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?מדידהכלהאם 

 ניתן למדידה כמותית( פרי מחקר וחשיבה של החוקר)האם התוצר המדעי  ?

גופים מסוימים מודדים ממילא

ולא תמיד צורת  , חוקרים ומוסדות המחקר מודדים את עצמם למטרות שונות

קונסיסטנטית  ותואמת את סוג המחקר בתחומי ידע , המדידה היא הוגנת

שונים

חופש המחקר לעומת הצורך להיכנס למדדים



?CRISלמה 

 מאגרים בינלאומיים(WOS ,SCOPUSוכדומה ) כוללים רק חלק של התוצר

המדעי

  חלוקת הנושאים במאגרים הבינלאומיים סטנדרטית ולא תואמת את המבנה

הארגוני של מוסד מסוים

 (לא אנגלית)מאגרים בינלאומיים לא כוללים תוצר מדעי בשפות זרות





?CRISלמה 

CRIS – Current Research Information System

“The given wisdom is that maximizing access to 

research results improves wealth creation and the 

quality of life, the pace of research, and the quality of 

research”. 

Keith Jeffery and Anne Asserson (2008). Institutional Repositories 

and Current Research Information Systems. New Review of 

Information Networking, 14: 71-83. 



מי משתמש ולאילו מטרות
 מחפש תוצרים מחקריים רלוונטיים ועמיתי מחקר בתחום שלו–חוקר

 על מנת  , בודק שלמות של התוצר המדעי של המוסד–אחרי על ניהול תהליכי מחקר

להשוות עם מוסדות אחרים ולפתח אסטרטגיות למוסד שלו

 בודק את התוצרים המדעיים הקשורים לפרויקטים מחקריים שבממונו–גוף מממן

 מוסד או קבוצת מחקר  , משווה את התוצרים של המדינה–אחראי על מדיניות המחקר

מוסד או קבוצת מחקר אחרים, עם תוצרים של מדינה

 מחפש חומר להוראה–איש חינוך

 מחפש מידע על התקדמות במחקר בתחומים שמעניינים את הציבור–איש תקשורת

נראות וגישה מלאה לתוצאות המחקר  , ככל שתהיה חשיפה: הסיכום

יש יותר סיכוי להימנע מניסיונות כושלים  . המחקר העתידי ישתפר, הקודמות

.  ולפתח רעיונות טובים ומוצלחים יותר



?CRISלמה 
:מהוות תשתית ראויה המאפשרת למוסדCRISמערכות 

באופן שיטתי את התוצרים המחקרייםלאסוף 1.

לשייך את התוצרים למבנה הארגוני של המוסד  2.

להשלים מידע שלא קיים במאגרים בינלאומיים3.

להשוות עם מוסדות אחרים על סמך קריטריונים זהים 4.

הדאטהכל זה בזכות פורמט אחיד לניהול 

CERIF – Common European Research Information Format 

CERIFשתי תכונות חשובות של 

קישוריות-

לשוניות  -רב-



CERIFדוגמה של מבנה נתונים לפי 



?מה למדוד

, על מנת לספק תשתית אחידה להערכת התוצרים המחקריים למשל ברמה ארצית

:חייבים להסכים על

CRISסוגי הפרסומים שיוקלטו ב רשימת 1.

CRISרשימת מעמדות החוקרים שפרסומיהם יוקלטו ב 2.



?איך למדוד
:כוללת את השלבים הבאיםCRISהטמעת מערכת 

בינלאומייםמשיכת הפרסומים של חוקרי המוסד ממאגרים 1.

של המוסד ליצירת העץ הארגוני וקביעת שיוך HRהתממשקות עם מערכת 2.

החוקרים ליחידות

השלמת רשימות הפרסומים על ידי חוקרים3.

טיוב נתונים4.

מניעת כפילויות5.

עדכון שוטף  6.

(ואחריםביבליומטרייםמדדים )קביעת קריטריונים להערכת איכות הפרסומים 7.

מוסדי-מוסדי וחוץ-קביעת קריטריונים לדיווח פנים8.



ניסיון של אחרים  

http://www.eunis.org/
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CRISדוגמה של עבודה עם 
דנמרק, אורחוסאוניברסיטת 

http://library.au.dk/en/researchers/






CRISrael

 השקה ראשונה של התארגנות ארצית–2015יולי

 בישראלבאוניבסיטאותלימוד מצב קיים

  עריכת מכרז

ועדות להסכמות-הקמת תת



תפקיד של ספריות
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AU – Internal reporting
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קריאה מהשטח–צורך בניטור הפרסומים 

אולי כדאי לערוך בדיקה מדגמית של פרסומים של חוקרים  -לובה שלום שוב "

מעולם לא נתבקשתי  , אגב? כדי לראות אם השיוך נעשה כראוי, ...בפקולטה 

"בדיווחיכול להיות שיש בעיה . על ידי כתב עת לספק את השיוך הפורמאלי



CRISכחלק בשירותי תקשורת מדעית



!תודה רבה
lubag@savion.huji.ac.il


