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 ITILفرایندهای مدیریت خدمات فناوری اطالعات را

دریک چرخه زیســت ارائه و بهروشهایی برای هریک

از فرایندهــای این چرخه تعریف میکند ،اما روشهایی
برای چگونگی اجرای ایــن اقدامات و همچنین ارزیابی
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پیادهسازی آن ارائه نمیکند؛ بنابراین ،وقتیکه بر روی

پیادهســازی پروژههای  ITILکار میشود ،تصور یک

ایدۀ روشن ازآنچه پیادهســازی  ITILانجام میدهد و

محکزنــی و کنترل دســتاوردهای آن کاری دشــوار

اســت .این همانجایی است که  TIPAظهور پیدا میکند.

 TIPAیــک رویکــرد مرحلهای را نشــان میدهد که بر
* نویسندۀ مسئول

اساس سطح قابلیت و مقایسه دستاوردهای سازمانها

میباشــد .چارچــوب  TIPAجعبهابــزاری دارد که به
انجام ارزیابیها به یک روش اســتاندارد کمک میکند.
این چارچوب یک رویکرد دقیق و ســاختاری را فراهم

میکند که اجازۀ درک سطح قابلیت بهدستآمده توسط
 ITILدر سازمان را میدهد .به همین ترتیب ،یک برنامة

پیشرفت را میتوان مستقیم ًا از نتایج ارزیابی  TIPAدر

بازههــای زمانی کوتاهمدت ،میانمــدت و طوالنیمدت
تهیه نمود.

واژههــای کلیــدی ،TIPA ،ITIL :مدیریــت فنــاوری

اطالعــات ،فرایندهای خدمات فنــاوری اطالعات ،کتابخانه

زیرساخت فناوری اطالعات

شکل  :1فازهای  ITILبه همراه فرایندها

مقدمه

اقدامات ارائه نکرده اســت .ارزیابی سطح بلوغ فرایندهای

در حــال حاضر ،اکثر ســازمانها از فناوری اطالعات

برای پشتیبانی از فعالیتهای تجاری استفاده میکنند و این
فناوری و بهطور موفقیتآمیزی در اکثر بخشها بهکار گرفته
میشــود .از سازمانهای کوچک گرفته که به دنبال مسیر

پیشرفت ســاختاریافته هستند تا ســازمانهای چندملیتی
که به دنبال همسوســازی و تطابق بــا معیارهای جهانی
در کل موجودیتهای داخلی خود میباشــند .پیادهسازی
رویکرد ( CSI1بهبود مســتمر) در ایجاد یک دیدگاه روشن

از مرحلۀ «وضعیت فعلی» مفیــد خواهد بود [.]1در هنگام

پیادهســازی شــده بر مبنای  ITILو کنترل دســتاوردها
بسیار مشکل است و این چیزی است که دقیقا  TIPAانجام
3

میدهد ،یک رویکرد دقیق ســاختاری را فراهم مینماید تا
اجازۀ درک روشــن از سطح بلوغ بهدستآمده را در ITIL

بدهد.

 -2مروری بر  ITILو چالشهای آن
 ITILبهاختصــار بــه معنــای کتابخانه زیرســاخت

فنــاوری اطالعات اســت ITIL .چارچوبی جهــت ارائه و

و بعد از پیاده ســازی  ITIL2در سازمان شما حتم ًا با این

توصیف بهروشهایی مدیریت خدمــات فناوری اطالعات

فرایند را چقدر بهخوبی پیاده کردهام؟ بقیه چگونه  ITILرا

خاســتگاه  ITILانگیزه دولت انگلستان بود که در دهه 80

ســؤاالت روبرو خواهید بود:کار من چطور است؟ من این

اســت که در ســطح بینالمللی از آن اســتقبال شده است.

پیادهســازی میکنند؟ رقیبان من چطور عملکرد خود را با

میــادی تالش میکرد تــا راهکار ســرویس گرایی را در

میکنید و به این ســؤاالت پاسخ میدهید؟ استانداردها به

شــد تا در اوایل دهــه  90بهروشهایــی مدیریت خدمات

ارائــه میدهند و با ارائه گواهینامه نیز ســعی بر اثبات آن

آورد .این کتابخانه روشهای موفق را کتابخانه زیرساخت

بدون هیچ تعهدی در اختیار شــما میگذارند .عالوه براین،

این چارچوب متعلق به سال  2011میباشد.

اقدامات  ITILبهبود میبخشند؟ شما چطور  ITILرا ارزیابی

دارنــد ،درحالیکه چارچوبها ،مجموعهای از توصیهها را
 ITILکه بهروشهایی را در فرایند چرخه حیات ســازمان

فناوری اطالعــات را در قالب کتابهــای حجیمی گرد هم
فناوری اطالعات نامیدند .آخرین نسخه بهروزرسانی شده

هدف نهایی  ITILارائه راهکارهای هوشــمندانه جهت

فراهــم میکند ،هنوز روشهایی برای چگونگی اعمال این

باال بردن کیفیت در ســرویسهای فناوری اطالعات است.

