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I. შესავალი

ყველა მეცნიერისათვის მეტად მნიშვნელოვანია
მისი კვლევის შედეგების გამოქვეყნება
ავტორიტეტულ ჟურნალში. სამეცნიერო ჟურნალის
ხარისხის ერთ-ერთ განმსაზღვრელ კომპონენტს
იმპაქტ ფაქტორი წარმოადგენს, რაც
დაფუძნებულია იმ მოსაზრებაზე, რომ სამეცნიერო
პუბლიკაციის მნიშვნელობა განისაზღვრება იმით
თუ რამდენჯერ იქნა ის ციტირებული დროის
მოცემულ მონაკვეთში.

უნივერსიტეტები საჭიროებენ სამეცნიერო
საქმიანობის შეფასების ობიექტურ მონაცემებს,
რომ  მათ საფუძველზე მიიღონ  სწორი
გადაწყვეტილება მომავალი სამეცნიერო
საქმიანობის განვითარების შესახებ.

ამავდროულად უნივერსიტეტში სამეცნიერო
საქმიანობის ხარისხის მაღალი დონე ხელს
უწყობს სტუდენტების, სამეცნიერო კადრების და
ახალი ინვესტიციების მოზიდვას.

II. პირველადი და მეორადი სამეცნიერო
პუბლიკაციები

დღესდღეობით საერთაშორისო  სამეცნიერო
წრეებში მკაფიოდ ჩამოყალიბებულია  სამეცნიერო
სტატიის განმარტება – „წერილობითი და
გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც აღწერს
ორიგინალური კვლევის შედეგებს და
აკმაყოფილებს გარკვეულ კრიტერიუმებს“.
თანდათანობით ჩამოყალიბდა ცნება “valid/primary
scientific publication/literature” – სწორი,
პირველადი და ძირითადი სამეცნიერო
პუბლიკაცია. ეს ცნება  სამეცნიერო კვლევების
შედეგების წარდგენის,  სარედაქციო  პრაქტიკის და
სამეცნიერო ეთიკის სამასწლიანი გამოცდილების
გავლენით ჩამოყალიბდა.

იმისათვის, რომ სამეცნიერო ნაშრომი
კვალიფიცირებული იქნას როგორც პირველადი
საჭიროა ის „სწორად“ იყოს გამოქვეყნებული. თუკი
ჩატარებულია კარგი კვლევა  და ნაშრომი
შესაბამისად არის დაწერილი, მაგრამ გამოქვეყნდა
„არასწორ„ გამოცემაში ის არ ჩაითვლება
პირველად სამეცნიერო პუბლიკაციად. ამგვარად,
ორგინალურ კვლევაზე  გამოუქვეყნებელი მასალა
უნდა გამოქვეყნდეს გამოცემაში, სადაც ის ჯერ
გაივლის რეცენზირებას კოლეგა მკვლევარების



მიერ და მხოლოდ დადებითი გამოხმაურების
შემთხვევაში  გამოქვეყნდება ჟურნალში. ამას
ეწოდება პუბლიკაცია რეცენზირებად ჟურნალში
(peer-reviewed publication) და მხოლოდ ასეთი
პუბლიკაცია ითვლება „სწორ“ პუბლიკაციად.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ
რეცენზირებადი ჟურნალები პუბლიკაციისთვის
იღებენ მხოლოდ იმ სამეცნიერო ნაშრომებს,
რომლებიც არ არის წარდგენილი სხვა
ჟურნალებში და ადრე არ გამოქვეყნებულა. ის რომ
ნაშრომი ან მისი არსებითი ნაწილი უკვე იყო
გამოქვეყნებული კონფერენციის მასალებში ან
განთავსებული იყო ინტერნეტში შეიძლება გახდეს
უარის მიზეზი. ამგვარად პირველადი სამეცნიერო
პუბლიკაცია ეს არის სამეცნიერო ნაშრომი,
რომელიც აღწერს ორიგინალურ კვლევას და
გამოქვეყნებულია რეცენზირებად სამეცნიერო
ჟურნალში. აღსანიშნავია, რომ საინჟინრო და
საინფორმაციო –საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
სფეროში პირველად სამეცნიერო პუბლიკაციას
განეკუთვნება ასევე პატენტები და ტექნიკური
ანგარიშები.

