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Abstract 
Objective: Journals indexed by the Clarivate Analytics’ Web of Science (WOS) are temporarily 

suppressed from the Journal Citation Reports, if they manipulate their impact factor and present 

extreme outliers in citation behavior through excessive self-citations and citation stacking with 

other journals. The current research aims to investigate the different characteristics of the 

suppressed journals by Clarivate Analytics, in a five-year time span (from 2010 to 2014). 

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 225 suppressed journals from the Journal Citation Reports 

during 2010-2014. Data was collected from the Journal Citation Reports and Web of Science. 

Findings: Results of the study revealed that at least one journal from 177 different subject 

categories were suppressed during 2010 to 2014. The highest number of title suppressions was 

belonging to electronics and electrical engineering, management and artificial intelligence. Of 

the interesting findings of the research is the low presence of medical journals in the suppressed 

lists. Investigating the share of world countries showed that the United States, United Kingdom, 

the Netherlands and Germany had the greatest number of suppressions. 41.3 percent and 38.2 

percent of the journals were suppressed for one and two years, respectively. Moreover, 65 

percent of the suppressed journals were ranked in the first and second quartiles of their subject 
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categories a year before suppression. Even some journals were the first journals in their 

categorical ranking of JCR before suppression.  

Conclusion: In the five-year period of this study, 32 countries were engaged in journal 

suppression by having at least one suppressed journal. Notably, the most frequent language of 

the suppressed journals was English that can be interpreted and about half of the suppressed 

journals belonged to authoritative international publications like Sage, Wiley-Blackwell, Taylor 

and Francis, Springer and Routledge. Of course, almost 80 percent of the suppressed titles could 

meet the Clarivate Analytics criteria again and remove the suppression after two years. 

Considering the fact that two Iranian journals had the record of suppression, awareness of the 

researchers and journals’ editorial board members of the country as well as regular monitoring 

of the journals’ citation performance may avoid occurrence of suppressions in the future. 
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 چکیده

تبتادل   که از طریق خوداستتنادی زیتاد و یتا   کلریویت انلیتیکس در صورتیپایگاه اطالعاتی وب آو ساینس های نمایه شده توسط مجلههدف: 

صورت موقت از پایگتاه گتزارا استتنادی نشتریات تعلیتق       بهخود کنند،  تأثیردستکاری ضریب  بههای دیگر اقدام  استنادی قراردادی با مجله

 انجام گرفته است. 0202تا انتهای  0202های تعلیق شده طی سال های مجلهشوند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ویژگی  می

سنجی انجام شده های علمکه با استفاده از شاخصنوعی مطالعه توصیفی است  ،کاربردی و از نظر رویکرد ،ظر هدفپژوهش حاضر از ن روش:

انتد.  از پایگتاه گتزارا استتنادی نشتریات تعلیتق شتده       0202تا انتهای  0202های مجله است که طی سال 002است. جامعه پژوهش شامل 

 ساینس گردآوری شد. آو ا استنادی نشریات و وبهای پژوهش با استفاده از پایگاه گزار داده

انتد کته بیشتتریع تعتداد تعلیتق در      حوزه موضوعی از سابقه تعلیق برخوردار بتوده  001از  هایی هدهد که مجلنتایج پژوهش نشان میها: یافته

هتای   مجلهم کشورهای جهان از وقوع پیوسته است. بررسی سه بههای موضوعی مهندسی برق و الکترونیک، مدیریت و هوا مصنوعی  حوزه

انتد. بررستی متدت زمتان     بوده ،تعلیق شده های مجلهنشان داد که کشورهای ایاالت متحده، انگلستان و هلند دارای بیشتریع تعداد تعلیق شده 

انتد.  علیتق قترار داشتته   مدت دو سال در حالت ت بهدرصد نیز  0/33مدت یک سال و  به ها هدرصد از مجل 3/20نیز نشان داد که  ها هتعلیق مجل

 اند. های اول و دوم رشته خود قرار داشتهتعلیق شده در سال پیش از تعلیق، در چارک های مجلهدرصد از  52همچنیع 

پژوهشگران و  بهبخشی اند، آگاهی تعلیق شده را داشته های مجلهکه دو نشریه علمی کشور سابقه حضور در لیست ایع بهبا توجه  گیری:نتیجه

 در آینده جلوگیری نماید. بهتواند از وقوع رخدادهای مشا می ها مجلهاندرکاران نشریات علمی در کنار رصد منظم عملکرد استنادی  تدس

 

 ا، گزارا استنادی نشریات، خوداستنادی، تبادل استنادی.ه هسلب اعتبار مجل ها، هتعلیق مجل ها:کلیدواژه

---------------------- 
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 مقدمه

ترین  یکی از مهم عنوان بهعلمی  های هبیست و یکم، مجل هبیستم و ابتدای سد ههای پایانی سد در دهه 

در  اند. کردهروز علمی، نقش قابل توجهی در پیشبرد دانش بشر ایفا  بهاوردهای های انتشار دست محمل

ویژه در   بهعلمی برای انتشار بروندادهای پژوهشی  های همجلاستفاده از  بههای گذشته، اقبال روزافزونی  سال

؛ پاکدامن 4831، هایی که با علم روز و فناوری بیشتر سروکار دارند، وجود داشته است )تصویری قمصری رشته

روز بر اهمیت  به(. همین امر باعث شده روز 0222، 0؛ گورگاس و کوالرس0222، 4؛ تیو و کار4831و علوی، 

 علمی افزوده شود.  های همجل

امروزه ارزیابی کیفیت و عملکرد نشریات علمی از موضوعات بسیار مهم در مطالعات سنجش و ارزیابی 

وجود آمده  بهاین راستا، ابزار مختلفی برای ارزیابی عملکرد نشریات علمی  شود. درعلم و فناوری محسوب می

از محصوالت کلریویت  1ساینس آو شوند. پایگاه وباز جمله این ابزار محسوب می 8های استنادیکه نمایه

 به 0249تا  4110و از سال  9اطالعات علمی مؤسسه به 4110تا  4191)این پایگاه از سال  2انلیتیکس

از  3کلریویت انلیتیکس است(، پایگاه اسکوپوس بهمتعلق  0249تعلق داشته و از سال  7تامسون رویترز سسهمؤ

