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Abstract: Organizations should consider process improvement for promoting their performance. The main
problem is the high volume of process dataset along with the wide variety of their features that leads to increase
the complexity in process improvement methods. Previous methods cannot improve processes in a high volume
of process dataset. Data mining approach can support improvement methods by identifying valuable hidden
patterns in high volume of process dataset. In this paper a framework of using data mining techniques for
extracting valuable hidden patterns in high volume of process dataset is developed for presenting the
improvement suggestions. In order to evaluate the proposed framework, a real set of processes along with their
features were gathered. After that, using classification, clustering, and features selection algorithms, valuable
patterns in high volume of process dataset were identified. After evaluating these patterns, improvement
suggestions were recommended by the identified patterns. The results showed that identified patterns can
support processes improvement activities with recommending the improvement suggestions.
Keywords: Process Improvement, Data Mining, Business Processes.
Introduction: Processes are one of the most important resources in organizations. Improving processes can lead
to enhance the organizational performance. Several methodologies are presented for process improvement.
However, they did not consider the problem of high volume of process dataset along with their features in
organizations. There are many processes in organizations that lead to increase the complex interactions between
processes and high dimensionality problem (Jeong et al., 2008). In addition, there is a single view to processes
in the improvement actions (Houy et al., 2011). Huang et al. (2012) stated that there is a low attention to the
internal aspects of the processes. In this situation, data mining techniques can identify and discover valuable
patterns hidden in the large number of processes in the organizations. These patterns can be utilized for
recommending the improvement suggestion for enhancing the performance of the processes. Recently, there is a
link between data mining and process improvement. A few studies considered the interaction between data
mining and process improvement. However, these studies did not consider a real large number of processes in
their computations. In addition, they did not have a comprehensive and practical view to the application of data
mining for process improvement. This paper presents a framework for using data mining techniques for
identifying and extracting valuable and suitable patterns hidden in the large number of processes. These patterns
can be employed for recommending the process improvement suggestions.
Materials and Methods: This paper employs three data mining techniques including clustering, classification,
and feature selection techniques for extracting valuable patterns hidden in the large number of processes.
CRISP-DM (cross industry standard process for data mining) standard is used to implement data mining
activities. In the classification technique, C5 decision tree algorithm is employed to classify processes. In
clustering, K-means algorithm is applied to segment processes in several clusters. In feature selection technique,
the most important process features are selected for process improvement. In the proposed framework, at first,
all processes are gathered from a variety of the resources in the organization. After that, process features are
identified from the literature and they are defined based on an interaction between data miner and process
improvement expert. In the following, a process dataset is provided for using data mining techniques. For this
dataset, a variety of data preparation and preprocessing methods are employed for achieving better results of
implementing data mining techniques. After that, three classification, clustering, and feature selection data
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mining techniques are applied for extracting valuable patterns hidden in the large number of processes. In the
classification techniques, C5 decision tree algorithm employs a target features for classifying processes. Cross
validation method is applied to train and test the constructed decision tree. The output is several if-then rules for
classifying processes based on the target feature. In clustering, K-means algorithm segments processes in
several clusters. Processes in a cluster have a similar behavior and they are dissimilar to the processes in the
other clusters. Euclidean distance function is used for calculating the distance between processes. The output is
the cluster profiling to describe the behavior of processes in each cluster. In the feature selection, the most
important features are selected based on a target process feature. These features are more correlated to the target
process feature. In addition, they are more important to consider for process improvement purposes. The output
is a variety of more important process features so that they can be considered for recommending the process
improvement suggestions. After extracting valuable patterns hidden in the large number of processes, the
accuracy and quality and these patterns are evaluated by an interaction between data miner, process owner, and
process improvement expert. Evaluated patterns are considered for recommending the improvement
suggestions. These suggestions must be aligned with the process improvement concepts in the organization.
Processes are improved based on these suggestions. In last, the performance of the improved processes is
evaluated. The proposed framework is based on an iterative and continuous method for using data mining in
process improvement.
Results and Discussion: The proposed framework was evaluated based on a real process dataset including 1318
processes and 80 process features. Several preprocessing methods were employed to prepare dataset. Three
classification, clustering, and feature selection techniques were applied to extract valuable patterns hidden in the
large number of processes. Using C5 classification algorithm, processes were classified by the if-then rules
based on a target process feature. In the proposed model, as an example, key processes were classified using C5
decision tree. The classification accuracy in the test dataset was set to 92.31%. The output was several if-then
rules to classify key processes. These rules can identify key processes. In addition, processes features applied to
construct the if-then rules can be employed for recommending the improvement suggestions for key processes.
In clustering, using K-means algorithm, processes were segmented into 10 clusters. Some features were
considered to cluster processes. The output was cluster profiling to describe the behavior of processes based on
the selected features. In this paper, for example, the behaviors of processes in cluster 1 were described through
the selected features. Several suggestions were recommended by the selected features for improving processes
in this cluster. In the feature selection technique, for example, “cost of process” was considered as the target
process feature. The output was the selection of 10 more important process features that they were more related
to the target process features. These features can describe the cost of processes better than the other features.
The improvement suggestions for reducing cost of processes were recommended based on these selected
features.
Conclusion: This paper presented a framework of using data mining techniques for identifying valuable
patterns hidden in the large number of processes for the process improvement purposes. A real process dataset
was employed to evaluate the applicability and effectiveness of the proposed framework. In the proposed
framework, classification, clustering, and feature selection data mining techniques were applied to extract
valuable patterns hidden in high volume of process dataset. Process improvement methodologies cannot
recommend the improvement suggestions in a rapid and accurate method, when there are many processes along
with a variety of the process features. These methodologies are restricted to recommend a limited number of the
process improvement suggestions. In the other direction, there are few studies on the application of data mining
for the process improvement that they include some weaknesses. The proposed framework employed a lot of
real processes in the data mining techniques to discover valuable patterns for process improvement. In addition,
a variety of the process features were extracted from the literature to describe the behavior of the processes. In
last, a wide variety of the several suggestions were recommended for process improvement based on the
extracted patterns hidden in the large number of processes. The organizations can utilize the proposed
framework for improving their processes. In addition, this framework can help organizations with the large
number of processes for employing the process improvement methodologies in a productive manner. Future
studies can apply the other data mining techniques for the proposed framework. In addition, the proposed
framework can be developed for knowledge-intensive processes. The proposed framework can be integrated
with the knowledge management methodologies for improving knowledge-based processes. In last, the
proposed framework can be enhanced as a decision support system for the process improvement.
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چکیده :سازمانها برای ارتقای عملکرد خود باید به بهبود فرآیندها توجه داشته باشند .مسئلۀ اصلی حجم
زیاد فرآیندها همراه با تنوع وسیع ویژگیهای آنها است که باعث افزایش پیچیمدگی در روشهمای بهبمود
فرآیندها میشود .روشهای قبلی به بهبود فرآیندها در حج زیاد فرآیندها قادر نیستند .رویکرد دادهکماوی
با شناسایی الگوهای ارزشمند پنهان در حج زیاد فرآیندها از روشهای بهبود پشتیبانی ممیکنمد .در ایم
مقاله چارچوبی برای بهکارگیری روشهای دادهکاوی برای استخراج الگوهمای ارزشممند پنهمان در حجم
زیاد فرآیندها با هدف ارائۀ پیشنهادهای بهبود توسعه داده شده است .برای ارزیابی چمارچو

پیشمنهادی،

مجموعهای واقعی از فرآیندها بههمراه ویژگیهای آنها جمعآوری شمده اسمت .سمبا بما الگموریت همای
طبقهبندی ،خوشهبندی و انتخا

ویژگیها ،الگوهایی با ارزش در حج زیاد فرآیندها شناسایی شدند .بعد

از ارزیابی ای الگوها ،پیشنهادهای بهبود ازطریق الگوهای شناساییشده پیشنهاد شمده اسمت .نتمایش نشمان
میدهد الگوهای شناساییشده قادر هستند با ارائۀ پیشنهادهای بهبود اقدامات بهبمود فرآینمدها را پشمتیبانی
کنند.
واژههای کلیدی :بهبود فرآیندها ،دادهکاوی ،فرآیندهای کسبوکار
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مقدمه
فرآیندها یکی از داراییهای راهبردیاند که نقش مهمی در سازمان دارند .هارینگتون )0110( 0بیمان کمرده اسمت
فرآیند ،فعالیت یا گروهی از فعالیتها است که ورودی (مثل اطالعات ،مسمتندات ،منمابع ممالی ،نیمروی انسمانی) را
دریافت و برای افزایش ارزش فرآیند آن را پردازش میکند تا خروجی (مثل تصمی گیری ،دانش ،خدمات ،محصول،
مستندات) مدنظر را تأمی کند؛ برای مثال ورودی «فرآیند تست» شامل مستندات و نیروی انسمانی متخصمص بمرای
انجام تست است .خروجی ای فرآیند شامل نتایش تست و تصمی گیری دربارۀ آن است.
سازمانها برای دستیابی به اهداف خود نیازمند بهبود فرآیندها هستند .دالمماریا 5و همکماران ( )5111معتقدنمد
بهبود فرآیندها از سال  0111با کار اندیشمندانی چون داوِنبورت ،هَمِر و چَمبی 3توسمعه یافتمه اسمت .هَمِمر ()5115
بیان کرد بهبود فرآیندها رویکردی ساختیافته برای ارتقای عملکمرد و متمرکمز بمر طراحمی ممنظ و اجمرای دقیمق
فرآیندها است.
چارچو های مختلفی برای بهبود فرآیندها ارائه شده است .چارچو