მეორად სამეცნიერო პუბლიკაციებს განეკუთვნება
მიმოხილვითი ნაშრომები (review papers),
რომლებიც ასევე ქვეყნდება რეცენზირებად
ჟურნალებში. ასეთი სახის სამეცნიერო  ნაშრომებში
მოცემულია საერთო თემატიკის ადრე
გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ანალიზი.
არსებობენ სამეცნიერო ჟურნალები რომლებიც
მხილოდ მიმოხილვით  სამეცნიერო  ნაშრომებს
აქვეყნებენ.ისინი განკუთვნილია პირველადი
სამეცნიერო პუბლიკაციების განზოგადოების,
ანალიზის, შეფასების და სინთეზისათვის. მცდარია
ის შეხედულება, რომ მიმოხილვითი ნაშრომები არ
შეიცავენ არაფერ ახალს. პირიქით სწორედ მათში
ხდება ახალი თეორიების ფორმულირება, ახალი
იდეების და პარადიგმების წარდგენა.

სამეცნიერო ლიტერატურაში მნიშვნელოვანი
ადგილი უკავიათ მონოგრაფიებს რომლებიც ასევე
განეკუთვნებიან მეორად სამეცნიერო
პუბლიკაციებს. მონოგრაფიაში განხილულია
მსხვილი სამეცნიერო პროექტების შედეგების და
გარკვეულ სამეცნიერო  დარგებში მიღწეული
შედეგების განზოგადოება.

სამეცნიერო კონფერენციებზე გაკეთებული
მოხსენებები ქვეყნდება კონფერენციების კრებულში
(conference reports, conference proceedings). ამ
მოხსენებების უმრავლესობა არ წარმოადგენს
პირველად სამეცნიერო პუბლიკაციას და არ

შეიცავს ორიგინალურ სამეცნიერო კვლევების
შედეგებს. მოხსენებების უმეტესობას გააჩნია
მიმოხილვითი ხასიათი, ხოლო ორიგინალურ
სამეცნიერო კვლევების პრეზენტაცია წარმოადგენს
მხოლოდ მიღებული შედეგების წინასწარ
შეტყობინებას. მაგრამ ასევე არსებობს
საპირისპირო მოსაზრება, რომ კონფერენციის
მასალებში განთავსებული ნაშრომები
წარმოადგენენ პირველად სამეცნიერო
პუბლიკაციას.[1]
. ბოლო წლებში კონფერენციებზე გაკეთებული
საუკეთესო  მოხსენებები ქვეყნდება რეცენზირებად
ჟურნალებში და ყველა შერჩეული პუბლიკაციები
გადიან შესაბამისი წესით რეცენზირებას. ამ
შემთხვევაში ეს პუბლიკაციები უკვე შეიძლება
ჩაითვალოს პირველად სამეცნიერო პუბლიკაციად.

დღესდღეობით საერთაშორისო  სამეცნიერო
წრეების წარმომადგენლების უმრავლესობა
ემხრობა სამეცნიერო პუბლიკაციების შემდეგ
კლასიფიკაციას: პირველადი სამეცნიერო
პუბლიკაცია – აღწერს ორიგინალურ კვლევას და
გამოქვეყნებულია რეცენზირებად სამეცნიერო
ჟურნალში. ყველა დანარჩენი პუბლიკაცია
(მიმოხილვითი სამეცნიერო ნაშრომები,
კონფერენციის მასალები, მონოგრაფიები)
წარმოადგენენ მეორად სამეცნიერო
პუბლიკაციებს.

III. სამეცნიერო ჟურნალის იმპაქტ ფაქტორი
და მისი მნიშვნელობა

1665 წელს გამოვიდა პირველი სამეცნიერო
ჟურნალის „Philosophical Transactions“ პირველი
ნომერი. ის შედგებოდა 20 გვერდისაგან, ხოლო
ტირაჟი შეადგენდა 1200 ცალს.[2]
დღესდღეობით მსოფლიოში არსებობს 50
ათასამდე სამეცნიერო ჟურნალი, რომლებშიც
ყოველწლიურად ქვეყნდება მილიონამდე
სამეცნიერო ნაშრომი. სამეცნიერო ჟურნალები
განსხვავდებიან თემატურობით, გამოქვეყნების
ენით და რაც მთავარია იმ გავლენით, რომელსაც
ისინი ახდენენ მეცნიერების განვითარებაზე. 1960
წელს იუჯინ გარფილდმა (Eugene Garfield),
შემოიღო სამეცნიერო ციტირების პირველი
ინდექსი (Science Citation Index) ზუსტი და
საბუნებისმეტყველო სამეცნიერო
ლიტერატურისათვის. მოგვიანებით მან შეთავაზა
სამეცნიერო პუბლიკაციების გავლენის
მაჩვენებელი შეფასებულიყო შემდეგი
ფორმულის საფუძველზე:



