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Abstract: Increasing massive amount of data and using them to
improve the quality of management decisions are the problems of
libraries and information centers. In the meantime, a powerful data
mining tool can analyze data to predict and analyze user transactions
and stop wasting time to use useful data from among massive data,
identify valid patterns and unknown relationships, and help libraries
in strategic decision-making and effective management assistance.
This study using association rules technique, which is one of the data
mining methods, seeks to analyze the transactions of user lending
and discover their access pattern. In this cross-sectional descriptive
study required data were collected from transactions of users of the
libraries and information centers of Hamedan University of Medical
Sciences and after preprocessing these data, the total number of
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6636 user transactions was 132833 using a census method during a three-year period
examined. The results of this study showed that most transactions and referrals with the score
of 20.7±24.4 were related to the students and the highest delay and duration of loan respectively
with the score of 884.3±1396.9 and 885.7±1765.3 related to the faculty members. Also, the
rules derived from the Apriori algorithm showed by providing a users access pattern based
on demographic information and determining subject dependence of information resources
could be used as an appropriate pattern for analyzing and predicting user transactions. Using
association rules technique and implementing the Apriori algorithm, the best rules governing
the data set were extracted. Therefore, using association rules technique can be designed
as a book advisory system in libraries and information centers. Managers and policy-makers
can also use these patterns and rules to align their supply and information resources with
the real needs of their members, and can benefit greatly from library procurement, collection,
management and services.
Keywords: Data Mining, Association Rules, Apriori Algorithm, Library Users, Library
Circulation Records, Academic Libraries, Hamedan University of Medical Science
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چكيــده :افزایــش حجــم چشــمگیر دادههــا و اســتفاده از آنهــا جهــت بهبــود
کیفیــت تصمیمــات مدیریتــی از معضــات کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی
اســت .در ایــن میــان ابــزار پرتــوان دادهکاوی میتوانــد بــا تحلیــل دادههــا بهمنظــور
پیشبینــی و تحلیــل تراکنشهــای کاربــران و جلوگیــری از اتــاف وقــت آنهــا
ِ
اطالعــات مفیــد از میــان انبــوه دادههــا بــه تشــخیص الگوهــای
در اســتفاده از
معتبــر و رابطههــای نامعلــوم بپــردازد و کتابخانههــا را در تصمیمگیریهــای
راهبــردی و مدیریــت اثربخــش یــاریرســاند .ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از رویکــرد
قوانیــن انجمنــی کــه یکــی از روشهــای دادهکاوی اســت ،در صــدد تحلیــل
تراکنشهــای امانــت کاربــران و کشــف الگــوی دسترســی آنهاســت .در ایــن
مطالعــة توصیفــی کــه از نــوع مقطعــی اســت ،دادههــای مــورد نیــاز از تراکنشهــای
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کاربــران کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی «دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان» جم ـعآوری شــد و پــس
از اعمــال پیشپــردازش بــر روی ایــن دادههــا در نهایــت132833 ،تراکنـش  6636نفــر از کاربــران طــی
بــازة زمانــی ســه ســاله ب ـهروش سرشــماری مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه
بیشــترین تراکنشهــا و مراجعــات بــا نمــرة  ،20/7 ± 24/4مربــوط بــه دانشــجویان و بیشــترین دیرکــرد و
مدتزمــان امانــت بهترتیــب بــا نمــرة  884/3 ± 1396/9و  885/7 ±1765/3مربــوط بــه اعضــای هیئــت
علمــی بــوده اســت .همچنیــن ،قوانیــن حاصــل از الگوریتــم  Aprioriبــا ارائــة الگــوی دسترســی کاربــران
بــر اســاس اطالعــات جمعیتشــناختی و تعییــن وابســتگی موضوعــی منابــع اطالعاتــی نشــان داد کــه
میتوانــد بهعنــوان الگویــی مناســب در تحلیــل و پیشبینــی تراکنــش کاربــران مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد .لــذا ،بــا بهرهگیــری از رویکــرد قوانیــن انجمنــی میتــوان نســبت بــه طراحــی سیســتم توصیهگــر
کتــاب در کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی اقــدام نمــود .مدیــران و سیاس ـتگذاران نیــز میتواننــد بــا
اســتفاده از ایــن الگوهــا و قواعــد ،گامهــای تهیــه و عرضــة منابــع اطالعاتــی خــود را بــا نیازهــای واقعــی
اعضــا همســو ســازند و از آن بهطــوری قابلتوجــه در امــور فراه ـمآوری ،مجموعهســازی ،مدیریــت و
خدمــات کتابخانــه بهــرهجوینــد.
كليدواژههــا :دادهکاوی ،قوانیــن انجمنــی ،الگوریتــم  ،Aprioriکاربــران کتابخانــه ،تراکنشهــای
امانــت ،کتابخانههــای دانشــگاهی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان
 .1مقدمه

رشــد انفجارگونــة دادههــا و اســتفاده از آنهــا در بهبــود کیفیــت تصمیمــات مدیریتــی از

بزرگتریــن چالشهــای کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی اســت .ابزارهــای تحلیلــی همچــون

دادهکاوی میتواننــد نقشــی مؤثــر در اســتخراج دانــش معنــادار از مجموعــه دادههــای این ســازمانها
داشــته باشــند ( .)Uppal and Chindwani 2013دادهكاوي مهمتريــن فنــاوري بــراي بهرهبــرداري

مؤثــر ،صحيــح و ســريع از دادههــاي حجيــم اســت کــه بــه شــناخت دانــش جديــد و مفيــد ،رابطههاي
منطقــي ،و الگوهــاي موجــود در دادههــا میپــردازد و بــا اســتفاده از رویکردهــا و الگوریتمهــای

مختلــف در جســتوجوی دانــش نهفتــه در دادههــا انجــام میگیــرد ( .)Kantardzic 2011اکثــر

ســازمانها علیرغــم حجــم انبــوهدادههــا ،بــا فقــر دانــش در تصمیمگیــری روبــهرو هســتند و

یکــی از ضرورتهــای موفقیــت در کس ـبوکار ،حتــی در مقیــاس کوچــک ،امــکان بهرهگیــری
از ایــن اطالعــات و دادههاســت (محمــودی ،میرزایــی و محمــودی  .)1393ابــزار دادهکاوی کمــک

میکنــد کــه خدمــات ،متناســب بــا نیــاز کاربــران ارائــه شــود و اســتراتژی الزم بــر اســاس اهمیــت

تقاضــا ،جهــت ارائــة بهتــر خدمــات در پیــشگرفتــه شــود (غیاثــی ،نظافتــی و شــکوهیار .)1393
ایــن فنــاوری نویــن و معتبــر بــا عاملیــت بالقــوه در تســهیل امــور کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی
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بــا تمرکــز بــر مهمتریــن اطالعــات ذخیرهشــده در انبــارة دادههــا ابــزاری مناســب بــرای پیشبینــی
رفتارهــای آتــی کاربــران جهــت تصمیمگیریهــای پیشبینانــه و دانشمحــور اســت (Mishra

 )and Mishra 2013و میتوانــد بــه اســتفادة بهینــه از نیــروی انســانی ،شــناخت نیازهــای واقعــی

کاربــران ،تدویــن قوانیــن و میــزان خدمــات قابــلارائــه بــه اعضــا ،تخصیــص مناســب بودجــه بــرای
تأمیــن منابــع مــورد نیــاز گروههــای مختلــف ،تحــول در خدمــات مرجــع و ظهــور خدماتــی جدیــد

ماننــد پیشــنهاد منابــع مناســب بــه اعضــا منتهــی شــود (بیدختــی و ریاحینیــا  .)1394کشــف روابــط

بیــن دادههــای امانــت منابــع کتابخانــه و تحلیــل کتابهــای مــورد توجــه خواننــدگان جهــت تأمیــن

منابــع مــورد نیــاز کاربــران و غنیســازی در امــور مجموعهســازی و فراهــمآوری از الزامــات

هــر کتابخانــه اســت کــه میتــوان بــا بهرهگیــری از رویکردهــای دادهکاوی بــه آن دســتیافت

( .)Bussaban and Kularbphettong 2014; Yu 2011از ســوی دیگــر ،بــا ارائــة مدلهــای جامــع

و آزمونشــده در زمانــی کوتاهتــر نســبت بــه قبــل ،ایــن امــکان بــرای کتابخانههــا و مراکــز
م شــده اســت کــه نظــارت دقیقتــر و صحیحتــری بــه اهــداف ،برنامههــا،
اطالعرســانی فراهــ 

کیفیــت خدمــات و منابــع ،نیازهــای کاربــران ،چگونگــی رفتــار اطالعیابــی آنهــا ،تعییــن نقــاط

قــوت و ضعــف مجموعــه ،گــردآوری منابــع و ارائــة خدمــات جدیــد و تحــول رویّههــا داشــته
و بتواننــد بــه فراینــد جس ـتوجو و کشــف مدلهــای گوناگــون از مجموع ـة دادههــای مشــخص

بپردازنــد (بــدر ،محمداســماعیل و حیــدری  .)1396بنابرایــن ،کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی

میتواننــد بهشــرط آمادهســازی مناســب یــک برنامــة نظاممنــد بهطــوری قابــلتوجــه در امــور

ردهبنــدی ،فراهــمآوری و مجموعهســازی ،گــردش مــواد و خدمــات مرجــع (دویــودی و بــاج

پــای  ،)2004جســتوجوی اطالعــات ،مدیریــت و خدمــات کتابخانــه ،تحلیــل منابــع موجــود
در کتابخانــه و امانــت بینکتابخانــهای از رویکردهــای دادهکاوی بهــره جوینــد (رحمانــی و

حاجیزینالعابدینــی  )1395تــا از ســرمایة دادههــای خــود بهدرســتی بهرهبــرداری و از ایــن ابــزار

بــرای پشــتیبانی فراینــد تصمیمگیــری اســتفاده نماینــد .از ســویدیگــر ،مشــکل مدیریــت کارآمــد
و بــار ســنگین دادههایــی کــه دائمــاً در حــال افزایــش اســت از معضــات اصلــی کتابخانههــا و
مراکــز اطالعرســانی «دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان» اســت کــه روزانــه بــا حجــم عظیمــی از

دادههــای در حــال تولیــد و نیازهــای اطالعاتــی متفــاوت کاربــران روبــهرو هســتند .ایــن اســت

کــه تالشهــای نظاممنــد بهمنظــور توســعة فنــون دادهکاوی بــرای پایــگاه دادههــای کتابخانههــا
و مراکــز اطالعرســانی ضــروری بــه نظــر میرســد و کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی بایــد

بــا اســتفاده از فناوریهــای نویــن در مرتفــع نمــودن نیــاز اطالعاتــی مراجعــان خــود بــا توانمنــدی
1157
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عمــل نماینــد .از ایــنرو ،ایــن مطالعــه در صــدد اســت بــا بهرهگیــری از رویکــرد قوانیــن انجمنــی،
کــه یکــی از روشهــای دادهکاوی اســت ،بــه بررســی اهــداف زیــر بپــردازد تــا بتوانــد بــا ارائــة
الگویــی مناســب از دسترســی کاربــران و تحلیــل و ترســیم وابســتگی موضوعــی منابــع اطالعاتــی،

نســبت بــه طراحــی سیســتم توصیهگــر کتــاب در کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی ،خریــداری
نســخ پرمراجعــه در ردههــای موضوعــی پرتکــرار ،هزینهگــذاری و اختصــاص بودجــه در خصــوص

خریــداری کتــب و مجــات حوزههــای موضوعــی مختلــف مطابــق بــا قوانیــن استخراجشــده
اقــدام کــرده و خدمــات نیــز متناســب بــا قوانیــن کشفشــده ارائــه گــردد.

1 .1تعییــن الگــوی دسترســی کاربــران بــه منابــع اطالعاتــی کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی
«دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان» بــا اســتفاده از رویکــرد قوانیــن انجمنــی؛

2 .2تحلیــل و ترســیم وابســتگی موضوعــی منابــع اطالعاتــی کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی
«دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان» بــا اســتفاده از رویکــرد قوانیــن انجمنی.

