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دانشگاه  يها امانت و گردش منابع کتابخانه يها تراکنش لیتحل

 يکاو داده يها تمیبا الگور رجندیب یعلوم پزشک

 
 

  2نیا ریاحی / نصرت1بیدختی حسین 

  چکیده
  

 يالگوها ییبزرگ است. شناسا يها داده نیمعنادار ب يکشف روابط و الگوها يبرا يا انهیرا يندیفرآ يکاو داده مقدمه:
گردش منابع  يها تراکنش لیپژوهش تحل نی. هدف اکند یها کمک م در کتابخانه يریگ میکاربران به بهبود تصم يرفتار

  .است يکاو داده يها تمیوربا الگ رجندیب یدانشگاه علوم پزشک يها کتابخانه
 یدانشگاه علوم پزشک يها گردش منابع کتابخانه يها پنهان در داده يالگوها نییتع يبرا ،یفیمطالعه توص نیدر ا کار: روش

افزار کتابخانه استخراج شد و  گردش منابع از نرم يها استفاده شد. اطالعات اعضا و تراکنش يکاو داده يها از روش رجند،یب
انجام مراحل مختلف کشف دانش،  يشدند. برا رهیاکسل ذخ يها لیدر قالب فا ،یاسباتمح يلدهایو افزودن ف شیپس از پاال

 يبرا ،يبند طبقه سیاستفاده شد. ماتر 2007 سیافزار آف در نرم Microsoft SQL Server 2008 يکاو از افزونه داده
  .پژوهش در قالب شکل و جدول گزارش شدند يها افتهیکاربرده شد.  به دشده،یتول يها صحت مدل زانیمحاسبه م

شده  افزار کتابخانه ثبت در نرم 1392سال  انیعضو تا پا 5600تراکنش امانت و بازگشت کتاب توسط  394011 :ها افتهی
 يها روز کتاب 46درصد اعضا، کمتر از  87برخوردار بود.  یمنظم یاز توال یلیتحص مسالیبودند. گردش منابع در هر ن

طور متوسط  دارند. اعضا به ریها تأخ روز در عودت کتاب 18از  کمتر انیدرصد دانشجو 96و  دهند یرا بازگشت م یامانت
مدارك  یارتباط موضوع توان یم یوابستگ نی. با استفاده از قوانرندیگ یبه امانت م تشانیمدرك در مدت عضو 35

  .موردعالقه اعضا را کشف کرد
عوامل مؤثر بر مدت  ییفعال و شناسا ياعضا يبند اعضا، طبقه یرفتار اطالعات ییمنجر به شناسا يکاو داده :يریگ جهینت

مقررات  نیو تدو یانسان يروین تیریدر مد يریگ میآشکارشده جهت بهبود تصم ي. الگوهادیمدارك گرد رکردیامانت و د
  .شود یم شنهادیخدمات گردش منابع کتابخانه پ

  اطالعات تیریکتابخانه، مد يکتابخانه، خودکارساز یشیمایپ يها یاداره کتابخانه، بررس ،يکاو داده :ها دواژهیکل
  

 :14/01/94وصول مقاله  :23/06/94اصالح نهایی :05/08/94پذیرش نهایی  
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ـاوي   فنّاوري دادهفنّاوري داده ـاوي ک ـات      یکـی از روش یکـی از روش ، ، ک ـاي سـودمند در یـافتن اطالع ـات    ه ـاي سـودمند در یـافتن اطالع   ه
کاوي با کشف کاوي با کشف   ها است. دادهها است. داده  مفید در بین حجم عظیمی از دادهمفید در بین حجم عظیمی از داده

هـا را آشـکار   هـا را آشـکار     هاي پنهانی آنهاي پنهانی آن  ها، ارزشها، ارزش  الگوها و روابط بین دادهالگوها و روابط بین داده
دیگر متغیرها دیگر متغیرها   هايهاي  ارزشارزشتوان توان   میمی  دانشدانشنماید. با کشف این نماید. با کشف این   میمی

  گیري از آن بهره جست. گیري از آن بهره جست.   بینی کرد و در امر تصمیمبینی کرد و در امر تصمیم  را پیشرا پیش
  هاها  سازمانسازمان  داده، توجهداده، توجه  هايهاي  پایگاهپایگاه  حجمحجم  وو  تعدادتعداد  افزایشافزایش  امروزهامروزه

  پیشــرفتپیشــرفت  وو  هــاهــا  دادهداده  انبــوهانبــوه  میــانمیــان  دردر  مســتورمســتور  ارزشــمندارزشــمند  دانــشدانــش  بــهبــه
ــاي ــايابزاره ــد  ابزاره ــدقدرتمن ــه   دادهداده  قدرتمن ــاوي، زمین ــه ک ــاوي، زمین ــتفاده  ک ــتفادهاس ــترده  اس ــتردهگس   ازاز  گس

  . . ]]11[[  استاست  کردهکرده  فراهمفراهم  رارا  هاها  سازمانسازمان  دردر  کاويکاوي  دادهداده
  شـباهت شـباهت   بنديبندي  بندي، گروهبندي، گروه  بینی، خوشهبینی، خوشه  بندي، تخمین، پیشبندي، تخمین، پیش  طبقهطبقه

  عمـده عمـده   وظایفوظایف  وو  کارکردهاکارکردها  ازاز  سازيسازي  نمایهنمایه  وو  وابستگیوابستگی  قوانینقوانین  یایا
  کـاوي کـاوي   دادهداده  گـروه گـروه   دردر  اولاول  مـورد مـورد   سـه سـه ]. ]. 33، ، 22[[  هسـتند هسـتند   کاويکاوي  دادهداده

  یـک یـک   ارزشارزش  یـافتن یـافتن   آنآن  هـدف هـدف   کـه کـه   گیرنـد گیرنـد   مـی مـی   قرارقرار  شدهشده  هدایتهدایت
  جـزو جـزو   شـباهت شـباهت   بنـدي بنـدي   گـروه گـروه   وو  بنـدي بنـدي   خوشـه خوشـه . . اسـت اسـت   خاصخاص  متغیرمتغیر
  پنهـان پنهـان   ساختارساختار  یافتنیافتن  برايبراي  کهکه  هستندهستند  شدهشده  هدایتهدایت  غیرغیر  کاويکاوي  دادهداده

  قرارقرار  مورداستفادهمورداستفاده  خاصخاص  متغیرمتغیر  یکیک  بهبه  توجهتوجه  بدونبدون  هاها  دادهداده  دروندرون
  هـم هـم   توانـد توانـد   مـی مـی   کـه کـه   استاست  توصیفیتوصیفی  سازي، عملیسازي، عملی  نمایهنمایه. . گیرندگیرند  میمی

  . . ]]44, , 11[[  باشدباشد  شدهشده  هدایتهدایت  غیرغیر  همهم  وو  شدهشده  هدایتهدایت
  افـزاري افـزاري   نـرم نـرم   هـاي هـاي   سیسـتم سیسـتم   ازاز  گذشتهگذشته  هايهاي  دههدهه  طیطی  دردر  هاها  کتابخانهکتابخانه

  منـابع منـابع   گـردش گـردش   وو  نویسی، جسـتجو نویسی، جسـتجو   اعضا، فهرستاعضا، فهرست  مدیریتمدیریت  برايبراي
  ازاز  مختلفـی مختلفـی   انواعانواع  بابا  کارکردهاکارکردها  ایناین  ازاز  هرکدامهرکدام. . انداند  کردهکرده  استفادهاستفاده

  رکوردهـاي رکوردهـاي   دودسـته دودسـته   بـه بـه   سنتیسنتی  طورطور  بهبه  کهکه  دارنددارند  سروکارسروکار  هاها  دادهداده
  جداگانـه جداگانـه   طـور طـور   بهبه  معموالًمعموالً  وو  تقسیمتقسیم  عملیاتیعملیاتی  رکوردهايرکوردهاي  وو  اصلیاصلی

  هـاي هـاي   تکنیـک تکنیـک   وو  پیشـرفته پیشـرفته   آمارآمار  ازاز  استفادهاستفاده. . ]]55[[  شوندشوند  میمی  پردازشپردازش
  امـا امـا   باشـد باشـد   مفیدمفید  تواندتواند  میمی  هاها  دادهداده  گونهگونه  ایناین  تحلیلتحلیل  برايبراي  کاويکاوي  دادهداده

  متـداول متـداول   الگوهايالگوهاي  مزایايمزایاي  ها، ازها، از  کتابخانهکتابخانه  ازاز  کمیکمی  تعدادتعداد  متأسفانهمتأسفانه
  منـابع منـابع   خـدمات، مـدیریت  خـدمات، مـدیریت    کیفیـت کیفیـت   ارتقـاي ارتقـاي   برايبراي  کاربرانکاربران  رفتاررفتار
  . . ]]66[[  کنندکنند  میمی  استفادهاستفاده  راهبرديراهبردي  هايهاي  گیريگیري  تصمیمتصمیم  وو  مالیمالی

  وو  امانـت امانـت   هايهاي  تراکنشتراکنش  کاويکاوي  دادهداده  خصوصخصوص  دردر  گذشتهگذشته  مطالعاتمطالعات
حاکی از سودمندي این روش در مدیریت و حاکی از سودمندي این روش در مدیریت و   مداركمدارك  بازگشتبازگشت

ها است. کائو و همکارانش در ها است. کائو و همکارانش در   ارتقاي کیفیت خدمات کتابخانهارتقاي کیفیت خدمات کتابخانه

هـاي  هـاي    کاوي و کشف اطالعات ناشـناخته از داده کاوي و کشف اطالعات ناشـناخته از داده   دادهداده، ، اياي  مطالعهمطالعه
گیري و تخصیص بودجه تأمین منابع گیري و تخصیص بودجه تأمین منابع   تاریخی امانت را در تصمیمتاریخی امانت را در تصمیم

بـین  بـین    هانگ و همکـارانش ارتبـاط  هانگ و همکـارانش ارتبـاط    . . ]]77[[  کتابخانه ارزشمند یافتندکتابخانه ارزشمند یافتند
الگوهاي جستجو و منابع کتابخانه را بـر اسـاس تحلیـل قـوانین     الگوهاي جستجو و منابع کتابخانه را بـر اسـاس تحلیـل قـوانین     
  وابستگی در یک ساختار سلسله مراتبی مصور، بررسی کردنـد وابستگی در یک ساختار سلسله مراتبی مصور، بررسی کردنـد 

