
 ?על אוליבר לורי שמעתם

 -כנראה שלא, אבל הוא החוקר שחתום על המחקר המצוטט ביותר בהיסטוריה, וגם אותו זה מפתיע 

אז איך מדרגים מחקרים ואוניברסיטאות, אילו מצוטטים יותר ■ "זה לא מחקר דגול", הוא הודה 

 ואיפה בתוך כל זה נמצאים הישראלים -מאחרים 

 08:20 22.09.2015  ליאור דטל, דפנה מאור

 ?איך מדרגים מחקרים

הגדולות ביותר, כמו גילוי מוליכים למחצה בטמפרטורות גבוהות, גילוי מבנה  פריצות הדרך המדעיות

ובפרסום רב. באופן  פרסי נובלהתפשטות היקום ואחרות, זיכו את החוקרים האחראים להן ב ,ד.נ.אה

מפתיע, רוב פריצות הדרך האלה לא מופיעות כלל במדד המקובל כיום למדידת חשיבותם של מאמרים 

 .מספר הציטוטים -מדעיים 

 

שנה לאחר  50מדד הציטוטים המדעיים.  - SCI שנה על ידי יוג'ין גרפילד, שקרא לו 50המדד נקבע לפני 

 עבור מגזין - SCI שהיא כיום הבעלים של מסד הנתונים של -מכן, דירגה חברת תומסון רויטרס 

Nature המחקרים המצוטטים ביותר בהיסטוריה. רובם קשורים למדעי החיים: ביולוגיה,  100ת א

 .שמודד את התפוקה וההשפעה של חוקרים ,H–Index ביוכימיה וביו־רפואה. בנוסף, יש מדד שנקרא
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ציטוטים, נקבל הר גבוה  1,000-אם נשים זה על גבי זה את הדף הראשון מכל מחקר שזוכה ליותר מ

שכולל  ,Scholar רו באפריקה. שיטה חלופית למדידת חשיבותם של מאמרים נמצאת בגוגלמהקילימנג'

 .SCI גם ציטוטים בספרים, ושבו יש יותר מחקרים כלכליים מבדירוג

 ?ואיפה ישראל

המחקר הישראלי הוא אחד ממקורות הגאווה הבודדים שלנו. ישראל מדורגת בין עשר המדינות 

כך עולה  -יטוטים הממוצע למחקר, מדד שמשקף את איכות המחקרים המובילות בעולם במדד מספר הצ

מנתונים שעיבד פרופ' אורי קירש ממוסד שמואל נאמן בטכניון, לצורך מחקרים שערך על 

האוניברסיטאות הישראליות ומצב המחקר בארץ. מהנתונים שהציג קירש עולה כי בבחינת המחקרים 

 .בעולם מבחינת השפעת המחקר שנערך בה 9גת במקום , ישראל מדור2013–2003-שבוצעו בישראל ב

המחקר בישראל מוביל בתחומים רבים. כך למשל, המחקר במדעי המחשב שנערך בישראל הוא השני 

ברמת השפעתו בעולם. גם בתחומי הכלכלה, הכימיה והפיזיקה, ישראל מובילה בשדה המחקר, לפי 

 .נתוניו של קירש
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, 80-יצגת את ההשקעות שבוצעו בישראל בשנות העם זאת, קירש מזהיר כי תמונת המצב הזאת מי

 .2000-ועדיין מוקדם להבחין בהשפעות המשבר האקדמיה בשנות ה

נתונים קודמים שאסף קירש הצביעו כי בשנים האחרונות חלה מגמת ירידה בדירוג של ישראל מבחינת 

-ב 4דר למקום איכות המחקר בכמה תחומים בולטים. כך, למשל, המחקר במדעי המחשב בישראל הידר

ישראל  80-. כמו כן, בשנות ה1988–1984-ב 3במדד ממוצע הציטוטים העולמי, ממקום  2008–2004