 .2مبانی نظری پژوهش
 .1-2مفهوم دادهکاوی و مراحل کشف دانش

بهطــور رســمی ،اصطــاح دادهکاوی بــرای اولینبــار توســط «فیــاد» 1در ســال  1995در اولیــن

کنفرانــس بینالمللــی کشــف دانــش و دادهکاوی در «مونتــرال» معرفــي شــد كــه بــه بيــان ارتبــاط

روشهــای آناليــز در چنديــن مرحلــه بــا هــدف اســتخراج دانشهــاي ناشــناختة قبلــي از دادههــاي

در دســترس ميپرداخــت ( .)Gertisio and Dussauchoy 2004; Larose 2005اکثــر مراجــع در

تعریــف فرایندیبــودن دادهکاوی و بهرهگیــری از رویکردهــای مدلســازی و آنالیــز داده جهــت
کشــف دانــش نهفتــه در انبــوه دادههــا از طریــق برقــراري روابــط و الگوهــاي مفیــد اتفــاق نظــر
دارنــد

(Long and Wu 2012; Chen et al. 2008; Krishnamurthy and Balasubramani 2014; Al

 .)Haq, and Saptono and Palgunadi 2016 Han, Pei and Kamber 2011بــر اســاس نظــر «هــان،

پــی و کمبــر» ،دادهکاوی بــهمعنــای اســتخراج یــا کاوش دانــش از مقادیــر عظیــم دادههاســت و
ی شــده اســت و هــدف آن تجزیــه
بهعنــوان مهمتریــن مرحلــه در فراینــد کشــف دانــش معرفــ 

و تحلیــل اکتشــافي دادههــا ،کشــف الگوهــا ،قواعــد و الگوريتمهــا ،مدلســازی پيشبينانــه

و جســتوجوي انحرافــات اســت ( .)Han, Pei and Kamber 2011برخــي مؤلفــان همچــون
1. Fayyad
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«چتفيلــد» 1دادهكاوي را متــرادف بــا كشــف دانــش و معرفــت 2از پايــگاه دادههــا ،و برخــي ديگــر
از جملــه «فيــاد ،پیتتسکی_شــاپیرو و ســمیت» دادهكاوي را يــك مرحلــة ضــروري از فراينــد

بزرگتــر كشــف دانــش و معرفــت از پايــگاه دادههــا بیــان نمودهانــد (Chatfield 1995; Fayyad,

 .)Piatetsky-Shapiro and Smyth 1996اکتشــاف دانــش در پایگاههــای داده فراینــدی پیچیــده
و شــامل مراحــل مختلــف و منســجم اســت و بــه شناســایی الگوهــا و مدلهــای قابــلفهــم در

دادههــا ،کــه اغلــب حجیــم و بــدون ارزش بــوده و بهتنهایــی قابــلاســتفاده نیســتند ،میپــردازد.
بــا وجــود اینکــه دادهکاوی و کشــف دانــش در پایگاههــای داده بــا همدیگــر متــرادف هســتند،

ـفدر دانــش نیــز
ولــی در اصــل ،دادهکاوی تنهــا بخشــی از فراینــد کشــف دانــش اســت .فراینــد کشـ
ﻛﺸﻒ اﻟﮕﻮي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮان و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻨﺶﻫﺎي اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﺠﻤﻨﻲ
اﻧﺼﺎري و
ﻛﺎوي
دﻳﮕﺮانـدة مراحــل پاکســازی ،3یکپارچهســازی ،4انتخــاب 5تبدیــل دادههــا،6
دربرگیرنـ
ـکل| ،1
مطابــق بــادادهشـ

دادهکاوی ،7ارزیابــی الگوهــا 8و ارائــة دانــش 9اســت.

(Kantardzic
2011; Kim
ﻛﺸﻒ (داﻧﺶ
ﻣﺮﺣﻠﻪ از
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ
ﻛﺎوي
داده.1
شکل .1ﺷﻜﻞ
)Kantardzic
2011;2005
Kim)2005
ﻓﺮاﻳﻨﺪ دانش
فرایند کشف
مرحله از
عنوانﺑﻪ یک
دادهبه
کاوی

ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻮن ﻣﺮاﺣﻞ  1و  2و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺣﻞ  1ﺗﺎ  4را ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﻴﺶﭘﺮدازش ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ.
اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت و
ش رﺳﺎﻧﺪن
ﺣﺪاﻗﻞ
ﻛﺎويرا و ﺑﻪ
دیگــرﻧﺮماﻓﺰار
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي
متــون دادهﻫﺎ
آﻣﺎدهﻛﺮدن
پــردازش نــام
مرحلــة پی
دادهتــا 4
مراحــل 1
ﻓﺮﻣﺖ برخــی
مراحــلدر 1و  2و
برخــی
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻠﻲ
ﻫﺎﺳﺖ
ﭘﺮدازش داده
اﺻﻠﻲنرمﭘﻴﺶ
دﻻﻳﻞ
فرمــت ﺟﻤﻠﻪ
هــادردردادهﻫﺎ از
ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎريﻫﺎي
بــه وحداقــل
کاوی و
افــزار داده
بــرای
مناســب
کــردن داده
نهادهانــد .آماده
4
3
2
1
Kamber,
Han and
اﺳﺖـ )
ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺳﺎزي ،
ﺳﺎزي ،
Peiشپـ
ـی پی
دادﻫﺎــل اصل
ﺗﺨﻠﻴﺺــه دالی
دادههـوـا از جمل
ـود در
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪموجـ
ـازگاریهای
ﭘﺎكناسـ
ﺷﺎﻣﻞـات و
رســاندنآناغتشاشـ
ـردازش
.(2012و عملیــات اصلــی آن شــامل پاکســازی ،10یکپارچهســازی ،11تبدیــل 12و تخليــص
دادههاســت

اﻧﺠﻤﻨﻲ .)Kamber, Han and
دادهــا 13اســت (Pei 2012
 .2-2ﻗﻮاﻧﻴﻦ

Chatfield
2. knowledge
discovery
database
ﺗﺮﻳﻦ)(KDD
3. data
cleaning
ﭘﺎﻳﮕﺎه1.دادهﻫﺎي
ﺟﺬاب ﺑﻴﻦ اﻗﻼم در
ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺟﻬﺖinﻛﺸﻒ
روشﻫﺎ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﺠﻤﻨﻲ از
6. data transformation

5. data selection

4. data integration

اﻳﻦ7.روﻳﻜﺮد
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ.
ﺷﻜﻞ 9.ﻛﺸﻒ و اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﮕﻮﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
data mining
8. pattern evaluation
knowledge presentation
11. integration
12. transformation
13. reduction
cleaningﻲ10.در اﻧﻮاع
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻠّ
ﻛﺮدن اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻜﺮر ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎ،
دادهﻛﺎوي ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺪا

ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي داده ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود ).(Shalini and Lal 2016
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 .2-2قوانین انجمنی

قوانیــن انجمنــی از پذیرفتهتریــن روشهــا جهــت کشــف ارتباطــات جــذاب بیــن اقــام در

پایــگاه دادههــای بــزرگ و مهمتریــن شــکل کشــف و اســتخراج الگوهــا در سیســتمهای یادگیــری
اســت .ایــن رویکــرد دادهکاوی بهمنظــور پیــدا کــردن الگوهــای مکــرر ،همبســتگیها ،ارتباطــات
و ســاختارهای علّــی در انــواع پایگاههــای داده جهــت تحلیــل و پیشبینــی رفتــار کاربــران بــه کار

م ـیرود ( .)Shalini and Lal 2016اســتخراج قوانیــن انجمنــی یــک حالــت غیرنظارتــی دادهکاوی
اســت کــه بــه جس ـتوجو بــرای یافتــن ارتبــاط میــان ویژگیهــا در مجموعــه دادههــا میپــردازد

( .)Han, Pei, and Kamber 2011ایــن قوانیــن بــا کشــف ارتباطــات جــذاب بیــن مجموعــة بزرگــی
از دادههــا و کمــک بــه تصمیمگیرنــدگان شــرایطی را نشــان میدهــد کــه در یــک مجموعــة داده
بهطــور مکــرر باهــم اتفــاق میافتنــد و حضــور برخــی ویژگیهــا را بــر اســاس ســایر ویژگیهــا

شــرح میدهنــد (محمــودی ،میرزایــی و محمــودی  .)1393شناســایی قوانیــن انجمنــی قــوی در
دو مرحلــه انجــام میگیــرد .در مرحلــة نخســت مجموعــة اقــام تکــراری موجــود در پایــگاه داده

کــه حداقــل پشــتیبان را دارنــد ،شناســایی میشــوند و در مرحلــة دوم قوانیــن وابســتگی قــوی از

مجموعــة اقــام تکــراری شناساییشــده و قوانینــی کــه حداقــل اطمینــان تعریفشــده را دارنــد،

انتخــاب میشــوند

(Intan, Handojo and Yuliana 2009; Sug 2011; Wang 2010; Shalini & Lal

 .)2016قوانيــن انجمنــي استخراجشــده از مجموعــة دادههــا تــا وقتیکــه تغييــري در پايــگاه داده بــه

وجــود نيايــد ،معتبــر هســتند و در صــورت اضافهشــدن مجموع ـهای از تراکنشهــای جديــد ،ايــن
قوانيــن تغييــر کــرده و ممکــن اســت اقــام دادة قبلــی منســوخ شــوند و در حالــت کلــي ،مجموعــة

اقــام پايــگاه اوليــه ممکــن اســت در پايــگاه جديــد مجموعــة اقــام مهمــي نباشــند و برعکــس
مجموعــة اقالمــي کــه قبـ ً
ا مهــم نبودنــد در پايــگاه جديــد ممکــن اســت بــه مجموعــة اقــام مهمــي
تبدیــلشــده باشــند .از ایـن رو ،الزم اســت قوانیــن بــا گــذر زمــان بهروزرســانی شــده و قــویبــودن

آنهــا بهطــور مجــدد مــورد بررســی قــرار گیرنــد (.)Shalini & Lal 2016
 .3-2الگوریتم Apriori

الگوریتــم  Aprioriاز اولیــن الگوریتمهایــی اســت کــه جهــت یافتــن مجموعــة اقــام مکــرر

از آن اســتفاده میشــود و فراینــد کاری آن بــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا تمــام مجموعــة

عناصــر تکعضــوی مکــرر را پیــدا میکنــد و بــر اســاس آن ،مجموعــة عناصــر دوعضــوی
مکــرر پیــدا میشــوند .در ادامــه ،بــر اســاس ایــن مجموعــة عناصــر دوعضــوی ،مجموعــة عناصــر
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ســهعضوی ســاخته میشــوند و ایــن فراینــد بــههمیــن ترتیــب ادامــه مییابــد تــا هیــچ مجموعــة

مکــرر بزرگتــری پیــدا نشــود (ویســی و غــروی 1393؛  .)Nahar et al. 2011در یــک پایــگاه داده

اگــر } ،I= {I1, I2,…, Imمجموعــهای از اقــام و  Tمجموعــهای از تراکنشهــا باشــد ،آنــگاه هــر

تراکنــش زیرمجموعــهای از  )T ⊆ I( Iخواهــد بــود (Gong, Lei and Zhu 2012; Deenadayalan,

 .)Hanirex and Kaliyamurthie 2014یــک

قانــون انجمنــی در پایــگاه داده در صورتــی کــه A

و  Bمجموعــهای غیرتهــی از اقــام در تراکنــش باشــند و هیــچ اشــتراکی بــا هــم نداشــته باشــند

( ،)A ∩B =φ , A ⊆ I , B ⊆ Iبهصــورت  A⇒Bتعریــف میشــود ( )Long and Wu 2012کــه در
آن  Aو  Bبهترتیــب مقــدم 1و نتیجــه 2قانــون وابســتگی هســتند و بــا دو معیــار پشــتیبان 3و اطمینــان

4

ســنجیده میشــوند و طبــق روابــط زیــر بهدســت میآینــد (کریمیپــور و کنعانیســادات .)1393
)P (A ∪B
)P (A

)Support (A ⇒B) = P (A ∪B

= )Confidence (A ⇒B) = P (B|A

درجــة پشــتیبان 5نشــاندهندة تعــداد دفعاتــی اســت کــه قانــون در دادههــای تراکنشــی ظاهــر

شــده اســت و احتمــال وجــود همزمــان  Bو  Aرا بهصــورت تــوأم در تراکنــش نشــان میدهــد

و درجــة اطمینــان 6نشــاندهندة تعــداد دفعاتــی اســت کــه اگــر قســمت اول قانــون اتفــاق بیفتــد،
قســمت دوم نیــز اتفــاق خواهــد افتــاد و احتمــال شــرطی اســت بــرای آنکــه تراکنــش دارای ،A

ت دیگــر ،مقــدار پشــتیبان حاکــی از اهمیــت بیرونــی یــا فرکانــس
دارای  Bنیــز باشــد .بهعبــار 
رخــداد یــک قانــون وابســتگی و مقــدار اطمینــان حاکــی از صحــت ذاتــی یــا عقالنیبــودن یــک

قانــون وابســتگی اســت (تقــوا و حســینی بامــکان 1390؛  .)Sug 2011از جملــه معیارهــای دیگــری

کــه جهــت ارزیابــی قوانیــن وابســتگی ب ـهکار م ـیرود ،معیــار بهبــود 7اســت کــه میــزان همبســتگی

قوانیــن را نشــان میدهــد و حاکــی از آن اســت کــه یــک قانــون بــه چــه میــزان بهتــر از نبــودن آن
اســت و مطابــق بــا فرمــول زیــر محاســبه میشــود.