اي نشان دادنـد اسـتخراج   اي نشان دادنـد اسـتخراج     . گوسوامی و همکارانش در مقاله. گوسوامی و همکارانش در مقاله]]88[[
هـا  هـا    هاي گردش منابع و مصور کردن آنهاي گردش منابع و مصور کردن آن  الگوها و روابط از دادهالگوها و روابط از داده

  . . ]]99[[  مؤثر باشدمؤثر باشد  تواند در مدیریت کتابخانه بسیارتواند در مدیریت کتابخانه بسیار  میمی
  SQL Server 2005افـزار  افـزار    از نـرم از نـرم   20112011پینـگ یـو در سـال    پینـگ یـو در سـال    

کـــاوي بـــراي شـــناخت خصوصـــیات کـــاوي بـــراي شـــناخت خصوصـــیات   عنـــوان ابـــزار دادهعنـــوان ابـــزار داده  بـــهبـــه
هاي امانـت مـدارك،   هاي امانـت مـدارك،     گیرندگان و کشف روابط بین دادهگیرندگان و کشف روابط بین داده  امانتامانت

  ایــنایــن  دردر  ويوياطالعــات اعضــا و منــابع کتابخانــه اســتفاده کــرد. اطالعــات اعضــا و منــابع کتابخانــه اســتفاده کــرد. 
  بنـدي بنـدي   طبقـه طبقـه   بـراي بـراي   اارر  کاويکاوي  دادهداده  هايهاي  تکنیکتکنیک  ازاز  مطالعه، استفادهمطالعه، استفاده

  گــروه، تحلیــلگــروه، تحلیــل  هــرهــر  خصوصــیاتخصوصــیات  اســاساســاس  بــربــر  گیرنــدگانگیرنــدگان  امانــتامانــت
  اعضااعضا  استفادهاستفاده  میزانمیزان  بررسیبررسی  وو  خوانندگانخوانندگان  موردتوجهموردتوجه  هايهاي  کتابکتاب

  . . ]]1010[[  کردکرد  گزارشگزارش  کتابخانه، مفیدکتابخانه، مفید  امانتامانت  بخشبخش  ازاز
تسوجی و همکارانش براي ارزیابی منابع پیشنهادشده به کاربران تسوجی و همکارانش براي ارزیابی منابع پیشنهادشده به کاربران 

ها و مدل ها و مدل   سوابق تراکنشسوابق تراکنشکاوي کاوي   از سه روش مشارکت اعضا، دادهاز سه روش مشارکت اعضا، داده
شده در سایت آمازون استفاده کردند. نتـایج ایـن   شده در سایت آمازون استفاده کردند. نتـایج ایـن     کار گرفتهکار گرفتهه ه بب

مطالعه نشان داد چنانچه بر اساس سابقه گردش منابع کتـاب بـه   مطالعه نشان داد چنانچه بر اساس سابقه گردش منابع کتـاب بـه   
ــا ــااعض ــود،  اعض ــنهاد ش ــه پیش ــود،  ي کتابخان ــنهاد ش ــه پیش ــتفاده از  ي کتابخان ــرین روش، اس ــتفاده از  بهت ــرین روش، اس بهت

  . . ]]1111[[  کاوي بر اساس قوانین وابستگی خواهد بودکاوي بر اساس قوانین وابستگی خواهد بود  دادهداده
بررسـی  بررسـی    بـراي بـراي کـاوي  کـاوي    هـاي داده هـاي داده   تکنیکتکنیکاز از مطالعات دیگري نیز مطالعات دیگري نیز 

ــابع   ــار اعضــا در اســتفاده از من ــابع  رفت ــار اعضــا در اســتفاده از من ــهرفت ــهب ــاي کک  منظــورمنظــور  ب ــاي شــف نیازه شــف نیازه
 . . ]]1515-1212[[  انداند  کردهکرده    ها استفادهها استفاده  اطالعاتی آناطالعاتی آن

  ها، تـدوین ها، تـدوین   کتابخانهکتابخانه  منابعمنابع  گردشگردش  وو  امانتامانت  خدماتخدمات  مدیریتمدیریت  دردر
  بینبین  منابعمنابع  عادالنهعادالنه  توزیعتوزیع  برايبراي  آنآن  صحیحصحیح  کارگیريکارگیري  بهبه  وو  نامهنامه  آیینآیین

  هـا هـا   کتابخانـه کتابخانـه   کارشناسـان کارشناسـان   وو  مسئولینمسئولین  موردتوجهموردتوجه  هموارههمواره  کاربرانکاربران
  ارائـه ارائـه   وو  منـابع منـابع   گـردش گـردش   فرایندفرایند  تسهیلتسهیل  دیگردیگر  سويسوي  ازاز. . استاست  بودهبوده

  موجـب موجـب   کتابخانـه کتابخانـه   امکانـات امکانـات   وو  کـاربران کـاربران   نیازنیاز  بابا  متناسبمتناسب  خدماتخدمات
  خواهـد خواهـد   خـدمات خـدمات   کیفیتکیفیت  ارتقايارتقاي  وو  اعضااعضا  منديمندي  رضایترضایت  افزایشافزایش

  گیريگیري  تصمیمتصمیممنابع، منابع،   گردشگردش  وو  امانتامانت  خدماتخدمات  مدیریتمدیریت  برايبراي. . شدشد
مجاز، مجاز،   تمدیدتمدید  دفعاتدفعات  منابع، تعدادمنابع، تعداد  امانتامانت  مدتمدت  وو  تعدادتعداد  موردمورد  دردر

 مقدمه
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 روش کار 

  منابعمنابع  شناساییشناسایی  وو  امانتیامانتی  منابعمنابع  دیرکرددیرکرد  پیگیريپیگیري  برايبراي  مناسبمناسب  زمانزمان
 . . دارددارد  ضرورتضرورت  هاها  آنآن  تکراريتکراري  هايهاي  نسخهنسخه  تهیهتهیه  وو  پراستفادهپراستفاده

  وو  شـرایط شـرایط   بـه بـه   بسـتگی بسـتگی   کامالًکامالً  فوقفوق  مواردموارد  همههمه  برايبراي  گیريگیري  تصمیمتصمیم
ــات ــاتامکان ــه  امکان ــهکتابخان ــناخت  وو  کتابخان ــناختش ــحیح  ش ــحیحص ــا  ازاز  ص ــااعض ــاي  وو  اعض ــاينیازه   نیازه
  افزارهـاي افزارهـاي   نـرم نـرم   ازاز  هـا هـا   کتابخانهکتابخانه  اکثراکثر  امروزهامروزه. . دارددارد  هاها  آنآن  اطالعاتیاطالعاتی
. . کننـد کننـد   میمی  استفادهاستفاده  خودخود  منابعمنابع  گردشگردش  مدیریتمدیریت  برايبراي  اياي  کتابخانهکتابخانه

  توســعهتوســعه  وو  منــابعمنــابع  گــردشگــردش  هــايهــاي  تــراکنشتــراکنش  گــزارشگــزارش  بــهبــه  دسترســیدسترســی
  منظـور منظـور   بـدین بـدین   کـه کـه   قدرتمنديقدرتمندي  افزارهايافزارهاي  نرمنرم  وو  کاويکاوي  دادهداده  فنّاوريفنّاوري

  دردر  هـا هـا   دادهداده  بـین بـین   روابـط روابـط   کشـف کشـف   وو  بنـدي بنـدي   طبقهطبقه  اند، براياند، براي  شدهشده  تهیهتهیه
. شناسـایی  . شناسـایی  اسـت اسـت   کـرده کـرده   را فـراهم را فـراهم موقعیت مناسـبی  موقعیت مناسـبی  ها، ها،   کتابخانهکتابخانه

بینـی  بینـی    هاي گردش منـابع، پـیش  هاي گردش منـابع، پـیش    روابط و الگوهاي نهفته در دادهروابط و الگوهاي نهفته در داده
تاریخ بازگشت منابع، شناسایی منـابع مـرتبط بـا رشـته و مقطـع      تاریخ بازگشت منابع، شناسایی منـابع مـرتبط بـا رشـته و مقطـع      

و اطـالع از مـدت   و اطـالع از مـدت     تحصیلی اعضـا، شناسـایی منـابع پراسـتفاده    تحصیلی اعضـا، شناسـایی منـابع پراسـتفاده    
امانت، مسئولین و کارشناسان کتابخانه را قادر خواهـد سـاخت   امانت، مسئولین و کارشناسان کتابخانه را قادر خواهـد سـاخت   

رو رو   ازایـن ازایـن تا در تعامل با اعضا تصمیمات بهتري را اتخاذ نمایند. تا در تعامل با اعضا تصمیمات بهتري را اتخاذ نمایند. 
  عملـی عملـی   وو  در این پژوهش کـه احتمـاالً نخسـتین بررسـی علمـی     در این پژوهش کـه احتمـاالً نخسـتین بررسـی علمـی     

اي اي   هـاي کتابخانـه  هـاي کتابخانـه    کاوي در مدیریت دادهکاوي در مدیریت داده  کاربرد ابزارهاي دادهکاربرد ابزارهاي داده
هاي دانشگاه هاي دانشگاه   مانت و گردش منابع کتابخانهمانت و گردش منابع کتابخانهایران است، سوابق اایران است، سوابق ا

بـا اسـتفاده از   بـا اسـتفاده از     13921392لغایـت  لغایـت    13831383علوم پزشکی بیرجند از سال علوم پزشکی بیرجند از سال 
هـا،  هـا،    دادهداده  دردر  نهفتـه نهفتـه   دانـش دانـش   کشفکشف  منظورمنظور  بهبهکاوي کاوي   هاي دادههاي داده  روشروش

مورد مورد کتابخانه کتابخانه   دردر  گیريگیري  تصمیمتصمیم  بهبودبهبود  وو  خدماتخدمات  کیفیتکیفیت  ارتقايارتقاي
   تحلیل قرار گرفت. تحلیل قرار گرفت. 

