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چکیده
هدف اصلی این پژوهش، امکان ســنجی مصورســازی اطالعات علمی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی است. با روش مطالعه سندی، 
ویژگی های بصری اطالعات علمی، نمودارهای کاربردی و فیلدهای مؤثر در مصورســازی هریک از ســامانه های اطالعات علمی ســازمان شناسایی و با 
اســتفاده از پرســش نامه و روش دلفی، ازسوی متخصصان تأیید شدند. یافته ها نشان داد که ویژگی های »کاربرپسندی« و »انتقال بیشترین مفهوم« با میانگین 
4/85، »نمایانگر اطالعاتی بودن«، »ساماندهی منظم اطالعات« و »حداکثر بهره وری از اطالعات« با میانگین 4/80، و »بازیابی بهتر اطالعات« و »هدف دار« 
و »معقول بودن« با میانگین 4/60، از مهم ترین ویژگی های بصری اطالعات علمی بودند که به تأیید متخصصان رسیده است. همچنین، نتایج پژوهش نشان 
دادند که مصورســازی همه فیلدهای اطالعاتی سامانه های سازمان ضروری نیست و اطالعات علمی موردنیاز در هر سامانه  متفاوت است. در مصورسازی 
اطالعات همه ســامانه های علمی ســازمان، فیلدهایی مانند فیلد »عنوان« و »کلیدواژه«، و نیز »نمودار نقشــه درختی« همه فیلدهای اطالعاتی اهمیت بیشتری 
داشــته اند. نتایج بیانگر آن اســت که مصورســازی، در بازیابی و رویت پذیری اطالعات حوزه کشــاورزی تأثیر زیادی دارد. در پایان، برای مصورسازی 

اطالعات علمی سازمان الگویی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها: امکان سنجی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سامانه ها، مصورسازی اطالعات، نمودارها.
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مقدمه

فعالیت هایی که برای نمایش بهتر اطالعات انجام می شــود را 
مصورسازی اطالعات می نامند. باتوجه به ظرفیت باالی اطالعات 
تصویــری، در این روش تالش می شــود تا بــا نمایش تصویری 
اطالعات، قدرت درک و یادگیری کاربر افزایش یابد. در قالب 
تصویــر، مقــدار قابل توجهی از اطالعات فشــرده، با حجم کمتر 

وکارایی بیشتر ارائه می شود )درودی، 1۳88(.
در ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویج کشــاورزی، که 
یکی از مهم ترین ســازمان های تحقیقاتــی و تأثیرگذار در حوزه 
کشــاورزی و منابع طبیعی کشور است، ســـاالنه حـــدود 2000 
گـزارش نهایـی از طرح هـا و پروژه های تحقیقاتی در حوزه های 
موضوعی مختلف ازجمله علوم دامی، جنگل و مرتع، دامپزشکی، 
زیســت فناوری کشــاورزی، نهال و بذر، گیاه پزشــکی، خاک و 
آب، حفاظت و آبخیزداری، باغبانی و باغداری، فنی و مهندســی 
کشاورزی، ابریشــم و دیگر موضوعات تخصصی منتشر می شود 
)ســامانه فهرســتگان یکپارچه پژوهشی و آموزشــی کشاورزی، 
1۳۹۹(1 . همچنین، در هر ســال تولیدات علمی دیگری در قالب 
کتــاب، مقاالت مجالت، همایش های علمی، دســتورالعمل های 

فنی و آثار ترویجی و غیره در این سازمان منتشر می شود.
به دلیل ایســتایی نمایش داده در انتشار سنتی گزارش  طرح ها 
و پروژه هــای تحقیقاتی، عالوه بر اتالف هــزاران صفحه کاغذ، 
بهره گیران نمی توانند از قابلیت هایی مثل مقایسه، استخراج فوری 
یک گزارش خــاص، اعمال پاالیه های2  جدید و غیره اســتفاده 
کنند. بنابراین، با مصورسازی اطالعات و تعیین سطوح دسترسی 
می تــوان نتایج طرح هــا و پروژه هــا را در اختیار پژوهشــگران، 
سیاســت گذاران و ســایر ذی نفعان قرار داد. همچنیــن، با تبدیل 
این اطالعات به انواع نمودارها، می توان از آن ها در ســامانه های 
مختلف علمی سازمان اســتفاده کرد. این مسئله، سطح دسترسی 
به اطالعات حوزه کشــاورزی را افزایش خواهــد داد. بعالوه، با 
بومی سازی اطالعات موجود در این سامانه ها، امکان بهره برداری 
همه گروه های هــدف از روزآمدترین اطالعات و تحلیل  داده ها 