هرم روندهای فرآینمدهای کسمبوکمار را

هارمون )5111( 5ارائه کرده است .همچنی تقسی بندیهای مختلفی از فرآینمدها انجمام شمده اسمت .بِمرن)5111( 5
فرآیندها را به دو دستۀ کلیدی و پشتیبانی تقسی کرده است .رنجبرفرد 1و همکاران ( )5103فرآیندها را به سه دسمته
تقسی کردهاند؛ ای سه دسته عبارتند از معمولی ،تکرارشونده و غیرتکرارشونده.
در ای چارچو ها و تقسی بندیها ،مسئلۀ حج بسیار زیاد فرآیندها و ویژگیهای آنها که باعث ایجاد تعامالت
پیچیده بی فرآیندها می شود ،در نظر گرفته نشده است .در یک سازمان مجموعۀ بزرگی از فرآیندها بههممراه دادههما
و ویژگیهای آنها وجمود دارد .جونم  1و همکماران ( )5111بیمان کردنمد دادههمای فرآینمد و نتمایش درکشمده یما
مشاهدهشده از آن ،دانش ارزشمندی برای سمازمانانمد .همچنمی چِم و وَنم  )0111( 1بیمان کردنمد فرآینمدها در
سازمانها دارای ویژگیهایی مانند حج زیاد ،مسئلۀ ابعاد باالی فرآیند ،ماهیت پویای ویژگیهای فرآیندها ،تعامالت
پیچیده بی ویژگیهای فرآیندها و وجود مقیاسهای اندازهگیری متعدد فرآیندها هستند.
جِون  1و همکاران ( )5111بیان کردند با افزایش تعداد فرآیندها و ویژگیهای آنها مسئلۀ ابعاد زیاد رخ میدهد.
همچنی هوی 01و همکاران ( )5100معتقد بودند در گذشته ،مدیریت فرآیندها صرفاً نگاه تکی و مجزا بمه فرآینمدها
داشتند؛ اما مدیریت فرآیندها در آینده متمرکز بر مجموعههای بزرگ از فرآیندها است .لِبمِتا 00و همکاران ()5105
اعتقاد داشتند بهبود فرآیندها بدون در نظر گرفت تأثیر آنها بر ه انجام میشود .از طرف دیگر به جنبههمای درونمی
فرآیند (ویژگیهای فرآیند) توجه کمی شده است (هوآن  05و همکاران.)5105 ،
همچنی ووکسیک 03و همکاران ( )5103بیمان کردنمد در گذشمته ارتبماطی بمی داده و فرآینمد در رویکردهمای
هوشمندی کسبوکار وجود نداشته است .آنها معتقدند اجرای مجزای هوشمندی کسمبوکمار و ممدیریت فرآینمدها
باعث بهبود عملکرد و کاهش هزینهها در سازمان نمیشمود .دِلگمادو 05و همکماران ( )5105معتقمد بودنمد نگرشمی
یکبارچممه و تصممویر کامممل بممرای تحلیممل فرآینممدها براسمماس اطالعممات آنهمما وجممود نممدارد .همچنممی در بیشممتر
روششناسیهای بهبود فرآیندها ،هوشمندی وجود ندارد.
از طرف دیگر ،دادهکاوی در حج زیاد فرآیندها باعث شناسایی و کشف الگوهای پنهان میشود .ای الگوهما بمه
سازمان در بهبود فرآیندها کمک میکنند .زُنگوا و لیمِئی )5111( 05معتقدند دادهکاوی میتواند ویژگیهمای فرآینمدها

چارچو
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را شناسایی و از تحلیل عوامل کلیدی موفقیت ،شناسایی فرآیندهای کلیدی ،بهبود جریان اطالعمات و بازخوردهمای
آنها پشتیبانی کند .فلرونسو و اگوندا )5115( 01و تَ  01و همکاران ( )5111بیان کردند استخراج الگوهما در مجموعمه
فرآیندها باعث هدایت مدیران در بهبود فرآیندها میشود .تیواری ،01و همکاران ( )5111معتقد بودنمد دادهکماوی بمه
تحلیل رفتار فرآیندها ،شناسایی دوبارهکاری ،وجود اختالل ،حلقهها ،توالی و ه زمانی در فرآینمدها و تجسم سمازی
آنها میپردازد .وِگِنِر و راپین  )5101( 01بیان کردند دادهکاوی در مواردی مانند حذف فعالیمتهمای اضمافی ،حمذف
فعالیتهای موازی ،شناسایی فعالیت های تکراری در سازمان ،کاهش تعداد افراد یا واحدهای درگیر در یک فرآیند و
تحلیل فرآیندها در یک الگوی مشخص ،به بهبود فرآیندها کمک میکند.
امروزه بهبود فرآیندها با موضوع دادهکاوی پیوند خورده است .باتوجهبه حج زیماد فرآینمدها و ویژگمیهمای آنهما،
پژوهشهای اندکی موضوع بهبود فرآیندها ازطریق دادهکاوی را بررسمی کمردهانمد .ایم پمژوهشهما نیمز ارتبمای بمی
الگوریت های دادهکاوی و بهبود فرآیندها را بررسی نکردهاند؛ بلکه فقط از یک روش دادهکاوی برای انجام کاری جزئمی
روی فرآیندها استفاده کردهاند .نکتۀ درخور توجه ،سرعت دادهکاوی در پشتیبانی از بهبمود فرآینمدها بمدون درگیربمودن
همۀ سازمان نسبت به سایر روشهای بهبود فرآیندها است .ازطریق دادهکاوی الگوهای پنهان در حج زیاد فرآیندها بمه
سرعت شناسایی میشود و براساس آنها استراتژیهای بهبود فرآیندها انتخما

و اجمرا ممیشمود .مزیمت اصملی دیگمر

شناخت ارتبای بی فرآیندها است .دادهکاوی الگوهای پنهان در ارتبای بی فرآیندها را برای بهبود آنها کشف میکند.
در ای مقاله چارچوبی برای بهکارگیری روشهمای دادهکماوی در شناسمایی و اسمتخراج الگوهمای مفیمد پنهمان در
مجموعه فرآیندها کشف شده است؛ بهگونهایکه با ای الگوها پیشنهادهایی برای بهبود فرآیندها ارائمه ممیشمود .همدف
اصلی کشف الگوهای ارزشمند در مجموعه فرآیندها ،ارائۀ پیشنهاد برای بهبود آنها است .برای دستیابی بمه ایم همدف
باید در ابتدا الگوهای رفتاری پنهان در حج زیاد فرآیندها کشف شود .سمبا ،پیشمنهادهای بهبمود فرآینمدها براسماس
الگوهای رفتاری کشفشده ارائه شود؛ بنابرای دو سوال اصلی در ای مقاله مطرح میشود .0 :چگونمه الگوهمای مفیمد
در حج زیاد فرآیندها شناسایی شود؟  .5چگونه با الگوهای شناختهشده ،پیشنهادهای بهبود فرآیند ارائه میشود؟
مفاهیم و پیشینۀ پژوهش
در ای بخش مفاهی بهکاررفته در مقاله ارائه میشود.
فرآیند و بهبود فرآیند
فرآیند مفهومی مشخص شامل یکسری پیشفمر

هما ،نتمایش ،محتموا ،اقمدامات و دالیمل اسمت (گمومِز پِمرِز 51و

همکاران .)5101 ،همچنی بُرِگو و باربا )5105( 50بیان کردهاند فرآیند اقدامات انجامشمده در محیطمی فنمی و سمازمانی
برای تحقق اهداف کسبوکار است .دَمیش و دَمیش )5105( 55بیان کمردهانمد بهبمود فرآینمد متمرکمز بمر بهبمود کمارکرد
فرآیندهای جاری با جستجوی روشهایی برای افزایش عملکمرد و کیفیمت و کماهش هزینمههما اسمت .برخمی از ایم
روشها عبارتند از حذف بوروکراسی؛ تحلیل ارزش افزوده؛ حذف دوبارهکماری؛ سمادهکمردن روشهما؛ کماهش زممان؛
اصالح خطاها؛ بهروزرسانی فرآیند؛ استانداردسازی؛ مشارکت تأمی کنندگان؛ بهکارگیری فنماوری اطالعمات در اجمرای
فرآیند.

 /51مدیریت تولید و عملیات ،دوره  ،01پیاپی  ،01شماره  ،0بهار و تابستان

دادهکاوی
دادهکاوی ،فرآیند انتخا  ،کشف و مدلسازی برای یافت الگوهای پنهان در حج زیاد داده است (کموه و لمو،53
 .)5115ای الگوها صریح ،مفید و بالقوهاند (لی و ساوو .)5110 ،55الرُس ( )5115فرآینمد کریسم  55بمرای اجمرای
دادهکاوی را تعریف کمرده اسمت؛ ایم تعریمف شمامل  .0فهم کسمبوکمار؛  .5فهم داده؛  .3آممادهسمازی داده؛ .5
مدلسازی؛  .5ارزیابی و  .1بهکاربری است.
روشهای متعددی در دادهکاوی وجود دارند که در ای مقاله از سه روش طبقمهبنمدی ،خوشمهبنمدی و انتخما
ویژگی برای یافت الگوهای ارزشمند در حج زیاد فرآیندها برای بهبود آنها استفاده میشود.
در طبقهبندی ،الگوریت درخت تصمی گیری ،رکوردهای مجموعهای داده را براساس یک متغیر هدف طبقهبنمدی
میکند .خروجی ای الگوریت  ،مجموعهای از قوانی اگر-آنگاه است .ای الگوریت از فرآیند اسمتنتاج بماال بمه پمایی
براساس روش بخشبندی بازگشتی بهره میبرد (دی هِیگِرِ 51و همکاران .)5113 ،درخت تصمی گیری شامل چندی
گره ،شاخه و برگ است .هر گره معرف یک متغیر است .شاخهها مجموعه دادههما را بمه مجموعمههمای کوچمکتمر
تقسی میکنند .برگها درانتهای شاخهها ،رکوردها را براساس متغیرِ هدف طبقهبندی میکنند (دی هِیگِرِ و همکماران،
.)5113
روش خوشهبندی رکوردهای مجموعه داده را به چند خوشه بخشبندی میکند .بدی منظور فاصلۀ بی رکوردها
محاسبه می شود و رکوردهایی که فاصلۀ بی آنها ک است در یک خوشه واقع میشوند .ایم رویمه تما محقمقشمدن
هدف در الگوریت خوشهبندی ادامه مییابد (الرُس.)5115 ،
روش انتخا
انتخا

ویژگی ،ویژگیهای (متغیرهای) مه را براساس یک ویژگمی همدف انتخما

ممیکنمد .الگموریت

ویژگی دارای سه مؤلفه است (ساالپا 51و همکماران)5111 ،؛ ایم مؤلفمههما عبارتنمد از .0 :مقیماس ارزیمابی

ویژگی؛  .5روش جستجو؛  .3معیار توقف.
پیشینۀ پژوهش
برخی پژوهشها کاربرد دادهکاوی در بهبود فرآیندها را بررسی کردهانمد .چِم و وَنم
تحلیل دادههای عملیاتی فرآیند استفاده کردهاند .وِگِنِر و راپین

( )0111از دادهکماوی در

( )5101مدلی برای یکبارچگی دادهکاوی و فرآیندها

ارائه کردهاند .نیسِ  )0111( 51با روش دادهکاوی سیستمی مبتنیبر دانش را برای تشخیص مسائل فرآیندها بما همدف
بهبود آنها طراحی کرده است .فلرونسمو و اگونمدا ( )5115از دادهکماوی بمرای پشمتیبانی طراحمی مجمدد فرآینمد بما
استخراج الگو استفاده کرده است .زُنگوا و لیمِئی ( )5111کماربرد دادهکماوی در مهندسمی مجمدد فرآینمدها را بمرای
تحلیل داده ازطریق شناسایی فرآیندهای کلیدی ،تحلیل عوامل بحرانی موفقیت ،بهبود جریمان اطالعمات و بمازخورد
فرآیندها بررسی کرده است .کارکو 51و همکاران ( )5111مفهوم فناوریهای هوشمند فرآینمد همچمون دادهکماوی را
ارائه کردهاند.
گِریگوری 31و همکاران ( )5115کاربرد هوشمندی کسبوکار در فرآیندها را بررسمی کمردهانمد .مَتِمو و جُمرج
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( )5105بیان کردهاند میتوان از دادهکاوی برای یافت دانش پنهان استفاده کرد و از آن در مهندسمی مجمدد فرآینمدها
بهره برد .قنادباشی 35و همکاران ( )5103مدل یکبارچگی دادهکاوی و مهندسی مجدد فرآیندها را ارائه کمردهانمد .در