)P (A ∪B

)P(A) P(B

= )Lift (A ⇒B

اگــر  Lift>1باشــد ،بــه ایــن معناســت کــه جفــت کاالهــا از نظــر آمــاری مســتقلاند و همزمــان

اتفــاق افتــادن  Bو  Aبیشــتر از مســتقل رخ دادن آنهاســت .یعنــی اگــر بهبــود برابــر بــا عــدد  5باشــد،

گویــای ایــن امــر اســت کــه اگــر  Aدر تراکنــش باشــد B ،در مقایســه بــا زمانــی کــه  Aدر تراکنــش
7. lift

3. Support

2. Consequence

1. Premise

6. confidence

5. support

4. Confidence
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نباشــد 5 ،بــار بیشــتر در آن تراکنــش قــرار میگیــرد .همچنیــن ،اگــر  1> Liftباشــد ،بــه ایــن معناســت
کــه بهتــر اســت از قانــون اســتفاده نشــود( .شــهرابی و صوفــی نیســتانی .)1387

 .3پیشینة پژوهش

در ادامــه ،بــه بررســی مرتبطتریــن پیشــینههای پژوهشــی انجامگرفتــه بــا رویکــرد قوانیــن

انجمنــی در دادهکاوی میپردازیــم؛ اگرچــه پژوهشهــای انجامشــده بــا اســتفاده از رویکردهــای
دادهکاوی در حــوزة کتابــداری و اطالعرســانی در ایــران بــر خــاف گســتره و تعــدد مطالعــات
انجامگرفتــه در خــارج از کشــور ،از ســبقة کافــی برخــوردار نیســت.

«لیــو» در مطالعـهای بــا اســتفاده از الگوریتــم قوانیــن انجمنــی مبتنــی بــر فیلترینــگ مشــارکتی

بهبودیافتــه بــه تحلیــل دادههــای گــردش امانــت کتابخانــة دانشــگاهی پرداخــت .نتایــج پژوهــش وی
نشــان داد کــه میــزان دقــت ،اثربخشــی و قابــل پیشبینــی بــودن کتابهــا ،بــر اســاس الگوریتــم

فیلترینــگ مشــارکتی مبتنــی بــر کتــاب بســیار باالتــر از الگوریتــم مبتنــی بــر کاربــر اســت .بنابرایــن،
میتــوان سیســتم توصیهگــر کتــاب را در کتابخانههــای دانشــگاهی بــر اســاس همیــن الگوریتــم

راهانــدازی نمــود (« .)Liu 2018یــی» و همکارانــش در مطالعــهای بــر اســاس دادههــای ســوابق

گــردش امانــت کاربــران بــه طراحــی سیســتم توصیهگــر در کتابخانــة شخصیسازیشــده
پرداختنــد و از دو الگوریتــم قوانیــن انجمنــی و الگوریتــم  ABCجهــت تحلیــل دادههــا اســتفاده

نمودنــد .نتایــج نشــان داد کــه بهــرهوری الگوریتــم  Aprioriبهوضــوح پایینتــر از الگوریتــم ABC

اســت .لــذا ،در راســتای بهبــود و بهینهســازی قوانیــن انجمنــی و الگوریتــم  Aprioriو غلبــه بــر برخــی

مشــکالت بهوجودآمــده (تکــرار زیــاد تراکنــش کتابهــا و حجــم ســنگین دادههــا ،ســرعت پاییــن
بارگــذاری در سیســتم و کارایــی پاییــن نتایــج) از الگوریتــم  ABCاســتفاده نمودنــد و نشــان دادنــد
کــه بــا بهبــود قوانیــن انجمنــی میتــوان نســبت بــه کشــف قوانیــن و عالقهمنــدی کاربــران در

دادههــای گــردش امانــت کتابخانــه جهــت ارائــة خدمــات اثربخــش اقــدام نمــود (Yi, Chen and

« .)Cong 2018هانــگ» و همکارانــش در مطالعـهای بــا اســتفاده

از الگوریتــم دادهکاوی FP-Growth

دادههــای مربــوط بــه ســوابق گــردش امانــت کتابخانــة  Nyustدر تایــوان را در یــک بــازة زمانــی

پنجســاله بــر اســاس تحلیــل قوانیــن انجمنــی بررســی نمودنــد و نشــان دادنــد کــه بیــن تعــداد

رکوردهــای گــردش امانــت بــا زمــان اجــرا ،رابطــة مثبــت و بــا درجــة پشــتیبان رابطــة منفــی وجــود

دارد .همچنیــن ،تعــداد قوانیــن  FPو حــد آســتانة کمینــة پشــتیبان دارای رابطــة منفــی بودنــد؛ بــه ایــن
معنــا کــه هــر چقــدر حــد آســتانة کمینــه کمتــر در نظرگرفتــه میشــد ،تعــداد قوانیــن افزایــش ،و هــر
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چقــدر زمــان اجــرا کمتــر میشــد ،تعــداد قوانیــن نیــز کاهــش مییافــت .همچنیــن ،نتایــج کلــی
نشــان داد کــه رویکــرد قوانیــن انجمنــی بهخوبــی در تجزی ـ ه و تحلیــل مجموعــة دادههــای بــزرگ

بــدون از دســت دادن کارایــی قابــلاجراســت (« .)Huang et al. 2015النــگ و وو» در مطالعـهای بــا
بهرهگیــری از رویکــرد قوانیــن وابســتگی و الگوریتــم  MFP-Minerجهــت کشــف الگــوی دسترســی

کاربــران بــه تحلیــل دادههــای تراکنــش امانــت کاربــران کتابخانــة دانشــگاه  Actualپرداختنــد و بــا

بررســی تراکنشهــا و اســتفاده از الگوریتــم مذکــور بــا ارائــة میــزان درجــة پشــتیبان و اطمینــان

قوانیــن استخراجشــده را ارائــه نمودنــد (« .)Long and Wu 2012تســوجی» و همکارانــش در

مطالعــهای جهــت مشــخصکردن مؤثرتریــن روش توصیهگــر منابــع بــرای کتابخانههــا ،یــک

توصیــة آزمایشــی را بــا اســتفاده از ســه روش الگوریتــم مبتنــی بــر فیلترینــگ مشــارکتی 1بــر اســاس

ســوابق گــردش امانــت ،اســتخراج قوانیــن انجمنــی 2بــر اســاس دادههــای مشــابه و سیســتم توصیهگــر

آمــازون 3انجــام دادنــد .نتایــج حاصــل از بررســی نظــرات دانشــجویان نشــان داد کــه اســتفاده از

رویکــرد قوانیــن انجمنــی بهتریــن روش بــرای پیشــنهاد منابــع بــر اســاس ســابقة گــردش امانــت
منابــع بــه کاربــران کتابخانــه اســت و از نظــر هزینــة محاســباتی نیــز نســبت بــه روش الگوریتــم مبتنــی

بــر فیلترینــگ مشــارکتی مقرونبهصرفهتــر اســت (« .)Tsuji et al. 2012یــو» در مطالعــهای دیگــر

جهــت طبقهبنــدي امانتگیرنــدگان بــر اســاس خصوصیــات هرگــروه از رویکــرد خوش ـهبندی،

جهــت بررســی میــزان اســتفادة اعضــا از بخــش امانــت کتابخانــه بــهتفکیــک مــاه از رویکــرد

ســریهای زمانــی و نیــز جهــت تحلیــل کتابهــاي مــورد توجــه خواننــدگان از رویکــرد قوانیــن
انجمنــی اســتفاده نمــود و الگویــی از دسترســی کاربــران را ارائــه داد .نتایــج حاصــل از خوشـهبندی

نشــان داد کــه دانشــجویان ســال اول از ردة ادبیــات و زبــان و دانشــجویان ســال دوم از ردة فلســفه
بیشــتر امانــت میگیرنــد و بــا افزایــش مقطــع تحصیلــی ،رونــد امانــت کاربــران مطابــق بــا فیلــد

تخصصــی آنــان بــوده اســت .همچنیــن ،نتایــج حاصــل از تحلیــل ســریهای زمانــی نشــان داد کــه

میــزان گــردش امانــت در طــی نیمســال اول دانشــگاه بیشــتر از نیمســال دوم اســت و نیــز بــا قوانیــن

انجمنــی رونــد تراکنــش امانــت کاربــران را بــا ذکــر درجــة اطمینــان مشــخص نمــود (.)Yu 2011

«بوســابان و کوالرفتونــگ» در مطالعــهای بــا بهرهگیــری از الگوریتــم  Aprioriالگــوی اســتفادة

کاربــران را ارائــه دادنــد و  14قانــون را کــه دارای ســطح اطمینــان بــاالی 0/50بودنــد ،از دادههــا

اســتخراج نمــوده و بــا دادههــای تســت مــورد آزمــون قــرار دادنــد .دقــت  79/24و میانگیــن مربعــات
3. Amazon’s recommendation system

2. association rule mining

1. collaborative filtering
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خطــای  22/91نیــز حاکــی از اثربخشــی و کارایــی قوانیــن استخراجشــده در راســتای مدیریــت و

تحلیــل منابــع کتابخانــه بــود (« .)Bussaban and Kularbphettong 2014جامســری» در پژوهشــی بــا

تحلیــل تراکنــش گــردش امانــت کاربــران و اســتخراج بهتریــن قوانیــن نشــان دادنــد کــه الگوریتــم

قوانیــن انجمنــی جهــت ایجــاد مــدل سیســتم توصیهگــر کتــاب بــرای کتابخانــة دیجیتــال مناســب

اســت و کاربــرد سیســتم توصیهگــر کتــاب منجــر بــه توســعة تســهیالت فــردی کاربــران در

جسـتوجوی کتــب مــورد نیــاز خواهــد شــد (« .)Jomsri 2014کریشــنامارتی و باالســوبرامانی» در

مطالع ـهای دیگــر بــا بهرهگیــری از الگوریتــم  Aprioriاقــدام بــه کشــف قوانیــن جــذاب موجــود در

دادههــای گــردش امانــت کاربــران کتابخانــة دانشــگاهی نمودنــد و الگویــی از دسترســی کاربــران به
منابــع اطالعاتــی کتابخانــه و عالقهمنــدی آنــان بــه انتخــاب کتــب ارائــه دادنــد (Krishnamurthy

« .)and Balasubramani 2014چــن» و همکارانــش نیــز در مطالع ـهای بــا اســتفاده از مفاهیــم شــبکة

«بیــزی» 1و قوانیــن انجمنــی اقــدام بــه ایجــاد یــک سیســتم توصیهگــر کتــاب نمودنــد و ســپس ،بــا

اســتفاده از پرسشــنامه میــزان مناس ـببودن کتــب پیشــنهادی و رضایــت کاربــران را مــورد ســنجش

قــرار دادنــد .در ایــن پژوهــش نخســت بــا اســتفاده از الگوریتــم  ،Aprioriقوانیــن وابســتگی بیــن

کتــب مشــخص شــد و ســپس ،شــبکة «بیــزی» در راســتای شخصیســازی سیســتم توصیهگــر
کتــاب جهــت پیشــنهاد کتــب و کمــک بــه کاربــران در راســتای یافتــن کتــب مناســب اســتفاده شــد

(« .)Chen et al. 2008لــی و چــن» در یــک پژوهــش دیگــر بــا اشــاره بــه رشــد و توســعة مــداوم

کتابخانههــای مــدرن و تغییــر عملکــرد و خدمــات کتابخانههــا بهمنظــور افزایــش اســتفاده از منابــع
اطالعاتــی ،حفــظ کاربــران کتابخانــه و ایفــای نقــش مفیــد کتابخانههــا ،بــا اســتفاده از قوانیــن

انجمنــی و الگوریتــم  Aprioriدادههــای گــردش امانــت کتابخانــه را مــورد تحلیــل قــرار دادنــد .آنهــا

نخســت  10ردة موضوعــی و  50کتــاب پرمراجعــه و تراکنشهــای مربــوط بــه ایــن مــوارد را کــه

بهترتیــب 7023 ،و  5392رکــورد بــود ،مــورد تحلیــل قــرار دادنــد و قوانیــن قــوی بــا حداقــل حــد

آســتانة ســطح اطمینــان  0/50اســتخراج نمــوده و نشــان دادنــد کــه بــا بهکارگیــری قوانیــن میتــوان
نســبت بــه خریــداری و افزایــش نســخ کتابهایــی کــه بــا برنامــة درســی ارتبــاط نزدیکــی دارنــد،
اقــدام نمــود و خریــد نســخ الکترونیکــی کتــب را بهلحــاظ مقرونبهصرفــه بــودن نســبت بــه کتــب