  
  

افـزار  افـزار    پزشـکی بیرجنـد از نـرم   پزشـکی بیرجنـد از نـرم   کتابخانه مرکزي دانشـگاه علـوم   کتابخانه مرکزي دانشـگاه علـوم   
کـه یکـی از   کـه یکـی از     ؛؛نمایـد نمایـد   جامع کتابخانه پارس آذرخش استفاده میجامع کتابخانه پارس آذرخش استفاده می

هـاي علـوم   هـاي علـوم     هـاي دانشـگاه  هـاي دانشـگاه    افزارهاي پراسـتفاده در کتابخانـه  افزارهاي پراسـتفاده در کتابخانـه    نرمنرم
افـزار در دانشـگاه علـوم    افـزار در دانشـگاه علـوم      پزشکی کشور است. معماري این نـرم پزشکی کشور است. معماري این نـرم 

ــه  ــد بـ ــکی بیرجنـ ــه پزشـ ــد بـ ــکی بیرجنـ ــدمات    پزشـ ــوده و خـ ــز بـ ــورت متمرکـ ــدمات  صـ ــوده و خـ ــز بـ ــورت متمرکـ صـ
ت و گـردش منـابع کتابخانـه    ت و گـردش منـابع کتابخانـه    بندي، عضـوی بندي، عضـوی   نویسی، ردهنویسی، رده  فهرستفهرست

هـاي ولیعصـر (عـج) و امـام     هـاي ولیعصـر (عـج) و امـام       هاي بیمارسـتان هاي بیمارسـتان   مرکزي و کتابخانهمرکزي و کتابخانه
صـورت متمرکـز و یکپارچـه توسـط یـک سیسـتم       صـورت متمرکـز و یکپارچـه توسـط یـک سیسـتم         رضا (ع) بهرضا (ع) به

افـزاري از  افـزاري از    شود. این سامانه نـرم شود. این سامانه نـرم   افزاري تحت شبکه ارائه میافزاري تحت شبکه ارائه می  نرمنرم
در کتابخانـه بیمارسـتان   در کتابخانـه بیمارسـتان     13821382در کتابخانه مرکزي، در کتابخانه مرکزي،   13811381سال سال 

در کتابخانه بیمارستان امـام رضـا (ع)   در کتابخانه بیمارستان امـام رضـا (ع)     13861386ولیعصر (عج) و از ولیعصر (عج) و از 
  76117611اطالعـات  اطالعـات    13921392اندازي شـده اسـت و تـا پایـان سـال      اندازي شـده اسـت و تـا پایـان سـال        راهراه

مورد تراکنش امانت و گردش منابع در مورد تراکنش امانت و گردش منابع در   511322511322عضو و تعداد عضو و تعداد 
منظـور بررسـی و تحلیـل رفتـار     منظـور بررسـی و تحلیـل رفتـار       شده است. بـه شده است. بـه   افزار ثبتافزار ثبت  این نرماین نرم

  هاها  هاي امانت و گردش کتابهاي امانت و گردش کتاب  اعضا در امانت گیري منابع، دادهاعضا در امانت گیري منابع، داده
  انتخاب شدند.  انتخاب شدند.    13921392لغایت پایان سال لغایت پایان سال   13831383از ابتداي سال از ابتداي سال 

هـا و  هـا و    براي دسترسی به اطالعـات کتابشـناختی، گـردش کتـاب    براي دسترسی به اطالعـات کتابشـناختی، گـردش کتـاب    
ــر اســاس جــداول    ــرس جــوي مناســب، ب ــر اســاس جــداول   اعضــا، دســتورات پ ــرس جــوي مناســب، ب اعضــا، دســتورات پ

ــاتی  ــاتی اطالعـ  ,ONVAN, AMANAT, MAINREGاطالعـ

PERSON_PROFILE, PERSON    تهیه شد و با اسـتفاده  تهیه شد و با اسـتفاده
افـزار جـامع   افـزار جـامع     ابط کاربر نرمابط کاربر نرمشده در رشده در ر  هاي تعبیههاي تعبیه  از بخش گزارشاز بخش گزارش

ــش، داده  ــارس آذرخ ــه پ ــش، داده کتابخان ــارس آذرخ ــه پ ــتخراج و    کتابخان ــاز اس ــاي موردنی ــتخراج و  ه ــاز اس ــاي موردنی ه
  هاي اکسل جداگانه ذخیره شدند. هاي اکسل جداگانه ذخیره شدند.   صورت فایلصورت فایل  بهبه

و و شد شد هاي اکسل بررسی هاي اکسل بررسی   براي پاالیش و تصفیه اطالعات، فایلبراي پاالیش و تصفیه اطالعات، فایل
هاي قبـل از  هاي قبـل از    هاي مخدوش و ناکارآمد شامل کلیه تراکنشهاي مخدوش و ناکارآمد شامل کلیه تراکنش  دادهداده

ــراکنش  13831383ســال ســال  ــراکنشو ت ــ   و ت ــت مرب ــاي امان ــ ه ــت مرب ــاي امان ــته ــه فعالی ــتوط ب ــه فعالی ــاي   وط ب ــاي ه ه
شده به صحافی، مطالعـه در  شده به صحافی، مطالعـه در    مدیریتی کتابخانه شامل منابع ارسالمدیریتی کتابخانه شامل منابع ارسال

هـاي آموزشـی حـذف    هـاي آموزشـی حـذف      سالن و گردش منـابع مربـوط بـه گـروه    سالن و گردش منـابع مربـوط بـه گـروه    
هـا، نـام   هـا، نـام     ها ازجمله عنـوان رشـته  ها ازجمله عنـوان رشـته    سازي برخی دادهسازي برخی داده  شدند. یکسانشدند. یکسان

هـا، مقـاطع تحصـیلی و تـاریخ امانـت انجـام شـد. بــا        هـا، مقـاطع تحصـیلی و تـاریخ امانـت انجـام شـد. بــا          دانشـکده دانشـکده 
، نشـانه رده و  ، نشـانه رده و  Microsoft Excel 2007افـزار  افـزار    اسـتفاده از نـرم  اسـتفاده از نـرم  

هـا اسـتخراج   هـا اسـتخراج     عدد صحیح رده اصلی از شماره راهنماي کتـاب عدد صحیح رده اصلی از شماره راهنماي کتـاب 
افـزار مـدت   افـزار مـدت     هـاي ایـن نـرم   هـاي ایـن نـرم     شدند. همچنین با استفاده از قابلیـت شدند. همچنین با استفاده از قابلیـت 

عضویت، تعداد روزهاي مجاز امانت، تعداد روزهایی که یک عضویت، تعداد روزهاي مجاز امانت، تعداد روزهایی که یک 
مدرك در امانت عضو بوده، مدت تأخیر و تعجیـل محاسـبه و   مدرك در امانت عضو بوده، مدت تأخیر و تعجیـل محاسـبه و   

سی به میالدي تبـدیل و در قالـب فیلـدهاي    سی به میالدي تبـدیل و در قالـب فیلـدهاي    هاي شمهاي شم  کلیه تاریخکلیه تاریخ
اطالعــاتی بــه جــداول افــزوده شــدند. از اول مهرمــاه تــا پایــان اطالعــاتی بــه جــداول افــزوده شــدند. از اول مهرمــاه تــا پایــان 

عنوان یک سال تحصیلی در نظـر گرفتـه   عنوان یک سال تحصیلی در نظـر گرفتـه     شهریورماه سال بعد بهشهریورماه سال بعد به
طور مثال، برچسب سال طور مثال، برچسب سال   ها اضافه شد. بهها اضافه شد. به  شد و این فیلد نیز به دادهشد و این فیلد نیز به داده

  3131ایت ایت لغلغ  13831383هاي اول مهرماه هاي اول مهرماه   به کلیه تراکنشبه کلیه تراکنش  13831383تحصیلی تحصیلی 
افزوده شد. براي اعضایی که تاریخ اعتبارشان افزوده شد. براي اعضایی که تاریخ اعتبارشان   13841384شهریورماه شهریورماه 

بـراي  بـراي    همچنـین همچنـین   وو  بـود بـود ها منقضـی نشـده   ها منقضـی نشـده     در زمان استخراج دادهدر زمان استخراج داده
مدارکی که در امانت اعضا بودند، مدت عضویت، مدت امانت مدارکی که در امانت اعضا بودند، مدت عضویت، مدت امانت 

  محاسبه و درج شد. محاسبه و درج شد.   13921392و تأخیر تا پایان سال و تأخیر تا پایان سال 
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ــ   فایـل فایـل  ــ هــاي اکســل پــس از اصـالح و افــزودن برخــی فیل دهاي دهاي هــاي اکســل پــس از اصـالح و افــزودن برخــی فیل
 Microsoft SQL Serverافزار افزار   محاسباتی و اطالعاتی به نرممحاسباتی و اطالعاتی به نرم

2008 R2   افــزار افــزار   هـاي نــرم هـاي نــرم   منتقــل شـدند. از قابلیــت منتقــل شـدند. از قابلیــتSQL   در در
هاي موردنیاز هاي موردنیاز   وجوهاي مناسب براي استخراج دادهوجوهاي مناسب براي استخراج داده  تدوین پرستدوین پرس

هـــاي هـــاي   کـــاوي اســـتفاده شـــد. دادهکـــاوي اســـتفاده شـــد. داده  هـــر یـــک از مراحـــل دادههـــر یـــک از مراحـــل داده
هـاي  هـاي    وجوهـا، در قالـب فایـل   وجوهـا، در قالـب فایـل     شده از هریک از پـرس شده از هریک از پـرس   استخراجاستخراج

Microsoft Excel 2007   .ذخیره شدند. ذخیره شدند  
  Clean Dataها، با استفاده از ابزار ها، با استفاده از ابزار   در مرحله دوم پاالیش دادهدر مرحله دوم پاالیش داده

ــه مـــدت ، ، 20072007کـــاوي اکســـل کـــاوي اکســـل   در افزونـــه دادهدر افزونـــه داده ــه مـــدت اعضـــایی کـ اعضـــایی کـ
روز و تعداد تراکنش امانت و تمدیـد  روز و تعداد تراکنش امانت و تمدیـد    120120عضویتشان کمتر از عضویتشان کمتر از 

عنـوان اعضـاي غیرفعـال در    عنـوان اعضـاي غیرفعـال در      مورد بود بـه مورد بود بـه پنج پنج منابعشان کمتر از منابعشان کمتر از 
  ر گرفته شدند و از فایل کارکرد اعضا حذف شدند. ر گرفته شدند و از فایل کارکرد اعضا حذف شدند. نظنظ

افـزار  افـزار    کـاوي نـرم  کـاوي نـرم    سازي و انجام مراحل مختلـف داده سازي و انجام مراحل مختلـف داده   براي مدلبراي مدل
Microsoft SQL Server 2008 Data Mining Add- 

 

Ins for Office 2007  به کار گرفته شد. الگوریتم درختبه کار گرفته شد. الگوریتم درخت 

تصمیم ماکروسافت براي کشف بهترین نسـبت بـین فیلـدها و    تصمیم ماکروسافت براي کشف بهترین نسـبت بـین فیلـدها و      
عوامل مؤثر بر مدت امانت، دیرکرد مدارك و تعداد مـدارك  عوامل مؤثر بر مدت امانت، دیرکرد مدارك و تعداد مـدارك  

