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1. Εισαγωγή
Αντικείµενο της βιβλιοµετρικής ανάλυσης είναι η καταγραφή και επεξεργασία
δεδοµένων που σχετίζονται µε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και η εξαγωγή των
σχετικών «βιβλιοµετρικών δεικτών», όπως ο αριθµός των δηµοσιεύσεων, οι
αναφορές σε αυτές από άλλες δηµοσιεύσεις (citations), ο συσχετισµός τους µε
συγκεκριµένους φορείς, επιστηµονικά πεδία, κ.λπ.
Οι µελέτες που στηρίζονται στη βιβλιοµετρική ανάλυση αυξάνονται συνεχώς τα
τελευταία χρόνια στον διεθνή χώρο. Οι βιβλιοµετρικοί δείκτες µέτρησης της
ερευνητικής δραστηριότητας συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας κατά το δυνατόν
αντικειµενικά
µετρήσιµης
εικόνας
των
ερευνητικών
συστηµάτων.
Χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση ερευνητικών οργανισµών, οµάδων και
ερευνητών, καταγράφουν τα ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η
επιστηµονική κοινότητα, αποτυπώνουν τα νέα ερευνητικά πεδία που αναδύονται
καθώς και τα επιστηµονικά δίκτυα που δηµιουργούνται για την υλοποίηση κοινών
ερευνητικών στόχων.
Αναλυτικότερα, µε βάση τα στοιχεία των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων είναι
δυνατός ο προσδιορισµός χαρακτηριστικών και τάσεων της ερευνητικής
παραγωγής σε επίπεδο φορέα, χώρας ή ευρύτερου συνόλου χωρών, η εκτίµηση
της απήχησης του επιστηµονικού έργου, η αξιολόγηση της ερευνητικής
δραστηριότητας και ο εντοπισµός εθνικών και πολυεθνικών δικτύων µεταξύ
επιστηµόνων και επιστηµονικών κλάδων.
Οι µετρήσεις των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων µε αριθµητικά δεδοµένα
εκφράζονται µε τους «βιβλιοµετρικούς δείκτες». Από αυτούς, ο αριθµός των
δηµοσιεύσεων αποτελεί τον απλούστερο δείκτη για την καταγραφή της παραγωγής
επιστηµονικών εργασιών και κατά συνέπεια του ερευνητικού έργου ανά
επιστήµονα, οργανισµό, επιστηµονικό κλάδο ή χώρα.
Εκτός από τον αριθµό των δηµοσιεύσεων, οι συνηθέστεροι βιβλιοµετρικοί δείκτες
που χρησιµοποιούνται προκειµένου να εκτιµηθεί η απήχηση και η πρωτοτυπία του
επιστηµονικού έργου, βασίζονται στην ανάλυση των αναφορών σε δηµοσιεύσεις
από άλλες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις.
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται προβλήµατα που σχετίζονται µε τον «καθαρισµό»
των πρωτογενών δεδοµένων και την ταυτοποίηση των δηµοσιεύσεων καθώς και
περιορισµοί που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό και τη χρήση του
αριθµού των αναφορών, δεδοµένου ότι ο αριθµός των αναφορών που λαµβάνουν
οι δηµοσιεύσεις επηρεάζεται σηµαντικά από παραµέτρους που παρατίθενται στη
συνέχεια:
Επιστηµονικά πεδία: υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην πρακτική
δηµοσίευσης ερευνητικών εργασιών, στον χρόνο απαξίωσης των ερευνητικών
αποτελεσµάτων και στις πρακτικές αναφορών σε δηµοσιεύσεις (citation patterns)
ανάλογα µε τους επιστηµονικούς τοµείς. Το γεγονός αυτό καθιστά αδόκιµη την
άµεση σύγκριση δεικτών µεταξύ διαφορετικών ερευνητικών πεδίων, συχνά και
µεταξύ επιµέρους περιοχών του ίδιου ευρύτερου επιστηµονικού πεδίου. Για
παράδειγµα, στην ιατρική και στη µοριακή βιολογία, παρατηρείται υψηλότατη
παραγωγικότητα ως προς την ποσότητα των επιστηµονικών άρθρων που
δηµοσιεύονται ανά έτος. Συνήθως, ο αριθµός αναφορών των δηµοσιεύσεων αυτών
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αυξάνεται και φτάνει στο µέγιστο σε µικρό χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευσή
τους. Σε αντίθεση, στις κοινωνικές επιστήµες οι ρυθµοί δηµοσίευσης είναι πολύ πιο
αργοί, ενώ καταγράφονται αναφορές για µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά τη
δηµοσίευσή τους. Στις ανθρωπιστικές επιστήµες, το µεγαλύτερο µέρος των
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων είναι βιβλία, µονογραφίες και άρθρα που
δηµοσιεύονται σε επιστηµονικά περιοδικά εθνικής εµβέλειας. Σε άλλες
επιστηµονικές περιοχές (π.χ. σε ορισµένους κλάδους της πληροφορικής) είναι
κοινή πρακτική η δηµοσίευση σηµαντικών ερευνητικών αποτελεσµάτων σε
συνέδρια, χωρίς να ακολουθεί απαραίτητα αντίστοιχη δηµοσίευση σε επιστηµονικά
περιοδικά. Και στις δύο περιπτώσεις, δηµοσιεύσεις υψηλής επιστηµονικής αξίας,
όπως και µέρος των αναφορών τους, κατά κανόνα δεν καταµετρώνται στις βάσεις
δεδοµένων µε αποτέλεσµα οι βιβλιοµετρικοί δείκτες στις αντίστοιχες επιστηµονικές
περιοχές να µην αποτυπώνουν πλήρως την πραγµατικότητα.
Χρονικό διάστηµα ανάλυσης αναφορών: ο αριθµός των αναφορών σε µια
επιστηµονική εργασία εξαρτάται από το χρονικό διάστηµα που έχει παρέλθει µετά
τη δηµοσίευσή της. Συνήθως οι παλαιότερες δηµοσιεύσεις έχουν και περισσότερες
αναφορές, χωρίς αυτό να συνδέεται πάντα µε την απήχησή τους στην
επιστηµονική κοινότητα. Για την εξοµάλυνση των διαφορών που οφείλονται
αποκλειστικά στη φυσιολογική αύξηση του αριθµού των αναφορών σε παλαιότερες
δηµοσιεύσεις, ορίζονται συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα για τη µέτρηση των
αναφορών σε µία δηµοσίευση.
Είδος επιστηµονικών δηµοσιεύσεων: ο αριθµός των αναφορών επηρεάζεται
επίσης σηµαντικά από τον τύπο της δηµοσίευσης. Τα άρθρα ανασκόπησης (review)
έχουν περισσότερες αναφορές από τα απλά επιστηµονικά άρθρα. Για τον λόγο
αυτό, ο προσδιορισµός διαφορετικών βιβλιοµετρικών δεικτών ανάλογα µε το είδος
της δηµοσίευσης, είναι απαραίτητος σε περιπτώσεις αξιολόγησης του
επιστηµονικού έργου µιας ερευνητικής οµάδας ή µεµονωµένων ερευνητών.
Οι παραπάνω προβληµατισµοί δεν αναιρούν τη σηµασία των βιβλιοµετρικών
δεικτών ως πολύτιµη πηγή δεδοµένων και, όπως άλλωστε ισχύει µε την ερµηνεία
των περισσότερων δεικτών, µπορούν να ξεπεραστούν όταν οι βιβλιοµετρικοί
δείκτες ερµηνευτούν στο σωστό πλαίσιο.
Το ΕΚΤ ακολουθεί τις πλέον έγκυρες µεθοδολογικές προσεγγίσεις ευθυγραµµίζεται
συνεχώς µε τις εξελίξεις στον χώρο της βιβλιοµετρικής επιστήµης. Σε αυτήν την
κατεύθυνση, ανέπτυξε εξειδικευµένες εφαρµογές λογισµικού για την επεξεργασία
των πρωτογενών δεδοµένων που προέρχονται από τις υπάρχουσες βάσεις
δεδοµένων και τον υπολογισµό των βιβλιοµετρικών δεικτών (καθαρισµός,
θεµατική
κατηγοριοποίηση,
κανονικοποίηση,
υπολογισµός,
γραφιστική
απεικόνιση).
Στη συνέχεια παρατίθενται τα κυριότερα σηµεία της µεθοδολογικής προσέγγισης
που ακολουθεί το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης.
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2. Βάσεις δεδοµένων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων
∆ιεθνώς, οι πλέον καθιερωµένες βάσεις δεδοµένων που περιλαµβάνουν
βιβλιογραφικές εγγραφές επιστηµονικών δηµοσιεύσεων σε παγκόσµιο επίπεδο και
στοιχεία για τις αναφορές µεταξύ τους, είναι τα συστήµατα Web of Science (της
εταιρίας Thomson Reuters), Scopus (της Elsevier) και Google Scholar (της
Google).
Στο σύστηµα Web of Science (WoS) ευρετηριάζονται πάνω από 12.000
περιοδικά τα οποία υπόκεινται σε αξιολόγηση κριτών (peer-review) ενώ από το
1990 προστέθηκε και η καταγραφή ορισµένων πρακτικών συνεδρίων. Είναι η
παλαιότερη βάση δεδοµένων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων µε βιβλιογραφικές
εγγραφές και αναφορές που χρονολογούνται, για ορισµένους επιστηµονικούς
κλάδους, από το 1900. Περιλαµβάνονται αναλυτικά µεταδεδοµένα για άρθρα,
συγγραφείς και ερευνητικούς οργανισµούς. Σηµαντικό πλεονέκτηµα του Web of
Science θεωρείται η αξιοπιστία του, αποτέλεσµα της αυστηρής αξιολόγησης των
εκδόσεων και κυρίως των περιοδικών που εισάγονται στο σύστηµα βάσει
συγκεκριµένων κριτηρίων, µεταξύ των οποίων και η επιστηµονική τους απήχηση.
Στο σύστηµα Scopus ευρετηριάζονται 18.500 τίτλοι περιοδικών, πρακτικά
συνεδρίων και βιβλία. Όπως και στο σύστηµα WoS, τα µεταδεδοµένα περιέχουν
αναλυτικά στοιχεία για άρθρα, συγγραφείς και οργανισµούς, ενώ η εισαγωγή των
εκδόσεων πραγµατοποιείται µετά από ποιοτική αξιολόγηση βάσει κριτηρίων. Το
σύστηµα Scopus παρέχει, σε σχέση µε το σύστηµα WoS, πιο ισορροπηµένη
γεωγραφική κάλυψη, υστερεί όµως χρονικά: οι παλαιότερες βιβλιογραφικές
εγγραφές ξεκινούν το 1966, ενώ οι αναφορές σε δηµοσιεύσεις καταγράφονται
µετά το 1995.
Το σύστηµα Google Scholar περιλαµβάνει έναν τεράστιο αριθµό πηγών, πολλές
από τις οποίες αφορούν δηµοσιεύµατα «γκρίζας βιβλιογραφίας» (π.χ. ακαδηµαϊκές
εργασίες, διατριβές, τεχνικές εκθέσεις, παραδοτέα ερευνητικών έργων). Παρά το
µεγάλο εύρος σε περιεχόµενο, τα µεταδεδοµένα των εγγραφών είναι περιορισµένα
και απουσιάζουν κρίσιµα στοιχεία για τη γεωγραφική προέλευση ή τη διεύθυνση
των οργανισµών στους οποίους ανήκουν οι συγγραφείς. Επιπλέον, τα κριτήρια
εισαγωγής των πηγών του περιεχοµένου είναι περιορισµένα, ενώ δεν διατίθενται
ακριβή στοιχεία για τη γεωγραφική ή τη θεµατική κάλυψη που παρέχει το
σύστηµα.
Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, το σύστηµα Google Scholar, παρά τον
τεράστιο αριθµό πηγών που περιλαµβάνει, δεν είναι κατάλληλο για βιβλιοµετρικές
αναλύσεις που αναφέρονται σε επίπεδο χωρών ή οργανισµών, λόγω της έλλειψης
µεταδεδοµένων που απαιτούνται για την ταυτοποίηση των δηµοσιεύσεων και της
απουσίας κριτηρίων που διασφαλίζουν την ποιότητα των δηµοσιεύσεων που
περιλαµβάνονται στο σύστηµα.
Όσον αφορά τα συστήµατα Web of Science και Scopus, και τα δύο διασφαλίζουν
τη διάθεση αναλυτικών µεταδεδοµένων και την ποιότητα των δηµοσιεύσεων που
περιλαµβάνουν και είναι αυτά που χρησιµοποιούνται διεθνώς για την υλοποίηση
βιβλιοµετρικών µελετών. Οι βάσεις δεδοµένων των δύο αυτών συστηµάτων
επικαιροποιούνται σε συνεχή βάση, διευρύνουν τον αριθµό και το εύρος των
επιστηµονικών περιοδικών που ευρετηριάζουν ενώ εµπλουτίζουν τις πηγές
δεδοµένων συµπεριλαµβάνοντας πρακτικά συνεδρίων, βιβλία, µονογραφίες κ.λπ.
Ωστόσο και οι δύο βάσεις δεν επιτυγχάνουν να παρέχουν πλήρη κάλυψη των
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, τόσο γεωγραφικά (αναφέρεται ότι η WoS έχει
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καλύτερη κάλυψη των αγγλόφωνων περιοδικών και κυρίως των ΗΠΑ ενώ η
Scopus έχει καλύτερη κάλυψη των ευρωπαϊκών περιοδικών) όσο και θεµατικά στα
διάφορα επιστηµονικά πεδία (αναφέρεται ότι η WoS υπερτερεί στην κάλυψη των
επιστηµονικών περιοχών Natural Sciences ενώ η Scopus των Medical Sciences).
Στη σειρά εκδόσεων του ΕΚΤ, περιλαµβάνονται βιβλιοµετρικές αναλύσεις µε
στοιχεία που αντλούνται, εναλλάξ, από τις βάσεις δεδοµένων Web of Science και
Scopus. Αναλυτικότερα, οι µελέτες της σειράς καλύπτουν εκάστη διάστηµα
δεκαετίας και δηµοσιεύονται σε ετήσια βάση - Web of Science κάθε ζυγό έτος και
Scopus κάθε µονό.
Με την παρουσίαση δεικτών που προκύπτουν από τις δύο πλέον καθιερωµένες
διεθνώς βάσεις δεδοµένων το ΕΚΤ στοχεύει να δώσει µια πληρέστερη εικόνα όσον
αφορά σηµαντικούς δείκτες παραγωγής της χώρας και διευρύνει τον αριθµό των
ελληνικών δηµοσιεύσεων και τα επιστηµονικά πεδία που καλύπτονται.
Για τους σκοπούς των µελετών του ΕΚΤ, η Thomson Reuters (Web of Science) και,
αντίστοιχα, η Elsevier (Scopus) διαµoρφώνουν διαφοροποιηµένα σύνολα
στοιχείων, εµπλουτισµένα µε δεδοµένα ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισµός των
δεικτών που φιλοξενούνται στις µελέτες και η σύγκριση της Ελλάδας µε τις
υπόλοιπες χώρες.