میسر می شــود. سیاســت گذاران کشــاورزی نیز می توانند برای 
برنامه ریزی و تخصیص مناســب منابع، از اطالعات این سامانه ها 

استفاده کنند.
اسدی و جاللی منش )1۳۹2( در پژوهشی با عنوان »نگاشت و 
مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی در ایران«، شیوه 
مصورســازی تولید و مصرف علم کشــور با استفاده از نقشه های 
جغرافیایــی را بررســی کردند. آزادی احمدآبــادی )1۳۹۳( در 
پژوهــش خود مصورســازی اطالعات و زمینه هــای به کارگیری 
آن در حــوزه علــم اطالعات و دانش شناســی را بررســی کرده 
اســت. صدیقی )1۳۹۷( استفاده از بســترهای نرم افزاری موجود 
برای مصورســازی و تحلیل مکانی نتایج جســتجو در پایان نامه ها 
و رســاله های موجود در پایگاه داده ای گنج در پژوهشگاه علوم 
و فنــاوری اطالعــات ایران را نشــان داده اســت. محمــدزاده و 
محمــدزاده و بیگلو )1۳۹۷( در پژوهش خود، مصورســازی در 
فرایند بازیابی اطالعات پایان نامه ها در کتابخانه های دانشــگاهی 
را بررسی کرده ند. غالمپور، صبوری و نوروزی )1۳۹۹( در یک 
بازه زمانی ده ســاله، درباره روند موضوعی حوزه زیست شیمی و 
زیست شناسی مولکولی ایران پژوهشی انجام دادند و موضوع های 
پرتوجه و نوظهور و ســیر تحول در ســاختار فکری این حوزه را 
بررســی کردنــد. واســیلیوا۳  )200۹( در پژوهش خــود به نظام 
بازیابی تصویرمبنایی اشــاره می کند که بخشــی از مشکالت این 
حوزه را حل می کند. واالســچیک و باتوگ4  )201۳( با بررسی 
کالن داده ها و شیوه های ذخیره سازی آن ها با استفاده از نرم افزار 
مدیریت از راه دور، زمینه های مؤثری برای شکل گیری معماری 
نظام مصورســازی ایجاد کرده اند کــه در بازیابی اطالعات تأثیر 
زیادی دارد. نگیوین5  )201۷( در پژوهشی با عنوان »تجزیه وتحلیل 
کالن داده هــا و روش های مصورســازی: مطالعه مــوردی حوزه 

1 . http://fipakportal.areeo.ac.ir
2 .Filter
3 .Vassilieva
4 .Walaszczyk & Batog
5 .Nguyen



                                                                                                            33          32                                                                                             علوم و فناوری اطالعات کشاورزی، دوره سوم / شماره پنجم / بهار و تابستان 1399

کشاورزی« روش های گرد آوری، ذخیره سازی، تجزیه وتحلیل و 
مصورســازی کالن داده ها در حوزه کشاورزی را بررسی کرده و 
رابطه بیــن انواع حوزه های موضوعی و تأثیرگذارترین زمینه های 
موضوعــی این حوزه را به تصویر کشــیده اســت. ســریدوی1 ، 
کومــاراول2  و گوناســکاران۳  )2020( نیز درباره مصورســازی 

