είλαη πνιχ κηθξφηεξνο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ
ζπγγξαθέσλ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ δειψλνπλ ηελ ηδηφηεηα κέινπο (affliation) ηνπ
παλεπηζηεκίνπ (ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, κέιε ΔΔΓΙΠ
θιπ) κε απνηέιεζκα λα δηνγθψλεηαη πιαζκαηηθά ν αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ αλά κέινο ΓΔΠ,
ζα κπνξνχζε θαλείο λα δερζεί φηη ν αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ
αληηθεηκεληθφ δείθηε ηνπ κεγέζνπο ησλ παλεπηζηεκίσλ αξθεί λα ππήξραλ δηαζέζηκα θαη ηα
αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ κειψλ ΓΔΠ. Σν βαζηθφηεξν φκσο πξφβιεκα απηήο ηεο
έξεπλαο είλαη φηη εθηφο απφ ηα ζηνηρεία κειψλ ΓΔΠ θαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο δεκνζηεχζεηο θαη
ησλ παξαζέζεψλ ηνπο γηα θάζε παλεπηζηήκην δελ είλαη αθξηβή. Γηα ηα πεξηζζφηεξα
παλεπηζηήκηα ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ είλαη ππεξεθηηκεκέλνο (π.ρ. Ιφλην Παλ. +33%,
Παλ. Κξήηεο +25%, ΑΠΘ +17%, Πάηξαο +12%, Ισαλλίλσλ +11%, Αζελψλ +10%) ελψ γηα
κεξηθά ππνιείπεηαη ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ (π.ρ. Πάληεην -36%, Παλ. Θεζζαιίαο -14%).
Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ιφγσ ειιηπνχο γλψζεο ηεο δνκήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ WoS θαη
ιαλζαζκέλσλ αλαδεηήζεσλ αλαθηήζεθαλ γηα ηα πεξηζζφηεξα παλεπηζηήκηα απνηειέζκαηα
κε ρακειή αθξίβεηα (low precision) ελψ γηα κεξηθά άιια απνηειέζκαηα κε ρακειή αλάθιεζε
(low recall). Γπζηπρψο ε νλνκαζία ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηε WoS δελ έρεη κηα θαζηεξσκέλε
κνξθή θαη ε κφλε επεμεξγαζία πνπ πθίζηαηαη ε κνξθή πνπ ηα δειψλεη ν θάζε ζπγγξαθέαο
είλαη λα ζπληνκνγξαθνχληαη θάπνηεο θνηλέο ιέμεηο (φπσο π.ρ. Univ ζηε ζέζε ηνπ University ή
Econ ζηε ζέζε ηνπ Economics) θαη λα παξαιείπνληαη θάπνηεο γξακκαηηθέο ιέμεηο (π.ρ. of,
and) Δμαηηίαο ηνπ παξαπάλσ γεγνλφηνο «ε αλαδήηεζε ζην πεδίν „address‟ ηεο WoS είλαη
ζπρλά πξνβιεκαηηθή γηαηί είλαη αδχλαην λα επηβεβαησζεί πξαθηηθά πσο έρνπλ ειεγρζεί φιεο
νη πηζαλέο παξαιιαγέο ηνπ νλφκαηνο θάπνηνπ ηδξχκαηνο» (Wallin, 2005). Γηα ην
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο π.ρ. εληνπίζηεθαλ νη παξαθάησ παξαιιαγέο: Univ Thessaly,
Thessaly Univ, Univ Thessalia, Thessalia Univ ελψ ζηελ έξεπλα Λαδαξίδε κφλνλ ε πξψηε
ειήθζε ππφςε. Σέηνηεο παξαιιαγέο ζηελ νλνκαζία ησλ παλεπηζηεκίσλ δεκηνπξγνχλ
πξνβιήκαηα ζηελ αλάθιεζε (recall) ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ. Έηζη ζηα απνηειέζκαηα
ησλ εξεπλψλ ζηελ WoS ηνπ Θ. Λαδαξίδε γηα ηελ πεληαεηία 2002-2006 αλαθέξνληαη 1.100