چارچو

بهکارگیری دادهکاوی برای بهبود فرایندهای کسبوکار 51/

آنجا تبیی شده است که دادهکاوی چگونه میتواند در هر فازِ مهندسی مجدد فرآیندها ،الگوهای مناسب در مجموعه
فرآیندها را شناسایی کند .گِروگِر 33و همکاران ( )5105بمرای بهبمود فرآینمدها ازطریمق سیسمت همای پیشمنهاددهندۀ
درخت تصمی گیری ،تحلیل تجویزی را ارائه کردهاند .پیک 35و همکاران ( )5105رویکردی برای اجمرای دادهکماوی
در فرآیندها ارائه کردهاند که شامل فازهای ارزیابی ،بازطراحی ،مدلسازی و قابلیمت اجرایمیشمدن نتمایش دادهکماوی
است.
راپنیک و جَکلیک )5111( 35کاربرد دادهکاوی در فرآیندها را بهصورت کلی ارائه کردهاند و از استاندارد کریس
بهره بردهاند .وِگِنِر و راپین
کریس

( )5101توصیفی تئوریک از ارتبمای بمی دادهکماوی و فرآینمدهای مبتنمیبمر اسمتاندارد

ارائه دادهاند؛ اما ابعاد فنی ،خروجیها و کاربرد دادهکاوی در بهبمود فرآینمدها را بیمان نکمردهانمد .سُمهیل و

هاناپال دورای دومینیک )5105( 31مدلی برای کاهش شکاف بی هوشمندی فرآیند و بهبود فرآینمد ارائمه کمردهانمد.
قاتاس 31و همکاران ( )5105با استفاده از روشهای دادهکاوی رویکردی نیمه خودکار برای بهبود عملکمرد براسماس
تصمیمات درخصوص فرآیندهای قبلی ارائه کردهاند.
چارچوب نظری و وجه تمایز مطالعه
شکل  0چارچو

نظری مستخرج از پیشینۀ پژوهش را نشان میدهد .ایم چمارچو

ارتبمای بمی کارکردهمای

دادهکاوی و بهبود فرآیندها را ارائه میکنمد .کارکردهما ،دارای تعمدادی ویژگمی و رفتارنمد .ویژگمیهما نشماندهنمدۀ
مشخصههای کارکردها هستند .رفتارها مجموعه اعمالی است که هریمک از کارکردهما در مواجمه بما یکمدیگر انجمام
میدهند .نوآوری ای مقاله ،ارائۀ چارچوبی برای بهکارگیری دادهکاوی برای بهبود فرآیندها است .در ای چمارچو
از داده کاوی برای شناسایی الگوهای پنهان در حج زیماد فرآینمدها اسمتفاده ممیشمود؛ بما اسمتفاده از ایم الگوهما،
پیشنهادهای بهبود برای فرآیندها ارائه میشود.
دادهکاوی

بهبود فرایندها
ویژگیها:

ویژگیها:

 .0روششناسی برای اجرای بهبود

 .0روشهای طبقهبندی ،خوشهبندی و انتخا

 .5پیشنهادهای بهبود فرایند

 .5مجموعه فرایندهای کسبوکار

 .3کار تیمی

 .3مجموعه ویژگیهای فرایندها

ویژگی

 .5ابزارها ،روشها و استانداردها
رفتارها:

رفتارها:
 .0بهبود فرایندهای کسبوکار
 .5ارزیابی پیشنهادها

 .0استخراج الگوهای پنهان ارزشمند در حج زیاد فرایندها
 .5ارزیابی الگوهای مستخرج
 .3طبقهبندی فرایندها براساس ویژگی هدف

 .3اجرای پیشنهادها
 .5ارزیابی پیشنهادهای اجراشده

شکل  -0چارچو

 .5بخشبندی فرایندها برای توصیف رفتار فرایندها
 .5یافت مه تری ویژگیهای فرایندها

نظری ارتبای بی کارکردهای دادهکاوی و بهبود فرآیندها
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وجه تمایز ای مطالعه از دو جنبه بررسیشدنی است؛ نخسمت روشهمای بهبمود فرآینمدها ،مسمئلۀ حجم زیماد
فرآیندها و ویژگیهای زیاد آنها را در نظر نمیگیرند .ای مقاله چارچوبی برای شناسمایی الگوهمای پنهمان در حجم
زیاد فرآیندها با دادهکاوی ارائه میدهد .بهکمک ای الگوها ،پیشنهادهای مختلف برای بهبود فرآیندها ارائه ممیشمود؛
بنابرای ای مطالعه براساس چارچوبی جدید از روششناسیهای بهبود در حج زیماد فرآینمدها پشمتیبانی ممیکنمد.
دوم ،روششناسیهای بهبود ،فرآیندها را فقط با یک یا چند ویژگی فرآیندی تحلیل میکند؛ اما چارچو

پیشمنهادی

تعداد زیادی ویژگی (برگرفته از مفاهی بهبود فرآیندها) را لحاظ میکند.
نکتۀ درخور توجه ای اسمت کمه فرآینمدکاوی یکمی از رویکردهمای مشمهور درزمینمۀ بهبمود فرآینمدها اسمت.
فرآیندکاوی به کشف ،پایش و بهبود فرآیندها ازطریق دانش مستخرج از دادههای ثبت واقعمه ممیپمردازد (کِمالس و
پولا .)5105 ،31اگرچه مطالعات متعددی بر فرآیندکاوی متمرکز هستند ،ایم مقالمه قصمد نمدارد جمایگزینی بمرای
فرآیندکاوی ارائه کند .ایدۀ مقاله بهجای فرآیندکاوی ،متمرکز بر بهبود فرآیند اسمت .براسماس جمدول  ،0چمارچو
پیشنهادی در چندی موضوع با فرآیندکاوی متفاوت است.
جدول  -0تفاوت چارچو
مطالعات فرآیندکاوی
فقدان بهکارگیری وسیع مفاهی
بهبود فرآیندها
استفادۀ خیلی ک از ویژگیهای
فرآیندها
ارائۀ تعداد محدودی
پیشنهادهای بهبود فرآیند
استخراج الگوهای سخت از

نویسنده (سال)
دوماس 31و همکاران ()5103
سون  51و وَن دِر آلست ()5111

بهکارگیری تنوع زیادی از ویژگیهای فرآیندها

دوماس و همکاران ()5103

ارائۀ تعداد زیاد و متنوع پیشنهادهای بهبود فرآیند
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کاستِالنوس و همکاران ()5115؛ یَن

فه ک از فرآیندهای
کسبوکار
فه ک خروجیهای
فرآیندکاوی برای سازمان
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استخراج الگوهای منعطف از تعداد بسیار زیاد فرآیندها

و همکاران ()5105
کاستِالنوس و همکاران ()5115؛ یَن

مدیران سازمان
تمرکز بر جنبۀ درونی فرآیندها

چارچو

پیشنهادی

ارتبای فزاینده با مفاهی بهبود فرآیندها

اطالعات ثبت وقایع
استفادۀ ک از نظرات کارکنان و

پیشنهادی با فرآیندکاوی

همکاران ()5105
سون

و وَن دِر آلست ()5111

و

دریافت نظرات کارشناسان در تحلیل فرآیندها ،تکمیل اطالعات
فرآیندها ،بهکارگیری الگوهای دادهکاوی و ارائۀ پیشنهادهای بهبود
توجه زیاد به ابعاد بیرونی فرآیندها همچون ابعاد سازمانی و اهداف
فرآیندها و کسبوکار و همچنی ویژگیهای فرآیندها

دوماس و همکاران ()5103

فه وسیع از فرآیندها با بهکارگیری ویژگیهای متنوع فرآیندها

دوماس و همکاران ()5103

ارائۀ الگوها و نتایش قابل فه بهبود فرآیند با دادهکاوی

روششناسی
روششناسی موضوع ای مقاله ازنظمر همدف ،توصمیفی و ازنظمر نتمایش ،کماربردی اسمت .ازنظمر فرآینمد اجمرا،
مدلسازی مبتنیبر دادهکاوی است .مراحل روششناسمی عبارتنمد از  .0شناسمایی مجموعمه فرآینمدهای سمازمان؛ .5
شناسایی ویژگیهای فرآیندها؛  .3تهیۀ بانک اطالعاتی مشتملبمر مجموعمه فرآینمدها ،ویژگمیهما و مقمادیر آنهما؛ .5
عملیات آمادهسازی و پیشپردازش برای تهیۀ مجموعۀ با کیفیت از بانک اطالعماتی فرآینمدها  .5اجمرای روشهمای

چارچو

دادهکاوی طبقهبندی ،خوشهبندی و انتخا

بهکارگیری دادهکاوی برای بهبود فرایندهای کسبوکار 30/

ویژگی برای یافت الگوهای مفید پنهان در فرآیندها؛  .1ارزیمابی دقمت و

کیفیت خروجیهای دادهکاوی (الگوهای کشفشده)؛  .1استنتاج الگوهای کشفشده برای ارائمۀ پیشمنهادهای بهبمود
فرآیندها (بهوسیلۀ خبرگان)؛  .1ارائۀ پیشنهادهای بهبود ازطریق الگوهای کشفشده.
شکل  5چارچوبی برای بهکارگیری دادهکماوی در بهبمود فرآینمدها ارائمه ممیکنمد .در ابتمدا فرآینمدها شناسمایی
میشوند .مرحلۀ بعد تعیی ویژگیهای فرآیندها و تعریف عملیاتی آنها است کمه از متخصمص فرآینمد و کارشمناس
فرآیندها استفاده میشود .ویژگیهای فرآیندها برگرفته از مفماهی بهبمود فرآینمدها اسمت .دراداممه بانمک اطالعماتی
فرآیندها بههمراه ویژگیهای آنها ایجاد میشود .مقادیر ویژگیها با تعاریف عملیماتی آنهما تعیمی ممیشمود .سمبا
عملیات آمادهسازی و پیشپردازش فرآیندها صورت میگیرد .با استفاده از الگوریت های طبقهبنمدی ،خوشمهبنمدی و
انتخا

ویژگی تنوعی از الگوهای پنهان در حج زیاد فرآیندها اسمتخراج ممیشمود .ایم الگوهما در تحلیمل رفتمار