داده ها و کالن داده ها و روش ها و ابزارهای آن مطالعه کرده اند.
مصورسازی اطالعات کشاورزی، وضعیت پژوهش های این 
حوزه را مشــخص کرده و رابطه بین انواع حوزه های موضوعی و 
تأثیرگذارترین زمینه های موضوعی این حوزه را به تصویر خواهد 
کشــید. ســنجش پژوهش های حوزه کشــاورزی و منابع طبیعی، 
سمت وســوی پژوهش های آتی را مشــخص می کنــد به طوری 
که می توان برای توســعه متوازن حوزه های مختلف کشــاورزی 
و اختصــاص بهینــه بودجــه و امکانات و ارتقــای کمی و کیفی 
تولیدات علمی این حوزه برنامه ریزی کرد. با توجه به این نکات، 
امکان ســنجی مصورسازی اطالعات علمی در سازمان تحقیقات، 
آمــوزش و ترویج کشــاورزی و ارائه الگوی پیشــنهادی هدف 
اصلی از انجام پژوهش حاضر است. این پژوهش در تالش است 

تا به پرسش های زیر پاسخ دهد:
1. ویژگی هــای بصــری موردنیاز بــرای به تصویرکشــیدن 
اطالعــات علمــی در ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 

کشاورزی کدام  اند؟
2. فیلدهــای مؤثــر در مصورســازی هریک از ســامانه های 
اطالعات علمی ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

کدام اند؟
۳. نمودارهــای کاربــردی در مصورســازی اطالعات علمی 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کدام اند؟
4. الگوی مناســب برای مصورسازی اطالعات علمی سازمان 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کدام است؟
این پژوهش، مطالعه ای امکان سنجی از نوع ارزیابانـــه اسـت. 
ابتدا با اســتفاده از روش مطالعه ســندی، فهرســتی از مؤلفه ها و 
نمودارهای تأثیرگذار بر مصورســازی اطالعات علمی شناسایی 

و اســتخراج شــدند. ســپس با اســتفاده از روش دلفــی، 10 نفر 
از متخصصــان حوزه علــم اطالعات و دانش شناســی و فناوری 
اطالعات، این ســنجه ها را تایید کردند. همچنین، از اعضای پانل 
دلفی خواســته شــد تا افزون بر مؤلفه های موجـــود، مؤلفه های 
موردنظــر خود را نیز پیشـــنهاد دهند. در ادامــه، نظر خبرگان و 
حرفه منــدان )عوامل اجرایی( دربــاره ویژگی هــا و قابلیت های 
فیلدهــای مؤثــر بر مصورســازی ســامانه های اطالعــات علمی 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )فیلدهای عنوان،  
پدیدآور، موضوع، کلیدواژه، نوع منبع، سال نشر و ناشر( دریافت 
و بر این مبنا، الگوی پیشنهادی برای مصورسازی اطالعات علمی 

سازمان ترسیم شد.

دستاورد

در پاســخ بــه پرســش 1 درخصــوص ویژگی هــای بصری 
موردنیــاز برای به تصویرکشــیدن اطالعات علمی، پرســش نامه 
اصلی مصورســازی در اختیار اعضای پانل قرار گرفت و از آن ها 
خواســته شــد تا در مورد لــزوم و اهمیت هریــک از مؤلفه های 
مصورســازی اطالعات علمی ســازمان نظر خــود را اعالم کنند. 

نتیجه پژوهش در جدول 1 ارائه شده است.
باتوجه به جدول 1، همه مؤلفه ها از ضریب مناسبی برخوردار 
هســتند. با بررسی مجموع نمرات کندال، میزان کل نمره مؤلفه ها 
0/815 بوده اســت که به شــاخص »بســیار قوی« نزدیک است. 
یکــی از نکات مهم، توافــق جامعه پژوهش بــر مؤلفه ها بود که 
نتیجه حاصل نشان دهنده اهمیت باالی آن ها در ذهن متخصصان 
اســت. باتوجه به جامعیت مؤلفه های ارائه شده، متخصصان مؤلفه 

جدیدی را پیشنهاد نکردند.
ویژگی هــای »کاربرپســندی« و »انتقــال بیشــترین مفهوم« با 
میانگیــن 4/85، »نمایانگــر اطالعاتی بودن«، »ســاماندهی منظم 
اطالعــات« و »حداکثر بهره وری از اطالعــات« با میانگین 4/80، 

