
!?מה-ביבליומטרי

, מדדי השפעה, אלטמטריקה, ביבליומטריקה

מחקרי impactתפוקה מחקרית ואיך להציג 

ר יהודית שקולניצקי ליברמן"ד



?מחקרית( impact)מהי השפעה 

2

תרבותית•

כלכלית•

סביבתית•

בריאות ורווחה•

מדיניות  •

מדעית או אקדמית•

חברתית•

טכנולוגית•

חינוכית•

https://libguides.ucd.ie/bibliometrics/impact: על פי

https://libguides.ucd.ie/bibliometrics/impact


?מהם מדדי השפעה

3

(  Outputs)מדדי השפעה מנסים לכמת את ההשפעה שיש לתפוקות 

.יצירתיות/מחקריות/מדעיות
מאמרים בכתבי עת•

פרקי ספרים/ ספרים •

•Conference papers

מערכי נתונים•

חומרים חינוכיים•

ראיונות•

Outreachפעילויות •

פטנטים•

תערוכות, הצגות•

•Policy papers

פוסטרים, הרצאות, מצגות•

פרוטוקולים•

קוד, תוכנה•
https://ucsd.libguides.com/impact/impact-metrics: על פי

https://ucsd.libguides.com/impact/impact-metrics


?ביבליומטריהמהי

4

:Oxford English Dictionary(OED)-על פי ה

מאמרים או פרסומים  , ספרים)פרסומיםשלכמותיניתוח•

(.  אחרים



?חשובההביבליומטריהמדוע 

קבלת החלטות אישיות ומוסדיות

פיתוח אוספים של כתבי עת

מימון מחקרים

(Tenure)קידום וקביעות 

סטטוס מומחיות בתחום

מציאת חוקרים אחרים בתחום

4

5

6

1

2

3

5

:על פי

https://libguides.bodleian.ox.ac.uk/bibliometrics

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/home

https://libguides.bodleian.ox.ac.uk/bibliometrics
https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/home


רמות המדידה של השפעה מחקרית

(Article-level metrics)מדדים ברמת המאמר •

(Author-level metrics)מדדים ברמת המחבר •

(Journal-level metrics)מדדים ברמת כתב העת •

6

:על פי

https://libguides.bodleian.ox.ac.uk/bibliometrics

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/home

https://libguides.bodleian.ox.ac.uk/bibliometrics
https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/home


מדדים ברמת המאמר 
(Article-level metrics)

7

ספירת ציטוטים  -גישה מסורתית 
(Citation Counts)ספירת ציטוטים •

•Field Weighted Citation Impact

(אלטמטריקה)גישה חלופית 



(Citation Counts)ספירת ציטוטים 

מתבססת על מספר הפעמים שמאמר מסוים מצוטט על ידי  

.עבודות אחרות

:מגבלות ספירת הציטוטים

מודדת פופולריות לא איכות•

מיינסטרימימעדיפה מחקר •

מושפעת מכיסוי מאגר המידע•

8

:על פי

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article


Scite_

9



Field Weighted Citation Impact

כמה מצוטט פרסום בהשוואה לפרסומים דומים

FWCI הוא מדד שניתן לראות ב-Scopus/SciVal

10

:על פי

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article


Field Weighted Citation Impact

:פרסומים דומים מוגדרים באופן הבא

מתפרסמים באותה שנת פרסום•

משתייכים לאותו סוג פרסום•

Scopus' ASJCמשתייכים לאותו שדה נושאי בהתבסס על •

:- FWCIכך מפרשים את ערך ה

•FWCI=1-לפרסום יש השפעה שווה לפרסומים דומים אחרים

•FWCI>1-הפרסום צוטט יותר מפרסומים דומים

•FWCI<1הפרסום צוטט פחות מפרסומים דומים

11

:על פי

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/15181/supporthub/scopus/
https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article


מקורות  
למדדים 

ברמת המאמר
3

4

2

12

Scopus

Web of Science

Google Scholar

LENS.ORG

Dimensions



Scopus-ספירת ציטוטים ו-FWCI

13

https://go.openathens.net/redirector/biu.ac.il?url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fhome.uri


14



15



Web of Science

16

http://www.webofknowledge.com/?auth=ShibbolethIdPForm&entityID=https%3A%2F%2Fidp.mail.biu.ac.il%2Fopenathens&target=https%253A%252F%252Fwww.webofknowledge.com%252F%253FDestApp%253DUA&ShibFederation=OpenAthensFederation&DestApp=UA