از محصوالت گوگل و همچنین نمایه استنادی علوم جهان  42، پایگاه گوگل اسکالر1الزویر مؤسسهمحصوالت 

شوند. اعتبار یک نمایه المللی محسوب میهای استنادی در سطح بینترین پایگاهاز جمله مهم 44اسالم

کیفیت و اعتبار منابع نمایه شده در آن پایگاه بستگی دارد. از این رو هر یک از  بهاستنادی تا حد بسیار زیادی 

     هاسازی محتوای آنهای علمی و نمایه های فوق، معیارهایی را جهت بررسی درخواست عضویت مجلهنمایه

 دهند. مد نظر قرار می

معیارهایی شامل  ؛های علمیکننده مجلهترین و معتبرترین نمایهعنوان مهم بهیت کلریو مؤسسه

المللی نشر، پیروی از دقیق، رعایت مقررات بین 40بندی دقیق انتشار مجله، وجود فرآیند همتراخوانی زمان

المللی المللی، کیفیت ناشر، تنوع بینهای بینزبان بههای اخالق پژوهش و نشر، انتشار دستورالعمل

های منتشر نویسندگان، خوانندگان، اعضای هیئت تحریریه و داوران مجله و کیفیت و عملکرد استنادی مقاله

 
1. Tiew & Kaur 

2. Georgas & Cullars 

3. Citation Indices 

4. Web of Science (WoS) 

5. Clarivate Analytics 

6. Institute for Scientific Information (ISI) 

7. Thomson Reuters  

8. Scopus 

9. Elsevier 

10. Google Scholar 

11. Islamic World Science Citation Index (ISC) 

12. Peer-review 
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نمایه شده  های همجل(. عملکرد 4832کند )صالحی و رحیمی، های علمی لحاظ میشده را در گزینش مجله

مورد ارزیابی قرار گرفته و  4ی نشریاتصورت ساالنه از طریق پایگاه گزارش استناد  بهکلریویت  مؤسسهتوسط 

و اعالم  بهو غیره برای هر مجله محاس 1گذاری مقالهتأثیر، نمره 8، شاخص آنی0تأثیرهایی مانند ضریب شاخص

کلریویت با حدود یک و نیم سال  مؤسسهدر پایگاه گزارش استنادی نشریات  ها همجلبندی بهگردد. نتایج رتمی

 ها از فرصت کافی برای دریافت استناد برخوردار باشند. های منتشر شده در مجلهقالهشود تا متأخیر منتشر می

صورت منظم از سوی   بههای علمی نمایه شده در پایگاه گزارش استنادی نشریات  نحوه عملکرد مجله

و  ها همجلبندی  دهاز سازوکار ر ها همجلاندرکاران  شود. با این وجود، اطالع دست کلریویت رصد می مؤسسه

از  ها همجلو تعداد استناد دریافتی، باعث شده تعدادی از  تأثیرگزارش ساالنه بر ضریب  تأکید بیش از حد

موضوعی خود استفاده  هکلی در حوز هبود ردبههای غیرمعمول برای افزایش امتیاز استنادی و در نتیجه  روش

سنجی و تحلیل  های علم استفاده از روش کلریویت و مؤسسهکنند. خوشبختانه پایش دائمی و کنترل مستمر 

سرعت شناسایی شده و اقدامات الزم در  به ها ههای غیرمعمول مجل متن بسیار قوی باعث شده که روش

عملی شده، این است که اگر تشخیص  0223ها انجام گردد. یکی از این تصمیمات که از سال  خصوص آن

مدت یک  بهبندی و کسب امتیاز جهش داشته باشد،  در رده ای با روش غیرمعمول توانسته شود، مجله داده

شود و پس از آن، مجدداً عملکرد آن مورد بررسی قرار  سال از پایگاه گزارش استنادی نشریات کنار گذاشته می

را نشریات تعلیق  هایی همجلشناخته شده است و چنین « 2تعلیق یا تعلیق مجله»گیرد. این عمل با عنوان  می

کنند که اگر یک مجله  گزارش ساالنه، بررسی می هنامند. طی این فرآیند، مسئوالن تهی می 9علیق شدهشده یا ت

دیگر جهش استنادی داشته باشد  های همجل های بیش از حد یا با تبادل استناد با گیری از خوداستنادی رهبهبا 

ری شده باشد، برای یک سال از کا دست تأثیرو در واقع تشخیص داده شود که استنادها و در نتیجه ضریب 

مدت یک سال از پایگاه  بهکه مجله تعلیق شده در مرحله اول شود. با وجود این بندی کنار گذاشته می رده

             های منتشر شده در آن مجله همچنان در پایگاهشود، اما مقالهگزارش استنادی نشریات کنار گذاشته می

که عملکرد صحیح و اخالقی ساله تعلیق، در صورتی  از سپری کردن زمان یکساینس نمایه شده و پس  آو وب

و سایر  تأثیرگردد و ضریب پایگاه گزارش استنادی نشریات اضافه می بهقرار گیرد، مجدداً  تأییدمجله مورد 

 شود.می بههای ارزیابی برای آن محاسشاخص

 
1. Journal Citations Report (JCR) 

2. Impact Factor (IF) 

3. Immediacy Index 

4. Article Influence Score 

5. Title Suppression 

6. Suppressed Journals 
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گروه فنی کلریویت از طریق مطالعات دقیق استنادی گیرد. در ابتدا  در دو مرحله انجام می ها همجلتعلیق 

کنند. در مرحله بعد هر مجله در  دارای عملکرد استنادی مشکوک را آماده می های همجلو آماری، فهرستی از 

گیری  شواهد موجود، تصمیم بهتوجه  جلسه سردبیران کلریویت و با حضور متخصص موضوعی مطرح شده و با

 بهشود.  کلریویت منتشر می مؤسسهتعلیق شده توسط  های همجلر سال، فهرستی از آید. هعمل می بهنهایی 

در سطح بسیار باال است.  4شوند. دلیل اول خوداستنادی مجلهدو دلیل اصلی تعلیق می به ها همجلطورکلی 