مصورسازی اطالعات علمی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی / طیبه شهمیرزادی

1 . Sridevi
2 .Kumaravel
3 .Gunasekaran
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و »بازیابــی بهتر اطالعات« و »هدف دار و معقول بودن« با میانگین 
4/60، ازجمله مهم ترین ویژگی های بصری )نگاشــت( اطالعات 

علمی از دیدگاه متخصصان بوده اند.
در پاســخ به پرســش 2 درخصوص شناســایی فیلدهای مؤثر 

جدول 1. ویژگی های بصری )نگاشت( اطالعات علمی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   wمیانگینمولفه هاردیف

بسیارقوی4/80نمایانگر اطالعات باشد1

قوی4/54اطالعات را در چند سطح )از جزئیات به کلیات( و با ساختاری مناسب ارائه دهد2

بسیارقوی4/85کاربرپسند باشد۳

بسیارقوی4/85با روش های نمایشی، بیشترین مفهوم را به کاربر انتقال دهد4

قوی4/54اطالعات را به خوبی تحلیل کند5

بسیارقوی4/80اطالعات را ساماندهی کند6

بسیارقوی4/80باعث حداکثر بهره وری از اطالعات  شود۷

بسیارقوی4/60اطالعات را بهتر بازیابی کند8

قوی4/15سطح یادگیری کاربر را ارتقاء دهد۹

قوی4/۳5میان اجزای اطالعات ارتباط برقرار  کند10

قوی4/54در زمان و انرژی کاربران صرفه جویی  کند11

قوی4/15اطالعات را فشرده  و از حجم آن بکاهد12

قوی4/15در کم ترین فضا، بیشترین اطالعات را نمایش دهد1۳

قوی4/54راهبردهای جست و جو را بهینه سازی کند14

قوی4/54بین کاربر و اطالعات ارتباط موثر ایجاد کند15

قوی4/54از رنگ ها و محیط های گرافیکی جذاب  برای درک بهتر مفهوم استفاده کند16

قوی4/۳5میزان تمرکز و درک کاربر را افزایش دهد 1۷

قوی4/۳5عناصر مزاحم برای درک اطالعات نداشته باشد18

قوی4/۳5حجم زیادی از اطالعات را جمع بندی کند1۹

قوی4/۳5امکان مقایسه و تشخیص تفاوت ها را برای بیننده فراهم آورد20

بسیارقوی4/60هدف دار و معقول باشد 21

قوی4/48با آمار و شاخص های توصیف عددی، هماهنگی کامل داشته باشد22

قوی4/48با شرح، جدول  و جلوه های بصری مناسب همراه باشد2۳

برای مصورســازی هریک از سامانه های اطالعات علمی سازمان 
تحقیقــات، آمــوزش و ترویج کشــاورزی، عناوین ســامانه ها و 
فیلدهــای مؤثر در هر یک از ســامانه ها، در جدول 2 ارائه شــده 
اســت. یافته ها نشان می دهد که از میان فیلدهای مهم، فیلد »ناشر« 
به دلیل درصد موافقت پایین متخصصان، برای مصورسازی حذف 
شــد. فیلدهای »عنوان«، »نام پدیــدآور«، »موضوع« و »کلیدواژه« 
در همه هفت ســامانه اطالعات علمی تأیید شدند. »سال نشر« نیز 

در مصورســازی اطالعات چهار سامانه تأیید شد و در سه سامانه 
دیگر اهمیت زیادی نداشته است. فیلدهای »عنوان« و »کلیدواژه« 
به نسبت دیگر فیلدها، باالترین میانگین اهمیت را در مصورسازی 
اطالعات داشته اند و ضریب کندال این دو فیلد »بسیارقوی« بوده 

است.
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دسته از نمودارها که ضریب کندال آن ها ضعیف یا متوسط بوده 
و درصد موافقت آن ها میان متخصصان پایین بوده اســت حذف 
شــدند. بر همین اساس، نمودارهای نقطه ای/ پراکندگی، جریان، 
مارپیچی و ون برای مصورســازی همه فیلدهــای مؤثر، کمترین 
کارایی را داشــته و درنهایت از فهرســت نمودارها حذف شدند.

