
ڪلیدواژه ها 

وب سایت ها، مؤسسات تحقیقاتی، فعالیت های پژوهشی، آژانس بین املللی انرژی امتی، وب سنجی، تحلیل پیوند

وب سایت های مؤسسات پژوهشی هسته ای كشورهای 

عضـو آژانس بین املللی انرژی امتی: بررسـی وضعیت

زهرا  اباذری | زهرا حسینی 

چڪیده

هدف: پیوندهای وب سایت های مؤسسات پژوهشی هسته ای کشورهای 
عضو آژانس بین املللی انرژی امتی با استفاده از روش وب سنجی بررسی کرده 

است.

روش/ رويكرد پژوهش: از روش تحلیل پیوندها استفاده شده است. با 
استفاده از راهنامی اینرتنتی آلتاویستا، پیوندهای دریافتی، كل پیوندها، 

تعداد صفحه های وب منایه سازی شده، میزان رؤیت، عامل تأثیرگذار خالص 

و تجدیدنظر شده، محاسبه و تحلیل شده است. جامعه پژوهش، 103 

وب سایت از میان وب سایت های مراكز پژوهشی كشورهای عضو آژانس 

بین املللی انرژی امتی  دارای فعالیت های هسته هستند. 

 Nationalفرانسه دارای باالترین و CNRS یافته ها: وب سایت های مراكز
دارای  قزاقستان   Nuclear Center Institute of Nuclear Physics

 Fermilab و LAN پایین ترین میزان رؤیت بودند. وب سایت های مراكز

آمریكا به ترتیب باالترین و پایین ترین رضب تأثیرگذاری كلی و تجدیدنظر شده 

را دارا بودند. 16 وب سایت به عنوان وب سایت هسته انتخاب شدند. 

نتیجه گیری: میزان رؤیت وب سایت های مورد مطالعه اندك بود كه این امر 
می تواند متأثر از زبان، میزان ارائه اطالعات مرتبط با نیاز كاربران خاص، منابع 

روزآمد، دسرتسی آسان، اطالع رسانی مناسب و امكان تعامل با پژوهشگران 

مراكز پژوهشی باشد. درصد باالیی از وب سایت های مورد مطالعه از عامل 

تأثیر گذار كلی و خالص اندكی برخوردار بودند كه این امر می تواند ناشی از 

كیفیت و كمّیت اطالعات ارائه شده باشد. 
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مقدمه
امروزه، شبكه جهاني وب، يكي از مهم ترين منابع و محمل هاي دسترسي به اطالعات محسوب 
مي شود. وب سايت ها مجموعه اي از صفحات موجود در اين شبكه مي باشند كه توسط افراد يا 
سازمان هاي مختلف تجاري، علمي، موضوعي، ملي، و بين المللي ايجاد و پشتيباني مي شوند تا از 
اين طريق، عالوه بر معرفي توانايي ها و قابليت هاي خود، به ارائه خدمات به كاربران در محيط 

وب بپردازند.
وب سايت هاي موضوعي و تخصصي، با توجه به كثرت و نوعشان، از مهم ترين ابزارهاي 
اطالعاتي و ارتباطي نوين مي باشند كه اطالعات مفيد و روزآمدي بر روي آنها قرار مي گيرد. 
متخصصان، با استفاده از اين وب سايت ها مي توانند به اطالعات روزآمد هر حوزه دسترسي 

داشته و استفاده بهينه از آنها به عمل آورند )سهيلي و عصاره، 1386(.
در اين ميـان، فنـاوري هستـه اي اهميـت زيـادي دارد، به طـوري كه در پزشـكي، صنعت، 
كشاورزي، هوا فضا و تأمين انرژي كاربرد زيادي دارد و بدون استفاده از آن تشخيص بسياري از 
بيماري ها غيرممكن است و پيشرفت صنعتي و كيفيت محصوالت كشاورزي رو به افول خواهد 
گذاشت )شولتيس و فاو، 1386(، وب سايت هاي مراكز پژوهشي هسته اي جايگاه ويژه اي در 
ارتباطات پژوهشي3 و فراهم آوردن امكان دسترسي به دامنه وسيعي از منابع اطالعاتي مورد نياز 

پژوهشگران اين حوزه خواهند داشت. 

 1. استادیار كتابداری و اطالع رسانی 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شامل 

)نویسنده مسئول(     

abazari39@yahoo.com 

2. كارشناس ارشد كتابداری و اطالع رسانی         

zs.hosseini@yahoo.com

3. Scholary communication

وب سایت های مؤسسـات پژوهشی هستـه ای 
كشورهای عضو آژانس بین املللی انرژی امتی: 

بررسـی وضعیت

زهرا اباذری 1 | زهرا حسینی 2 

دریافت: 1388/11/28    پذیرش:  1389/3/16
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 بنابراين، شناسايي، ارزيابي، و رتبه بندي وب سايت هاي پربسامد اين حوزه اهميت 
خاصي دارد. چرا كه موجب خواهد شد پژوهشگران بتوانند از اين طريق به مهم ترين منابع 
اطالعاتي، براي انجام پژوهش در حيطه فناوري هسته اي، دسترسي سريع داشته و از آنها 

سود جويند.
پژوهش حاضر، درصدد است با مطالعه و تحليل پيوندهاي مربوط به وب سايت هاي 
مؤسسات پژوهشي هسته اي كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي و تعيين ميزان 
تأثير گذاري و رؤيت آنها، به بررسي ميزان كارآيي و سهم اين وب سايت ها در اطالع رساني 