فرآیندها و ارائۀ پیشنهادهای بهبود به کار میروند.
طبقهبندی فرایندها
انتخا

خوشهبندی فرایندها

ویژگیهای فرایندها

مجموعه فرایندها
ویژگیهای فرایند
پیشپردازش فرایندها

الگوریت های دادهکاوی
ارزیابی الگو برای بهکارگیری

الگوهای کشفشدۀ با ارزش

در بهبود فرایندها

برای بهبود فرایندها

پیشنهادهای بهبود
فرایندها

نمونههای پیشنهاد :برنامهریزی نوآوری فرایند؛ شناسایی عوامل محیطی فرایند؛
مدیریت روابط بی فرایندها؛ توجه به تأمی کنندگان فرایند؛ مدیریت منابع فرایند؛
توسعه مهارت و آموزش فرایند؛ شناسایی فرایند ارزشافزا؛ بهکارگیری روشهای

اجرای پیشنهادها

مشارکتی بهبود فرایند؛ طراحی سیست ارزیابی فرایند؛ تدوی اهداف فرایند؛ مدیریت

ارزیابی پیشنهادها برای

ریسک فرایند؛ بهکارگیری اتوماسیون؛ حذف فرایند؛ ادغام و غنیسازی فرایند؛

دستیابی به بهبود

مدیریت هزینه فرایند؛ بهکارگیری روش بهبود فرایند مبتنیبر دانش؛ طراحی سیست
اطالعاتی فرایند؛ اولویتبندی منابع فرایند؛ برونسباری فرایند؛ افزایش خالقیت و

اجرا و ارزیابی پیشنهاد

پویایی کارکنان؛ زمانسنجی فرایند؛ برگزاری جلسات تحلیل فرایند

بهبود فرایند
شکل  -5چارچو

پیشنهادی بهکارگیری دادهکاوی در بهبود فرآیندها

الگوریت های دادهکاوی بهکاررفته در چارچو

پیشنهادی بهشرح زیر است:

 .0الگوریت طبقهبندی ،مدل طبقهبندی فرآیندها را براساس یک ویژگی همدف ممیسمازد .در اینجما از الگموریت
طبقهبندی درختان تصمی گیری استفاده میشود .ای الگوریت  ،کاربرپسند است و میتواند الگوهای سماده بما تفسمیر
آسان و جالب در مجموعه داده تولید کند.
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 .5الگوریت خوشهبندی بدون در نظر گرفت یک ویژگی هدف ،بخشبندی فرآیندها در خوشمههمای مختلمف را
انجام میدهد؛ بهگونهای که فرآیندها در یک خوشه دارای بیشتری شباهت بهه هستند و بیشتری تفاوتِ بمی آنهما
در خوشههای مختلف وجود دارد .برای خوشهبندی از الگوریت کامیانگی اسمتفاده ممیشمود؛ ایم الگموریت بمرای
بخشبندی فرآیندها محبو

و آسان است .ای الگوریت میتواند الگوهایی با پیچیدگی کمتر و تفسیر سادهتر نسمبت

به سایر الگوریت ها ایجاد کند.
 .3الگوریت انتخا

ویژگی ،ویژگیهایی را انتخا

میکند که نسبت به سایر ویژگیهما ،همبسمتگی بیشمتری بما

ویژگی هدف دارند و از اهمیت بیشتری برای بهبود فرآیندها برخوردار هستند.
باتوجهبه تنوع زیاد الگوریت های دادهکاوی ،هدف اصلی بهکارگیری الگوریت های مختلمف دادهکماوی و ارزیمابی
آنها در یک نمونه مجموعه داده نیست .ای مقاله متمرکز بر ارائۀ چارچو

بهکارگیری دادهکاوی در بهبمود فرآینمدها

است؛ بنابرای در ای مقاله از سه الگوریت طبقهبندی درخمت تصممی گیمری سمیپمنش ،خوشمهبنمدی کامیمانگی و
الگوریت انتخا

ویژگی مبتنی بر شاخص همبستگی ویژگی ها بما ویژگمی همدف در چمارچو

می شود .البته در اجرای چارچو

پیشمنهادی اسمتفاده

پیشنهادی میتوان انواع مختلف الگوریت های دادهکاوی را به کار بمرد .باتوجمهبمه

اینکه یکی از مشکالت متخصصی بهبود فرآیند ،عدم آشنایی آنها با الگوریت های دادهکاوی است ،سعی میشمود در
اجرای چارچو

پیشنهادی از الگوریت های ساده و کاربرپسند دادهکاوی استفاده شود.

با اجرای دادهکاوی ،الگوهای مستخرج شناسایی میشوند .سبا با استفاده از روشهای ارزیمابی بمهشمرح زیمر،
میزان دقت و کیفیت آنها تعیی میشود .0 :نظرات خبرگان شامل متخصص بهبود ،مالک و ممدیر فرآینمد و دادهکماو
برای ارزیابیِ مطابعت الگوها با مفاهی بهبود فرآیندها؛  .5بررسی پیچیدگی و قابلیت تفسیر الگوها بهوسیلۀ خبرگمان؛
 .3روش اعتبارسنجی متقاطع بما عمدد  01بمرای تقسمی مجموعمه فرآینمدها بمه دو مجموعمۀ آمموزش و آزممون در
الگوریت های طبقهبندی و انتخا

ویژگی؛  .5شاخص دقت طبقهبندی برای ارزیمابی الگوهمای حاصمل از الگموریت

طبقهبندی؛  .5شاخص دیویا بولدی
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برای بررسی میزان شمباهت بمی فرآینمدها در همر خوشمه و تعیمی تعمداد

مناسب خوشهها؛  .1شاخص همبستگی ویژگیها با ویژگی هدف در الگوریت انتخا

ویژگی.

بعد از ارزیابی ،پیشنهادهای بهبود فرآیندها براساس الگوهای کشفشده ارائه میشوند .ای الگوها باید مبتنمیبمر
مفاهی بهبود فرآیندها باشند .یک تعامل بی دادهکاو و کارشناس بهبود برای تحلیل الگوها و پیشنهادهای ارائمهشمده
انجام میشود .الگوها باید بهوسیلۀ دادهکاو و متخصص بهبود قابل بهکارگیری باشد تا بتوان پیشنهادهای بهبمود ارائمه
داد .ای پیشنهادها باید با اداراکات بهبود فرآیندها و واقعیتهای مرتبط به سمازمان و محمیط آن هم نموا باشمد .بمی
خبرگان شامل متخصص بهبود ،دادهکاو ،مدیران ارشمد و کارشناسمان فرآینمد مشمارکت انجمام ممیشمود .درنهایمت
پیشنهادهای بهبود با در نظر گرفت همۀ موضوعات مرتبط به بافت سازمانی اجرا میشود .فرآیندها با ای پیشمنهادها،
تعدیل و اصالح میشوند و درنتیجه ارتقا مییابند .فرآیندهای جدید اجمرا و عملکمرد آنهما ارزیمابی ممیشمود .ایم
موضوع بررسی میشود که آیا تغییرات منتش از اجرای پیشنهادها با بافت سمازمان و دنیمای واقعمی منطبمق اسمت یما
خیر؟ بعد از اجرای فرآیندهای بهبودیافته ،مجموعه فرآیند و ویژگیهما بمرای اجمرای مجمدد چمارچو
بهروزرسانی میشوند .با اجرای مجدد چارچو

پیشنهادی ،الگوهای جدید شناسایی و با الگوهمای قبلمی جمایگزی

می شوند .ای الگوها در برنامۀ بهبود مستمر و فزاینده به کار میرونمد .بمدی ترتیمب اجمرای چمارچو
بهصورت چرخهای مستمر تکرار میشود.

پیشمنهادی
پیشمنهادی

چارچو
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مطالعۀ موردی
توضیح سازمان برای فهم کسبوکار
سازمانِ درحال مطالعه ،پروژهمحور و فناوری محور با تعمداد  051نفمر نیمروی انسمانی اسمت .فعالیمت اصملی
سازمان برپایۀ پژوهش است .فرآیند ها در واحدهای مدیریت بازرگانی ،مدیریت پشتیبانی ،مدیریت منابع انسمانی،
مدیریت مالی  ،مدیریت کیفیت ،مدیریت دانش و آموزش ،مدیریت عالی ،واحدهای طراحی ،واحد تسمت ،کنتمرل
پروژه ،آینده پژوهی و مدیریت راهبردی ،ساخت و بهره برداری ،فناوری اطالعات ،ممدیر پمروژه و بازرسمی اجمرا
میشوند.
برای شناسایی فرآیند ها ،وضعیت جاری سازمان مطالعه شده است .همچنی اهدا ف سازمان مرتبط بما اهمداف
داده کاوی و اهداف بهبود فرآیند تعیی شدند .برای اجمرای چمارچو

پیشمنهادی ،تعماملی بمی کارکنمان اصملی

سازمان ،مدیران اجرایی ،کارشناس بهبود و داده کاو انجام شده است .همچنمی تحلیمل کسمب وکمار بمرای ایجماد
ه راستایی بی داده کاوی و بهبود فرآیند ا جرا شده است .مسئلۀ اصلی در سازمان بهبود فرآینمد در حجم بسمیار
زیاد فرآیند ها است .هدف ،شناسایی الگو در حج زیاد فرآیند ها برای ارائۀ پیشنهادهای بهبود فرآیند است .بمدی
منظور از چارچو

پیشنهادی بمرای بمه کمارگیری داده کماوی در بهبمود فرآینمدها اسمتفاده ممی شمود .توجیحمات

به کارگیری هریک از الگوریت های دادهکاوی در بهبود فرآیندها در بخشهای مرتبط مشاهده میشود.
مجموعه فرآیندها
برای ارزیابی قابلیت اجرای چارچو

پیشنهادی از مجموعه فرآیندهای واقعی اسمتفاده ممی شمود .بمرای تهیمۀ

مجموعه فرآیندها ،همکاری بی تحلیل گر فرآیند ،دادهکاو  ،کارشناس بهبمود و مالمک فرآینمد انجمام شمده اسمت.
فرآیند ها در یک بانک اطالعاتی درقالب جدولی ذخیره شدند .بانک اطالعاتی شامل آیت هایی مانند  .0تعداد زیماد
نام فرآیند در ردیف های جدول؛  .5ویژگی های فرآیندها در ستون های جدول؛  .3مقمادیر ویژگمی همای فرآینمدها
برای هر فرآیند در سلول مربوطه است .تعداد فرآیندها برابر با  0301فرآیند اسمت .فرآینمدها بما روشهمای زیمر
شناسایی و تهیه شدهاند:
 .0ادبیات بهبود فرآیندها و موضوعات مرتبط؛  .5روشها ،دستورالعملها  ،مستندات ،ماموریت ،شرح وظمایف
واحدهای سازمانی ،شرح مشاغل ،شناسنامۀ مشاغل ،شناسنامۀ فرآیندها؛  . 3نظرات متخصمص بهبمود فرآینمدها؛ .5
روش طبقه بندی فرآیندها (بِرن)5111 ،؛  .5مشاهدۀ اجرای فرآیندها؛  . 1چارچو

