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ერთა ჯგუფებისა და ცალკეული მეცნიერების მიერ 

ჩატარებული კვლევების და მათ სამეცნიერო საქ-

მიანობასთან დაკავშირებული სხვა ქმედებების შე-

ფასების პრობლემები ყოველთვის იყო და კვლავ 

რჩება სერიოზულ გამოწვევად თანამედროვე სამეც-

ნიერო წრეებში.  

ნაშრომში განხილულია მეცნიერთა საქმიანობის 

შეფასების ინფორმაციული და პროგრამული უზ-

რუნველყოფის საკითხები. შეფასების ტრადიციულ 

მეთოდებთან ერთად მხედველობაშია მიღებული სა-

მეცნიერო შრომების შეფასების ალტმეტრიის მეთო-

დიკა, რომელიც განსხვავდება ციტირების მეთო-

დისაგან. ალტმეტრიის ძირითადი იდეის თანახმად, 

სამეცნიერო მოღვაწეობის შედეგების შეფასება უნდა 
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ემყარებოდეს არა მარტო გამოქვეყნებული სტატიე-

ბის და მათი ციტირების რაოდენობებს, არამედ ამ 

შრომების შესახებ სხვადასხვა წყაროში გამოქვეყნე-

ბულ გამოხმაურებებს. ეს პრინციპი წარმოშობს მო-

საზრებას, რომ ალტმეტრიის ინფორმაციული უზ-

რუნველყოფის მეთოდოლოგიამ შესაძლებელია სა-

მეცნიერო მოღვაწეობის პროცესში წამოჭრილი სხვა-

დასხვა პრობლემის გადაჭრაში გადამწყვეტი როლი 

შეასრულოს. ამიტომ, მნიშვნელოვანია, სამეცნიერო 

სფეროში არსებული პრობლემების დასაძლევად და 

მეცნიერთა საქმიანობის შეფასებისას მხედველობაში 

იქნეს მიღებული ინფორმაცია მეცნიერთა ჩართუ-

ლობის შესახებ წამოჭრილი/არსებული პრობლემე-

ბის ფარგლებში, რისთვისაც შემუშავებულია შესაბა-

მისი რეკომენდაციები.  

 

საკვანძო სიტყვები: ალტმეტრია; მეცნიერთა სა-

ქმიანობის შეფასება; რუხი ლიტერატურა; ციტირება. 

 

შესავალი 

ბოლო წლების განმავლობაში გამოქვეყნებული 

სამეცნიერო სტატიების რაოდენობა მნიშვნელოვნად 

გაიზარდა, რამაც დღის წესრიგში დააყენა სამეც-

ნიერო შრომების ობიექტური შეფასების საკითხი, 

რისთვისაც აუცილებელია მხედველობაში იქნეს 

მიღებული აგრეთვე, ე.წ. სამეცნიერო რუხი ლიტერა-

ტურა და დოკუმენტები (Grey Literature, Grey 

Documents) [1], [2], [3], [4], როგორც სამეცნიერო 

პროდუქციის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ესენია: ჩატა-

რებული კვლევების ანგარიშები, ვიწრო სფეროს კონ-

ფერენციების, სემინარების, სიმპოზიუმების, თათ-

ბირების მასალები, დისერტაციები, დეპონირებული 

სამეცნიერო შრომები და სხვა ექსპერტიზაგავლილი, 

მაგრამ გამოუქვეყნებელი სამეცნიერო შრომები. ყო-

ველივე ეს, მნიშვნელოვნად აძნელებს სამეცნიერო 

შრომების ოპერატიულ და ობიექტურ შეფასებას. გა-

ნსაკუთრებით გაძნელებულია კვლევის შედეგების 

შეფასება ტრადიციული მეთოდებით.  