3. Βιβλιοµετρικοί δείκτες
Για τον προσδιορισµό των κύριων χαρακτηριστικών της ελληνικής επιστηµονικής
παραγωγής σε δηµοσιεύσεις υιοθετήθηκαν βιβλιοµετρικοί δείκτες οι οποίοι είναι
καθιερωµένοι στη διεθνή βιβλιογραφία, και χρησιµοποιούνται σε αντίστοιχες
µελέτες.
Αναλυτικότερα στις
ακόλουθοι δείκτες:

βιβλιοµετρικές

αναλύσεις

του

ΕΚΤ










Αριθµός δηµοσιεύσεων (Number of publications)







Αριθµός δηµοσιεύσεων µε υψηλή απήχηση (P Top X%)

παρουσιάζονται

οι

Μερίδιο (%) δηµοσιεύσεων (Share of publications)
Ποσοστό (%) δηµοσιεύσεων που λαµβάνουν αναφορές (% cited papers)
Αριθµός αναφορών σε δηµοσιεύσεις (Number of citations)
Μερίδιο (%)αναφορών (Share of citations)
∆είκτης απήχησης (Citation impact)
Σχετικός δείκτης απήχησης (Relative citation impact)
Σχετικός δείκτης απήχησης – κανονικοποιηµένος βάσει επιστηµονικού πεδίου
(Field normalized citation score)
Ποσοστό (%) δηµοσιεύσεων µε υψηλή απήχηση (Top X%)
Μερίδιο (%) δηµοσιεύσεων µε διεθνείς συνεργασίες
Μερίδιο (%) δηµοσιεύσεων µε ελληνικές συνεργασίες
Μερίδιο (%) δηµοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες
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∆ΕΙΚΤΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Ο αριθµός των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων
υπολογίζεται:

Αριθµός
δηµοσιεύσεων
(Number of
publications)

Μερίδιο (%)
δηµοσιεύσεων
(Share of publications)

Ποσοστό (%)
δηµοσιεύσεων που
λαµβάνουν αναφορές
(% cited papers)

Αριθµός αναφορών
σε δηµοσιεύσεις
(Number of citations)

Μερίδιο
(%)αναφορών
(Share of citations)

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Υποδηλώνει τον όγκο παραγωγής των
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων:

 στο σύνολο της χώρας.

 της Ελλάδας.

 ανά κατηγορία φορέων.

 των διαφόρων κατηγοριών φορέων.

 ανά επιστηµονικό πεδίο.

 του κάθε επιστηµονικού πεδίου.

 ανά φορέα.

 των µεµονωµένων φορέων.

Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) του αριθµού
των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων:

Υποδηλώνει τη συµµετοχή όσον αφορά την
παραγωγή επιστηµονικών δηµοσιεύσεων που
έχει:

 της Ελλάδας επί του συνολικού αριθµού των
δηµοσιεύσεων των χωρών µελών της ΕΕ ή
του ΟΟΣΑ.

 η Ελλάδα στο σύνολο των χωρών µελών
της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ.

 µιας κατηγορίας φορέων επί του συνολικού
αριθµού των ελληνικών δηµοσιεύσεων.

 η κατηγορία φορέων στο σύνολο των
ελληνικών δηµοσιεύσεων.

 ενός επιστηµονικού πεδίου επί του
συνολικού αριθµού των ελληνικών
δηµοσιεύσεων.

 το επιστηµονικό πεδίο στο σύνολο των
επιστηµονικών πεδίων.

 ενός φορέα επί του συνολικού αριθµού των
δηµοσιεύσεων της κατηγορίας στην οποία
ανήκει.

 ο φορέας στο σύνολο των δηµοσιεύσεων της
κατηγορίας στην οποία ανήκει.

Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) των
δηµοσιεύσεων που έχουν λάβει τουλάχιστον
µία αναφορά. Ο υπολογισµός
πραγµατοποιείται σε επικαλυπτόµενα χρονικά
διαστήµατα πέντε ετών στα παρακάτω
επίπεδα:

Αποτελεί δείγµα της αναγνωρισιµότητας των
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων:

 στο σύνολο της χώρας.

 της Ελλάδας.

 ανά κατηγορία φορέων.

 των διαφόρων κατηγοριών φορέων.

 ανά φορέα.

 των µεµονωµένων φορέων.

Ο αριθµός των αναφορών που έλαβαν οι
δηµοσιεύσεις µιας πενταετίας κατά τη διάρκεια
της ίδιας πενταετίας υπολογίζεται:

Υποδηλώνει την αναγνωρισιµότητα και την
επιρροή των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων:

 στο σύνολο της χώρας.

 της Ελλάδας.

 ανά κατηγορία φορέων.

 των διαφόρων κατηγοριών φορέων.

 ανά επιστηµονικό πεδίο.

 του κάθε επιστηµονικού πεδίου.

 ανά φορέα.

 των µεµονωµένων φορέων.

Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) του αριθµού
των αναφορών (χρονικά διαστήµατα
πενταετίας) που έλαβαν οι επιστηµονικές
δηµοσιεύσεις:

Υποδηλώνει τη συµµετοχή όσον αφορά την
αναγνωρισιµότητα και στην επιρροή των
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων που έχει:

 της Ελλάδας επί του συνολικού αριθµού των
αναφορών που έλαβαν οι δηµοσιεύσεις των
χωρών µελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ.

 η Ελλάδα στο σύνολο των χωρών µελών
της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ.

 µιας κατηγορίας φορέων επί του συνολικού
αριθµού των αναφορών που έλαβαν οι
ελληνικές δηµοσιεύσεις.

 η κατηγορία φορέων στο σύνολο των
ελληνικών δηµοσιεύσεων.

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης
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∆ΕΙΚΤΗΣ

∆είκτης απήχησης
(Citation impact)

Σχετικός δείκτης
απήχησης
(Relative citation
impact)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 ενός επιστηµονικού πεδίου επί του
συνολικού αριθµού των αναφορών που
έλαβαν οι ελληνικές δηµοσιεύσεις.

 το επιστηµονικό πεδίο στο σύνολο των
επιστηµονικών πεδίων.

 ενός φορέα επί του συνολικού αριθµού των
αναφορών που έλαβαν οι δηµοσιεύσεις της
κατηγορίας στην οποία ανήκει.

 ο φορέας στο σύνολο της κατηγορίας στην
οποία ανήκει.

Ο δείκτης απήχησης είναι ο µέσος όρος
αναφορών ανά δηµοσίευση και υπολογίζεται
ως ο λόγος του αριθµού των αναφορών που
καταγράφονται σε ορισµένη χρονική περίοδο
προς το συνολικό αριθµό των δηµοσιεύσεων
της ίδιας χρονικής περιόδου. Ο δείκτης
απήχησης υπολογίζεται, ανά διαστήµατα
πενταετίας, για την εκτίµηση της απήχησης
του συνόλου των ελληνικών δηµοσιεύσεων.

Υποδηλώνει την απήχηση των δηµοσιεύσεων.

Ο σχετικός δείκτης απήχησης συγκρίνει την
απήχηση των δηµοσιεύσεων µιας οντότητας
(π.χ. της Ελλάδας) σε σχέση µε την απήχηση
των δηµοσιεύσεων ενός καθορισµένου
συνόλου αναφοράς (π.χ. χώρες µέλη ΟΟΣΑ)
και προκύπτει από τη διαίρεση των
αντίστοιχων δεικτών απήχησης. Όταν η τιµή
του σχετικού δείκτη απήχησης είναι
µεγαλύτερη από 1, οι δηµοσιεύσεις της
οντότητας που εξετάζεται έχουν µεγαλύτερη
απήχηση από το µέσο όρο του συνόλου
αναφοράς. Ο δείκτης αυτός δεν λαµβάνει
υπόψη τις διαφοροποιήσεις στις πρακτικές
αναφορών στις διαφορετικές επιστηµονικές
περιοχές.

Αναφέρεται στο σύνολο των ελληνικών
δηµοσιεύσεων και συγκρίνει την απήχηση των
ελληνικών δηµοσιεύσεων σε σχέση µε τις
δηµοσιεύσεις των χωρών µελών της ΕΕ και
του ΟΟΣΑ.

Ο σχετικός αυτός δείκτης απήχησης
χρησιµοποιείται µόνο για την αποτύπωση της
θέσης που καταλαµβάνει η Ελλάδα σε σχέση
µε τις χώρες µέλη της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ και
υπολογίζεται ως ο λόγος του δείκτη απήχησης
του συνόλου των ελληνικών δηµοσιεύσεων
προς το δείκτη απήχησης των δηµοσιεύσεων
των χωρών µελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.

Σχετικός δείκτης
απήχησης –
κανονικοποιηµένος
βάσει επιστηµονικού
πεδίου
(Field normalized
citation score)

Ο δείκτης απήχησης µετά από κανονικοποίηση
βάσει των διαφορετικών επιστηµονικών
θεµατικών περιοχών συγκρίνει την απήχηση
µιας δηµοσίευσης σε σχέση µε την απήχηση
που έχουν οι δηµοσιεύσεις σε παγκόσµιο
επίπεδο στην ίδια επιστηµονική περιοχή.
Πρόκειται για το δείκτη Field Normalized
Citation Score, ο οποίος υπολογίζεται µε βάση
την κατανοµή των δηµοσιεύσεων στις
επιµέρους θεµατικές περιοχές που
χρησιµοποιούν οι βάσεις Web of Science και
Scopus µέσω του εξειδικευµένου λογισµικού
το οποίο ανέπτυξε το ΕΚΤ. Όταν η τιµή του
σχετικού δείκτη απήχησης είναι µεγαλύτερη
από 1, οι δηµοσιεύσεις της οντότητας που
εξετάζεται έχουν µεγαλύτερη απήχηση από
τον παγκόσµιο µέσο όρο. Υπολογίζονται οι
σχετικοί δείκτες απήχησης µετά από
κανονικοποίηση για:
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∆ΕΙΚΤΗΣ

Αριθµός
δηµοσιεύσεων µε
υψηλή απήχηση
(P Top X%)

Ποσοστό (%)
δηµοσιεύσεων µε
υψηλή απήχηση
(Top X%)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 το σύνολο των ελληνικών δηµοσιεύσεων.

 της Ελλάδας.

 τις ελληνικές δηµοσιεύσεις ανά
επιστηµονικό πεδίο.

 της Ελλάδας στα έξι κύρια επιστηµονικά
πεδία.

 το σύνολο των δηµοσιεύσεων µιας
κατηγορίας φορέων.

 των διαφόρων κατηγοριών φορέων.

 τις δηµοσιεύσεις µιας κατηγορίας φορέων
ανά επιστηµονικό πεδίο.

 των διαφόρων κατηγοριών φορέων στα έξι
κύρια επιστηµονικά πεδία.

 το σύνολο των δηµοσιεύσεων ενός φορέα.

 των µεµονωµένων φορέων.

 τις δηµοσιεύσεις ενός φορέα ανά
επιστηµονικό πεδίο.

 των µεµονωµένων φορέων στα έξι κύρια
επιστηµονικά πεδία.

Πρόκειται για τον αριθµό των επιστηµονικών
δηµοσιεύσεων που σε παγκόσµιο επίπεδο και
ανά έτος κατατάσσονται υψηλά στην
ποσοστιαία κατάταξη των δηµοσιεύσεων στο
αντίστοιχο επιστηµονικό πεδίο. Η κατάταξη
πραγµατοποιείται βάσει του αριθµού
αναφορών. Ο δείκτης υπολογίζεται για
χρονικά διαστήµατα πενταετίας, αφορά τα
εκατοστηµόρια 1, 5, 10, 25 και 50 (δηλαδή
τον αριθµό των δηµοσιεύσεων που
κατατάσσονται παγκοσµίως στο 1%, 5%,
10%, 25% και 50% των δηµοσιεύσεων µε την
υψηλότερη απήχηση) και αναφέρεται:

Υποδηλώνει τον όγκο παραγωγής
δηµοσιεύσεων υψηλής απήχησης:

 στο σύνολο της χώρας.