بپردازد.
سؤاالت پژوهش به شرح زير مي باشد:

1. ميزان رؤيت وب سايت هاي مؤسسات پژوهشي هسته اي كشورهاي عضو آژانس 
چگونه است؟

2. وب سايت هاي مؤسسات پژوهشي هسته اي كشورهاي عضو آژانس، براساس ضريب 
تأثيرگذار وب )كلي و تجديدنظر شده(، نسبت به هم چه رتبه اي دارند؟

3. وب سايت هاي هسته در ميان وب سايت هاي مؤسسات پژوهشي هسته اي كشورهاي 
عضو آژانس كدام اند؟

اهداف پژوهش عبارت اند از:
•  شناسايي وب سايت هاي هسته مؤسسات پژوهشي هسته اي كشورهاي عضو،

•  سنجش ميزان تأثيرگذاري وب سايت هاي مؤسسات پژوهشي هسته اي كشورهاي 
عضو، و

•  تعيين ميزان رؤيت وب سايت هاي هسته مؤسسات پژوهشي هسته اي كشورهاي 
عضو در محيط وب.

اهميت وب سـايت ها، در امر اطالع رسـاني، در تمـامي حـوزه هاي دانش، موجب انجام 
پژوهش هاي متعدد به منظور ارزيابي آنها از جنبه هاي گوناگون شده است. نوروزي )1384(، در 
پژوهشي با عنوان »ضريب تأثيرگذاري وب و سنجش آن در برخي سايت هاي دانشگاهي ايران« 
يكي از عوامل مؤثر در ميزان اين ضريب را پوشش موتورهاي كاوش و روزآمدي آنها مي داند 
و بيان مي دارد براي آنكه يك وب سايت توسط موتورهاي كاوش نمايه سازي شود بايد هم از 
لحاظ كّمي )ميزان صفحه هاي وب( و هم از لحاظ كيفي )اطالعات مناسب و ارزشمند براي 

جلب توجه ديگران و مورد پيوند قرار گرفتن( قابل توجه باشد. 
 حاجي زين العابديني، مكتبي فرد، و عصاره )1385(، در پژوهشي به تحليل پيوندهاي 
وب سايت هاي كتابخانه هاي ملي جهان، با استفاده از موتور كاوش آلتاويستا، پرداختند. ايشان 

زهرا اباذری
زهرا حسینی
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تعداد صفحه هاي بسيار باالي وب سايت، عناصر اطالعاتي متنوع و ارزشمند در تمامي 
زمينه هاي كتابخانه و كتابداري و اطالع رساني كه در سطح جهان بسيار مورد عالقه و نياز 
هستند، زبان انگليسي، روزآمدسازي سريع اطالعات، كاربرمدار بودن، و گستره جهاني را از 

جمله داليل احراز رتبه نخست توسط وب سايت كنگره آمريكا برشمردند. 
 عصاره، حيـدري، و زارع )1386(، در تحليل پيوندهـاي وب سايت هاي انجمن ها 
و مؤسسات ملي و بين المللي كتابداري و اطالع رساني مشاهده نمودند كه وب سايت هاي 
انجمن هاي كتابداران آمريكا، انجمن كتابخانه هاي تخصصي، فدراسيون بين المللي انجمن ها و 
مؤسسات كتابداري، و انجمن كتابداري پزشكي آمريكا از نظر تعداد كل پيوندها و پيوندهاي 
دريافتي در باالترين سطح قرار داشتند و در بين وب سايت هاي مورد بررسي داراي بيشترين 
ميزان رؤيت در محيط وب بودند. به همين دليل، عامل تأثيرگذار آنها از وب سايت هاي ساير 

انجمن ها و مؤسسات كتابداري و اطالع رساني بيشتر بود.
 دانش، سهيلي، و نوكاريزي )1387(، در مقاله اي با عنوان »تحليل پيوندهاي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي ايران با استفاده از روش وب سنجي« نشان دادند كه وب سايت هاي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي شيراز با 12,700، تهران با 10,400، و اصفهان با 5170 پيوند دريافتي داراي باالترين 
ميزان رؤيت و، وب سايت هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي بقية اهلل، بوشهر، و بابل، به ترتيب، داراي 
باالترين ميزان تأثير گذاري در محيط وب  بودند. همچنين، وب سايت دانشگاه علوم پزشكي فسا 

با ضريب تأثير گذاري برابر با 0/81 پايين ترين ميزان تأثيرگذاري را داشته است. 
سهـيلي و دانش )1388(،  در پژوهشـي به بررسـي ميزان رؤيت و ضريب تأثيرگذار 
وب  سايت هاي وزارتخانه هاي دولت جمهوري اسالمي ايران پرداختند. نتايج حاصل از تحليل 
داده ها نشان داد، وب سايت هاي وزارتخانه هاي دولت جمهوري اسالمي ايران، ميزان رؤيت 
و ضريب تأثيرگذار بسيار پاييني دارند. برخي داليل آن را شايد بتوان چنين عنوان كرد كه اين 
وب سايت ها تنها براي كاربران فارسي زبان طراحي شده اند و فاقد نسخه انگليسي مي باشند. 
عدم اطالع رساني مناسب و آگاه كردن كاربران از خدمات ارائه شده توسط اين وب سايت ها، 