چاپــی مــد نظــر قــرار دادنــد (« .)Li & Chen 2004رینــود» و همکارانــش پژوهشــی را بــا اســتفاده از
رویکــرد قوانیــن وابســتگی بــرای تعییــن الگوهــای بهکاررفتــه در کتابخانــه و تعییــن ارتبــاط بیــن
1. Bayesian Network
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اســتفاده از کتابخانــه و معــدل دانشــجویان انجــام دادنــد .یافتههــای نهایــی حاصــل از تجزیــهو

تحلیــل الگوهــای اســتفادة کاربــران در ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بیــن اســتفاده از کتابخانــه و
معــدل دانشــجویان ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد (« .)Renaud et al 2015کواســویک ،دوزیــچ و

پــوکات» در یــک مطالعـه مدلــی را جهــت توصیــة خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــر اســاس پروفایــل

کاربــران بــا اســتفاده از رویکردهــای خوشــهبندی و طبقهبنــدی ارائــه دادنــد .در ایــن مطالعــه
کاربــران بــر اســاس پروفایــل و رفتــار جس ـتوجوی مشــابه باهــم خوش ـهبندی شــدند .نتایــج نشــان

داد کــه کاربــران در خوشــههای مشــابه بــا احتمــال بــاال خدمــات مشــابه دریافــت میکننــد.
همچنیــن ،در ایــن پژوهــش ضریــب  kبــرای خوش ـهبندی و طبقهبنــدی «بیــزی» ســاده بــرای بهبــود

خدمــات توصیــه شــد (« .)Kovacevic, Devedzic and Pocajt 2010چــن و چــن» و همکارانــش در

مطالع ـهای از یــک فراینــد دادهکاوی دو فــاز (قانــون وابســتگی و روش خوش ـهای) جهــت تولیــد
یــک سیســتم توصیهگــر در کتابخانــة دیجیتــال اســتفاده نمودنــد و بــا قــرار دادن یــک فیلتــر پیشــرفته

بــا معمــاری سیســتم پیشــنهادی ،یــک ســرویس توصیهگــر جهــت جسـتوجوی کتــاب و پیشــنهاد
کتابهــای مناســب بــرای کاربــران فراهــم ســاختند .آنهــا همچنیــن ،در یــک مطالعــة دیگــر بــا

اســتفاده از خوشـهبندی مبتنــی بــر الگوریتــم کلونــی مورچــه 1بــا اشــاره بــه ناکارآمــدی و نامناســب
بــودن فهرس ـتهای کتابخانــة ســنتی و زمانبــر بــودن جس ـتوجوی مــواد کتابخان ـهای ،کاربــران

را در پنــج خوشــه طبقهبنــدی نمــوده و نشــان دادنــد کــه فارغالتحصیــان و محققــان در امانــت

گرفتــن دادههــای چندرســانهای فرکانــس باالتــری داشــتند و اولویــت آنهــا بیشــتر در پذیــرش

نشــریات دیجیتالــی بــوده اســت ( .)Chen and Chen 2006در داخــل کشــور نیــز «بیدختــی و

ریاحینیــا» در یــک مطالعــة توصیفــی بــا بهرهگیــری از الگوریتمهــای درخــت تصمیــم و قوانیــن
انجمنــی و ابــزار  SQL Serverاقــدام بــه کشــف الگوهــای پنهــان در دادههــای گــردش منابــع

کتابخانههــای «دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد» نمودنــد .آنهــا در ایــن مطالعــه نشــان دادنــد کــه
گــردش منابــع در هــر نیمســال تحصیلــی از توالــی منظمــی برخــوردار اســت و بــا اســتفاده از
رویکردهــای دادهکاوی رفتــار اطالعاتــی اعضــا ،طبقهبنــدی اعضــای فعــال و عوامــل مؤثــر بــر

مــدت امانــت و دیرکــرد را مشــخص نمودنــد (بیدختــی و ریاحینیــا  .)1394نتایــج اکثــر مطالعــات

حاکــی از ســودمندی بهرهگیــری از رویکردهــای دادهکاوی در حــوزة کتابــداری و مراکــز
اطالعرســانی در امــور مدیریتــی و ارتقــای کیفیــت خدمــات کتابخانههاســت کــه بهصــورت
1. ant colony optimization
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خالصــه در جــدول  ،1ذکــر گردیــده اســت .بیشــتر مطالعــات انجامگرفتــه بــا اســتفاده از رویکــرد

قوانیــن انجمنــی در خــارج از کشــور نشــان میدهــد کــه ایــن رویکــرد توانایــی باالیــی در پیشبینــی

تراکنشهــای کاربــران دارد و میتوانــد بــا باالتریــن دقــت الگــوی دسترســی کاربــران را مشــخص
ســازد تــا بــر اســاس آن نســبت بــه راهانــدازی سیســتم توصیهگــر در کتابخانههــا و مراکــز

اطالعرســانی اقــدام گــردد .در اکثــر پژوهشهایــی کــه بــا قوانیــن انجمنــی انجــام گرفت ـه ،ترتیــب
قوانیــن کشفشــده متناســب بــا منابــع اطالعاتــی و بــا ذکــر میــزان درجــة پشــتیبان و اطمینــان بیــان

شــده و در برخــی از پژوهشهــا نیــز درکنــار قوانیــن انجمن،الگوریتمهــای تکاملــی بهبودیافتــه بــه

کار رفتــه اســت .بــا توجــه بــه ایــن امــر کــه بیشــتر پژوهشهــای حــوزة کتابــداری در داخــل کشــور

بــر روشهــای آمــاری متکــی هســتند و مطالعــات اندکــی از رویکردهــای دادهکاوی در جهــت

تحلیــل دادههــا اســتفاده نمودهانــد ،مطالعــة حاضــر درصــدد اســت بــا بهکارگیــری رویکردهــای
دادهکاوی و مرتفــع ســاختن نیــاز اطالعاتــی کاربــران بــا یــک رویکــرد تخصصــی و حداقـل خطــای
ممکــن ،بــه کشــف الگوهــای پنهــان در تراکنشهــای امانــت کاربــران بپــردازد تــا بــر اســاس آن

فناوریهــای نوینــی چــون ســامانههای هوشــمند و سیســتمهای توصیهگــر در کتابخانههــا و مراکــز

اطالعرســانی راهانــدازی گــردد و فرصــت مناســبی را بــرای مدیــران و سیاسـتگذاران فراهــم آورد

تــا بــا اســتفاده از ایــن الگوهــا و قواعــد ،گامهــای تهیــه و عرضــة منابــع اطالعاتــی را بــا نیازهــای
واقعی کاربران همسو نمایند.

جدول  .1خالصهای از پژوهشهای انجامگرفته در حوزة کتابداری و اطالعرسانی با استفاده از دادهکاوی
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استخراج قوانین قوی دادههای گردش
امانت کاربران
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خوشهبندی کاربران و بهبود ارائة
خدمات

)Chen, Tsai and Yeh (2008

شبکة بیزی و قوانین انجمنی

ارائة سیستم توصیهگر

بیدختی و ریاحینیا ()1394

قوانین انجمنی ،درخت تصمیم

تحلیل رفتار اطالعاتی و عوامل مؤثر بر
مدت امانت و دیرکرد کاربران

)Pocajt (2010

 .4روش پژوهش

پژوهــش حاضــر یــک مطالعــة پیمایشــی-توصیفی از نــوع مقطعــی بــود کــه طــی بــازة زمانــی

سهســالة  95-93بــهروش سرشــماری انجــام گرفــت .جامعــة پژوهــش  132833تراکن ـش امانــت

 6636نفــر از کاربــران کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی «دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان» بــود.
دادههــای مربوطــه نخســت از الگفایــل نرمافــزار جامــع «پــارس آذرخــش» کــه در آن اطالعــات

مربــوط بــه تراکنشهــای کاربــران کتابخانههــا ثبـت شــده بــود ،اســتخراج و در قالــب فایــل «اکســل»
ذخیــره گردیــد .ابــزار مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش نرمافزارهــای Spss-21, Matlab-2016

و  SQL Server-2016بــود و جهــت تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از رویکــرد قوانیــن انجمنــی و

پیادهســازی الگوریتــم  Aprioriاقــدام بــه کشــف مســیر و الگــوی دسترســی کاربــران و تحلیــل
تراکنشهــای بخــش امانــت شــد (شــکل  .)3مدلــی از تحلیــل رفتــار کاربــران و فراینــد کشــف

قوانیــن انجمنــی جهــت خدمــات پیشــنهادی منابــع اطالعاتــی کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی
در شــکل  ،2نشــان داده شــده اســت .در ایــن مــدل دادههــای گــردش امانــت کتابخانــه پــس از
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آمادهســازی ،پاکســازی ،تبدیــل دادههــا جهــت مدلســازی بــا قوانیــن انجمنــی و پیادهســازی

الگوریتــم  Aprioriدر نرمافــزار «متلــب» مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد و پــس از اســتخراج مهمتریــن

قوانیــن و ارزیابــی الگوهــا ،کتــب پیشــنهادی ارائــه شــد .ایــدة اصلــی الگوریتــم  Aprioriبــر ایــن
اســاس اســت کــه اگــر یــک الگــوی مکــرر داشــته باشــیم ،تمــام زیرمجموعههــای آن نیــز مکــرر

خواهــد بــود و مجموعــهای از عناصــر مکــرر نمیتواننــد زیرمجموعــة غیرمکــرر داشــته باشــند.

بهعبــارتدیگــر ،اگــر عضــوی بــه یــک مجموعــه بــا تعــداد تکــرار مشــخص اضافــه کنیــم ،تعــداد

تکــرار آن افزایــش نخواهــد یافــت (ویســی و غــروی  .)1393بــرای مثــال ،اگــر } {c,d,eمجموعــه

تراکنشهــای یــک پایــگاه داده باشــد ،بدیهــی اســت هــر تراکنشــی کــه شــامل } {c,d,eباشــد،
قاعدتـاً شــامل زیرمجموعههــای } {c,d},{c,e},{d,e},{e},{c},{dنیــز خواهــد بــود .بــر ایــن اســاس اگــر

ـگاﻧﺠﻤﻨﻲ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﺳﺘﻔﺎده
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ـةﻫﺎي اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺮاﻛﻨﺶ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻛﺎرﺑﺮان
دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻛﺸﻒ
خاکسدرــتری مشخصشــده
روﻳﻜﺮدرنـ
مطابازــق بــا
ـای ﺑﺎآن
زیرمجموعههـ
ـد ،همـ
ـشو باشـ
تراکنـ
اﻟﮕﻮيــک
} {c,d,eی
دادهﻛﺎوي | اﻧﺼﺎري و دﻳﮕﺮان

در شــکل  4خواهــد بــود.