მეცნიერთა საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმე-

ბად ყველაზე ხშირად გამოიყენება სამეცნიერო პუბ-

ლიკაციების (სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნე-

ბული სტატიების) ციტირების ინდექსი და გამოქ-

ვეყნებული სტატიების რაოდენობა, პირველ რიგში 

უცხოეთის მაღალი რეიტინგის მქონე სამეცნიერო 

ჟურნალებში. რა თქმა უნდა, ეს მაჩვენებლები მეტად 

მნიშვნელოვანია, მაგრამ ახასიათებს სხვადასხვა სა-

ხის ნაკლოვანებები. მათ შორის უნდა აღინიშნოს, 

რომ ასეთი შეფასება ეფექტურია მხოლოდ სტატიის 

გამოქვეყნებიდან 2–3 წლის შემდეგ. გარდა ამისა, 

მხედველობაშია მისაღები ციტირების ინდექსის და-

მოკიდებულება კვლევების სამეცნიერო მიმართუ-

ლებაზე, კვლევების სახეობაზე (გამოყენებითი და 

ფუნდამენტური კვლევები), ინდექსის გამოთვლის 

ალგორითმებზე და ა.შ.  

ამასთან ერთად, მეცნიერთა საქმიანობის ობიექ-

ტური შეფასებისათვის მნიშვნელოვანია მათი მონა-

წილეობა ისეთ სამეცნიერო კვლევებში, როგორიცაა 

თეორიული შედეგების კონკრეტულ პრაქტიკულ 

სინამდვილეში გამოყენების წინადადებათა შემუშა-

ვება, აგრეთვე არსებული, უკვე აპრობირებული ინო-

ვაციის ადაპტირება განსხვავებულ გარემოში (მაგა-

ლითად, სოფლის მეურნეობაში) და სხვადასხვა სა-

ხის ანალოგიური სამუშაოები, რომლებიც ხშირად 

არ არის ციტირების საგანი, მიუხედავად მათი პრაქ-
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ტიკული მნიშვნელობისა ქვეყნის განათლების, წარ-

მოების, სამეცნიერო და ინოვაციური საქმიანობის, 

ზოგადად ეკონომიკის ყველა სფეროს განვითარე-

ბისთვის. 

ყოველივე ეს, თავის მხრივ, წარმოშობდა მკვლე-

ვართა და მეცნიერმზომელობითი სფეროს წარმო-

მადგენელთა  სამეცნიერო შრომების გამოქვეყნების, 

გავრცელებისა და მათი შეფასების მიზნების შესა-

ბამისი ახალი საშუალებების შემუშავება-დანერგვის 

მოთხოვნას.  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, სწრაფად განვითარება-

დი სამეცნიერო მიმართულებით მოღვაწე მკვლე-

ვრები ვერ კმაყოფილდებიან მხოლოდ ციტირების 

რაოდენობის მაჩვენებლებით. ამასთან დაკავშირებით 

უნდა აღინიშნოს, რომ ელექტრონული საინფორ-

მაციო ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, 

მეცნიერები (მ.შ. ანალიტიკოსები) ხშირად კოლეგების 

ინფორმირების მიზნით სოციალურ ქსელებში ავრ-

ცელებენ კვლევების მიღებულ შედეგებს, შეფასებებსა 

და სხვა სამეცნიერო ინფორმაციას [4], [5]. 

  

ძირითადი ნაწილი 

XXI საუკუნის დასაწყისში სამეცნიერო კვლევების 

შედეგების შეფასებისათვის დაიწყო მეცნიერთა, გან-

საკუთრებით ბიბლიომეტრული ანალიზის სპეცია-

ლისტთა, აქტიური მუშაობა სამეცნიერო პუბლიკაცი-

ების შეფასების მეთოდების განვითარების მიზნით.  

