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چکیده
هدف :با توجه به اهميت مراجعين برای کتابخانههای عمومی ،اين پژوهش به بخشبندی و شناسايی
مراجعين کتابخانه عمومی شهيد دستغيب شيراز بر اساس ارزش دوره عمر آنها و مدل RFM
میپردازد.
روش پژوهش :برای پيادهسازی روش پيشنهادی ابتدا مقادير شاخصهای مدل  RFMتعيين شدند؛ پس از
وزندهی به اين سه شاخص با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی ،مراجعين با استفاده از شبکه
عصبی خودسازمانده بخشبندی شدند؛ سپس با رسم هرم ارزش دوره عمر خوشههای مراجعين
کليدی و باارزش شناسايی شدند.
یافتهها :از بين سه شاخص مدل  ،RFMشاخص تعداد مراجعه دارای بيشترين اهميت و شاخص سابقه
عضويت دارای کمترين اهميت در تعيين ارزش مراجعين بوده و بر اين اساس مراجعين به پنج خوشه
تقسيم شدند .طبق هرم ارزش دوره عمر ،باارزش ترين مراجعين در خوشه چهار قرار گرفتهاند که تنها
 1درصد از کل مراجعين را تشکيل میدهند.
نتیجهگیري :با شناسايی مراجعين باارزش و کليدی ،پيشنهادهايی جهت بهبود امر خدمترسانی به مراجعين
با در نظر گرفتن ارزشی که برای کتابخانه دارند ،ارائه گرديد.
كلیدواژهها :ارزش دوره عمر مراجعين ،تحليل سلسله مراتبی ،شبکه خودسازمانده ،کتابخانه عمومی شهيد
دستغيب شيراز.

. 9کارشناس ارشد مهندسی صنايع ،دانشگاه علم و صنعت ايران (نويسنده مسئول)azime.mozafari@yahoo.com ،
 .2دکترای کتابداری و اطالعرسانی ،عضو هيات علمی دانشگاه پيام نور مشهد
 .1کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی ،کتابدار کتابخانه عمومی کوثر نور شهرستان نیريز
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مقدمه
کتابخانه عمومی 9يکی از اثربخشترين ابزارها در راستای توسعه فرهنگی و اعتالی سطح آگاهی
افراد جامعه با رسالت گردآوری ،سازماندهی و اشاعه اطالعات است .کتابخانه عمومی به تمام اقشار
جامعه خدمات میدهد و وظيفه اصلی آن ،فراهم آوردن مواد و منابع اطالعاتی مورد نياز افراد و
گروههای مختلف جامعه در اشکال مختلف چاپی و الکترونيکی است .در دنيای رقابتی امروز،
اطالعات به عنوان يکی از فاکتورهای توليدی مهم پديدار میشود و تالش برای استخراج اطالعات
از دادهها توجه بسياری از افراد دخيل در صنعت اطالعات و حوزههای وابسته را به خود جلب
نموده است .به کارگيری تکنولوژی اطالعات توسط هر سازمان در عمل يک فرايند هموار نيست و
اين موضوع در مورد کتابخانه عمومی نيز صدق میکند اما ،تجربه نشان میدهد که يک برنامه
نظاممند میتواند ظهور و نگهداری تکنولوژی اطالعات در محيط کتابخانه را تسهيل کند (پارکر،2
 ،)9118حتی کاربرد تکنولوژیهای پيشرفته پردازش اطالعات مثل سيستمهای خبره و سيستم
اطالعات جغرافيايی در کتابخانه گزارش شده است (پاتکر2882 ،1؛ باری .)2881 ،1امروزه با توجه
به ورود و گسترش فناوری اطالعات ،نيازهای مراجعين کتابخانههای عمومی و الگوهای رفتاری
آنان نيز به طور قابل مالحظهای تغيير کرده است (بيگدلی و فرهاديان ،)9109 ،لذا کتابخانههای
عمومی به منظور ارضای نيازهای گوناگون مراجعين ،به تطبيق و بکارگيری استراتژیهای متنوع
جذب و نگهداری آنها گرايش پيدا کردهاند (بيگدلی و فرهاديان.)9109 ،
رويکردهای متعددی برای گردآوری ،ذخيره ،سازماندهی و مديريت کارآمد دادههای موجود و
رسيدن به نتايج معنیدار به کار گرفته شدهاند که دادهکاوی 2يکی از رويکردهای اخير در اين زمينه
است .دادهکاوی مجموعهای از روشهايی است که به شخص امکان میدهد تا ورای دادهپردازی
معمولی حرکت کند و به استخراج اطالعاتی که در انبوه دادهها مخفی و يا پنهان است ،کمک
میکند .دادهکاوی همچنين میتواند به عنوان بخشی از فرايند بزرگتر کشف دانش در بانکهای
اطالعاتی در محيطهای مختلف در نظر گرفته شود (غضنفری .)9119 ،يکی از حوزههای مهم
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دادهکاوی ،خوشهبندی 9است که يکی از پرکاربردترين روشهای موجود در بحث پيشبينی رفتار
است (آذر ،احمدی و سبط .)9101 ،خوشهبندی يا بخشبندی شامل تقسيم کردن کليه رکوردها به
گروههای اصلی است که شباهت بيشتری به يکديگر دارند (انگای ،زو و چاو.)2881 ،2
شناسايی مراجعين مستلزم تحليل مراجعين هدف و دستهبندی کردن آنها است که به يافتن
گروههايی از مراجعين کليدی بر اساس ويژگیهای آنها منجر میشود .به اين ترتيب با استفاده از
خوشهبندی میتوان مراجعين با نيازهای مشابه را در گروههای يکسان دستهبندی نمود و ضمن
شناسايی نيازهای مراجعين و اولويتبندی آنها در هر گروه ،با برنامهريزی صحيح از اتالف وقت،
نيروی انسانی و هزينه در کتابخانهها جلوگيری نمود .همچنين توجه به نيازهای مراجعين و برآورده
ساختن آنها منجر به افزايش رضايتمندی و وفاداری مراجعين و در نهايت افزايش آمار اعضای
فعال کتابخانه خواهد شد.