 της Ελλάδας.

 ανά κατηγορία φορέων.

 των διαφόρων κατηγοριών φορέων.

 ανά φορέα.

 των µεµονωµένων φορέων.

Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) του αριθµού
των δηµοσιεύσεων µιας οντότητας που ανά
έτος χαρακτηρίζονται ως δηµοσιεύσεις µε
υψηλή απήχηση επί του συνολικού αριθµού
των δηµοσιεύσεων της οντότητας το ίδιο έτος.
Όταν η ποσοστιαία κατανοµή των
δηµοσιεύσεων µε υψηλή απήχηση της
εξεταζόµενης οντότητας προσεγγίζει ή
υπερβαίνει την αντίστοιχη παγκόσµια
κατανοµή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%, η
οντότητα θεωρείται ότι προσεγγίζει ή
υπερβαίνει αντίστοιχα τον παγκόσµιο µέσο
όρο. Ο δείκτης υπολογίζεται για χρονικά
διαστήµατα πενταετίας:

Συγκρίνει σε σχέση µε τον παγκόσµιο µέσο
όρο την κατανοµή των δηµοσιεύσεων µε
υψηλή απήχηση στο σύνολο των
δηµοσιεύσεων:

 στο σύνολο της χώρας.

 της Ελλάδας.

 ανά κατηγορία φορέων.

 των διαφόρων κατηγοριών φορέων.

 ανά φορέα.

 των µεµονωµένων φορέων.

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

7

4. Επιστηµονικά πεδία
Μεταξύ των δεδοµένων που παρέχουν οι διεθνείς βάσεις επιστηµονικών
δηµοσιεύσεων Web of Science και Scopus, είναι και η κατηγοριοποίηση των
δηµοσιεύσεων σε συγκεκριµένες επιστηµονικές περιοχές. Και στις δύο βάσεις, οι
δηµοσιεύσεις διαχωρίζονται θεµατικά σε επιστηµονικές περιοχές, συχνά
διαφορετικές σε κάθε βάση, µε κριτήριο το περιοδικό στο οποίο δηµοσιεύονται.
Όπως αναλυτικά σηµειώνεται και στη συνέχεια, ένα περιοδικό, και κατά συνέπεια
και οι δηµοσιεύσεις που περιλαµβάνονται σε αυτό, µπορεί να ανήκει σε
περισσότερες από µία επιστηµονικές περιοχές.
Ο αναλυτικός αυτός διαχωρισµός των ελληνικών δηµοσιεύσεων στις εξειδικευµένες
επιστηµονικές περιοχές που προτείνονται από τις βάσεις, χρησιµοποιείται στις
βιβλιοµετρικές αναλύσεις του ΕΚΤ για την άντληση των δεδοµένων που αφορούν
τον υπολογισµό του κανονικοποιηµένου δείκτη απήχησης ο οποίος γίνεται σε
επίπεδο δηµοσίευσης, αλλά και για τον εντοπισµό συγκεκριµένων περιοχών
αριστείας.
Για την ανάδειξη των ευρύτερων επιστηµονικών περιοχών στις οποίες
δραστηριοποιούνται οι ελληνικοί φορείς και µε στόχο την εξασφάλιση της
συγκρισιµότητας των αποτελεσµάτων µε αντίστοιχες διεθνείς µελέτες, οι ελληνικές
δηµοσιεύσεις εντάσσονται σε 6 κύρια επιστηµονικά πεδία και 42 υποκατηγορίες,
σύµφωνα µε τη διεθνώς αναγνωρισµένη κατηγοριοποίηση των επιστηµονικών
περιοχών που υιοθετεί ο ΟΟΣΑ στο εγχειρίδιο Frascati (Revised Field οf Science
and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual, 2007, OECD).
Για τον σκοπό αυτό, οι εξειδικευµένες θεµατικές περιοχές των βάσεων δεδοµένων
Web of Science και Scopus έχουν συσχετισθεί µε τα έξι επιστηµονικά πεδία και τις
υποκατηγορίες τους, όπως αυτές προτείνονται από το εγχειρίδιο Frascati*:
1. Natural Sciences (Mathematics / Computer and information sciences /
Physical sciences / Chemical sciences / Earth and related environmental
sciences / Biological sciences / Other natural sciences)
2. Engineering & Technology (Civil engineering / Electrical engineering electronic engineering - information engineering / Mechanical engineering /
Chemical engineering /
Materials engineering / Medical engineering /
Environmental engineering / Environmental biotechnology / Industrial
Biotechnology / Nano-technology / Other engineering and technologies)
3. Medical & Health Sciences (Basic medicine / Clinical medicine / Health
sciences / Health biotechnology / Other medical sciences )
4. Agricultural Sciences (Agriculture, forestry, and fisheries / Animal and dairy
science / Veterinary science / Agricultural biotechnology / Other agricultural
sciences)
5. Social Sciences (Psychology / Economics and business / Educational sciences
/ Sociology / Law / Political Science / Social and economic geography / Media
and communications Other social sciences)

*
Για την απόδοση των επιστηµονικών πεδίων υιοθετούνται οι όροι στην αγγλική γλώσσα προκειµένου
να αποφευχθούν τυχόν παρερµηνείες από τη χρήση ελληνικών όρων.
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6. Ηumanities (History and archaeology / Languages and literature /
Philosophy, ethics and religion / Art (arts, history of arts, performing arts,
music) / Other humanities)
Ο αναλυτικός συσχετισµός των εξειδικευµένων θεµατικών περιοχών της βάσης
Web of Science µε τα επιστηµονικά πεδία της ταξινόµησης Frascati παρατίθεται
εδώ και της βάσης Scopus εδώ.

5. Κατηγορίες ελληνικών φορέων που παράγουν επιστηµονικές
δηµοσιεύσεις
Η ανάλυση των ελληνικών επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και ο υπολογισµός των
αντίστοιχων βιβλιοµετρικών δεικτών πραγµατοποιείται σε τρία διαφορετικά επίπεδα
(levels of aggregation):





για το σύνολο των ελληνικών δηµοσιεύσεων
για διακριτές κατηγορίες φορέων
για µεµονωµένους φορείς.

Οι ελληνικοί φορείς κατατάσσονται σε «κατηγορίες» µε βάση τον τοµέα στον οποίο
δραστηριοποιούνται π.χ. ανώτατη εκπαίδευση, έρευνα, παροχή υπηρεσιών υγείας
κ.λπ., το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας τους και τον χαρακτήρα τους ως δηµόσιοι ή
ιδιωτικοί οργανισµοί.
Αναλυτικότερα οι κύριες κατηγορίες φορέων* είναι:

 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα - Πανεπιστηµιακός Τοµέας: στην
κατηγορία περιλαµβάνονται τα ελληνικά Πανεπιστήµια και Πολυτεχνεία, τα
οποία στη συνέχεια αναφέρονται ως «Πανεπιστήµια». Στην κατηγορία
περιλαµβάνονται επίσης οι δηµοσιεύσεις που προέρχονται από τα Ερευνητικά
Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και τα αντίστοιχα Πανεπιστηµιακά
Νοσοκοµεία τα οποία λειτουργούν σε κάθε Πανεπιστήµιο.

 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα - Τεχνολογικός Τοµέας: στην κατηγορία
περιλαµβάνονται τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και η Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

 Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ): στην κατηγορία περιλαµβάνονται οι
ερευνητικοί φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας.

*
Αναφέρονται οι
µελετών.

8 κατηγορίες φορέων που χρησιµοποιήθηκαν στην δεύτερη έκδοση της σειράς
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Κατηγορίες ελληνικών φορέων που παράγουν δηµοσιεύσεις

Τοµέας

Κατηγορία

Συντοµογραφία

Περιγραφή

Ανώτατη

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα: Πανεπιστηµιακός
Τοµέας

Πανεπιστήµια

Πανεπιστήµια και Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά
Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία

Τεχνολογικός Τοµέας

ΤΕΙ

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ

Ερευνητικοί φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Εκπαίδευση

Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας

τη

Ερευνα
Λοιποί ∆ηµόσιοι Ερευνητικοί Φορείς

Λοιποί ∆ηµόσιοι Ερευνητικοί
Φορείς

Αλλοι ερευνητικοί φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από
διάφορα Υπουργεία

∆ηµόσιοι Φορείς Υγείας

∆ηµόσιοι Φορείς Υγείας

∆ηµόσια Νοσοκοµεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, λοιπά νοσοκοµεία, κλινικές και φορείς που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, νοσοκοµεία που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.

Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας

Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας

Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της
υγείας όπως ιδιωτικά νοσοκοµεία, κλινικές, διαγνωστικά
κέντρα, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.