شکل  .2مدلی از تحلیل رفتار کاربران و فرایند کشف قوانین انجمنی

ﺷﻜﻞ  .3ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻲ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﻧﺠﻤﻨﻲ )(Mittal, Pareek and Agarwal 2015
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شکل  .3فلوچارتی از الگوریتم انجمنی ()Mittal, Pareek and Agarwal 2015

ﺷﻜﻞ  .4ﺗﺼﻮﻳﺮي از اﺻﻮل اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ (Tan 2006) Apriori
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 .5ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

شکل  .4تصویری از اصول الگوریتم )Tan 2006( Apriori

ﻣﺠﻤﻮع  6636ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺑﺮان ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ »داﻧﺸﮕﺎه
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از
 .5تجزیه و تحلیل یافتهها
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان«  89/04درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 6/14 ،درﺻﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 3/22 ،درﺻﺪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ
یافتههــا نشــان داد کــه از مجمــوع  6636نفــر از کاربــران کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی
ﻋﻠﻤﻲ و  1/6درﺻﺪ را ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ دادهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻨﺶﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
«دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان»  89/04درصــد دانشــجویان 6/14 ،درصــد کارکنــان3/22 ،
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ /8
درﺻﺪ و
ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ 67
هیئــتﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ
اعضــایﺑﻮد و
درصــدﺗﺮاﻛﻨﺶ
132833
همچنیــن50،کل
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲدادهانــد.
ﻣﻘﻄﻊتشــکیل
کاربــران
45ســایر
درصــد/را
علمــی و 1/6

ﺧﺼﻮص
بــا در
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
کتابخانــة ﺳﺎﻳﺮ
)ﺟﺪول .(2
ﺑﻮدﻧﺪ
میــزان اﺧﺘﺼﺎص داده
کاربــران رابــهﺑﻪ ﺧﻮد
هــای ﺗﺮاﻛﻨﺶ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
درﺻﺪ
درصــد
45/67
مرکــزی
بــود و
132833تراکنــش
تراکنش
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
بــهان ﻣ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦراﻣﻴﺰ
بیشــترین ﻛﻪ
درصــد ﻧﺸﺎن داد
دﻳﺮﻛﺮد ﻧﻴﺰ
اﻣﺎﻧﺖ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﻣﺪت
مقطــعﻣﻴﺰان
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
داده
اختصــاص
خــود
تراکنــش
بــا و50/8
کارشناســی
تحصیلــی
و

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ـوص 20ﺑﻮد
در24خص±ـ /73
ﻧﻤﺮةـا /4
ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻣﺎﻧﺖـرد
ﻣﺪتدیرکـ
ﺼﻮصــت و
درمـﺧـدت امان
ﻓﺮاواﻧﻲــه،
ـزان مراجع
متغیرهـوـای میـ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎیافتههـ
ـدول  .)2ســایر
ﻣﺮﺑﻮطـدﺑﻪ(جـ
بودنـ
دانشـﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
1765ـ7 ±
 884و 3
ـزان1396
ﻧﻤﺮةـ /9
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ
ـجویان بــا نمـ
885جامعــة
ـوط/بــه
کتابخان/ــه مرب
مراجع±ــه3ب/ــه
ـترین می
دﻳﺮﻛﺮد کـﺑﻪـه بیشـ
ﻣﻴﺰاننشــان داد
و نیــز
اﻋﻀﺎيـرة
)ﺟﺪول 3
ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮد
ﻫﻴﺌﺖ
بیشـ(.ـترین فراوانــی در خصــوص مــدت امانــت و میــزان دیرکــرد بهترتیــب بــا
 20/73بــود و
±24/4

نمــرة  884/3 ±1396/9و  885/7 ±1765/3مربــوط بــه جامعــة اعضــای هیئــتعلمــی بــود (جــدول
ﺟﺪول  .2ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﻛﺎرﺑﺮان و ﻧﻮع

.)3

ﻋﻀﻮﻳﺖ

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﻧﻮع ﻋﻀﻮﻳﺖ

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺑﺮان 
ﺗﺮاﻛﻨﺶﻫﺎ

دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ)260(3/9) (PhD

ﻣﺮﻛﺰي

)5225 (48/8

)60664 (45/67

ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ

دﻛﺘﺮي 1170
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

)52 (0/8

ﺑﻬﺪاﺷﺖ

)1649 (15/4

)22257 (16/75

داﻧﺸﺠﻮ

)5909 (89/04

دﺳﺘﻴﺎري

)149(2/2

ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ )1608 (15/0

)18824 (14/18

ﻛﺎرﻛﻨﺎن

)408 (6/14

)214 (3/22
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جدول  .2توزیع فراوانی واحدهای پژوهش
بر اساس مقاطع تحصیلی ،تعداد و تراکنش کاربران و نوع عضویت
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی  aتعداد کاربران  aتراکنشها نوع عضویت

مقطع تحصیلی

دکتری تخصصی( 260)3/9( )PhDمرکزی

(5225 )48/8

( 60664 )45/67هیئت علمی (214 )3/22

دکتری تخصصی بالینی ( 52 )0/8بهداشت

(1649 )15/4

( 22257 )16/75دانشجو

(5909 )89/04

( 18824 )14/18کارکنان

(408 )6/14

( 16164 )12/17سایر

(105 )1/6

دستیاری
دکتریحرفهای
کارشناسی ارشد
کارشناسی
سایر

( 149)2/2پرستاری و مامایی (1608 )15/0
( 1920)29/0داروسازی
( 799)12/0دندانپزشکی
( 3372)50/8پیراپزشکی
( 84)1/3کل

کل

(1173 )11/0
(614 )5/7

(12913 )9/72

(442 )4/1

(2011 )1/51

(10711 )100

(132833 )100

(6636 )100

کل

(6636)100
جدول  .3میانگین و انحراف معیار واحدهای پژوهش بر اساس مدت امانت ،میزان مراجعه و دیرکرد

متغیر

دانشجو

اعضای هیئتعلمی

کارکنان

سایر

میزان مراجعه

4/24 ± 20/73

23/7 ± 15/43

23/9 ± 2/16

5/10 ± 8/23

مدت امانت

352/1 ± 325/993

1396/9± 884/31

4/976 ±529/4

655/6 ±7/252

دیرکرد

361/9 ±227/74

1765/3 ±885/70

1295/1 ±4/502

865/9 ±3/239

یافتههــا در خصــوص هــدف اول پژوهــش مبنــی بــر تعییــن الگــوی دسترســی کاربــران بــه

منابــع اطالعاتــی کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی بــا اســتفاده از قوانیــن انجمنــی بــه تفکیــک

کتابخانــه ،رشــته و مقاطــع تحصیلــی در جــدول  4ارائ ـه شــده اســت .در ایــن جــدول ،کتابخانههــا

بــر اســاس حــروف اختصــاری  ،L1, L2, ...رشــتةتحصیلــی بــر اســاس  ،F1, F2, ...مقطــع تحصیلــی
بــر اســاس  G1, G2, ...وکتــب بــر اســاس  B1, B2, ...ارائ ـه شــده اســت .اختصــارات در پیوســت

آخــر مقالــه توضیــح داده شــده اســت .جهــت ارائــة الگــوی دسترســی کاربــران بــه منابــع کتابخانــه

از الگوریتــم  Aprioriکــه از مهمتریــن الگوریتمهــای دادهکاوی در حــوزة کشــف قوانیــن انجمنــی

اســت ،اســتفاده شــد .در ایــن مطالعــه حداقــل میــزان پشــتیبان و اطمینــان بهترتیــب 0/1 ،و 0/05
در نظــر گرفتــه شــد و قوانینــی کــه ایــن حــد آســتانهها را پشــتیبانی میکردنــد ،شناســایی شــدند.

ســپس ،تعــدادی از بهتریــن قوانیــن بــا درجــة اطمینــان بــاالی  0/50درصــد گزینــش و در جــدول
زیــر ارائــه گردیــده اســت .بــرای مثــال ،قاعــدة  1در جــدول  4بــه ایــن معناســت کــه اگــر کاربــری
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در کتابخانــة دندانپزشــکی بــا مقطــع تحصیلــی دکتــری حرفــهای و رشــتة دندانپزشــکی کتــاب
«پاتولــوژی دهــان و فــک و صــورت نویــل» را امانــت بگیــرد ،بهاحتمــال  0/88در تراکنشهــای

بعــدی کتــاب «چکیــدة مراجــع دندانپزشــکی پریودنتولــوژی بالینــی کارانــزا» و ســپس ،کتــاب «علــم

و هنــر در دندانپزشــکی ترمیمــی» را نیــز بــه امانــت خواهــد گرفــت و احتمــال امانــت همزمــان ایــن

ســه کتــاب بهصــورت همزمــان در یــک تراکنــش برابــر بــا  0/29درصــد خواهــد بــود .همچنیــن،

قاعــدة  2ذکرشــده در جــدول نیــز گویــای ایــن امر اســت کــه اگــر کاربــری در کتابخانة داروســازی
کتــاب «شــیمی دارویــی» را امانــت بگیــرد ،بهاحتمــال  0/84در تراکنشهــای بعــدی کتــاب «مبانــی
شــیمی تجزیــه» و ســپس ،کتــاب «فارماکولــوژی پایــه و بالینــی کاتزونــگ» را نیــز بــه امانــت خواهــد

گرفــت و احتمــال امانــت همزمــان ایــن ســه کتــاب بهصــورت همزمــان در یــک تراکنــش برابــر بــا

 0/25درصــد خواهــد بــود .بــه اســتناد توضیحــات فــوق ،الگویــی از دسترســی کاربــران در اســتفاده
از منابــع اطالعاتــی کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی در شــکل  ،4ترســیم گردیــده اســت .ایــن
الگــو تراکنــش کاربــران کتابخانــه را بــا ذکــر معیارهــای ســنجش قوانیــن انجمنــی (معیــار پشــتیبان،
معیــار اطمینــان و معیــار بهبــود) پیشبینــی نمــوده و مطابــق بــا اطالعــات جمعیتشــناختی نشــان داده

اســت کــه تراکنــش امانــت کاربــران بــه چــه صــورت خواهــد بــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه قوانیــن
کشفشــده جهــت درک بهتــر بهصــورت نوشــتاری در جــدول  ،5ارائــه گردیــده اســت .بــرای
مثــال ،قاعــدة  ،1در جــدول مذکــور نشــان میدهــد کــه اگــر کاربــری در کتابخانــة دندانپزشــکی

بــا مقطــع تحصیلــی دکتــری حرف ـهای و رشــتة دندانپزشــکی کتــاب «اصــول و تفســیر رادیولــوژی

دهــان وایــت فــارو» را امانــت بگیــرد ،بهاحتمــال  0/78در تراکنشهــای بعــدی بهترتیــب ،کتــاب

«چکیــدة مراجــع دندانپزشــکی مســیرهای پالــپ» و ســپس CDR« ،جراحــی دهــان ،فــک و صــورت
پیترســون» را نیــز بــه امانــت خواهــد بــرد و احتمــال امانــت همزمــان ایــن ســه کتــاب بهصــورت
همزمــان در یــک تراکنــش برابــر بــا  0/21درصــد خواهــد بــود.

جدول  .4بهترین قوانین انجمنی استخراجشده از پایگاه دادة کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

1172

قوانین

رشتة تحصیلی ( ،)Fمقطعتحصیلی (،)G
نوع کتابخانه ()L

قوانین وابستگی

پشتیبان

اطمینان

بهبود

1

L6, G1, F1

 B3  B29و B56

0/2967

0/8871

3/0421

2

L5, G1, F2

 B64  B66و B58

0/2503

0/8490

2/9891

3

L5, G1, F2

 B51  B49و B55

0/2904

0/8894

2/9712

4

L6, G1, F1

 B50  B13و B56

0/2167

0/8193

3/4103
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قوانین

رشتة تحصیلی ( ،)Fمقطعتحصیلی (،)G
نوع کتابخانه ()L

قوانین وابستگی

پشتیبان

اطمینان

بهبود

5

L6, G1, F1

 B13  B22و B28

0/2141

0/7823

3/1527

6

L1, G1, F2

 B60  B43و B53

0/2232

0/7623

2/9529

7

L1, G1, F3

 B45  B60و B34

0/2127

0/8125

2/3332

9

L1, G3, F8

 B26  B62و B19

0/2532

0/5969

4/3642

10

L2, G2, F12

 B2  B27و B1

0/3217

0/8823

6/4165

11

L2, G3, F4

 B57  B48و B36

0/1723

0/6121

5/3477

12

L5, G1, F5

 B42  B44و B63

0/1998

0/6944

3/8472

13

L1, G3, F7

 B21  B6و B62

0/1265

0/8212

2/8444

0/7291

2/8472

L1, G3, F8
 B37  B38و 0/1841 B39
14
ﻛﺸﻒ اﻟﮕﻮي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮان و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻨﺶﻫﺎي اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﺠﻤﻨﻲ در
G3,وL1,
دادهﻛﺎوي |F14
0/6987
 B6  B21و 0/1745 B53
15
دﻳﮕﺮان
اﻧﺼﺎري

6/6673

مراکز اطالعرسانی
ﺻﻮرتها و
کتابخانه
اﻧﺠﻤﻨﻲمنابع
استفاده از
کاربران در
دسترسی
شکل  .5الگوی
ﻧﻮﺷﺘﺎري
اطالعاتی ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه
ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺗﻌﺪادي از
ﺟﺪول .5

ﻗﻮاﻧﻴﻦ

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ،دﻛﺘﺮي
ﺣﺮﻓﻪاي ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ

اﺻﻮل و ﺗﻔﺴﻴﺮ رادﻳﻮﻟﻮژي دﻫﺎن )واﻳﺖ ﻓﺎرو(
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﭘﺎﻟﭗ

ﭼﻜﻴﺪة ﻣﺮاﺟﻊ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ

 CDRﺟﺮاﺣﻲ دﻫﺎن ،ﻓﻚ و ﺻﻮرت ﭘﻴﺘﺮﺳﻮن

ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﻘﻄﻊﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﻧﻮع

ﻗﻮاﻧﻴﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ

0/2141

0/7823

ﺑﻬﺒﻮد

١

رﺷﺘﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،
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جدول  .5تعدادی از قوانین انجمنی استخراجشده بهصورت نوشتاری
رشتة تحصیلی،
قوانین مقطعتحصیلی ،نوع
کتابخانه

1

قوانین وابستگی

دندانپزشکی ،دکتری اصول و تفسیر رادیولوژی دهان (وایت فارو) 
حرفهای ،دندانپزشکی چکیدة مراجع دندانپزشکی مسیرهای پالپ 