هدف پژوهش
دادههای موجود در بانک اطالعاتی مراجعين کتابخانههای عمومی همواره در حال افزايش
هستند ،در حالیکه در عمق اين حجم دادهها ،الگوها و روابط بسيار جالبی ميان پارامترهای مختلف
به صورت پنهان باقی میماند که به شناسايی مراجعين ،تعيين ارزش آنها برای کتابخانه و در نهايت
تامين منابع موردنياز گروههای مختلف مراجعين در راستای رضايتمندی و وفاداری آنها کمک
میکند .با وجود محدوديت منابع ،بودجه و زمان در کتابخانههای عمومی ،اهميت مراجعين فعال و
باارزش برای اين کتابخانهها نمود بيشتری پيدا میکند .بنابراين ايجاد بستری برای افزايش
رضايتمندی و وفاداری مراجعين از طريق ايجاد ارتباطات موثرتر ،جذب و حفظ مراجعين ضروری
است .اين پژوهش درصدد است تا با استفاده از دادههای موجود در بانک اطالعاتی مراجعين که در
نرم افزار کتابخانه عمومی قرار دارد ،به بخشبندی مراجعين کتابخانه عمومی شهيد دستغيب شيراز
بپردازد .اما سؤال اصلی اين است که چگونه میتوان مراجعين کليدی را شناسايی نمود؟ ارزش دوره
عمر مفهومی است که میتواند در اين راستا کمک فراوانی نمايد .اين مفهوم بيانگر ارزشی است که
مراجعهکننده در طول دوره عمر و مراجعه خود برای کتابخانه ايجاد میکند.
Clustering
Ngai, Xiu and Chau
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پرسشهاي پژوهش
با توضيحات ذکر شده اين پژوهش درصدد پاسخ دادن به پرسشهای زير است:
پرسش اول :شاخصهای  RFM9در بخشبندی مراجعين کتابخانه عمومی شهيد دستغيب
شيراز به چه صورت تعريف میشوند؟
پرسش دوم :اولويت و اهميت شاخصهای  RFMدر تعيين ارزش مراجعين کتابخانه عمومی
شهيد دستغيب شيراز چگونه است؟
پرسش سوم :مراجعين کتابخانه عمومی شهيد دستغيب شيراز را میتوان به چند بخش يا خوشه
تقسيم نمود و مراجعين هر خوشه چه ويژگیهايی دارند؟
سوال چهارم :کدام مراجعين برای کتابخانه عمومی شهيد دستغيب شيراز ارزش بيشتری دارند؟

