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هدف :امروزه اَبَرمجالت دسترسی آزاد نقش بسیار مهمی در ارتباطات علمی ایفا می-
کنند .پژوهش حاضر با هدف معرفی هشت اَبَرمجله برجسته جهانی و مطالعه وضعیت آن
ها در یک بازه زمانی پنج ساله ( 2012تا  )2016انجام شده است.
روششناسی :پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد نوعی مطالعه توصیفی
است که با استفاده از شاخصهای علمسنجی انجام شده است .جامعه پژوهش از 195011
مقاله منتشر شده در هشت اَبَر مجله در بازه زمانی  2012-2016و نمایه شده در پایگاه
وب.آو.ساینس تشکیل شده است .دادههای پژوهش با مراجعه به پایگاههای
وب.آو.ساینس ،جی.سی.آر و اینسایتس از محصوالت موسسه کلریویت انلیتیکس
گردآوری و با استفاده از نرم افزار مایکروسافت اکسل مورد تجزیه و تحیل قرار گرفته
است.
یافتههای پژوهش :تعداد مقالههای منتشر شده در این هشت اَبَر مجله در سال  2016نسبت
به سال  2012با رشد تقریبا  101درصدی همراه بوده است .در بازه زمانی پنج ساله مورد
مطالعه ،در مجموع  195011مقاله در هشت اَبَر مجله منتشر شده که با در نظر گرفتن هزینه
انتشار مقاله در هر مجله ،رقمی در حدود  300میلیون دالر برای انتشار آن پرداخت شده
است .مقالههای منتشر شده در اَبَر مجلهها در مقایسه با میانگین کلی پایگاه وب.آو.ساینس
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داد که در مجموع  91/6درصد مقاله ها و  96/1درصد استنادهای مجالت مورد مطالعه،
به دو مجله  PLoS Oneو  Scientific Reportsتعلق داشته است .بیشترین سهم
مقالههای منتشر شده در این مجلهها به ترتیب به حوزههای موضوعی بیوشیمی و بیولوژی
مولکولی ،علوم چند رشتهای ،علوم اعصاب ،سرطانشناسی و ایمنیشناسی اختصاص
داشته است .همچنین کشورهای ایاالت متحده ،چین ،انگلستان ،آلمان و ژاپن دارای
بیشترین تعداد بروندادهای پژوهشی در هشت اَبَر مجله بودهاند.
نتیجهگیری :در سالهای اخیر ناشران برجسته دنیا تقاضای بازار جهت انتشار بروندادهای
پژوهشی را درک کرده و به ایجاد اَبَرمجالت اقدام نمودهاند و پیش بینی میشود که این
روند در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد.
كلیدواژهها :اَبَر مجله ،مجالت دسترسی آزاد ،ارتباطات علمی
*پدیدآور رابط amin.erfanmanesh@gmail.com

.1

مقدمه

مجلههای علمی 1یکی از مجراهای اصلی ارتباط بین پژوهشگران و متخصصان حوزههای
مختلف علوم به شمار میروند و پژوهشگران تالش میکنند تا بروندادهای حاصل از فعالیتهای
پژوهشی خود را در مجالت علمی مرتبط و قابل اعتماد منتشر نمایند .در بسیاری از کشورها ،اعتبار
و اثرگذاری پژوهشگران بر اساس کمیت و کیفیت مقالههای منتشر شده آنها در مجالت علمی،
مورد ارزیابی قرار میگیرد .تاریخچه ایجاد نخستین نشریات علمی به قرن  17میالدی باز میگردد
( .)Cope & Phillips 2014در گذشته دسترسی افراد به مجلههای علمی به صورت چاپی و از طریق
پرداخت حق اشتراک امکان پذیر بود اما در طی سالیان اخیر ،بسیاری از ویژگیهای نشریات
علمی با تغییراتی همراه بوده است .انتشار برخط مجلهها که در ابتدای دهه  1990میالدی و با توسعه
شبکه جهانی وب آغاز شد ،یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین این تحوالت محسوب میشود.
همچنین گسترش نهضت دسترسی آزاد 2و اشاعه رایگان و بدون محدودیت بروندادهای پژوهشی
در قالب مجله های دسترسی آزاد ،ارتباطات علمی را سهولت بخشیده و زمینه را برای حرکت
جوامع علمی به سمت علم باز 3فرآهم نمود .امروزه بخشی از مقالههای علمی در مجالت دسترسی
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از اثرگذاری استنادی باالتری برخوردار بودهاند .همچنین مطالعه عملکرد هشت اَبَر نشان
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دسترسی آزاد را نمایه کرده است .همچنین در سال  2015میالدی 17 ،درصد ازمجلههای نمایه
شده در اسکوپوس به صورت دسترسی آزاد منتشر شدهاند

(.)Erfanmanesh 2017

از مزایای

مجالت دسترسی آزاد میتوان به دسترسی رایگان و بدون محدودیت به پژوهشهای انجام شده،
جلوگیری از دوباره کاری ،افزایش دسترسپذیری و رویتپذیری مدارک ،افزایش تعداد
خوانندگان احتمالی و در نتیجه افزایش تعداد استناد ،انتقال سریع محتوا و کاهش فاصله بین تالیف
تا انتشار مقاله اشاره نمود

(.)Solomon 2014b

یکی دیگر از تحوالت به وقوع پیوسته در زمینه نشریات علمی ،ظهور و گسترش اَبَر مجلهها 2یا
مجلههای بزرگ است .اَبَر مجلهها نوع متفاوتی از مجلههای علمی دسترسی آزاد هستند که
رویکرد جدیدی در ارتباطات علمی ایجاد نمودهاند .کلمه مگا برای تعیین اندازه مجله مورد
استفاده قرار گرفته است ،زیرا اَبَر مجلهها معموال تعداد زیادی مقاله در حوزههای موضوعی
مختلف را مورد داوری قرار داده و سپس منتشر میکنند .نخستین اَبَر مجله با نام PLoS One
توسط کتابخانه عمومی علوم 3در سال  2006ایجاد شد PLoS One .با انتشار تعداد زیادی مقاله
در حوزههای موضوعی علوم اجتماعی ،پزشکی و فناوری در عرض پنج سال به بزرگترین مجله در
جهان تبدیل شد .پس از موفقیت و کسب جایگاه مهم این اَبَر مجله در جوامع علمی بسیاری از
ناشران معتبر جهانی به اهمیت بالقوه اَبَر مجلهها در جوامع علمی پی برده و در حال حاضر حدود
 20اَبَر مجله در حوزههای مختلف موضوعی منتشر میشود

( Spezi et al. 2017; Walkling et al.