17



18



Google Scholar

19

https://go.openathens.net/redirector/biu.ac.il?url=https%3A%2F%2Fscholar.google.com.au%2F%3Finst%3D1200643855431153338


Lens

20https://support.lens.org/

https://www.lens.org/
https://support.lens.org/


Dimensions

21

https://app.dimensions.ai/discover/publication
https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1003196664


22



!שימו לב

23

עצמייםציטוטים•

הנתוניםמקור•

תחום המחקר•

סוג המאמרים•

מחברים-מרוביפרסומים•

:לפי

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/faq

https://ucsd.libguides.com/impact/articles

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/faq
https://ucsd.libguides.com/impact/articles


המחברברמתמדדים
(Author-level Metrics)

הכוללהפרסומיםמספר•

הכוללהציטוטיםמספר•

•h-index

•Author Field Weighted Citation Impact

24

Web of Science

Scopus

Google Scholar

Scopus/SciVal



h-index

:אםhלחוקר יש אינדקס של 

של פרסומיםhה יש מספר /לו

.פעמיםhוכל פרסום צוטט לפחות 

25

:קישור לסרטון הסבר

https://beckerguides.wustl.edu/authors/hindex

https://beckerguides.wustl.edu/authors/hindex


...כמה נקודות למחשבה

26

לא יהיה גדול ממספר המאמרים שפרסם המחברh-מדד ה•

המדד לא מושפע מחריגים•

המדד מתייחס לתחום מחקר מסוים•

יש הבדלים בציוני המדד במאגרים שונים •

:לפי

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article

https://libguides.bgu.ac.il/he/guides/researcher_ranking

https://paperpile.com/g/h-index/

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article
https://libguides.bgu.ac.il/he/guides/researcher_ranking
https://paperpile.com/g/h-index/


מקורות  
למדדים 

ברמת המחבר
Google Scholar

Web of Science

Scopus
1

3

4

2

27

Publish or Perish (PoP)



Scopus

28

https://go.openathens.net/redirector/biu.ac.il?url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fhome.uri


29



30



Web of Science

31

http://www.webofknowledge.com/?auth=ShibbolethIdPForm&entityID=https%3A%2F%2Fidp.mail.biu.ac.il%2Fopenathens&target=https%253A%252F%252Fwww.webofknowledge.com%252F%253FDestApp%253DUA&ShibFederation=OpenAthensFederation&DestApp=UA
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33



34



35

Google Scholar

https://go.openathens.net/redirector/biu.ac.il?url=https%3A%2F%2Fscholar.google.com.au%2F%3Finst%3D1200643855431153338


Publish or Perish - PoP

36
https://harzing.com/resources/publish-or-perish/manual

https://www.harzing.com/resources/publish-or-perish
https://harzing.com/resources/publish-or-perish/manual


העתכתבברמתמדדים
(Journal-level Metrics)

:הבאותלמטרותעתכתביביןהשוואהמאפשרים

לפרסםנרצהבוהעתכתבבחירת•

מגמותאיתור ועתיכתבביצועיהשוואת•

עתבכתביפרסומיםההערכת•

37

:לפי

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article


Journal Impact Factor

38
From: https://huji-il.libguides.com/ResearchMetrics/perioicals

https://huji-il.libguides.com/ResearchMetrics/perioicals


Impact Factor-שינויים צפויים בחישוב ה

39

Journal Citation Reports 2021 Updateבוובינרלפי מצגת שהוצגה 



!שימו לב

:המשפיעים על המדדגורמים•

זמניםהלוח•

(דפוסי ציטוט)תחום המחקר •

מאמריםהסוג•

ובכותרבפורמטשינויים•

שפה•

40

:לפי

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article

https://libguides.ucd.ie/bibliometrics/journal_impact

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article
https://libguides.ucd.ie/bibliometrics/journal_impact


CiteScore

41



SCImago Journal Rank (SJR) 

ולחשיבותם או  , מתייחס למספר הציטוטים שקיבל כתב העת•

יוקרתם של כתבי העת שמהם מגיעים הציטוטים

שנים 3שלציטוטחלון•

Scopusשלהמקורותמתבסס על •

42

:לפי

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article


Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

מתייחס להבדלים ספציפיים בדפוסי הציטוט בתחומים שונים  •

"  פוטנציאל הציטוט"היחס בין ממוצע הציטוטים של מקור מסוים ל•

"(citation potential .)"