היא הידרדרה  2000-דורגה ראשונה בעולם מבחינת איכות המחקר בתחום הכלכלה, אך בשנות ה

 .4למקום 

 המדינות המובילות במחקר מדעי

בין  ,SJR גדול יותר מארה"ב. לפי פורטל המדעאין מדינה בעולם שמפיקה מחקרים מדעיים בשפע 

 .מיליון פעמים 177-מיליון מאמרים, שצוטטו יותר מ 8.6פורסמו בארה"ב  2014-ל 1996

פי ארבעה כמעט מהמדינה במקום השני,  -ארה"ב מובילה גם במדד ההשפעה והתפוקה של חוקריה 

ל מאמרים, מספר פטנטים, הוצאות על מחקר סין. "סיינטיפיק אמריקן" מציע דירוג מגוון יותר, שמבוסס ע

ופיתוח ומספר דוקטורטים שהוענקו במדעים ובהנדסה. מחברי הדירוג הזה טוענים כי דירוג לפי מאמרים 

 .בלבד אינו מלמד אם מדינה אכן מיישמת את הרעיונות הטובים של בחירי מדעניה

, שמובילה באופן לא מפתיע בכל עם זאת, גם בראש הדירוג של "סיינטיפיק אמריקן" נמצאת ארה"ב

מאמרים, פטנטים, השקעה במו"פ ומספר דוקטורטים במדעים ובהנדסה. ישראל מדורגת  -הקטגוריות 

במספר דוקטורטים. גרמניה,  22-בהשקעה במו"פ ו 17בפטנטים,  12במאמרים,  15בדירוג זה במקום 

 .5–2סין, יפן ובריטניה מדורגות במקומות 
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 המחקר המצוטט ביותר בהיסטוריה

, התפרסם ב"ג'ורנל לכימיה ביולוגית" ועסק במדידת 1951-המאמר המצוטט בהיסטוריה ביותר פורסם ב

 .ר של חלבוניםכמות החלבון בתמיסה. למעשה, שלושת המאמרים המצוטטים ביותר עוסקים במחק

החוקרים שכתבו את המאמר פיתחו חומר שמשנה את צבעו בהתאם לריכוז החלבון בתמיסה. לאחר 

הוספת החומר ניתן למדוד את צבעו באמצעות טכניקות למדידת צבע ולקבוע את ריכוז החלבון. 

מאמר : "זה לא 1977-הפופולריות של המחקר הפתיעה את אוליבר לורי, שהוביל את המחקר וכתב ב

 ."דגול )...( ביני לבין עצמי, התגובה שיעשעה אותי

 האוניברסיטאות הישראליות מתנדנדות בדירוגים העולמיים

רוב רובו של המחקר בישראל נערך באוניברסיטאות, אך רק ארבע מהאוניברסיטאות הישראליות 

כמו מספר חברי  -מתבלטות בדירוגים הבינלאומיים, שבודקים את איכות המחקר לצד גורמים נוספים 

 .הצוות, מספר הבוגרים שזכו בפרסי נובל ומספר המאמרים שפורסמו בכתבי העת המובילים

ה הישראלית המובילה בדירוגים הבינלאומיים היא האוניברסיטה העברית. כך למשל, בדירוג האוניברסיט

אוניברסיטת ג'יאו טונג בשנחאי, שנחשב לאחד הדירוגים המובילים לאוניברסיטאות בעולם, התברגה 

שיפור של שלושה מקומות  - 2015-אוניברסיטאות ברחבי העולם ב 500מתוך  67העברית במקום 

. כשהחל הדירוג 53, אז דורגה העברית במקום 2012, אך ירידה משמעותית לעומת 2014-לבהשוואה 

 .94, העברית דורגה רק במקום 2003-ב

במקום השני מבין האוניברסיטאות הישראליות בדירוג שנחאי דורג הטכניון, ששומר על יציבות בשנים 

 300–200ן דורג רק בין . כשהחל דירוג שנחאי הטכניו77האחרונות בדירוג והגיע למקום 

עלה למקום  2013-וב 2012-האוניברסיטאות המובילות בעולם, ומאז עלה. אחריו דורג מכון ויצמן, שב