 .)2017اصطالح اَبَر مجله سالها پس از آغاز فعالیت این قبیل مجالت برای اولین باردر سال 2015
توسط بییورک

()Bjork 2015

مورد استفاده قرار گرفت .اَبَر مجالت دارای ویژگیهای زیر

هستند:


حوزه موضوعی گسترده بارزترین ویژگی اَبَر مجلهها است .برخالف مجلههای علمی سنتی ،اَبَر
مجلهها حوزههای موضوعی گستردهای را تحت پوشش قرار میدهند و به همین جهت ساالنه تعداد
زیادی مقاله منتشر میکنند .آنها اغلب به صورت چند رشتهای فعالیت کرده و مقالههای گوناگون
از حوزههای موضوعی مختلف را منتشر میکنند (.)Frantsvag 2011; Bjork 2015
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آزاد منتشر میشوند و تا دسامبر  ،2016راهنمای مجالت دسترسی آزاد 1بیش از  9400مجله
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مقایسه با سایر مجالت تخصصی امری دشوارتر است .در اینگونه مجلهها ،ویراستاران دانشگاهی

1

مهمترین نقش را در فرآیند همترازخوانی مقالهها بر عهده دارند .همچنین داوری اَبَر مجالت یکی
دیگر از جنبههای متفاوت در مقایسه با مجلههای سنتی است که تاثیرات زیادی بر افزایش انتشارات
علمی داشته است .در داوری مقالهها در اَبَر مجالت ،تنها صحت علمی 2مطالب مورد بررسی قرار
می گیرد و به معیارهایی نظیر سودمندی ،اهمیت ،تاثیرگذاری و نوآوری احتمالی مقاله توجهی
نمیشود .بنابراین اگر مقاله ای مبتنی بر مبانی نظری مناسب و روش شناسی درست نوشته شده باشد،
از شانس بسیار باالیی جهت انتشار در اَبَر مجالت برخوردار است ،حتی اگر دارای نوآوری و
تاثیرگذاری پژوهشی زیادی نیز نباشد ( .)Spezi et al. 2017; Walkling et al. 2017شایان ذکر است
که باید میان اَبَر مجالت و نشریات دسترسی آزاد چپاولگر 3تمایز قائل شویم .نشریات چپاولگر و
جعلی از سوی ناشران گمنام خصوصا در کشورهای در حال توسعه و صرفا با هدف چپاول پول
نویسندگان فعالیت میکنند .در این قبیل مجالت ،فرآیند همترازخوانی به صورت جدی وجود
نداشته و مقالههای ارسالی بدون هیچگونه کنترل کیفیت و تنها در ازاء پرداخت پول از سوی
نویسندگان منتشر میشوند (.)Erfanmanesh & Poorhossein 2017



اَبَر مجالت از الگوی انتشار دسترسی آزاد طالیی 4استفاده میکنند .در این الگوی انتشار ،هزینههای
نشر از طریق نویسندگان و یا موسسات حامی پژوهش با پرداخت هزینه انتشار مقاله 5تامین میشود
و تمامی خوانندگان می توانند به صورت رایگان و بدون نیاز به پرداخت حق اشتراک ،به مقالههای
منتشر شده دسترسی داشته باشند (.)Spezi et al. 2017



اَبَر مجالت توسط ناشران معتبر و برجسته در سطح جهان منتشر میشوند .برآورد شده که گردش
مالی نشر علمی مبلغی در حدود  10میلیارد دالر در سال است که قسمت زیادی از این درآمد



مربوط به موسسات انتشاراتی غیرانتفاعی معتبر است (.)Solomon 2014a

نرخ پذیرش 6و سرعت انتشار مقاالت در اَبَر مجالت باال است .تنها راه آگاهی از نرخ پذیرش
مجلهها گزارشهایی است که بعضا از سوی ناشران آنها منتشر میشود .در همین راستا ،نرخ
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به دلیل حوزه موضوعی گسترده اَبَر مجالت ،انتخاب اعضای هیات تحریریه و داوران متخصص در
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درصد در مجله  55 ،BMJ Openدرصد در مجله  Scientific Reportsو  51درصد در مجله
 Biology Openگزارش شده است ( .)Bjork 2015این در حالی است که نرخ پذیرش مجلههای
برتر و برجسته در حوزههای موضوعی مختلف ،تنها حدود  5تا  10درصد است
.)Lariviere & Cronin 2013

( Sugimoto,

طرفداران اَبَر مجالت اعتقاد دارند که این روش همتراخوانی ،فشار

وارده بر نویسندگان را کاهش داده و از عدم انتشار پژوهش های انجام شده بر اساس حمایتهای


مالی دولتی جلوگیری میکند (.)Walkling et al. 2017

اَبَر مجلهها قابلیتهای جدید و خالقانهای را در وب سایت خود ایجاد نمودهاند .مواردی مثل نظر
دادن خوانندگان در مورد مقاله ،دسترسی خوانندگان به نمودارها و تصاویر مقاله ،استفاده از سیستم
داوری باز 1و استفاده از چندرسانهها جهت ارائه محتوای مقالههای علمی از این قبیل امکانات



هستند.
معموال اَبَر مجلهها در وب سایت خود شاخصهای سطح مقاله 2از قبیل شاخصهای دگرسنجه 3را
برای مقالههای خود ارائه میکنند .در دگرسنجی ،عملکرد هر مقاله بر اساس تعداد دفعاتی که در
رسانههای اجتماعی مشاهده ،نشانهگذاری ،ذخیره ،الیک ،کلیک یا اشتراک شده ،تعداد و کیفیت
نظراتی که دریافت کرده و یا تعداد افرادی که آن مدرک را پیگیری میکنند سنجیده میشود
(عرفانمنش .)1395
با این وجود ،اَبَر مجالت از سوی برخی از منتقدان به عنوان تهدید برای فرآیند همترازخوانی 4و
کنترل کیفیت مجالت سنتی قلمداد میشود .از جمله ایرادهایی که به اَبَر مجالت وارد است
عبارتند از:
 ظهور و گسترش اَبَر مجالت زمینه ایجاد اَبَر مجالت چپاولگر 5را فراهم نموده است .بسیاری از
مجلههای چپاولگر با ویژگیهای مشابه اَبَر مجالت اقدام به پذیرش و انتشار مقالههای نویسندگان
میکنند.
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پذیرش معادل  69درصد در مجله  68 ،PLoS Oneدرصد در مجله 60 ،FEBS Bio Open
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میکند و در اغلب موارد مقالههایی که در مجلههای سنتی باکیفیت پذیرش نگرفتهاند به راحتی در
اَبَر مجالت منتشر

