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 رده بندی علوم در ایاالت متحده آمریکا
 

 علی اکبر صبوری

 
 
 
 

 چکیده
 به  (ISI)تعداد مقاالت و ارجاعات به ثبت رسیده در مؤسسه اطالعات علمی            

عنوان دو شاخص عمده سنجش تولید علم، برای ایاالت متحده آمریکا در               
آمریکا تعداد مقاالت   . طول ده سال و اندی بیشترین مقدار را داشته است            

و تعداد  ) دومین تولید کننده مقاالت علمی      (نزدیک به چهار برابر ژاپن         
در . می باشد) رتبه دوم تعداد ارجاعات    ( برابر انگلستان     3/5ارجاعات آن    

ارزیابی متوسط تعداد ارجاعات به هر مقاله علمی، به عنوان سومین شاخص              
 گینه بیسائو،   در این خصوص،  . علم سنجی، آمریکا در مکان ششم قراردارد       

مدارک . برمودا، سنگامبیا، رواندا و سویس باالتر از آمریکا قرار گرفته اند             
موجود بیانگر این واقعیت است که متوسط تعداد ارجاعات به هر مقاله علمی              

بررسی تولید علمی به    . مطلقاً نمی تواند ارزیابی درستی از تولید علمی باشد        
کی است که در هر مورد آمریکا سهم          رشته علمی حا   22طور جداگانه برای    

بعالوه، . اول را در تولید مقاله و همچنین تعداد ارجاعات در سطح جهان دارد            
 5/7 و   7/7 ،   2/23، به ترتیب با     »بیولوژی و بیوشیمی  «پزشکی بالینی، شیمی و     

درصد تولید مقاالت آمریکا، رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص                  
 عداد ارجاعات به مقاالت آمریکا متعلق به پزشکی بالینی          بیشترین ت . داده اند

بیولوژی «و) درصد18/12( با  » بیولوژی و بیوشیمی  «بوده و   )  درصد 9/25 (
 .در رده های بعدی قرار دارند) درصد6/10(با » مولکولی و ژنتیک

 
 کلید واژه
 .، تعداد مقاالت، تعداد ارجاعات،آمریکاISIتولید علم، 

 هایی که براساس آن کشورهای مختلف از           مهمترین شاخص 
نظر علمی درجه بندی می شوند، میزان مشارکت آنها در تولید            

مقاالت علمی  . علم و دانش و استنادسازی یافته های علمی است       
 چاپ شده در مجالت استاندارد جهانی، معروف به مجالت             

 

 
 

 ISIتحت پوشش مؤسسه اطالعات علمی یا                         

 (Institute for Scientific Information)     مستقر در  
 مهمترین خروجی پژوهش های مولد علم        ،1فیالدلفیای آمریکا   

رعایت قواعد  . ]1 [بوده که در جهان امروز به آن توجه می شود         
نشر بین المللی، داوری تخصصی مقاالت چاپ شده، رعایت            
زمانبندی منظم نشر و زبان گویای بین المللی سبب پذیرش              

رد این مجالت بوده و باعث شده است که هر             جهانی استاندا 
 چاپ شده در این مجالت در زمره یک تولید            (paper)مقاله  

بعالوه، مورد استناد قرارگرفتن یک     . ]2-3 [علمی محسوب شود  
مقاله علمی در یک مقاله علمی دیگر، یا به طور اختصار ارجاع             

(Citation)          خود یک معیار ارزشیابی در مقاالت علمی است ، 
درمقوله علم سنجی، هر مقاله علمی که بیشترمورد استناد           . ]3[

قرار بگیرد، بیشتر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته و از این رو            
در بررسی کنونی، میزان مشارکت رشته های        . ارزشمندتر است 

مختلف در تولید علم و همچنین نقش هر رشته درجذب                 
 آمریکا، درطول ده    ارجاعات علمی به خود را در ایاالت متحده        

 2003 تا اول نوامبر سال       1993اول ژانویه سال    (سال و ده ماه     
در این خصوص از      . ، مورد ارزیابی قرار می گیرد       )میالدی

 که بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار دارد           ISIداده های پایه   
 .2استفاده شده است

 

  دانشگاه تهران- دانشیار، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک  
 .6404680: ، دورنگار6956984: دانشگاه تهران، تلفن: نشانی

                      E-mail: Saboury@ut.ac.ir 
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 جایگاه آمریکا درتولید علم