استفاده از نمودار »نقشــه درختی« برای استفاده در همه فیلدهای 
اطالعاتی سامانه ها، بیشــترین تأیید را داشته است. نمودار ستونی 
و نقشــه گرمایی برای پنج فیلد )عنوان، نــام پدیدآور، موضوع، 
کلیدواژه و ســال نشــر(، نمودار دایره ای برای پنج فیلد )عنوان، 
نام پدیدآور، موضوع، نوع منبع و ســال نشر(، نمودار ناحیه ای و 
خطی برای چهار فیلد )عنوان، نام پدیدآور، موضوع و سال نشر(، 
نمــودار حبابی برای چهار فیلد )عنــوان، نام پدیدآور، موضوع و 

در پاســخ به پرسش ۳، فهرســتی از نمودارهای کاربردی در 
مصورسازی اطالعات علمی اســتخراج و در اختیار همه اعضای 
پانل قرار گرفت تا میـزان اهمیـت هریک مشـخص شود. بررسی 
پاسخ به پرسش های باز در پرسش نامه های دور نخست پانل دلفی 
نشان داد که باید نمودار گانت زا به فهرست نمودارها اضافه کرد. 
در دور دوم پانــل دلفی، پرســش نامه نمودارهای کاربردی برای 
مصورســازی اطالعات علمی در اختیار اعضای پانل قرار گرفت 
و از آن ها درخواست شد تا براساس فیلدهای مؤثر در سامانه های 
علمی ســازمان، درباره لزوم و اهمیت هریــک از نمودارها برای 
مصورســازی اطالعات علمی نظر دهند. نتیجه دور دوم دلفی در 

جدول ۳ نشان داده شده است.
با توجه به داده های جدول ۳، در میان نمودارهای کاربردی، آن 

جدول 2. فیلدهای مؤثر )انتخاب( در مصورسازی هریک از سامانه های اطالعات علمی سازمان

فیلدهای مؤثرسامانه های اطالعات علمیردیففیلدهای مؤثرسامانه های اطالعات علمیردیف

سامانه فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی 1
کشاورزی )فیپاک(

عنوان
پدیدآور
موضوع

کلیدواژه

عنوانسامانه تاالر ترویج دانش و فنون کشاورزی5
پدیدآور
موضوع

کلیدواژه
نوع منبع
سال نشر

عنوانسامانه مدیریت نشریات علمی کشاورزی2
پدیدآور
موضوع

کلیدواژه

سامانه علم سنجی سازمان تحقیقات، 6
آموزش و ترویج کشاورزی

عنوان
پدیدآور
موضوع

کلیدواژه
سال نشر

عنوانسامانه مدیریت همایش های علمی کشاورزی۳
پدیدآور
موضوع

کلیدواژه
سال نشر

عنوانسامانه مدیریت انتشارات علمی کشاورزی۷
پدیدآور
موضوع

کلیدواژه
نوع منبع
سال نشر

ناشر

عنوانسامانه رزومه هوشمند4
پدیدآور
موضوع

کلیدواژه
نوع منبع
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کلیدواژه(، نمودار شبکه ای برای سه فیلد )نام پدیدآور، موضوع 
و کلیــدواژه(، نمودار نقطه ای ســه بعدی، نمودار گانت و گراف 

نــوری برای دو فیلد )موضوع و کلیدواژه( و نمودار هیســتوگرام 
برای فیلد »سال نشر« مؤثر قلمداد شدند.