میشوند (.)Binfield 2013

 نوع خاص داوری مقاالت و دریافت هزینه انتشار از نویسندگان همواره شائبههایی در ارتباط با
کیفیت مقاله های منتشر شده در اَبَر مجالت ایجاد کرده است .این دیدگاه وجود دارد که چون اَبَر
مجالت هزینه انتشار دریافت میکنند ،مقالههای آنها از کیفیت الزم برخوردار نیست و تنها راهی
برای کسب درآمد ناشران بزرگ هستند .به بیان دیگر اَبَر مجالت به عنوان یک نوآوری که
تاثیرات مخربی بر کیفیت مجلههای علمی دارد ،معرفی شده است (.)Butler 2008

با توجه به گسترش روز افزون اَبَر مجالت و نقش تاثیرگذار آن در ارتباطات علمی

( Spezi et

 ،)al. 2017مطالعه ویژگیها و نحوه عملکرد این مجالت از اهمیت ویژهای برخوردار است .مبانی
نظری و پژوهشی حوزه اَبَر مجالت در ابتدای کار خود قرار دارد و نیازمند انجام پژوهشهای بیشتر
است .جستجوی پایگاههای اطالعاتی داخلی جهت یافتن پژوهشهایی در زمینه مطالعه اَبَر مجلهها
با یافتهای همراه نبود .در خارج از کشور نیز پژوهشهای محدودی صورت گرفته که در ادامه به
طور خالصه مورد اشاره قرار میگیرد .سولومون ( )Solomon 2014aطی بررسی مقالههای چهار اَبَر
مجله  PLoS One ،PeerJ ،BMJ Openو  Sageبه این نتیجه رسید که حدود نیمی از مقاله-
های ارسالی برای این چهار اَبَر مجله در گذشته توسط سایر مجلههای سنتی رد شده بودند .کیفیت
و سرعت باالی فرایند داوری و انتشار مقاله به عنوان عامل اصلی انتخاب اَبَر مجالت از سوی
نویسندگان معرفی شدند .بییورک ( )Bjork 2015در پژوهش خود مقاالت منتشر شده  14اَبَر مجله
را طی سالهای  2010تا  2015مورد بررسی قرار داد .یافتههای این پژوهش نشان داد که مجله
 PLoS Oneدارای بیشترین مقاله در بین  14اَبَر مجله مورد مطالعه بوده است .حدود 70-50
درصد مقالههای ارسالی به  14اَبَر مجله مورد پذیرش قرار گرفتهاند .همچنین سرعت انتشار مقاله
در این  15اَبَر مجله حدود  5-3ماه گزارش شد.
برنز

()Burns 2015

در پژوهش خود مقالههای اَبَر مجله  PeerJرا در  5ماه نخست انتشار

( )2013مورد ارزیابی قرار داد .یافتهها نشان داد که  43درصد مقالههای این مجله حاصل مشارکت
کشورهای مختلف جهان و تاخیر در انتشار این اَبَر مجله به طور میانگین  68روز بوده است.
همچنین شاخصهای وب اجتماعی مقالهها بالفاصله پس از انتشار افزایش اما به مرور زمان کاهش
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مجله را با سه مجله دسترسی آزاد و سه مجله علمی چاپی مقایسه نمودند .یافتهها نشان داد تفاوت
بارزی در تعداد استنادهای دریافتی اَبَر مجله و سایر مجلههای علمی وجود ندارد و لزوما تفاوت در
نوع داوری تاثیری بر استنادهای دریافتی اَبَر مجلهها ندارد .ویکلینگ و دیگران
)2016

( Walkling et al.

ضمن پژوهشی وضعیت شاخصهای کتابسنجی  11اَبَر مجله را با استفاده از دادههای

پایگاه اسکوپوس 1مورد ارزیابی قرار دادند .یافتهها حاکی از این بود که تعداد مقالهها در بازه
زمانی  2015-2014حدود  14/9درصد افزایش داشته است .تعداد مقاله  Scientific Reportو
 Medicineبا افزایش و تعداد مقاله  PLoS Oneبا کاهش ( 9درصد) همراه بود .ضریبتاثیر
 Medicine ،Scientific Reportو PLoS Oneدر سطح باالتری از هشت اَبَر مجله دیگر
قرارداشت .همچنین مطالعه تعداد استنادهای دریافتی (مقالههای منتشر شده در سال  ) 2013نشان
داد مجله  PLoS Oneبا اختالف زیادی نسبت به  11اَبَر مجله دیگر در رتبه اول و پس از آن
مجالت  Scientific Reportsو  BMJ Openدر رتبههای بعدی قرار داشتند.
از آنجا که پژوهشهایی در زمینه معرفی اَبَر مجالت و مطالعه ویژگیهای آنها در کشور
یافت نشد ،پژوهش حاضر تالش میکند تا وضعیت تعدادی از مهمترین اَبَر مجالت را با استفاده از
شاخصهای علمسنجی در یک بازه زمانی پنج ساله مورد مطالعه قرار دهد .این پژوهش در جهت
تحقق اهداف زیر انجام گرفته شده است:



مطالعه وضعیت هشت اَبَر مجله براساس ناشر ،حوزه موضوعی و هزینه انتشار؛



مطالعه وضعیت هشت اَبَر مجله با استفاده از شاخصهای علم سنجی در بازه زمانی -2016
2012؛





مطالعه پراکندگی موضوعی مقاالت منتشر شده در هشت اَبَر مجله در بازه زمانی -2016
2012؛
مطالعه سهم کشورهای مختلف از انتشار و استناد در هشت اَبَر مجله در بازه زمانی -2016
 2012؛
مطالعه بروندادهای پژوهشی منتشر شده پژوهشگران ایرانی در هشت اَبَر مجله در بازه زمانی
2012-2016؛ و
Scopus

1
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یافته بود .بییورک و کتانی ( )Bjork & Catani 2016در پژوهشی تعداد استنادهای دریافتی دو اَبَر
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هشت اَبَر مجله در بازه زمانی .2012-2016
 .2روش شناسی