تولید کننده علم را براساس     کشورهای اصلی   ) 1(جدول شماره   
اول ژانویه  (تعداد مقاالت علمی در طول ده سال و هشت ماه             

، رده بندی نموده   ) میالدی 2003 تا اول سپتامبر سال      1993سال  
 میلیون مقاله در رتبه 7/2ایاالت متحده آمریکا با بیش از . 3 است

میزان مشارکت آمریکا در تولید مقاالت علمی       . نخست قرار دارد  
.  ژاپن به عنوان دومین تولید کننده مقاالت علمی است8/3تقریباً 

سهم آمریکا در تولید علم جهانی به اندازه پنج کشور بعدی                
یک سوم  .می باشد) ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه و کانادا         (

 .مقاالت علمی جهان در آمریکا نوشته می شود

تعداد سهم بیست کشور نخست را در کسب        ) 2(جدول شماره   
ارجاعات علمی در طول ده سال وهشت ماه مورد بررسی نشان             

 میلیون ارجاع در    33ایاالت متحده آمریکا با بیش از        . 3می دهد
 سهم ارجاعات علمی آمریکا تقریباً       . رتبه نخست قرار دارد     

.  انگلستان، به عنوان رتبه دوم ارجاعات علمی، می باشد            3/5 
ی به اندازه نه کشور بعدی      سهم آمریکا درارجاعات علمی جهان    

انگلستان، آلمان، ژاپن، فرانسه، کانادا، ایتالیا، هلند، سویس             (
 در ژاپن و چین به        ISIبرخی از مجالت     . می باشد) واسترالیا

زبان محلی منتشر می شوند و از این رو انتظار می رود که مقاالت            
هترین به عنوان مثال، یکی از ب     . آنها کمتر مورد ارجاع قرار گیرند     

 می باشد و    Prog.Biochem.Biophysمجالت کشور چین    
در جامعه علمی چین اعتبار ویژه ای دارد، اما این مجله به زبان              
چینی منتشر می شود و چون قابل استفاده عام نیست دارای               

 . می باشد02/0ضریب تأثیر 

متوسط تعداد  «بیست کشور نخست را از نظر       ) 3(جدول شماره   
این فاکتور ارزشیابی از      .3نشان می دهد » مقالهارجاعات به هر     

. تقسیم تعداد کل ارجاعات به تعداد کل مقاالت حاصل می شود          
جالب اینجاست که کشورهایی که نامشان به سختی بر روی              
نقشه جغرافیایی پیدا می شود، آن هم در رتبه های باال، دراین              

مسائل جالب توجه علمی گروهی از         . جدول ظاهر شده اند   
محققان کشورهای پیشرفته و در رأس آن آمریکا را به این                 
کشورهای ناآشنا می کشاند و به کمک معدود محققان این               
کشورها مقاالت علمی جالب توجه جهانی نوشته می شود که            

 از جمله این ) 3(و ) 2(شکلهای . نسبتاً پرارجاع هم خواهند بود

 
 ISIت اینترنتی    از سای  2004مقاالت می باشند که دراواسط سال      

 مقاله ارائه شده در شکل شماره               . استخراج شده اند   

مطالعه شده  : واکسیناسیونهای معمول و بقاء بچه    «با عنوان   ) 1 (
بوده که در کمتر از چهار سال پس از چاپ در            » در گینه بیسائو  

 42 میالدی،   2000مجله پزشکی بریتانیا در شماره دسامبر سال         
موضوع تحقیق یک کار بکر     . رفته است مرتبه مورد ارجاع قرار گ    

. و پایه ای نمی باشد و تنها یک کار آماری صورت گرفته است             
اوالً این مقاله ضریب تأثیر مجله پزشکی بریتانیا را بسیار باال               

ثانیاً این مقاله دارای سه نویسنده می باشد که دو نفر از             . می برد
نفر . ئو می باشد آنها اهل دانمارک بوده و یک نفر اهل گینه بیسا          

دوم از نویسندگان که آدرس دانمارک را دارد مسئول مکاتبات            
 نویسنده 11مقاله دیگری را با ) 2(شکل شماره   . مقاله بوده است  

از جمله نفر اول که مسئول         ( نفر از آنها        9. نشان می دهد 
آمریکایی بوده و یک نفر اهل کره جنوبی و        ) مکاتبات بوده است  
برمودا بوده است وهمین باعث شده است که         تنها یک نفر اهل     