שנים 3שלציטוטחלון•

Scopusשלהמקורותמתבסס על •

43

:לפי

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article

https://lib.biu.ac.il/node/1313

https://www.elsevier.com/authors/tools-and-resources/measuring-a-journals-impact

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article
https://lib.biu.ac.il/node/1313
https://www.elsevier.com/authors/tools-and-resources/measuring-a-journals-impact


מקורות
למדדים

העתכתבברמת

JIF
Journal Citation Reports

CiteScore, SJR, SNIP
Scopus Sources

SJR
SCImago Journal & Country Rank 3

2

44



Journal Citation Reports - JIF

45

http://login.incites.clarivate.com/?auth=ShibbolethIdPForm2_IC2JCR&entityID=https://idp.mail.biu.ac.il/openathens&ShibFederation=OpenAthensFederation
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47



Journal Citation Indicator 

48



49



Scopus Sources - CiteScore, SJR, SNIP 

50

https://go.openathens.net/redirector/biu.ac.il?url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fhome.uri


51



52



53



SCImago Journal & Country Rank - SJR

54

https://www.scimagojr.com/


55



(Altmetrics)אלטמטריקה

שיש לפרסום על הסביבה  פעהההשמדידת •

המקוונת

הביבליומטריהמשלימה את האלטמטריקה•

56

:לפי

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article

https://libguides.ucd.ie/bibliometrics/altmetrics

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/article
https://libguides.ucd.ie/bibliometrics/altmetrics


להשתמשמדוע
?באלטמטריקה

מהירות

טווח

לא אקדמי

!שימו לב למגבלות

1

3

4

2



?עוקבתהאלטמטריקהנתוניםמקורותאילואחרי

הורדות, צפיות

שימוש

מסמכי, ספריםביקורות, חדשותייםסיפורים

בוויקיפדיהערכים,בבלוגוסטיםפ, מדיניות

אזכורים

CiteULikeאו Mendeley-סימניות ב

Captures

יוטיובאו בפייסבוקשיתופים , בטוויטרציוצים 

חברתיתמדיה

Scopus ,Web of Science

ציטוטים

https://libguides.ucd.ie/bibliometrics/al

tmetrics

:ראו

4

5

6

1

2

3

58

https://libguides.ucd.ie/bibliometrics/altmetrics


מקורות
לאלטמטריקה

3

4

2

59

:ראו-כלים נוספים 

http://altmetrics.org/tools/

Altmetric

PLUMX

Impactstory

KUDOS

Mendeley

http://altmetrics.org/tools/


Altmetric Bookmarklet

60

DOIעובד רק לגבי תוצרי מחקר עם

https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/
https://www.altmetric.com/about-our-data/how-it-works-2/


61
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Scopus (PlumX metrics)

64
https://plu.mx/a/?doi= https://plu.mx/a/?doi=10.1137/120863642

https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/
https://plu.mx/a/?doi=
https://plu.mx/a/?doi=
https://doi.org/10.1137/120863642


65

https://blog.scopus.com/posts/plumx-metrics-

now-on-scopus-discover-how-others-interact-

with-your-research

https://blog.scopus.com/posts/plumx-metrics-now-on-scopus-discover-how-others-interact-with-your-research


66



67



ImpactStory

68
https://ourresearch.org/projects

https://profiles.impactstory.org/
https://ourresearch.org/projects


https://www.growkudos.com/about/researchers

כותרת המצגת 69

https://www.growkudos.com/about/researchers
https://www.growkudos.com/about/researchers


Mendeley

70

https://www.mendeley.com/?interaction_required=true


71



אוניברסיטאותדירוג

THE World University 
Rankings

QS World University 
Rankings

Academic Ranking of 
World Universities (ARWU)

Leiden Ranking

U-Multirank

4

5

6

1

2

3

72

https://libguides.bodleian.ox.ac.u

k/c.php?g=422992&p=2888606

:ראו-קיימים דירוגים נוספים 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings
http://www.arwu.org/
https://www.leidenranking.com/
http://www.umultirank.org/
https://libguides.bodleian.ox.ac.uk/c.php?g=422992&p=2888606


THE World University Rankings

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2021-methodology


Faculty/Student Ratio

Academic Reputation

Citations per faculty

Employer reputation

10% 40%

20% 20%

74

International faculty ratio/International 

student ratio

5% each

QS World University Rankings

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings


Academic Ranking of World 

Universities (ARWU)