جدول 3. نمودارهای کاربردی در مصورسازی اطالعات علمی سازمان بر اساس فیلدهای مؤثر

فیلدهای مؤثرمدل نمودارردیففیلدهای مؤثرمدل نمودارردیف

عنواننمودار ستونی1
نام پدیدآور

موضوع
کلیدواژه
سال نشر

عنواننقشه گرمایی۷
نام پدیدآور

موضوع
کلیدواژه
سال نشر

موضوعنمودار نقطه ای سه بعدی2
کلیدواژه

موضوعنمودار گانت8
کلیدواژه

عنواننمودار نقشه درختی۳
نام پدیدآور

موضوع
کلیدواژه
نوع منبع
سال نشر

ناشر

عنواننمودار دایره ای۹
نام پدیدآور

موضوع
نوع منبع
سال نشر

نام پدیدآورنمودار شبکه4
موضوع

کلیدواژه

موضوعگراف نواری10
کلیدواژه

عنواننمودار خطی11سال نشرنمودار هیستوگرام5
نام پدیدآور

موضوع
سال نشر

عنواننمودار ناحیه ای6
نام پدیدآور

موضوع
سال نشر

عنواننمودار حبابی12
نام پدیدآور

موضوع
کلیدواژه

توصیه ها

با توجه به یافته های پژوهش، ویژگی های »کاربرپسند بودن« 
و »انتقال بیشــترین مفهوم« با میانگیــن 4/85، »نمایانگر اطالعاتی 
بــودن«، »ســاماندهی منظم اطالعــات« و »حداکثر بهــره وری از 
اطالعات« با میانگین 4/80، و »بازیابی بهتر اطالعات« و »هدف دار 
و معقول بودن« بــا میانگین 4/60 از مهم ترین ویژگی های بصری 
)نگاشــت( اطالعات علمــی بودندکه متخصصــان آن ها را تایید 

کردند. نتایج حاکی از آن اســت که مصورسازی دارای مبانی و 
پایه های بنیادی اســت که با تکیه بر آن ها خود را شــکل می دهد. 
طراحی رابط کاربر، ســنگ بنای مصورســازی و یکی از ارکان 
ضروری آن است. بعالوه، مصورسازی با تعاملی که با راهبردهای 
متعدد جست وجو دارد، می تواند دسترسی مناسب تر پژوهشگران 
به اطالعات را افزایش دهد. به تعبیر دیگر، با مصورسازی می توان 
اطالعات را به روشی مناســب تر در اختیار پژوهشگران قرار داد. 
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نتایج این بخش از پژوهش با پژوهش آزادی احمدآبادی )1۳۹۳(، 
محمــدزاده و محمدزاده و بیگلــو )1۳۹۷(، واســیلیوا )200۹( و 

واالسچیک و باتوگ )201۳( در یک راستا قرار دارد.
در بخش دوم پرسش نامه، هفت فیلد »عنوان«، »نام پدیدآور«، 
»موضــوع«، »کلیدواژه«، »نوع منبع«، »ســال نشــر« و »ناشــر«، که 
فیلدهای اصلی مؤثر در بازیابی اطالعات در سامانه های اطالعات 
علمی هســتند، بررسی شدند. به دلیل درصد موافقت پایین در میان 
متخصصان، فیلد »ناشــر« از مصورسازی اطالعات سامانه ها حذف 
شد. فیلدهای »عنوان«، »نام پدیدآور«، »موضوع« و »کلیدواژه« در 
همه هفت سامانه اطالعات علمی تأیید شدند. »سال نشر« نیز برای 
مصورســازی اطالعات چهار سامانه تأیید و در سه سامانه دیگر از 
اهمیت زیادی برخوردار نبوده اســت. »عنــوان« و »کلیدواژه«، به 
نســبت دیگر فیلدها، بیشترین اهمیت را در مصورسازی اطالعات 
داشــته اند. نتایج نشانگر آن است که مصورســازی همه فیلدهای 
اطالعاتی ســامانه های سازمان ضروری نیســت و تعداد و نوع این 
فیلدهــا در هر یک از ســامانه ها متفاوت اســت. برخــی از فیلدها 
به ویژه »عنوان« و »کلیدواژه«، در بازیابی اطالعات کشاورزی همه 