2010 წელს სამეცნიერო საზოგადოების მიერ მი-

ღებულ იქნა სამეცნიერო პუბლიკაციების (შრომე-

ბის) შეფასების ციტირების ინდექსის მეთოდის ალ-

ტერნატიული მაჩვენებლის ე.წ. ალტმეტრიის (Alt-

metrics) მანიფესტი [6]. ამ მანიფესტის მიზანი იყო 

სამეცნიერო შრომების სწრაფი და ობიექტური ანა-

ლიზისა და სამეცნიერო ლიტერატურის პოპულა-

რობის განსაზღვრის საშუალებების შემუშავება. ამ 

სამუშაოთა ძირითადი იდეა იყო არა მარტო სა-

მეცნიერო მონაცემთა ბაზებში სამეცნიერო შრომე-

ბის ციტირების რაოდენობა, არამედ მათი რეალუ-

რი გამოყენების ან ამ შრომებით დაინტერესების 

დონე, რომლის გაზომვა შესაძლებელი იქნებოდა 

და გამოიხატებოდა კონკრეტული მზომელობითი 

მაჩვენებლებით [6], [7]. ამისათვის აუცილებელი 

უნდა გამხდარიყო შესაბამისი სამეცნიერო ინფორ-

მაციის მოძიება, მისი წვდომა და მათი დამუშავების 

წარმართვა ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

საფუძველზე, რაც დაეყრდნობოდა ძლიერ, მრა-

ვალდარგოვან ინტერნეტ-საინფორმაციო წყაროებს, 

როგორიცაა: მრავალდარგობრივი ბიბლიოგრაფიუ-

ლი მონაცემთა ბაზები, მაგალითად Web of Science, 

Scopus და სხვ., აგრეთვე წამყვანი გამომცემლობების 

ონლაინპლატფორმის (Science Direct, Springer link) 

მონაცემებს. ანუ, ისეთ გამომცემლობებს, რომლე-

ბიც რეფერატების გარდა იძლევიან მათი შინაარსის 

შეფასებასაც [6] , [7].  

ალტმეტრია ციტირების ინდექსის საფუძველზე 

წარმოებული შეფასებების მაჩვენებლების გარდა, 

ძირითადად მხედველობაში იღებს შემდეგი სახის 

ინფორმაციასა და მათი მოპოვების წყაროებს: ცი-

ტირების ანალიზის ე.წ. მენეჯერებში ჩატვირთულ 

შრომებს, სოციალური ქსელების სამეცნიერო ბლო-

გებში სამეცნიერო ჟურნალების საიტების მკითხ-

ველთა განხილვის, რეკომენდაციების და კოლეგე-

ბის მიერ გამოთქმულ შეფასებებს. ეს ქსელები შეიძ-

ლება იყოს ისეთი როგორიცაა Facebook, Twitter და 

სხვ. ამასთანავე, დამატებით გამოარჩევენ  ვიკიპე-

დიაში ჩატვირთული შრომების რაოდენობას და 
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საზოგადოებრივი მასობრივი ინფორმაციის სისტე-

მაში იმ პუბლიკაციების რეიტინგებს, რომლებიც 

მონიშნულია „მოწონებით“ (like-ით) [8], [4].  

ალტმეტრიის განვითარება წარმოქმნის სამეც-

ნიერო პუბლიკაციების საზოგადოებრივი ექსპერ-

ტების სისტემის შექმნის წინაპირობას, რაც უკვე 

მიმდინარეობს ღია წვდომის ისეთ ჟურნალებში, 

როგორიცაა PLoS One, BMC Research Notes, ან 

BMJOpen [8], [3].  

იმპაქტფაქტორიანი ჟურნალისაგან განსხვავე-

ბით ალტმეტრია აჩვენებს თვით სტატიის მნიშვნე-

ლობას, ჟურნალის პრესტიჟულობის გარეშე. ეს სა-

შუალებას იძლევა, რომ  ამ სტატიის გავლენის შეფა-

სება შესაძლებელია ჩაკეტილი აკადემიური საზო-

გადოებისა და, აგრეთვე, ყოველგვარი ციტირების 

განხილვის გარეშე. ამის გამო, ასეთი შეფასება შე-

საძლებელია უფრო ობიექტური (მნიშვნელოვანი) 

იყოს ვიდრე სტანდარტული შეფასებები. 