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد نوعی مطالعه توصیفی است که با
استفاده از شاخصهای علمسنجی صورت گرفته است .جامعه پژوهش شامل  195011مدرک
منتشر شده در هشت اَبَر مجله (جدول  )1است که در بازه زمانی  2012-2016در پایگاه
وب.آو.ساینس 1نمایه شدهاند .در حال حاضر حدود  20اَبَر مجله در حوزههای موضوعی مختلف
در سطح بینالمللی فعالیت میکنند .از آنجا که با توجه به محدودیت حجم مقاله ،امکان مطالعه
تمامی این مجلهها وجود نداشت ،بنابراین هشت مورد از اَبَر مجلههایی که در پژوهشهای قبلی به
عنوان مهمترین ،محبوبترین و باکیفیت ترین اَبَر مجلههای موجود مورد اشاره قرار گرفتهاند
( ،)Solomon 2014a; Bjork 2015; Burns 2015; Spezi et al. 2017; Walkling et al. 2017مطالعه
شدند .جهت گردآوری دادههای پژوهش ،عالوه بر وب سایت اَبَر مجلهها ،از سه پایگاه موسسه
کلریویت انلیتیکس 2با عناوین وب.آو.ساینس (وب علوم) ،جی.سی.آر( 3.گزارش استنادی
نشریات) و اینسایتس 4استفاده گردید .در این راستا مقالههای منتشر شده در هر مجله از پایگاه
وب.آو.ساینس استخراج و دادههایی از قبیل تعداد استنادها و میانگین استنادی مقالههای هر مجله،
نرخ استنادشدگی (درصد مقالههای دارای حداقل یک استناد)و سهم کشورهای مختلف مورد
مطالعه قرار گرفت .در ادامه جهت تحلیلهای بیشتر ،دادههای مربوط به مقالههای هر مجله به نرم
افزار تحلیلی اینسایتس منتقل شده و تحلیلهای مربوط به حوزه موضوعی مقالههاو همچنین
الگوی اَبَرنویسندگی در مجلهها مورد مطالعه قرار گرفت .نهایتا پایگاه جی.سی.آر .برای استخراج
شاخصهای عملکرد نشریات استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار
مایکروسافت اکسل 5انجام گردید و جهت ترسیم تصاویر و نمودارهای درختی و راداری از پایگاه
تحلیلی این.سایتس و برای ترسیم نقشههای حرارتی از افزونه مصورسازی مایکروسافت اکسل
1

)Web of Science (WoS
Clarivate Analytics
3
)Journal Citation Reports (JCR
4
InCites
5
Microsoft Ecxel
2
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شده و اطالعات استنادی تا آن زمان را شامل میشود.
.3

یافتهها

پرسش اول .وضعیت هشت اَبَر مجله مورد مطالعه براساس ناشر ،حوزه موضوعی و
هزینه انتشار چگونه است؟
مطابق با جدول شماره  ،1تمامی هشت اَبَر مجله مورد مطالعه توسط ناشران برجسته و شناخته
شده در سطح بینالمللی منتشر میشوند .بررسی حوزه موضوعی فعالیت اَبَر مجلهها نشان میدهد
که حوزه علوم چند رشته ای با چهار عنوان مجله دارای بیشترین فراوانی بوده است .همچنین هزینه
انتشار مقاله در اَبَر مجلههای مورد مطالعه در حال حاضر از  1095تا  1750دالر متغیر است .بیشترین
هزینه انتشار مربوط به مجلههای  BMJ Openو  IEEE Accessبا مبلغ  1750دالر و کمترین
هزینه مربوط به مجله  PeerJبا مبلغ  1095دالر بوده است (جدول  .)1با توجه به تعداد مقاالت
منتشر شده و هزینه انتشار هر مقاله ،میتوان بیان نمود که در مجموع حدود  300میلیون دالر از
سوی هشت اَبَر مجله طی سال های  2012تا  2016به عنوان هزینه انتشار مقاله دریافت شده است.
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استفاده شد .الزم به ذکر است که دادههای پژوهش در ماههای سپتامبر و اکتبر  2017گردآوری
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اَبَر مجله

ناشر

حوزه موضوعی

هزینه انتشار (دالر
آمریکا)

PLoS One

علوم چند رشتهای

1675

پزشکی ،عمومی و داخلی

1750

SpringerPlus

Public Library
of Science
Nature
Publishing
Group
BMJ Publishing
Group
Springer

علوم چند رشتهای

1495

علوم چند رشتهای

1290

PeerJ

PeerJ

علوم چند رشتهای

1095

IEEE Access

IEEE

علوم کامپیوتر ،سیستمهای

1750

Biology Open

Company of
Biologists
WileyBlackwell

Scientific
Reports
BMJ Open

اطالعاتی
مهندسی الکترونیک
ارتباطات از راه دور

FEBS Open Bio

زیست شناسی

1495

بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی

1495

پرسش دوم .وضعیت هشت اَبَر مجله مورد مطالعه از لحاظ شاخصهای علمسنجی
چگونه بوده است؟
یافتههای پژوهش نشان داد که در مجموع طی سالهای  2012تا  ،2016تعداد  195011برونداد
پژوهشی در هشت اَبَر مجله مورد مطالعه منتشر شده است .بیشترین سهم انتشارات در میان اَبَر
مجلهها مربوط به  )39378( Scientific Reports ،)139288( PLoS Oneو BMJ Open
( )6329و کمترین سهم انتشارات مربوط به  )844( Biology Openو FEBS Open Bio
( )488بوده است (جدول  .)2تعداد مقالههایی که  PLoS Oneدر بازه زمانی پنج ساله مورد
مطالعه منتشر کرده است ،تنها از تعداد بروندادهای پژوهشی  22کشور جهان (امریکا ،چین،
انگلستان ،آلمان ،ژاپن ،فرانسه ،ایتالیا ،کانادا ،هندوستان ،اسپانیا ،استرالیا ،کره جنوبی ،برزیل ،هلند،
روسیه،ترکیه ،سوئیس ،تایوان ،لهستان ،ایران و سوئد) کمتر بوده و این مجله بیشتر از  180کشور
جهان ،مقاله منتشر کرده است .به بیان دیگر اگر  PLoS Oneرا یک کشور در نظر بگیریم ،در
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اَبَر مجالت دسترسی آزاد :مطالعه موردی ویژگیها و عملکرد هشت اَبَر مجله بینالمللی | عرفانمنش و مقیسه

و قبل از کشور دانمارک ( 120628مقاله) در رتبه  23جهان قرار میگرفته است (بر اساس آمار
پایگاه وب.آو.ساینس).
جدول .2تعداد مقاالت منتشر شده در هشت اَبَر مجله طی سالهای2012-2016
اَبَر مجله

2012

2013

2014

2015

2016

مجموع

PLoS One

23456

31503

31482

29807

23040

139288

Scientific Reports

804

2554

4027

10948

21045

39378

BMJ Open

678

971

1131

1475

2074

6329

SpringerPlus

84

711

758

959

2115

4627

PeerJ

-

232

471

799

1298

2800

IEEE Access

-

63

126

249

819

1257

Biology Open

143

164

137

184

216

844

FEBS Open Bio

52

78

121

112

125

488

مجموع

25217

36276

38253

44533

50732

195011

مطالعه روند انتشار هشت اَبَر مجله مورد مطالعه در بازه زمانی پنج ساله نشان میدهد که سهم
 PLoS Oneاز  93درصد (تعداد  23456مقاله از مجموع  25217مقاله) در سال  2012به حدود
 45/4درصد (تعداد  23040مقاله از مجموع  50732مقاله) در سال  2016کاهش یافته است .در
سوی مقابل ،مجله  Scientific Reportsکه در سال  2012تنها حدود  3/2درصد از
بروندادهای پژوهشی را منتشر کرده بود ،در سال  2016با رشدی چشمگیر به سهمی معادل 41/5
درصد دست یافته است .به طور کلی سهم شش اَبَر مجله دیگر از مقالههای منتشر شده تنها معادل
 8/4درصد بوده است (تصویر )1
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بازه زمانی  2012تا  2016از نظر تعداد مقالههای منتشر شده ،پس از کشور بلژیک (155460مقاله)
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2016