زنجیره ارزش پورتر؛  .1مجری

فرآیند؛  . 1مدل ارزیابی عملکرد واحدهای سازمان؛  . 1مدل شایستگی منابع انسانی؛  . 01کتابچمۀ مهندسمی مجمدد
ساختار سازمانی؛  . 00اظهارنامۀ تعالی منابع انسانی؛  .05مراجع باالسری؛  . 03استانداردهای کیفیتی ،فنمی و تسمت
پروژهها؛  . 05استانداردهای پیکرۀ دانش مدیریت پروژه و اسناد فنی پروژهها.
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مجموعه ویژگیهای فرآیندها
بانک اطالعاتی فرآیندها دارای  11ویژگی متنوع است .برای شناسمایی ویژگمی هما از هممان مراجمع شناسمایی
فرآیند ها بهره گرفته شده است .جدول  5اطالعاتِ ویژگیهای فرآیند را نشان می دهد؛ ای اطالعات شامل  .0نمام
ویژگی ،عنوانی که فرآیند را توصیف می کند؛  .5روش اندازه گیری مقادیر ویژگی ها که بمه طمور نمونمه شمامل دو
روش مشاهدۀ اسناد و مدارک مرتبط به هر فرآیند یا دریافت نظرات است؛  . 3شمیوۀ دسمتیابی بمه مقمدار ویژگمی
شامل :اس تخراج از ادبیات پژوهشی ،مطالعۀ روش ها و مستندات مربوی به هر فرآینمد  ،نظمرات متخصمص بهبمود
فرآیندها ،نظرات مالک فرآیند ،نظرات دادهکاو ،مشاهدۀ اجرای فرآیندها است؛  .5مقدار ویژگی :تعیی کنندۀ رفتمار
فرآیند در یک ویژگی است .ای مقدار ازطریق تعیی روش اندازه گیری و شیوۀ دستیابی به مقدار ویژگی به دست
می آید .برخی عوامل دیگر که در تعیی مقدار ویژگی فرآیند دخیل هستند عبارتند از نخست ،نیماز سمازمان بمرای
نحوۀ اندازه گیری یک ویژگی؛ دوم ،زم ان و منابع الزم (ازجمله نیروی انسانی) برای اندازه گیمری ویژگمی فرآینمد؛
سوم ،سختی و راحتی تعیی مقدار ویژگی فرآیند به وسیلۀ کارشناس مربوطه؛  .5فرد تعیمی کننمدۀ مقمدار ویژگمی:
فردی که در تعیی مقدار ویژگی برای یک فرآیند تصمی می گیرد؛  . 1مرجع شناسایی ویژگی :مرجعی که ویژگمی
فرآیند را تعریف میکند .در جدول  ، 5اطالعات چند ویژگی فرآیند به طور نمونه ارائه شده است.
در جدول  3همۀ عناوی ویژگیهای فرآیند ارائه شده است .ای ویژگمیهما دارای چهمار نموع اسممی ،ترتیبمی،
فاصلهای و نسبی هستند که نوع آنها در ستون "مقدار ویژگی" از جدول  5قرار داده شده است.
جدول  -5اطالعات درخصوص ویژگیهای فرآیند
ردیف

نام ویژگی

0

نام فرآیند

5

روش اندازهگیری
مشاهده ،مطالعۀ اسناد ،اخذ
نظرات

شیوۀ دستیابی
بهمقدار ویژگی

مقادیر ویژگی

مشاهده ،اخذ
نظرات ،مطالعۀ

نام فرآیند

سند مربوطه

نوع

مشاهده ،مطالعۀ اسناد ،اخذ

مشاهده ،مطالعۀ

تأمی کننده

نظرات

اسناد

مشاهده ،مطالعۀ اسناد ،اخذ

مشاهده ،مطالعۀ

نظرات

اسناد

واحد سازمانی

فرد تعیی کنندۀ مقدار

مرجع شناسایی

ویژگی

ویژگی فرآیند

مالک فرآیند /کارشناس

ادبیات

فرآیندها

پژوهشی

مالک فرآیند /کارشناس

ادبیات

فرآیندها

پژوهشی

مستندات ،منابع
3

نوع ورودی

انسانی ،اطالعات،
پول ،ابالغیههای
باالسری ،درخواست،

مالک فرآیند /کارشناس

ادبیات

فرآیندها

پژوهشی

سیست  ،قطعهکاری

5

اهمیت

تعریف عملیاتی پژوهشگر:

فناوری

ازنظر مالی ،نیروی انسانی،
سازمانی و فراسازمانی

نظر تخصصی
مالک فرآیند و
کارشناس توسعۀ
فناوری

 0الی 5

کارشناس توسعۀ فناوری

ادبیات
پژوهشی

چارچو
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جدول  -3عناوی ویژگیهای فرآیند
ویژگیهای فرآیند
نام فرآیند؛ فرآیند نوشتهشده یا نوشتهنشده؛ نوع تأمی کننده؛ نوع ورودی؛ نوع خروجی؛ نوع مشتری؛ نوع مکانیزم؛ نوع کنترل؛ اهمیت فناوری؛ نوع
فناوری؛ پیچیدگی؛ حیطه؛ مشرویبودن به عوامل تأثیرگذار محیطی؛ تعامل با بیرون سازمان؛ تأثیر بر سازمانهای مرتبط دیگر؛ تأثیر بر کسبوکار؛
ارتبای مستقی با پروژههای سازمان؛ تأثیر درخور توجه بر فرآیندهای دیگر؛ تأثیرپذیری درخور توجه از فرآیندهای دیگر؛ میزان پشتیبانی از دانش؛
میزان دارابودن قابلیت انتقال دانش بی

افراد؛ میزان کبیبرداری از فرآیند؛ قابلیت جایگزینی؛ میزان نادربودن؛ نوع اتالف؛ اهمیت استراتژیک ؛

کلیدیبودن؛ برتری رقابتی؛ قابلیت برونسباری؛ میزان درجۀ تکرارپذیری؛ تعداد بهبودهای انجامشده؛ ارزش مالی؛ هزینه؛ نوع فرآیند ازنظر ارزش؛
محل اجرا؛ کارمند اصلی مرتبط؛ فرآیند مشتریمدار؛ فرآیند مباحثهای؛ میزان رسمیت؛ درجۀ ساختیافتگی؛ میزان خودکاربودن؛ سطح انتزاع؛ میزان
نیاز به بازرسی و اندازهگیری؛ نوع تغییر؛ راحتی در اجرا /امکانسنجی اجرا؛ میزان ریسک؛ ریسک شکست؛ جنا منابع؛ دسترسی منابع؛ سرعت
اجرا؛ زمان الزم برای اجرا؛ نیاز به تخصص مدیریتی؛ میزان نیاز به مهارت برای اجرا؛ نیاز به قضاوتهای انسانی (شخصی) و تجربیات؛ میزان نیاز به
مطالعه کار؛ میزان نیاز به آموزش؛ میزان نیاز به نوآوری؛ میزان نیاز به توجه به کیفیت؛ ارتبای با فعالیتهای مدیریت دانش؛ نوع کارشناس فرآیند؛
نیاز به فناوری اطالعات؛ میزان قابلیت توانمندسازکردن ازطریق فناوری اطالعات؛ میزان نیاز به جمعآوری اطالعات؛ میزان نیاز به امنیت؛ نوع امنیت
فرآیند؛ نیاز به مدیریت حالت؛ ارتبای مستقی با اهداف و ماموریت سازمان؛ میزان نیاز به تبعیت از اهداف و ماموریت سازمان؛ هدف فرآیند؛
روشهای بهبود فرآیند؛ اتمیکبودن یا نبودن؛ نوع فرآیند؛ رشتۀ مرتبط؛ قابلیت پیشگویی؛ میزان سطح عدماطمینان و ابهام.

ارزیابی اعتبار مجموعه فرآیندها
روشهای ارزیابی اعتبار مجموعه فرآیندها عبارتند از .0 :بهکارگیری مجموعه فرآیندهای واقعی؛  .5تنوع وسیعی
از مراجع برای تهیۀ بانک اطالعاتی فرآیندها؛  .3ادبیاتی وسمیع بمرای شناسمایی ویژگمیهما (جمدول )3؛  .5تعریمف
عملیاتی ویژگیها؛  .5اخذ نظرات خبرگان درخصوص مقادیر ویژگیها.
روشهای آمادهسازی مجموعه فرآیندها
در دادهکاوی بهکارگیری روشهای آمادهسازی و پیشپردازش دادهها باعث دستیابی به نتایش بهتر میشمود .الرُس
( )5115تعداد زیادی از ای روشها را توضیح داده است .برخی از روشهای استفادهشده در ای مطالعه عبارتنمد از
 .0ادغام مجموعه فرآیندها از چند بانک اطالعاتی برای ایجاد بانک اطالعاتی یکبارچه؛  .5تغییر نوع ویژگیها؛ بمرای
مثال تبدیل نوع ویژگی از نسبی به ترتیبی؛  .3حذف فرآیندهای تکراری با مفماهی یکسمان؛  .5حمذف ویژگمیهمای
تکراری با معانی یکسان؛  .5حذف ویژگیها با مقادیر منحصر به فمرد؛  .1حمذف ویژگمیهما بما مقمادیر یکسمان؛ .1
اصالح اسامی ویژگیها برای تخصیص مقادیر مناسبتر به آنها.
یافتههای پژوهش
ای بخش یافتههای بهکمارگیری چمارچو
کاربردپذیری چارچو

پیشمنهادی پمژوهش را تبیمی ممیکنمد .بمرای ارزیمابی اثربخشمی و

پیشنهادی ،چند نمونه از بهکارگیری الگوریت های دادهکاوی برای استخراج الگوهمای پنهمان

در فرآیندها ارائه میشود .ای نمونهها مبتنیبمر ادبیمات بهبمود فرآینمدها هسمتند .درنهایمت بما اسمتفاده از الگوهمای
مستخرج ،پیشنهادهای بهبود فرآیند ارائه میشود .الگوریت های دادهکاوی بهوسیلۀ نرمافزار کلمنتای نسمخۀ  05اجمرا
شده است.
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طبقهبندی
با استفاده از الگوریت طبقهبندی ،فرآیندها براساس یک ویژگی هدف طبقهبندی میشود .خروجی طبقهبنمدی بمه دو
صورت است .0 :قوانی اگر-آنگاه؛  .5ویژگیهای مهمی که نسبت به سایر ویژگیها بهتر میتوانند فرآیندها را براسماس
ویژگی هدف طبقهبندی کنند.
در اینجا ذکر دو نکته اهمیت دارد؛ نخست اینکه الگوریت درخت تصمی گیری سیپنش از شاخص کسب اطالعمات
برای انتخا