را از داليل ديگر اين امر برشمرده اند.
در پژوهشـي كه توسـط واگان و ثلوال4)2005(، در مـورد دانشـگاه هاي كانـادا انجـام 
گرفت، نشان داده شد كه سطح علمي دانشكده و زبان آن، دو ضريب خيلي مهم يا زمينه ساز 
براي پيوند به وب سايت دانشگاه هستند. همچنين، وب سايت هايي كه محتوا و ميزان رؤيت 
بيشتري دارند، پيوندهاي بيشتري جذب مي كنند، بنابراين، به طور بالقوه ميزان استفاده بيشتري 
از اين وب سايت ها وجود دارد. از سويي، قدمت وب سايت ها نيز بر مرئي بودن سايت اثرگذار 
Vaughan & Thelwall .4مي باشد. به طوري كه، وب سايت هاي قديمي تر نمايان ترند كه مي تواند دليلي باشد بر اينكه 

وب سایت های موسسات پژوهشی
هسته ای کشورهای عضو آژانس ...
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تغيير نشاني )يو.آر.ال.( مطلوب به نظر نمي رسد، زيرا اين تغيير مي تواند اثري منفي بر مرئي 
بودن وب سايت و بنابراين كاهش بازديد از آن را داشته باشد.

 اگرين و نواگو5 )2006(، در تحليل اكتشافي پيوند وب سايت هاي دانشگاه هاي نيجريه، 
با استفاده از موتور جست وجوي آلتاويستا، مشاهده كردند كه وب سايت هاي دانشگاهي اين 
كشور، روابط پيوندي خوبي با يكديگر دارند و بيشتر پيوندهاي دريافتي و بيروني آنها در سطح 
ملي است، ولي درصد كمي از پيوندها مربوط به وب سايت هاي دانشگاهي خارج از نيجريه 
است. لذا ميزان پيوندهاي دريافتي و بيروني اين وب سايت ها، در سطح بين المللي كم است، 

يعني حجم زيادي از اطالعات قابل دسترس بر روي وب را در دسترس قرار نمي دهند.
 ارتگا و آگيلو6 )2007(، ارتباطات ميان رشته اي را در وب سايت هاي علمي )دانشگاهي( 
اسپانيا با استفاده از روش وب سنجي مورد بررسي قرار دادند. نتيجه پژوهش آنها نشان داد 
كه فضاي وب علمي اسپانيا در هر دو سطح گروه هاي تحقيقاتي و آموزشي به طور ضعيف 
به هم متصل شده اند. همچنين، حضور وب در علوم تجربي و فني نسبت به علوم انساني و 

اجتماعي باالتر است.
 ارتگا و ديگران )2008(، در مقاله اي با عنوان »نقشه وب سايت هاي دانشگاهي آموزش 
عالي اروپا« حضور وبي آموزش عالي اروپا را براساس ميزان استفاده از فراپيوند در دانشگاه ها 
و تحليل ريخت شناسي شبكه دانشگاهي اروپا، به تصوير كشيدند. هدف از اين كار تركيب 
روش هاي تحليل شبكه اجتماعي و فنون سايبرمتريك به منظور بررسي ميزان رؤيت دانشگاه هاي 
اروپايي بود. نتايج نشان داد شبكه هاي ملي از طريق دانشگاه هاي ملي برجسته در هر كشور به 

هم اتصال يافته اند.

 روش پژوهش و نحوه گردآوری داده ها
روش پژوهش حاضر، روش تحليل پيوندها ست كه يكي از روش هاي وب سنجي مي باشد. 
در اين روش با استفاده از راهنماي اينترنتي آلتاويستا و دستورهاي مربوط ابتدا انواع پيوندها 
)دريافتي و كل پيوند( و تعداد صفحه هاي وب نمايه سازي شده وب سايت هاي مورد مطالعه، 
محاسبه شدند. سپس، با روش تجزيه و تحليل پيوندها، رتبه بندي وب سايت هاي مؤسسات 
پژوهشي كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي بر اساس ميزان رؤيت و تأثيرگذاري 

آنها مشخص شد. 
مؤسسـات پژوهشـي  جامعـه پژوهـش حاضـر متشـكل از همـه وب سـايت هاي 
هسته اي كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد كه شامل 103 وب سايت 
انگليسي زبان است. برخي كشورها مانند آمريكا، فرانسه، ژاپن، و ايتاليا بيش از يك مركز 

پژوهشي هسته اي دارند.
5. Agrin & Nwagwu

6. Ortega & Augillo

زهرا اباذری
زهرا حسینی
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براي محاسبه پيوند ها در موتور جست وجوي آلتا ويستا از فرمول هاي زير استفاده شده 
است:

 /linkdomain: nrc.gov :محاسبه کل پیوندها -

 /linkdomain: nrc.gov/ - site: nrc.gov :محاسبه پیوندهای دریافتی -

- محاسبه تعداد کل صفحه های وب منایه سازی )منترش شده( ) روایتی، 1389(:

 /linkdomain: nrc.gov 
- محاسبه عامل تأثيرگذار تجديد نظر شده يا خالص: اين عامل از طريق تقسيم تعداد 
پيوندهاي دريافتي بر تعداد صفحات منتشر شده در وب سايت، كه توسط موتور كاوش نمايه 

شده اند )نه تمام صفحات موجود در وب( به دست مي آيد.
-  محاسبه عامل تأثيرگذار كلي: براي محاسبه اين عامل مي توان تعداد كل پيوندهاي 
وب سايت را بر تعداد صفحات منتشر شده در وب سايت، كه توسط موتور كاوش نمايه 