Λοιποί ∆ηµόσιοι Φορείς

Υπουργεία, µουσεία, ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, λοιποί δηµόσιοι φορείς και δηµόσιες επιχειρήσεις

Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς

Λοιποί ιδιωτικοί φορείς όπως ιδιωτικά εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, µουσεία, τράπεζες, µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί,
µη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωφελή ιδρύµατα και
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα.

Υγεία

Λοιποί ∆ηµόσιοι Φορείς

Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς
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 Λοιποί ∆ηµόσιοι Ερευνητικοί Φορείς: στην κατηγορία περιλαµβάνονται οκτώ
ερευνητικοί φορείς οι οποίοι
συγκεκριµένα:

εποπτεύονται

από διάφορα Υπουργεία και



Ακαδηµία Αθηνών - συµπεριλαµβάνονται οι δηµοσιεύσεις του Ιδρύµατος
Ιατροβιολογικών Ερευνών / Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.



Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ιόφαντος» (πρώην
Ερευνητικό Ακαδηµαΐκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) /
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.



Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ). Έχει συγχωνευθεί στον
Ελληνικό Αγροτικό Οργανισµό ∆ΗΜΗΤΡΑ / Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων



Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ)
(πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΓΜΕ).
Λειτουργεί ως Ινστιτούτο που υπάγεται, ως Γενική ∆ιεύθυνση, στο
Ε.Κ.Β.Α.Α. (Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης & Αειφόρου Ανάπτυξης) / Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής



Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)
Το 2011 το ΙΤΣΑΚ συγχωνεύθηκε µε τον Οργανισµό Αντισεισµικού
Σχεδιασµού και Προστασίας ΟΑΣΠ, χωρίς να µεταβληθεί η ερευνητική του
οντότητα. / Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.



Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.



Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας



Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο / Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων

/

Υπουργείο
Ερευνών

Περιβάλλοντος,
/

Υπουργείο

 ∆ηµόσιοι Φορείς Υγείας: στην κατηγορία περιλαµβάνονται τα ∆ηµόσια
Νοσοκοµεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας -εκτός από τα
πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία και τις πανεπιστηµιακές κλινικές οι δηµοσιεύσεις
των οποίων προσµετρώνται στα Πανεπιστήµια-, τα λοιπά νοσοκοµεία και οι
φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθώς και τα νοσοκοµεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Ενδεικτικά στην κατηγορία περιλαµβάνονται, πλην των ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων,
φορείς όπως: η Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΣ∆Υ), το Ερευνητικό Κέντρο
Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και
Θεραπείας του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη και των Επιπλοκών του (ΕΚΕ∆Ι), το Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), το Ινστιτούτο Υγείας του
Παιδιού (ΙΥΠ), το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο κ.ά.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται η σηµαντική δυσκολία στην ταυτοποίηση των
δηµοσιεύσεων της κατηγορίας, λόγω της συχνής εµφάνισης συντοµογραφιών
και ελλιπών στοιχείων αντί για τα πλήρη ονόµατα των νοσοκοµείων. Η δυσκολία
στην επεξεργασία των δηµοσιεύσεων των φορέων της κατηγορίας είχε ως
συνέπεια την αδυναµία πλήρους ταυτοποίησης του 9,5% περίπου των
δηµοσιεύσεων της κατηγορίας. Παρά το γεγονός αυτό, δεδοµένης της
συνεισφοράς των δηµόσιων νοσοκοµείων και των λοιπών φορέων υγείας στην
παραγωγή επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, επιχειρήθηκε ο προσδιορισµός
αναλυτικών βιβλιοµετρικών δεικτών ανά φορέα.
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 Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας: Στην κατηγορία περιλαµβάνονται οι ιδιωτικοί φορείς
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο
χώρο της υγείας όπως τα ιδιωτικά
νοσοκοµεία, οι κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα, τα ερευνητικά κέντρα κ.λπ.
Η εµφάνιση ελλιπών στοιχείων ισχύει και για την κατηγορία των Ιδιωτικών
Φορέων Υγείας µε συνέπεια την αδυναµία ταυτοποίησης του 30% περίπου των
δηµοσιεύσεων, που όµως αφορούν κυρίως µικρότερα διαγνωστικά και
εξεταστικά κέντρα.

 Λοιποί ∆ηµόσιοι Φορείς: περιλαµβάνονται οργανισµοί που αναφέρονται στο
«Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής ∆ιοίκησης» και δεν ανήκουν
σαφώς στις προηγούµενες κατηγορίες (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,
Ερευνητικοί Φορείς, Φορείς Υγείας), τα δηµόσια µουσεία καθώς και οι φορείς
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας εκτός των νοσοκοµείων. Αναλυτικότερα, στην
κατηγορία αυτή εντάσσονται Υπουργεία, δηµόσιοι φορείς και επιχειρήσεις που
εποπτεύονται από αυτά, δηµόσια µουσεία, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων, Σχολή
Ικάρων, Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής κ.ά.), οι στρατιωτικές σχολές, η
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κ.λπ. Επισηµαίνεται ότι η κατηγορία
περιλαµβάνει και φορείς που δεν υπάγονται απευθείας στο δηµόσιο τοµέα
περιλαµβάνονται όµως στο Μητρώο ως επιχειρήσεις γενικότερου οικονοµικού ή
άλλου δηµόσιου συµφέροντος.
Οι σηµαντικότεροι από τους φορείς της κατηγορίας όσον αφορά την παραγωγή
δηµοσιεύσεων είναι τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης, η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ), η Ελληνική
Αεροπορική Βιοµηχανία (ΕΑΒ), το Ίδρυµα Ορµύλια, το Γενικό Χηµείο του
Κράτους, η Ανώνυµη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραµικών και
Πυρίµαχων (ΕΚΕΠΥ), ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ), η Εφορεία
Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
Νότιας
Ελλάδας
του
Υπουργείου
Πολιτισµού (µε δηµοσιεύσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή απήχηση) και
δηµόσια µουσεία.

 Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς: Περιλαµβάνονται ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
τράπεζες, µουσεία, µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, µη κυβερνητικές οργανώσεις,
κοινωφελή ιδρύµατα και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα (παραγωγικές και
παροχής υπηρεσιών). Στην κατηγορία αυτή διακρίνονται ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί
φορείς όπως το Μeditarranean Agronomic Insitute of Chania, το Athens
Information Technology, το DEREE - The American College of Greece, η
Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, το CITY College του
Πανεπιστηµίου του Sheffield , το ALBA Graduate Business School, µουσεία,
τράπεζες αλλά και πολλές επιχειρήσεις.
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6. Επεξεργασία δεδοµένων
Λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων ανάλυσης, το ΕΚΤ έχει αναπτύξει περιβάλλον λογισµικό, µεθοδολογική προσέγγιση, τεχνικές καθαρισµού και ελέγχου- για την
επεξεργασία των δεδοµένων στην πρωτογενή τους µορφή. Το ενοποιηµένο σύνολο
εργαλείων βιβλιοµετρικής επεξεργασίας επιτρέπει:
 τον υπολογισµό µη «τετριµµένων» βιβλιοµετρικών δεικτών, όπως του δείκτη
απήχησης µετά από «κανονικοποίηση» ανά επιστηµονική θεµατική περιοχή,
δεικτών που σχετίζονται µε τoν αριθµό και τον τύπο των συνεργασιών µεταξύ
ελληνικών φορέων κ.λπ.
 την κατηγοριοποίηση των δηµοσιεύσεων στις επιστηµονικές περιοχές που
προτείνονται από τον ΟΟΣΑ ως πλέον έγκυρες, και το συσχετισµό και ένταξη
των εξειδικευµένων θεµατικών περιοχών των βάσεων Web of Science και
Scopus µε τις 42 υποκατηγορίες και τα έξι κύρια επιστηµονικά πεδία του
εγχειριδίου Frascati/ΟΟΣΑ.
 την έκδοση αναλυτικών µη τυποποιηµένων αναφορών (reports) εξειδικευµένων
στις ανάγκες της µελέτης ανά κατηγορία φορέων, ανά φορέα κ.λπ.
 τον αποτελεσµατικό καθαρισµό των δεδοµένων και την ταυτοποίηση των
διαφόρων ελληνικών φορέων. Ο καθαρισµός των στοιχείων που παρέχονται
από τις διεθνείς βάσεις αποτελεί ένα από τα πλέον σηµαντικά σηµεία στην
επεξεργασία των δεδοµένων και την αξιοπιστία των δεικτών. Και αυτό γιατί οι
ονοµασίες των ελληνικών φορέων και των δοµικών τους µονάδων, όπως
εµφανίζονται στις αντίστοιχες εγγραφές των βάσεων, εµφανίζουν σηµαντικές
διαφοροποιήσεις (χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ένας φορέας µπορεί να
συναντάται µε πάνω από 200 διαφορετικές ονοµασίες, συντµήσεις) γεγονός
που σε συνδυασµό µε την έλλειψη υποδοµής µοναδικών προσδιοριστών (unique
identifiers) και καταλόγου καθιερωµένων ονοµάτων (authority file) οδηγεί σε
αδυναµία εξαγωγής αξιόπιστων αναφορών σε επίπεδο φορέα ή κατηγορίας
φορέων. Με τη βοήθεια του λογισµικού του ΕΚΤ και την αξιοποίηση της
τεχνογνωσίας του σε θέµατα τεκµηρίωσης και οργάνωσης πληροφορίας,
εφαρµόστηκαν συστηµατικές διαδικασίες καθαρισµού της πρωτογενούς
πληροφορίας των βάσεων, η οποία περιλάµβανε τον εντοπισµό των
εναλλακτικών ονοµάτων των διαφόρων φορέων και την οµογενοποίησή τους σε
µια νέα έκδοση της βάσης. Το συγκεκριµένο ζήτηµα και η αντίστοιχη διαδικασία
περιγράφεται αναλυτικά στην πρώτη βιβλιοµετρική µελέτη του ΕΚΤ.
 την αυτοµατοποιηµένη δηµιουργία διαγραµµάτων µε αυξηµένες δυνατότητες
παρουσίασης των αποτελεσµάτων, προσαρµογής στις ανάγκες των αναγνωστών
µέσω δυνατοτήτων διάδρασης και ενσωµάτωσης των συγκεκριµένων
λειτουργιών στην πλατφόρµα της ηλεκτρονικής έκδοσης της µελέτης
Το λογισµικό αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ ως ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπουν
την ανάγνωση πρωτογενών δεδοµένων διαφορετικών µορφών (XML, σχεσιακές
βάσεις δεδοµένων), την αναπαράστασή τους µε βάση ένα κοινό µοντέλο
δεδοµένων ανεξάρτητο των πηγών εισόδου, την επεξεργασία και κατηγοριοποίησή
τους, τον υπολογισµό περιγραφικών και σύνθετων βιβλιοµετρικών δεικτών, την
οπτικοποίησή τους µέσω διαδραστικών διαγραµµάτων και συναφών µηχανισµών
και την εξαγωγή τους σε πολλαπλές µορφές (CSV, Excel, JSON) µε σκοπό τη
χρήση τους σε διαφορετικά µέσα (αρχεία κειµένου, λογιστικά φύλλα). Το ενιαίο
περιβάλλον υλοποίησης καθώς και οι σηµαντικές δυνατότητες παραµετροποίησης
της εφαρµογής ευνοούν τη µαζική εκτέλεση διαφορετικών ροών εργασίας
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επεξεργασίας σε διαφορετικά σύνολα δεδοµένων, γεγονός που επιτάχυνε
σηµαντικά τη διαδικασία υπολογισµού των απαραίτητων δεικτών. Σηµειώνεται πως
το σύστηµα είναι σχεδιασµένο ώστε να είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητο από
συγκεκριµένα λογισµικά και τεχνολογίες, τόσο κατά την ανάγνωση των
πρωτογενών δεδοµένων όσο και κατά την αποθήκευση ενδιάµεσων και τελικών
αποτελεσµάτων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην παρουσίαση των βιβλιοµετρικών
δεικτών και σε µορφή ηλεκτρονικής έκδοσης µε στόχο την ευχερέστερη πρόσβαση
και πλοήγηση στο υλικό µέσω διαδραστικών λειτουργιών και την ευρύτερη
διάχυση των αποτελεσµάτων.

7. Είδος επιστηµονικών δηµοσιεύσεων
Για τη µέτρηση των ελληνικών επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και τον υπολογισµό
των βιβλιοµετρικών δεικτών λαµβάνονται υπόψη µόνο τα άρθρα (articles), τα
σχόλια (research notes) και οι ανασκοπήσεις (reviews), που θεωρούνται στον
χώρο της βιβλιοµετρίας ως οι τύποι δηµοσιευµάτων που συντελούν στην
παραγωγή νέας γνώσης και στην πρόοδο της επιστήµης και είναι επίσης εκείνοι
που λαµβάνονται υπόψη συνήθως για τον υπολογισµό των συγκεντρωτικών
στοιχείων ανά χώρα. ∆εν προσµετρώνται άλλοι τύποι δηµοσιευµάτων, όπως
συντακτικά σηµειώµατα, επιστολές, διορθώσεις και περιλήψεις (editorials, letters,
corrections και abstracts).
Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει ο τύπος δηµοσίευσης “επιστολή” (letter), ο οποίος
µπορεί να αποτελέσει σηµείο σύγχυσης. Συχνά στις φυσικές επιστήµες ο
χαρακτηρισµός “letter” χρησιµοποιείται για σύντοµα άρθρα µε πρωτότυπα
επιστηµονικά αποτελέσµατα και εν δυνάµει υψηλό αριθµό αναφορών. Εργασίες
αυτού του είδους ταξινοµούνται συνήθως ως άρθρα (articles) και σπανιότερα ως
σχόλια (research notes), συνεπώς λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό
βιβλιοµετρικών δεικτών.

8. Έτος δηµοσίευσης
Μία σηµαντική παράµετρος, που σχετίζεται µε τα δεδοµένα εισόδου της ανάλυσης
και επηρεάζει τα αποτελέσµατά της, αφορά την κατανοµή των δηµοσιεύσεων σε
έτη. Η χρονική ταξινόµηση των δηµοσιεύσεων πραγµατοποιείται µε βάση το έτος
εισαγωγής στις βάσεις δεδοµένων Web of Science και Scopus, ώστε να
εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των υπολογιζόµενων δεικτών. Από σχετική
ανάλυση του ΕΚΤ στη βάση WoS διαπιστώθηκε ότι το έτος δηµοσίευσης διαφέρει
από το έτος εισαγωγής στο 18% περίπου των εγγραφών.

9. Χρονικό διάστηµα ανάλυσης αναφορών
Ο αριθµός των αναφορών σε µια επιστηµονική εργασία εξαρτάται από το χρονικό
διάστηµα που έχει παρέλθει µετά τη δηµοσίευσή της. Συνήθως οι παλαιότερες
δηµοσιεύσεις έχουν και περισσότερες αναφορές χωρίς αυτό να συνδέεται πάντα µε
την απήχησή τους στην επιστηµονική κοινότητα.
Για την εξοµάλυνση των διαφορών που συνδέονται µε τη φυσιολογική αύξηση του
αριθµού των αναφορών σε παλαιότερες δηµοσιεύσεις, υιοθετείται η τεχνική
µέτρησης των αναφορών µε χρήση µεταβλητού χρονικού παραθύρου. Η ανάλυση
των αναφορών πραγµατοποιείται σε επικαλυπτόµενα χρονικά διαστήµατα πέντε
ετών (overlapping 5 years periods). Συγκεκριµένα, καταµετρώνται οι αναφορές
που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια µιας πενταετίας στις εργασίες που
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δηµοσιεύθηκαν την ίδια πενταετία. Λαµβάνονται υπόψη όλες οι πενταετίες στο
συνολικό χρονικό διάστηµα που ενδιαφέρει την ανάλυση, µε ολίσθηση ενός έτους:
για παράδειγµα, για την περίοδο 1996-2010 στην οποία αναφέρεται η δεύτερη
έκδοση της σειράς µελετών του ΕΚΤ οι αναφορές υπολογίζονται βάσει 11
επικαλυπτόµενων πενταετιών (1996-2000 έως 2006-2010).
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι στον αριθµό των αναφορών οι οποίες
αποδίδονται σε µία δηµοσίευση περιλαµβάνονται και οι αυτο-αναφορές (self
citations), δεδοµένου ότι κατά τη συγγραφή ενός επιστηµονικού άρθρου, η
παραποµπή από έναν ερευνητή σε προηγούµενες σχετικές δηµοσιευµένες εργασίες
του αποτελεί φυσιολογική πρακτική στο πλαίσιο της συνέχειας των ερευνητικών
εργασιών σε ένα συγκεκριµένο θέµα.