پیشینه پژوهش
تحقيقات گوناگونی بر روی بخشبندی با استفاده از مدل  RFMو محاسبه هرم ارزش دوره
عمر در حوزه کسب و کار انجام شده است ،برای نمونه هسيه )2881( 2در پژوهشی با ايجاد
يکپارچگی بين متغيرهای رفتاری و متغيرهای امتيازدهی  ،RFMبا کمک شبکه عصبی مصنوعی
مشتريان بانک را بخشبندی نمود .نياگاس ،سريويهوک و کيتيسين )2882( 1با استفاده از الگوريتم
شبکه خودسازمانده 1ابتدا به تعيين تعداد بهينه خوشههای مشتريان و سپس با استفاده از الگوريتم
کا-ميانگين 2به خوشهبندی مشتريان پرداختند و در نهايت اقدام به توصيف ارتباط بين ويژگیهای
مشتريان و توليد دانش از خوشههای ايجاد شده نمودند .سهرابی و خانلری ( )2882در مطالعه خود
بر اساس مدل  RFMبه محاسبه ارزش دوره عمر مشتريان يک بانک خصوصی پرداخته و مشتريان را
به هشت خوشه تفکيک نموده و ويژگیهای آنها را مورد تحليل قرار دادند .هو و جينگ)2880( 2
به بررسی قابليت مدل  RFMدر بخشبندی مشتريان در شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو
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پرداختند ،در اين پژوهش وزن مربوط به هر مؤلفه مدل از طريق فرايند تحليل سلسله مراتبی 9تعيين
و مشتريان به هشت خوشه تفکيک شدند و پس از تحليل ويژگیهای مشتريان ،ارزش دوره عمر
آنها در هر خوشه تعيين گرديد .وو ،چانگ و لو )2881( 2با استفاده از مدل  RFMبه تحليل ارزش
مشتريان يک شرکت ساخت تجهيزات صنعتی پرداختند که طبق نتايج به دست آمده مشتريان بر
اساس شاخصهای  RFMدر شش گروه خوشهبندی شدند و ويژگیهای مشتريان در قالب خوشهها
و با استفاده از تحليل ارزش دوره عمر مورد تحليل قرار گرفت .نامور ،غالميان و خاکآبی ()2898
در پژوهش خود برای تحليل از دادههای  RFMو محاسبه ارزش دوره عمر مشتريان استفاده
نمودند .سيدحسينی ،ملکی و غالميان ( )2898با استفاده از مدل توسعه يافته  RFMبه داده کاوی در
پايگاه داده يک شرکت تأمين قطعات خودرو پرداختند .در اين تحقيق ،وزنهای مربوط به مؤلفههای
مدل از طريق روش تحليل سلسله مراتبی تعيين گرديد و سپس به خوشه بندی دادهها پرداخته شد.
خواجهوند و تارخ ( )2899در پژوهش خود برای تخمين ارزش آينده مشتری از مدل ،RFM
الگوريتم خوشهبندی کا-ميانگين و محاسبه ارزش دوره عمر مشتری استفاده کردند .لی ،دای و
تسنگ )2899( 1نيز به تحليل ويژگیهای مشتريان يک کارخانه بافندگی بر مبنای مدل توسعه يافته
RFMپرداختند که مشتريان به پنج خوشه تفکيک شدند .کفاش پور ،توکلی و عليزاده زوارم ()9119
نيز در پژوهش خود مشتريان شرکت بازرگانی طوس شرق را بر مبنای مدل  RFMو ارزش دوره
عمر مشتريان بخشبندی کردند که مشتريان در هشت خوشه اصلی گنجانده شدند.
کاناوو )2881( 1معتقد است که دادهکاوی میتواند برای پاسخ دادن به يک سوال خاص مربوط
به کتابخانه و نيز برای کشف روندهای عمومی که به تصميمگيری کمک میکنند ،استفاده شود.
درک الگوی استفاده کلی مجالت الکترونيکی يا تحليل درخواستهای اعضا برای ميکروفيلمها طی
 2سال گذشته همگی مثالهايی از کشف روندهای عمومی هستند .دامنه تحليل اسنادی نيز میتواند
با استفاده از دادهکاوی گسترش داده شود .پاتکر ( )2882در پژوهشی به تبيين مشخصههای اساسی
فرايند دادهکاوی و کشف کاربردهای ممکن آن در کتابخانه و مؤسسات دانشگاهی میپردازد .با
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وجود اهميت و دقت روشهای نام برده و کاربردهای فراوانی که در حوزههای مختلف دارند،
تاکنون پژوهشی در راستای بخشبندی مراجعين کتابخانهها با استفاده از روشهای دادهکاوی و
مدل  RFMانجام نشده که در اين پژوهش سعی شده است تا در يک چارچوب پيشنهادی و منطقی
از اين روش استفاده شود.

تعاریف مفهومی و عملیاتی
خوشهبندي .يکی از کاربردهای دادهکاوی است که به معنای تقسيمبندی يک مجموعه داده به
خوشهها است ،به نحوی که شباهت اعضای يک خوشه به همديگر بيشتر از شباهت آنها به
اعضای خوشههای ديگر باشد (کيم و سون2881 ،9؛ گوها ،راستوگی و شيم .)9110 ،2نتيجه کلی از
تحليل خوشهبندی ،توصيف کلی از هر خوشه است که برای تحليل عميقتری از خواص مجموعه
دادهها الزم است (لی و چن .)2882 ،1با استفاده از خوشهبندی میتوان مراجعين کتابخانههای
عمومی را به بخشهای جداگانه ای تفکيک نمود و با در نظر گرفتن اينکه مراجعين هر بخش نيازها
و رفتارهای مشابهی دارند ،به بررسی آنها پرداخت.
دادهكاوي .رويکرد ارزشمندی است که از آن به طور گستردهای جهت استخراج اطالعات،
جستجوی روابط و الگوها در حجم عظيم دادهها استفاده شده است .دادهکاوی فرايند کشف
رابطهها ،الگوها و روندهای معناداری است که به بررسی حجم عظيمی از اطالعات ذخيره شده در
پايگاه دادهها با فناوری تشخيص الگو میپردازد (کانترازيک .)2881 ،1روشهای دادهکاوی از
ترکيب و تجميع روشهای علوم مختلفی ايجاد میشوند که با استفاده از قابليتهای مختلفی که در
هر يک از اين علوم وجود دارد سعی کرده تا محدوديتهايی که وجود دارند را تا حد ممکن برطرف
سازند (هان و کمبر.)2882 ،2
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روش تحلیل سلسله مراتبی ) .(AHPيکی از روشهای رتبهبندی يا وزندهی است که بر
اساس مقايسات زوجی 9بنا شده است .اين روش وزن هر يک از فاکتورها را در راستای گزينههای
رقيب مشخص میسازد و در نهايت يک الگوريتم رياضی به گونهای ماتريسهای حاصل از
مقايسات زوجی را با همديگر تلفيق میسازد که تصميم بهينه حاصل شود (مهرگان .)9101 ،در
پايان نيز به تعيين نرخ سازگاری 2پرداخته میشود .با توجه به اينکه رسيدن به سازگاری کامل در
دنيای واقعی مشکل است ،درصدی از ناسازگاری را به صورت تجربی قابل قبول دانسته و
میپذيريم و اگر نرخ سازگاری محاسبه شده بيشتر از  8/9باشد قضاوتها را متضاد و تصادفی در
نظر میگيريم که بايد در آنها تجديدنظر به عمل آيد.
شبکههاي عصبی خودسازمانده .از جمله مهمترين و قدرتمندترين شبکههای موجود جهت
دادهکاوی هستند (کوهونن )2889 ،1که به منظور تحليل فضاهای پيچيده دادهها مورد استفاده قرار
میگيرند (سئو و ابرماير2881 ،1؛ پن2882 ،2؛ کوهونن و ماکيسارا .)9101 ،2اساس فلسفه شبکههای
خودسازمان ده ،نگاشت فضاهای با تعداد ابعاد باال به فضايی دو يا سه بعدی است و در حالت کلی
يک ساختار دو اليه با يک اليه ورودی و يک اليه خروجی دارند .هر اليه از تعدادی نرون 2تشکيل
شده است به طوری که نرونهای اليه ورودی وظيفه انتقال دادهها به شبکه را بر عهده دارند و
تعداد آنها با بعد بردارها در فضای ورودی برابر است .نرونهای اليه خروجی نيز با توجه به
روابط همسايگی مشخصی که بين آنها تعريف شده و رفتار متقابل روی همديگر ،خروجی شبکه
را ايجاد مینمايند (چنگ و الی .)2882 ،0آموزش شبکه خودسازمانده بر مبنای الگوريتم يادگيری
بدون ناظر و فاصله اقليدسی 1بنا شده است .پس از پايان مرحله آموزش ،نقشهای از نرونها به