شده اند )نه تمام صفحات موجود در وب سايت( تقسيم نمود )اينگورسن ، 1998(.
معرفي  و  شناسايي  به منظور  هسته:  وب سايت هاي  شناسايي  نحوه  و  محاسبه   -
وب  سايت هاي هسته مؤسسات پژوهشي هسته اي كشورهاي عضو آژانس مي توان، مجموع 
پيوندهاي دريافتي وب سايت هاي مورد مطالعه را بر تعداد وب سايت هاي مورد مطالعه تقسيم 
نمود )سهيلي و عصاره، 1386(. عددي كه به دست مي آيد به عنوان شاخص شناخته مي شود. 
بنابراين، هر گاه تعداد پيوندهاي دريافتي وب سايتي از عدد حاصل از فرمول بيشتر باشد، آن 

وب سايت جزء وب سايت هاي هسته به حساب مي آيد.

یافته های پژوهش
در اين بخش نتايج پژوهش براي پاسخ به سؤاالت پژوهش به ترتيب ارائه مي شود.

براي پاسخ به سؤال نخست پژوهش، يعني ميزان رؤيت وب سايت هاي مؤسسات 
پژوهشي هسته اي كشورهاي عضو آژانس، ابتدا پيوندهاي دريافتي وب سايت هاي مورد 
مطالعه محاسبه شده و مرتب گرديدند. جدول 1 نتايج مربوط به 10 وب سايت داراي 
باالترين و 3 وب سايت داراي پايين ترين پيوند دريافتي يا ميزان رؤيت را نشان مي دهد. 
بر اين اساس، بيشترين ميزان رؤيت به وب سايت مراكز CNRS فرانسه، DOE آمريكا، و 
JST ژاپن به ترتيب با 1,320,000، 000, 902، و 000, 881 پيوند دريافتي اختصاص 

 CARR ،برزيل CDTN دارد؛ و كمترين ميزان رؤيت مربوط است به وب سايت هاي مراكز
كره جنوبي، و National Nuclear Center Institute of Nuclear Physics قزاقستان به ترتيب با 

1030،578، و 158پيوند دريافتي.

وب سایت های موسسات پژوهشی
هسته ای کشورهای عضو آژانس ...
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به منظور پاسخ به سؤال دوم پژوهش، نخست عامل تأثير گذار كلي وب سايت هاي مورد 
مطالعه محاسبه گرديد. نتايج براي 10 وب سايت داراي باالترين و3 وب سايت داراي پايين ترين 
عامل تأثير گذار كلي وب در جدول 2 نمايش داده شده است. با توجه به يافته هاي اين جدول، 
LANL، Office Of  آمريكا، و Jozef Stefan Institute اسلواكي،   Nuclear Physicsوب سايت هاي مراكز
به ترتيب، با 13233/33، 8033/33، و 2636 پيوند داراي باالترين ميزان عامل تأثيرگذاري كلي؛ و 
وب سايت هاي INRNE بلغارستان، و DOE و Fermilab آمريكا به ترتيب با 0/22، 0/13، و 0/07 
پيوند داراي پايين ترين ميزان عامل تأثيرگذاري كلي مي باشند. در اين دسته بندي، 6 وب سايت 
)5/82 درصد( از ميان 103 وب سايت مورد مطالعه داراي عامل تأثير گذار كلي بيش از 1000 و 

85 وب سايت )82/52 درصد( عامل تأثير گذار كلي كمتر از 100 مي باشند.
سپس عامل تأثيرگذاري تجديد نظر شده وب سايت هاي مورد بررسي محاسبه گرديد. 
جدول3 يافته هاي 10 وب سايت داراي باالترين و 3 وب سايت داراي پايين ترين رتبه اين 
 LANL، نوع عامل تأثيرگذاري را نشان مي دهد. با توجه به نتايج اين جدول، وب سايت هاي
Office of Nuclear Physics، و SURF آمريكا، به ترتيب، با 9733/33، 7700، و 1879/41 داراي 

 Institute Of Physics Bhubaneswar باالترين ميزان عامل تأثيرگذاري خالص و وب سايت هاي
هند، DOE، و Fermilab آمريكا، به ترتيب، با 0/10، 0/08، و 0/03 داراي پايين ترين ميزان عامل 
تأثيرگذاري خالص مي باشند. در اين دسته بندي، 4 وب سايت )3/88 درصد( از ميان 103 
وب سايت مورد مطالعه داراي عامل تأثيرگذار خالص بيش از 1000 و 88 وب سايت )85/43 

درصد( داراي عامل تأثير گذار خالص كمتر از 100 مي باشند.
در پاسخ به پرسش سوم، يعني تعيين وب سايت هاي هسته در ميان وب سايت هاي 
مؤسسات پژوهشي هسته اي كشورهاي عضو آژانس، ابتدا تعداد كل پيوندهاي دريافتي 
وب سايت هاي تمام مؤسسات پژوهشي مورد مطالعه محاسبه گرديد كه شامل 7,898,376 
پيوند بود. با توجه به 104 وب سايت مورد مطالعه شاخص تعيين وب سايت هاي هسته در 

اين مطالعه برابر است با :        
                                

وب سايت هاي هسته مورد مطالعه در جدول4 نشان داده شده است. اين جدول بيانگر 
اين است كه از مجموع 103 وب سايت مورد مطالعه، 19 وب سايت هسته از اعتبار و اهميت 
خاصي برخوردارند. به طوري كه از مجموع 6,228,376 پيوند دريافتي، تعداد 5,286,100 
پيوند دريافتي )84/88 درصد( را به خود اختصاص داده اند. به عبارت ديگر، 18/44 درصد 
از وب سايت ها، 84/87 درصد از پيوندهاي دريافتي را به خود اختصاص داده اند. در ميان 
وب سايت هاي هسته، آمريكا با 58 درصد، ژاپن و فرانسه و ايتاليا هريك 10/52 درصد، و 

كانادا و ايتاليا هريك با 2/26 درصد، به ترتيب بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند.