درصـد  درصـد    3030ها در بخش آموزش معـادل  ها در بخش آموزش معـادل    امانتی استفاده شد. مدلامانتی استفاده شد. مدل
هـا،  هـا،    درصـد داده درصـد داده   7070ها، ساخته و در بخش آزمایش معـادل  ها، ساخته و در بخش آزمایش معـادل    دادهداده

اي اي آزمون شدند و درخت تصمیم بر اساس هـر یـک از فیلـده   آزمون شدند و درخت تصمیم بر اساس هـر یـک از فیلـده   
خروجی استخراج شدند. بـراي اعتباربخشـی و محاسـبه میـزان     خروجی استخراج شدند. بـراي اعتباربخشـی و محاسـبه میـزان     

  بنـــديبنـــدي  شـــده از مـــاتریس طبقـــهشـــده از مـــاتریس طبقـــه  هـــاي تولیـــدهـــاي تولیـــد  صـــحت مـــدلصـــحت مـــدل
(Classification Matrix)    استفاده شد. این ماتریس ابـزاري  استفاده شد. این ماتریس ابـزاري

    ].].1166[[  بینی استبینی است  بندي و پیشبندي و پیش  هاي دستههاي دسته  مفید براي تحلیل نتایج مدلمفید براي تحلیل نتایج مدل
 هـایی را  هـایی را    طورمعمـول چـه موضـوع   طورمعمـول چـه موضـوع     که اعضا بـه که اعضا بـه   براي بررسی اینبراي بررسی این

 

 Shopping)  انـد، از تحلیـل سـبد خریـد    انـد، از تحلیـل سـبد خریـد      گرفتـه گرفتـه   بیشـتر امانـت  بیشـتر امانـت  

Basket Analysis)  کاوي اکسل استفاده شـد.  کاوي اکسل استفاده شـد.    در افزونه دادهدر افزونه داده
هـا را بـر اسـاس الگـوریتم قـوانین      هـا را بـر اسـاس الگـوریتم قـوانین        این ابزار روابط بین موضوعاین ابزار روابط بین موضوع

کند که در این مطالعـه سـطح   کند که در این مطالعـه سـطح     وابستگی ماکروسافت تحلیل میوابستگی ماکروسافت تحلیل می
  بط در نظر گرفته شد. بط در نظر گرفته شد. بینی روابینی روا  درصد براي پیشدرصد براي پیش  9090اطمینان اطمینان 

  
  

هـاي دانشـگاه   هـاي دانشـگاه     نفر در کتابخانـه نفر در کتابخانـه   76117611، تعداد ، تعداد 13921392تا پایان سال تا پایان سال 
عنـوان  عنـوان    نفـر بـه  نفـر بـه    56005600علوم پزشکی بیرجند عضو شده بودند که علوم پزشکی بیرجند عضو شده بودند که 

ــیش از     ــویت ب ــدت عض ــال، م ــاي فع ــیش از    اعض ــویت ب ــدت عض ــال، م ــاي فع ــداد   119119اعض ــداد روز و تع روز و تع
(جدول (جدول   بودبودمورد مورد   چهارچهارتراکنش امانت و تمدید کتاب بیشتر از تراکنش امانت و تمدید کتاب بیشتر از 

هـاي گـردش کتـاب اعضـاي فعـال      هـاي گـردش کتـاب اعضـاي فعـال        . تعداد کل تـراکنش . تعداد کل تـراکنش یک)یک)
ها مربوط به دانشـجویان  ها مربوط به دانشـجویان    آنآندرصد درصد   7777مورد و بیش از مورد و بیش از   394011394011

هاي امانت به تعداد اعضا، براي دانشجویان هاي امانت به تعداد اعضا، براي دانشجویان   بود. سرانه تراکنشبود. سرانه تراکنش
و اعضـاي  و اعضـاي    8989علمـی  علمـی    ، اساتید و اعضاي هیئـت ، اساتید و اعضاي هیئـت 7373، کارکنان ، کارکنان 6969

وین وین مورد براي هـر عضـو بـود. میـانگین تعـداد عنـا      مورد براي هـر عضـو بـود. میـانگین تعـداد عنـا        9595میهمان میهمان 
عنوان و بـراي کارکنـان   عنوان و بـراي کارکنـان     1313±±88امانتی در سال براي دانشجویان امانتی در سال براي دانشجویان 

و سایر اعضـا  و سایر اعضـا    77±±66علمی دانشگاه علمی دانشگاه   ، اساتید و اعضاي هیئت، اساتید و اعضاي هیئت77±±88
  23512351  وو  فارسـی فارسـی   کتـاب کتـاب   عنـوان عنـوان   77797779عنوان بوده اسـت.  عنوان بوده اسـت.    77±±1111

  توسـط توسـط   13921392  تـا تـا   13831383  هـاي هـاي   سـال سـال   طـی طـی   دردر  التـین التـین   کتـاب کتـاب   عنوانعنوان
  7272  وو  ارسیارسیفف  هايهاي  کتابکتاب  درصددرصد  9090. . استاست  شدهشده  گرفتهگرفته  امانتامانت  اعضااعضا

  سـهم سـهم   وو  شـده شـده   مطالعهمطالعه  دانشجویاندانشجویان  توسطتوسط  التینالتین  هايهاي  کتابکتاب  درصددرصد
امانتی، امانتی،   هايهاي  کتابکتاب  کلکل  ازاز  دانشگاهدانشگاه  علمیعلمی  هیئتهیئت  اعضاياعضاي  وو  اساتیداساتید
  عنــوانعنــوان) ) درصـد درصـد   4545((  10601060  وو  فارسـی فارسـی   عنـوان عنـوان ) ) درصـد درصـد 3737((  28912891
   ..استاست  بودهبوده  التینالتین

))13831383-13921392هاي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (هاي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (  گردش کتاب اعضاي کتابخانهگردش کتاب اعضاي کتابخانه: کارکرد امانت و : کارکرد امانت و 11جدول جدول   

 نوع عضویت
 دفعات امانت و تمدید فراوانی اعضا

(درصد) فعال )درصد(*غیرفعال  (درصد)فارسیکتاب   (درصد)التینکتاب    
4404) 6/78( دانشجویان  )1/72 (1450  )5/77 (281541  )9/72 (22276  
999) 8/17( کارکنان  )7/24 (497  )8/18 (68271  )8/13 (4230  
171) 1/3( اساتید  )5/1 (29  )1/3 (11266  )13 (3964  
26) 5/0( سایر  )7/1 (35  )6/0 (2368  )3/0 (95  
5600) 100( جمع  )100 (2011  )100 (363446  )100 (30565  

. . شدندشدند  گرفتهگرفته  نظرنظر  دردر  غیرفعالغیرفعال  اعضاياعضاي  عنوانعنوان  بهبه  داشتندداشتند  موردمورد  پنجپنج  ازاز  کمترکمتر  کارکردکارکرد  تعدادتعداد  یایا  روزروز  120120  ازاز  کمترکمتر  عضویتعضویت  مدتمدت  کهکه  اعضاییاعضایی* *   

 یافته ها
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بنـدي  بنـدي    طبقـه طبقـه   بخـش بخـش   ازاز  فعـال فعـال   اعضـاي اعضـاي   توصـیف توصـیف   وو  شناساییشناسایی  برايبراي
(Detect Categories)   ــدول ــل ج ــزار تحلی ــدول در اب ــل ج ــزار تحلی  Table)  در اب

Analysis Tools)  اسـتفاده  اسـتفاده  افزار اکسل، افزار اکسل،   نرمنرمکاوي کاوي   دادهداده  افزونهافزونه
  اسـاس اسـاس   بنـدي، بـر  بنـدي، بـر    خوشـه خوشـه   تحلیلتحلیل  الگوریتمالگوریتم  توسطتوسط  فعالفعال  اعضاياعضايشد. شد. 

  سـطح سـطح   پـنج پـنج   دردر  کتـاب کتـاب   عنـوان عنـوان   هـر هـر   امانـت امانـت   بینبین  زمانیزمانی  فاصلهفاصله  میانگینمیانگین
، ، ]]11[[  شـده شـده   هـدایت هـدایت   غیـر غیـر   صـورت صـورت   بـه بـه     الگـوریتم الگـوریتم   ایناین. . شدندشدند  بنديبندي  طبقهطبقه

ها و خواص مشابه به سطح یک بـا کمتـر   ها و خواص مشابه به سطح یک بـا کمتـر     ویژگیویژگی  اساساساس  بربر  رارا  اعضااعضا
تـا  تـا    3636روز فاصله بین امانت هر عنوان کتـاب، سـطح دو بـین    روز فاصله بین امانت هر عنوان کتـاب، سـطح دو بـین      3535از از 
تـا  تـا    156156روز، سـطح چهـار بـین    روز، سـطح چهـار بـین      155155تـا  تـا    8181روز، سطح سه بـین  روز، سطح سه بـین    8080

روز فاصـله بـین امانـت هـر     روز فاصـله بـین امانـت هـر       237237روز و سطح پنج بـا بیشـتر از   روز و سطح پنج بـا بیشـتر از     237237
ي فعال را در ي فعال را در فراوانی اعضافراوانی اعضا  دودوبندي کرد. جدول بندي کرد. جدول   عنوان کتاب طبقهعنوان کتاب طبقه

..دهـد دهـد   گانـه بـه تفکیـک نـوع عضـویت نشـان مـی       گانـه بـه تفکیـک نـوع عضـویت نشـان مـی         هـاي پـنج  هـاي پـنج    سطحسطح

هاي دانشگاه  بندي اعضاي فعال بر اساس میانگین تعداد روزهاي بین امانت هر عنوان کتاب در کتابخانه : طبقه2 جدول
)1383- 1392علوم پزشکی بیرجند (  

نوع 
 عضویت

1سطح  2سطح   3سطح   4سطح   5سطح    
(درصد)جمع (درصد)روز 35 >   80 – 35 

(درصد)روز  
155 – 81 
(درصد)روز  

237 – 156 
(درصد)روز  

> 237 
(درصد)روز  

3260) 1/74(  دانشجویان   )5/22 (991   )3 (132   )3/0 (15   )1/0 (6   )100 (4404  
384) 5/38( کارکنان   )3/36 (363   )6/18 (186   )5/4 (45   )1/2 (21   )100 (999  
46) 9/26(  اساتید   )7/32 (56   )6/24 (42   )5/13 (23   )3/2 (4   )100 (171  
13) 50(  سایر   )5/38 (10   )7/7 (2   )8/3 (1   0   )100 (26  
3703) 1/66(  جمع   )3/25 (1420  )5/6 (362  )5/1 (84   )6/0 (31   )100 (5600  