δεκνζηεχζεηο γηα ην Παλ. Θεζζαιίαο ελψ κε έξεπλα πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο παξαιιαγέο
ζηελ νλνκαζία εληνπίζηεθαλ 1249. Βέβαηα φπσο πξναλαθέξζεθε ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα
ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπ Θ. Λαδαξίδε ζηε WoS δελ ήηαλ ε ρακειή αλάθιεζε ζηα απνηειέζκαηα
αιιά ε ρακειή αθξίβεηα. Απηφ ζπλέβε γηα δχν ιφγνπο: 1) ε αλαδήηεζε έιαβε ρψξα ζην
πεδίν ηεο WoS “ad” (address) πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο ηδηφηεηαο κέινπο
παλεπηζηεκίνπ γηα θάζε ζπγγξαθέα (φλνκα ηδξχκαηνο, ηκήκα, δηεχζπλζε) αληί γηα ην
θαηαιιειφηεξν ππνπεδίν “og” (organization) πνπ πεξηιακβάλεη κφλν ηελ νλνκαζία ηνπ
ηδξχκαηνο θαη 2) νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλαδήηεζε ήηαλ πνιχ γεληθνί π.ρ. ν
φξνο “crete” (κε κνλαδηθφ απνθιεηζκφ ην πνιπηερλείν θξήηεο) ζηε δηεχζπλζε.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο είλαη ε έξεπλα {ad=(univ Athens) not
ad=(natl tech univ Athens) not ad=(agr univ Athens)} πνπ αλέθηεζε κεηαμχ άιισλ 98
δεκνζηεχζεηο ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλ. επεηδή ζην πεδίν address αλαθέξνληαλ σο “Harokopio
Univ, Athens”, 19 δεκνζηεχζεηο ηνπ Αλνηθηνχ Παλ. (“Hellenic Open Univ, Athens”), 726
δεκνζηεχζεηο ηνπ Ohio University (“Ohio Univ, Athens, OH 45701 USA”), 5 δεκνζηεχζεηο
ηνπ Concord University (“Concord Univ, Athens, WV 24712 USA”) θαη άιιεο πνιιέο
άζρεηεο κε ην Παλ. Αζελψλ δεκνζηεχζεηο (ζπλνιηθά 974). ηε δεχηεξε θαηεγνξία (γεληθνί
φξνη αλαδήηεζεο) ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε αλαδήηεζε γηα ην Παλ. Κξήηεο {ad=(crete)
not ad=(tech univ crete)} πνπ αλέθηεζε κεηαμχ άιισλ θαη 1.043 δεκνζηεχζεηο πνπ δελ
αθνξνχζαλ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο αιιά ην ΣΔΙ Κξήηεο, ην Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ
Ιλζηηηνχην Υαλίσλ, ην Ιλζηηηνχην Θαιάζζηαο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο, ην Παλεπηζηεκηαθφ
Ννζνθνκείν Κξήηεο ( νη γηαηξνί πνπ εξγάδνληαη εθεί δελ είλαη φινη κέιε ΓΔΠ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ θαη φζνη είλαη ζπλήζσο ην δειψλνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπο), ην Ιλζηηηνχην
Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο ηνπ ΙΣΔ θαη άιια ηλζηηηνχηα ηνπ ΙΣΔ, ηδηψηεο
ζπγγξαθείο πνπ δηακέλνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Κξήηε θ.ά. πνιιά ηεθκήξηα άζρεηα κε ην
Παλ. Κξήηεο. Η έξεπλα γηα ην ΑΠΘ πεξηιάκβαλε ηνπο γεληθνχο φξνπο “Thessaloniki” θαη
“Salonika” (ην “Salonica” δηέθπγε ηνπ ζπγγξαθέα) κε κνλαδηθφ απνθιεηζκφ ην Παλ.
Μαθεδνλίαο αλέθηεζε 1432 άζρεηεο δεκνζηεχζεηο πνπ αλήθαλ ζην ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο, ζε
εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα πνπ εδξεχνπλ ζηε Θεζζαινλίθε, θαη ζε φια ηα λνζνθνκεία ηεο
Θεζζαινλίθεο. Η έξεπλα γηα ην Παλ. Παηξψλ {ad=(patras)} αλέθηεζε 572 δεκνζηεχζεηο πνπ
αλήθαλ ζην ΙΣΔ, ζην ΣΔΙ Παηξψλ, ζην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ην νπνίν δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάηαμε Λαδαξίδε) θ.ά.
ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ χζηεξα απφ πξφηαζε
ηεο Πξπηαλείαο έξγν γηα ηελ θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ
ΓΔΠ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. ηελ νκάδα εξγαζίαο πνπ πξνηάζεθε
ζπκκεηέρνπλ θαη δχν βηβιηνζεθνλφκνη κφληκα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ θαη έλαο βηβιηνζεθνλφκνο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο. ην πιαίζην ηεο νκάδαο
εξγαζίαο νη βηβιηνζεθνλφκνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ έξγνπ,
ζηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε
δηεμαγσγή ησλ βηβιηνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ, ηε δηεμαγσγή ηεο βηβιηνκεηξηθήο έξεπλαο θαη ηε
δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Η πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ζρεδηάζηεθε ζε
ηέζζεξηο άμνλεο δξάζεσλ: α) πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο (επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο,
ζχγθξηζε θαη επηινγή πεγψλ δεδνκέλσλ, δηακφξθσζε κεζνδνινγίαο, πηινηηθέο
βηβιηνκεηξηθέο κεηξήζεηο), β) αλάιπζε αλαθνξψλ (αηνκηθά ησλ κειψλ ΓΔΠ αιιά θαη
ζπλνιηθά ησλ ηκεκάησλ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηκήκαηα θαη
παλεπηζηήκηα ζηελ Διιάδα πνπ ζεξαπεχνπλ ηηο ίδηεο επηζηήκεο), γ) άιιεο βηβιηνκεηξηθέο
κεηξήζεηο θαη νκαινπνίεζε ησλ βηβιηνκεηξηθψλ δεηθηψλ ηνπ άμνλα (β) θαη δ) δεκνζηνπνίεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ (θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ
ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, έληππε έθδνζε «Οδεγνχ εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο» ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ, εηζαγσγή βηβιηνγξαθηθψλ αλαγξαθψλ γηα φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ

ΓΔΠ ζην Ιδξπκαηηθφ Απνζεηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «Φεθίδα» πνπ δηαρεηξίδεηαη ε
Βηβιηνζήθε, δεκνζηνπνίεζε επηκέξνπο απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ). Σν έξγν βξίζθεηαη ζηε
θάζε νινθιήξσζεο ηνπ (β) άμνλα. Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη παξαθάησ
κεηξήζεηο αλάιπζεο παξαζέζεσλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ WoS θαη Scopus: α) αξηζκφο
δεκνζηεχζεσλ, αξηζκφο παξαζέζεσλ, αξηζκφο παξαζέζεσλ αλά δεκνζίεπζε θαη h-index γηα
θάζε κέινο ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη γηα θάζε κέινο ΓΔΠ (φπσο
αλαθέξνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ηδξπκάησλ) φισλ ησλ Σκεκάησλ
Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, β) αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ αλά ζπγγξαθέα, αξηζκφο παξαζέζεσλ αλά
ζπγγξαθέα θαη αξηζκφο παξαζέζεσλ αλά δεκνζίεπζε γηα ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη
ηα νκνεηδή Παλεπηζηήκηα (Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο,
Πάληεην Παλεπηζηήκην) θαη γ) αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ αλά κέινο ΓΔΠ, αξηζκφο παξαζέζεσλ
αλά κέινο ΓΔΠ, αξηζκφο παξαζέζεσλ αλά κέινο ΓΔΠ, h-index, πνζνζηά δεκνζηεχζεσλ
ρσξίο παξαζέζεηο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνζηεχζεσλ θαη πνζνζηά κειψλ ΓΔΠ ρσξίο
δεκνζηεχζεηο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ΓΔΠ γηα φια ηα Σκήκαηα
Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. Αμίδεη λα ηνληζηεί πσο νη κεηξήζεηο αλάιπζεο παξαζέζεσλ γηα
θάζε Σκήκα δελ ηαπηίδνληαη κε ην άζξνηζκα ησλ κεηξήζεσλ γηα θάζε κέινο ΓΔΠ ηνπ
Σκήκαηνο επεηδή αλ ζπλέβαηλε ην ηειεπηαίν ζπλεξγαηηθέο δεκνζηεχζεηο κεηαμχ κειψλ ΓΔΠ
ηνπ Σκήκαηνο θαη νη αληίζηνηρεο παξαζέζεηο ζα πξνζκεηξνχληαλ πνιιαπιέο θνξέο. Γηα ην
ιφγν απηφ ην corpus ησλ κνλαδηθψλ δεκνζηεχζεσλ γηα θάζε Σκήκα εληνπίδεηαη ζηηο βάζεηο
δεδνκέλσλ κε ηελ αλαδήηεζε φισλ ησλ νλνκάησλ ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ παξαιιαγψλ ηνπο
ζπλδπαζκέλσλ κε ηνλ ηειεζηή Bool OR.
Κξίλεηαη ζθφπηκν ζηελ αλαθνίλσζε απηή ζηα πιαίζηα ηνπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ λα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ
άμνλα ηνπ έξγνπ απνηίκεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο θαη εηδηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ησλ βαζηθφηεξσλ ειεθηξνληθψλ
πεγψλ δεδνκέλσλ γηα παξαζέζεηο.
Μέρξη ην 2004 ε κνλαδηθέο πεγέο άληιεζεο δεδνκέλσλ παξαζέζεσλ ήηαλ νη βάζεηο
δεδνκέλσλ Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) θαη Art &
Humanities Citation Index (A&HCI) ηεο ISI πξνζβάζηκεο πιένλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ κέζσ
ηεο πιαηθφξκαο Web of Science θαη Web of Knowledge (WoS θαη WoK). Δθηφο απφ ηηο
παξαπάλσ βάζεηο δεδνκέλσλ ε WoK παξέρεη πξφζβαζε θαη ζηηο επηπξφζζεηεο πεγέο
(επηκέξνπο αξρεία πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ
παξαζέζεσλ): α) Journal Citation Report πνπ πεξηιακβάλεη κεηξήζεηο γηα ηηο επηδφζεηο ησλ
πεξηνδηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε WoS θαη β) Essential Science Indicators ή National
Science Indicators πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο εξεπλεηηθψλ επηδφζεσλ ζε ηδξπκαηηθφ
αιιά θαη γεσγξαθηθφ επίπεδν γηα 106 επηκέξνπο επηζηεκνληθά πεδία ησλ ζεηηθψλ,
θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. Η WoS θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεχζεσλ
θαη ησλ αλαθνξψλ ηνπο ζε πεξίπνπ 10.000 επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη κεξηθέο εθαηνληάδεο
πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, ρξνλνινγηθά ε θάιπςε μεθηλάεη απφ ην 1900 γηα ην SCI, ην 1956 γηα ην
SSCI θαη ην 1975 γηα ην A&HCI. Η SSCI θαιχπηεη ζην ζχλνιφ ηνπο (cover-to-cover) 1900
πεξηνδηθά αιιά επξεηεξηάδεη επηιεθηηθά θαη άιινπο 3000 ηίηινπο πεξηνδηθψλ. (Norris &
Oppenheim, 2007). Σν γεγνλφο φηη ε WoS θαιχπηεη θπξίσο άξζξα πεξηνδηθψλ έρεη σο
απνηέιεζκα νη θνηλσληθέο θαη ηδηαίηεξα νη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο πνπ ζηεξίδνληαη
πεξηζζφηεξν ζε κνλνγξαθίεο λα ππναληηπξνζσπεχνληαη. χκθσλα κε ηνλ Moed (2005) ε
WoS θαιχπηεη ην 97% ηνπ ζπλφινπ ηεο δεκνζηεπκέλεο ζε πεξηνδηθά γξακκαηείαο θαη ην
92% ηνπ ζπλφινπ ηεο γξακκαηείαο (πεξηνδηθά θαη κνλνγξαθίεο) γηα ηε κνξηαθή βηνινγία θαη