همچنین نتایج مربوط به عملکرد هشت اَبَر مجله بر اساس شاخصهای تعداد استناد دریافتی،
میانگین استنادی ،نرخ استنادشدگی ،ضریب تاثیر ،صدک ضریب تاثیر و چارک (سال  )2016در
جدول شماره  2ارائه شده است .در خصوص شاخص تعداد استناد ،مجلههای منتشر کننده مقاله-
های بیشتر ،تعداد استناد بیشتری نیز دریافت کردهاند .به طور کلی بیش از  96/1درصد از کل
استنادها از سوی دو مجله  PLos Oneو  Scientific Reportsدریافت شده است (1363939
استناد از مجموع  1418730استناد دریافتی) .در خصوص شاخص میانگین استنادی نیز مجلههای
 )6/1( Scientific Reports ،)8/06( PLoS Oneو  )5/32( Biology Openاز بیشترین
اثرگذاری استنادی برخوردار بودهاند .به طور کلی هر یک از مقالههای منتشر شده در هشت اَبَر
مجله مورد مطالعه ،تا زمان گردآوری دادههای پژوهش حاضر به طور میانگین  7/3استناد دریافت
کردهاند که این میزان برای تمامی مقالههای نمایه شده در پایگاه وب.آو.ساینس معادل  5/6استناد
بوده است .در خصوص شاخص نرخ استنادشدگی یا میزان مقالههای دریافت کننده حداقل یک
استناد ،نتایج پژوهش نشان میدهد که  85/92درصد از مقالههای منتشر شده  PLoS Oneطی
سالهای  2012تا  ،2016تا زمان گردآوری دادههای پژوهش حاضر حداقل یک استناد دریافت
کردهاند که این میزان برای مجلههای  Biology Openو  Scientific Reportsنیز به ترتیب
برابر با  82/82و  78/89درصد بوده است .کمترین نرخ استنادشدگی به مجله  SpringerPlusبا
میزان  48/76درصد تعلق داشته است (جدول  .)3همچنین نقشه درختی نرخ استنادشدگی هشت
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شاخص وابسته به حوزه موضوعی مجلهها است ،نمیتوان ضریب تاثیر هشت اَبَر مجله را که در
رشتههای مختلف فعالیت میکنند را با هم مقایسه کرد .از این رو تنها عملکرد مجالت بر اساس
شاخصهای ضریب تاثیر ،صدک ضریب تاثیر و چارک ارائه شده و مقایسهای میان مجالت
صورت نمیگیرد .در خصوص مجله  IEEE Accessچون این مجله در پایگاه گزارش استنادی
نشریات در سه حوزه موضوعی مختلف نمایه میشود ،شاخصهای صدک ضریب تاثیر و چارک
برای هر حوزه موضوعی به صورت جداگانه ارائه شده است (جدول .)3
جدول .3وضعیت هشت اَبَر مجله براساس شاخصهای علمسنجی طی سالهای 2012-2016
اَبَر مجله

صدک

چارک

تعداد

تعداد

میانگین

نرخ

ضریب

()2016

مقاله

استناد

استنادی

استنادشدگی

تاثیر

ضریب تاثیر

()%

()2016

()2016( )%

PLoS One

139288

1123466

8/06

85/92

2/806

77/34

1

Scientific
Reports
BMJ Open

39378

240473

6 /1

78/89

4/259

85/16

1

6329

26868

4/24

73/69

2/369

75/8

1

SpringerPlus

4627

7271

1/57

48/76

1/130

53/9

2

PeerJ

2800

9034

3/22

66/79

2/177

69/53

2

IEEE Access

1257

5039

4

61/34

3/244

81/84

1

79/58

1

74/72

2

Biology
Open
FEBS Open
Bio
مجموع

844

4493

5/32

82/82

2/095

66/47

2

488

2086

4/27

78/89

2/143

31/9

3

195011

1418730

7/27

76/96

-

-

-
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اَبَر مجله در تصویر شماره  2ارائه شده است .در خصوص شاخص ضریب تاثیر از آنجا که این