ალტმეტრიის ძირითადი იდეა ამბობს, რომ სა-

მეცნიერო მოღვაწეობის შედეგების შეფასება უნდა 

ემყარებოდეს არა მარტო გამოქვეყნებული სტატიე-

ბის და მათი ციტირების რაოდენობას, არამედ, აგ-

რეთვე, ამ შრომების შესახებ სხვადასხვა წყაროში 

გამოქვეყნებულ გამოხმაურებებს. ეს პრინციპი და 

ზემოთ დასახელებული ინფორმაციის წყაროების 

მაგალითები წარმოშობს მოსაზრებას, რომ ალტმეტ-

რიის ინფორმაციული უზრუნველყოფის მეთოდო-

ლოგიის საფუძველზე შესაძლებელია სამეცნიერო 

მოღვაწეობის პროცესში წამოჭრილი სხვადასხვა 

პრობლემის გადაჭრაში მათ გადამწყვეტი როლი 

შასრულონ. 

სწორედ აქ, ამ ეტაპზე კრიზისის დაძლევის პრო-

ცესში მიზანშეწონილია ინფორმაციული უზრუნ-

ველყოფა მოხდეს ალტმეტრიის მეთოდოლოგიის 

(იდეის) საფუძველზე, რომლის თანახმად, ზემოაღ-

ნიშნულ ღონისძიებებთან ერთად, საინფორმაციო 

წყაროებად, გარდა ცნობილი სამეცნიერო მონაცემ-

თა ბაზებისა, ჩართული უნდა იყოს როგორც სო-

ციალური ქსელების, ისე რუხი ლიტერატურისა და 

დოკუმენტების საინფორმაციო წყაროები. ინფორ-

მაციის ამ წყაროებთან ერთად შესაძლებელია საჭი-

რო გახდეს სხვა, განსახილველი ამოცანების მიმართ 

რელევანტური მონაცემების მქონე საინფორმაციო 

წყაროების ჩართვაც, რასაც მოითხოვს ალტმეტრიის 

მეთოდოლოგია. მაგალითად, თუ სამეცნიერო რუ-

ხი ლიტერატურის ზოგიერთი სახეობის შესახებ ინ-

ფორმაციის მოპოვება ოფიციალური წყაროებით 

არის შესაძლებელი (როგორიცაა გამოუქვეყნებელი 

დეპონირებული შრომები, დისერტაციები და მათი 

ავტორეფერატები და ა.შ.), სხვა სახის დოკუმენტე-

ბისთვის ინფორმაციის მოპოვება ძალიან რთულია, 

ზოგჯერ – შეუძლებელიც. 

როგორც წესი, ხშირად ასეთი საინფორმაციო მა-

სალის წვდომის შესაძლებლობა აქვს მხოლოდ 

თვით მეცნიერს, როგორც ავტორს ან როგორც დო-

კუმენტის ფიგურანტს. აქედან გამომდინარე, საჭი-

როა შეიქმნას მეცნიერთა საქმიანობის აღმწერი პი-

რადი, პირველადი დოკუმენტების „კალათა“, რო-

მელშიც მოხვდება ის ინფორმაციული მასალები, 

რომლებსაც თვით მეცნიერი მიიჩნევს თავისი საქ-

მიანობის მნიშვნელოვან შედეგად და გახდის მათ 

საჯარო განხილვის საგნად.  

ამიტომ, აუცილებელი ხდება ამ პრობლემასთან 

დაკავშირებული მაქსიმალურად შესაძლებელი ყვე-

ლა სახის ინფორმაციის მოპოვება-დამუშავება. შე-

დეგად, მკვლევარი იძულებულია განიხილოს სხვა-
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დასხვა სახის, ფორმის, შინაარსის და დანიშნუ-

ლების ინფორმაციის წყაროები და მაჩვენებლები. აქ 

იგულისხმება როგორც მონაცემთა ბაზები, მაგალი-

თად რუხი ლიტერატურის, მიმდინარე და დას-

რულებული სამეცნიერო კვლევების (პროექტების), 

სამეცნიერო პუბლიკაციების და სხვა სამეცნიერო 

პროდუქციის მონაცემთა ბაზები, ასევე სხვადასხვა 

სახეობის (ტექსტი, ფოტო, ვიდეო, აუდიო და სხვ.) 