پشتیبان

اطمینان

بهبود

3/1527 0/7823 0/2141

 CDRجراحی دهان ،فک و صورت پیترسون

2

داروسازی ،دکتری
حرفهای ،داروسازی

درسنامة جامع علوم پایه داروسازی میر  راهنمای 2/9712 0/8894 0/2904
شیمی عمومی چارلز مورتیمر  شیمی آلی
ساختار و کاربرد

3

داروسازی ،دکتری
حرفهای ،داروسازی

درسنامة جامع علوم پایه داروسازی میر  راهنمای 2/5781 0/7284 0/2705
شیمی عمومی چارلز مورتیمر  شیمی آلی
ساختار و کاربرد

4

پزشکی ،دکتری
حرفهای ،مرکزی

فیزیولوژی پزشکی گایتون -هال
بافتشناسی پایة جان کوئیرا  میکروبشناسی
پزشکی جاوتز

5

پزشکی ،دکتری
حرفهای ،مرکزی

انگلشناسی پزشکی مارکل  آسیبشناسی پایة 2/8472 0/7033 0/2656
اختصاصی رابینز

6

پرستاری ،کارشناسی ،درسنامة پرستاری کودکان ونگ  پرستاری
بهداشت مادران و نوزادان مراقبتهای پرستاری
پرستاری و مامایی
اولریچ

2/3332 0/8125 0/2127

5/3477 0/6121 0/1723

7

مامایی ،کارشناسی،
پرستاری و مامایی

بارداری وزایمان ویلیامز  جنینشناسی پزشکی
النگمن بیماریهای زنان و مامایی دنفورث

3/8472 0/6944 0/1998

8

مامایی ،کارشناسی،
پرستاری و مامایی

 ORDERزنان ،زایمان و مامایی  جنینشناسی
پزشکی النگمنبیماریهای زنان برک و نواک

4/6571 0/7888 0/2654

9

رادیولوژی،
کارشناسی ،مرکزی

فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن اطلس 2/5358 0/6097 0/1865
مریل (روشهای تصویربرداری)  رویکردهای
 MRIبههمراه تصاویر آناتومی

10

هوشبری ،کارشناسی ،فیزیولوژی پزشکی گایتون -هال  بیوشیمی
عمومی اصول بیهوشی میلر
مرکزی

2/8444 0/8212 0/1265

ســایر یافتههــا در خصــوص هــدف دوم پژوهــش مبنــی بــر تحلیــل موضوعــی و ترســیم

وابســتگی موضوعــی منابــع اطالعاتــی بــا اســتفاده از الگوریتــم قوانیــن وابســتگی در جــدول  ،6ارائـه

شــده اســت .در خصــوص ردههــای موضوعــی ایــن جــدول نیــز توضیحاتــی در پیوســت آخــر مقالــه

ارائــهشــده اســت .جهــت اســتخراج وابســتگی موضوعــی کتــب امانتگرفتهشــده تعــداد  20قاعــده

بــا ضریــب اطمینــان بــاالی  0/50درصــد اســتخراج شــد .بــرای مثــال ،قاعــدة  ،1نشــان میدهــد کــه
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ردة موضوعــی ( QWمیکروبیولــوژی و ایمنولــوژی) و ( WCبیماریهــای عفونــی) بــا هــم وابســتگی

نزدیکــی دارنــد و اگــر کاربــری در ردة موضوعــی میکروبیولــوژی و ایمنولــوژی کتابــی را بــه

امانــت ببــرد ،بــا احتمــال  0/72درصــد نیــز کتابهایــی از حــوزة موضوعــی بیماریهــای عفونــی

نیــز بــه امانــت خواهــد بــرد و بــا احتمــال  0/20درصــد ایــن دو ردة موضوعــی بهصــورت تــوأم در
تراکنــش کاربــران وجــود خواهــد داشــت .همچنیــن ،قاعــدة  ،2نیــز گویــای ایــن امــر اســت کــه ردة

موضوعــی ( QTفیزیولــوژی) بــا ردههــای موضوعــی ( QUبیوشــیمی) و ( QXانگلشناســی) بــا هــم
وابســتگی نزدیکــی دارنــد و اگــر کاربــری در ردة موضوعــی فیزیولــوژی کتابــی را بــه امانــت ببــرد

بــا احتمــال  0/63درصــد کتابهایــی از حــوزة موضوعــی بیوشــیمی و ســپس ،از حــوزة موضوعــی

انگلشناســی را نیــز بــه امانــت خواهــد بــرد .و بــا احتمــال  0/18درصــد ایــن ســه ردة موضوعــی

بهصــورت تــوأم در تراکنــش کاربــران وجــود خواهــد داشــت .الزم بــه ذکــر اســت کــه ترســیمی
از وابســتگی موضوعــی منابــع اطالعاتــی در شــکل  ،5نشــان دادهشــده اســت.

جدول  .6بهترین قوانین انجمنی استخراجشده از وابستگی موضوعی منابع اطالعاتی
قوانین

قوانین وابستگی

پشتیبان

اطمینان

بهبود

1

WC  QW

0/2092

0/7294

3/8221

2

QU,QX  QT

0/1843

0/6321

4/2943

3

WC  WT

0/244

0/6705

3/1321

4

WB  WC

0/2544

0/6360

2/7274

5

QT  WC

0/1945

0/6357

4/7866

6

WD  WK

0/1135

0/6302

3/1283

7

QU  QT,QV

0/1144

0/6292

5/5383

8

WA  W

0/1827

0/6159

2/3506

9

QU  QV,QX

0/1552

0/6090

3/4636

10

QU  QX

0/1085

0/6069

3/4532

11

WG  WF

0/1893

0/5969

2/111

12

QX  QT,WC

0/1547

0/7329

3/3215

13

WC  WH

0/1558

0/5205

4/3301

14

WQ  WP

0/3158

0/5137

1/4171

15

WM  WL

0/2744

0/5033

5/3046
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0/1558

0/5205

4/3301

0/3158

0/5137

1/4171

0/2744

0/5033

5/3046

ﺷﻜﻞ  .5ﺗﺮﺳﻴﻢ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ Apriori

 .6ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

شکل  .6ترسیم وابستگی موضوعی منابع اطالعاتی با بهرهگیری از الگوریتم Apriori

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﺠﻤﻨﻲ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ اﻟﮕﻮﻳﻲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮاﻛﻨﺶﻫﺎي
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
 .6بحث و نتیجهگیری

اﻣﺎﻧﺖ و ﻛﺎرﻛﺮد اﻋﻀﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻨﺶﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻌﺎت
در پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از رویکــرد قوانیــن انجمنــی ســعی شــد الگویــی از دسترســی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻳﺮﻛﺮد و ﻣﺪتزﻣﺎن اﻣﺎﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﭙﺲ
کاربــران بــه منابــع اطالعاتــی کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی ارائــه گــردد .بــرای ایــن منظــور،
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ »ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ و رﻳﺎﺣﻲﻧﻴﺎ« ) (1394ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از
نخســت تراکنشهــای امانــت و کارکــرد اعضــا مــورد تحلیــل قــرار گرفــت و نشــان داد کــه
ﻛﻪ
ـانﺗﺮي
ﮔﻴﺮاﻧﻪ
ﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻋﻮدتـ ﻛﺘﺎب
مراجعـدر
ﺟﺎﻣﻌﺔـا وداﻧﺸﺠﻮ
اﺳﺖ ﻛﻪ
امانــت
ﺳﺨﺖتزمـ
ـرد و مد
دیرکـ
ﻋﻠﺖـترین
ـجویان وﺑﻪ بیشـ
ﺧﺼﻮص بــه دانش
ـات مربــوط
تراکنشهـ
آنــترین
بیش
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻣﻘﺮربــاﻛﺘﺎب را
بــود در
کارکنــاندارﻧﺪ
دارﻧﺪ ،ﺳﻌﻲ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻋﻠﻤﻲ و
ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ
پژوهــشﺑﻪ«بیدختــی
ﺗﺎرﻳﺦ امــر
کــه ایــن
ســپس
علمــی و
مربــوط بــه
ﻫﻴﺌﺖهیئــت
اعضــای
از
اﻣﺎﻧﺖ
ﺑﻌﺪي ﺑﻪ
ﺗﺮاﻛﻨﺶ
نتایــجﻣﺬﻛﻮر را
ایــنﻛﺘﺎب
همراستاســت.ﻣﺒﺮم،
()1394در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز
نیــا»و ﺣﺘﻲ
ﻋﻮدتیدﻫﻨﺪ
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.در
دانشــجو
جامعــة
اســتﻫﺎکــه
درآن
حاکــی از
و ریاح

ﻋﻮدت
نســبتﺧﺼﻮص
ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در
ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺮاي
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
عــودتﻣﻲﺷﻮد
خصــوصﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
اﻳﻦ رو،
جامعــة هیئــت
تری کــه به
گیرانه
ﻫﻤﺔســخت
های
سیاســت
ﻛﻪهعلــت
کتــاب ب
ﺳﺎﻳﺮ
اﺳﺘﻔﺎدة
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر
اﻣﺎﻧﺖ در
ﻛﺘﺐ در
ـان ﺗﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ
ـی وداﺷﺘﻪ
ﻛﺘﺎب
دهنــد و
ﺟﻬﺖـودت
کتابخانــه عـ
ـاب را بــه
دﺳﺖــرر کتـ
تاریــخ مق
ﺻﻮرتــد در
اﻳﻦــعی دارن
دارنـدرـد ،س
کارکنـ
علمـ
ﻛﺸﻒ
ﻫﺪف
ﺣﺎﺻﻞ از
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻋﻮدت
ﺑﺮ از ایــن
ﻣﺒﻨﻲــد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بگیرن
اول امانــت
ـدی بــه
ﺑﺮرﺳﻲـا بعـ
تراکنشهـ
ـور را در
ﺷﻮد.مذکـ
دادهــاب
ـرم ،کت
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪــاز مبـ
ﻛﺎرﺑﺮاندر ﺑﻪصــورت نی
حتــی

ـوص عــودت
ﻗﻮاﻧﻴﻦدر خصـ
یکســانی
سیاســت
جوامــع
ـرای همــة
ﻛﺎرﺑﺮانـهدرکتابخانه
دﺳﺘﺮﺳﻲشــود کـ
پیشــنهاد می
رو،
ﺧﺼﻮص
ﺟﺬاب در
اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
اﺳﺘﻔﺎدههــااز بـﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻟﮕﻮي

ـتفادة
ـت اسـ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖمقــرر
اﻧﺠﻤﻨﻲتاریــخ
امانــت در
دســت
ـورت کتـ
ﻣﻨﺪيدر ایــن
ﻋﻼﻗﻪـند تــا
داشـوـته باشـ
کتــاب
ﺑﻴﻨﻲ
ﭘﻴﺶ
جهـدر
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ
در ﻛﻪ
ـبداد
ﻧﺸﺎن
ﻛﺎرﺑﺮانصـﺷﺪ و
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت
مطالعــه مبنــی
ـدف اول
ﻛﺎرﺑﺮان،بررســی
واﻗﻌﻲحاصــل از
ﻧﻴﺎزنتایــج
ﺷﻨﺎﺧﺖــود.
ـودت داده ش
ﻣﻲــه عـ
کتابخان
ـران بــه
ـایر کاربـ
سـ
ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهـﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻮاﻧﺪ در
دارد و
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪـن
ـتخراج قوانیـ
ـر بــه
ﮔﺮدد.منجـ
اطالعاتــی
ﻣﺜﻤﺮمنابـ
ـتفاده از
ﻣﻨﺎﺑﻊدر اسـ
ﺗﺄﻣﻴﻦـران
ـی کاربـ
ﻓﺮاﻫﻢدسترس
الگــوی
کشــف
بــر
ﻫﺎ
اسـ ﻛﻪ
اﺳﺖ
اﻳﻦ
ـع واﻗﻊ
ﺛﻤﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
آوريـ و
ﺟﻬﺖ
ﺑﻮدﺟﻪ
ﻛﺘﺐ داد
ﮔﺰﻳﻨﺶنشــان
کاربــران شــد و
منــدی
ﮔﺮ عالقه
ترجیحــات و
خصــوص
جــذاب
انجمنــیو
قوانیــن رﺳﺎﻧﻨﺪ
کــهﻧﻴﺎز ﻳﺎري
ﻣﻮرد
ﻛﺎرﺑﺮان را در
ﻛﺘﺎب،
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ
در ﻃﺮاﺣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﻲ
کاربــران،
واقعــی
دومنیــاز
ـناخت
ﺧﺼﻮصدر شـ
دریتوانــد
ﺧﺪﻣﺎتشبینــی
قابلیـ
داردﺎ و م
کتابخان
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪمنابــع
ﺑﻬﺒﻮدـبی در پی
ﻣﻨﺠﺮـتﺑﻪ مناسـ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺪف
ﺳﺎﻳﺮــهﻳﺎﻓﺘﻪﻫ
ﺷﻮﻧﺪ.
پیشــنهاد منابــع مناســب ،تخصیــص بودجــه جهــت فراهــمآوری و تأمیــن منابــع مناســب مثمــر