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

پرسش سوم .پراكندگی موضوعی مقاالت منتشر شده در هشت اَبَر مجله مورد
مطالعه چگونه بوده است؟
جهت پاسخگویی به این پرسش از طبقهبندی موضوعی پایگاه اینسایتس (پایگاهی تحلیلی از
محصوالت کلریویت انلیتیکس) استفاده گردید .در این پایگاه یک یا چند موضوع به هر مدرک
اختصاص داده می شود که نشان دهنده محتوای آن است .از آنجا که چهار مورد از هشت اَبَر مجله
مورد مطالعه در پایگاه گزارش استنادی نشریات در طبقه موضوعی چند رشتهای قرار گرفتهاند و
مقالههای منتشر شده در آنها میتواند موضوعات مختلفی داشته باشد ،استفاده از این روش امکان
تحلیل موضوعی مقالهها را فرآهم میآورد .یافتهها حاکی از این بود که بیشترین سهم از مقالههای
هشت اَبَر مجله به حوزههای موضوعی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ( ،)24333علوم چند رشتهای
( ،)14837علوم اعصاب ( ،)13631سرطانشناسی ( )11615و ایمنیشناسی ( )8020اختصاص
دارد .نقشه درختی بیست موضوع برتر در مقالههای منتشر شده در هشت اَبَر مجله مورد مطالعه در
تصویر شماره  3ارائه شده است (تصویر .)3شایان ذکر است که  153مقاله نیز با موضوع علم
اطالعات و کتابداری در هشت اَبَر مجله مورد مطالعه منتشر شده است که بیشترین سهم مربوط به
مجله  PLoS Oneبا  126و  Scientific Reportsبا  11مقاله بوده است .مرور عناوین این
مقالهها نشان میدهد که اکثر آنها در موضوعات علمسنجی ،دگرسنجی و تحلیل رسانههای
اجتماعی منتشر شدهاند.
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تصویر  .2نقشه درختی نرخ استنادشدگی هشت اَبَر مجله طی سالهای  2012تا 2016
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پرسش چهارم .سهم كشورهای مختلف از انتشار و استناد در هشت اَبَر مجله مورد
مطالعه چگونه بوده است؟
جهت پاسخگویی به این سوال ،سهم کشورهای مختلف از انتشار در هشت اَبَر مجله به دو
صورت مطلق و نسبی مورد مطالعه قرار گرفت .همانگونه که در جدول شماره  4قابل مشاهده
است ،از لحاظ تعداد مطلق بروندادهای پژوهشی ،بیشترین سهم انتشار در اَبَر مجلههای مورد مطالعه
به ترتیب به ایاالت متحده ( ،)57179چین ( ،)40550انگلستان ( ،)19772آلمان ( )15732و ژاپن
( )13104تعلق داشته است .نقشه حرارتی تعداد مقالههای منتشر شده کشورهای مختلف در تصویر
شماره  4ارائه شده است .در این تصویر طیف رنگ هر کشور از قرمز به آبی نشان دهنده تعداد
مقاله بیشتر به تعداد مقاله کمتر در اَبَر مجلهها است .از آنجا که در این روش کشورهای دارای
تولیدات علمی بیشتر ،سهم بیشتری از مقالههای منتشر شده در اَبَر مجلهها نیز به دست میآورند،
سهم کشورها به صورت نسبی نیز مورد مطالعه قرار گرفت .بر این اساس تعداد مقالههای منتشر
شده کشور در هشت اَبَر مجله مورد مطالعه بر تعداد کل بروندادهای علمی آن کشور در پایگاه
وب.آو.ساینس تقسیم شده تا سهم انتشار در اَبَر مجلهها به دست آید .مطالعه سهم مقاله کشورهای
جهان در هشت اَبَر مجله حاکی از این بود که کشورهای گینه بیسائو ( 12/87درصد) ،گامبیا (11/9
درصد) ،آفریقای مرکزی ( 10/09درصد) ،موزامبیک ( 9/85درصد) ،سنتکیتس و نویس (9/59
درصد) دارای بیشترین سهم از انتشار در اَبَر مجلهها بودهاند .در میان بیست کشور برتر ارائه شده در
جدول شماره  4نیز کشورهای سوئد ( 3درصد) ،دانمارک ( 2/71درصد) و تایوان ( 2/66درصد)
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درصد) و برزیل ( 1/75درصد) دارای کمترین سهم انتشار در اَبَر مجلهها بودهاند .در خصوص
توزیع جغرافیایی استنادهای دریافتی هشت اَبَر مجله مورد مطالعه نیز نتایج پژوهش نشان میدهد که
بیشترین میزان استناد به پژوهشگران آمریکایی ( ،)505321چینی ( ،)285206انگلیسی (،)140686
آلمانی ( )127231و ژاپنی ( )88590تعلق داشته است .نقشه حرارتی کشورها بر اساس این شاخص
نیز در تصویر شماره  5مصورسازی شده است.
جدول .4سهم مقاله كشورها از هشت اَبَر مجله طی سالهای 2012-2016
رتبه

كشور

تعداد مقاله كشور در

كل مقاالت در وبآوساینس

 8اَبَر مجله

سهم مقاله كشور در 8
اَبَر مجله ()%

1

ایاالت متحده

57179

3252292

1/76

2

چین

40550

1734874

2/34

3

انگلستان

19772

944282

2/09

4

آلمان

15732

775934

2/03

5

ژاپن

13104

577593

2/27

6

استرالیا

10010

424923

2/36

7

فرانسه

9993

530095

1/89

8

کانادا

9729

492787

1/97

9

ایتالیا

7809

487938

1 /6

10

هلند

7305

281661

2/59

11

اسپانیا

7236

406713

1/78

12

کره جنوبی

6327

353171

1/79

13

سوئد

5401

180050

3

14

تایوان

4998

188192

2/66

15

هندوستان

4963

432951

1/15

16

سوئیس

4841

206085

2/35

17

برزیل

4794

273533

1/75

18

دانمارک

3284

121042

2/71

19

بلژیک

3272

155796

2 /1

20

اسکاتلند

2915

116351

2/51
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دارای بیشترین سهم انتشار در اَبَر مجلهها و کشورهای هندوستان ( 1/15درصد) ،ایتالیا (1/6
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تصویر  .5نقشه حرارتی سهم بروندادهای علمی كشورها در هشت اَبَر مجله طی سالهای 2012-2016

پرسش پنجم .بروندادهای پژوهشی منتشر شده پژوهشگران ایرانی در هشت اَبَر
مجله در بازه زمانی  2012-2016چگونه بوده است؟
نتایج نشان میدهد که پژوهشگران ایرانی نیز طی سالهای  2012تا  2016تعداد  718عنوان مقاله
در هفت مجله از میان هشت اَبَر مجله مورد مطالعه منتشر کردهاند که  0/47درصد از کل مقالههای
نمایه شده کشور در وب.آو.ساینس را شامل میشود .بیشترین تعداد مقالههای پژوهشگران ایرانی
در  )126( Scientific Reports ،)450( PLoS Oneو  )90( SpringerPlusمنتشر شده
است .همچنین عملکرد پژوهشگران ایرانی در هر یک از هفت اَبَر مجله بر اساس شاخصهای
تعداد استناد و نرخ استنادشدگی نیز در جدول شماره  5ارائه شده است .همچنین در تصویر ،6
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مقاله ،تعداد استناد و نرخ استنادشدگی به تصویر کشیده شده است.
جدول .5وضعیت بروندادهای علمی پژوهشگران ایرانی در هشت اَبَر مجله طی سالهای 2012-2016
اَبَر مجله

تعداد مقاله

تعداد استناد

نرخ استنادشدگی ()%

PLoS One

450

3163

84

Scientific Reports

126

673

80/9

BMJ Open

32

88

78/1

SpringerPlus

90

190

51/1

PeerJ

11

19

72/7

IEEE Access

6

46

100

Biology Open

-

-

-

FEBS Open Bio

3

2

33/3

مجموع

718

4181

71/4

تصویر  .6عملکرد پژوهشگران ایرانی در هفت اَبَر مجله دارای تالیف بر اساس شاخصهای تعداد مقاله ،تعداد
استناد و نرخ استنادشدگی طی سالهای 2016-2012
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نمودار رادار مربوط به عملکرد پژوهشگران ایرانی در هفت اَبَر مجله بر اساس سه شاخص تعداد
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اَبَر مجلههای مورد مطالعه چگونه بوده است و آیا اَبَرنویسندگی 1در این مجلهها
وجود دارد؟
جهت پاسخگویی به این سوال تعداد نویسندگان بروندادهای پژوهشی منتشر شده در هشت اَبَر
مجله مورد مطالعه قرار گرفته و در جدول شماره  6ارائه شده است .نتایج پژوهش نشان داد که
 81/2درصد مقالههای منتشر شده در هشت اَبَر مجله دارای  1تا  9نویسنده 17/8 ،درصد دارای 10
تا  19مقاله و  0/8درصد دارای  20تا  29نویسنده بودهاند .همچنین تنها  16مقاله از طریق همکاری
علمی بیش از  100نویسنده منتشر شده است .بیشترین تعداد نویسندگان مربوط به مقالهای منتشر
شده در مجله  PLoS Oneدر سال  2015است که دارای  195نویسنده است .این در حالی است
که پرنویسندهترین مقاله موجود در پایگاه وب.آو.ساینس ،مقالهای منتشر شده در سال  2015در
مجله  Physical Review Lettersبا  5154نویسنده است.
جدول  .6تعداد نویسندگان مقاله های منتشر شده در هشت اَبَر مجله طی سالهای  2012تا 2016
اَبَر مجله