 مرتبه مورد ارجاع قرار     27این مقاله که در کمتر از چهار سال          
. بگیرد، تعداد ارجاعات بر هر مقاله برمودا را افزایش دهد               

نمی تواند » متوسط تعداد ارجاعات به هر مقاله        «بنابراین، معیار   
 یک معیار علم سنجی محسوب شود، بخصوص اگر تعداد              

 .مقاالت به یک حد نرمال و درخور تحسین نرسیده باشد

ایاالت متحده آمریکا درارائه تعداد مقاالت علمی و همچنین             
تعداد ارجاعات علمی، به عنوان دو شاخص برگزیده علم سنجی 

 .در مقام نخست تولید علمی قرار دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
متوسط تعداد ارجاعات به هر مقاله
نمی تواند یک معیار علم سنجی
محسوب شود، بخصوص اگر تعداد

 نرمال و درخورمقاالت به یک حد   
 .تحسین نرسیده باشد
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رده بندی بیست کشور برتر تولید کننده مقاالت به همراه  تعداد ارجاعات و متوسط تعداد ) 1(جدول شماره 
 ارجاع به هر مقاله آنها

 
متوسط ارجاع  

 به هر مقاله

 ردیف  کشور تعداد مقاله تعداد ارجاع

تعداد 
 مقاله ها

 ردیف

د تعدا
 ارجاع

 

  1 1 آمریکا 2705352 33089756 23/12 

  4 2 ژاپن 713542 5098499 15/7 

  3 3 آلمان 655586 5857244 93/8 

  2 4 انگلستان 598470 6212840 38/10 

  5 5 فرانسه 484291 4213581 70/8 

  6 6 کانادا 358007 3549116 91/9 

  7 7 ایتالیا 310557 2569970 28/8 

  15 8 روسیه 285856 848345 97/2 

  19 9 چین 236996 658355 78/2 

  10 10 استرالیا 211549 1736998 21/8 

  12 11 اسپانیا 209762 1419447 77/6 

  8 12 هلند 194710 2135032 97/10 

   13 هند 177687 538739 03/3 

  11 14 سوئد 152632 1600307 48/10 

  9 15 سویس 137661 1769220 85/12 

   16 کره جنوبی 111406 420349 77/3 

  14 17 بلژیک 99226 935873 43/9 

   18 لهستان 94101 419948 46/4 

  13 19 اسکاتلند 93327 967215 36/10 
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رده بندی بیست کشور برتر از نظر تعداد ارجاعات به همراه تعداد مقاالت و متوسط ) 2(جدول شماره 
 تعداد ارجاع به هر مقاله آنها

 
متوسط ارجاع به هر 

 مقاله

 ردیف کشور تعداد ارجاع تعداد مقاله

 1 آمریکا 33089756 2705352 23/12

 2 انگلستان 6212840 598470 38/10

 3 آلمان 5857244 655586 93/8

 4 ژاپن 5098499 713542 15/7

 5 فرانسه 4213581 484291 70/8

 6 کانادا 3549116 358007 91/9

 7 ایتالیا 2569970 310557 28/8

 8 هلند 2135032 194710 97/10

 9 سویس 1769220 137661 85/12

 10 رالیااست 1736998 211549 21/8

 11 سوئد 1600307 152632 48/10

 12 اسپانیا 1419447 209762 77/6

 13 اسکاتلند 967215 93327 36/10

 14 بلژیک 935873 99226 43/9

 15 روسیه 848345 285856 97/2

 16 دانمارک 827292 76889 76/10

 17 فنالند 700902 71328 83/9

 18 چین 658355 236996 78/2

 19 اتریش 574298 68610 37/8
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رده بندی بیست کشور برتر از متوسط تعداد ارجاع به هر مقاله، همراه با تعداد مقاالت ) 3(جدول شماره 
 و ارجاعات آنها