زهرا اباذری
زهرا حسینی
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ردیف
نام 

کشور

 پیوندهاینشانی اینرتنتی وب سایت

دریافتی نام مركز پژوهشی

فرانسه1
http://www.cnrs.fr/index.php

1320000
Centre National de la Recherche Scientifique )CNRS(

آمریكا2
http://www.energy.gov/

902000
U.S Department of Energy )DOE(

ژاپن3
http://www.jst.go.jp/EN/index.html

881000
Japan science and technology agency )JST(

آمریكا4
http://www.ornl.gov/

320000
Oak Ridge National Laboratory )ORNL(

آمریكا5
http://www.lanl.gov/orgs/pa/science21/ATW.html

292000
Accelerator Transmutation of Waste or Los Alamos National 

Laboratory )LANL( 

آمریكا6
http://slac.stanford.edu/

216000
Stanford Linear Accelerator Center )SLAC(

آمریكا7
http://www.anl.gov/

176000
Argonne National Laboratory

آمریكا8
https://www.llnl.gov/

155000
Lawrence Livermore National Laboratory )LLNL(

فرانسه9
http://www.cea.fr/english_portal

153000
Commissariat à l’énergie atomique )CEA(

 ایتالیا10
http://www.infn.it/indexen.php

144000
National Institute of Nuclear Physics )INFN(

برزیل11
http://www.cdtn.br/                                                    

1030
 Center of Nuclear Technology Development )CDTN(    

12
 كره

جنوبی

http://nuclear.kaist.ac.kr/CARR/english/index.html  
578

Center for Advanced Reactor Research ) CARR( 

قزاقستان13
http://www.inp.kz/                                                     

158
 National Nuclear Center Institute of Nuclear Physics Republic of 

Kazakhstan 

رتبه بندی وب سایت های مؤسسات 
پژوهشی هسته ای کشورهای
 عضو آژانس بر اساس میزان 

پیوندهای دریافتی

جدول 1

وب سایت های موسسات پژوهشی
هسته ای کشورهای عضو آژانس ...
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بحث و نتیجه گیری
واژه ميزان رؤيت به عنوان توصيفي براي شمارش پيوندهاي دريافتي يك وب سايت به كار 
مي رود؛ زيرا پيوندهاي دريافتي نشان مي دهند كه صفحات يافته شده به وسيله موتورهاي 
كاوش نمايه سازي شده اند. ميزان رؤيت يك وب سايت يكي از عوامل موفقيت آن است و 
هدف آن به طور ويژه به دست آوردن باالترين ميزان بازديد كننده مي باشد و اينكه كاربران بالقوه 

وب سايت بتوانند به راحتي آن را در ميان انبوه عظيم وب سايت ها بيابند.
به اين ترتيب، تحليل داده هاي وب سايت هاي مؤسسات پژوهشي هسته اي كشور هاي 
عضو نشان داد، بيشترين ميزان رؤيت مربوط است به وب سايت هاي مراكز CNRS فرانسه، 
DOE آمريكا، و JST ژاپن به ترتيب، با 1,320,000، 000, 902 و 000, 881 پيوند دريافتي. 

وب سايت هاي ذكر شده داراي باالترين ميزان پيوند هاي دريافتي و، در نتيجه، باالترين ميزان 
رؤيت در محيط وب مي باشند كه در مجموع، نيمي از پيوندها را تشكيل مي دهند و كمترين 
ميزان رؤيت مربوط است به وب سايت هاي مراكز CDTN برزيل، CARR كره جنوبي، و 
پيوند  از 1000  با كمتر  قزاقستان   National Nuclear Center Institute of Nuclear Physics

دريافتي. به عبارت ديگر، نيمي از پيوندها به سه وب سايت تعلق دارد كه نشان دهنده آن 
است كه به طور كلي ميزان پيوندهاي دريافتي و به تبع آن، ميزان رؤيت وب سايت هاي مورد 
مطالعه اندك مي باشد كه اين امر مي تواند متأثر از مسائل زبان شناختي، به ويژه زبان انگليسي 
به عنوان زبان غالب علمي در محيط وب، ميزان ارائه اطالعات مرتبط با نياز كاربران خاص، 
استفاده از منابع روزآمد و دسترسي آسان به آنها، اطالع رساني مناسب به كاربران درخصوص 
منابع روزآمد مورد نياز ايشان مانند به كارگيري امكاناتي همچون آر.اس.اس. و آگاه سازي 
كاربران از خدماتي كه توسط وب سايت ها قابل ارائه مي باشد، و فراهم نمودن امكان تعامل با 