 .האוניברסיטאות המובילות 150–100, אך מאז חזר למקומו בין 93–ו 92

 



 2003, לאחר שמאז 200–151אוניברסיטת תל אביב הידרדרה בשנים האחרונות במיקומה למקומות 

האוניברסיטאות המובילות בעולם. אוניברסיטת בר אילן ובן  150–100דורגה במקומות גבוהים יותר, בין 

 .500–401גוריון דורגו במקומות 

 המוחות משתקעים בחו"ל

חיקת התקציבים, מחדלי הניהול ובזבזנות האוניברסיטאות פגע המשבר באקדמיה הישראלית בעקבות ש

בתשתיות המחקר, בהיקף הסגל האקדמי והגביר את התופעה של בריחת מוחות. מרבית העוזבים הם 

חוקרים צעירים שעברו לחו"ל כדי להשלים פוסט דוקטורט ולא הצליחו להיקלט בחזרה במוסדות 

ממחסור בתקנים. המקרים אחרים הם פשוט חוקרים  הישראליים לאחר מכן, מאחר שאלה סובלים

 .מצטיינים שמצאו הזדמנויות טובות יותר בחו"ל

, אחד מכל עשרה ישראלים בעלי תואר שלישי 2014-לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ל

מבעלי  18.3%( שוהים כיום יותר משלוש שנים בחו״ל. לפי הלשכה, 80-)שקיבלו אותו החל בשנות ה

מבוגרי תואר שלישי בביולוגיה,  14%-ר שלישי במתמטיקה, בסטטיסטיקה ובמדעי המחשב וכתוא

 .מבוגרי מכון ויצמן למדע 18.3%בהנדסה ובחקלאות חיים בחו"ל, וכך גם 

 איג נובל: "הא" בכל השפות

"מבלי לדעת בדיוק למה".  -המלה "הא" קיימת בכל השפות בעולם, כך הוכיח מחקר בתחום הספרות 

המחקר הזה נשמע לכם מטופש ובעיקר בזבוז אדיר של זמן ומשאבים, אתם לא טועים. הוא זכה אם 

בשבוע שעבר בטקס פרס האיג נובל, שנערך בהרווארד ומוקדש למחקרים "שבתחילה גורמים לך לצחוק 

 ."ואחר כך לחשוב -

 



שיש  , ומאז זכו בו חוקרים שהוכיחו שאנשים שחושבים90-חלוקת הפרס החלה בתחילת שנות ה

להם ריח רע מהרגליים צודקים, חוקרים שטענו שחטיפות על ידי חייזרים אכן התרחשו, ומחקר שבחן את 

 .גודל האשכים בפסלים מפורסמים של גברים ערומים

ותו חוקרים מהמרכז הרפואי בני ציון בחיפה על מחקר שבחן קיבלו א 2006-גם ישראלים זכו בפרס: ב

שיטה להפסקת שיהוקים על ידי "עיסוי רקטאלי דיגיטלי". הם חלקו את הפרס עם חוקר אמריקאי, 

 .שפירסם במקרה מחקר בעל שם דומה באותה שנה

י להחזרת לצד המחקר על המלה "הא" זכו בטקס האיג, שנערך בשבוע שעבר, חוקרים שגילו אמצעי כימ

ביצה מבושלת למצבה הקודם. בתחום הכלכלה זכתה משטרת תאילנד, שהציעה תמריצים כספיים 

לשוטרים שיסרבו לשוחד. קבוצת רופאים קיבלה פרס על מחקר שערכו בנוגע להשפעה הרפואית של 

שגרם "נשיקות אינטנסיביות" ופעילויות אינטימיות נוספות על בריאות העור. עוד זכה חוקר מהולנד, 

 .מקומות שונים רק כדי ללמוד שעקיצה באיבר המין כואבת במיוחד 25-לדבורים לעקוץ את גופו ב

 



 