1 Pair wise Comparisons
2
Consistency Rate
3
Kohonen
4
Seo & Obermayer
5
Penn
6
Kohonen & Makisara
7
Neuron
8
Chang, & Lai
9
Euclidean distance
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دست میآيد که در واقع چکيدهای از فضای مورد تحليل شبکه است (کريدلر2880 ،9؛ سگف،
توکسوز و مرهون.)2881 ،2
كتابخانه عمومی .کتابخانه نهادی اجتماعی است که با گردآوری ،سازماندهی و نگهداری
دانش مدون بشر امکان رشد انديشه ،شکوفايی استعداد و باروری ذهن خالق انسان پويا و
جستجوگر را فراهم میکند .از بين انواع کتابخانهها ،کتابخانه عمومی برای عموم افراد جامعه به
وجود آمده است و وظيفه دارد که در تمام رشتههای مختلف ،انواع کتابها ،مجالت و نشريات
سودمند و جديد را جمعآوری کرده و در اختيار مردم بگذارد (عمادخراسانی.)9102 ،

روششناسی پژوهش
تحقيق حاضر با روش پيمايشی  -تحليلی به اجرا در آمده است که در آن با ترکيب روشهای
تصميمگيری چندمعياره 1و دادهکاوی چارچوبی برای خوشهبندی و پيشبينی رفتار مراجعين
کتابخانههای عمومی ارائه شده است تا زمينه را جهت شناسايی مراجعين کليدی و انتخاب
استراتژیهای مناسب با توجه به ويژگیهای مراجعين هر بخش فراهم نمايد .دادههای مورد استفاده
از بانک اطالعاتی مراجعين کتابخانه عمومی شهيد دستغيب شيراز استخراج شدهاند و شامل
اطالعاتی از قبيل سن ،جنسيت ،وضعيت تاهل ،ميزان تحصيالت ،تاريخ آخرين مراجعه به کتابخانه،
تعداد مراجعه و سابقه عضويت برای هر مراجعهکننده (رکورد) است .اين پژوهش در قالب دوره
زمانی مقطعی و در بازه زمانی مربوط به  9119/2/9تا  9112/1/19انجام شده است و بانک
اطالعاتی مراجعين مورد استفاده در پژوهش شامل  18821رکورد يا مراجعهکننده می باشد.
از ويژگیهای خاص اين پژوهش در مقايسه با ساير مطالعات گذشته میتوان به استفاده از مدل
 RFMاشاره نمود که سه فاکتور تازگی ،)R( 1تعداد دفعات )F( 2و ارزش پولی )M( 2را برای هر
رکورد در نظر میگيرد (رزمی و قنبری9100 ،؛ باتل2881 ،2؛ چنگ و چن2881 ،0؛ هوگاس،9
1

Kreidler
Saggaf, Toksoz and Marhoon
3
)Multi Criteria Decision Making (MCDM
4
)Recency (R
5
)Frequency (F
6
)Monetary (M
7
Buttle
8
Cheng, & Chen
2
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 .)9111در واقع در اين مدل ،فرض بر اين است که مراجعين دارای ارزش باالی هر يک از
شاخصهای مدل ،بهترين مراجعين هستند ،البته تا زمانی که در آينده همانند گذشته رفتار نمايند
(کينينگهام ،اکسوی و بيجو .)2882 ،2دليل استفاده از مدل  RFMآن است که در اين مدل فقط
نگرشهای مالی مطرح نمیباشند و گرايش اصلی آن در تحليل ويژگیها ،به سمت مسائل غيرمالی
است (سيدحسينی و همکاران .)2898 ،در اين پژوهش با توجه به اينکه مراجعين بار مالی برای
کتابخانه ندارند ،از شاخص سوم چشم پوشی شده و شاخص ديگری تحت عنوان سابقه عضويت
مراجعين )RR( 1در نظر گرفته شده است.
نظرات مختلفی پيرامون اهميت شاخصهای مدل  RFMوجود دارند (بين ،پيجی و دان،1
 )2880که در اين پژوهش برای وزندهی به شاخصهای مدل ،از روش تحليل سلسله مراتبی بهره
گرفته شده و با توجه به هوشمندی و سرعت شبکههای عصبی در تحليل دادهها ،از شبکه عصبی
خودسازمانده برای خوشهبندی استفاده شده است .از ديگر ويژگیهای اين پژوهش ترکيب
بخشبندی مراجعين در قالب هرم ارزش دوره عمر است .به اين ترتيب گامهای فرايند پژوهش
حاضر به شرح زير است:
گام اول .جمعآوری و پيشپردازش دادهها بر مبنای شاخصهای مدل :اين قسمت شامل تمام
مراحلی است که قبل از انجام پردازشهای اصلی روی دادهها جهت آمادهسازی آنها برای
پردازشهای بعدی ،انجام میگيرند.