پژوهشگران مراكز پژوهشي باشد.
پژوهش حاضر، از نظر پرداختن به نقش زبان وب سايت، به عنوان عامل مؤثر در افزايش 
ميزان رؤيت وب سايت ها مشابه پژوهش واگان و ثلوال )2005(؛ سهيلي و دانش )1388(؛ 
و حاجي زين العابديني، مكتبي فرد و عصاره )1385(؛ و از نظر اهميت به نقش اطالع رساني 
مناسب به كاربران به منظور آگاه سازي ايشان از خدمات ارائه شده توسط وب سايت ها به 
پژوهش سهيلي و دانش )1388(؛ و از نظر توجه به ارائه عناصر اطالعاتي ارزشمند و مورد 
نياز كاربران و روزآمد سازي سريع اطالعات به عنوان عوامل مؤثر در افزايش ميزان پيوندها به 

پژوهش ارائه شده توسط حاجي زين العابديني، مكتبي فرد، و عصاره )1385( شباهت دارد.
با توجه به عوامل مؤثر در ميزان پيوندهاي دريافتي شايد بتوان گفت عدم توجه به اين 
عوامل موجب انتخاب تنها 19 مورد از وب سايت هاي مورد مطالعه به عنوان وب  سايت هاي 

هسته گرديده است. 

زهرا اباذری
زهرا حسینی
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ف
 نامردی

کشور

 کلنشانی اینرتنتی وب سایت

پیوندها

حجم 

صفحات 

منایه شده

رضیب 

تأثیرگذاری کلی نام مركز پژوهشی

آمریكا1

http://www.lanl.gov/orgs/pa/science21/
ATW.html 

3970003013233/33 Accelerator Transmutation of Waste 
or Los Alamos National Laboratory 

)LANL( 

آمریكا2

http://www.sc.doe.gov/Program_Offices/
NP.htm96400128033/33

Office Of Nuclear Physics 

اسلواکی3
http://www.ijs.si/ijsw/JSI 

65900252636/00
Jozef Stefan Institute

آمریكا4

http://physics.nist.gov/MajResFac/SURF/
SURF.html 

79800342347/06
Synchrotron Ultraviolet Radiation 

Facilty )SURF( 

هلند5
http://www.ecn.nl/home/ 

32000171882/35 Netherlands Energy Research 
Foundation )ECN( 

فرانسه6
http://www.cea.fr/english_portal 

2150002021064/36  Commissariat à l’énergie atomique 
)CEA( 

تایلند7

http://www.psi.ch/forschung/
forschung_e.shtml 4470085525/88

Paul Scherrer Institute )PSI( 

تایلند8
http://www.tint.or.th/en/index.html 

1350034397/06 Thailand Institute Of Nuclear 
Technology )TINT( 

9
 کره

جنوبی

http://www.kaeri.re.kr/english/ 

42400120353/33 Korea Atomic Energy Research Institute 
)KAERI( 

ایتالیا10

http://www.enea.it/com/ingl/default.htm 

105000302347/68 Italian National Agency for New 
Technologies, Energy and Sustainable 

Economic Development )ENEA(

بلغارستان11
http://www.inrne.bas.bg/ 

3300153000/22 Tute For Nuclear Research And Nuclear 
Energy )INRNE(

آمریكا12
http://www.jlab.org/ 

855006510000/13
 Jefferson Lab )DOE( 

امریكا13
http://www.fnal.gov/

11900017100000/07 Fermi National Accelerator Laboratory 
)Fermilab(

محاسبه عامل تأثیرگذاركلی 
مؤسسات پژوهشی هسته ای 

کشورهای عضو آژانس

جدول 2

وب سایت های موسسات پژوهشی
هسته ای کشورهای عضو آژانس ...
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نتايج رتبه بندي وب سايت هاي مورد مطالعه، بر اساس عامل تأثيرگذار كلي، نشان داد كه 
 Jozef Stefan Institute آمريكا، و Office Of Nuclear Physics و LANL وب سايت هاي مراكز
اسلواكي به ترتيب با 13233/33، 8033/33، و 2636 پيوند دريافتي، داراي باالترين ميزان عامل 
تأثيرگذاري كلي؛ و وب سايت هاي INRNE بلغارستان، DOE، و Fermilab آمريكا به ترتيب با 
0/22، 0/13، و 0/07 پيوند دريافتي، داراي پايين ترين ميزان عامل تأثيرگذاري كلي مي باشند. در 
اين دسته بندي، 6 وب سايت )5/82 درصد( از ميان، 103 وب سايت مورد مطالعه داراي عامل 
تأثير گذار كلي بيش از 1000 و 85 وب سايت )82/52 درصد( عامل تأثير گذار كلي كمتر از 100 

مي باشند.
 از سوي ديگر، درحالي كه وب سايت هاي مراكز LANL، Office of Nuclear Physics، و 
SURF آمريكا به ترتيب با 9733/33، 7700، و 1879/41 پيوند دريافتي، داراي باالترين ميزان 

عامل تأثيرگذاري خالص هستند؛ وب سايت هاي Institute Of Physics Bhubaneswar هند، 
DOE، و Fermilab آمريكا به ترتيب با 0/10، 0/08 و 0/03 پيوند دريافتي، داراي پايين ترين 

ميزان عامل تأثيرگذاري خالص مي باشند. در اين دسته بندي، 4 وب سايت )3/88 درصد( 
از ميان 103 وب سايت مورد مطالعه داراي عامل تأثير گذار خالص بيشتر از 1000؛ و 88 

وب سايت )85/43 درصد( داراي عامل تأثير گذار خالص كمتر از 100 مي باشند.
در مجموع، درصد بااليي از وب سايت هاي مورد مطالعه از عامل تأثير گذار كلي و 
خالص اندكي برخوردارند، كه اين امر نشان دهنده ضعف بسيار زياد وب سايت هاي مذكور 