سامانه ها اهمیت و اولویت بیشتری داشته است.
اســتفاده از نمودارهــای »نقطــه ای/ پراکندگــی«، »جریان«، 
»مارپیچی« و »ون« برای مصورسازی همه فیلدها، کمترین کارایی را 
داشته و از فهرست نمودارها حذف شدند. استفاده از نمودار »نقشه 
درختی«، در همه فیلدهای اطالعاتی سامانه ها اهمیت زیادی داشته 
اســت. از پانزده نمودار انتخابی، دوازده نمودار برای مصورسازی 
فیلدهای مختلف ســامانه ها تایید شــدند. بنابرایــن، می توان نتیجه 
گرفت که اولین گام برای تحلیل داده ها، اســتفاده از نمودارهایی 
اســت که اطالعات و الگوهای نمایشی را شناسایی کرده و آن ها 
را به بهتریــن روش ممکن نمایش دهند. انتخــاب نمودار آماری 
مناسب نیز اهمیت زیادی دارد. مصورسازی براساس نوع، ساختار 

و ترکیب داده ها، به درک بیشتر داده ها کمک می کند.
شکل های 1 و 2 مدل پیشنهادی برای مصورسازی اطالعات را 
نشان می دهند. نتایج بیانگر آن است که مصورسازی اطالعات در 

حوزه کشــاورزی می تواند در بازیابی اطالعات مرتبط تاثیرگذار 
باشــد. نتایج حاصــل از این پژوهش با نتایــج آزادی احمدآبادی 
)1۳۹۳(، صدیقــی )1۳۹۷(، محمــدزاده و محمــدزاده و بیگلــو 
)1۳۹۷(، غالمپور، صبــوری و نوروزی )1۳۹۹(، نگیوین )201۷( 
و سریدوی، کوماراول و گوناسکاران )2020( در یک راستا قرار 
دارند. در همه این پژوهش ها به  ضرورت و اهمیت مصورســازی 
اطالعات در حوزه های مختلف علوم یا منابع اطالعاتی اشاره شده 

است.
بــا عنایت بــه یافته های پژوهــش در خصوص امکان ســنجی 
مصورســازی اطالعات علمی در ســازمان تحقیقــات، آموزش و 

ترویج کشاورزی پیشنهاد می شود:
- با توجه  به اهمیت مصورســازی در ادراک ســریع تر و بهتر 
اطالعــات علمی حوزه کشــاورزی و منابع طبیعی، مصورســازی 
اطالعات سامانه های علمی کشاورزی در اولویت برنامه های مرکز 

فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی قرار گیرد؛
- با توجه به نوع پژوهش های حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، 
مصورســازی جغرافیایــی اطالعات در این حــوزه اهمیت زیادی 

دارد.
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شکل 1. فیلدهای  مؤثر برای مصورسازی )نمایش( اطالعات علمی کشاورزی بر اساس سامانه ها

شکل 2. نمودارهای کاربردی مصورسازی )نمایش( اطالعات علمی کشاورزی بر اساس فیلدهای مؤثر
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Abstract
The main purpose of this study is feasibility study of visualizing the scientific information of the Agricultural Research, 
Education and Extension Organization. Using the document study method, visual characteristics of scientific information, 
effective fields in illustration of each of the scientific information systems and practical diagrams in illustration of scientific 
information of the organization were identified and approved in the form of a questionnaire using Delphi method. Findings 
show that one of the most important visual features of scientific information approved by experts are the characteristics 
of user-friendliness and transmission of the most concepts with an average of 4.85, representation of information, regular 
organization of information and maximum efficiency of information with an average of 4.80, and better retrieval. Information 
and purposefulness and reasonableness with an average of 4.60. Not all information fields in the organization's systems need 
to be illustrated, and for each system, the scientific information in these fields is variable. However, some fields, especially 
titles and keywords in all systems are more important in information visualization. The most confirmed is the tree map 
diagram for all information fields of scientific systems. The results indicate that in the field of agriculture, information imagery 
can have many effects on information retrieval, and finally a proposed model for illustrating the scientific information of the 
organization was proposed.

Keywords: Agricultural Research, Education, and Extension Organisation (AREEO); Feasibility study; Graphs; Information 
                     Visualization; systems.
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