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Η Διακήπςξη ηος Σαν Φπανζίζκο για ηην Αποηίμηζη ηηρ Έπεςναρ 
 
Υπάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε λα βειηησζνύλ νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο απνηηκάηαη ε παξαγσγή ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο από θνξείο ρξεκαηνδόηεζεο, αθαδεκατθά ηδξύκαηα θαη άιια κέξε. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηό ην δήηεκα, 

κηα νκάδα επηκειεηώλ θαη εθδνηώλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ ζπλαληήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δηήζηαο 

Σπλάληεζεο ηεο American Society for Cell Biology (ASCB) ζην Σαλ Φξαλζίζθν, ζηελ Καιηθόξληα ησλ ΗΠΑ, ζηηο 

16 Γεθεκβξίνπ 2012. Η νκάδα αλέπηπμε έλα ζύλνιν ζπζηάζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη σο ε Γηαθήξπμε ηνπ Σαλ 

Φξαλζίζθν γηα ηελ Απνηίκεζε ηεο Έξεπλαο. Καινύκε ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ζε όινπο ηνπο επηζηεκνληθνύο 

θιάδνπο λα δειώζνπλ ηελ ζηήξημή ηνπο πξνζζέηνληαο ην νλνκά ηνπο ζε απηή ηε Γηαθεξπμε. 
 
Τα παξάγσγα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο είλαη πνιιά θαη πνηθίια, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: εξεπλεηηθώλ άξζξσλ 

πνπ αλαθέξνπλ λέα γλώζε, δεδνκέλα, πξντόληα πεηξακαηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ινγηζκηθό· δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία· 

θαη πνιύ θαιά εθπαηδεπκέλνπο λένπο επηζηήκνλεο. Οη θνξείο ρξεκαηνδόηεζεο, ηα ηδξύκαηα πνπ απαζρνινύλ 

επηζηήκνλεο θαη νη ίδηνη νη επηζηήκνλεο έρνπλ όινη ηελ επηζπκία θαη ηελ αλάγθε λα απνηηκνύλ ηελ πνηόηεηα θαη ηελ 

απήρεζε ησλ επηζηεκνληθώλ παξαγώγσλ. Δπνκέλσο, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε επηζηεκνληθή παξαγσγή λα 

κεηξάηαη κε αθξίβεηα θαη λα αμηνινγείηαη κε ζύλεζε. 
 
Ο Γείθηεο Απήρεζεο ησλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ (Journal Impact Factor) ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο ε θύξηα 

παξάκεηξνο κε ηελ νπνία ζπγθξίλεηαη ε επηζηεκνληθή παξαγσγή αηόκσλ θαη ηδξπκάησλ. Ο Γείθηεο Απήρεζεο, 

όπσο ππνινγίδεηαη από ηελ Thomson Reuters,* δεκηνπξγήζεθε αξρηθά σο εξγαιείν γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

βηβιηνζεθνλόκνπο λα αλαγλσξίζνπλ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πξνο πξόζθηεζε, όρη σο κέηξν ηεο επηζηεκνληθήο 

πνηόηεηαο ηεο έξεπλαο ζε έλα άξζξν. Λακβάλνληαο απηό ππόςε, είλαη θξίζηκν λα θαηαλνήζνπκε όηη ν Γείθηεο 

Απήρεζεο έρεη πνιύ θαιά ηεθκεξησκέλεο ειιείςεηο σο εξγαιείν γηα ηελ απνηίκεζε ηεο έξεπλαο. Απηνί νη 

πεξηνξηζκνί πεξηιακβάλνπλ: A) νη θαηαλνκέο ησλ παξαπνκπώλ ζε πεξηνδηθά είλαη εμαηξεηηθά δηαζηξεβισκέλεο [1-

3]· Β) νη ηδηόηεηεο ηνπ Γείθηε Απήρεζεο είλαη εηδηθέο γηα θάζε ηνκέα: είλαη κηα ζύλζεζε πνιιαπιώλ, πνιύ 

δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ άξζξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξσηνγελώλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ θαη αλαζθνπήζεσλ [1, 

4]· Γ) ν Γείθηεο Απήρεζεο κπνξεί λα ρεηξαγσγεζεί (ή λα "κνριεπζεί") από ηηο πνιηηηθέο ησλ επηκειεηώλ [5]· θαη 