گام دوم .نرمالسازی شاخصهای مدل :با توجه به اينکه آموزش شبکه خودسازمانده بر مبنای
فاصله اقليدسی است ،نرمال بودن دادههای آموزش شبکه میتواند نقشههای خروجی را به شدت
تحت تاثير قرار دهد که با استفاده از فرمولهای ( )9تا ( )1انجام میشود.

RR  RR min
RR max  RR min

RR  

() 1

)2( F   F  Fmin

Fmax  Fmin

R max  R
R max  R min

R 

()9

1

Hughes
Keiningham, Aksoy and Bejou
3
Registration Record
4
Bin, Peiji and Dan
2
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در روابط باال  F ، Rو  RRمقادير اصلی شاخصها و  Fm a x ، R m a xو  RRma xبيشترين
مقادير شاخصها و  Fmin ، R minو  RRminکمترين مقدار شاخصها و  F  ، R و  RRنيز
مقادير نرمال شده شاخصها هستند.
گام سوم .وزندهی به شاخصهای مدل :وزن نسبی شاخصها ،با استفاده از روش تحليل
سلسله مراتبی محاسبه شده و با  W F ، WRRو  W Rنشان داده می شود.
گام چهارم .تعيين ارزش شاخصهای مدل برای هر مراجعه کننده :ارزش هر شاخص از ضرب
مقدار نرمال شده آن در وزن آن طبق فرمول های ( )1تا ( )2تعيين گرديده و به ترتيب با F  ، R 
و  RRنشان داده میشوند.

)1( R   R  W R
)2( F   F  W F
)2( RR   RR  W RR
گام پنجم .تعيين متوسط ارزش شاخصهای مدل :متوسط ارزش هر يک از اين شاخصها با

تقسيم مجموع ارزش آن شاخص در همه رکوردها به تعداد کل مراجعين طبق فرمول های ( )2تا ()1
تعيين میگردد.

 RR 
n

 F 

)9( RR  

n

 R 

)8( F  

n

)7( R  

گام ششم .خوشه بندی مراجعين :برای خوشه بندی از روش خوشه بندی شبکه خودسازمانده
استفاده شده و نتايج حاصل از خروجی شبکه در قالب نقشههای گرافيکی تحليل میگردد؛ اين
عمليات در نرم افزار  MATLABانجام شده است.
گام هفتم .تعيين متوسط ارزش شاخصهای مدل در هر خوشه :متوسط ارزش هر يک از
شاخصها در هر خوشه از تقسيم مجموع ارزش شاخص در آن خوشه به تعداد مراجعين آن خوشه
تعيين میگردد که به ترتيب با  M F  ، M RRو  M R نمايش داده میشود .فرمول های ( )98تا
( )92اين عمليات را نشان می دهند.


)92( M RR    RR
n

F 

)99( M F   

n

R 

)98( M R   

n

گام هشتم .تحليل خوشهای :اين تحليل از طريق مقايسه متوسط ارزش شاخصها در هر خوشه
با متوسط ارزش شاخصها در کل دادهها و همچنين با مقايسه رتبههای خوشهها در هر يک
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شاخصها صورت میگيرد .اين مقايسه مشخص مینمايد که متوسط ارزش هر يک از شاخصهای
مدل در هر خوشه نسبت به متوسط ارزش اين شاخصها در کل دادهها در چه وضعيتی قرار دارند.
برای هر يک از شاخصها ،وضعيت مطلوب ،وضعيتی است که متوسط ارزش شاخص در يک
خوشه بهتر از متوسط ارزش آن شاخص در کل دادهها باشد و با عالمت )↑( نشان داده میشود
وضعيت نامطلوب يعنی وضعيتی که متوسط ارزش شاخص در يک خوشه بهتر از متوسط ارزش آن
در کل دادهها نباشد و با عالمت )↓( نشان داده میشود.
گام نهم .محاسبه ارزش دوره عمر مراجعين هر خوشه :ارزش دوره عمر مراجعين هر خوشه از
مجموع وزين متوسط ارزش شاخصهای  RFMدر آن خوشه طبق فرمول ( )91محاسبه میگردد.
()91

CLV  WR  M R  WF  M F   WRR  M RR

گام دهم .تحليل مراجعين بر اساس ارزش دوره عمر آنها :در اين گام هر کدام از خوشهها بر
اساس ارزش دوره عمر در قالب هرم ارزش عمر مشخص میشوند .هر چه از سطح پايين اين هرم به
سطوح باالی آن حرکت میکنيم ،خوشههای باارزش دوره عمر بيشتر قرار گرفتهاند.