9-1

19-10

29-20

39-30

49-40

99-50

999-100

˃1000

PLoS One

112751

25114

1135

174

52

49

13

-

Scientific
Reports
BMJ Open

30889

8059

350

58

7

12

3

-

5239

997

74

14

2

3

-

-

SpringerPlus

4289

331

7

-

-

-

-

-

PeerJ

2662

134

2

2

-

-

-

-

IEEE Access

1243

14

-

-

-

-

-

-

Biology Open

756

87

1

-

-

-

-

-

FEBS Open Bio

438

48

2

-

-

-

-

-

.4
پژوهش حاضر با هدف آشنایی هر چه بیشتر جامعه علمی کشور با مفهوم و ویژگی اَبَر مجالت،
بحث و نتیجهگیری

به مطالعه موردی هشت اَبَر مجله مطرح در سطح جهانی پرداخت .یافتهها حاکی از این بود که
تعداد مقالههای منتشر شده در این هشت اَبَر مجله در سال ( 2016تعداد  50732مقاله) نسبت به سال
Mega-authorship

1
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پرسش ششم .تعداد نویسندگان مشاركت كننده در مقالههای منتشر شده در هشت
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مورد مطالعه ،در مجموع  195011مقاله در هشت اَبَر مجله منتشر و در پایگاه استنادی
وب.آو.ساینس نمایه شده اند که با در نظر گرفتن هزینه انتشار مقاله در هر مجله ،به رقمی در حدود
 300میلیون دالر میرسیم .مسلما هیچ یک از ناشران برجسته جهانی تمایلی به از دست دادن چنین
درآمد هنگفتی ندارند و به همین دلیل ،تعداد اَبَر مجالت در سالهای اخیر در حال افزایش بوده و
ناشران بزرگی مانند سیج ،1اشپرینگر ،2الزویر ،3نیچر 4و آی.تریپل.ای 5نیز وارد این بازار شدهاند.
چهار مورد از هشت اَبَر مجله مورد مطالعه در حوزه چند رشتهای فعالیت میکنند ،با این وجود
بیشترین سهم مقالههای منتشر شده در این مجلهها به ترتیب به حوزههای موضوعی بیوشیمی و
بیولوژی مولکولی ،علوم چند رشتهای ،علوم اعصاب ،سرطانشناسی و ایمنیشناسی اختصاص
داشته است .به عقیده هاستین ( ،)Haustein 2012از آنجا که معموال نتایج پروژههای تحقیقاتی انجام
شده با حمایت های مالی دولتی در کشورهای غربی باید به صورت آزاد در اختیار عموم جامعه
قرار گیرند ،سهم زیادی از مقالههای منتشر شده در اَبَر مجالت خصوصا در حوزههای مربوط به
پزشکی و بهداشت را چنین مقالههایی تشکیل میدهند .مطالعه سهم انتشاراتی هر یک از اَبَر مجله-
ها نشان داد که در بازه زمانی پنج ساله مورد مطالعه 91/6 ،درصد از مقالهها تنها در دو مجله
 PLoS Oneو  Scientific Reportsمنتشر شدهاند .در مقایسه این دو اَبَر مجله نیز میتوان
مشاهده کرد که سهم  PLoS Oneدر سال  2016در مقایسه با سال  2012از  93درصد به 45/4
درصد کاهش و سهم  Scientific Reportsاز  3/2درصد به  41/5درصد افزایش یافته است.
بییورک ( )Bjork 2015و ویکلینگ و دیگران ( )Wakeling et al. 2016نیز روند افزایشی انتشار در
 Scientific Reportsرا گزارش نموده و پیش بینی کردهاند که این روند در سالهای آتی نیز
ادامه خواهد یافت و این مجله را به بزرگترین اَبَر مجله جهانی تبدیل خواهد نمود .یکی از دالیل
احتمالی این مساله ،کیفیت باالتر مقالههای منتشر شده در  Scientific Reportsاست که این
مجله را در صدک ضریب تاثیر  85/16در حوزه میان رشتهای در سال  2016قرار داده است (در
مقایسه با صدک ضریب تاثیر  77/34برای  .)PLoS Oneهمچنین وجهه ناشر این مجله (نیچر)
1