10. Καταµέτρηση δηµοσιεύσεων
Είναι γνωστό ότι για την παραγωγή µιας δηµοσίευσης συνήθως συνεργάζονται
περισσότεροι από ένας φορείς ή φορείς προερχόµενοι από διαφορετικές
κατηγορίες.
Επίσης, στις βάσεις δεδοµένων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων Web of Science και
Scopus, η κατανοµή των δηµοσιεύσεων στις θεµατικές επιστηµονικές περιοχές
πραγµατοποιείται µε κριτήριο το περιοδικό στο οποίο δηµοσιεύονται. Σε αρκετές
περιπτώσεις, ένα περιοδικό αντιστοιχεί σε περισσότερες από µια από τις
εξειδικευµένες θεµατικές επιστηµονικές περιοχές των βάσεων, µε συνέπεια οι
δηµοσιεύσεις που φιλοξενούνται σε αυτό και οι αντίστοιχες αναφορές τους να
καταµετρώνται σε περισσότερες επιστηµονικές περιοχές.
Για τις περιπτώσεις αυτές, έχει υιοθετηθεί η τεχνική προσµέτρησης «whole
counting», δηλαδή κάθε δηµοσίευση προσµετράται από µια φορά για κάθε φορέα,
κάθε κατηγορία ή κάθε θεµατικό πεδίο.
Είναι προφανές ότι µε τον τρόπο αυτό το σύνολο των δηµοσιεύσεων (ή των
αντίστοιχων αναφορών) όπως προκύπτει από το άθροισµα των δηµοσιεύσεων των
επιµέρους φορέων, κατηγοριών ή επιστηµονικών πεδίων είναι µεγαλύτερο από τον
πραγµατικό αριθµό των δηµοσιεύσεων ή των αναφορών.
Ο υπολογισµός των % µεριδίων των δηµοσιεύσεων που αποδίδεται στους
µεµονωµένους φορείς ή τις διάφορες κατηγορίες φορέων, υπολογίζεται ως
ποσοστό του αριθµού των δηµοσιεύσεων που καταγράφει η επιµέρους οντότητα
(π.χ. η Ελλάδα, η κατηγορία φορέων, ο φορέας, το επιστηµονικό πεδίο κ.λπ.) επί
του εκάστοτε συνολικού αριθµού των δηµοσιεύσεων που αποδίδεται στο ευρύτερο
σύνολο αναφοράς (π.χ. οι χώρες µέλη του ΟΟΣΑ, το σύνολο της χώρας, η
κατηγορία στην οποία ανήκει ο φορέας κ.λπ.) και όχι επί του αθροίσµατος των
επιµέρους οντοτήτων. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα (%) µερίδια των
αναφορών, των επιστηµονικών πεδίων, των συνεργασιών κ.λπ.
Ετσι, όσον αφορά την κατανοµή των δηµοσιεύσεων στους φορείς ή τις κατηγορίες
φορέων, τα µερίδια φανερώνουν το βαθµό συµµετοχής (participation) µιας
οντότητας στη διαµόρφωση του τελικού πραγµατικού αριθµού του συνόλου στο
οποίο αναφέρεται (π.χ. το βαθµό συµµετοχής της κατηγορίας «Πανεπιστήµια»
στην παραγωγή του συνόλου των ελληνικών δηµοσιεύσεων ή του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών στην παραγωγή του συνόλου της κατηγορίας
«Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» κ.λπ.) και δεν αποτελούν επιµερισµό του συνολικού
αριθµού στις επιµέρους οντότητες.
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Η µέτρηση “whole counting” έχει επίσης ως αποτέλεσµα κάποιο βαθµό
αλληλεπικάλυψης στην κατανοµή των δηµοσιεύσεων στα έξι κύρια επιστηµονικά
πεδία και τις υποκατηγορίες τους. Αναφέρεται ωστόσο ότι, όπως διαπιστώθηκε από
τη σχετική επεξεργασία δεδοµένων από τη βάση WoS, το 80% περίπου των
ελληνικών δηµοσιεύσεων καταχωρούνται σε ένα µόνο κύριο επιστηµονικό πεδίο.
Τέλος, η µέτρηση “whole counting” ακολουθείται και για τη µέτρηση του αριθµού
των συνεργασιών σε εθνικό ή διακρατικό επίπεδο: µια δηµοσίευση που
πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία Ελλήνων ερευνητών από δύο διαφορετικούς
φορείς προσµετράται ως µία εθνική συνεργασία στο σύνολο των ελληνικών
δηµοσιεύσεων αποδίδεται όµως και ως µία εθνική συνεργασία σε κάθε φορέα.
Αντίστοιχα, µια ελληνική δηµοσίευση που πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία
ξένων ερευνητών από δύο χώρες, προσµετράται ως µία διεθνής συνεργασία στο
σύνολο των ελληνικών δηµοσιεύσεων, αποδίδεται όµως και ως µία διεθνής
συνεργασία µε κάθε χώρα.

11. ∆είκτες απήχησης
Η εκτίµηση της απήχησης (ή επιρροής) των δηµοσιεύσεων στην επιστηµονική
κοινότητα βασίζεται στη µέτρηση του αριθµού των αναφορών που λαµβάνουν (σε
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα) και εκφράζεται από διάφορους δείκτες. Ο
απλούστερος από αυτούς είναι ο δείκτης απήχησης (citation impact) δηλαδή ο
µέσος όρος αναφορών ανά δηµοσίευση και υπολογίζεται ως ο λόγος του αριθµού
των αναφορών που καταγράφονται σε ορισµένη χρονική περίοδο προς το
συνολικό αριθµό των δηµοσιεύσεων της ίδιας χρονικής περιόδου.
Για τη συγκριτική αξιολόγηση της απήχησης των δηµοσιεύσεων χρησιµοποιείται ο
σχετικός δείκτης απήχησης (relative citation impact), ο οποίος συγκρίνει την
απήχηση των δηµοσιεύσεων µιας οντότητας (π.χ. της Ελλάδας) σε σχέση µε την
απήχηση των δηµοσιεύσεων ενός καθορισµένου συνόλου αναφοράς (π.χ. χώρες
µέλη ΟΟΣΑ) και προκύπτει από τη διαίρεση των αντίστοιχων δεικτών απήχησης.
Όταν η τιµή του σχετικού δείκτη απήχησης είναι µεγαλύτερη από 1, οι
δηµοσιεύσεις της οντότητας που εξετάζεται έχουν µεγαλύτερη απήχηση από το
σύνολο αναφοράς.
Στις βιβλιοµετρικές αναλύσεις του ΕΚΤ οι δύο παραπάνω δείκτες χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για τη συγκριτική τοποθέτηση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον.
Σε κάθε άλλη περίπτωση υπολογισµού δεικτών απήχησης (π.χ. ανά κατηγορία
φορέων, ανά φορέα, ανά επιστηµονικό πεδίο) χρησιµοποιείται ο σχετικός δείκτης
απήχησης µετά από κανονικοποίηση βάσει επιστηµονικού πεδίου (Field
normalized citation score ή για συντοµία citation score), όπως αναλύεται στη
συνέχεια.
Πλήθος επιστηµονικών εργασιών επιβεβαιώνουν την επίδραση παραγόντων όπως
οι διαφορετικές πρακτικές αναφορών στα διάφορα επιστηµονικά πεδία ή το είδος
της δηµοσίευσης στον αριθµό των αναφορών και κατά συνέπεια στο δείκτη
απήχησης. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της παρούσας έκθεσης, ανάλογα
µε τους επιστηµονικούς τοµείς, υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην
πρακτική δηµοσίευσης, στο χρόνο απαξίωσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων και
στα µοτίβα αναφοράς δηµοσιεύσεων (citation patterns).
Στις βιβλιοµετρικές µελέτες του ΕΚΤ, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
ανοµοιοµορφίας στα µοτίβα αναφορών ανάµεσα σε διαφορετικά επιστηµονικά
πεδία έχει επιλεγεί η χρήση του σχετικού δείκτη απήχησης – κανονικοποιηµένου
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βάσει επιστηµονικού πεδίου (Field normalized citation score ή για συντοµία
citation score), ο οποίος αποτελεί βελτίωση παλαιότερων εναλλακτικών
προσεγγίσεων όπως ο δείκτης Crown.
Ο σχετικός δείκτης απήχησης “citation score” υπολογίζεται µετά από
κανονικοποίηση βάσει των εξειδικευµένων επιστηµονικών θεµατικών περιοχών και
συγκρίνει την απήχηση µιας δηµοσίευσης σε σχέση µε την απήχηση που έχουν οι
δηµοσιεύσεις σε παγκόσµιο επίπεδο στην ίδια επιστηµονική περιοχή.
Ο δείκτης υπολογίζεται µέσω του εξειδικευµένου λογισµικού το οποίο ανέπτυξε το
ΕΚΤ µε βάση την κατανοµή των δηµοσιεύσεων στις εξειδικευµένες θεµατικές
περιοχές των βάσεων WoS και Scopus. Η κανονικοποίηση πραγµατοποιείται σε
επίπεδο δηµοσίευσης. Συγκεκριµένα, οι αναφορές κάθε δηµοσίευσης διαιρούνται
µε τον µέσο όρο των αναφορών που λαµβάνουν παγκοσµίως οι δηµοσιεύσεις της
εκάστοτε εξειδικευµένης θεµατικής περιοχής και του αντίστοιχου έτους
δηµοσίευσης.
Με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται οι σχετικοί δείκτες απήχησης για κάθε κατηγορία
φορέων, φορέα ή επιστηµονικό πεδίο. Για παράδειγµα, ο συνολικός δείκτης
απήχησης ενός φορέα προκύπτει από τον µέσο όρο των τιµών για όλες τις
δηµοσιεύσεις του φορέα (συνολικός κανονικοποιηµένος δείκτης απήχησης).
Αντίστοιχα, ο σχετικός δείκτης απήχησης σε ένα επιστηµονικό πεδίο προκύπτει από
τον µέσο όρο των τιµών για τις δηµοσιεύσεις που εντάσσονται στο επιστηµονικό
αυτό πεδίο κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτό λαµβάνονται υπόψη οι διαφοροποιήσεις στον
αριθµό αναφορών τόσο στα διάφορα επιστηµονικά πεδία όσο και σε σχέση µε τον
χρόνο δηµοσίευσης.
Όταν η τιµή του σχετικού δείκτη απήχησης είναι µεγαλύτερη από 1, οι
δηµοσιεύσεις της οντότητας που εξετάζεται έχουν µεγαλύτερη απήχηση από τον
παγκόσµιο µέσο όρο.
Ένα άλλο ζήτηµα που συνδέεται µε την απήχηση των δηµοσιεύσεων είναι αυτό της
λοξότητας (skewness) της κατανοµής των αναφορών σε άρθρα: Συνήθως, σε ένα
σύνολο προς εξέταση άρθρων, υπάρχουν σχετικά λίγα άρθρα που συγκεντρώνουν
πολύ µεγάλο αριθµό αναφορών, ενώ η πλειοψηφία έχει από λίγες έως µηδενικές
αναφορές. Η ανισοκατανοµή αυτή είναι πιθανό να διαφέρει κατά περίπτωση (π.χ.
ανά επιστηµονική περιοχή ή ανά φορέα), κάτι που µπορεί να αποτελεί στοιχείο
χρήσιµο για την εξαγωγή συµπερασµάτων. ∆υστυχώς, αυτός ο παράγοντας δεν
καταγράφεται επαρκώς στους βιβλιοµετρικούς δείκτες που υπάρχουν στη διεθνή
βιβλιογραφία. Ένας δείκτης που εµφανίστηκε πρόσφατα στη βιβλιογραφία και
λαµβάνει υπόψη του – τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό – τη λοξότητα είναι το
λογαριθµικό z-score αναφορών (logarithm-based citation z-score). O εν λόγω
δείκτης, πέρα από τους περιορισµούς και τις καταγεγραµµένες αδυναµίες του, δεν
είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο των βιβλιοµετρικών αναλύσεων του
ΕΚΤ, καθώς δεν µπορεί να υπολογιστεί από τις βάσεις WoS και Scopus.
Μια ικανοποιητική προσέγγιση για το θέµα της ανισοκατανοµής των αναφορών στα
άρθρα, η οποία έχει υιοθετηθεί από το ΕΚΤ, είναι η χρήση δεικτών που
καταγράφουν τον αριθµό και το ποσοστό των αναφορών µε υψηλή απήχηση ανά
θεµατικό πεδίο. Συγκεκριµένα, εντοπίζονται τα άρθρα που κατατάσσονται – βάσει
του αριθµού αναφορών τους - στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% της
εξειδικευµένης θεµατικής περιοχής τους, και µε βάση τα στοιχεία αυτά
υπολογίζονται οι δείκτες που αναφέρονται στον αριθµό (P Top X%) και το
ποσοστό δηµοσιεύσεων µε υψηλή απήχηση (Top X%). Οι δείκτες αυτοί