یافتههاي پژوهش
پرسش اول :شاخصهای  RFMدر بخشبندی مراجعين کتابخانه عمومی شهيد دستغيب شيراز
به چه صورت تعريف میشوند؟
پس از نظر خواهی از شش نفر از متخصصان علم اطالعات و دانششناسی که به طور متوسط
بين هفت تا ده سال در کتابخانه عمومی فعاليت نمودهاند ،شاخصهای مدل  RFMبه اين صورت
تعريف شدند :شاخص تازگی ( )Rمربوط به فاصله زمانی بين آخرين مراجعه صورت گرفته توسط
مراجعه کننده تا پايان دوره مورد بررسی است که کمتر بودن اين فاصله نشانگر باال بودن ارزش اين
شاخص در مدل است .شاخص تعداد مراجعه ( )Fبيانگر تعداد دفعاتی است که مراجعهکننده در
طول دوره زمانی مورد بررسی به کتابخانه مراجعه نموده و بيشتر بودن آن نشانگر باال بودن ارزش
اين شاخص در مدل است .همانطور که پيشتر گفته شد ،شاخص ارزش پولی ( )Mدر اين پژوهش
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کارايی ندارد که به جای آن شاخص سومی تحت عنوان سابقه عضويت در کتابخانه ( )RRبرای
تعيين ارزش مراجعهکننده در نظر گرفته شد.
در مرحله بعد پيشپردازش و آمادهسازی دادهها با توجه به کد اختصاص يافته به هر
مراجعهکننده صورت گرفت .برای پيشپردازش دادهها ،فعاليتهای حذف دادههای نامناسب و
ناقص انجام شد به طوریکه در پايان ،اطالعات  11088مراجعهکننده مورد بررسی قرار گرفت.
همچنين برخی از تبديلها بر روی دادههای اوليه انجام شد ،به طوریکه سن مشتريان از روی
تاريخ تولد استخراج گرديد و تازگی مراجعه با در نظر گرفتن تاريخ آخرين مراجعه محاسبه شد.
پس از پيشپردازش دادهها ،به دليل تفاوت زياد بين نوع آنها ،با استفاده از دستورالعملهای
ذکر شده ،دادهها نرمال شدند.
پرسش دوم :اولويت و اهميت شاخصهای  RFMدر تعيين ارزش مراجعين کتابخانه عمومی
شهيد دستغيب شيراز چگونه است؟
با استفاده از نظرات شش متخصص علم اطالعات و دانششناسی ،ماتريس مقايسات زوجی
برای معيارها و گزينهها نسبت به شاخصها تشکيل شد و با کمک نرم افزار اکسپرت چويس 9وزن
گزينهها محاسبه شد .طبق خروجی اين روش ،وزنهای نسبی شاخص تازگی مراجعه معادل ،8/11
تعداد مراجعه معادل  8/19و سابقه عضويت مراجعه کننده معادل  8/22تعيين گرديد .همچنين در
پايان برای اطمينان از درستی جواب ،نرخ سازگاری تمام ماتريسها محاسبه شد .همانطور که گفته
شد نرخ سازگاری شاخصی است که ميزان صحت و درستی قضاوتها را نشان میدهد و بدين
منظور بايد مقدار آن کمتر از  8/9باشد و اگر اين مقدار بيشتر از  8/9باشد قضاوتها را متضاد و
تصادفی در نظر میگيريم که بايد در آنها تجديدنظر به عمل آيد .در اين پژوهش برای همه
ماتريسها نرخ سازگاری کمتر از  8/9شد .وزنهای به دست آمده ميزان اهميت شاخصها را نشان
میدهند ،به اين ترتيب شاخص تعداد مراجعه ( )Fدارای بيشترين اهميت و شاخص سابقه عضويت
( )RRدارای کمترين اهميت در تعيين ارزش مراجعين میباشد.

Expert Choice

1
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پس از تعيين ارزش شاخصهای مدل ،مقدار متوسط ارزش شاخصها طبق دستورالعمل گفته
شده ،محاسبه شد که برای فاکتور تازگی مراجعه معادل  ،8/2221تعداد مراجعه معادل  8/8029و
سابقه عضويت مراجعهکننده معادل  8/8011به دست آمد.
پرسش سوم :مراجعين کتابخانه عمومی شهيد دستغيب شيراز را میتوان به چند بخش يا خوشه
تقسيم نمود و مراجعين هر خوشه چه ويژگیهايی دارند؟
برای انجام خوشهبندی ،دادههای آموزش شبکه از  11088بردار سه بعدی شاخصهای مدل
تشکيل شده است که هر بردار نماينده يک رکورد از رکوردهای پايگاه داده مراجعين کتابخانه است.
پس از انجام مراحل در پايان ،پنج بخش يا خوشه اطالعاتی به دست میآيد و هر يک از مراجعين
در يکی از اين خوشهها قرار میگيرند .نتايج خوشهبندی در جدول

 9ذکر شده است.