1176

کشف الگوی دسترسی کاربران به منابع اطالعاتی و تحلیل تراکنشهای امانت با استفاده از رویکرد  | ...انصاری و دیگران

ثمــر واقــع گــردد .ایــن اســت کــه کتابخانههــا میتواننــد بــا طراحــی سیســتم توصیهگــر کتــاب،
کاربــران را در گزینــش کتــب مــورد نیــاز یــاری رســانند و منجــر بــه بهبــود خدمــات کتابخانــه

شــوند .ســایر یافتههــا در خصــوص هــدف دوم مطالعــه مبنــی بــر تحلیــل موضوعــی کتابهــا نیــز
وابســتگی موضوعــی آنــان را مشــخص نمــود و نشــان داد چــه موضوعاتــی بــا هــم امانــتگرفتــه

میشــوند و بهصــورت تــوأم در تراکنــش کاربــران حضــور دارنــد .مطابــق بــا نتایــج میتــوان در

کتابخانــه فهرســتی از کتــب پرمراجعــه و یــا قفس ـهای تحــت عنــوان «کتابهــای پرمراجعــه» تهیــه

نمــود و در اختیــار کاربــران هــر رشــتة تحصیلــی قــرار داد تــا کاربــران بــدون اتــاف وقــت بــه

کتــب مــورد نیــاز خــود دســت یابنــد .همچنیــن ،نســبت بــه خریــداری نســخ پرمراجعــه در ردههــای

موضوعــی کــه بهصــورت تــوأم در تراکنشهــا تکــرار میشــوند ،اقــدام گــردد و هزینهگــذاری

و اختصــاص بودجــه در خصــوص خریــداری مجــات حوزههــای مختلــف موضوعــی مطابــق

بــا قوانیــن استخراجشــده انجــام پذیــرد و تخصیــص بودجــه در خصــوص مجــات مربــوط بــه

حوزههایــی کــه مــورد عالقــة کاربــران نیســت ،صــورت نگیــرد .نتایــج مطالعــة حاضــر همچــون
مطالعــات پیشــین نشــان میدهــد کــه تحلیــل تراکنشهــای امانــت و گــردش منابــع در طــی زمــان

و بررســی میــزان اســتفادة کاربــران از بخــش امانــت در مدیریــت نیــرویانســانی ،فراهــمآوری

و مجموعهســازی ،مدیریــت کتابخانههــا و ارتقــای کیفیــت خدمــات مؤثــر اســت (بیدختــی و

ریاحــی نیــا  1394و  .)Yu 2011; Uppal and Chindwani 2013; Tsuji et al. 2012وجــه تمایــز مطالعــة
حاضــر بــا مطالعــة مشــابه «بیدختــی و ریاحینیــا» ( )1394در ایــن اســت کــه در مطالعــة حاضــر

از الگوریتــم  Aprioriجهــت کشــف قوانیــن انجمنــی بــا ارائــة ســه معیــار ســنجش قوانیــن (درجــة

اطمینــان ،پشــتیبان و بهبــود) اســتفاده گردیــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در مطالعــة «بیدختــی
و ریاحینیــا» ( )1394صرف ـاً وابســتگی قوانیــن بــا ســطح اطمینــان  0/90بــا اســتفاده از ابــزار SQL-

 Serverمشــخص گردیــده اســت و حتــی تحلیــل موضوعــی کتابهــا نیــز صرف ـاً بهصــورت آمــار

توصیفــی بــدون اســتفاده از الگوریتمهــای قوانیــنانجمنــی مشــخصشــده اســت و ب ـه صراحــت
اشــارهای بــه راهانــدازی سیســتم توصیهگــر در کتابخانههــا نشــده اســت .همچنیــن ،وجــه تمایــز
مطالعــة حاضــر بــا پژوهــش )and Cong (2018

 Yi, Chenدر ایــن اســت کــه در آن مطالعــه از

الگوریتــم  ABCدر راســتای بهبــود و بهینهســازی قوانیــن انجمنــی ،الگوریتــم  Aprioriو غلبــه بــر
ِ
ـکالت بهوجودآمــده (تکــرار زیــاد تراکنــش و حجــم ســنگین دادههــا ،ســرعت پاییــن
برخــی مشـ
بارگــذاری در سیســتم و کارایــی پاییــن نتایــج) اســتفاده شــده اســت .ایــن مطالعــه همچــون مطالعــات

;)Yi, Chen and Cong (2018); Krishnamurthy and Balasubramani (2014); Long and Wu (2012

1177

بهار  | 1398دورة  | 34شمارة 3

Tsuji et al. (2012); Yu (2011); Chen et al. (2008); Huang et al. (2015); Jomsri (2014); Liu
)(2018); Bussaban, and Kularbphettong (2014

بــا بهرهگیــری از رویکــرد قوانیــن انجمنــی الگویــی از دسترســی کاربــران در اســتفاده از

منابــع اطالعاتــی بخــش گــردش امانــت کتابخانــه را ارائــه داد و از نظــر بهرهگیــری از رویکــرد

قوانیــن انجمنــی در تحلیــل دادههــا بــا مطالعــات فــوق همراستاســت .همچنیــن ،از نظــر بهکارگیــری

الگوریتــم  Aprioriدر تحلیــل دادههــا بــا مطالعــات ;)Krishnamurthy and Balasubramani (2014
)et al. (2008); Yi, Chen and Cong (2018); Bussaban and Kularbphettong (2014

 Chenو

از نظــر گزینــش قوانیــن دارای ســطح اطمینــان بــاالی  0/50بهعنــوان قوانیــن جــذاب بــا پژوهــش

( )Bussaban and Kularbphettong 2014همسوســت .ایــن بررســی همچنیــن ،بــا مطالعــات Long

) and Wu (2012); Huang et al. (2015); Chen et al. (2008از نظــر بهکارگیــری الگوریتمهــای

 FP-Growthو  MFP-Minerجهــت تحلیــل دادههــا و بــا پژوهــش Tsuji et al. (2012); Chen et al.

) (2008در خصــوص اینکــه قوانیــن انجمنــی بــا کارایــی بــاال میتوانــد منجــر بــه راهانــدازی

سیســتم توصیهگــر در کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی شــود ،مشــابه اســت .نتایــج کلــی
مطالعــه نشــان داد کــه قوانیــن حاصــل از رویکــرد انجمنــی بــا بهرهگیــری از الگوریتــم Apriori

میتوانــد بهعنــوان الگویــی مناســب در پیشبینــی تراکنشهــای کاربــران در اســتفاده از منابــع
اطالعاتــی کتابخانــه بــهکار رود و جهــت بهبــود کیفیــت خدمــات کتابخانــه بــا اســتفاده از ایــن

قوانیــن میتــوان اقــدام بــه طراحــی سیســتم توصیهگــر کتــاب در کتابخانــه نمــود .همچنیــن،
مدیــران و سیاسـتگذاران بــا اســتفاده از ایــن الگوهــا و قواعــد میتواننــد گامهــای تهیــه و عرضــة

منابــع اطالعاتــی خــود را بــا نیازهــای واقعــی اعضــا همســو ســازند و بــا ایجــاد ســهولت دسترســی و

فراه ـمآوری تعــداد نســخ بیشــتر در خصــوص الگوهــای پرتکــرار از آن بهطــوری قابــلتوجــه در

امــور فراهـمآوری ،مجموعهســازی ،مدیریــت و خدمــات کتابخانــه بهــره جوینــد .همچنیــن ،ســایر

کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی نیــز بــا بهکارگیــری فنــاوری دادهکاوی میتواننــد کیفیــت

تعامــل بیــن خــود و کاربــران را بهبــود بخشــند و از الگوهــای کشفشــده در بخــش امانــت ،جهــت

تصمیمگیریهــای اســتراتژیک و برنامهریزیهــای اثربخــش اســتفاده نماینــد .البتــه ،ذکــر ایــن
نکتــه بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه اگرچــه عالقهمندیهــا و نیازهــای کاربــران بــا گــذر زمــان

تغییــر میکنــد ،امــا سیســتم کتابخانههــا در صــورت داشــتن قابلیــت دادهکاوی بهطــور خــودکار
قابلیــت ایــن امــر را خواهنــد داشــت کــه بــا بهروزرســانی آخریــن اطالعــات در هــر زمــان اقــدام

بــه کشــف نیــاز اطالعاتــی و توصیــة کتــاب نماینــد .در پایــان ،جهــت خدمترســانی بهتــر و
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تأمیــن رضایــت بیشــتر کاربــران پیشــنهاد میگــردد پژوهشــی در خصــوص طراحــی و راهانــدازی

سیســتم توصیهگــر در کتابخانههــا و مراکزاطالعرســانی و ارزیابــی اثربخشــی و کارآمــدی آن

در پیشــنهاد کتــب مناســب بــه کاربــران انجــام پذیــرد و نیــز پیشــنهاد میگــردد پژوهشهــای آتــی

بــا بهرهگیــری از رویکردهــای دادهکاوی بــه تحلیــل فایــل ثبــتوقایــع کاربــران در حوزههــای
مربــوط بــه پایگاههــای اطالعاتــی خریداریشــده در دانشــگاه بپردازنــد تــا بــا تحلیــل میــزان اســتفاده

از پایگاههــا و تعییــن وابســتگی آنهــا نقــاط ضعــف و قــوت را شناســایی نمــوده و رویکردهــای

دادهکاوی را در جهــت ســنجش میــزان مفیــد بــودن پایگاههــای اطالعاتــی و تخصیــص بودجــة
مناســب جهــت خریــداری آنهــا ب ـهکار برنــد.

تقدیر و تشکر

نویســندگان از معاونــت تحقیقــات و فنــاوری «دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان» بهخاطــر

حمایــت از ایــن مطالعــه در قالــب طــرح شــماره  960115126و همچنیــن ،از ریاســت محتــرم

کتابخانههــاومراکــز اطالعرســانی ایــن دانشــگاه در خصــوص همــکاری در رابطــه بــا در دســترس

قــرار دادن دادههــای مربــوط بــه تراکنشهــای کاربــران تشــکر و قدردانــی مینماینــد .ایــن

مقالــه برگرفتــه از پایاننامــة دورة کارشناســی ارشــد «دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان» در رشــتة
کتابــداری و اطالعرســانی پزشــکی اســت.

فهرست منابع
بــدر ،عاطفــه ،صدیقــه محمداســماعیل ،و حنیــف حیــدری .1396 .اســتفاده از رویکــرد دادهکاوی جهــت دســتهبندی
کاربــران هــدف کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان (مطالعــة انگیزههــا و رفتارهــای اطالعیابــی آنــان).
پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت اطالعــات .298-۲۷۵ :)۱( ۳۳

بیدختــی ،حســین ،و نصــرت ریاحینیــا .1394 .تحلیــل تراکنشهــای امانــت و گــردش منابــع کتابخانههــای دانشــگاه
علــوم پزشــکی بیرجنــد بــا الگوریتمهــای دادهکاوی .فصلنامــه مدیریــت ســامت .100-۸۷ :)۶۲( ۱۸

تقــوا ،محمدرضــا ،و ســيدمجتبي حســيني بامــكان .1390 .ارائــة خدمــات مناســب بــه مشــتريان بالقــوه بــا اســتفاده از
تکنيکهــاي دادهکاوی در حــوزة بانکــداري الکترونيــک .مطالعــه مدیریــت صنعتــی .207-187 :)23( 9

دویــودی ،روپــش کــی ،و آر .پــی بــاج پــاي .2004 .مــروري بــر کاربردهــاي دادهکاوی در کتابــداري و اطالعرســانی.
ترجمــة اســماعیل جعفرپــور .1390 .کتــاب مــاه کلیــات .85-80 :)9( 14

رحمانــی ،مهــدی ،و محســن حاجیزینالعابدینــی .1394 .کاربردهــای دادهکاوی در علــم اطالعــات و دانششناســی.
فصلنامــه مدیریــت اطالعــات و دانششناســی .32-23 :)2( 3
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 تجزیــه و تحلیــل ســبد خریــد مشــتریان بــا اســتفاده از قوانیــن.1387 . و ریحانــه صوفــی نیســتانی، جمــال،شــهرابی
، دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر. دومیــن کنفرانــس دادهکاوی ایــران.وابســتگی در فروشــگاههای زنجیــرهای شــهروند
. تهــران.مؤسســه پژوهشــی دادهپــردازان گیتــا