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

17

λειτουργούν συµπληρωµατικά ως προς τον κανονικοποιηµένο σχετικό δείκτη
απήχησης.

12. Συντελεστής Μεταβολής
Η εξέλιξη των δεικτών κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εξεταζόµενης περιόδου
αποτυπώνεται συγκρίνοντας συνήθως τις τιµές των δεικτών όπως διαµορφώνονται
ανά έτος ή ανά κυλιόµενη πενταετία. Για την καταγραφή της µεταβολής των
µεγεθών χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής µεταβολής ο οποίος ορίζεται ως εξής:

όπου
ο συντελεστής µεταβολής
v1, v2 οι τιµές του εκάστοτε δείκτη για τα έτη (ή διαστήµατα ετών) t1 και t2,
αντίστοιχα
Ο συντελεστής ισούται µε 1 αν οι τιµές v1, v2 είναι ίδιες για τα έτη (ή διαστήµατα
ετών) t1 και t2.

13. Κατώτερος αριθµός δηµοσιεύσεων
Για την εξαγωγή κατά το δυνατόν ασφαλών αποτελεσµάτων, τη µείωση της
επίδρασης τυχαίων παραγόντων αλλά και τη δυνατότητα επεξεργασίας των
δεδοµένων, ο υπολογισµός των βιβλιοµετρικών δεικτών και της εξέλιξής τους ανά
φορέα, κατηγορία φορέων ή επιστηµονικό πεδίο πραγµατοποιήθηκε στις
περιπτώσεις που καταγράφεται συστηµατικός αριθµός δηµοσιεύσεων. Ο αριθµός
που υιοθετήθηκε από το ΕΚΤ αντιστοιχεί σε 5 δηµοσιεύσεις ανά έτος, που, µε
δεδοµένο τον συχνά χαµηλό αριθµό δηµοσιεύσεων από τους διάφορους
ελληνικούς φορείς, αποτελεί ένα καλό «συµβιβασµό» ανάµεσα στη διασφάλιση της
αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων και την παρουσίαση στοιχείων για όσο το δυνατόν
περισσότερους ελληνικούς φορείς.

14. Ερµηνεία των αποτελεσµάτων
Στόχος των βιβιοµετρικών αναλύσεων του ΕΚΤ είναι να καταγράψουν και να
παράσχουν αξιόπιστα δεδοµένα, τα οποία τοποθετούµενα σε ένα ευρύτερο
περιβάλλον δεικτών αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφοριών για το ερευνητικό
σύστηµα της χώρας. Η εκτίµηση και η ερµηνεία των δεικτών θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη τους περιορισµούς που ενυπάρχουν σε όλες τις βιβλιοµετρικές
αναλύσεις.
Ένα σηµαντικό δεδοµένο το οποίο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για την
κατανόηση και εκτίµηση των αποτελεσµάτων είναι το πλήθος των δηµοσιεύσεων
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καθώς και η συστηµατικότητα στην παραγωγή τους που επηρεάζουν δείκτες όπως
οι συντελεστές µεταβολής, οι σχετικοί δείκτες απήχησης, η κατανοµή και τα
ποσοστά δηµοσιεύσεων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά κ.α.
Στόχος της βιβλιοµετρικής ανάλυσης που επιχειρεί το ΕΚΤ είναι να καταγράφονται
όχι µόνο οι συνολικές τάσεις αλλά και οι εξαιρετικές επιδόσεις των ελληνικών
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, έστω και αν σε κάποιες περιπτώσεις είναι
µεµονωµένες. Στην κατεύθυνση αυτή η µελέτη παρουσιάζει ένα ευρύ φάσµα
δεικτών, µέσα από τον συνδυασµό των οποίων παρέχεται µια πληρέστερη εικόνα
για την ελληνική ερευνητική παραγωγή ενώ προκειµένου να µειωθούν κατά το
δυνατόν οι τυχαίες επιρροές έχουν υιοθετηθεί τα ακόλουθα:


η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης πραγµατοποιείται µε δείκτες οι οποίοι
υπολογίζονται για το χρονικό διάστηµα της τελευταίας πενταετίας κάθε
εξεταζόµενης περιόδου προκειµένου να εξοµαλυνθούν τυχαίες ετήσιες
µεταβολές (π.χ. για την περίοδο 1996-2010 η παρούσα κατάσταση
αποτυπώνεται µε δείκτες για την πενταετία 2006-2010).



όπου είναι δόκιµο / δυνατόν δίνεται η εξέλιξη των δεικτών στη διάρκεια της
εξεταζόµενης περιόδου.



υιοθετείται ένας κατώτατος αριθµός δηµοσιεύσεων, ο οποίος µε δεδοµένο το
µικρό µέγεθος των ελληνικών φορέων θεωρείται ένας καλός συµβιβασµός
ανάµεσα στην αξιοπιστία των αποτελεσµάτων και την ανάγκη να καταγραφούν
δείκτες για όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς.



επισηµαίνονται οι περιπτώσεις του µικρού αριθµού δηµοσιεύσεων.



στις περιπτώσεις δεικτών όπου λαµβάνεται υπόψη η κατάταξη των
δηµοσιεύσεων ανά θεµατική περιοχή υπάρχει πρόβλεψη για τη µη
συµπερίληψη στον υπολογισµό ακραίων περιπτώσεων. Παράδειγµα αποτελεί το
φαινόµενο ένας φορέας να διαθέτει σε µια περιοχή πολύ µικρό αριθµό
δηµοσιεύσεων, πιθανόν και µε σηµαντικές χρονικές ασυνέχειες στους χρόνους
δηµοσίευσης, γεγονός που µπορεί να οφείλεται στην κατάταξη άρθρων σε
περισσότερες της µιας θεµατικές κατηγορίες.



υιοθετήθηκε η πραγµατοποίηση βιβλιοµετρικής ανάλυσης των ελληνικών
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων σε τακτική βάση. Στόχος είναι η κάθε έκδοση να
αποτυπώνει την παρούσα κατάσταση ενώ σε συνδυασµό και µε τις
προηγούµενες να αποδίδει τις τάσεις.
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