. IF = A/B

სადაც A – მიმდინარე წელს ინდექსირებული
ჟურნალების მიერ ამ ჟურნალის წინა 2 წლის
სტატიებზე ციტირებათა რიცხვი, B – ჟურნალში
ბოლო ორი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული
სტატიების რაოდენობა.[3]

ამგვარად  ჟურნალის 2012 წლის იმპაქტ
ფაქტორისთვის შესაბამისად A არის 2012 წელს
ჟურნალში 2010–2011 წლებში გამოქვეყნებულ
სამეცნიერო ნაშრომებზე  ციტირების რაოდენობა,
ხოლო B – ჟურნალში 2010–2011 გამოქვეყნებული
სამეცნიერო სტატიების რაოდენობა.

აღნიშნულ  მაჩვენებელს ეწოდა იმპაქტ
ფაქტორი (impact factor – IF), რაც შეიძლება
ვთარგმნოთ როგორც „გავლენის ფაქტორი“. ის
აფასებს თუ რამდენად ხშირად სხვა სამეცნიერო
ჟურნალების გამოქვეყნებულ ნაშრომებში
ახდენენ მოცემულ ჟურნალში გამოქვეყნებული
სამეცნიერო ნაშრომების ციტირებას.
გამოქვეყნებულ სამეცნიერო ნაშრომებში
ხვდებიან მხოლოდ ნაშრომები ორგინალურ
კვლევებზე ან მიმოხილვითი ნაშრომები.
ცხრილში 1 მოცემულია მაღალი იმპაქტ
ფაქტორის 2012 წლის ჟურნალების პირველი
ხუთეული [4]

ცხრილი 1. 2012 წლის მაღალი იმპაქტ ფაქტორის სამეცნიერო ჟურნალები

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება იმპაქტ–ფაქტორი
CA: A  Cancer Journal for Clinicians 101.78
The New England  Journal  of  Medicine 53.298
Annual Review of Immunology 52.761
Review of Modern Physic 49.933
Chemistry review 40.197

ცხრილში 2 მოცემულია კომპიუტერული
მეცნიერებების სფეროში მაღალი იმპაქტ

ფაქტორის მქონე სამეცნიერო ჟურნალების
პირველი ხუთეული [5]

ცხრილი 2. კომპიუტერული მეცნიერებების მაღალი იმპაქტ ფაქტორის სამეცნიერო ჟურნალები

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება იმპაქტ–ფაქტორი
IEEE Communications Surveys & Tutorials 6.31
IEEE Transactions Pattern Analysis and
Machine Intelligence

4. 908

SIAM Journal on Imaging Sciences 4.656

ACM Computing Surveys 4.529

MIS Quarterly 4.447

სამეცნიერო პუბლიკაციების შეფასების
ყველაზე გავლენიანი სისტემაა Thomson
Scientific. სამეცნიერო ციტირების ინდექსი და
იმპაქტ ფაქტორი გამოითვლება ერთიანი
მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. სამეცნიერო
ციტირების ინდექსი წარმოადგენს სამეცნიერო
პუბლიკაციის ან მეცნიერის გავლენის შეფასებას,

ხოლო იმპაქტ ფაქტორი სამეცნიერო ჟურნალის
გავლენის შეფასებას.

სამეცნიერო ჟურნალების იმპაქტ ფაქტორი
ყოველწლიურად ქვეყნდება ჟურნალში „Journal
Citation Report“, რომელიც წარმოადგენს
Thomson Scientific–ის პროდუქტს.
დღესდღეობით სისტემა მოიცავს 9 300 მეტ
სამეცნიერო ჟურნალს 60 ქვეყნიდან. ითვლება,



რომ ეს ჟურნალები მოიცავენ 90%
მნიშვნელოვან ინფორმაციას
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, ტექნიკის,
მედიცინის და სოფლის მეურნეობის
სფეროებში.[6]

Thomson Scientific ასევე გააჩნია პლატფორმა
Web of Science (WoS) – სამეცნიერო ნაშრომების
და სამეცნიერო კონფერენციების
მულტიდისციპლინური ანალიტიკური
რეფერატიული მონაცემთა ბაზა. WoS
მონაცემთა ბაზის გამოყენებით შესაძლებელია
დადგინდეს ციტირების ინდექსი და იმპაქტ
ფაქტორი დაწყებული 1900 წლიდან.
დღესდღეობით მასში წარმოდგენილია 12 000
სამეცნიერო ჟურნალი და 120 000 სამეცნიერო
კონფერენცია.[7]