ویژگیهای مؤثر بر ویژگی هدف استفاده می کند؛ یعنی همر ویژگمی کمه بتوانمد قمدرت کسمب اطالعمات

بیشتری داشته باشد و ویژگی هدف را بهتر تبیی کند ،یمک ویژگمی مهم اسمت و انتخما ممیشمود .از روش تحلیمل
همبستگی آماری برای انتخا

ویژگیها در الگوریت درخت تصمی گیری استفاده میشود؛ اما روشهمای دادهکماوی در

مقایسه با آمار باتوجهبه حج بسیار زیاد داده ،بهطور ه زمان اثرات چند ویژگی بر ویژگی هدف را تعیمی ممیکننمد و
ای امر بهصورت غیرخطی انجام میشود؛ یعنی در شناسایی چند متغیر بهطور ه زمان روابط خطی حاک نیست.
دوم اینکه با استفاده از الگوریت طبقهبندی درخت تصمی گیری ویژگیهای مؤثر بر ویژگی هدف انتخا ممیشمود.
به عبارت دیگر سه نوع روش انتخا

ویژگی وجود دارد؛ ای روشها عبارتند از .0 :روش فیلتر55؛  .5روش راپِمر55؛ .3

روش جاسازیشده .51در روش فیلتر ارتبای بی ویژگیها با ویژگی هدف بررسی میشود .الگموریت انتخما
مطرحشده از ای روش استفاده میکند .در روش راپِر ویژگیها بهگونهای انتخما

ویژگمی

ممیشموند کمه بتواننمد رکوردهما را

براساس ویژگی هدف طبقهبندی کنند .در روش جاسازیشده اگر یک الگوریت طبقهبنمدی اجمرا شمود ،خروجمی ایم
الگوریت دارای تعدادی ویژگی است .ای ویژگیها میتوانند برای ویژگیهای مؤثر بر ویژگی هدف انتخا

شموند .در

ای مقاله درخت تصمی گیری ساختهشده دارای تعدادی ویژگی است .ای ویژگیها ،ویژگمیهمای مهممی هسمتند کمه
شناسایی و انتخا

میشوند.

پیشنهادهای بهبود براساس دو خروجیِ طبقهبندی ارائه میشود؛ ای پیشنهادها عبارتند از  .0بعد از اجرای الگموریت
درخت تصمی گیری ،تعدادی قوانی اگر -آنگاه بهوجود میآید .ویژگیهایی که ای قوانی را ممیسمازند ویژگمیهمای
مهمی هستند که برای ارائۀ پیشنهادهای بهبود انتخا

میشوند .همچنی در ای قوانی  ،مقمادیر ویژگمیهمای فرآینمدها

براساس ویژگی هدف مشخص شده است .ای مقادیر در ارائۀ پیشنهادهای بهبود فرآیندها کمککننده هستند؛  .5تعمداد
 01ویژگی مه انتخا

میشوند که بر ویژگی هدف تأثیر دارند .با استفاده از ای ویژگمیهما پیشمنهادهای بهبمود ارائمه

میشود.
تعداد ویژگیها بستگی به نظر کارشناس بهبود فرآیندها و کارشناس دادهکاوی دارد .در اینجا برای نمونمه تعمداد 01
ویژگی انتخا

شده است .همچنی الگوریت های درخت تصمی گیری و انتخا

ویژگی ،ویژگیها را براسماس اهمیمت

آنها اولویتبندی میکنند .در تعیی تعداد ویژگیها برخی نکات اهمیت دارد (نکته :مه تری ویژگیها برای شناسمایی
و بهبود فرآیند انتخا

میشود؛ زیرا همۀ ویژگیهای فرآیند مه نیستند .0 .).هرچه تعمداد ویژگمیهمای فرآینمد بیشمتر

باشد ،تعداد بیشتری از ویژگیهای مه برای شناسایی فرآیندها انتخا میشود  .5اگر تعداد ویژگیها ک باشمد ،تعمداد
کمتری ویژگی مه برای بهبود فرآیندها انتخا

میشود؛  .3برای تعیی تعداد ویژگیهما (باتوجمهبمه اینکمه ویژگمیهما

بهلحاظ اهمیت رتبهبندی شدهاند) براساس روش قضاوتی تعمدادی از ویژگمیهمای بما رتبمۀ بماال انتخما

ممیشموند؛

بهگونهایکه ای ویژگیها براساس نظرات کارشناس بهبود فرآیند و دادهکاوی ،ارتبای بیشتری با ویژگی همدف دارنمد و
بهتر میتوانند ویژگی هدف را تبیی کنند.
درادامه نمونهای از بهکارگیری درخت تصمی گیری برای ارائۀ پیشنهادهای بهبود تشریح میشود.

چارچو

در ای مقاله ،ویژگی هدف «کلیدیبودن فرآیند» برای نمونه انتخا
میشوند .ویژگیهایِ هدف متنوعی برای انتخا
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شده است و فرآیندها بر ای اساس طبقمهبنمدی

ویژگیها در چارچو

ویژگی هدف بستگی به نیاز سازمان در بهبود فرآیندها دارد .انتخا

پیشنهادی در نظر گرفته میشود؛ امما انتخما

ویژگی هدف با همماهنگی بمی متخصمص بهبمود

فرآیند و دادهکاو انجام میشود.
برای طبقهبندی فرآیندها از درخت تصمی گیری سیپنش استفاده شده است .دقت طبقهبندی ممدل در مجموعمه داده
آموزش و آزمون بهترتیب برابر بما  11/15و  15/30درصمد اسمت .جمدول  5نتمایش اعتبارسمنجی متقماطع در دادههمای
آموزش و آزمون را ارائه میدهد.
جدول  -5اعتبارسنجی متقاطع
مجموعه داده آموزش

( 0مثبت)

صفر (منفی)

( 0مثبت)

مثبت درست551 :

مثبت نادرست15 :

صفر (منفی)

منفی نادرست51 :

منفی درست155 :

مجموعه داده آزمون

( 0مثبت)

صفر (منفی)

( 0مثبت)

مثبت درست10 :

مثبت نادرست1 :

صفر (منفی)

منفی نادرست0 :

منفی درست51 :

در جدول  5نمونه قوانی ایجادشده در طبقه بندی فرآیندهای کلیدی ارائه شده است .فرآیندهای کلیدی با ایم
قوانی طبقه بندی می شوند .همچنی همۀ فرآیندهای سازمان براساس ای قوانی طبقه بندی می شموند .اگمر همدف
بررسی فرآیند جدیدی باشد با قراردادن ویژگی های آن فرآیند در ای قوانی میتوان به کلیدی بودن یما نبمودن آن
فرآیند پی برد .همچنی برای شناسایی فرآیند های کلیدی به الگوها و قوانینی دسترسی وجود دارد که با استفاده از
آنها کلیدی بودن یک فرآیند تشخیص داده می شود .جدول  5بیان می کند کمه بمرای شناسمایی فرآینمدهای کلیمدی
کافی است چند ویژگی آن بررسی شود و الزم نیست همۀ ویژگی ها بررسی شمود؛ بنمابرای بما سمرعت بیشمتر و
راحتتر ،فرآیندهای کلیدی شناسایی میشود.
کاربرد ای قوانی در چارچو

پیشنهادی ای است که نخسمت ممی تموان بما قموانی  ،فرآینمدهای کلیمدی را

شناسایی کرد و برای شناسایی آنها نیازی نیست همۀ ویژگی ها بررسی شوند .دوم اینکه با استفاده از ای قموانی ،
مشخصات فرآیندها شناسایی می شود .درواقع شناسایی مشخصات فرآیند ها در ارائمۀ پیشمنهادهای بهبمود فرآینمد
کمک کننده است .به عبارت دیگمر پیشمنهادات بهبمود فرآینمد هدفمنمد و از ارائمۀ پیشمنهادات بهبمود بمهصمورت
غیرهدفمند جلوگیری می شود .از طرف دیگر با تغییر ویژگی هدف ،فرآیندها از نقطمهنظمر ابعماد دیگمر شناسمایی
می شوند و پیشنهادهای بهبود فرآیند به طور متناسبی ارائه میشود.
مه تری ویژگی های فرآیندی در ساخت درخمت تصممی گیمری بمه ترتیمب اولویمت و اهمیمت در جمدول 1
مشخص است .ای ویژگی ها به صورت نمونه هستند و می توان از سایر ویژگی های مؤثر بر ویژگمی همدف بمرای
ارائۀ پیشنهادهای بهبود فرآیند استفاده کرد .بعد از استخراج قوانی اگر -آنگاه و مه تری ویژگمی هما در سماخت
درخت تصمی گیری ،پیشنهادهایی برای بهبود فرآیندهای کلیدی ارائه می شود .همان طور که در جدول  1مشاهده
می شود ،پیشنهاد بهبود به طور خاص و فقط براساس ویژگی فرآیندیِ مدنظر ارائه شده است .ویژگی های فرآیندی
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در جدول  1همان ویژگیهایی هس تند که در ساخت چهار نمونمه قمانون (جمدول  )5بمه کمار رفتمهانمد؛ بنمابرای
پیشنهادهای بهبود با دو خروجیِ طبقهبند ی ،یعنی براساس نمونه قوانی اگر -آنگاه و براساس نمونه ویژگمیهمای
مؤثر بر ویژگی هدف ارائه شده است.
جدول  -5نمونه قوانی در مدل طبقهبندی فرآیندهایکلیدی
قانون
اگر تأثیر فرآیند بر فرآیندهای دیگر درخور توجه باشد و میزان نادربودن فرآیند از متوسط تا خیلی زیاد و ارزش مالی فرآیند زیاد و خیلی زیاد
باشد ،فرآیند کلیدی است .نمونۀ ای فرآیند :جذ

منابع مالی برای پروژه

اگر تأثیر فرآیند بر فرآیندهای دیگردرخور توجه باشد و میزان نادربودن فرآیند از متوسط تا خیلی زیاد ،نیاز به نوآوری در فرآیند از متوسط تا خیلی
زیاد و نوع فرآیند فنی باشد ،فرآیند کلیدی است .نمونۀ ای فرآیند :تعیی سطح بلوغ فناوریها
اگر نوع تأمی کننده فرآیند ،دانش و ارزش مالی فرآیند از متوسط تا خیلی زیاد باشد ،فرآیند کلیدی است .نمونۀ ای فرآیند :تدوی سند راهبردی
مدیریت دانش
اگر تأثیر فرآیند بر فرآیندهای دیگر درخور توجه باشد یا میزان نادربودن فرآیند از متوسط تا خیلی زیاد و میزان قابلیت توانمندسازکردن ازطریق
فناوری اطالعات از خیلی ک تا متوسط باشد ،فرآیند کلیدی است .نمونۀ ای فرآیند :تائید نمونه آزمایشی

جدول  -1پیشنهادهای بهبود فرآیندهای کلیدی
ویژگی فرآیندی

پیشنهاد بهبود فرآیند

میزان نادربودن

برنامههای توسعۀ نوآوری برای افزایش میزان نادربودن فرآیند نسبت به رقبا

تأثیر درخور توجه بر فرآیندهای دیگر

 .0بهبود فرآیندهایی که از فرآیندهای کلیدی تأثیرپذیر هستند؛  .5شناسایی عواملی از فرآیندها که
فرآیندهای کلیدی بر آنها تأثیر میگذارند.
 .0شناسایی و مدیریت عواملی که باعث افزایش ارزش مالی فرآیندهای کلیدی میشود؛  .5تهیۀ

ارزش مالی

اقدامات و برنامهها برای افزایش ارزش مالی فرآیندهای کلیدی؛  .3حذف ،ادغام ،یا برونسباری
فرآیندهایی که ارزش مالی ایجاد نمیکنند.