صاً در قبلی همان مجله امری کامالً شایع است و خصو های همقال بههای منتشر شده یک مجله استناد مقاله

 بهکنند، نویسندگان ناچارند تا های یک حوزه را منتشر میکیفیت که اثرگذارترین پژوهش بسیار با های همجل

صورت  بهگردد که یک مجله زمانی ایجاد می ،اما مشکل ؛های همان مجله استناد کنندمقاله بهمیزان بیشتری 

آن مجله استناد دهند تا از این طریق تعداد  های هالتعداد زیادی از مق بهعمدی نویسندگان را ملزم نماید که 

صورت ساختگی افزایش دهد. در این حالت تعداد کل استنادهای  بهخود را  تأثیراستنادهای دریافتی و ضریب 

مجله در حوزه موضوعی نمایه شده، تعداد و درصد  به، رتتأثیرساله، ضریب  دریافتی مجله در پنجره دو

های مهم در عنوان شاخص بهمجله  بهو رت تأثیرها بر ضریب خوداستنادی تأثیریزان خوداستنادی مجله و م

 بههای هر ساله پایگاه گزارش استنادی نشریات و با توجه  داده بهگردد. با توجه  گیری لحاظ میتصمیم

نادی تعیین و عناوینی که درصد خوداست ها مجلهبرای خوداستنادی  0ای های موضوعی، حد آستانه تفاوت

گیرند. عملکرد استنادی تعلیق شده قرار می های مجلهحد آستانه داشته باشند، در لیست  بهباالتری نسبت 

طور که در این  قابل مشاهده است. همان 4دلیل خوداستنادی باال در تصویر  بهتعلیق شده  های مجلهیکی از 

 تأثیرضریب  بهساله محاس پنجره دو درصد از استنادهای دریافتی مجله در 32تصویر قابل مشاهده است،

کلی این مجله  تأثیرصورت خوداستنادی مجله بوده است. ضریب  بهاستناد(  4941استناد از مجموع  4823)

ها تنها معادل بدون در نظر گرفتن خوداستنادی تأثیرکه ضریب شده، در حالی بهمحاس 700/42معادل 

صورت ساختگی  بهمجله  تأثیرای زیاد باعث شده که ضریب ن دیگر، خوداستنادهابی بهبوده است.  292/0

 بیش از پنج برابر شود.

 

 
1. Journal Self-citation 

2. Threshold 
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 دلیل خوداستنادی زیاد بهعلمی  های های از تعلیق مجل نمونه  .8تصویر 

 

دیگر  های ه، وجود حجم باالی استنادهای قراردادی میان آن مجله و مجلها مجلهدومین دلیل تعلیق 

های منتشر شده در مجله دیگر مورد صورت گسترده از سوی مقاله بههای یک مجله است. در این حالت، مقاله

 0و هم مجله استنادشونده یا پذیرنده 4گیرند که در این حالت هم مجله استنادکننده یا بخشندهاستناد قرار می

این دلیل  بهگیرند. استنادهای قراردادی میان دو مجله ممکن است  تعلیق شده قرار می های هدر لیست مجل

انتشاراتی واحدی هستند، هیئت تحریریه مشترک در هر دو مجله وجود دارند و یا  مؤسسه بهکه هر دو متعلق 

دلیل  بهتعلیق شده  های مجلهدهد. عملکرد استنادی یکی از توافقی میان دو مجله انجام شده است، رخ 

تعلیق شده  های هدر لیست مجل 0240در سال قابل مشاهده است. مجله مذکور  0استناد قراردادی در تصویر 

شونده در طور که در این تصویر مشخص است، مجموع استنادهای دریافتی مجله استناد قرار گرفته است. همان

استناد بوده که از این میان،  39( معادل 0240 تأثیرضریب  به)پنجره زمانی محاس 0244و  0242های  سال

 ی مجله استنادکننده اول دریافت شده است. درصد( از سو 4/70استناد ) 90

 

 
 دلیل استناد قراردادی بهعلمی  های های از تعلیق مجل . نمونه2تصویر 

    

 
1. Donor Journal 

2. Recipient Journal 
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دلیل عدم توجه           بهصورت غیرعامدانه و  بهرا مد نظر داشت که اتفاقات فوق گاهی  مسئلهباید این 

رسد این سازوکار با  نظر می بهپیوندد. اما وقوع می به  اندرکاران، اعضای هیئت تحریریه و ناشران علمیدست

کامالً  هدلیل حیط بهکه  هایی همجل بهکه گاهی با انتقاداتی هم همراه شده است )مثالً لزوم توجه   این

 بهعلمی توجه مناسبی  های ه(، باعث شده مجل0241، 4خوداستنادی هستند )کرل بهتخصصی، ذاتاً مجبور 

سال  1های عملکردی خود خودداری نمایند. بعد از گذشت کاری شاخص ر داشته و از دستاصول اخالقی نش

اند و این که  که طی این مدت تعلیق شده هایی ه، بررسی مشخصات مجلها هتعلیق مجل هاز عملی شدن اید

ور در این منظ  همین بهتواند حاوی اطالعات سودمندی باشد.  چه میزان بوده، می بهها مدت زمان تعلیق آن

گیرد ( مورد مطالعه قرار می0241-0242ساله ) در یک بازه زمانی پنجهای تعلیق شده  مجله  پژوهش، ویژگی

 های زیر پاسخ داده شود: پرسش بهتا 

 چگونه بوده است؟ 0241تا  0242در بازه زمانی  ها همجلروند زمانی تعلیق  .4

 اند؟موضوعی بودههای  کدام یک از حوزه بهتعلیق شده متعلق  های همجل .0

 ها چگونه بوده است؟تعلیق شده بر اساس محل انتشار آن های همجلتوزیع جغرافیایی  .8

 اند؟هایی منتشر شده چه زبان بهتعلیق  یها همجل .1

 اند؟المللی منتشر شدهتعلیق توسط کدام مؤسسات نشر بین های همجل .2

 اند؟سر برده بهتعلیق چند سال در حالت تعلیق  های همجل .9

 اند؟تعلیق شده از چه سطح کیفی در حوزه موضوعی خود برخوردار بوده های هلمج .7

 