از نظر اين دو عامل مي باشد.
از جمله عوامل مؤثر در اين زمينه مي توان به كيفيت اطالعات ارائه شده )از نظر 
ميزان انطباق با نياز كاربران، روزآمدي و دسترسي آسان( و كّميت آنها اشاره نمود. توجه 
به اين دو عامل از دوجنبه حائز اهميت مي باشد. نخست، نمايه سازي وب سايت ها توسط 
موتورهاي كاوش و به تبع آن، بازيابي مناسب توسط آنها؛ و دوم مورد پيوند قرار گرفتن توسط 
وب سايت هاي ديگر، افزايش ميزان پيوندها )اعم از دريافتي و كل( و درنتيجه، افزايش ميزان 

عوامل تأثيرگذار خالص و كلي.
پژوهش حاضر، از نظر پرداختن به نقش اين دو عامل به عنوان عوامل تأثيرگذار خالص 
و كلي مشابه پژوهش انجام گرفته توسط نوروزي )1384( مي باشد. البته، ايشان معتقدند عامل 
تأثيرگذار نمي تواند تأثير واقعي وب سايت ها را نشان دهد، اما درحال حاضر فاقد جايگزين 

مناسب مي باشد و مزاياي آن موجب بقاي آن گرديده است.
به طور كلي،تحليل پيوندهاي وب سايت ها اگرچه، ابزار سنجش كاملي براي ارزيابي 
ميزان موفقيت آنها نيست، رويكرد مناسبي براي اين امر محسوب مي شود. چرا كه موفقيت 
يك وب سايت به عوامل ديگري مانند شناسايي هدف منبع، ارزيابي پوشش موضوعي، اعتبار 

زهرا اباذری
زهرا حسینی
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ف
 نامردی

کشور

 پیوندهاینشانی اینرتنتی وب سایت

دریافتی

 حجم

 صفحات

منایه شده

 رضیب

 تأثیرگذاری

)خالص( نام مركز پژوهشی

آمریكا1

http://www.lanl.gov/orgs/pa/science21/ATW.html     

292000309733/33  Accelerator Transmutation of Waste or Los 

Alamos National Laboratory )LANL(                          

آمریكا2
http://www.sc.doe.gov/Program_Offices/NP.htm       

92400127700/00
 Office Of Nuclear Physics                                         

آمریكا3

http://physics.nist.gov/MajResFac/SURF/SURF.

html 63900341879/41

 Synchrotron Ultraviolet Radiation Facilty )SURF(                         

اسلوونی4
http://www.ijs.si/ijsw/JSI                                             

41700251668/00
 Jozef Stefan Institute   

هلند5
http://www.ecn.nl/home/                                              

1400017823/53
 Netherlands Energy Research Foundation )ECN( 

فرانسه6
http://www.cea.fr/english_portal                                  

153000202757/43
 Commissariat à l’énergie atomique )CEA(             

تایلند7

http://www.tint.or.th/en/index.html                              

1130034332/35  Thailand Institute Of Nuclear Technology 

)TINT( 

سوئیس8
http://www.psi.ch/forschung/forschung_e.shtml         

2370085278/82
 Paul Scherrer Institute )PSI(                                    

ایتالیا9

http://www.enea.it/com/ingl/default.htm                     

72800302241/06  Italian National Agency For New Technologies, 

Energy And Sustainable Economic Development 

)ENEA(                 

کره جنوبی10
http://www.kaeri.re.kr/english/  

28100120234/17
Korea Atomic Energy Research Institute )KAERI(

هند101
http://www.iopb.res.in/indexphp.php                           

1340136000/10
 Institute of  Physics Bhubaneswar             

آمریكا102
http://www.jlab.org/                                          

513006510000/08
 Jefferson Lab )DOE(   

آمریكا103

http://www.fnal.gov/                                                    

4310017100000/03   Fermi National Accelerator Laboratory 

)Fermilab(

محاسبه عامل تأثیرگذارتجدیدنظر 
شده )خالص( مؤسسات پژوهشی 

هسته ای کشورهای عضو آژانس

جدول 3

وب سایت های موسسات پژوهشی
هسته ای کشورهای عضو آژانس ...
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و شهرت پديدآورنده، روزآمدي، و قابليت دسترس پذيري نيز بستگي دارد و نمي توان يك يا 
دو عامل را به عنوان تنها داليل موفقيت يك وب سايت قلمداد كرد. 

با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر پيشنهاد مي گردد: 
•  مديران وب سايت ها به بخش انگليسي زبان وب سايت ها و غني سازي محتواي آنها با 

استفاده از منابع انگليسي علمي روزآمد توجه ويژه نمايند.
•  مديران، با استفاده از ابزارهاي اطالع رساني مناسب به     منظور آگاهي رساني كاربران از 

خدماتي كه توسط وب سايت ها ارائه مي گردد اقدام نمايند.
•  ترغيب پژوهشگران مراكز پژوهشي به ايجاد وبالگ با هدف فراهم نمودن امكان تعامل 
بيشتر ميان فعاالن علمي حوزه هاي تخصصي يكسان و تالش در جهت افزايش كّمي و كيفي 
وب سايت هاي مراكز پژوهشي با ايجاد وب سايت هاي مستقل تخصصي توسط بخش هاي 

تابعه مراكز پژوهشي همچون پژوهشكده ها، از ديگر راهبردها در اين زمينه مي باشد. 
•  به مديران سايت ها آموزش الزم ارائه شود تا در برقراري پيوند با ساير سايت ها دقت 

بيشتري داشته باشند.