2012 წლის მონაცემებით Web of Science -ის
მონაცემთა ბაზაში არის ერთი ქართული
სამეცნიერო ჟურნალი “Journal of Homotopy and
Related Structures” აღსანიშნავია რომ ამ
მონაცემთა ბაზაში არის 3 სომხეთის და 1
აზერბაიჯანის სამეცნიერო ჟურნალი [8]

IV. სამეცნიერო პუბლიკაციების აღრიცხვის და
მოძიების ალტერნატიული სისტემები

SCOPUS – კომპანია Elsevier–ის საძიებო
პლატფორმა (http://info.scopus.com), რომელიც
მოიცავს რეცენზირებად ჟურნალებს, ISSN
(International Standard Serial Numbers) მქონე
სერიულ გამოცემებს (წიგნები, კონფერენციის
მასალები) და პატენტებს. მასზე დაშვება
შესაძლებელია ხელმოწერის შედეგად. 2012

წლის ნოემბრის მონაცემებით SCOPUS ბაზა
მოიცავდა 19 500 რეცენზირებად ჟურნალს.

სამეცნიერო ჟურნალის SCOPUS–ის
მონაცემთა ბაზაში ჩასართავად არსებობს
ჟურნალების შერჩევის კრიტერიუმები, რომლის
მიხედვით ექსპერტები აფასებენ ჟურნალს და
იღებენ გადაწყვეტილებას მის ჩართვაზე ან
არჩართვაზე SCOPUS სისტემაში. შეფასების
ძირითადი კრიტერიუმებია;
– ჟურნალის პოლიტიკა და კონტენტი
– ძირითადი საერთაშორისო საგამომცემლო

სტანდარტების შესრულება
(International Editorial Conventions)

- ჟურნალის გამოცემის რეგულარობა
- ჟურნალის ციტირება მონაცემთა ბაზებში
- ჟურნალის სამი რედაქტორის ციტირების

ინდექსი
- ჟურნალის ავტორების ციტირების ინდექსი
- ხელმისაწვდომობა (Online availabity) [9]

სამწუხაროდ, SCOPUS ბაზაში  არ არის
არცერთი ქართული სამეცნიერო ჟურნალი.
შედარებისთვის   აზერბაიჯანს გააჩნია 3
სამეცნიერო ჟურნალი, ხოლო  სომხეთს 1
სამეცნიერო ჟურნალი, აღსანიშნავია ასევე რომ
პატარა ესტონეთს გააჩნია 13  სამეცნიერო
ჟურნალი SCOPUS–ის სისტემაში.

საინტერესო მონაცემებია განთავსებული ღია
საინფორმაციო სისტემაში SCImago
(http://www.scimagojr.com), რომელიც
ანალიზისათვის იყენებს SCOPUS –ის მონაცემთა
ბაზას 1996 წლიდან.[10]

ცხრილი 3. მსოფლიო ქვეყნების მონაცემები SCOPUS–ის სისტემაში. 1996–2007 წ.

ქვეყანა
პუბლიკაციების

რაოდენობა
ციტირება

თითოეულ
პუბლიკაციაზე

ქვეყნის
ადგილი
SCOPUS

აშშ 6 149 455 20.51 1
ჩინეთი 2 248 278 6 2

ინგლისი 1 711 878 18.03 3
იაპონია 1 604 017 12.09 4

გერმანია 1 581 419 16.19 5
რუსეთი 527 442 5.49 12

თურქეთი 267 902 7.92 20
უკრაინა 98 083 4.2 38

ესტონეთი 16 573 13.21 62



სომხეთი 8 054 8.48 76
საქართველო 6 381 7.62 84
აზერბაიჯანი 6 135 2.93 86

ყაზახეთი 4 695 4.33 92
თურქმენეთი 156 6.99 187

ნაურუ 6 2.25 229

2011 წელს ქართველი მეცნიერების 730
სამეცნიერო პუბლიკაცია მოხვდა SCOPUS ბაზაში.
ცხრილში 4 მოცემულია ზოგიერთ სამეცნიერო
დარგში სამეცნიერო პუბლიკაციების რაოდენობა
და მათი პროცენტული რაოდენობა
პუბლიკაციების საერთო რიცხვთან მიმართებაში.
როგორც ცხრილიდან ჩანს სამეცნიერო
პუბლიკაციების თითქმის ნახევარი (43%)
მათემატიკის, ფიზიკის და ასტრონომიის
მიმართ
ულებებ

ზე მოდის. ანალოგიური ტენდენცია
აღინიშნებოდა წინა წლებშიც. [11]