ინფორმაციის წყაროები და მაჩვენებლები, რომლე-

ბიც მიმართულია ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვა-

ციური საქმიანობისა და უმაღლესი განათლების 

სისტემის განვითარებისკენ. შედეგად, საჭირო ხდე-

ბა ერთ ელექტრონულ საინფორმაციო სივრცეში 

სხვადასხვა ტიპის მაჩვენებლებით ოპერირება.  

ამის საშუალებას იძლევა მსოფლიოს მასშტაბით 

ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული Eprints სის-

ტემა, რომელიც გამოიყენება სამეცნიერო კვლევე-

ბის, კონფერენციების მონაცემების, ფოტოებისა და 

სხვა ვიდეო- და აუდიოტიპის დოკუმენტების ელე-

ქტრონული ინფორმაციის ღია წვდომის არქივების 

შესაქმნელად და სამართავად [9]. იგი უზრუნველ-

ყოფს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და ძიებას 

გლობალურ ელექტრონულ საინფორმაციო სისტე-

მებში. ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, 

რომ ამჟამად საქართველოს უმაღლეს სასწავლებ-

ლებში დაწყებულია Eprints სისტემის საფუძველზე 

სამეცნიერო ნაშრომების არქივების შექმნა. საქართ-

ველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არსებული 

დეპონირებული შრომების ელექტრონული ფონ-

დის განახლების შემდეგ, Eprints სისტემის 

საფუძველზე იქმნება სამეცნიერო რუხი ლიტერა-

ტურისა და დოკუმენტების ელექტრონული საცა-

ვის ღია წვდომის ფონდი, რომელშიც აგრეთვე გაერ-

თიანებული იქნება უნივერსიტეტის მეცნიერთა 

საქმიანობის შედეგების ზემოთ ხსენებული ე. წ. 

მეცნიერთა „კალათები“.  

  

დასკვნა 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქვეყნის სა-

მეცნიერო სფეროში, მეცნიერთა საქმიანობის შეფა-

სების სრულყოფისთვის მიზანშეწონილია ალტ-

მეტრიის მეთოდოლოგიის გამოყენება, რადგან ნაშ-

რომში აღწერილი ინფორმაციის წყაროების და მა-

თი მაჩვენებლების შემადგენლობა იძლევა სამეც-

ნიერო საქმიანობის შეფასების უფრო სრულყო-

ფილი მეთოდოლოგიების ერთობლივი გამოყენე-

ბის შესაძლებლობას, როგორიცაა: ალტმეტრიები, 

ციტირების ტრადიციული ინდექსი და ექსპერტუ-

ლი შეფასების ტექნოლოგიები.  

მანიფესტის საგზაო რუკაში ნათქვამია: „მუშაობა 

უნდა წარიმართოს ალტმეტრიებსა და არსებულ 

ღონისძიებებს შორის კორელაციაში, უნდა ხდებო-

დეს ციტირების პროგნოზირება ალტმეტრიების 

დახმარებით და ალტმეტრიების შედარება ექს-

პერტთა შეფასებებთან“. ალტმეტრიების პრაქტი-

კული რეალიზაციის პროცესში, მ.შ. Eprints სისტე-

მის გამოყენების შემთხვევაშიც, შესაბამისი საინ-

ფორმაციო სივრცის ფორმირებისას მეტად მნიშვნე-

ლოვანია ალტმეტრიების საგზაო რუკის ხსენებუ-

ლი თეზისის მხედველობაში მიღება. კონკრეტუ-

ლად აუცილებელია ქვეყნის სამეცნიერო საქმიანო-

ბით მიღებული შედეგების აღმწერ მონაცემთა 

ბაზების ფლობა და მათი პერმანენტული აქტივაცია 

(ესენია: მიმდინარე და დასრულებული კვლევითი 

სამუშაოები (პროექტები), საქართველოს და მაღალი 

რეიტინგის მქონე უცხოურ ჟურნალებში საქართვე-
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ლოს მეცნიერთა პუბლიკაციები, რეცენზირებული 