زهرا اباذری
زهرا حسینی

ف
 نامردی

 کشور

 پیوندهاینشانی اینرتنتی وب سایت

دریافتی نام مركز پژوهشی

فرانسه1
http://www.cnrs.fr/index.php

1320000
Centre National de la Recherche Scientifique )CNRS( 

آمریكا2
http://www.energy.gov/

902000
U.S Department of Energy )DOE(

ژاپن3
http://www.jst.go.jp/EN/index.html

881000
Japan science and technology agency )JST(

آمریكا4
http://www.ornl.gov/

320000
Oak Ridge National Laboratory )ORNL( 

آمریكا5
http://www.lanl.gov/orgs/pa/science21/ATW.html

292000 Accelerator Transmutation of Waste or Los Alamos National Laboratory 
)LANL( 

آمریكا6
http://slac.stanford.edu/

216000
Stanford Linear Accelerator Center )SLAC( 

آمریكا7
http://www.anl.gov/

176000
Argonne National Laboratory

آمریكا8
https://www.llnl.gov/

155000
Lawrence Livermore National Laboratory )LLNL( 

فرانسه9
http://www.cea.fr/english_portal

153000
Commissariat à l’énergie atomique )CEA( 

ایتالیا10
http://www.infn.it/indexen.php

144000
National Institute of Nuclear Physics )INFN(

 وب سایت های هسته مؤسسات
پژوهشی هسته ای کشورهای
 عضو آژانس 
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وب سایت های هسته مؤسسات 
پژوهشی هسته ای کشورهای 

عضو آژانس 

ادامه جدول 4

وب سایت های موسسات پژوهشی
هسته ای کشورهای عضو آژانس ...

آمریكا11
http://www.bnl.gov/bnlweb/centers.asp

109000
Brookhaven National Laboratory )BNL( 

آمریكا12
http://www.sandia.gov/

96200
Sandia National Laboratory 

آمریكا13
http://www.sc.doe.gov/Program_Offices/NP.htm

92400
office of Nuclear Physics 

ژاپن14
http://www.kek.jp/intra-e/index.html

82900
High Energy Accelerator Research Organization )KEK( 

آملان15
http://www.helmholtz.de/en/

81400
Helmholtz Association

ایتالیا16
http://www.enea.it/com/ingl/default.htm

72800 Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable 
Economic Development )ENEA(

امریکا17
http://www.pnl.gov/

68300
Pacific Northwest National Laboratory )PNNL( 

امریکا18
http://physics.nist.gov/MajResFac/SURF/SURF.html

63900
Synchrotron Ultraviolet Radiation Facilty )SURF( 

کانادا19
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/index.html

60200
National Research Council )NRC( 

ف
 نامردی

 کشور

 پیوندهاینشانی اینرتنتی وب سایت

دریافتی نام مركز پژوهشی

منابع
پيوندهاي وب سايت هاي  ليال؛ عصاره، فريده )1385(.» تحليل  حاجي زين العابديني، محسن؛ مكتبي فرد، 
كتابخانه هاي ملي جهان«. مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي، ويژ ه نامه كتابداري و 

اطالع رساني، 7 )1(: 173- 194.
دانش، فرشيد؛ سهيلي، فرامرز؛ نوكاريزي، محسن )1387(. »تحليل پيوندهاي وب سايت هاي دانشگاه هاي علوم 

پزشكي ايران با استفاده از روش وب سنجي«. كتابداري و اطالع رساني، 11 )2(: 121- 142.
روايتي، نرگس؛ دياني، محمدحسين )1389(. »تحليل پيوند وب سايت هاي دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري ايران با استفاده از روش هاي عامل تأثيرگذار وب، دسته بندي خوشه اي و 

ترسيم نقشه دوبُعدي«. كتابداري و اطالع رساني، 13 )4(: 101.
سهيلي، فرامرز؛ دانش، فرشيد )1388(. »بررسي ميزان رؤيت و عامل تأثيرگذار وب سايت هاي وزارتخانه هاي 

دولت جمهوري اسالمي ايران«. كتابداري و اطالع رساني، 12 )1(: 203- 222.
سهيلي، فرامرز؛ عصاره، فريده )1386(. »بررسي ميزان رؤيت و ميزان همكاري وب سايت هاي نانو فناوري ايران 

با استفاده از روش وب سنجي«. علوم و فناوري اطالعات، 22 )4(: 1- 18.
شولتيس، جي كينيت؛ اي. فاو، ريچارد )1386(. مباني علوم و مهندسي هسته اي. ترجمه محمد قنادي مراغه. 

تهران: زالل كوثر. 
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زهرا اباذری
زهرا حسینی

عصاره، فريده؛ حيدري، غالم؛ زارع فراشبندي، فيروزه )1386(. »تحليل پيوندهاي وب سايت انجمنها و 
مؤسسات ملي و بين المللي كتابداري و اطالع رساني«. كتابداري و اطالع رساني، 10 )2(: 125- 156.
نوروزي، عليرضا )1384(. »ضريب تأثيرگذاري وب و سنجش آن در برخي وب سايت هاي دانشگاهي ايران«. 

مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي، ويژه نامه كتابداري، 5 )2(: 105- 119.
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