 
متوسط ارجاع به  تعداد مقاله تعداد ارجاع

 هر مقاله

 ردیف کشور

 1 گینه بیسائو 35/18 135 2477

 2 برمودا 36/16 207 3387

 3 سنگامبیا 56/14 205 3004

 4 رواندا 26/14 161 2297

 5 سویس 85/12 1769220 137661

 6 آمریکا 23/12 2705352 33089756

 7 پاناما 57/11 1016 11759

 8 ایسلند 27/11 3099 34913

 9 گامبیا 26/11 572 6438

 10 کنگو 11/11 348 3866

 11 هلند 97/10 194710 2135032

 12 دانمارک 76/10 827292 76889

 13 سوئد 48/10 152632 1600307

 14 انگلستان 38/10 598470 6212840

 15 اسکاتلند 36/10 93327 967215

 16 سیچلس 97/9 94 937

 17 کانادا 91/9 358007 3549116

 18 فنالند 83/9 700902 71328

 19 بلژیک 43/9 99226 935873

 20 آنتیلس هلند 06/9 164 1486
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 با ارجاع نسبتاً باال که یکی از ISIنمونه ای از مقاالت ) 1( شماره شکل
نویسندگان آن آدرس گینه بیسائو دارد و دیگر نویسندگان از جمله مسئول 

 .مکاتبات، آدرس دانمارک دارند

  
 
 
 Title: Rountine Veccinations and child survival: follow up study in Guinea- 
Bissau,West Africa 
Author(s): Kristensen I, Aaby p,Jensen H 
Source: BRITISH MEDICAL JOURNAL 321 (7274):1435+DEC 9 2000  
Document Type: Article                 Language: English 
Cited References: 28                                           Times Cited: 42     
Abstract: Objective to examine the association between routine childhood vaccinations and survival among infants in
Guinea-Bissau. 
Design Follow up Study. 
Participants 15 351 women and their children during 1990 and 1996. 
Setting Rural Guinea-Bissau. 
 
Main outcome measures Infant mortality over sh months (between age 0-6 months and 7-13 months for BCG;
diphtheria, tetanus, and pertussis, and polio vaccines and between 7-13 months and 14-20 months for measles
vaccine). 
 
Results Mortality was lower in the group vaccinated with any vaccine compared with those not vaccinated, the 
mortality ratio being 0,74 (%95 confidence interval 0,53 to 1,03). After cluster, age, and other vaccines were 

adjusted for, BCG was associated with significantly lower mortality ratio (0,55 (to 0,85)). However, recipients of 

one dose of diphtheria, tetanus, and pertussis or polio vaccines had higher mortality than children who had 
received none of these vaccines (1,84 (1,10 to 3,10) for diphtheria, tetanus, and pertussis). Recipients of measles 

vaccine had a mortality ratio of 0,18 (0,27 to 0,87). When deaths from measles were excluded from the analysis 

the mortality ratio was 0,51 (0,28 to 0,95). Estimates were unchanged by controls for background factors. 

Conclusions these trends are unlikely to be explained exclusively by selection biases since different vaccines were 
associated with opposite tendencies s. Measles and BCG Vaccines may have beneficial effects in addition to 
protection against measles and tuberculosis.
 
Keywords Plus: CALMETTE-GUERIN THERAPY; MEASLES VACCINATION; EDMONSTON-ZAGREB;
RANDOMISED TRIAL; MORTALITY; BCG; IMMUNIZATION; PROTECTION; PERTUSSIS; VACCINES 
 
Addresses: Aaby P (reprint author), Statens Serum Inst, Dept Epidemiol Res, Artillerivej 5, Copenhagen, DK-2300
Denmark 
Artillerivej 5, Copenhagen, DK-2300 Denmark 
Statens Serum Inst, Danish Epidemiol Sci Ctr, Copenhagen, DK-2300 Denmark Bandim Hlth Project, Bissau, Guinea
Bissau 
Publisher: BRITISH MED JOURNAL-PUBL-GROUP,BRITISH MED ASSOC HOUS, TAVISTOCK
SQUARE, LONDON WCIH 9JR, ENGLAND 
 
Subject Category: MEDICINE, GENERAL& INTERNAL 
IDS Number: 382 XH 
ISSN: 0959-8138 
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 نویسنده9 با ارجاع نسبتاً باال که یکی از نویسندگان آن آدرس برمودا دارد و ISIنمونه ای از مقاالت ) 2(شکل 
 دیگر ، از جمله مسئول مکاتبات ، آدرس آمریکا و یک نویسنده آدرس کره جنوبی

 
 
 
 
 
 