جدول .6خوشهبندي مراجعین كتابخانه به روش شبکه عصبی خودسازمانده
خوشهها
فراوانی مراجعین
درصد مراجعین
میانگین سنی مراجعین
زن
جنسیت
مرد
تاهل

تحصیالت

مجرد
متاهل
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دكترا و باالتر

6
 91288نفر
 11درصد
90/11
 21درصد
 22درصد

2
 92228نفر
 11درصد
22
 22درصد
 12درصد

8
 2218نفر
 2درصد
11/91
 21درصد
 12درصد

1
 9918نفر
 1درصد
22
 28درصد
 08درصد

5
 088نفر
 2درصد
11/22
 28درصد
 28درصد

 11درصد
 9درصد
 2درصد
 2درصد
 20درصد
 1درصد
 9درصد
 9درصد
 8درصد
 8درصد

 22درصد
 21درصد
 8درصد
 8درصد
 1درصد
 2درصد
 92درصد
 21درصد
 1درصد
 9درصد

 2درصد
 11درصد
 8درصد
 8درصد
 91درصد
 8درصد
 29درصد
 11درصد
 22درصد
 8درصد

 1درصد
 12درصد
 2درصد
 1درصد
 8درصد
 11درصد
 99درصد
 90درصد
 9درصد
 22درصد

 8درصد
 988درصد
 91درصد
 98درصد
 9درصد
 92درصد
 28درصد
 91درصد
 91درصد
 2درصد

00

مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال هفتم ،شماره  ،2پاییز و زمستان 6811

پس از تعيين خوشهها ،برای هر خوشه متوسط ارزش شاخصهای مدل محاسبه و وضعيت آن
با مقدار ميانگين کل سنجيده شد و سپس ارزش دوره عمر برای هر خوشه محاسبه گرديد که نتايج
حاصل در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .2وضعیت خوشهها
خوشهها

6

2

8

1

5

متوسط ارزش

8/2212

8/2222

8/2229

8/2221

8/2012

رتبه

دوم

چهارم

سوم

اول

پنجم

تعداد دفعات مراجعه

متوسط ارزش

8/8222

8/8182

8/8102

8/9022

8/8011

( ) M F 

رتبه

پنجم

سوم

دوم

اول

چهارم

سابقه عضویت ( ) M RR 

متوسط ارزش

8/8022

8/8001

8/8222

8/9218

8/8228

رتبه

سوم

دوم

پنجم

اول

چهارم

(↓)↑،↓،

(↑)↓،↑،

(↓)↑،↑،

(↑)↑،↑،

(↓)↓،↑،

تازگی مراجعه ( ) M R 

وضعیت متوسط ارزش شاخصها
( ) M R  ، M F  ، M RR
ارزش دوره عمر

8/9112

8/9102

8/9122

8/2822

8/9122

پرسش چهارم :کدام مراجعين برای کتابخانه عمومی شهيد دستغيب شيراز ،ارزش دوره عمر
بيشتری دارند؟
خوشهها بر اساس ارزش دوره عمر مراجعين آنها ،در قالب هرم ارزش عمر که در شکل ()9
نشان داده شده است ،مشخص شدند .در اين هرم ،به ارزش دوره عمر مراجعين در  2خوشه اصلی
اشاره شده است .هر چه از سطح پايين اين هرم به سطوح باالی آن حرکت میکنيم ،خوشههای
باارزش دوره عمر بيشتر قرار گرفتهاند .به عبارتی ،با حرکت به سمت رأس اين هرم ،با مراجعينی
مواجه میشويم که ارزش و اهميت بيشتری از لحاظ عمر عضويت و سابقه فعاليت برای کتابخانه
دارند.
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CLV=5/5522

ارزش
CLV=5/5842

دوره
عمر

CLV=5/5842

5771
CLV=5/5855
CLV=5/5932

شکل  .6هرم ارزش دوره عمر مراجعین كتابخانه عمومی
به اين ترتيب طبق هرم ارزش دوره عمر ،مراجعين خوشه  1دارای بيشترين ارزش عمر برای
کتابخانه هستند .مراجعين اين خوشه تنها  1درصد از کل مراجعين را تشکيل میدهند ،ميانگين سنی
آنها  22سال است ،بيشتر مرد و متاهل هستند که عمدتا تحصيالت ديپلم دارند ،اين مراجعين به
تازگی به کتابخانه مراجعه داشتهاند ،تعداد مراجعه آنها در اين دوره يکساله باال بوده است و طبيعی
است که سابقه عضويت زيادی نيز داشته باشند.
بعد از خوشه  1مراجعين خوشه  2از اهميت بااليی برای کتابخانه برخوردارند ،مراجعين اين
خوشه  11درصد از کل مراجعين را تشکيل میدهند ،ميانگين سنی آنها تقريبا  22سال است،
عمدتا زن و مجرد هستند که بيشتر آنها تحصيالت ليسانس دارند ،اين مراجعين به تازگی به
کتابخانه مراجعه نداشتهاند اما تعداد مراجعه آنها در اين دوره يکساله باال بوده است و سابقه
عضويت زيادی نيز دارند.
اولويت بعدی با خوشه  2است که حدود  2درصد از کل مراجعين را شامل میشود و ميانگين
سنی آنها تقريبا  12سال است .عمدتا متاهل هستند و تحصيالت ديپلم به باال دارند .اين مراجعين
تعداد مراجعه زيادی دارند.
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خوشه  1در اولويت بعدی است که  2درصد مراجعين را شامل میشود .ميانگين سنی مراجعين
اين خوشه تقريبا  11سال است و حدودا بيشتر آنها زن و متاهل هستند که اکثر آنها تحصيالت
ليسانس و فوق ليسانس دارند .اين مراجعين به تازگی به کتابخانه مراجعه داشتهاند و تعداد مراجعه
آنها در اين دوره يکساله باال بوده است ولی سابقه عضويت زيادی ندارند.
خوشه  9معرف مراجعينی است که کمترين ارزش را برای کتابخانه از نظر سابقه عضويت دارند.
اين خوشه عمده مراجعين يعنی در حدود  11درصد آنها را تشکيل میدهد که ميانگين سنی آنها
تقريبا  90سال است ،بيشتر آنها مجرد و زن هستند ،همچنين به طور عمده تحصيالت متوسطه
دارند .اين مراجعين به تازگی به کتابخانه مراجعه داشتهاند اما تعداد مراجعه آنها در اين دوره
يکساله کم بوده است و سابقه عضويت زيادی ندارند.
برای مديريت صحيح منابع ،وقت و هزينه در کتابخانههای عمومی ،ضمن در نظر گرفتن هرم
ارزش مراجعين ،کتابخانهها بايد ابتدا نيازهای مراجعينی که در سطوح باالی هرم ارزش قرار دارند
را در نظر بگيرند .بر اين اساس به عنوان مثال خوشه شماره  1باارزشترين مراجعين را شامل شده
که بايد در کانون توجه کتابخانهها قرار بگيرند و پس از آن مشتريان خوشه  2و به همين ترتيب اين
روند ادامه دارد .کتابخانه بايد در جهت حفظ مراجعين باارزش خود که در سطوح باالی هرم قرار
دارند ،تالش نمايد و اهميت ويژهای برای مراجعين اين خوشهها قائل شود .درمورد مراجعينی که
در سطوح پايين هرم قرار دارند ،نيز بايد با برقراری ارتباطات و تعامالت سازنده دليل ايجاد شکاف
و فاصله در روند مراجعه آنها را جويا شده و در جهت رفع آن برآيد.