 خوشــهبندی کاربــران دادههــای دریایــی بــا اســتفاده از.1394 . و ســجاد شــکوهیار، نویــد نظافتــی، فرنــاز،غیاثــی
.1049-۱۰۲۵ :)۴( 30  پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت اطالعــات.رویکــرد دادهکاوی

 بررســی وابســتگی وقــوع بیمــاری آســم آلرژیــک بــا.1393 . و یوســف کنعانیســادات، فریــد،کریمیپــور

 نشــریه علمــی پژوهشــی علــوم و.ویژگیهــای محیطــی بــا اســتفاده از کاوش قوانیــن وابســتگی مکانــی فــازی
.130-۱۱۷ :)۳( ۴ فنــون نقشــهبرداری

 اســتفاده از قوانیــن انجمنــی جهــت.1393 . و ســید مصطفــی محمــودی، کمــال میرزایــی، ســید عبــاس،محمــودی
.103-۹۵ :)۲( 1  مجلــه انفورماتیــک ســامت و زیستپزشــکی.کشــف عوامــل خطــر در بــروز ســرطان معــده

. رویکــرد مبتنــی بــر دادهکاوی در مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری و بازاریابــی.1393 . و عرفانــه غــروی، هــادی،ویســی
.44-2۵ :)۲( 1 مدیریــت بازاریابــی

 تجزیــهو تحلیــل خریــد مشــتریان بــا اســتفاده از قوانیــن وابســتگی در.1387 . ریحانــه صوفــی نیســتانی. جمــال،شــهرابی
 دانشــگاه امیرکبیــر. دومیــن کنفرانــس دادهکاوی.فروشــگاههای زنجیــرهای شــهروند
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پیوست:
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

( L1مرکزی)( L2 ،پرستاری و مامایی)( L3 ،بهداشت)( L4 ،پیراپزشکی)( L5 ،داروسازی)( L6 ،دندانپزشکی)
مقطع تحصیلی

( G1دکتری حرفه ای)( G2 ،کارشناسی ارشد)( G3 ،کارشناسی)
رشتة تحصیلی

( F1دندانپزشکی)( F2 ،داروسازی)( F3 ،پزشکی)( F4 ،پرستاری)،
(پرستاری داخلی جراحی)( F14 ،علوم آزمایشگاهی)

( F5مامایی)( F7 ،هوشبری)( F8 ،اتاق عمل)F12 ،

ردههای موضوعی

( Wحرفه پزشکی)( WA ،بهداشت عمومی)( WB ،پزشکی عملی)( WC ،بیماریهای غفونی)،
( WDاختالالت متابولیک و سوختوساز)( WF ،سیستم تنفس)( WG ،سیستم قلبی عروقی)،
( WHسیستمهای خونی و لنفاوی)( WK ،سیستم غدد مترشحه داخلی)( WL ،سیستم عصبی)( WM ،روانپزشکی)،
( WPبیماریهای زنان)( WQ ،مامایی)( WT ،پزشکی سالمندان)( WY ،پرستاری)( QT ،فیزولوژی)،
( QWایمنولوژی و میکروبیولوژی)( QX ،انگلشناسی)( QU ،بیوشیمی ،ژنتیک ،میکروبیولوژی سلول)،
( QVفارماکولوژی)
لیست کتب پرمراجعه
B1

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،درد
الکترولیت ،شوک ،سرطان مراقبتهای پایان عمر

B42

جنینشناسی پزشکی النگمن

B2

درسنامة پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث قلب و
عروق گردش خون و خونساز

B43

بیوشیمی مصور هارپر

B3

چکیدة مراجع دندانپزشکی  CDRپریودنتولوژی بالینی
کارانز

B44

بارداری وزایمان ویلیامز

B6

فیزیولوژی پزشکی (ویژة دانشجویان پزشکی و
پیراپزشکی)

B45

بافتشناسی پایه جان کوئیرا

B13

چکیدة مراجع دندانپزشکی مسیرهای پالپ

B48

درسنامة پرستاری کودکان ونگ

B19

بیهوشی و بیماریهای همراه

B49

درسنامة جامع علوم پایه داروسازی میر

B21

بیوشیمی عمومی برای دانشجویان دانشکدههای گروه
پزشکی

B50

درمان پروتزی بیماران بیدندان بوچر

B22

رادیولوژی دهان اصول و تفسیر (وایت و فارو)

B51

راهنمای شیمی عمومی چارلز مورتیمر

B26

مراقبتهای ویژه در ICU

B53

آناتومی گری برای دانشجویان
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لیست کتب پرمراجعه
B27

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث گوارش

B55

شیمی آلی ساختار و کاربرد

B28

 CDRجراحی دهان ،فک و صورت پیترسون

B56

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی

B29

پاتولوژی دهان و فک و صورت نویل

B57

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

B33

مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید

B58

فارماكولوژي پايه و باليني كاتزونگ

B34

میکروبشناسی پزشکی جاوتز

B60

فیزیولوژی پزشکی گایتون-هال

B36

مراقبتهای پرستاری اولریچ

B62

اصول بیهوشی میلر

B37

فناوری جراحی ارتوپدی

B63

بیماریهای زنان و مامایی دنفورث

B38

فناوری جراحی اورولوژی

B64

مبانی شیمی تجزیه

B39

فناوری جراحی گوارش و غدد

B66

شیمی دارویی

 | 13 xx Xدورة  | xxﺷﻤﺎرة x
 | 13 xx Xدورة  | xxﺷﻤﺎرة x

نسیم انصاری

اﻧﺼﺎريدانشــجوی کارشناســی ارشــد رشــتة کتابــداری و اطالعرســانی
ﻧﺴﻴﻢ،1371
متولــد
ﻧﺴﻴﻢ اﻧﺼﺎري

پزشــکی در دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان اســت .ایشــان هماکنــون کتابــدار
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1371داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ در
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ در
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
1371
ﻣﺘﻮﻟﺪ
رﺷﺘﺔاســت.
ارﺷﺪبعثــت
بیمارســتان
داﻧﺸﺠﻮيبالینــی
ـد ،تحقیقــات
ـی واحـ
پژوهشـ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻛﺘﺎﺑﺪار ﭘﮋوﻫﺸﻲ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
جملــهواﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻨﻮن ﻛﺘﺎﺑﺪار
ﻫﻢاﻛ
ســنجیاﻳوﺸﺎن
ﻫﻤﺪانم اﺳﺖ.
ﭘﺰﺷﻜﻲ
کاوی ،ﻋﻠﻮم
دادهداﻧﺸﮕﺎه
اطالعاتــی از
هــای
پایگاه
دانــش ،عل
مدیریــت
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺜﺖ اﺳﺖ .دادهﻛﺎوي ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
اﺳﺖ .دادهﻛﺎوي ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﺑﻌﺜﺖ
اســت.
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنوی
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲپژوهشــی
عالیــق
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
وکيلی
حسین
مفردﻣﻔﺮد
وﻛﻴﻠﻲ
ﺣﺴﻴﻦ
ﺣﺴﻴﻦ وﻛﻴﻠﻲ ﻣﻔﺮد

متولــد  ،1353دارای مــدرک دکتــری کتابــداری و اطالعرســانی از دانشــگاه
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1353داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي
آزادﻣﺘﻮﻟﺪ
اﻃﻼعايشــان
رﺳﺎﻧﻲهازماکنــون
اســت.
تحقیقــات تهــران
دارايعلــوم و
،1353واحــد
اســامی
واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
ﮔﺮوه ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
ـکی ﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
ـتاديار گـﻋﻠﻮم
اسـ واﺣﺪ
پزشــکی
اﻛﻨﻮن علــوم
دانشــگاه
اﺳﺖ.پزشـ
ﺗﻬﺮانرســانی
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اطالع
ـروه وکتابــداری و
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان اﺳﺖ .ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ،ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
همــدانعاســت.
رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان اﺳﺖ .ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ،ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
اﻃﻼ
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
اﺳﺖ.از
ســنجی
دانــش و
مديريــت
پايگاههــای
ﭘﮋوﻫﺸﻲعلموي
ﻋﻼﻳﻖ
اطالعــات،از ﺟﻤﻠﻪ
بازيابــیﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ
اطالعاتــی،داﻧﺶ و
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

جملــه عاليــق پژوهشــی وی اســت.
ﻣﺤﺮم ﻣﻨﺼﻮريزاده
ﻣﺤﺮم ﻣﻨﺼﻮريزاده

ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1358داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1358داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻣﺪرس اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎﺳﺖ.
ﻣﺪرس اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎﺳﺖ.
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎﺷﻴﻦ ،ارﺗﺒﺎط ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﻴﻦ ،ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ ،وﻳﺪﻳﻮ و ﺻﺪا و
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎﺷﻴﻦ ،ارﺗﺒﺎط ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﻴﻦ ،ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ ،وﻳﺪﻳﻮ و ﺻﺪا و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ راﻳﺎﻧﺸﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ راﻳﺎﻧﺸﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1353داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان اﺳﺖ .ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ،ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان اﺳﺖ .ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ،ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
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ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
محرم منصوریزاده
ﻣﺤﺮم ﻣﻨﺼﻮريزاده
ﻣﻨﺼﻮري
ﻣﺤﺮم
زادهـدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة مهندســی کامپیوتــر
دارای مـ
،1358
متولــد

ـروه مهندسـ
ـتادیار گـ
در اسـ
دﻛﺘﺮيـون
ـان هماکنـ
ـدرس اسـ
1358ـ،ـت مـ
ـگاه تربی
از دانشـ
ﻣﺪركـت .ایشـ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮـیاز داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
رﺷﺘﺔ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
داراي
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1358داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﺸﺎنــیﻫﻢسیناسـ
ـگاهاﻳبوعل
ﻣﺪرسدانشـ
کامپیوتــر
اﻛﻨﻮنـت.اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎﺳﺖ.
اﺳﺖ.
ﻣﺪرس اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎﺳﺖ.
ﻣﺎﺷﻴﻦ،ارتبــاط
ﻳﺎدﮔﻴﺮيماشــین،
یادگیــری
تصویــر،وﻳﺪﻳﻮ و ﺻﺪا و
پــردازشﺗﺼﻮﻳﺮ،
ماشــین ،ﭘﺮدازش
انســان و ﻣﺎﺷﻴﻦ،
هوشــمند اﻧﺴﺎن
ارﺗﺒﺎط ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎﺷﻴﻦ ،ارﺗﺒﺎط ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﻴﻦ ،ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ ،وﻳﺪﻳﻮ و ﺻﺪا و
ﺷﻨﺎﺳﻲــن ،زبان
زﺑﺎنهمچنی
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦـ،ـدا و
ویدیــو و ص
ـق.پژوهشــی
ﭘﮋوﻫﺸﻲــهويعالیـ
ﻋﻼﻳﻖـی از جمل
ﺟﻤﻠﻪرایانشـ
شناســی
اﺳﺖ
راﻳﺎﻧﺸﻲ از
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ راﻳﺎﻧﺸﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
وی اســت.
محمدرضا امیری
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻣﻴﺮي
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻣﻴﺮي

متولــد  ،1352دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــم اطالعــات و
ـتادیارو داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از
اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻠﻢ
در
دﻛﺘﺮي
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
داراي
1352
دانشﻣﺘﻮﻟﺪ
ـون اسـ
رﺷﺘﺔاکنـ
رﺷﺘﺔم
درـان ه
دﻛﺘﺮيایشـ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اســت.
ـور مشــهد
ـگاه پیــام نـ
،،1352دانشـ
ﻣﺘﻮﻟﺪــی از
شناس
اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از
ﻋﻠﻢ
ﻣﺪرك
داراي
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه
اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن
ﻣﺸﻬﺪ
کتابــداری وﻧﻮر
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم
پزشــکی همــدان
دانشــگاه علــوم
رســانی
ﻧﻮراطالع
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه
پزشــکی ﻫﻢاﻛﻨﻮن
اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن
ﻣﺸﻬﺪ
گــروهداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم
ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان اﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،
اســت.ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان اﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﻋﻼﻳﻖ
رﺳﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼع
اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﻼﻳﻖ و خدمـ
اطالعــات
جامعه
اﻃﻼﻋﺎت ووکتابخانهه
ـت
ﺷﻨﺎﺳﻲ مدیریـ
ﺟﺎﻣﻌﻪدانــش،
مدیریــت
ـاتوي اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
شناسـازـیﺟﻤﻠﻪ
رﺳﺎﻧﻲ
ﺧﺪﻣﺎتــا،اﻃﻼع
اطالعرســانی از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
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