نوع فرآیند ازنظر ارزش
تأثیر بر کسبوکار

شناسایی و بهبود فرآیندهای ارزشافزا و غیرارزشافزا در سازمان
 .0شناسایی و بهبود فرآیندهای تأثیرگذار بر کسبوکار؛  .5شناسایی و مدیریت شاخصهای تأثیرگذار
فرآیند بر کسبوکار.

نوع تأمی کننده

شناسایی و توجه به تأمی کنندگان (ازجمله منابع انسانی و دانش) فرآیندهای کلیدی

تأثیرپذیری درخور توجه از فرآیندهای

 .0شناسایی و بهبود فرآیندهایی که بر فرآیندهای کلیدی تأثیر میگذارند؛  .5شناسایی و مدیریت عوامل

دیگر

و شاخصهای تأثیرگذار بر فرآیندهای کلیدی.

دسترسی به منابع
میزان نیاز به مهارت برای اجرا
کارمند اصلی مرتبط
میزان نیاز به نوآوری

 .0شناسایی روشهای دسترسی آسان به منابع برای اجرای بهتر فرآیندهای کلیدی؛  .5شناسایی و
مدیریت منابع فرآیندهای کلیدی.
توسعۀ مهارت و آموزش برای اجرای فرآیندهای کلیدی
 .0آموزش کارکنان و توسعۀ فردی آنها برای اجرای فرآیندهای کلیدی؛  .5ارزیابی شایستگی شغلی،
جانشی پروری ،حفظ و نگهداشت کارکنان فرآیندهای کلیدی.
 .0تدوی راهبرد مدیریت نوآوری برای فرآیندهای کلیدی؛  .5بهکارگیری کارکنان نوآور برای انجام
فرآیندهای کلیدی.

میزان قابلیت توانمندسازکردن با فناوری

 .0کاهش میزان رسمیت فرآیندهای کلیدی؛  .5بهکارگیری فناوری اطالعات برای اجرای فرآیندهای

اطالعات

غیرکلیدی.

چارچو
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خوشهبندی
با استفاده از الگوریت خوشهبندی کامیانگی  ،فرآیندها بخشبندی و پیشمنهادهای بهبمود متناسمب بما همر بخمش
تدوی میشود .برای تعیی تعداد مناسب خوشهها از شاخص دیویا بولدی استفاده شده است .هر قدر مقدار ایم
شاخص کمتر باشد ،خوشهبندی با کیفیت بهتری انجام میشود .مقدار ای شاخص در تعداد  01خوشمه بمه کمتمری
مقدار برابر با  -0/15رسیده است .همچنی در الگوریت خوشهبندی ،تعداد تکرارها تا رسیدن به کمتری خطما برابمر
با  51تکرار و کمتری خطا برابر با  1/151است.
خروجی خوشهبندی ،پروفایل خوشهها است که فرآیندها را در هر خوشه براسماس ویژگمیهمای آنهما توصمیف
میکند .پروفایل خوشهها در جدول  1نمایش داده شده است.
جدول  -1پروفایل خوشهها برای توصیف فرآیندها
تعداد
شمارۀ

فرآیندها در

خوشه

خوشه
(تعداد)

میزان درجۀ

فرآیند

تکرارپذیری

مشتریمدار

(تعداد)

(درصد)

میزان دارابودن

ارتبای مستقی
با پروژههای

کلیدیبودن

قابلیت انتقال

سازمان

(درصد)

دانش بی افراد
(درصد)

(درصد)

درجۀ
ساختیافتگی
(درصد)

0

511

51

0/51

00/51

1/51

01

15

5

055

1

11/10

11/01

011

11/01

3/53

3

055

1

55

13/51

11

11

51/11

5

11

5

5/51

55/15

11/15

13/51

01/11

5

011

00

53/51

50/15

11/50

31/53

15/51

1

010

555

1

0/51

1/55

5/11

011

1

51

3

55/55

51/13

31/15

00/00

11/31

1

051

01

53/15

15/15

15/01

15/15

53/01

1

51

5

55/51

55/51

11/55

13/11

5/51

01

051

31

1/10

31/15

53/11

01/11

11/15

درادامه فرآیندهای خوشۀ نخست بهطور نمونه توصیف میشود .در خوشمۀ نخسمت ،تعمداد  511فرآینمد وجمود
دارد .میانگی تکرارپذیری هر فرآینمد برابمر بما  51تکمرار در سمال اسمت 0/5 .درصمد از فرآینمدهای ایم خوشمه،
مشتریمحور (منظور مشتری بیرونی) هستند 00/51 .درصد از فرآیندها ارتبای مستقی با پروژههمای سمازمان دارنمد.
 1/5درصد فرآیندهای ای خوشه کلیدی هستند 01 .درصد از فرآیندهای ای خوشه دارای قابلیت انتقال دانمش بمی
کارکنان هستند 15 .درصد از فرآیندها درجۀ ساختیافتگی زیادی دارند .چند نمونمه از فرآینمدهای خوشمۀ نخسمت
عبارتند از محاسبات راندمان کارکنان در پروژهها؛ انجام محاسبات حقوق کارکنان؛ ثبت اعتبارات و منمابع پمروژههما؛
تهیۀ بانک اطالعاتی شرکتهای فناور؛ تعیی سختی کار مشاغل.
روش ارائۀ پیشنهاد بهبود به ای صورت است که با استفاده از الگموریت کامیمانگی  ،فرآینمدها بمه چنمد خوشمه
تقسی میشوند .پیشنهادهای بهبود بر دو اساس بهطور هدفمند برای هر خوشه ارائه میشود کمه شمامل  .0پروفایمل
خوشهها است که مشخصات فرآیندها را در هر خوشه توصیف میکند؛  .5ویژگیهای منتخب برای توصمیف رفتمار
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فرآیندها در هر خوشه است .ویژگیهای منتخب ویژگیهایی است که کارشمناس بهبمود فرآینمدها و دادهکماو بمرای
خوشهبندی فرآیندها انتخا

کردهاند .در جدول  1پیشنهادهای بهبود برای فرآیندهای خوشۀ نخست (بهطور نمونمه)

ارائه شده است.
جدول  -1پیشنهادهای بهبود فرآیندهای خوشۀ نخست
ویژگی فرآیندی

پیشنهاد بهبود فرآیند

میزان درجۀ تکرارپذیری

خودکارسازی اجرای فرآیندها بهکمک فناوری اطالعات بهدلیل تکرار زیاد فرآیند
شناسایی فرآیندهای مشتریمدار که متأثر از فرآیندهای خوشۀ نخست هستند و طراحی سیست
ارزیابی عملکرد فرآیندهای خوشۀ نخست برای بررسی کیفیت اجرای ای

فرآیند مشتریمدار

فرآیندها بهعنوان

ورودی فرآیندهای مشتریمدار
ارتبای مستقی با پروژههای سازمان

ادغام فرآیندهای ای خوشه با فرآیندهای مرتبط به پروژه برای افزایش غنای فرآیندها

کلیدیبودن

 .0حذف فرآیندهای غیرکلیدی .5 .حذف فعالیتهای غیرکلیدی فرآیندها در خوشۀ نخست.

میزان دارابودن قابلیت انتقال دانش بی افراد

ترکیب فرآیندهای ای خوشه با فرآیندهایی که قابلیت زیادی در انتقال دانش دارند

درجۀ ساختیافتگی

تدوی روش و دستورالعمل برای فه اجرای فرآیند بهوسیلۀ کارکنان

وقتی الگوریت خوشهبندی اعمال میشود ،ای الگوریت نمیتواند همۀ فرآیندها را با در نظر گمرفت دقیمق هممۀ
ویژگیهای فرآیند بخشبندی کند .مسلماً در هر خوشه ،فرآیندهایی قرار میگیرند که ممک اسمت در یمک ویژگمی
با فرآیند دیگر در همان خوشه مشابه نباشند .در خوشهبندی سعی میشود فرآیندهای موجود در یک خوشه حمداکثر
شباهت را بهه داشته باشند؛ بنابرای ممک است در یک خوشه فرآیندهایی باشند که در یک یا چند ویژگی مشمابه
با فرآیندهای دیگر عمل نمیکنند؛ برای مثال در خوشۀ نخست تعداد سه فرآیند مشتریمدار وجود دارد.
لزوماً پیشنهادات بهبود فرآیند برای همۀ فرآیندها در یک خوشه اعمال نمیشمود؛ بلکمه بررسمی مبتنمیبمر روش
قضاوتی ،باتوجهبه محیط سازمان و ادراکات بهبود فرآیند و براساس نظرات مالک فرآیند ،کارشناس بهبود و دادهکماو
انجام میشود .همچنی قابلیت اجراییبودن پیشنهاد بهبود ارزیابی میشمود .پیشمنهادات بهبمود مطمرح در جمدول 1
نمونهای از پیشنهاداتی هستند که در مقاله آورده شمده اسمت .بمرای اجمرای ایم پیشمنهادات بایمد بمه تممام نکمات
مطرحشده توجه شود؛ اما در ارائۀ پیشنهاد بهبود فرآیند برای فرآیندهای یک خوشه ،سعی میشود پیشنهاد بهگونمهای
مطرح شود که برای بیشتر فرآیندهای آن خوشه اجراشدنی باشد .مسلماً برای برخی فرآیندها کمه مشمابه فرآینمدهای
دیگر در همان خوشه هستند ،ای پیشنهادها اعمال نمیشود و پیشنهادهای دیگری در نظر گرفته میشود.
انتخاب ویژگیها
با استفاده از الگوریت انتخا

ویژگی ،ویژگیهای مه فرآیندها شناسایی و سمبا پیشمنهادهای بهبمود براسماس

آنها ارائه میشود .روش ارائۀ پیشنهاد بهبود به ای شکل است که ابتدا یک ویژگی همدف بما تعاممل بمی کارشمناس
بهبود و دادهکاو تعیی میشود .در ایم مقالمه ویژگمی همدف "هزینمۀ فرآینمد" بمرای نمونمه انتخما
ویژگیهای هدف متنوعی برای انتخا

ویژگیها در چارچو

شمده اسمت.