 
هاي زمانی اسـت و مـدیران   هاي زمانی اسـت و مـدیران     ریزي تقاضا، مشتمل بر سريریزي تقاضا، مشتمل بر سري  برنامهبرنامه

داده در داده در   سازد تا از نوسانات و تغییرات رخسازد تا از نوسانات و تغییرات رخ  ها را قادر میها را قادر می  کتابخانهکتابخانه
درك بهتـري  درك بهتـري  ، ، کارکرد امانـت و گـردش منـابع در طـی زمـان     کارکرد امانـت و گـردش منـابع در طـی زمـان     

بینـی  بینـی    کارگیري امکانـات پـیش  کارگیري امکانـات پـیش    با بهبا به  یکیکداشته باشند. در شکل داشته باشند. در شکل 
هـا در  هـا در    روند امانت کتـاب روند امانت کتـاب کاوي اکسل، کاوي اکسل،   شده در افزونه دادهشده در افزونه داده  تعبیهتعبیه

  13821382هــاي دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد از ســال هــاي دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد از ســال   کتابخانــهکتابخانــه
شـده بـراي   شـده بـراي     بینـی بینـی   شده است. رونـد پـیش  شده است. رونـد پـیش    نشان دادهنشان داده  13941394لغایت لغایت 

  13941394لغایـــت تابســـتان لغایـــت تابســـتان   9292-9393نیمســـال دوم ســـال تحصـــیلی نیمســـال دوم ســـال تحصـــیلی 
  شده است. شده است.   چین نشان دادهچین نشان داده  صورت خطصورت خط  بهبه

 

 
هاي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برحسب هر نیمسال تحصیلی ها در کتابخانه : روند امانت کتاب1 شکل  
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ــی ــراي بررس ــیب ــراي بررس ــمیم  وو  ب ــمیمتص ــري  تص ــريگی ــدت  خصــوصخصــوص  دردر  گی ــدتم ــب  م ــبمناس   مناس
ــراي  ــراي بـ ــته بـ ــدل دسـ ــت مـــدارك از مـ ــته امانـ ــدل دسـ ــت مـــدارك از مـ ــاس   امانـ ــر اسـ ــاس بنـــدي بـ ــر اسـ بنـــدي بـ

ــد.     ــتفاده شـ ــافت اسـ ــمیم ماکروسـ ــت تصـ ــوریتم درخـ ــد.    الگـ ــتفاده شـ ــافت اسـ ــمیم ماکروسـ ــت تصـ ــوریتم درخـ الگـ
ــته و      ــن، رش ــنس، س ــویت، ج ــوع عض ــاتی ن ــدهاي اطالع ــته و     فیل ــن، رش ــنس، س ــویت، ج ــوع عض ــاتی ن ــدهاي اطالع فیل
ــداد     ــد، تع ــت و تمدی ــه، امان ــات مراجع ــیلی، دفع ــع تحص ــداد    مقط ــد، تع ــت و تمدی ــه، امان ــات مراجع ــیلی، دفع ــع تحص مقط

هـــاي مورداســـتفاده، مـــدت عضـــویت، هـــاي مورداســـتفاده، مـــدت عضـــویت،   عنـــاوین و کتابخانـــهعنـــاوین و کتابخانـــه
ــوان و فاصــله هــر دفعــه  ــانگین دیرکــرد هــر عن ــوان و فاصــله هــر دفعــه می ــانگین دیرکــرد هــر عن ــه   می ــه مراجعــه ب مراجعــه ب

امانـــت، امانـــت،   مـــدتمـــدت  میـــانگینمیـــانگین  بنـــديبنـــدي  گـــروهگـــروه  بـــرايبـــرايهـــا هـــا   کتابخانـــهکتابخانـــه
درخـــت تصـــمیم را درخـــت تصـــمیم را   دودومورداســتفاده قـــرار گرفـــت. شــکل   مورداســتفاده قـــرار گرفـــت. شــکل   

ــر   بــراي مــدت امانــت نشــان مــیبــراي مــدت امانــت نشــان مــی ــر دهــد کــه صــحت مــدل آن ب دهــد کــه صــحت مــدل آن ب
  محاسبه شد. محاسبه شد. درصد درصد   8989//2727بندي بندي   اساس ماتریس طبقهاساس ماتریس طبقه

ــد  8787 ــددرص ــاب   درص ــا، کت ــاب اعض ــا، کت ــر از    اعض ــانتی را کمت ــاي ام ــر از  ه ــانتی را کمت ــاي ام روز و روز و   4646ه
ــد  1111 ــددرص ــین   درص ــین ب ــ  4646ب ــت ــودت داده  261261ا ا ت ــودت دادهروز ع ــد.   روز ع ــد. ان ــد  5959ان ــددرص   درص

ــت ــتاعضــاي هیئ ــین    اعضــاي هیئ ــت ب ــین  علمــی، امان ــت ب ــا   4646علمــی، امان ــا ت ــه   261261ت ــه روز را تجرب روز را تجرب

از اعضـاي ایـن گـروه کـه تـأخیر بـیش       از اعضـاي ایـن گـروه کـه تـأخیر بـیش         درصـد درصـد   5151انـد.  انـد.    کردهکرده
ــته  205205از از  ــتهروز داش ــین     روز داش ــانتی را ب ــدارك ام ــد، م ــین   ان ــانتی را ب ــدارك ام ــد، م ــا   261261ان ــا ت   560560ت

ــت داده ــت دادهروز برگشـ ــد.   روز برگشـ ــد. انـ ــد   9393انـ ــد درصـ ــدارك  درصـ ــجویان، مـ ــدارك  دانشـ ــجویان، مـ دانشـ
انـــد. قبـــل از ســـال انـــد. قبـــل از ســـال   ودت دادهودت دادهروز عـــروز عـــ  4646امـــانتی را کمتـــر از امـــانتی را کمتـــر از 

ــیلی  ــیلی تحص ــا  8989-9090تحص ــاتنه ــد   تنه ــه درص ــد س ــه درص ــاب   س ــجویان کت ــاب از دانش ــجویان کت ــا   از دانش ــا ه ه
ــین  ــین را ب ــا   4646را ب ــا ت ــه امانــت   261261ت ــه امانــت روز ب ــه  روز ب ــهگرفت ــه بعــدازآن     گرفت ــد ک ــه بعــدازآن   ان ــد ک ان

ــال، بــه   ــال، بــه  س ــد   1111س ــد درص ــت. نمــودار شــبکه      افــزایشافــزایشدرص ــت. نمــودار شــبکه    یافتــه اس یافتــه اس
نشـــان داد کـــه نـــوع نشـــان داد کـــه نـــوع   (Dependent Network)  وابســـتگیوابســـتگی

ــاریخ     ــدارك و تـ ــودت مـ ــأخیر در عـ ــزان تـ ــویت، میـ ــاریخ    عضـ ــدارك و تـ ــودت مـ ــأخیر در عـ ــزان تـ ــویت، میـ عضـ
زمـان  زمـان    ویت نسبت به سـایر عوامـل تـأثیر بیشـتري بـر مـدت      ویت نسبت به سـایر عوامـل تـأثیر بیشـتري بـر مـدت      عضعض

ــاب ــت کت ــابامان ــت کت ــبکه وابســتگی نشــان داد     امان ــد. بررســی ش ــا دارن ــبکه وابســتگی نشــان داد   ه ــد. بررســی ش ــا دارن ه
ــک   ــت ی ــدت امان ــر م ــل تأثیرگــذار ب ــاط عوام ــک  کــه ارتب ــت ی ــدت امان ــر م ــل تأثیرگــذار ب ــاط عوام ــه   کــه ارتب ــه طرف طرف

از سـایر عوامـل   از سـایر عوامـل   بوده و وابسـتگی آن بـه نـوع عضـویت بیشـتر      بوده و وابسـتگی آن بـه نـوع عضـویت بیشـتر      
 ..بوده استبوده است

    

 
هاي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هاي فارسی و التین در کتابخانه : درخت تصمیم مدت امانت کتاب2 شکل  

 
عوامـل مـرتبط بـا میـزان دیرکـرد مـدارك را نشـان        عوامـل مـرتبط بـا میـزان دیرکـرد مـدارك را نشـان          سهسه  شکلشکل

دانشـجویان، مـدارك امــانتی را بـا کمتــر    دانشـجویان، مـدارك امــانتی را بـا کمتــر    درصــد درصــد 9696دهـد.  دهـد.    مـی مـی 
ــه عـــــودت   1818از از  ــه عـــــودت روز دیرکـــــرد بـــــه کتابخانـــ انـــــد. انـــــد.   دادهدادهروز دیرکـــــرد بـــــه کتابخانـــ

ــه ــراي حرف ــهدانشــجویان دکت ــراي حرف ــه آن  دانشــجویان دکت ــه آناي کــه فاصــله مراجع ــه   اي کــه فاصــله مراجع ــه هــا ب هــا ب
ــین  ــه ب ــین کتابخان ــه ب ــا   2626کتابخان ــا ت ــود  119119ت ــودروز ب ــاطع  ، ، روز ب ــایر مق ــه س ــبت ب ــاطع  نس ــایر مق ــه س ــبت ب نس

علمــی علمــی   انــد. اعضــاي هیئــتانــد. اعضــاي هیئــت  تحصــیلی دیرکــرد بیشــتري داشــتهتحصــیلی دیرکــرد بیشــتري داشــته

ــرد     ــانتی دیرک ــدارك ام ــودت م ــا در ع ــایر اعض ــه س ــرد    نســبت ب ــانتی دیرک ــدارك ام ــودت م ــا در ع ــایر اعض ــه س نســبت ب
دي دي بنـ بنـ   اند. اعتبـار مـدل بـر اسـاس مـاتریس طبقـه      اند. اعتبـار مـدل بـر اسـاس مـاتریس طبقـه        بیشتري داشتهبیشتري داشته

  محاسبه شد. محاسبه شد. درصد درصد   9191//1616
ــویت،     ــروه عض ــؤثر گ ــه م ــب رابط ــه ترتی ــتگی، ب ــبکه وابس ــویت،    ش ــروه عض ــؤثر گ ــه م ــب رابط ــه ترتی ــتگی، ب ــبکه وابس ش
مــدت امانــت مــدارك، فاصــله مراجعــه و مقطــع تحصــیلی را  مــدت امانــت مــدارك، فاصــله مراجعــه و مقطــع تحصــیلی را  

 داد. داد. بر میزان تأخیر در عودت مدارك امانتی نشان بر میزان تأخیر در عودت مدارك امانتی نشان 
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هاي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند امانتی در کتابخانه: درخت تصمیم مدت دیرکرد مدارك 3 شکل  