Sage
Springer
3
Elsevier
4
Nature
5
IEEE
2
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( 2012تعداد  25217مقاله) با رشد تقریبا  101درصدی همراه بوده است .در بازه زمانی پنج ساله
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این مساله است که بیشترین سهم استناد و میانگین استنادی به دو مجله مذکور تعلق داشته است.
میانگین استنادی  PLoS Oneو  Scientific Reportsبه ترتیب برابر با 8/06و  6/1بود .این
یافته با نتایج پژوهش پیشین ویکلینگ و دیگران ( )Wakeling et al. 2016هم راستا نیست .آنها در
پژوهش خود میانگین استنادی  Scientific Reportsرا باالتر از  PLoS Oneاعالم نمودند.
این تفاوت میتواند ناشی از کاهش تعداد مقاالت  PLoS Oneو افزایش تعداد مقاالت
 Scientific Reportsطی سالهای اخیر باشد.
مقاله های منتشر شده در هشت اَبَر مجله مورد مطالعه به طور میانگین و تا زمان گردآوری داده-
های پژوهش حاضر تعداد  7/3استناد دریافت کردهاند که این رقم در مقایسه با متوسط پایگاه
وب.آو.ساینس ( ،)5/6در سطح باالتری قرار دارد .همچنین نرخ استنادشدگی هشت اَبَر مجله بین
 48/76و  85/92درصد قرار داشت .بییورک و کتانی ( )Bjork & Catani 2016بیان میکنند که
تفاوت بارزی در نرخ استنادشدگی اَبَر مجلهها در مقایسه با مجلههای علمی سنتی هم رشته آنها
وجود ندارد .توزیع جغرافیایی مقالههای منتشر شده در هشت اَبَر مجله نشان میدهد که کشورهای
ایاالت متحده ،چین ،و انگلستان دارای بیشترین تعداد برونداد پژوهشی و کشورهای گینه بیسائو،
گامبیا و آفریقای مرکزی دارای بیشترین سهم انتشار در مجلههای مورد مطالعه بودهاند .نام چندین
کشور آفریقایی در بین کشورهای دارای بیشترین سهم انتشار مشاهده میشود که با توجه به هزینه-
های انتشار در اَبَر مجلهها کمی قابل تامل به نظر میرسد .این احتمال وجود دارد که بسیاری از این
فعالیت های پژوهشی از طریق حمایت مالی و یا همکاری پژوهشی با موسسات بینالمللی منتشر
شده باشند .همچنین کشورهای مذکور از آنجا که دارای بروندادهای پژوهشی محدودی هستند،
ممکن است تمایل داشته باشند تا با انتشار این بروندادها در اَبَر مجلههای دسترسی آزاد ،فعالیت-
های خود را در معرض دید مخاطبان جهانی قرار دهند .پژوهشگران ایرانی نیز طی سالهای 2012
تا  2016تعداد  718عنوان مقاله در هفت مجله از میان هشت اَبَر مجله مورد مطالعه منتشر کردهاند
که  0/47درصد از کل مقالههای نمایه شده کشور در وب.آو.ساینس را شامل میشود .تعداد مقاله
و سهم انتشار پژوهشگران ایرانی در اَبَر مجلهها در سطح پایینتری در مقایسه با اکثر کشورهای
جهان قرار دارد که ممکن است به دلیل عدم حمایت مالی دانشگاههای کشور در پرداخت هزینه-
های انتشار در اَبَر مجله ها باشد .نهایتا مطالعه الگوی اَبَر نویسندگی در هشت اَبَر مجله مورد مطالعه
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مقایسه با پرنویسندهترین مقاله موجود در پایگاه وب.آو.ساینس ( 5154نویسنده) ،الگوی اَبَر
نویسندگی به میزان کمتری در هشت اَبَر مجله دیده میشود و پرنویسندهترین مقاله منتشر شده در
این مجلهها دارای  195نویسنده بوده است .یکی از مهم ترین مسائل مطرح در مورد اَبَر مجلهها
کیفیت آن ها و این نگرانی در جامعه علمی است که به دلیل انتشار تعداد بسیار زیاد مقاله ،فرآیند
همتراخوانی با دقت الزم انجام نگیرد ( .)Spezi et al. 2017در همین راستا ،سولومون
)2014a

( Solomon

بیان میکند که حدود نیمی از مقالههای منتشر شده در چهار اَبَر مجله مورد مطالعه ،از

سوی مجلههای دیگر رد شده بودند و پس از آن در اَبَر مجلهها به چاپ رسیدهاند .جهت شفافیت
هر چه بیشتر اَبَر مجله ،این احتمال وجود دارد که این مجلهها شیوه داوری خود را به همترازخوانی
پس از انتشار 1تغییر دهند تا نتایج داوری برای تمامی خوانندگان قابل مشاهده باشد.
در جمعبندی نتایج پژوهش میتوان بیان نمود که اَبَر مجلهها رویکرد نوینی در ارتباطات علمی
محسوب می شوند و با توجه به درآمد مالی موسسات انتشاراتی از این قبیل مجلهها ،پیشبینی می-
شود که تعداد اَبَر مجلهها در آینده با افزایش همراه باشد.
پژوهش حاضر تالش نمود تا آشنایی مختصری در مورد مفهوم اَبَرمجله و ویژگی مهمترین
اَبَرمجالت موجود جهانی در جامعه علمی کشور ایجاد نماید .پژوهش حاضر محدود به بررسی
هشت اَبَرمجله و استفاده از دادههای پایگاه وب.آو.ساینس بود .پژوهشهای آتی میتوانند تعداد
بیشتری از اَبَرمجالت را با استفاده از پایگاههای استنادی دیگر مانند اسکوپوس و گوگل اسکالر
مورد مطالعه قراردهند .همچنین مطالعه انگیزههای پژوهشگران از انتشار یا عدم انتشار بروندادهای
علمی در اَبَرمجلهها نیز میتواند مورد مطالعه قرار گیرد.
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Abstract
Objectives: Open access mega journals represent an increasingly
important part of the scholarly communications. The current research
aims to introduce eight international mega journals and to investigate
their performance in a five-year time span (2012-2016).
Methodology: The current study is an applied research in terms of
objectives while it is a descriptive study in terms of data analysis and
conducted using scientometric indicators. Research population
comprised of 195011 articles published in eight mega journals during
2012-2016 and indexed by the Web of Science. Data was collected
using three products of the Clarivate Analytics, namely Web of
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Science, Journal Citation Reports as well as InCites. Data analysis was
conducted using Microsoft Excel.
Results: Results of the study showed 101% growth in 2016 compared
to 2012 with regard to publications in eight studied mega journals. A
total of 195011 articles have been published in eight mega journals
during 2012-2016. Considering article processing fees of each journal,
we can assume that roughly 300 million USD has been charged by
eight mega journals. Papers published in mega journals were found to
have higher citation impact compared with the average of the Web of
Science database. Results revealed that two mega journals, namely
PLoS One and Scientific Reports, were accountable for 91.6% of total
publications and 96.1% of total citations. The highest share of
publications in eight mega journals was found to be in the following
research categories: Biochemistry & Molecular Biology,
Multidisciplinary
Sciences,
Neurosciences,
Oncology
and
Immunology. Moreover, the US, China, the UK, Germany and Japan
had the highest number of publications in eight studied mega journals.
Conclusion: Reputable publishers have identified a market demand
for publication of scholarly output and are offering their services using
open access mega journals. The mega journal market seems likely to
keep increasing in the future.
Keywords: Mega Journals, Open Access Journals, Scholarly
Communications.

محمدامین عرفانمنش
 دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشتۀ علم اطالعات و،1360 متولد سال
 ایشان هم اکنون.دانششناسی از دانشگاه ماالیا در کشور مالزی است
.استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه اصفهان است
 تحلیل شبکههای اجتماعی و مصورسازی اطالعات از جمله،علمسنجی
.عالیق پژوهشی وی است
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متولد سال  ،1371دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشتۀ علم
اطالعات و دانششناسی از دانشگاه شهید بهشتی است .ایشان هم اکنون در
بخش علمسنجی مرکز اسناد علمی و اطالعرسانی دانشگاه علم و صنعت
ایران مشغول به فعالیت است .علم سنجی ،جوایز علمی و تحلیل شبکههای
اجتماعی از جمله عالیق پژوهشی وی است.
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