 پیشینه پژوهش

 بههای اطالعاتی، پژوهشی در داخل یا خارج از کشور که مشخصاً  در پایگاه بهدر جستجو برای مقاالت مشا

اخته باشد، یافت پرد ها هدر گزارش استنادی مجل ها هموضوع مورد بررسی در این پژوهش یعنی تعلیق مجل

 گیرند. های مرتبط انجام شده مورد اشاره قرار مینشد. با این وجود، در ادامه تعدادی از پژوهش

کلریویت  مؤسسهسازوکار  تعلیق شده پرداخته تا درستی های همجلبررسی  به پژوهشی( در 0241کرل )

مورد واکاوی قرار دهد. او  اند، که بیش از حد معمول خوداستنادی داشته هایی هرا برای حذف مجل

سبب تخصصی بودن  بهکه ها  هداند: یکی ماهیت موضوعی مجل خوداستنادی بیش از حد را معلول دو علت می

. تأثیرکاری استنادها برای افزایش ضریب  ناگزیر از خوداستنادی هستند و یکی انجام عملی غیراخالقی و دست

که بیش از حد معمول  هایی هر کلریویت در حذف مجلدهد که این سازوکا در پایان، کرل هشدار می

 
1. Krel 
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سبب  بهکه  هایی هقول معروف خشک و تر با هم سوزانده شود و مجل بهشود تا  خوداستنادی دارند، باعث می

 شوند.اند، در این بین متضرر می خود استناد کرده بهموضوع خود یا اتفاقاً بیش از حد 

علوم پزشکی کشور را بر اساس  های هوهشی، وضعیت مجل( در پژ4812شاهبداغی و همکاران )   

عنوان  40مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که  4مدالین هنام های گزینش نمایه شاخص

های ساختاری در وضعیت قابل  شوند، از لحاظ رعایت بیشتر شاخص داخلی که در مدالین نمایه می همجل

های علمی و  المللی هیئت تحریریه مجله، حمایت انجمن نظر میزان رعایت تنوع بین قبولی قرار دارند، اما از

( در پژوهش 4819مرادی، جنوی و کاظمی ) درج تضاد منافع از سوی نویسندگان وضعیت مطلوبی ندارند.

، 8یسوءرفتار علم عنوان شاخص بهساینس  آو در پایگاه وب 0شده امتیاز  خود با در نظر گرفتن مقاالت سلب

اخالقی علمی،  اند که بیشترین نوع بد و گزارش کرده  تطبیقی وضعیت کشورهای جهان پرداخته همطالع به

کشور چین تعلق  بهشده سرقت علمی است. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین مقاالت تعلیق بهمربوط 

شان  کل تولیدات علمی بهرا نسبت دارد و کشورهای ایران، هند و پاکستان بیشترین میزان سوء رفتار علمی 

عنوان شاخص  بهرو هستیم که سلب امتیاز مقاالت  بهکه در حال حاضر، با این واقعیت رو اند. با این داشته

ای با این توجیه که فعالً معیار  شود و عده مهمی برای بررسی سوءرفتارهای پژوهشی در نظر گرفته می

، 5، گرف1کنند )هسلمن ار پژوهشی وجود ندارد، از آن استفاده میعنوان شاخصی برای سوءرفت بهتری  ینهبه

 هرسد باید هم در پژوهش و هم در کاربرد این معیار در زمین نظر می به(، 0247، 7و رینهارت 6اشمیت

های  بررسی مقاله بهخود  ژوهش( در پ0242) 3سوءرفتارهای پژوهشی با احتیاط بیشتری عمل کرد. آبریتیس

نشان داد موضوعی سالمت پرداخت. نتایج  هعنوان شاخص سوءرفتارهای پژوهشی در حوز بهه شد سلب امتیاز

میزان سوءرفتارهای پژوهشی ایرادهایی اساسی  عنوان شاخص بهسلب امتیازشده  های مقالهکه در نظر گرفتن 

ای حاوی  اگر مقاله -0ارند؛ هایی غیر از انتشار مقاالت هم نمود د سوءرفتارهای پژوهشی در عرصه -4 دارد:

شود؛ شاید اصالح شود و  های نادرست و در نتیجه مصداق سوء رفتار پژوهشی باشد، لزوماً سلب امتیاز نمی داده

های سلب امتیاز و تصحیح که در نشریات منتشر  یادداشت -8شاید اصالً این فریبکاری تشخیص داده نشود. 

رفتار پژوهشی. با این  شوند تا اعالم فریبکاری و سوء مربوط می ها هلتصحیح اطالعات مقا بهشوند، بیشتر  می

سوءرفتارهای  همعیارهایی نیاز داریم که مشخص کند حجم و گستر بهکند که ما همچنان  حال، وی تأکید می

 
1. Medline 

2. Retracted Articles 

3. Scientific Misconduct 

4. Hesselmann 

5. Graf  
6. Schmidt 

6. Reinhart  

8. Abritis 
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پژوهشی در فضای پژوهشی و دانشگاهی چقدر است و وجود آمار دقیق و درست از این پدیده کمک شایان 

 ریزی و مقابله با آن خواهد کرد. برنامه بهتوجهی 

های علمی، تاکنون رغم اهمیت زیاد بحث تعلیق مجله دهد که علیمرور مطالعات پیشین نشان می   

های بسیار محدودی در این زمینه در داخل و خارج از کشور انجام شده است. پژوهش حاضر در وهله پژوهش

و دالیل تعلیق  ها ه، ویژگی این قبیل مجلها همفهوم تعلیق مجل اول در صدد آشنایی جامعه علمی کشور با

اندرکاران نشریات علمی کشور که در  تواند از سوی دستهای این پژوهش میباشد. همچنین یافتهها می آن

وانند شوند نیز مورد استفاده قرار گیرد تا با آشنایی بیشتر با مفاهیم مربوطه، بتالمللی نمایه میهای بین پایگاه

 های ایرانی جلوگیری نمایند. برای  مجله بهاز وقوع اتفاقات مشا

 

 روش پژوهش

که با استفاده از   نوعی مطالعه توصیفی است  ،کاربردی و از نظر رویکرد ،پژوهش حاضر از نظر هدف

مجله تعلیق شده از پایگاه گزارش  002سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل های علم شاخص