 

ــه ــهاعضــا ب ــه    3535طــور متوســط طــور متوســط   اعضــا ب ــدت عضویتشــان ب ــه  مــدرك در م ــدت عضویتشــان ب مــدرك در م
دهـد تعـداد   دهـد تعـداد     نشان مـی نشان مـی   چهارچهار  شکلشکلطور که طور که   اند. هماناند. همان  گرفتهگرفته  امانتامانت

بر اساس مقطع تحصیلی متفاوت بـوده و تعـداد   بر اساس مقطع تحصیلی متفاوت بـوده و تعـداد     امانتامانتمدارك مدارك 
اي اي   ها با افزایش مقطع تحصـیلی از دیـپلم تـا دکتـري حرفـه     ها با افزایش مقطع تحصـیلی از دیـپلم تـا دکتـري حرفـه       آنآن

یافته است. اعضاي کارمنـد دانشـگاه بـا مقطـع دکتـري      یافته است. اعضاي کارمنـد دانشـگاه بـا مقطـع دکتـري        افزایشافزایش
علمی و دانشجویان این مقطـع  علمی و دانشجویان این مقطـع    تخصصی نسبت به اعضاي هیئتتخصصی نسبت به اعضاي هیئت

 اند.اند.  گرفتهگرفته  تحصیلی تعداد مدارك بیشتري به امانتتحصیلی تعداد مدارك بیشتري به امانت

  
 

 
 

هاي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شده در کتابخانه گرفته : درخت تصمیم تعداد مدارك امانت4شکل   
 

  سـایر سـایر   گرفتنگرفتن  امانتامانت  بابا  مداركمدارك  یکیک  امانتامانت  بینبین  ارتباطارتباط  بینیبینی  پیشپیش
  هـا هـا   کتابخانـه کتابخانـه   دردر  کـاوي کـاوي   دادهداده  کاربردهايکاربردهاي  ازاز  دیگردیگر  مدارك، یکیمدارك، یکی

کـاوي  کـاوي    . با استفاده از ابزار تحلیل سبد خرید در افزونه داده. با استفاده از ابزار تحلیل سبد خرید در افزونه دادهاستاست
ــافت،    ــوانین وابســتگی ماکروس ــر اســاس الگــوریتم ق ــافت،   اکســل ب ــوانین وابســتگی ماکروس ــر اســاس الگــوریتم ق اکســل ب

شده توسط اعضا در سـطح  شده توسط اعضا در سـطح    گرفتهگرفته  هاي امانتهاي امانت  هاي کتابهاي کتاب  موضوعموضوع
ــان  ــان اطمین ــد  9090اطمین ــددرص ــد   درص ــی ش ــد بررس ــی ش ــدول . . بررس ــدول در ج ــدادي از   دودودر ج ــدادي از تع تع

شـده  شـده    ها گـزارش ها گـزارش   گانه کتابگانه کتاب  و سهو سههاي موضوعی دوگانه هاي موضوعی دوگانه   ترکیبترکیب
طـور  طـور    . همـان . همـان اسـت اسـت   است که بیشتر مورداستفاده اعضا قرارگرفتهاست که بیشتر مورداستفاده اعضا قرارگرفته

هاي فارسـی بـا موضـوع    هاي فارسـی بـا موضـوع      مشخص است کتابمشخص است کتابسه سه که در جدول که در جدول 
هـاي فارسـی کلیـات    هـاي فارسـی کلیـات      کلیات فیزیولوژي انسانی به همراه کتـاب کلیات فیزیولوژي انسانی به همراه کتـاب 

انـد و هـر   انـد و هـر     شـده شـده   گرفتـه گرفتـه   عضو به امانـت عضو به امانـت   11381138کالبدشناسی توسط کالبدشناسی توسط 
ــه  ــه عضــو ب ــور متوســط    عضــو ب ــور متوســط  ط ــ  1111ط ــم ــن موضــوعات را  م ــن موضــوعات را  درك از ای درك از ای
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هـا را تمدیـد کـرده اسـت.     هـا را تمدیـد کـرده اسـت.       دفعـه آن دفعـه آن   1111گرفته یـا اینکـه   گرفته یـا اینکـه     امانتامانت
هاي این دو موضوع بیشترین میزان تراکنش هاي این دو موضوع بیشترین میزان تراکنش   استفاده توأم کتاباستفاده توأم کتاب

انـد.  انـد.    دفعه) را بـه خـود اختصـاص داده   دفعه) را بـه خـود اختصـاص داده     1241012410امانت و تمدید (امانت و تمدید (
هـاي  هـاي    گانـه اطلـس  گانـه اطلـس    طور استفاده از ترکیـب موضـوعی سـه   طور استفاده از ترکیـب موضـوعی سـه     همینهمین

جراحــی و ســؤاالت دســتیاري و جراحــی و ســؤاالت دســتیاري و   پزشــکی، مجموعــه ســؤاالتپزشــکی، مجموعــه ســؤاالت
دفعـه مـورد امانـت و    دفعـه مـورد امانـت و      16021602نفـر از اعضـا   نفـر از اعضـا     5353انترنی توسـط  انترنی توسـط    پرهپره

  تمدید قرارگرفته است. تمدید قرارگرفته است. 

 
شده با استفاده از الگوریتم قوانین وابستگی گرفته هاي امانت : تحلیل موضوع کتاب3 جدول  

کل دفعات 
امانت و 

(درصد)تمدید  

میانگین 
دفعات 
 امانت

 اعضا
تعداد 
 (درصد)

ها موضوع کتاب  

12410 )1/3(  9/10  1138 )3/20(  کلیات فیزیولوژي انسانی (فارسی) * کلیات کالبدشناسی (فارسی) 

وع
وض

و م
ب د

رکی
 ت

11020 )8/2(  2/17  641 )4/11( هاي ویژه (فارسی) ها و مجموعه سؤاالت پرستاري (فارسی) * پرستاري مراقبت چکیده   
10948 )7/2(  8/11  926 )5/16(  اطلس کالبدشناسی (التین) * کلیات کالبدشناسی (فارسی) 
10785 )6/2(  8/10  1001 )8/17( شیمی (فارسی) * کلیات کالبدشناسی (فارسی) کلیات زیست   

10453 )6/2(  4/13  781 )9/13( هاي پرستاري و مراقبت (فارسی) هاي ویژه (فارسی) * مهارت پرستاري مراقبت   

10303 )5/2(  11 935 )7/16( شیمی (فارسی) و کلیات فیزیولوژي انسانی (فارسی) کلیات زیست   

9860 )4/2(  8/16  587 )4/10( هاي پرستاري و مراقبت (فارسی) ها و مجموعه سؤاالت پرستاري (فارسی) * مهارت چکیده   

9555 )3/2(  1/17  559 )9/9( مجموعه سؤاالت پرستاري (فارسی)ها و  پرستاري کودکان (فارسی) * چکیده   

9292 )2/2(  12 772 )7/13(  اطلس کالبدشناسی (التین) * کلیات فیزیولوژي انسانی (فارسی) 
9789 )1/2(  1/16  545 )7/9( ها و مجموعه سؤاالت پرستاري (فارسی) پرستاري اعصاب و روان (فارسی) * چکیده   

 . . . 

 . . . 

 . . . 

 . . . 

 

1602 )41/0(  2/30  53 )95/0( ها و مجموعه سؤاالت جراحی و بیهوشی (فارسی)  اطلس کلیات پزشکی (التین) * چکیده 
انترنی (فارسی) ها و سؤاالت دستیاري و پره * چکیده  

وع
وض

سه م
ب 

رکی
 ت

1547 )39/0(  8/36  42 )75/0( (فارسی) * انترنی  ها و سؤاالت دستیاري و پره اطلس کلیات پزشکی (فارسی) * چکیده 
ها و سؤاالت علوم پایه (فارسی) چکیده  

1522 )39/0(  4/43  35 )63/0( ها و مجموعه سؤاالت پرستاري (فارسی) *  هاي پرستاري (فارسی) * چکیده فلسفه و نظریه 
هاي پرستاري و مراقبت (فارسی) مهارت  

1519 )39/0(  31 49 )88/0( ها و سؤاالت  شناسی (فارسی) * چکیده آسیباطلس کلیات پزشکی (فارسی) * کلیات  
انترنی (فارسی) دستیاري و پره  

1436 )36/0(  35 41 )73/0( هاي  هاي ویژه (فارسی) * مهارت هاي پرستاري (فارسی) * پرستاري مراقبت فلسفه و نظریه 
 پرستاري و مراقبت (فارسی)

 . . . 

 . . . 

 . . . 

 . . . 

Min. Rule Probability = 90% 
 

امانت گرفته شده هاي هاي   هاي کتابهاي کتاب  ابستگی موضوعابستگی موضوعوو  پنجپنج  شکلشکلدر در 
ها در این ها در این   شده است. برخی از گرهشده است. برخی از گره  نشان دادهنشان داده  درصددرصد  9090  با احتمالبا احتمال

بینی شونده هستند. الگـوي  بینی شونده هستند. الگـوي    بینی کننده و برخی پیشبینی کننده و برخی پیش  شکل پیششکل پیش
هـا بـر اسـاس    هـا بـر اسـاس      هاي امانـت و گـردش کتـاب   هاي امانـت و گـردش کتـاب     شده در دادهشده در داده  کشفکشف

هـاي  هـاي    الگوریتم قوانین وابستگی نشـان داد اعضـایی کـه کتـاب    الگوریتم قوانین وابستگی نشـان داد اعضـایی کـه کتـاب    

، ، انـد انـد   گرفتـه گرفتـه   هاي گوش و حلق و بینی را به امانتهاي گوش و حلق و بینی را به امانت  کلیات بیماريکلیات بیماري
ــ ــکت ــم    ابابکت ــوعات چش ــا موض ــایی ب ــم  ه ــوعات چش ــا موض ــایی ب ــکی، روان  ه ــکی، روانپزش ــکی،   پزش ــکی، پزش پزش

ها و مجموعه سؤاالت ها و مجموعه سؤاالت   هاي کودکان، نوار قلب و چکیدههاي کودکان، نوار قلب و چکیده  بیماريبیماري
هاي واگیـردار را نیـز امانـت خواهـد گرفـت. همچنـین       هاي واگیـردار را نیـز امانـت خواهـد گرفـت. همچنـین         بیماريبیماري