βηνρεκεία ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά θάιπςεο γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο είλαη 72% θαη
29% (εμαίξεζε απνηεινχλ ε ςπρνινγία θαη ε νηθνλνκηθή κε πνζνζηά πνπ πιεζηάδνπλ ηηο
ζεηηθέο επηζηήκεο) θαη γηα ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο 50% θαη 17%. Άιιεο έξεπλεο έρνπλ
θαηαδείμεη επίζεο πσο ηα αγγιφθσλα πεξηνδηθά ππεξαληηπξνζσπεχνληαη ζηε WoS κε
απνηέιεζκα λα θαιχπηνληαη ιηγφηεξν νη θνηλσληθέο επηζηήκεο πνπ είλαη ζπγθξηηηθά
πεξηζζφηεξν εληαγκέλεο ζην ηδηαίηεξν εζληθφ πιαίζην κηαο θνηλσλίαο θαη ηα απνξξένληα
εξεπλεηηθά ηνπο απνηειέζκαηα ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν έλα εζληθφ παξά έλα ππεξεζληθφ
θνηλφ.
Πξνο ηα ηέιε ηνπ 2004 ν εθδνηηθφο νίθνο Elsevier παξνπζίαζε ηε βάζε δεδνκέλσλ
παξαζέζεσλ Scopus. H Scopus έρεη επξχηεξε θάιπςε θαη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ
δεκνζηεχζεσλ θαη ησλ αλαθνξψλ ηνπο ζε πεξίπνπ 15000 ηίηινπο πεξηνδηθψλ, 500 πξαθηηθψλ
ζπλεδξίσλ θαη 200 ζεηξψλ κνλνγξαθηψλ. Πεξηιακβάλεη 33 εθαηνκκχξηα εγγξαθέο εθ ησλ
νπνίσλ ηα 17 εθαηνκκχξηα αθνξνχλ δεκνζηεχζεηο κεηά ην 1996, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ
(75%) πεξηιακβάλεη θαη ηηο αλαθνξέο ηνπο θαη 16 εθαηνκκχξηα αθνξνχλ δεκνζηεχζεηο πξηλ
ην 1996 ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη νη αλαθνξέο ηνπο. Γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ε θάιπςε
δεκνζηεχζεσλ πξηλ ην 1996 είλαη ζπνξαδηθή θαη κε κεγάια θελά. Η Scopus θαιχπηεη 2850
πεξηνδηθά θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (Scopus Content Coverage, 2007). Οη De Moya-Anegon et
al. (2007) αληπαξέβαιαλ ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηνδηθψλ κε ζχζηεκα αμηνιφγεζεο απφ νκφηηκνπο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Scopus κε ηνλ αξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνδηθψλ πνπ
πεξηιακβάλεη ην Ulrichs Periodical Directory θαη δηαπίζησζαλ πσο ε Scopus πεξηιακβάλεη
πεξίπνπ ην 50% ηνπ Ulrichs γηα ηε θαξκαθεπηηθή θαη θαξκαθνινγία, ην 45,6% γηα ηε
θπζηθή, ην 28,4% γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη κφιηο ην 6,7% γηα ηε
θηινζνθία θαη ην 4,6% γηα ηελ ηζηνξία. Η θάιπςε ησλ κε αγγιφθσλσλ πεξηνδηθψλ είλαη
αληίζηνηρε ηεο WoS.
Η Google Scholar πεξηιακβάλεη έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ εγγξαθψλ (πεξηζζφηεξεο απφ 500
εθαηνκκχξηα εγγξαθέο) ρσξίο φκσο λα είλαη ζαθέο πφζα αθξηβψο πεξηνδηθά θαιχπηεη θαη κε
πνηα ρξνλνινγηθή θάιπςε. Καιχπηεη εθηφο απφ άξζξα πεξηνδηθψλ, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ,
κνλνγξαθίεο, δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, αλάηππα, επηηνκέο θαη ηερληθέο
αλαθνξέο πνπ δηαηίζεληαη απφ εκπνξηθνχο νίθνπο αιιά θαη απφ κε θεξδνζθνπηθνχο νίθνπο,
ηδξπκαηηθά απνζεηήξηα θαη πνιινχο άιινπο ηχπνπο πιηθνχ, ζην ζχλνιφ ηνπο πεξίπνπ
ηξηάληα. Η αλάιπζε ησλ παξαζέζεσλ δηεπθνιχλεηαη πνιχ κε ηε ρξήζε ηνπ δσξεάλ
ινγηζκηθνχ Harzing‟s Publish or Perish. Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηά ηεο εθηφο απφ ηελ
αδηαθαλή θάιπςε είλαη ε χπαξμε πνιιαπιψλ εγγξαθψλ γηα ηελ ίδηα δεκνζίεπζε (αλαθηά
πνιιέο θνξέο σο μερσξηζηέο δεκνζηεχζεηο ην ίδην δεκνζηεπκέλν άξζξν, έλα αλάηππν πνπ
θηινμελείηαη π.ρ. ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηελ πεξίιεςή ηνπ ζε κηα βάζε
δεδνκέλσλ), ε κε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ πεξηνξηζκψλ π.ρ. <site:nature.com> (Jasco, 2005),
ηα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ζηελ εκθάληζε θαη κεηαθφξησζε ησλ
απνηειεζκάησλ κηαο έξεπλαο ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα αλάιπζε παξαζέζεσλ ζε κεγάιε
θιίκαθα (Meho & Yang, 2007) θαη θπξίσο ε θάιπςε κε αθαδεκατθψλ, αμηνινγεκέλσλ απφ
νκφηηκνπο δεκνζηεχζεσλ. χκθσλα κε κηα πξφζθαηε έξεπλα (Yang & Meho, 2006) ζηνλ
θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο ην 51,8% ησλ παξαζέζεσλ ηνπ έξγνπ ελφο επηζηήκνλα ζηε Google
Scholar, πξνέξρεηαη απφ κε αμηνινγεκέλα απφ νκφηηκνπο ηεθκήξηα. Η Google Scholar είλαη
ρξήζηκε γηα ηελ αλαθάιπςε παξαζέζεσλ ηνπ έξγνπ ελφο λένπ επηζηήκνλα ή γηα ηελ
αλάθηεζε άιισλ ηχπσλ εθηφο απφ άξζξα πεξηνδηθψλ ηεθκεξίσλ γηα ηηο επηζηήκεο πνπ
ηέηνηνπ είδνπο ηεθκήξηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαθίλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ
απνηειεζκάησλ αιιά δε ζπζηήλεηαη γηα ηελ αλάιπζε παξαζέζεσλ κεγάινπ αξηζκνχ
δεκνζηεχζεσλ θαη ζεσξείηαη γεληθψο αλαμηφπηζηε θαη απξφβιεπηε ζηα απνηειέζκαηα πνπ
επηζηξέθεη. (Norris & Oppenheim, 2007).