مجله در پژوهش حاضر  002میالدی است. تمامی  0241تا انتهای  0242های نادی نشریات طی سالاست

این دلیل است که نتایج  بهگیری انجام نشد. علت انتخاب بازه زمانی مذکور مورد مطالعه قرار گرفتند و نمونه

که در ابتدای شود. در حالیمیارزیابی ساالنه پایگاه گزارش استنادی نشریات با یک و نیم سال تأخیر منتشر 

تعلق دارد. همچنین آخرین  0249سال  بهمیالدی هستیم، آخرین نسخه منتشر شده این ارزیابی  0243سال 

میالدی  0242سال  بهتعلیق شده مربوط های  هکلریویت در مورد مجل مؤسسهلیست اعالم شده از سوی 

گردآوری شد. در آن زمان آخرین گزارش استنادی  4819های پژوهش در مرداد و شهریور سال است. داده

همین  بهداد. را در اختیار قرار می 0241در سال  ها هبود که عملکرد مجل 0242سال  بهارائه شده، مربوط 

در این پژوهش لحاظ گردید. ابتدا لیست  0241تا انتهای  0242های ساله طی سال  دلیل بازه زمانی پنج

آدرس زیر  بهکلریویت  مؤسسهسایت  تعلیق شده از وب های هریق بخش مجلهای تعلیق شده از طمجله

ساینس و گزارش استنادی  آو های وبپایگاه بههر مجله با مراجعه  به. سپس اطالعات مربوط 4استخراج شد

 آوری و در فایل صفحه گسترده اکسل ذخیره و مورد تحلیل قرار گرفت.  نشریات جمع

 

 

 

 
1. http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/titleSuppressions.html 
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 ها یافته

 چگونه بوده است؟ 0202تا  0202در بازه زمانی  ها هند زمانی تعلیق مجلپرسش اول. رو

دهد که بیشترین تعداد تعلیق تعلیق شده در هر سال نشان می های همطالعه پراکندگی تعداد مجل

عنوان  81وقوع پیوسته است. همچنین تعداد  بهعنوان(  22) 0244عنوان( و  92) 0240های در سال ها همجل

در لیست  0242عنوان مجله در سال  88و تعداد  0248عنوان مجله در سال  83، تعداد 0241ال مجله در س

 اند. تعلیق شده قرار داشته های همجل

 

 2282تا  2282های تعلیق شده طی سال های له. تعداد مج8جدول 

 تعلیق شده های هتعداد مجل سال

0202 33 
0200 22 
0200 52 
0203 33 
0202 33 

 

 اند؟های موضوعی بوده کدام یک از حوزه بهشده متعلق  تعلیق  های هش دوم. مجلپرس

تا  0242های مجله تعلیق شده پایگاه گزارش استنادی نشریات طی سال 002بررسی حوزه موضوعی 

درصد  1/04و  4آر. .سی. نسخه علوم پایگاه جی بهها مربوط درصد این مجله 9/73دهد که نشان می 0241

های نمایه شده در نمایه اند. بدیهی است ازآنجا که مجلهاین پایگاه بوده 0نسخه علوم اجتماعی بهبوط نیز مر

ها برای آن تأثیرگردند و ضریب در پایگاه گزارش استنادی نشریات لحاظ نمی 8استنادی هنر و علوم انسانی

تر حوزه  ای نیز در این زمینه وجود ندارد. مطالعه جزئی شده همین دلیل مجله تعلیق  بهشود، نمی بهمحاس

های موضوعی دسته بهترتیب  بهتعلیق شده  های هدهد که بیشترین تعداد مجلنشان می ها هموضوعی مجل

نوان( و ع 1های اطالعاتی )عنوان(، مدیریت، هوش مصنوعی و سیستم 44مهندسی برق و الکترونیک )

حوزه موضوعی در  098طور کلی از  به(. 0عنوان( اختصاص داشته است )جدول  3مهندسی مکانیک )

دارای حداقل  0241تا  0242های درصد( طی سال 2/11حوزه موضوعی ) 447کلریویت،  مؤسسههای پایگاه

سی تحت عنوان مدیریت شنااند. همچنین نام سه مجله حوزه علم اطالعات و دانشیک مجله تعلیق شده بوده

 
1. JCR- Science Edition 

2. JCR-Social Science Edition 

3. Art & Humanities Citation Index 
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( و مجله 0241)در سال  0آوری مدارکای و فرآهمکتابخانه(، امانت بین0241)در سال 4و فناوری اطالعات

اند. نکته حائز تعلیق شده قرار داشته های ه( در میان مجل0248و 0240، 0244های )در سال 8کتابخانه حقوق

ای، در رشتهپوشش موضوعی و همچنین ماهیت میان هباهمیت این است که هر مجله ممکن است با توجه 

صورت جداگانه   بههای موضوعی بیش از یک حوزه موضوعی نمایه شود و در این حالت در هر یک از دسته

 لحاظ شده است.

 

 2282تا  2282های تعلیق شده در پایگاه گزارش استنادی نشریات طی سال های ه. حوزه موضوعی مجل2جدول 

تعلیق  های همجل وضوعیحوزه م بهرت
 شده

درصد از کل 
تعلیق  های همجل

 شده

تعلیق شده  های هدرصد مجل
حوزه  های هکل مجل به

 موضوعی 

 2/2 3/2 00 مهندسی برق و الکترونیک 0
 3/1 2 3 هوا مصنوعی -علوم کامپیوتر 0
 1/5 2 3 های اطالعاتیسیستم -علوم کامپیوتر 0
 3/2 2 3 مدیریت 0
 3/2 5/3 3 مکانیک 2
 3 0/3 1 مخابرات 5
 5/3 0/3 1 علوم گیاهانی 5
 0/2 0/3 1 حقوق 5
 3/0 1/0 5 علوم تربیتی 3
 3/0 1/0 5 اقتصاد 3
 2/2 1/0 5 تجارت 3
 3/2 1/0 5 ای رشتهکاربردهای بیع -علوم کامپیوتر  3

 