75

https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2020


Leiden Ranking

76

https://www.leidenranking.com/


U-Multirank

77
:  קטלוג האינדיקטורים

https://www.umultirank.org/about/methodology/indicators/

http://www.umultirank.org/
https://www.umultirank.org/about/methodology/indicators/


Responsible metrics  :
מחקרבמדדיאחראי שימוש

78

,  שימוש אתי ונאות במדדים מבוססי ציטוטים

.ואמצעים אחרים להערכת המחקרבאלטמטריקה

:חל על המשתמשים במדדים או מפיקים אותם

חוקרים•

מממנים•

מוסדות•

לים"מו•

ארגונים המספקים מדדים•

:לפי

https://libguides.ucd.ie/bibliometrics

https://libguides.hanken.fi/c.php?g=677342&p=4849504

http://www.open.ac.uk/blogs/the_orb/?p=3242

https://libguides.ucd.ie/bibliometrics
https://libguides.hanken.fi/c.php?g=677342&p=4849504
http://www.open.ac.uk/blogs/the_orb/?p=3242


Responsible metrics  :
הקדימו תרופה למכה

79

שיפוט מאמר על פי כתב העת ולא על פי איכותו•

שיפור מיקום האוניברסיטאות ברשימות דירוג המשתמשות  •

במתודולוגיות שנויות במחלוקת  

העסקה ופיטורין על סמך סף שרירותי של מדדים•

"משחק במדדים"•

:לפי

http://www.open.ac.uk/blogs/the_orb/?p=3242

http://www.open.ac.uk/blogs/the_orb/?p=3242


...  הרחבת נקודת המבט

החוקרשקיבלמענקים/גרנטים•

והצטיינותמחקרפרסי•

(Editorial positions)עתכתבשלבמערכתתפקידים•

(Education and service)אזרחות/לקהילהשירותוחינוך•

ומנטורינגהנחייה•

80

:לפי

https://libguides.ucd.ie/bibliometrics

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/home

https://libguides.ucd.ie/bibliometrics
https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/home


Responsible metrics:
אבני דרך

81

San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)

Leiden Manifesto for Research Metrics

The Metric Tide

https://sfdora.org/
http://www.leidenmanifesto.org/
https://responsiblemetrics.org/the-metric-tide/


:  ההצהרה

https://sfdora.org/read/
:החותמים על ההצהרה

https://sfdora.org/signers/

https://sfdora.org/
https://sfdora.org/read/
https://sfdora.org/signers/


83http://www.leidenmanifesto.org/

http://www.leidenmanifesto.org/


84https://responsiblemetrics.org/the-metric-tide/

https://responsiblemetrics.org/the-metric-tide/


85

https://go.nature.com/2TfGKUV



המחקריתהנראותשיפור
research visibility

אסטרטגיבאופן מוופרסכתבו •

הפקדה  במאגרידו את הפרסום הפקאופתוחהגישהפרסמו ב•

שלכםהמחקרנתוניאתשתפו•

חברתיתמדיהערוצישתפו את עבודתכם ב•

מחבריםשלבמזהיםהשתמשו•

ייחודימזההישתפוקהשלכלודאו•

אחריםחוקריםעםפעולהשתפו ,בכנסים/פו במפגשיםהשתת, הציגו•

ציינו באופן  אחיד וברור את שם המוסד בפרסומים•
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• https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/enhance

• https://libguides.bgu.ac.il/ScienceMetrics

• Increasing visibility and discoverability of scholarly publications with academic search engine 

optimization

• Schilhan, Lisa, Christian Kaier, and Karin Lackner. 2021. http://doi.org/10.1629/uksg.534

• publish or perish :https://harzing.com/download/pubtoimpact.pdf

• https://blogs.uef.fi/ueflibrary-bors/responsible-sharing/

• https://www.howcanishareit.com/

:השקופית הקודמת התבססה על המקורות הבאים

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/enhance
https://libguides.bgu.ac.il/ScienceMetrics
https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.534/
http://doi.org/10.1629/uksg.534
https://harzing.com/download/pubtoimpact.pdf
https://blogs.uef.fi/ueflibrary-bors/responsible-sharing/
https://www.howcanishareit.com/


אסטרטגיבאופן מוופרסכתבו 

חיפושלמנועיידידותיתכותרתצרו•

התקצירשלאופטימיזציהבצעו•

רלוונטיותמפתחמילותספקו•

אחריםומאמריםלמקורותקישוריםהוסיפו•

Academic Search Engine Optimization (ASEO)