ε κηα ζεηξά πξφζθαησλ εξγαζηψλ (Meho & Yang, 2007; Meho & Yang, 2008 θαη Yang &
Meho, 2007) παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα CiteSearch ηεο School of
Librarianship and Information Sciences (SLIS) ηνπ Indiana University ην νπνίν έρεη σο ζηφρν
ηε δεκηνπξγία ελφο εξγαιείνπ γηα ηελ ηαπηφρξνλε αλαδήηεζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ
παξαζέζεσλ (WoS, Scopus, Scholar Google), ηελ απηφκαηε επεμεξγαζία ηνπο κέζσ ηεο
εμαγσγήο κεηαδεδνκέλσλ γηα ηηο δεκνζηεχζεηο αιιά θαη γηα ηηο παξαζέζεηο (δείθηεο
επηθάιπςεο κεηαμχ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, κνλαδηθέο δεκνζηεχζεηο, κνλαδηθέο παξαζέζεηο
θιπ.) θαη ηε δεκηνπξγία δεηθηψλ πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο έξεπλαο ζε αθαδεκατθά
ηκήκαηα. ηελ πηινηηθή θάζε ηνπ έξγνπ νη εξεπλεηέο επεμεξγάζηεθαλ ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ
κειψλ ηεο SLIS (1093 δεκνζηεχζεηο απφ 15 κέιε ΓΔΠ κε 5285 παξαζέζεηο-ζπλνιηθά θαη
απφ ηηο 3 βάζεηο) θαη θαηέιεμαλ ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: α) νη Scopus θαη WoS
αλαθνξηθά κε ηηο παξαζέζεηο έρνπλ ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ επηθάιπςεο (58%), β) ε Scopus
έρεη 14% πεξηζζφηεξεο παξαζέζεηο απφ ηελ WoS, γ) ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαζέζεσλ απφ ηε
Scopus θαη ηε Web of Science απμάλεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ παξαζέζεσλ ηνπ έξγνπ ησλ
κειψλ ΓΔΠ ηεο SLIS πνπ εληνπίδνληαη ζηελ WoS θαηά 35% θαη δ) απφ ηε ζπλδπαζηηθή
ρξήζε ησλ Scopus θαη WoSην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαζέζεσλ γηα
κεκνλσκέλα κέιε ΓΔΠ ηεο SLIS πνηθίιεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ην εξεπλεηηθφ πεδίν θάζε
επηζηήκνλα, θπκαηλφκελν απφ 5% σο 99%.
Οη παξαπάλσ κεηξήζεηο αθνξνχλ δεκνζηεχζεηο ζηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθφξεζεο.
Αληίζηνηρεο κεηξήζεηο έγηλαλ θαη ζηελ πηινηηθή θάζε ηνπ έξγνπ απνηίκεζεο ησλ
εξεπλεηηθψλ εθξνψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα δεκνζηεχζεηο ζηελ νηθνλνκηθή
επηζηήκε. Σν δείγκα ησλ δεκνζηεχζεσλ πεξηειάκβαλε ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεχζεσλ ησλ
κειψλ ΓΔΠ ησλ πέληε παξαγσγηθφηεξσλ (δει. κε ηηο πεξηζζφηεξεο δεκνζηεχζεηο αλά κέινο
ΓΔΠ) ηκεκάησλ νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ. ηελ πξψηε κέηξεζε
πεξηιακβάλνληαλ φιεο νη δεκνζηεχζεηο ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ελψ ζηε δεχηεξε ηέζεθε
ρξνληθφο πεξηνξηζκφο απφ ην 1996 έσο ην 2007. Σα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο κέηξεζεο γηα
ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνζηεχζεσλ έρνπλ σο εμήο:
Καηανομή δημοζιεύζεων Οικονομικών Τμημάηων ζηη WoS και Scopus
Παλεπηζηήκην WoS