გამოუქვეყნებელი დეპონირებული შრომები და 

სხვ.). ასევე მნიშვნელოვანია, განსახილველი ობიექ-

ტების (კვლევების შედეგების) ექსპერტული შე-

ფასებების არსებობის შემთხვევაში მათი ფლობა, 

ხოლო მათი არარსებობის შემთხვევაში სოციალურ 

ქსელებში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შე-

დეგების შესახებ გამოთქმული ანალიზური შინა-

არსის განხილვები და შეფასებები, რაც ალტმეტ-

რიული შეფასებების მნიშვნელოვან საინფორმაციო 

წყაროს წარმოადგენს. ეს, თავის მხრივ, ფაქტობრი-

ვად ნიშნავს პუბლიკაციების შეფასების საზოგა-

დოებრივი ექსპერტიზის წყაროს შექმნას. ამას 

ადასტურებს ზემოთ მოყვანილი ციტირებული მა-

სალები [6], [7], [8], [3]. აქედან გამომდინარე, სა-

ქართველოს მეცნიერების განვითარების, მ.შ. ქვე-

ყანაში შექმნილი სამეცნიერო საკადრო კრიზისის 

დაძლევის მიზნით, მიზანშეწონილია აქ ხსენებუ-

ლი ე.წ. საზოგადოებრივი ექსპერტიზის ინფორმა-

ციული უზრუნველყოფისათვის დაიწყოს ელექ-

ტრონული ოპერატიული ჟურნალების ან საინტერ-

ნეტო სამეცნიერო ინფორმაციული „ბლოგების“ სა-

ხით ინფორმაციის წყაროს ფორმირება, რომელიც 

გაავრცელებს ანალიტიკოსთა შეფასებებს მათთვის 

საინტერესო ახალი პუბლიკაციების შესახებ. აუცი-

ლებელია აღინიშნოს, რომ საქართველოში XX 

საუკუნის სამოცდათიან და ოთხმოციან წლებში 

სამეცნიერო-ტექნიკური კვლევითი ინსიტუტი ტექ-

ინფორმი გამოსცემდა ასეთი ტიპის საინფორმაციო-

ანალიზურ ბროშურებს, რომლებშიც საქართველო-

ში ტექნიკის და ტექნოლოგიების სფეროებში შემუ-

შავებულ სიახლეებთან ერთად მოცემული იყო 

მათი დახასიათებებიც. 
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Abstract. The problems of evaluating the research conducted by the scientific organization, groups of scientists 

and individual scientists and other actions related to their scientific activities have always been and still remain a 

serious challenge in modern scientific circles.  

Dataware and software issues for evaluating the scientific activities are discussed in this paper. Along with the 

traditional methods of evaluation, altmetrics – a new way of assessing research beyond citation, is taken into account. 

According to the basic idea of altmetrics, the evaluation of the scientific results should be based not only on the 

number of published articles and their citations, but also on the responses to the papers published in various sources. 
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This principle gives rise to the idea that the altmetric methodology of dataware can play a crucial role in solving 

various problems arising in the process of scientific work. Therefore, for overcoming the existing problems in the 

sphere of research and evaluating scientific results, the information on the involvement of scientists in the context 

of emerging/existing problems, for which the appropriate recommendations have been elaborated, should be taken 

into account. Resume:  

 

Keywords: altmetrics; citation; evaluation of scientific results; gray literature. 
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