Γ) ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Γείθηε Απήρεζεο δελ είλαη νύηε δηαθαλή, νύηε 

αλνηθηά δηαζέζηκα ζην θνηλό [4, 6, 7]. Αθνινπζεί κηα ζεηξά ζπζηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν 

αμηνινγείηαη ε πνηόηεηα ησλ εξεπλεηηθώλ παξαγώγσλ. Παξάγσγα πιελ ησλ εξεπλεηηθώλ άξζξσλ ζα απνθηήζνπλ 

ζην κέιινλ κεγαιύηεξε ζεκαζία γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο έξεπλαο, όκσο ην εξεπλεηηθό 

άξζξν πνπ ππόθεηηαη ζε νκόηηκε θξίζε ζα παξακείλεη ην θεληξηθό εξεπλεηηθό παξάγσγν πνπ ζα πιεξνθνξεί ηελ 

απνηίκεζε ηεο έξεπλαο. Σπλεπώο, νη ζπζηάζεηο καο επηθεληξώλνληαη θπξίσο ζηηο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

εξεπλεηηθά άξζξα ηα νπνία δεκνζηεύνληαη ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, αιιά κπνξνύλ θαη πξέπεη λα επεθηαζνύλ ζε 

πξόζζεηα εξεπλεηηθά παξάγσγα, όπσο ηα ζύλνια δεδνκέλσλ, αλαγλσξίδνληαο ηα σο ζεκαληηθά. Απηέο νη 

ζπζηάζεηο απεπζύλνληαη ζε θνξείο ρξεκαηνδόηεζεο, ζε αθαδεκατθά ηδξύκαηα, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 

νξγαληζκνύο πνπ παξέρνπλ κεηξήζεηο θαη κεκνλσκέλνπο εξεπλεηέο. 
 
Τηο ζπζηάζεηο απηέο δηαπεξλνύλ δηάθνξεο ηδέεο: 
 Η αλάγθε λα εμαιεηθζεί ε ρξήζε κεηξηθώλ πνπ βαζίδνληαη ζηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, όπσο ν Γείθηεο 

Απήρεζεο, γηα ηελ παξνρή ρξεκαηνδνηήζεσλ, δηνξηζκνύο θαη πξναγσγέο · 

 ε αλάγθε αμηνιόγεζεο ηεο έξεπλαο κε βάζε ηελ αμία ηεο θαη όρη κε βάζε ην πεξηνδηθό ζην νπνίν δεκνζηεύεηαη· 

θαη 

 ε αλάγθε θεθαιαηνπνίεζεο ησλ επθαηξηώλ πνπ παξέρνληαη από ηελ ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε (όπσο ε 

ραιάξσζε ησλ πεξηηηώλ νξίσλ όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ ιέμεσλ, ησλ εηθόλσλ θαη ησλ αλαθνξώλ ζε άξζξα, 

θαη ε εμεξεύλεζε λέσλ δεηθηώλ ζεκαζίαο θαη αληίθηππνπ). 
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Αλαγλσξίδνπκε όηη πνιινί θνξείο ρξεκαηνδόηεζεο, ηδξύκαηα, εθδόηεο θαη εξεπλεηέο ήδε ελζαξξύλνπλ 

βειηησκέλεο πξαθηηθέο απνηίκεζεο ηεο έξεπλαο. Τέηνηα βήκαηα αξρίδνπλ λα απμάλνπλ ηε δπλακηθή πξνο πην 

ζύλζεηεο θαη νπζηαζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ απνηίκεζε ηεο έξεπλαο, νη νπνίεο κπνξνύλ ηώξα λα νηθνδνκεζνύλ θαη 

λα πηνζεηεζνύλ από όιεο ηηο θύξηεο ζπληζηώζεο. 
 
Οη ππνγξάθνληεο ηε Γηαθήξπμε ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν γηα ηελ Απνηίκεζε ηεο Έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ ηελ πηνζέηεζε 

ησλ αθόινπζσλ πξαθηηθώλ ζηελ απνηίκεζε ηεο έξεπλαο. 
 