Scopus

Δπηθάιπςε
WoSScopus

Κξήηεο

128

149

102 (58%)

Κχπξνπ

147

128

100 (57%)

Μαθεδνλίαο

189

243

153 (55%)

ΟΠΑ

251

224

177 (59%)

Πάηξαο

92

115

85 (69%)

ΣΥΝΟΛΟ

807

859

617 (59%)

Μνλαδηθέο Μνλαδηθέο χλνιν
WoS
Scopus
WoS +
Scopus
–
Αχμεζε
WoS
26 (15%)
47 (27%)
175
(37%)
47 (27%)
28 (16%)
175
(19%)
36 (13%)
90 (32%)
279
(48%)
74 (25%)
47 (16%)
298
(19%)
7 (6%)
30 (25%)
122
(33%)
190 (18%) 242 (23%) 1049
(30%)

Απφ ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο πξνθχπηνπλ ηα εμήο: α) ην πνζνζηφ αιιειν-επηθάιπςεο ησλ
WoS θαη Scopus είλαη ζρεηηθά κηθξφ (59%), β) ε Scopus αλαθηά 8% (52) πεξηζζφηεξεο
δεκνζηεχζεηο απφ ηε WoS, γ) ε WoS απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ
αλαθηήζεθαλ απφ ηε Scopus θαηά 22% (190), δ) ε Scopus απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ
δεκνζηεχζεσλ πνπ αλαθηήζεθαλ απφ ηε WoS θαηά 30% (242), ε) ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε WoS
θαη Scopus απμάλεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δεκνζηεχζεσλ ζε θάζε ηκήκα απφ 19% (ΟΠΑ
θαη Παλ. Κχπξνπ) έσο 48% (Παλ. Μαθεδνλίαο). Η αχμεζε ζε αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ απφ ηε
ζπλδπαζηηθή ρξήζε ζε ζρέζε κε ηε WoS ζρεηίδεηαη αληίζηξνθα κε ηνλ δείθηε απήρεζεο ησλ
δεκνζηεχζεσλ (αξηζκφο παξαζέζεσλ αλά δεκνζίεπζε). Σν ΟΠΑ έρεη δείθηε απήρεζεο 4,66,
ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 6,86 ελψ ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 2,45. Απηφ κπνξεί λα
νθείιεηαη: α) ζην γεγνλφο φηη ηα Σκήκαηα κε δεκνζηεχζεηο κε κεγαιχηεξε απήρεζε
απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν έκπεηξα κέιε ΓΔΠ κε αξθεηέο δεκνζηεχζεηο πξηλ ην 1996 πνπ
θαιχπηνληαη ζπνξαδηθά απφ ηε Scopus θαη β) ζηελ πεξηζζφηεξν επηιεθηηθή θάιπςε ηεο
WoS.
Η θαηαλνκή ησλ παξαζέζεσλ (ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο ηεθκεξίσλ παξάζεζεο–citation
documents θαη φρη ν απφιπηνο αξηζκφο παξαζέζεσλ-citations) ησλ παξαπάλσ δεκνζηεχζεσλ
γηα ηα πέληε νηθνλνκηθά ηκήκαηα έρεη σο εμήο:

Καηανομή παπαθέζεων δημοζιεύζεων Οικονομικών Τμημάηων
ζηιρ WoS και Scopus
Παλεπηζηήκην WoS

Scopus

Δπηθάιπςε
WoSScopus

Κξήηεο

266

525

228 (40%)

Κχπξνπ

983

808

590 (49%)

Μαθεδνλίαο

488

467

271 (39%)

ΟΠΑ

1046

1018

674 (48%)

Πάηξαο

209

284

177 (56%)