پیشنهادی در نظر گرفتمه ممیشمود .انتخما

ویژگمی

هدف باتوجهبه نیاز سازمان در بهبود فرآیند و براساس تعامل بی متخصص بهبود فرآیند و دادهکاو انجمام ممیشمود.

چارچو

الگوریت انتخا

بهکارگیری دادهکاوی برای بهبود فرایندهای کسبوکار 50/

ویژگی ،ویژگیهای فرآیندی مه را براساس ویژگی هدف انتخا

میکند .در مجموعه ویژگیهما،

ویژگی های منتخب همبستگی بیشتری با ویژگی هدف دارنمد .کمتمری ضمریب تغییمر 51و انحمراف اسمتاندارد 51در
الگوریت انتخا

ویژگی بهترتیب برابر با  1/0و صفر است .با استفاده از ویژگمیهمای منتخمب ،ارائمۀ هدفمنمدی از

پیشنهادهای بهبود انجام می شود؛ به عبارت دیگر پیشنهادهای بهبود فقط براسماس مهم تمری ویژگمیهمای منتخمب
مستخرج از اجرای الگوریت انتخا

ویژگی ارائه میشود؛ برای نمونه جدول  1تعداد  01ویژگی مه را ارائه میکند

که با ویژگی هدف "هزینه فرآیند" همبستگی بیشتری دارند .ای  01ویژگی نسبت به سایر ویژگیها توانایی بیشتری
برای تبیی هزینۀ فرآیند دارند .اگر سازمان بخواهد پیشنهاد بهبود فرآیندها را برای کاهش هزینۀ فرآینمد ارائمه دهمد،
بهتر است به ای  01ویژگی توجه کند .جدول  ،1پیشنهادهای بهبود را براساس  01ویژگی مه منتخب تأثیرگذار بمر
هزینۀ فرآیند ارائه میدهد.
جدول  -1پیشنهادهای بهبود برای کاهش هزینۀ فرآیند
ویژگی فرآیندی
اهمیت فناوری

پیشنهاد بهبود فرآیند
 .0مدیریت فناوری فرآیند و انتخا

یک فناوری که هزینۀ زیادی به سازمان تحمیل نمیکند .5 .تعامل

با شرکتهای فناور براساس برنامۀ توسعۀ فناوری.

نوع مکانیزم

تحلیل مکانیزم اجرای فرآیند (ازجمله پول ،نیروی انسانی ،و فناوری)

ریسک شکست

مدیریت ریسک فرآیندها

جنا منابع

مدیریت منابع فرآیندها

برتری رقابتی

شناسایی و توسعۀ فرآیندهایی که باعث افزایش برتری رقابتی میشوند

میزان کبیبرداری از فرآیند
نوع فرآیند
نوع فرآیند از نظر ارزش

 .0حذف ،برونسباری ،یا ادغام فرآیندهایی که کبیبرداری از آنها راحت است؛  .5آموزش کارکنان با
هدف توسعۀ فرآیندهایی که کبیبرداری از آنها سخت است
شناسایی نوع فرآیند با هدف مدیریت آن در واحد سازمانی برای کاهش هزینۀ فرآیند
 .0تحلیل هزینه-ارزش برای هر فرآیند بهخصوص فرآیندهای هزینهزا؛ .5شناسایی و بهبود فرآیندهایی
که ارزش ک ایجاد میکنند ،اما هزینه زیادی دارند.

نوع اتالف

شناسایی و تعیی نوع اتالف برای فرآیندهای هزینهزا

ارزش مالی

تحلیل هزینه و ارزش مالی برای فرآیندهای هزینهزا

بحث و نتیجهگیری
ای مقاله چارچوبی برای بهکارگیری روشهای دادهکاوی در حج زیاد فرآینمدها بما همدف شناسمایی الگوهمای
مفید برای بهبود فرآیندها ارائه میدهمد .مجموعمۀ واقعمی از فرآینمدها هممراه بما ویژگمیهمای آنهما بمرای ارزیمابی
کاربردپذیری و اثربخشی چارچو

پیشنهادی به کار گرفته شد .ویژگیهمای فرآینمدها براسماس مطالعمه در مفماهی

بهبود فرآیندها و مدیریت دانش شناسایی شدند.
در چارچو

پیشنهادی بعد از تهیۀ مجموعه فرآیندها و ویژگیهمای آنهما بما اسمتفاده از روشهمای دادهکماوی،

الگوهای ارزشمند شناسایی شد .از ای الگوهما بمرای ارائمۀ پیشمنهادهای بهبمود فرآینمدها اسمتفاده شمد .روشهمای
دادهکاوی به شرح زیر است:
نخست بهکارگیری درخت تصمی گیری برای طبقمهبنمدی فرآینمدها براسماس ویژگمی همدف .دوم بمهکمارگیری
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الگوریت کامیانگی برای بخشبندی فرآیندها .سوم بهکارگیری روش انتخا

ویژگی برای شناسایی ویژگیهای مه .

روشهای بهبود فرآیندها ،فقط فرآیندها با تعداد ویژگیهای کم را بهبمود ممی دهنمد .وقتمی تعمداد فرآینمدها و
ویژگیهای آنها بسیار زیاد شود ،ای روشها نمیتوانند بهطور سریع و با دقت زیاد پیشنهادهای بهبمود ارائمه دهنمد.
در چارچو

پیشنهادی ،بهدلیل وجود تعداد زیاد ویژگیهای فرآیندها ،پیشمنهادهای بهبمود دارای تنموع وسمیعتمری

هستند؛ اما روشهای بهبود فرآیندها ،پیشنهاد بهبود را براساس تعداد محدودی ویژگی ارائه میدهند.
ازطرفی مطالعات اندکی روی کماربرد دادهکماوی در بهبمود فرآینمدها وجمود دارد .ایم مطالعمات دارای برخمی
تفاوتها نسبت به چارچو

پیشنهادی هستند که در جدول  01ارائه شده است.

جدول  01مقایسۀ چارچو

پیشنهادی با مطالعات قبلی بهکارگیری دادهکاوی در بهبود فرآیندها
چارچو

مطالعات قبلی کاربرد دادهکاوی در بهبود فرآیندها

پیشنهادی

نبود فه کافی از حج زیاد فرآیندها و تصویری جامع و یکبارچه از

بهکارگیری مجموعه وسیعی از فرآیندهای واقعی برای استخراج الگوهای

اطالعات آنها

پنهان ارزشمند برای بهبود فرآیندها

داشت نگرشی مجزا و ایزولهشده به فرآیندها

بهکارگیری نگرشی یکبارچه به همۀ فرآیندها در سازمان

بهکارگیری تعداد محدودی از ویژگیهای فرآیندی

بهکارگیری تنوع وسیعی از ویژگیهای فرآیندی

بهکاریری یک روش دادهکاوی برای تحلیل فرآیندها

بهکارگیری تنوعی از روشهای دادهکاوی در تحلیل فرآیندها

توصیف روابط تئوریکی ،عمومی و کلی بی دادهکاوی و بهبود

لحاظکردن نتایش مستخرج از بهکارگیری دادهکاوی برای بهبود فرآیندها
درقالب چارچو

فرآیندها و توجه ک به یکبارچگی بی آنها
ارائۀ پیشنهادهای بهبود فرآیند با تنوع ک

برخی اقدامات برای ارزیابی اعتبار چارچو

پیشنهادی

ارائۀ تنوع وسیعی از پیشنهادهای بهبود فرآیند

پیشنهادی انجام شد که عبارتند از  .0بهکارگیری مجموعهای واقعمی

از فرآیندها؛  .5روشهای اعتبارسنجی متقاطع و دیویا بولدی برای ارزیابی خروجیهای دادهکاوی؛  .3ارائمۀ چنمد
نمونه از بهکارگیری الگوریت های دادهکاوی در اسمتخراج الگوهمای پنهمان در فرآینمدها بمرای ارزیمابی اثربخشمی و
کاربردپذیری چارچو

پیشنهادی؛  .5ارزیابی اعتبار پیشنهادهای بهبود بمهوسمیلۀ نظمرات خبرگمان و مفماهی بهبمود

فرآیندها.
چارچو

پیشنهادی دارای برخی محدودیتها در اجرا است .نخست اینکه جمعآوری و پیشپردازش مجموعمۀ

بزرگی از فرآیندها بههمراه ویژگیهای آنها سخت و زمانبر است .دوم اینکه تعیی مقمادیر بمرای برخمی ویژگمیهما
نیازمند دریافت نظرات خبرگان است .ای موضوع نیماز بمه آمموزش خبرگمان و ایجماد زبمان مشمترک بمی اهمداف
دادهکاوی و اهداف بهبود فرآیند دارد .سوم اینکه پیشنهادهای بهبمود براسماس خروجمیِ بمهکمارگیری دادهکماوی در
مجموعه فرآیند های متعلق به سازمانِ درحال مطالعه است .چهارم ،اجرای چارچو

پیشنهادی دارای برخی الزاممات

همانند روششناسیهای بهبود فرآیندها است .ازجمله تعهد مدیریت ارشد؛ بودجه و زمان؛ نیروی انسانی متخصص؛
آموزش مدیران؛ زیرسماخت؛ توانمنمدی مجمری چمارچو

در برقمراری ارتباطمات بما کارکنمان .پمنج  ،چمارچو

پیشنهادی از دادههای ثبت وقایع بهره نبرده است که در فرآیندکاوی به کار میرود.
سازمانها میتوانند از چارچو

پیشنهادی برای بهبود فرآیندهای خود اسمتفاده کننمد .همچنمی ایم چمارچو

میتواند به روششناسیهای بهبود فرآیند و فرآیندکاوی در حج زیاد فرآیندها کمک کند.
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:پیشنهادهای پژوهشهای آتی شامل موارد زیر است
پیشنهادی که باعث الگوهمای جدیمدی بمرای بهبمود

 بهکارگیری سایر روشهای دادهکاوی در چارچو،نخست

 دوم در مطالعات بعدی از نمونمههمای دیگمر برگرفتمه از ادبیمات بهبمود فرآینمدها بمرای ارزیمابی.فرآیندها می شود
 سوم سایر روششناسیهای بهبمود فرآینمد همچمون شمشسمیگما و مهندسمی.پیشنهادی بهره گرفته شود
پیشنهادی به بهبمود فرآینمدهای بما وابسمتگی

 چهارم چارچو.پیشنهادی به کار روند

 شش چارچو.پیشنهادی با روششناسیهای مدیریت دانش یکبارچه شود

چارچو

مجدد فرآیندها در چارچو

 پنج چارچو.شدید به دانش ببردازد

.پیشنهادی برای یک سیست پشتیبان تصمی گیری با هدف بهبود فرآیندها توسعه یابد
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