نتیجهگیري
در اين تحقيق ،به منظور بخشبندی مراجعين کتابخانه عمومی شهيد دستغيب شيراز بر اساس
ارزش دوره عمر آنها ،از مدل  RFMو تکنيکهای تصميمگيری چندمعياره و دادهکاوی در قالب
فرايندی خاص ،بهره گرفته شده است .ارائه تحليل خوشهای به منظور بررسی دقيقتر ويژگیهای
مراجعين در خوشهها و همچنين ،بخشبندی نهايی مراجعين بر اساس ارزش دوره عمر آنها در
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قالب هرم ارزش دوره عمر ،از مواردی است که در اين مطالعه از آنها بهره گرفته شده است .يکی از
ويژگیهای خاص اين پژوهش استفاده از روش شبکه عصبی خودسازمانده است که يکی از
روشهای دقيق در حوزه خوشهبندی و دادهکاوی است.
بر اساس يافتههای پژوهش ،مراجعين کتابخانه مذکور به  2خوشه تفکيک شدند که با توجه به
ارزش دوره عمر مراجعين ،خوشههای 1 ،2 ،2 ،1و  9به ترتيب در رتبههای اول تا پنجم قرار
گرفتند .طبق هرم ارزش مراجعين ،کتابخانه بايد در جهت حفظ مراجعين باارزش خود (دارای
بيشترين ارزش دوره عمر) در خوشههای  1و  2تالش نمايد و اهميت ويژهای برای مراجعين اين
خوشهها قائل شود .از آنجا که مراجعين خوشه  9دارای کم ترين ارزش دوره عمر هستند و تعداد
قابل توجهی را نيز شامل میشوند (حدود نيمی از کل مراجعين) ،لذا بهتر است که مطالعه دقيقتری
پيرامون علل کم بودن مقادير هر يک از شاخصهای مدل در اين مراجعين انجام گيرد .پيشنهاد
میگردد که کتابداران به منظور حفظ اين مراجعين ،ارتباطات و تعامالت بيشتری با آنها داشته
باشند تا از اين روش در راستای وفادار کردن اين مراجعين اقدام کنند .در اين زمينه کتابخانه بايد با
برقراری ارتباطات و تعامالت سازنده دليل ايجاد شکاف و فاصله در روند مراجعه آنها را جويا
شده و در جهت رفع آن برآيد ،همچنين کتابخانه میتواند با در نظر گرفتن امکانات و تسهيالت
ويژه در راستای ارتقای سطح شاخصهای مدل و به تبع آن ،افزايش ارزش دوره عمر مراجعين اين
خوشه گام بردارد در صورت امکان از رويگردانیهای بعدی مراجعين

جديد خود بکاهد.

الزم به ذکر است که رفتار مراجعين ثابت نيست و بانک اطالعاتی مراجعين نيز تغيير میکند.
مجموعه قوانينی که از بانک اطالعاتی برای يک زمان خاص دريافت شده فقط برای يک زمان
مشخص دارای اعتبار است و سپس منسوخ میشود ،بنابراين پيشنهاد میگردد که در مطالعات آتی،
از مجموعه داده وسيعتری به لحاظ قلمروی زمانی استفاده شود که به طور قطع منتج به ايجاد نتايج
قویتر و گستره وسيعتری از دانش کاربردی پيرامون ويژگیهای رفتاری مراجعين خواهد شد .از
طرفی ،برشهای زمانی متناوب از پايگاه داده شرکت ،امکان اجرای پويای داده کاوی بر مبنای مدل
 RFMجهت تعيين ارزش دوره عمر مراجعين را فراهم خواهد آورد که نتايج آن از اين لحاظ که
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روند تغييرات در رفتار مراجعين را منعکس می کند ،می تواند نقش شايانی در ارتباط با مراجعين
ايفا نمايد.
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