ΣΥΝΟΛΟ

2992

3102

1940
(47%)

Μνλαδηθέο Μνλαδηθέο χλνιν
WoS
Scopus
WoS +
Scopus
–
Αχμεζε
WoS
38 (7%)
297 (53%) 563
(112%)
393 (33%) 218 (18%) 1201
(22%)
217 (32%) 196 (29%) 684
(40%)
372 (27%) 344 (25%) 1390
(33%)
32 (10%)
107 (34%) 316
(51%)
1052
1162
4154
(25%)
(28%)
(30%)

Απφ ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο πξνθχπηνπλ ηα εμήο: α) ην πνζνζηφ αιιειν-επηθάιπςεο ησλ
WoS θαη Scopus είλαη κηθξφ (47%), β) ε Scopus αλαθηά 4% (110) πεξηζζφηεξεο παξαζέζεηο
απφ ηε WoS, γ) ε WoS απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ παξαζέζεσλ πνπ αλαθηήζεθαλ απφ ηε
Scopus θαηά 34% (1052), δ) ε Scopus απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ παξαζέζεσλ πνπ
αλαθηήζεθαλ απφ ηε WoS θαηά 39% (1162), ε) ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε WoS θαη Scopus

απμάλεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ παξαζέζεσλ ζε θάζε ηκήκα απφ 22% (Παλ. Κχπξνπ) ή 33%
(ΟΠΑ) έσο 40% (Παλ. Μαθεδνλίαο) θαη 51% (Παλ. Πάηξαο) εάλ εμαηξέζνπκε ην πνζνζηφ
ηνπ Παλ. Κξήηεο (112%) πνπ νθείιεηαη ζε κία δεκνζίεπζε κε πνιχ κεγάιε απήρεζε πνπ
πεξηιακβάλεη ε Scopus θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε WoS. Η αχμεζε ζε αξηζκφ παξαζέζεσλ
απφ ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ζε ζρέζε κε ηε WoS ζρεηίδεηαη αληίζηξνθα κε ηνλ δείθηε
απήρεζεο ησλ δεκνζηεχζεσλ (αξηζκφο παξαζέζεσλ αλά δεκνζίεπζε). Σν ΟΠΑ έρεη δείθηε
απήρεζεο 4,66, ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 6,86 ελψ ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 2,45 θαη ην
Παλεπηζηήκην Πάηξαο 2,59.
Απφ ηνπο δχν παξαπάλσ πίλαθεο πξνθχπηεη φηη γηα ηελ αλάιπζε παξαζέζεσλ ζε έλα corpus
δεκνζηεχζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε ρσξίο ρξνλνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο είλαη
απαξαίηεηε ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε θαη ησλ δχν βάζεσλ δεδνκέλσλ παξαζέζεσλ. Η Scopus
πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο απφ δεκνζηεχζεηο κεηά ην 1996 (έρεη πεξίπνπ 50%
κεγαιχηεξε θάιπςε ζε ηίηινπο πεξηνδηθψλ πνπ επξεηεξηάδεη) ελψ ε WoS πεξηιακβάλεη
πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο γηα πξνγελέζηεξεο ηνπ 1996 δεκνζηεχζεηο (ρξνλνινγηθή θάιπςε απφ
ην 1956 γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο).
Αληίζηνηρε κέηξεζε έγηλε θαη ζε έλα πνιχ κηθξφηεξν δείγκα γηα ηελ πεξηνρή ηεο επηζηήκεο
ησλ ππνινγηζηψλ. Σν δείγκα πεξηιάκβαλε ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεχζεσλ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ
Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.

Καηανομή δημοζιεύζεων Τμ. Εθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ Παν. Μακεδονίαρ
ζηιρ WoS και Scopus
WoS

Scopus

177

313

Δπηθάιπςε
WoSScopus
148 (43%)

Μνλαδηθέο Μνλαδηθέο χλνιν WoS + Scopus –
WoS
Scopus
Αχμεζε WoS
29 (8%)

165 (49%) 342 (93%)

Καηανομή παπαθέζεων Τμ. Εθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ Παν. Μακεδονίαρ
ζηιρ WoS και Scopus
WoS

Scopus

437

669

Δπηθάιπςε
WoSScopus
232 (27%)

Μνλαδηθέο Μνλαδηθέο χλνιν WoS + Scopus –
WoS
Scopus
Αχμεζε WoS
205 (23%) 437 (50%) 874 (100%)

Απφ ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο πξνθχπηεη πσο: α) ην πνζνζηφ αιιεινεπηθάιπςεο ησλ δχν
βάζεσλ ζηηο παξαζέζεηο είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ 27%, β) ε WoS απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ
δεκνζηεχζεσλ ηεο Scopus θαηά 9% (29) θαη ηνλ αξηζκφ παξαζέζεσλ ηεο Scopus θαηά 30%
(205)φκσο: γ) ε Scopus πεξηιακβάλεη 77% (136) πεξηζζφηεξεο δεκνζηεχζεηο θαη 53% (232)
πεξηζζφηεξεο παξαζέζεηο απφ ηε WoS, δ) ε Scopus απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνζηεχζεσλ
ηεο WoS θαηά 93% (165) θαη ησλ αξηζκφ παξαζέζεσλ θαηά 100% (437).
πλεπψο γηα ηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ ε Scopus ππεξέρεη ζπληξηπηηθά ηεο
WoS θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κεγαιχηεξε θάιπςε απφ ηε Scopus ζε πξαθηηθά
ζπλεδξίσλ. Απφ ηα 669 ηεθκήξηα παξαζέζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε Scopus ην 40% είλαη
πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ελψ κεδεληθφ είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο WoS.