Γενική ζύζηαζη 
 
1. Να κελ ρξεζηκνπνηείηε κεηξηθνύο δείθηεο πεξηνδηθώλ, όπσο ν Γείθηεο Απήρεζεο, σο κέηξα πνπ αληηθαζηζηνύλ 

ηελ πνηόηεηα ησλ κεκνλσκέλσλ εξεπλεηηθώλ άξζξσλ, γηα λα αμηνινγήζεηε ηα άξζξα ελόο κεκνλσκέλνπ 

επηζηήκνλα ή γηα απνθάζεηο πξόζιεςεο, πξναγσγήο ή ρξεκαηνδόηεζεο. 
 
Για ηοςρ οπγανιζμούρ σπημαηοδόηηζηρ 
 
2. Να είζηε ζαθείο αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επηζηεκνληθήο 

παξαγσγηθόηεηαο όζσλ αηηνύληαη επηρνξεγήζεσλ θαη λα ηνλίδεηε ξεηά, εηδηθά γηα ηνπο εξεπλεηέο αξρηθώλ ζηαδίσλ, 

όηη ην επηζηεκνληθό πεξηερόκελν κηαο εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθόηεξν από ηηο κεηξηθνύο δείθηεο άξζξσλ ή ηελ 

ηαπηόηεηα ηνπ πεξηνδηθνύ ζην νπνίν δεκνζηεύζεθαλ. 
 
3. Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ηεο έξεπλαο, λα εμεηάδεηε -επηπξόζζεηα ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ- ηελ αμία θαη 

ηνλ αληίθηππν όισλ ησλ επηζηεκνληθώλ επξεκάησλ (ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ινγηζκηθνύ) θαη λα εμεηάδεηε έλα επξύ θάζκα δεηθηώλ απήρεζεο, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ πνηνηηθνύο δείθηεο, όπσο 

ε επηξξνή ζε ηνκείο ζηξαηεγηθήο θαη πξαθηηθήο. 
 
Για ηα ιδπύμαηα 
 
4. Να είζηε ζαθείο αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πξόζιεςεο, 

κνληκνπνίεζεο θαη πξναγσγήο, θαη λα ηνλίδεηε ξεηά, εηδηθά γηα ηνπο εξεπλεηέο αξρηθώλ ζηαδίσλ, όηη ην 

επηζηεκνληθό πεξηερόκελν κηαο εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθόηεξν από ηηο κεηξηθνύο δείθηεο άξζξσλ ή ηελ ηαπηόηεηα 

ηνπ πεξηνδηθνύ ζην νπνίν δεκνζηεύζεθαλ. 

 
5. Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ηεο έξεπλαο, λα εμεηάδεηε -επηπξόζζεηα ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ- ηελ αμία θαη 

ηνλ αληίθηππν όισλ ησλ επηζηεκνληθώλ επξεκάησλ (ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ινγηζκηθνύ) θαη λα εμεηάδεηε έλα επξύ θάζκα δεηθηώλ απήρεζεο, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ πνηνηηθνύο δείθηεο, όπσο 

ε επηξξνή ζε ηνκείο ζηξαηεγηθήο θαη πξαθηηθήο. 
 
Για ηοςρ εκδόηερ 
 
6. Να κεηώζηε ζεκαληηθά ηελ έκθαζε ζηνλ Γείθηε Απήρεζεο σο κέηξν πξνώζεζεο, κέζσ ηεο παύζεο ρξήζεο ηνπ ή 

κέζσ ηεο παξνπζίαζεο απηνύ ηνπ δείθηε ζην πιαίζην πνηθίισλ άιισλ δεηθηώλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ (π.ρ. 
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Πεληαεηήο Γείθηεο Απήρεζεο, Γείθηεο EigenFactor [8], SCImago [9], h-index, πιήζνο δεκνζίεπζεο θαη επηκέιεηαο, 

θιπ.), ηα νπνία παξέρνπλ κηα πινπζηόηεξε εηθόλα ηεο απόδνζεο ησλ πεξηνδηθώλ. 
 
7. Να δηαζέηεηε κηα ζεηξά κεηξηθώλ ζε επίπεδν άξζξνπ γηα λα ελζαξξύλεηε ηελ κεηαηόπηζε πξνο ηελ αμηνιόγεζε 

βάζεη ηνπ επηζηεκνληθνύ πεξηερνκέλνπ ελόο άξζξνπ θαη όρη ησλ κεηξηθώλ δεκνζίεπζεο ηνπ πεξηνδηθνύ ζην νπνίν 

δεκνζηεύζεθε. 
 