 
Title: Nutrient and carbon removal ratios and fluxes in the Ross Sea, Antarctica  
Author(s): Sweeney C, Smith WO, Hales B, Bidigare RR, Carlson CA, Codispoti LA, Gordon  LI, Hansell DA, 
Millero FJ, Park Mo, Takahashi T 
Source: DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY 47 (15-16):3395-3421 
2000 
Cited References 75                                                         Times Cited : 27 
Document Type: Article          Language: English 
Abstract: Net community production (NCP) and nutrient deficits (Def(X) were calculated using decreases in 
dissolved CO2 and nutrient concentrations due to biological removal in the upper 200 m of the water column 
during four cruises in the Ross Sea, Antarctica along 76 digress 30S in 1996 and 1997. A comparison to excess 
dissolved and particulate organic carbon showed close agreement between surplus total organic carbon (TOC) and 
NCP during bloom initiation and productivity maximum; however, when TOC values had returned to low 
wintertime values NCP was still significantly above zero. This seasonal NCP, 3.9+/-mol Cm(-2), must be 
equivalent to the particle export to depths greater than 200 m over the whole productive season. We estimate that 
the annual export was 55 +/-22% of the seasonal maximum in NCP. The fraction of the seasonal maximum NCP 
that is exported through 200 m is significantly higher than that measured by moored sediment traps at a depth of 
206 m. The removal of carbon, nitrate and phosphate (based on nutrient disappearance since early spring) and 
their ratios showed significant differences between regions dominated by diatoms and regions dominated by the 
haptophyte phaeocystis Antarctica. While the Delta C/DeltaN removal ratio was similar (7.8+/+0.2 for diatoms 
and 7.2+/-1 for P.Antarctica) the DeltaN/DeltaP and Delta C/DeltaP removal ratios for diatoms (10.1+/-0.3 and 
80.5+/-2.3) were significantly smaller than those of P. Antarctica (18.6+/-0.4 and 134.0+/-4.7). The similarity in 
DeltaC/DeltaN removal ratios of the two assemblages suggests that preferential uptake of phosphate by diatoms 
caused the dramatic difference in Delta C/Detap and DeltaN/DeltaP removal ratios. In contrast to low 
DeltaC/Deltap and DeltaN/Deltap removal rations. In contrast to low DeltaC?Deltap and DeltaN/DeltaP removal 
ratio in diatom-dominated areas early in the growing season, deficit N/P ratios in late autumn indicate that the 
elemental stochimetry of exported organic matter did not deviate significantly form traditional Redfield ratios. 
Changes in biologically utilized nutrient and carbon ratios over the course of the growing season indicated either a 
substantial demineralization of phosphate or a decrease in phosphate removal relative to carbon and total 
inorganic nitrogen over the bloom period. The species dependence in C/P ratios and the relative constancy in. the 
C/N ratios, makes N a better proxy of biological utilization of Co2.(C ) 2000. Elsevier Science Ltd. All rights 
reserved. 
Keywords Plus: PHAEOCYSTIS-POUCHTII HARIOT; SEDIMENT TRAP FLUXES; SOUTHERN-OCEAN, 
PARTICULATE MATTER; ATMOSPHERIC CO2; DEEP OCEAN; PRIMARY PRODUCTIVITY, 
ISOPYCNAL SURFACES, CONTINENTAL- SHELF, DIOXIDE ANALYSIS. 
Addresses: Sweeney C (reprint author), Columbia Univ, Lamont Dohery Earth Obsery, palisades, NY 10964 
USA. 
Columbia Univ, Lamont Dohery Earth Observ, Palisades, NY 10964 USA 
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  آنهاISIرتبه بندی رشته های مختلف علمی درآمریکا برحسب تعداد مقاالت ) 3(شکل 

  ISIرتبه بندی رشته های مختلف علمی در آمریکا برحسب تعداد ارجاعات آنها در ) 4(شکل 
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 نقش شاخه های علمی مختلف در میزان تولید علم آمریکا

اول ژانویه سال   (در طول یک دوره زمانی ده سال و ده ماهه              
 تعداد مقاالت  )  میالدی  2033 تا اول نوامبر سال            1993

ایاالت )  ارجاع 34345536(و ارجاعات    )  مقاله    2758037 (
متحده آمریکا و همینطور متوسط تعداد ارجاعات به هر مقاله آن           

 22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میزان مشارکت          ) 45/12(
 شاخه علمی مختلف در تولید علمی این کشور تعیین                   