ا چگونه بوده هتعلیق شده بر اساس محل انتشار آن های هپرسش سوم. توزیع جغرافیایی مجل

 است؟

 ایاالت بهترتیب  به ها هدهد که بیشترین تعداد مجل تعلیق شده نشان می های همطالعه محل نشر مجل

کشور  80طور کلی،  بهاند. ( تعلق داشته44( و لهستان )41(، برزیل )41(، هلند )82(، انگلستان )21متحده ) 

دهد که دو مجله ایرانی نیز در های پژوهش نشان میتهاند. یافجهان دارای حداقل یک مجله تعلیق شده بوده

از انتشارات دانشگاه تهران  1های محیطیالمللی پژوهشاند. مجله بینتعلیق شده قرار داشته های هلیست مجل

 
1. Information Technology & Management 

2. Interlending & Docuent Supply 

3. Law Library Journal 
4. International Journal of Environmental Research 
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 0240های از انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 4های فازیو مجله ایرانی سیستم 0248در سال 

طور که در تصاویر قابل مشاهده  (. همان1و  8اند )تصاویر تعلیق شده قرار داشته های همجلیست در ل 0248و 

نشده است. اسامی ده کشور  بهها محاسبرای آن تأثیراند، ضریب  تعلیق شده ها همجلهایی که است، در سال

 ارائه شده است. 8تعلیق شده در جدول  های همجلدارای بیشترین تعداد 

 

 2282تا  2282های تعلیق شده در پایگاه گزارش استنادی نشریات طی سال های هکشور مجل .9جدول 

درصد از کل  تعلیق شده های همجل کشور بهرت
 تعلیق شده های همجل

تعلیق شده  های هدرصد مجل
 کشور  های هکل مجل به

 3/0 02 22 متحده ایاالت 0
 0/0 5/02 32 انگلستان 0
 2/0 0/5 02 هلند 3
 3/02 0/5 02 برزیل 3
 5/1 3/2 00 لهستان 2
 2/0 2/2 02 آلمان 5
 5/03 2/2 02 جمهوری چک 5
 0/2 5/3 3 چیع 3
 0/2 0/3 1 ایتالیا 3
 1/02 1/0 5 آفریقای جنوبی 02

 

 

 
1. Iranian Journal of Fuzzy Systems 
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 2289های محیطی در سال المللی پژوهش. تعلیق مجله بین9تصویر 

 

 
 2289و  2282های ازی در سالهای ف. تعلیق مجله ایرانی سیستم2تصویر 
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 اند؟هایی منتشر شده چه زبان بهشده  تعلیق  های هپرسش چهارم. مجل

زبان  بهمورد بررسی  های هدرصد از مجل 73دهد که حدود نشان میهای تعلیق شده  مجلهمطالعه زبان 

شود، تعداد باالی میآنجا که زبان انگلیسی زبان اصلی علمی دنیا محسوب  اند. ازانگلیسی منتشر شده

( با 9و آلمانی )  (1(، پرتغالی )42چندزبانه ) های هبینی است. مجل انگلیسی قابل پیشهای تعلیق شده  مجله

در های تعلیق شده  مجلهزبان  بههای بعدی قرار دارند. اطالعات مربوط  بهاختالف زیاد از زبان انگلیسی در رت

 قابل مشاهده است. 1جدول 

 

 2282تا  2282های در پایگاه گزارش استنادی نشریات طی سالهای تعلیق شده  مجلهن . زبا2جدول 

 درصد فراوانی زبان بهرت درصد فراوانی زبان بهرت

 8/4 8 چک 7 3/77 472 انگلیسی 4

 1/2 0 رومانیایی 3 7/9 42 چندزبانه 0

 1/2 0 کروات 1 1 1 پرتغالی 8

 1/2 0 ایکره 42 7/0 9 آلمانی 1

 1/2 4 اسپانیولی 44 0/0 2 ستانیله 2

 - - - 40 0/0 2 چینی 9

 

 اند؟المللی منتشر شدهتوسط کدام مؤسسات نشر بینهای تعلیق شده  مجلهپرسش پنجم. 

 0242های طی سالهای تعلیق شده  مجلهالمللی دارای بیشترین تعداد انتشاراتی بین مؤسسهاسامی ده 

عنوان(،  49) 0ولبلک-عنوان(،  وایلی 47) 4دهد که سیجنتایج نشان می ارائه شده است. 2در جدول  0241تا 

عنوان( بیشترین سهم را از انتشار  40) 2عنوان( و راتلج 40) 1عنوان(، اشپرینگر 48) 8تیلور اند فرنسیس

 اند. ناشران مذکور همگی در زمره معتبرترین مؤسسات انتشاراتی جهانی محسوبشده داشتهتعلیق های همجل

 کنند. المللی را منتشر میبین های همجل شوند و بیشترین تعدادمی

 

 

 

 

 
1. Sage 

2. Wiley-Blackwell 

3. Taylor & Francis 

4. Springer 

5. Routledge 
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 2282تا  2282های تعلیق شده در پایگاه گزارش استنادی نشریات طی سال های ه.  ناشر مجل1جدول 

درصد از کل  تعلیق شده های همجل ناشر بهرت
 تعلیق شده های همجل

تعلیق شده های  لهدرصد مجل
 اشرن های هکل مجل به

 3 5/1 01 سیج 0
 3/0 0/1 05 ولبلک-وایلی 0
 0/0 3/2 03 تیلور اند فرنسیس 3
 2/0 3/2 00 اشپرینگر 2
 0/2 3/2 00 راتلج 2
0الزویر 5

 00 3/2 3/0 
0ورلد ساینتیفیک پابلیکیشع 1

 2 0/0 3/3 
 03 3/0 2 3ایندرساینس پابلیشرز 3
2ساینس پرس 3

 3 3/0 02 
 3/33 3/0 3 2ورلگ هانس هوبر 02

 

 اند؟سر برده بهشده چند سال در حالت تعلیق  تعلیق  های هپرسش ششم. مجل

 0242تا  0242های تعلیق شده در پایگاه گزارش استنادی نشریات طی سال های هبررسی عملکرد مجل

حالت  مدت دو سال در بهدرصد نیز  0/83مدت یک سال و  به ها همجلدرصد از این  8/14دهد که نشان می