8. Να ελζαξξύλεηε ππεύζπλεο πξαθηηθέο ζπγγξαθήο θαη ηελ παξνρή πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλεηζθνξέο θάζε ζπγγξαθέα. 
 
9. Δίηε έλα πεξηνδηθό είλαη Αλνηθηήο Πξόζβαζεο, είηε ζπλδξνκεηηθό, λα αθαηξέζεηε όινπο ηνπο πεξηνξηζκνύο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ θαηαιόγσλ αλαθνξώλ ησλ εξεπλεηηθώλ άξζξσλ θαη λα ηνπο θάλεηε δηαζέζηκνπο κε ηελ 

άδεηα Creative Commons Public Domain Dedication [10]. 
 
10. Να θαηαξγήζεηε ή λα κεηώζεηε ηνπο πεξηνξηζκνύο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ αλαθνξώλ ζηα εξεπλεηηθά άξζξα 

θαη, θαηά πεξίπησζε, λα ππνρξεώζεηε ηελ αλαθνξά ηεο πξσηνγελνύο βηβιηνγξαθίαο έλαληη ησλ επηζθνπήζεσλ 

(reviews), πξνθεηκέλνπ λα δώζεηε ηα εύζεκα ζηελ νκάδα πνπ αλέθεξε γηα πξώηε θνξά έλα εύξεκα. 
 
Για οπγανιζμούρ πος παπέσοςν μεηπήζειρ 
 
11. Να είζηε αλνηρηνί θαη δηαθαλείο παξέρνληαο ηα δεδνκέλα θαη ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκό όισλ ησλ κεηξηθώλ δεηθηώλ. 
 
12. Να παξέρεηε ηα δεδνκέλα βάζεη κηαο άδεηαο πνπ επηηξέπεη ηελ απεξηόξηζηε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη λα 

παξέρεηε, όπνπ είλαη δπλαηόλ, ππνινγηζηηθή πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα. 
 
13. Να είζηε ζαθείο όηη ε αθαηάιιειε ρεηξαγώγεζε ησλ κεηξηθώλ δεηθηώλ δελ ζα γίλεη αλεθηή· λα θαηαζηήζεηε 

ζαθέο ηη ζπληζηά αθαηάιιειε ρεηξαγώγεζε θαη πνηα κέηξα ζα ιεθζνύλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο. 
 
14. Σπλππνινγίζηε ηελ πνηθηιία ησλ ηύπσλ άξζξσλ (π.ρ. επηζθνπήζεηο ζε ζρέζε κε εξεπλεηηθά άξζξα) θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο, όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη, ζπγθεληξώλνληαη ή ζπγθξίλνληαη νη κεηξηθνί δείθηεο. 
 
Για ηοςρ επεςνηηέρ 
 
15. Όηαλ ζπκκεηέρεηε ζε επηηξνπέο πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδόηεζε, ηελ πξόζιεςε, ηε 

κνληκνπνίεζε ή ηελ πξναγσγή, λα αμηνινγείηε βάζεη ηνπ επηζηεκνληθνύ πεξηερνκέλνπ θαη όρη βάζεη ησλ κεηξηθώλ 

δεηθηώλ ησλ δεκνζηεύζεσλ. 
 
16. Όπνπ ελδείθλπηαη, λα παξαζέηεηε ηελ πξσηνγελή βηβιηνγξαθία ζηελ νπνία αλαθέξνληαη γηα πξώηε θνξά νη 

παξαηεξήζεηο θαη όρη ηηο επηζθνπήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ηα εύζεκα ζε όζνπο πξέπεη. 
 
17. Να ρξεζηκνπνηείηε κηα ζεηξά κεηξηθώλ δεηθηώλ ζε πξνζσπηθέο/ππνζηεξηθηηθέο δειώζεηο, σο απόδεημε ηνπ 

αληίθηππνπ ησλ κεκνλσκέλσλ δεκνζηεύζεσλ θαη άιισλ εξεπλεηηθώλ παξαγώγσλ [11]. 
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18. Να ακθηζβεηείηε ηηο πξαθηηθέο αμηνιόγεζεο ηεο έξεπλαο πνπ βαζίδνληαη αδόθηκα ζηνλ Γείθηε Απήρεζεο θαη λα 

πξνσζείηε θαη λα δηδάζθεηε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ επηθεληξώλνληαη ζηελ αμία θαη ηελ επηξξνή 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαγώγσλ ηεο έξεπλαο. 
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