ცხრილი 4. ზოგიერთ სამეცნიერო დარგში ქართული სამეცნიერო პუბლიკაციების რაოდენობა

მეცნიერების დარგი პუბლიკაციების
რაოდენობა

პუბლიკაციების
%

აგრარული და ბიოლოგიური 44 5.95
ხელოვნება და ჰუმანიტარული 9 1.22

მედიცინა 76 10,28
ფიზიკა და ასტრონომია 196 26,52

ქიმია 31 4.19
კომპიუტერული მეცნიერებები 13 1,76

ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა ფინანსები 2 0,27
ინჟინერია 34 4.6

მათემატიკა 123 16.64
ბიზნესი, მენეჯმენტი 2 0.27

სოციალური მეცნიერებები 16 2.17



ბოლო წლებში სულ უფრო პოპულარული
ხდება უფასო საძიებო სისტემა Google Scholar,
რომელიც მოიცავს მეცნიერების სხვადასხვა
სფეროს სხვადასხვა ფორმატის სამეცნიერო
პუბლიკაციებს. Google Scholar–ის ბეტა–ვერსია
გაეშვა 2004 წლის ნოემბერში.

Google Scholar ერთ–ერთი მთავარი
უპირატესობაა მოძიებულ სამეცნიერო ნაშრომების
ტექსტებზე  პირდაპირი ბმულების არსებობა.

ცხრილში მოყვანილია Google Scholar –ის
მონაცემთა ბაზაში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო
ფაკულტეტის დეპარტამენტების აკადემიური
პერსონალის რაოდენობა 2013 წლის აპრილის
მონაცემებით [12]

ცხრილი 5. Google Scholar–ის მონაცემთა ბაზაში აწსუ ზუსტი და საბუნებისმეტყველო
ფაკულტეტის დეპარტამენტების აკადემიური პერსონალის რაოდენობა.

დეპარტამენტი
აკადემიური

პერსონალის
რაოდენობა

Google Scholar –ის მონაცემთა
ბაზაში  აკადემიური

პერსონალის რაოდენობა
მათემატიკა 19 17

კომპიუტერული ტექნოლოგიები 15 6
ფიზიკა 7 5

ქიმია 10 5

ბიოლოგია 15 3

გეოგრაფია 7 1

დასკვნა

Thomson Scientific, SCOPUS და Google Scholar
თავის მონაცემთა ბაზებში სამეცნიერო
პუბლიკაციებს არჩევს გარკვეული მეთოდიკის
მიხედვით, რომელიც ითვალისწინებს მრავალ
ხარისხობრივ და რაოდენობრივ მაჩვენებლებს.
ძირითადად მათ მონაცემთა ბაზებში ხვდებიან
ინგლისურენოვანი სამეცნიერო ჟურნალები და
სამეცნიერო ნაშრომები, ამასთანავე Thomson
Scientific და SCOPUS ფასიანი სერვისებია.

ჩვენი აზრით უახლოეს მომავალში
აუცილებელია ქართული ციტირების ინდექსის
შექმნა. ეს პირველ რიგში განპირობებულია იმით,
რომ მსოფლიო ციტირების ინდექსები არ
განათავსებენ თავის მონაცემთა ბაზაში
ქართულენოვან სამეცნიერო პუბლიკაციებს და
ქართულ ჟურნალებს. ქართული ციტირების
ინდექსი მკაფიოდ დაგვანახებს ქართული
უნივერსიტეტების, სამეცნიერო სკოლების და
კვლევითი ინსტიტუტების ძლიერ და სუსტ
მხარეებს და მათი მომავალი განვითარების
შესაძლო პერსპექტივებს.

ქართული ციტირების ინდექსი შექმნა
მიზანშეწონილი იქნებოდა რუსთაველის

სამეცნიერო ფონდის ეგიდით. მითუმეტეს, რომ
ფონდს გააჩნია ქართველი მეცნიერების
მონაცემთა ბაზა.

თანამედროვე ეტაპზე სამეცნიერო
საქმიანობის შედეგების შეფასებისათვის
აუცილებელია სამეცნიერო პუბლიკაციების
შეფასების ანალიტიკური სისტემების გამოყენება.
მათი მეშვეობით შესაძლებელია
უნივერსიტეტების თანამშრომლების ეფექტური
სამეცნიერო–თემატური ინფორმირება და
სამეცნიერო საქმიანობის განვითარების სწორი
გადაწყვეტილებების მიღება.

გამოყენებული ლიტერატურა

[1] Scientific Literature
http://www.lib.berkeley.edu/BIOS/bio1bscholcomm.html

[2] Philosophical Transaction of the Royal Society of
London –History
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