هاي کودکان هاي کودکان   هایی با موضوع کلیات بیماريهایی با موضوع کلیات بیماري  اعضایی که کتاباعضایی که کتاب
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  اند. اند.   گرفتهگرفته  هاي گوش و حلق و بینی را امانتهاي گوش و حلق و بینی را امانت  و کلیات بیماريو کلیات بیماريریز ریز   ننهاي اطلس دستگاه غدد دروهاي اطلس دستگاه غدد درو  اند، قبالً کتاباند، قبالً کتاب  گرفتهگرفته  را امانترا امانت
 

 
 

)درصد90>=شده با استفاده از الگوریتم قوانین وابستگی (احتمال  گرفته هاي امانت : وابستگی موضوعی کتاب5شکل   
 

 

 
  
  
 

کـاوي در   در این مطالعه تـالش شـد بـا اسـتفاده از افزونـه داده     
هــاي امانــت و گــردش منــابع کتابخانــه  افــزار اکســل، داده نــرم

کاوي مـورد تحلیـل    هاي ساده داده صورت کاربردي با روش به
هـا کشـف و مـورد     قرار گیـرد تـا الگوهـا و روابـط پنهـان داده     

کـارکرد اعضـا و    برداري قرار گیرد. در ابتدا بررسی کلـی  بهره
درصــد کــل  77شــده نشــان داد کــه بــیش از  مــدارك اســتفاده

هـاي مطالعـه    درصد کل کتاب 90هاي گردش منابع و  تراکنش
دهنـده اهمیـت    شده است که نشان شده توسط دانشجویان انجام

  هاي دانشگاهی است.  دانشجویان در کتابخانه
مانـت هـر   بندي اعضا بر اساس میانگین فاصله زمانی بـین ا  طبقه

طور متوسط کمتـر   درصد اعضا به 66عنوان کتاب نشان داد که 
انـد (جـدول    گرفتـه  روز، یک عنوان کتاب بـه امانـت   35از هر 

هـا   توان بـه نیـاز آن   می، ). با شناخت رفتار اعضا در کتابخانهدو
 66توان نتیجـه گرفـت کـه     بندي اعضا می لذا از گروه، پی برد

دانشـجو هسـتند در هـر نیمسـال     درصد اعضاي فعال که عمدتا  

عنـوان کتـاب مطالعـه     پـنج تـا   چهـار طـور متوسـط    تحصیلی به
بنـدي   اش اذعـان کـرد طبقـه    کنند. پینگ یو نیـز در مطالعـه   می

منظور ارائـه   گیرندگان و بررسی خصوصیات هر گروه به امانت
و منجر بـه ارتقـاي کیفیـت     استها مفید  خدمات مناسب به آن

  .  ]10[واهد شد خدمات در کتابخانه خ
هــاي امانــت و بازگشــت کتــاب، سفارشــات، خــدمات  فعالیــت

جملـه خـدماتی    تأمین مدرك، استفاده کـاربران از اینترنـت از  
هستند که قابلیت بررسی و تحلیل از طریق سري زمـانی را دارا  

باشــند. بررسـی رونــد گـردش منــابع در یـک دوره زمــانی     مـی 
ــابع در     ده ــت من ــت و بازگش ــراي امان ــا ب ــان داد تقاض ــاله نش س

هـاي دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد تقریبـا  از نظـم         کتابخانـه 
. مطالعـات گذشـته   )یـک یکسانی برخوردار بوده است (شـکل  

هـاي امانـت و گـردش     دهد تحلیل گـزارش تـراکنش   نشان می
منابع در طی زمان و بررسی میزان استفاده اعضا از بخش امانت 

. در زمـان  ]10[ در مدیریت نیروي انسانی کتابخانه مـؤثر اسـت  
توان با تمرکـز بـر خـدمات گـردش منـابع و در       اوج تقاضا می

کنـان را بـه مرتـب کـردن     تـوان کار  مـی ، زمان کـاهش تقاضـا  
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هاي پژوهشی و استفاده بهینه از اوقات فراغت  ها، فعالیت کتاب
اي در امانت و گردش  ترغیب کرد. با استفاده از الگوهاي دوره

ریـزي کــرد.   تـوان خـدمات گــردش منـابع را برنامـه     منـابع مـی  
تـوان بـراي ارتقـاي کیفیـت خـدمات واحـدهاي        می ،همچنین

سـالیانه تـدوین کـرد. در مطالعـات      مرتبط، یک برنامـه علمـی  
زیرا ، سري زمانی به دلیل روش مشاهده، خطا انکارناپذیر است

هاي تأییدشـده و   نظمی در کنار هم هستند. قسمت اختالل و بی
امـا  ، هـاي زمـانی وجـود دارنـد     هـاي تصـادفی در سـري    بخـش 

پذیرش است یا قسمتی که بـه   توان بر اساس قسمتی که قابل می
  قضاوت کرد. ، ک استواقعیت نزدی

 ردبینـی کـ   توان نوسانات امانت و بازگشت منابع را پیش اگرچه می
هاي زمانی، نظم منطقـی در کـار ایجـاد     و با استفاده از تحلیل توالی

ــ ــره ردک ــداکثر به ــت  و ح ــانی را داش ــروي انس ــرداري از نی ــا ، ب ام
روش ایــن اســت کــه تعــداد اعضــا و  شــرط اســتفاده از ایــن  پــیش
ادي داشـته  ینسبتا  پایدار و ثابت بماند. اگر اعضا تغییرات زها  کتاب

ــند ( ــه  باش ــه از جمل ــرات حرف ــوزش و   تغیی ــیوه آم ــداد، ش اي، تع
ــالس  ــزاري ک ــاعات برگ ــوختن، س ــی در   آم ــب تغییرات ــا) موج ه

تقاضــاهاي امانــت و بازگشــت مــدارك خواهــد شــد کــه در ایــن 
  .  ]13[بینی دوباره انجام شود  تحلیل و پیش دبای صورت می

هـاي   تـرین تکنیـک   گیري تقریبا  یکی از رایـج  درخت تصمیم
تـرین زمینـه کـاري درخـت تصـمیم،       کاوي است. معمـول  داده

بنـدي اسـت. در سـاخت یـک مـدل، الگـوریتم ارزیـابی         دسـته 
ــه   مــی کنــد کــه هــر مشخصــه ورودي در مجموعــه داده چگون

گذارد و سپس از این  تأثیر می، شده بینی درنتیجه مشخصه پیش
منظـور سـاخت    تـرین رابطـه را بـه    هـاي ورودي، قـوي   شخصهم

کــه گــره نامیــده  ،کنــد هــا اســتفاده مــی اي از تقســیم مجموعــه
شوند و ایـن ترتیـب    هاي جدید به مدل اضافه می شوند. گره می

. در ایـن مطالعـه   ]16[گیـرد   یک ساختار درختـواره شـکل مـی   
، ماکروسـافت تالش شد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم 

عوامل مؤثر بر مدت امانت، دیرکـرد و تعـداد مـدارك امـانتی     
دهنـد   نشـان مـی   سهو  دوهاي  طور که شکل بررسی شود. همان

 46گرفته بودند کمتر از  هایی که امانت درصد اعضا، کتاب 87
ــودت داده   ــه ع ــه کتابخان ــد و  روز ب ــجویان   96ان ــد دانش درص

انـد.   تـأخیر عـودت داده  روز  18مدارك امانتی را بـا کمتـر از   
هـاي دانشـگاه    هـا در کتابخانـه   که مدت امانت کتـاب  ازآنجایی

علوم پزشکی بیرجنـد بـراي دانشـجویان، کارکنـان و اعضـاي      
رسد افـزایش مـدت    به نظر می، شده است روز تعیین 14میهمان 

 14باشند از  هاي تکراري می هایی که داراي نسخه امانت کتاب
هــاي تمدیــد و درنهایــت  نــد تــراکنشتوا مــی، روز 30روز بــه 

تـوجهی کـاهش دهـد.     دیرکرد مدارك امانتی را به میزان قابل
کـه   هـا، درصـورتی   دیگر افزایش مدت امانـت کتـاب   عبارت به

توانـد موجـب    مـی ، منجر به کـاهش دسترسـی بـه منـابع نشـود     
افزایش رضایت اکثریـت اعضـا گـردد. آگـاهی کتابـداران از      

تواند مبناي زمـان   ازگشت مدارك، میرفتار اعضا در امانت و ب
ــابع باشــد درصــد  93کــه  لــذا ازآنجــایی، پیگیــري دیرکــرد من

روز بـه کتابخانـه    46هاي امـانتی را کمتـر از    دانشجویان کتاب
روز  46توان براي دانشجویانی کـه بـیش از    می، اند عودت داده

پیگیـري دیرکـرد را انجـام داد. ایـن تصـمیم،      ، دیرکرد دارنـد 
هاي جـانبی را بـه همـراه     ی در نیروي انسانی و هزینهجوی صرفه

  خواهد داشت. 
ــبکه وابســتگی معــرف قــدرت مشخصــه     ــاي ورودي در  ش ه

باشند. هر گره بیانگر یک مشخصـه و   بینی متغیر هدف می پیش
. ]16[ هر بردار نشانگر وجـود یـک رابطـه بـین دو گـره اسـت      

 در اهـ  کتـاب  دیرکـرد  و امانـت  مدت بر مؤثر متغیرهاي بررسی
 تـرین  عضـویت، مهـم   نـوع  متغیـر  کـه  داد نشان حاضر پژوهش
ــل ــدت در عامـ ــت مـ ــرد و امانـ ــدارك دیرکـ ــت مـ . در اسـ

هاي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مدت مجاز امانـت   کتابخانه
روز و  30علمی دانشـگاه،   ها براي اساتید و اعضاي هیئت کتاب

شـده و قـوانین جریمـه دیرکـرد      روز تعیین 14براي سایر اعضا 
شـود.   تـر اعمـال مـی    گیرانـه  مدارك بـراي دانشـجویان سـخت   

 و سـه  دوهـاي   رو بـر اسـاس اطالعـات منـدرج در شـکل      ازاین
علمـی   توان نتیجه گرفت که عموما  اساتید و اعضـاي هیئـت   می

هـا را در   زمان بیشتري کتـاب  دانشگاه نسبت به سایر اعضا مدت
شـان را در موعـد    اختیاردارند و احتمال اینکـه مـدارك امـانتی   

  زیاد است. ، شده عودت ندهند تعیین
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اعضـا  هـاي مختلـف    بررسی تعداد مدارك امانتی توسط گروه
هــاي دانشـگاه علــوم پزشــکی   نشـان داد کــه اعضـاي کتابخانــه  

مدرك بـه   35طور متوسط  بیرجند در طول مدت عضویتشان به
شـده   نیز نشان داده چهارطور که در شکل  اند. همان گرفته امانت
تأثیر بیشتري ، مقطع تحصیلی اعضا نسبت به سایر عوامل، است

توانـد   یج این بخش میدر تعداد مدارك امانتی داشته است. نتا
بر تعیین مدارك مجاز قابل امانت اعضا تـأثیر داشـته باشـد. بـر     

هـاي دانشـگاه علـوم     شـود در کتابخانـه   این اساس پیشـنهاد مـی  
پزشکی بیرجند تعداد مدارك مجاز براي اعضا بر اساس مقطع 
تحصیلی تعیین شود. بررسی گـردش منـابع کتابخانـه مرکـزي     

مینامی نشان داد که بـیش از نیمـی    دانشگاه کیوشو ژاپن توسط
گیرنـد.   کتـاب در سـال امانـت مـی     پـنج از دانشجویان حـداقل  

درصـد و دانشـجویان    23دانشـجویان مقطـع کارشناسـی ارشـد     
درصد حجـم گـردش منـابع را بـه خـود       16دکتري تخصصی 

ــد اختصــاص داده ــامی  ]12[ ان ــه مین ــه روش بررســی مطالع . البت
 چهارطور که شکل  ست اما همانبامطالعه حاضر متفاوت بوده ا

طـور متوسـط در    دهد دانشجویان مقطع کارشناسـی بـه   نشان می
انـد کـه متوسـط     گرفته کتاب به امانت 32طی دوره عضویتشان 

استفاده ساالنه دانشجویان ایـن مقطـع بـه نتـایج مطالعـه مینـامی       
  نزدیک است. 