 .4شده است

 را براساس رتبه بندی شاخه های مختلف علمی  ) 3(شکل شماره   
 641147پزشکی بالینی با  . تعدا مقاالت منتشر شده نشان می دهد     

با » بیولوژی و بیوشیمی   « مقاله و      213356مقاله، شیمی با      
به ترتیب  )  درصد   5/7 و 7/7،  2/23به ترتیب با  ( مقاله   207718

 22تمامی این   . در رتبه های اول تا سوم تولید مقاله قرار دارند          
ایر کشورها، خود دارای رتبه نخست        شاخه علمی در بین س      

 به عبارت دیگر، میزان مشارکت هر شاخه علمی آمریکا . هستند
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در تولید علمی شاخه  مربوطه در بین تمامی کشورهای جهان             
 .مقام نخست را دارد

رتبه بندی شاخه های مختلف علمی را براساس   ) 4(شکل شماره   
 8882259پزشکی بالینی با     . ات نشان می دهد  تعداد کل ارجاع  

بیولوژی « ارجاع و     4406960با  » بیولوژی و بیوشیمی  «ارجاع،  
 با ( ارجاع          3647129با     » مولکولی و ژنتیک         

به ترتیب در رتبه های اول تا سوم        )  درصد 6/10 و   8/12،  9/25
 شاخه علمی در بین     22تمامی این   . تعداد ارجاعات قرار دارند   

به عبارت دیگر،   . ا، خود دارای رتبه  نخست هستند     سایر کشوره 
میزان ارجاعات به هر شاخه علمی آمریکا در بین تمامی                  

 .کشورهای جهان مقام نخست را دارد

رتبه بندی شاخه های مختلف علمی آمریکا را براساس       ) 5(شکل  
 .نشان می دهد» متوسط تعداد ارجاعات به هر مقاله«

 و 59/24، ایمونولوژی با 76/32 با »بیولوژی مولکولی و ژنتیک   «
، به ترتیب در رتبه های اول تا         22/21با  » بیولوژی و بیوشیمی  «

 در کشور آمریکا قرار » متوسط تعداد ارجاعات به هر مقاله«سوم 

 متوسط تعداد ارجاعات «رتبه بندی رشته های مختلف علمی در آمریکا برحسب ) 5(شکل 

 ISIدر » به هر مقاله
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مقام جهانی این سه رشته، به ترتیب، سوم، چهارم و اول            . دارند
و علوم فضا نیز    بعالوه، مقام جهانی شیمی، علوم مواد       . می باشند

متوسط تعداد  «اگرچه فاکتور   . با این فاکتور ارزیابی اول می باشد     
نمی تواند به طور مطلق یک عامل          » ارجاعات به هر مقاله     

می تواند میزان مورد استناد    ) 5(ارزشیابی باشد، اما شکل شماره      
قرار گرفتن مقاالت آمریکا را در رشته های مختلف این کشور            

متوسط تعداد  «نکته جالب توجه اینکه       . مایدبا هم مقایسه ن    
در تمامی رشته های علمی از مقدار         » ارجاعات به هر مقاله     

بیشترین مقدار متوسط   . ]4 [متوسط جهانی بسیار باالتر می باشد    
بیولوژی «تعداد ارجاعات به هر مقاله مربوط به رشته           «جهانی  

وط به   می باشد که مقدار مرب     47/12باعدد  » مولکولی و ژنتیک  
کمترین .  نزدیک به سه برابر این مقدار می باشد         76/32آمریکا  

متوسط جهانی نیز مربوط به علوم کامپیوتر می باشد و مقدار آن            
، یعنی تقریباً سه    57/3 می باشد، در حالی که برای آمریکا         17/1

متوسط تعداد  «سه برابر بودن تقریبی     . برابر متوسط جهانی است   
در آمریکا نسبت به مقدار متوسط جهانی       » ارجاعات به هر مقاله   

 .برای سایر رشته ها نیز مشاهده می شود

 8467 در آمریکا با     (Multidisciplinary)علوم بین رشته ای    
 »متوسط تعداد ارجاعات به هر مقاله       « ارجاع و     78290مقاله،  

 در چند سال اخیر رشد کرده است و اگر چه مقام آخر را              25/9 
کسب ارجاعات دارد، اما با توجه به اهمیت           در تولید علم و      

موضوع و ارزشهای زیاد آن در رشد دیگر رشته ها شاهد رشد             
 .علمی آن خواهیم بود
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