 0/0مدت چهار سال و  بهدرصد  9/8مدت سه سال،  بهدرصد از نشریات  7/41اند. همچنین تعلیق قرار داشته

ای برای چند سال متوالی در لیست (. مسلماً اگر مجله9اند )جدول مدت پنج سال تعلیق شده بهدرصد نیز 

دست آورد، از  بهکلریویت را  مؤسسهد نظر تعلیق شده قرار داشته باشد و نتواند استانداردهای مور های همجل

 شود.کنار گذاشته می مؤسسههای این پایگاه

 

 2282تا  2282های شده در پایگاه گزارش استنادی نشریات طی سال تعلیق های مجلهتعلیق .  مدت 6جدول 

تعلیق  های همجل مدت تعلیق بهرت

 شده

 های هدرصد از کل مجل

 تعلیق شده

 8/14 18 یک سال 4

 0/83 39 دو سال 0

 7/41 88 سه سال 8

 9/8 3 چهار سال 1

 0/0 2 پنج سال 2

 
1. Elsevier 

2. World Scientific Publication 

3. Inderscience Publishers 

4. Science Press 

5. Verlag Hans Huber 
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 اند؟تعلیق شده از چه سطح کیفی در حوزه موضوعی خود برخوردار بوده های هپرسش هفتم. مجل

یک سال قبل از تعلیق شدن در پایگاه گزارش استنادی  ها هسؤال فوق، عملکرد مجل بهجهت پاسخگویی 

های موضوعی مختلف تعلق دارند و حوزه بهتعلیق شده  های همجلآنجا که  مطالعه قرار گرفت. ازنشریات مورد 

 4تأثیراین سؤال از شاخص چارک ضریب  بهها وجود ندارد، جهت پاسخگویی آن تأثیرامکان مقایسه ضریب 

چارک ضریب  اند، شاخصکه در بیش از یک حوزه موضوعی نمایه شده هایی همجلاستفاده شد. در خصوص 

درصد  1/80دهد که صورت جداگانه محسوب شد. نتایج پژوهش نشان می بهبرای هر حوزه موضوعی  تأثیر

رشته بر اساس  های همجلدرصد برتر  02تعلیق شده، یک سال قبل از زمان تعلیق در چارک اول ) های همجل

درصد  4/3ر چارک سوم و تنها د ها همجلدرصد  7/09در چارک دوم،  ها همجلدرصد  3/80(، تأثیرضریب 

تعلیق شده نام مجله آموزش  های هاند. در میان مجلدر چارک چهارم حوزه موضوعی خود قرار داشته ها همجل

معادل  8تأثیرشود که در سال قبل از تعلیق، با درصد ضریب از انتشارات وایلی دیده می 0علوم کالبدشناسی

با  1ای در مهندسی و علومسازی رایانهمدل های هبوده است. مجل، برترین مجله حوزه موضوعی خود 132/13

، 904/11معادل  تأثیربا درصد ضریب  2های اطالعات تجاری، سیستم810/11معادل تأثیردرصد ضریب 

 تأثیربا درصد ضریب  9و حمل و نقل 428/11معادل  تأثیرای با درصد ضریب تریپلانفورماتیک صنعتی آی

 تأثیرترین مجله حوزه موضوعی خود بوده و باالترین ضریب بهی در سال قبل از تعلیق، ، همگ277/13معادل 

 اند.تعلیق شده قرار گرفته های همجلاند اما در سال بعد در لیست را داشته

 

 گیریبحث و نتیجه

ن شود. در ایتعلیق شده محسوب می های همجلزمینه  پژوهش حاضر یکی از اولین مطالعات انجام شده در

مورد  0241تا  0242های مجله تعلیق شده از پایگاه گزارش استنادی نشریات طی سال 002راستا، تعداد 

حوزه موضوعی پایگاه گزارش استنادی نشریات، حداقل 447مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که 

های حوزه به ها هعنوان مجل اند. بیشتریندارای یک نشریه تعلیق شده در بازه زمانی مورد مطالعه بوده

های اطالعاتی و مهندسی مکانیک موضوعی مهندسی برق و الکترونیک، مدیریت، هوش مصنوعی و سیستم

علوم پایه و  بهتعلیق شده مربوطه  های همجلاختصاص داشته است. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین تعداد 

 
1. Impact Factor Quartile 

2. Anatomical Sciences Education 

3. Impact Factor Percentile 

4. Computer Modeling in Engineering & Sciences 

5. Enterprise Information Systems 

6. Transport 
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های علمی نیز در علوم پایه گزارش  که بیشترین بداخالقی اند، این در حالی استسپس در علوم اجتماعی بوده

حوزه  های همجلهای قابل توجه پژوهش، حضور اندک (. از یافته4819شده است )مرادی، جنوی و کاظمی، 

این حوزه  های همجلبود. دلیل این مسئله ممکن است توجه بیشتر های تعلیق شده  مجلهعلوم پزشکی در میان 

کشور جهان دارای حداقل  80نشان داد که  ها همجلژوهش و نشر باشد. مطالعه محل نشر مبانی اخالق پ به

متحده، انگلستان و هلند  ایاالت بهاند و بیشترین تعداد عناوین  بودههای تعلیق شده  مجلهیک عنوان در میان 

بیشترین تعداد  همراه آلمان بهتعلیق شده،  های همجلتعلق داشته است. سه کشور دارای بیشترین تعداد 

ترین مؤسسات انتشاراتی دنیا محسوب کنند و محل فعالیت بزرگالمللی را نیز منتشر میهای علمی بینمجله

کشورهای پیشرو علمی مانند آلمان،  بهوابسته  هایی هدهد که مجلشوند. مرور کشورهای مذکور نشان میمی

زمینه تعداد  اند. اگرچه کشور چین درقرار داشته های تعلیق شده مجلهفرانسه، چین و ژاپن نیز در لیست 

(، اما در خصوص 4819اول جهان قرار داشته )مرادی، جنوی و کاظمی،  بهمقاالت سلب امتیاز شده در رت

هشتم قرار داشته و تنها هشت مجله این کشور از سابقه تعلیق برخوردار  بهدر رتهای تعلیق شده  مجلهتعداد 