هـا   تحلیل سبد خرید، توانایی فهم این مطلب است که مشـتري 
دهند، یا سـبد خریـد    طورمعمول چه کاالهایی را سفارش می هب

. بـــا تحلیــل منـــابع  ]16[ دهــد  را چــه اقالمـــی تشــکیل مـــی  
بـا اسـتفاده از الگـوریتم قـوانین     ها  شده در کتابخانه گرفته امانت

ــابع را   مــیوابســتگی  ــوان ترجیحــات اعضــا در اســتفاده از من ت
. ]17[ کـرد مـال  و مدیریت بهتري بر منابع کتابخانه اعشناسایی 

ــدول   ــان داد (ج ــی نش ــن بررس ــت  دوای ــه امان ــب دوگان ) ترکی
هاي فارسـی کلیـات فیزیولـوژي انسـانی و کالبدشناسـی       کتاب

ــین   ــت. هم ــته اس ــرار را داش ــترین تک ــري   بیش ــت گی ــور امان ط
هاي  هاي التین کلیات پزشکی که عمدتا  مجموعه اطلس اطلس

CIBA  ــده ــراه چکی ــه هم ــی و   هســتند ب ــؤاالت جراح ــا و س ه
انترنـی بیشـترین    سؤاالت آمادگی براي آزمون دستیاري و پـره 

 5انـد. همچنـین در شـکل     گانـه داشـته   هاي سه تکرار را ترکیب
منظور شناسایی تقدم و تـأخر در   ها به وابستگی موضوعی کتاب

بـط  منظـور کشـف روا   شده است. پینگ یو به استفاده نشان داده
ــوانین   بــین داده هــاي امانــت مــدارك کتابخانــه از الگــوریتم ق

هـاي   وي دریافـت کـه تحلیـل کتـاب    . وابستگی اسـتفاده کـرد  
هـاي موردنیـاز    تواند به تأمین کتاب می، موردتوجه خوانندگان

سازي کمک کند. وي در مطالعـه خـود نشـان     ها و مجموعه آن
ت همـراه بـا   هـاي موضـوع ادبیـا    داد که میزان استفاده از کتاب

هاي زبان، تاریخ و جغرافیا، اقتصاد، فلسـفه،   هاي موضوع کتاب
درصـد   75فن اوري و علوم اجتماعی بیشتر بوده است و بیش از 

هـاي   اند از کتـاب  گرفته هاي ادبیات را امانت اعضایی که کتاب
. زانـگ و  ]10[انـد   موضوع تاریخ و جغرافیا نیز اسـتفاده کـرده  

شـده، گــزارش   گرفتـه  ل منـابع امانـت  همکـارانش نیـز در تحلیـ   
هـاي   کردند که دانشـجویان مهندسـی مکانیـک هرگـز کتـاب     

اند و بیشترین  موضوع علوم سیاسی و حقوق را به امانت نگرفته
هاي ریاضیات و علوم وابسته بوده است.  ها از کتاب استفاده آن

همچنین با افزایش سابقه تحصیلی دانشـجویان دانشـکده علـوم    
هـاي ادبیـات کـاهش و     هـا از کتـاب   زان اسـتفاده آن می، انسانی

 یافتـه اسـت   هـاي موضـوع حقـوق افـزایش     امانت گرفتن کتاب
دهد  . بررسی مطالعات قبلی و نتایج مطالعه حاضر نشان می]15[

شده و شناخت عالیق و رفتار امانـت و   گرفته تحلیل منابع امانت
، سـت گردش منابع که منشـأ گرفتـه از نیـاز اطالعـاتی اعضـا ا     

هـا و ارتقـاي کیفیـت خـدمات      تواند در مـدیریت کتابخانـه   می
  .  مناسب باشد

کاوي براي کشف الگوهـا و روابـط بـین     استفاده از روش داده
توانـد   هاي تراکنشی امانت و گردش منابع در کتابخانه مـی  داده

بـه اســتفاده بهینـه از نیــروي انســانی، شـناخت نیازهــاي واقعــی    
ارائـه بـه اعضـا،     میزان خـدمات قابـل   کاربران، تدوین قوانین و

هـاي   تخصیص مناسب بودجه براي تأمین منابع موردنیاز گـروه 
مختلف، تحول در خدمات مرجـع و ظهـور خـدمات جدیـدي     

  منجر شود. ، مانند پیشنهاد منابع مناسب به اعضا
توانند کیفیت تعامل بـین   کاوي می ها با استفاده از داده کتابخانه

شـده   هـاي گـردآوري   را بهبود بخشـند. داده خود و کاربرانشان 
تواننـد بـا اسـتراتژي     اي اسـت کـه مـی    حاوي اطالعات ارزنـده 

هـاي کتابخانـه    گیـري  کتابخانه یکی شده و براي بهبود تصـمیم 
کاوي ماهیت چرخه مانند دارد  . داده]18[مثمر ثمر واقع گردند 
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زیرا در پی کشف الگوها، سؤاالت بیشتري پیش خواهـد آمـد   
ــه د ــی ک ــکل م ــد را ش ــدي فراین ــد ور بع ــره. دهن ــرداري از  به ب

کاوي، مطمئنـا  بـراي متخصصـان     هاي پیشرفته مثل داده فناوري
کتابداري و مـدیران مؤسسـات آموزشـی یـک چـالش دائمـی       

ها خالقیت طلبند و براي نوآوري تالش  خواهد بود؛ چراکه آن
  . ]5[ کنند می

کـاوي بسـیار    فراینـد داده ها بـراي اسـتفاده در    سازي داده آماده
ضـرورت دارد متناسـب بـا هـر     . فرسـا اسـت   گیر و طاقـت  وقت

ها و فیلدهاي اطالعاتی مناسبی تهیـه   کارکرد مورد انتظار، داده
و مورداستفاده قرار گیرند. شرایط و قوانین حاکم بر کتابخانه و 

لـذا  ، هاي تراکنشی گردش منـابع تـأثیر دارد   تنوع اعضا بر داده
الزم است بـه شـرایط   ، ها تفسیر الگوها و روابط بین دادههنگام 

ــاي      ــات کتابخانــه و شــناخت صــحیح اعضــا و نیازه و امکان
  ها توجه شود.  اطالعاتی آن

 به تحلیلی ابزارهاي نوع در شگرفی پیشرفت کاوي داده اگرچه
 کاربردپـذیري  در نیـز  هـایی  محدودیت است، اما آورده وجود

 کــه اســت ایــن هــا محــدودیت ایــن از یکــی. دارد وجــود آن
اخیـرا   . ]19[انـد   نشده استانداردسازي هنوز کاوي داده ابزارهاي

کـاوي یـا    هـاي مربـوط بـه داده    تعداد، تنوع و پیچیدگی طـرح 
هاي اطالعاتی شتاب بیشـتري گرفتـه و    کشف دانش در پایگاه

هـاي مربـوط بـه فراینـد توسـعه       الزم است استانداردسازي جنبه
 ه کاربسـت قرار گیرد تا بتوان نتایج مربوط را بها موردتوجه  آن

رو  . ازایـن ]20[ ها را مجدد مورداستفاده قرارداد و در آینده، آن
شود محققان این حوزه، استانداردسازي اسـتفاده از   پیشنهاد می
ــون داده ــداري و    فن ــدمات کتاب ــش در خ ــف دان ــاوي و کش ک

  رسانی را موردتوجه قرار دهند. اطالع
  
  

 را خـود  قـدردانی  و سپاس مراتب وسیله بدین مقاله نویسندگان
 هـاي  راهنمـایی  خـاطر  بـه  زاده قاضـی  مهـدي  مهنـدس  آقاي از

 .دارند می اعالم SQL افزار نرم کارگیري به در ایشان ارزنده
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  Beydokhti H1/ Riahinia N2 

Abstract 
 

Introduction: Data mining is a process for discovering meaningful relationships and 
patterns from data. Identify behavior patterns of libraries users can helps improve decision-making 
in libraries. This study aimed to analyze the interlibrary loan transactions in Birjand University of 
Medical Sciences using data mining algorithms. 
Methods: In this descriptive study, knowledge discovery and data mining were used to determine 
patterns of interlibrary transactional and circulation data in Birjand University of Medical 
Sciences. Information on the members and circulation transactions was extracted from the library 
database, and saved in Excel file format after adding some computational fields. Data were 
processed using Microsoft SQL Server 2008 Data Mining Add-Ins, Office 2007. Classification 
Matrix was used to evaluate the accuracy of the models. The findings were reported in tables and 
graphs. 
Results: 394,011 records of library circulation transactions from 5600 members were collected up 
to 20th of June 2013. Flow of transactions per semester was of a regular sequence. About 87% of 
the borrowed books were returned less than 46 days and 96% of students fail to return books on 
due date and the delay time is less than 18 days. The members borrowed 35 books on average 
during their membership. Related subject of interest to members was discovered through 
association rule algorithm. 
Conclusion: Data mining can be used for identifying behavior patterns of members, classifying 
and identifying factors affecting the duration of book loan and delay. Revealed patterns are 
suggested for decision-making in human resources management and development of regulations 
on library circulation services. 
Keywords: Data Mining, Library Administration, Library Surveys, Library Automation, 
Information Management 
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