:לפי

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/enhance

https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/Prepare/writing-for-seo.html

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/enhance
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/Prepare/writing-for-seo.html


https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/Prepare/writing-for-seo.html



שימוש מיטבי במילות מפתח

מילותבו (2-3)תקצירב,  (1-2)בכותרתמפתחמילותיש לכלול •

(5-7)המפתח

:  באמצעותספציפיותמפתחמילותניתן למצוא•

מאגרי מידע•

•Google Trends

•Google Adwords

לכםשהתחוםאתהתואמותמפתחבמילותוהשתמש•

הקשרלושישובאופןטבעיבאופןלזרוםהמפתחלמילותתנו•

keyword stuffing-הימנעו מ•
:לפי

https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/Prepare/writing-for-seo.html

https://medium.com/trapica/tools-for-seo-google-keyword-planner-vs-google-trends-

4703e0cbacc5

https://www.google.com/trends/
https://adwords.google.com/KeywordPlanner
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/Prepare/writing-for-seo.html
https://medium.com/trapica/tools-for-seo-google-keyword-planner-vs-google-trends-4703e0cbacc5


הנכוןהעתכתבבחרו את 

עתכתביברמתבמדדיםשימוש•

•Specialized journals

פתוחהבגישהעתכתביפרסום ב•

!טורפיםעתמכתביהיזהרו•
•https://lib.biu.ac.il/OpenAccess

•https://lib.biu.ac.il/node/2092

:לפי

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/enhance

https://lib.biu.ac.il/OpenAccess
https://lib.biu.ac.il/node/2092
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https://www.journalguide.com/

https://www.journalguide.com/


מעקב אחר המחקר שבצעתם

:שלכם בלפרסומיםציטוטיםהתראותוהגדר

•Scopus

•Web of Science

•Google Scholar

כדי לעקוב אחר  ( Altmetrics)השתמשו במדדים חלופיים 

השפעת המחקר שלכם

:לפי

https://libguides.ucd.ie/bibliometrics

https://beckerguides.wustl.edu/authors/trackyourwork

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/24063/supporthub/scopus/kw/alerts/
https://www.nihlibrary.nih.gov/resources/subject-guides/keeping-current/creating-alerts-web-science
https://libguides.brown.edu/scholarlyimpact/citationalerts#s-lg-box-19072455
https://libguides.ucd.ie/bibliometrics


של המחברפרופיליםתחזוקת

Google Scholar ProfileScopus Author ID

Publons / ResearcherID

https://lib.biu.ac.il/node/1634

https://lib.biu.ac.il/node/1634


כםשלהמחקראתלקדם דאגו

(media release)כתיבת הודעה לתקשורת •

פרסום המאמר דרך ערוצי האוניברסיטה•

בדיקת האפשרויות לקידום המאמר באמצעות  •

ל"המו

:העלאת הפרסומים למאגרים מוסדיים ונושאיים•
מערך הספריות והמידע•

•OpenDOAR

•Sherpa/Romeo

:שתפו את הפרסומים שלכם בצורה אחראית•
https://blogs.uef.fi/ueflibrary-bors/responsible-sharing/

:לפי

https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/enhance

https://pitt.libguides.com/researchvisibility

https://www.howcanishareit.com/

https://lib.biu.ac.il/node/2092#%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%94
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://blogs.uef.fi/ueflibrary-bors/responsible-sharing/
https://libguides.nus.edu.sg/researchimpact/enhance
https://pitt.libguides.com/researchvisibility
https://www.howcanishareit.com/
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:שיתוף תפוקות מסוגים שונים במאגרים שונים

נתוני מחקר•

תרשימים•

וידאו/מדיה•

פוסטרים•

מצגות•

קוד•

https://figshare.com/
https://datadryad.org/stash
https://data.mendeley.com/
https://github.com/
https://f1000research.com/
https://www.slideshare.net/


LinkedIn Academia.edu

ResearchGate 97Mendeley

מעורבות ברשתות חברתיות

facebook

https://www.linkedin.com/
https://www.academia.edu/
http://www.researchgate.net/
https://www.mendeley.com/
https://www.facebook.com/


בלוגים ומיקרו בלוגים
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https://scienceblogs.com/
https://twitter.com/
https://wordpress.com/


!תודה רבה