های قابل تأمل این پژوهش است و  تعلیق شده، از یافته های همجلله ایرانی در لیست اند. حضور دو مج بوده

 های همجلزمینه رصد دائمی وضعیت  های کشور در لزوم توجه بسیار زیاد اعضای هیئت تحریریه و دانشگاه

 دهد. علمی را نشان می

این  بهشوند، با توجه تشر میزبان انگلیسی من بههای تعلیق شده  مجلهاین یافته که بیشترین تعداد 

کلریویت نیز بر نشریات انگلیسی  مؤسسهمسئله که انگلیسی زبان علم جهانی محسوب شده و تمرکز اصلی 

دهد که  نشان میهای تعلیق شده  مجله(، قابل تفسیر است. مطالعه ناشران 0243، 4زبان معطوف است )تستا

المللی شامل سیج،  ج مؤسسات انتشاراتی بزرگ و معتبر بینتوسط پن ها هدرصد از این مجل 84مجموع بیش از 

این نکته نیز توجه داشت که  بهشوند. البته باید  ول، تیلور اند فرنسیس، اشپرینگر و راتلج منتشر میبلک-وایلی

شوند. نتایج پژوهش علمی جهان نیز از سوی این مؤسسات انتشاراتی چاپ می های مجلهحدود نیمی از کل 

 مؤسسههای علمی جهان تنها توسط سه درصد مقاله 10دهد که رفته از سوی یونسکو نشان میانجام گ

(. نتایج پژوهش 0242شوند )ارتباطات علمی، ول منتشر میبلک-انتشاراتی شامل الزویر، اشپرینگر و وایلی

 مؤسسهیارهای اند مجدداً معتعلیق شده، پس از دو سال توانسته های هدرصد مجل 32نشان داد که حدود 

های  مجلهتوان بیان نمود که بیشتر دست آورده و از حالت تعلیق خارج شوند. از این رو می بهکلریویت را 

 بهاصالح روند انتشار و توجه بیشتر  بهبرای ماندگاری در پایگاه گزارش استنادی نشریات، مجبور تعلیق شده 

نشان داد که پنج عنوان از های تعلیق شده  همجلاند. همچنین بررسی کیفیت اصول اخالقی نشر شده

 
1. Testa 
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طور  بهاند. در رشته تخصصی خود بوده تأثیرمذکور، در سال قبل از تعلیق، دارای باالترین ضریب  های همجل

برتر رشته خود  های همجلدرصد  22در سال قبل از تعلیق، در میان های تعلیق شده  مجلهدرصد  8/92کلی، 

توان تفسیر نمود. از یک سو، ممکن است دو صورت می بهاند. این مسئله را اشته)چارک اول و دوم( قرار د

کلریویت  مؤسسهها بوده که این مسئله از سوی دلیل عملکرد استنادی نادرست آن به ها همجلجایگاه مناسب 

ل مذکور از روا های همجلتعلیق مجله مربوط شده است. از سوی دیگر، ممکن است  بهشناسایی و منجر 

تعلیق،  بههای منجر ها در سالعملکرد استنادی آن بهاند، اما عدم توجه منطقی و کیفیت باالیی برخوردار بوده

کیفیت  بهکیفیت نیز باید توجه دائمی  علمی معتبر و با های همجلها شده است. بنابراین، حتی باعث تعلیق آن

 اصول اخالق نشر تبعیت نمایند.  های منتشر شده خود داشته و ازو عملکرد استنادی مقاله

در های تعلیق شده  مجلههایی نیز همراه بوده است. در این پژوهش تنها پژوهش حاضر با محدودیت

اند. یکی از میالدی مورد مطالعه قرار گرفته 0241تا  0242های پایگاه گزارش استنادی نشریات طی سال

هر چه بیشتر جامعه علمی کشور و خصوصاً سردبیران و های انجام این پژوهش، آشنایی ترین انگیزهمهم

های تعلیق شده  مجله، شرایط وقوع آن و ویژگی ها همجلاعضای هیئت تحریریه نشریات علمی با مفهوم تعلیق 

اند، برخوردار بودههای تعلیق شده  مجلهکه دو نشریه علمی کشور از سابقه حضور در لیست این بهبود. با توجه 

 ها همجلاندرکاران نشریات علمی در کنار رصد منظم عملکرد استنادی  پژوهشگران و دست به آگاهی بخشی

توانند دالیل تعلیق و های آینده میدر آینده جلوگیری نماید. پژوهش بهتواند از وقوع رخدادهای مشامی

 ا بررسی نمایند. علمی ر های همجلهای کاربرد و آلتمتریک همچنین اثر تعلیق بر عملکرد استنادی، شاخص

 

 منابع 

(. 35 - 32های (. تحلیل استنادی مقاالت فصلنامه تحقیق در علوم و مهندسی نفت )سال0333) فهیمهعلوی، شانه؛ پاکدامع، ن

 . 52-23(، 3)0 ،شناسی دانش

ه مهندسی جهاد های پژوهشگران پژوهشکدنامه(. تحلیل استنادی پایان0332) حمدرضانما، م جهاناطمه؛ قمصری، ف  تصویری

 . 33-12(، 01)51، کتابداری و سازماندهی اطالعات مطالعات ملیکشاورزی. 

. وضعیت ساختاری مجالت علوم پزشکی کشور بر اساس (0332، اعظم؛ فرهادی، آرزو؛ شکفته، مریم؛ کرمی، منوچهر )شاهبداغی

   .023-023 ،(3)03 ،مدیریت اطالعات سالمت نامه مدالیع. های گزینش نمایه شاخص

، فصلنامه کتاب)آی اس آی(.  یند ارزیابی مجالت در مؤسسه اطالعات علمیآ(. تعییع فر0332صالحی، کیوان؛ رحیمی، حسیع )

01(0 ،)020-052.  

مطالعات ملی کتابداری و  هفصلناماخالقی علمی در جهان.  تطبیقی بی ه(. مطالع0335مرادی، شیما؛ جنوی، المیرا؛ کاظمی، حمید )

 (0335مع به 2)دسترسی در  http://nastinfo.nlai.ir/article_2213.html. زودآیند. بازیابی از هی اطالعاتسازماند

http://nastinfo.nlai.ir/article_2213.html
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