Αιιά θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, αλ ζέζνπκε ρξνλνινγηθφ πεξηνξηζκφ γηα
δεκνζηεχζεηο κεηαγελέζηεξεο ηνπ 1996 πνπ θαη νη δχν βάζεηο θαιχπηνπλ ρξνλνινγηθά
νδεγνχκαζηε ζε άιια ζπκπεξάζκαηα. Οη κεηξήζεηο γηα ηε ζπλνιηθή θαηαλνκή ησλ
δεκνζηεχζεσλ θαη ησλ παξαζέζεψλ ηνπο ζηε WoS θαη ζηε Scopus γηα ηα πέληε
παξαγσγηθφηεξα ηκήκαηα νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν ηε δσδεθαεηία
1996-2007 έρνπλ σο εμήο:
Καηανομή δημοζιεύζεων (1996-2007) Οικονομικών Τμημάηων
ζηιρ WoS και Scopus
WoS

Scopus

565

700

Δπηθάιπςε
WoSScopus
519 (70%)

Μνλαδηθέο Μνλαδηθέο χλνιν WoS + Scopus –
WoS
Scopus
Αχμεζε WoS
46 (6%)

181 (24%) 746 (32%)

Καηανομή παπαθέζεων δημοζιεύζεων (1996-2007) Οικονομικών Τμημάηων
ζηιρ WoS και Scopus
WoS

Scopus

1734

2548

Δπηθάιπςε
WoSScopus
1588 (59%)

Μνλαδηθέο
WoS

Μνλαδηθέο
Scopus

146 (5%)

960 (36%)

χλνιν WoS +
Scopus –Αχμεζε
WoS
2694 (55%)

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη: α) ην πνζνζηφ αιιεινεπηθάιπςεο ησλ δχν βάζεσλ
ζηηο παξαζέζεηο παξακέλεη ζρεηηθά ρακειφ 59%, β) ε WoS απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ
δεκνζηεχζεσλ ηεο Scopus θαηά 7% (46) θαη ηνλ αξηζκφ παξαζέζεσλ ηεο Scopus θαηά 6%
(146)φκσο: γ) ε Scopus πεξηιακβάλεη 24% (135) πεξηζζφηεξεο δεκνζηεχζεηο θαη 47% (814)
πεξηζζφηεξεο παξαζέζεηο απφ ηε WoS, δ) ε Scopus απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνζηεχζεσλ
ηεο WoS θαηά 32% (181) θαη ησλ αξηζκφ παξαζέζεσλ θαηά 55% (960).
Άξα γηα ηελ αλάιπζε παξαζέζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε θαη γηα δεκνζηεχζεηο κεηά ην
1996 ε Scopus απνηειεί θαιχηεξε επηινγή απφ ηελ WoS. ε αλάινγν ζπκπέξαζκα
θαηαιήγνπλ θαη νη Norris & Oppenheim (2007) γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζπλνιηθά
εμεηάδνληαο εθηφο απφ ηηο Scopus, WoS θαη ηηο CSA Illumina θαη Google Scholar.
Παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ δηεμνδηθφηεξα νη κεηξήζεηο γηα ηε ζχγθξηζε ησλ επξεηεξίσλ
παξαζέζεσλ WoS θαη Scopus πνπ έγηλαλ ζηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο θάζεο ηνπ έξγνπ
«Αμηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο».
Όπσο
πξναλαθέξζεθε γηα ηνλ (β) άμνλα ηνπ έξγνπ έρεη νινθιεξσζεί θαη έλα πιήζνο κεηξήζεσλ κε
ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο παξαζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζχγθξηζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο κε άιια νκνεηδή παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο θαη ζηε ζχγθξηζε ησλ ηκεκάησλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε άιια αληίζηνηρα ηκήκαηα ειιεληθψλ θαη θππξηαθψλ
παλεπηζηεκίσλ.
Η αλάιπζε παξαζέζεσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα
ηελ απήρεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ αξθεί νη δείθηεο λα πθίζηαληαη
φιεο ηηο απαξαίηεηεο νκαινπνηήζεηο (Wallin, 2005) θαη λα γίλεηαη απφ επαγγεικαηίεο κε
ζεσξεηηθή θαη ηερληθή θαηάξηηζε ζηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηε βηβιηνκεηξηθή (Meho
& Rogers, 2008). Βηβιηνζεθνλφκνη κε γλψζεηο βηβιηνκεηξηθήο είλαη νη θαιχηεξνη ππνςήθηνη

γηα ηε ζηειέρσζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ
ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ.
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