1- Continual Service Improvement
2- Information Technology Infrastructure Library

3- TUDOR IT PROCESS ASSESSMENT FOR ITIL

ســاختار ارائــه محتویات  ITILچرخــه زیســت فناوری
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جدول  :1سطوح قابلیت در TIPA
وضعیت فرایند

نماد مشخصه فرایند

سطح صفر :فرایند ناکامل

=====

سطح یک :فرایند انجامشده

=====

عملکرد فرایند

PA 1.1

سطح دو :فرایند مدیریتشده

=====

مدیریت عملکرد

PA 2.1

مدیریت محصول کاری

PA 2.2

سطح سه :مستقرشده

=====

تعریف فرایند

PA 3.1

بهکارگیری فرایند

PA 3.2

سطح چهار :قابل پیشبینی

=====

سنجش فرایند

PA 4.1

کنترل فرایند

PA 4.2

سطح پنج :بهینه

=====

نوآوری فرایند

PA 5.1

مجموعۀ فرایندها را ارزیابی نموده و یک مسیر ساختاری

بهینهسازی مستمر

PA 5.2

در  TIPAتوصیفشــده که در اصــل ،مدل مرجع فرایندی

اطالعات است .این چرخه شامل  5فاز میباشد که هرکدام

شــامل تعدادی فراینــد ،واحــ د و فعالیتهــای موردنیاز
واحدهای فناوری اطالعات اســت (شکل شماره  .)1در فاز

راهبرد ،هســته اصلی فازهای چرخه حیات ،با محاســبه

ارزشآفرینــی یک ســرویس ،در مــورد آن تصمیمگیری
میشود (دارای  3زیرفرایند) .فاز طراحی تمامی فرایندهایی
را که با یک سرویس سروکار دارند توصیف میکند (دارای

 7زیرفرایند) .فاز انتقال شامل تمام فعالیتهایی میشود که
الزمه رسیدن از طراحی به تولید است (دارای  5زیرفرایند)؛

و فاز عملیاتیسازی ،مدیریت ،حفظ و مراقبت از سرویسها
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الگو برای ارزیابی فرایندهای مدیریتشده به

وسیله ITIL

در جایی است که مشــتریان با آن کار میکنند( .دارای 5

زیرفراینــد) .تمامی این فازها هماهنــگ و تحت کنترل فاز

بهبود مســتمر حرکت میکننــد .این فاز مرتبــ ًا به ارتقای
محتوا ،کیفیت و کارایی ســرویسها میپــردازد (دارای 3

زیرفرایند) [.]2

 ITILبا همــه کارآمدی و موفقیتهایــش ،دارای نقاط

ضعفــی نیز میباشــد .عدم وجــود یک روشــگان برای
پیادهسازی و استقرار فرایندهای آن و همچنین عدم وجود

از نقــاط ضعف عمده این چارچوب محســوب میشــود.

 TIPAبهعنــوان یک مدل تجاری ســعی در برطرف کردن
این دو مشــکل دارد .منظور از مدل تجاری این اســت که

برای اســتفاده از این مــدل ،نیاز به خریــداری ابزارهای

(قالبهای آماده) تهیهشده توسط موسسه علمی و فناوری
لوگزامبورگ میباشد.
4

 -3ارتباط بین  ISO15504 ،TIPAو ITIL

 TIPAیک روش ســاختاری ایجادشده توسط مؤسسۀ

علمی و فناوری لوگزامبورگ ( )LISTبر اســاس استاندارد

 ISO15504اســت کــه اجــازه میدهد ســازمانها قابلیت

جهت پیشــرفت فرایند را فراهم نمایند .مجموعهای فرایند

 ITILاســت .ایــن فرایندها بهعنوان یــک چارچوب جهانی
ی قابلیت مجموعه فرایندهای
در جعبهابــزاری جهت ارزیاب 

انتخابی ارائه میشوند.

ITIL+ISO 15504=TIPA

 ISO 15504یــک اســتاندارد بینالمللی اســت که بلوغ

فرایندهــا را مورد ارزیابــی قرار میدهد .این اســتاندارد

یک رویکرد ســاختاری را برای ســطوح بلوغ ( PRMمدل
5

مرجع فرایند) همراه با فرایندهایی که باید ارزیابی شــود،

( Pمدل ارزیابی فرایند) توضیح میدهدPAM .
به نــام  AM
6

برای هر مدل مرجع فرایندی خاص اســت TIPA .یک مدل

ارزیابــی فرایندهای  ITILاســت .مدلهای ارزیابی دیگری
در چارچــوب  TIPAبرای  ITIL V2و  ITIL V3وجود دارد،

بنابراین میتواند در همۀ نسخههای  ITILاستفاده شود،

 -4سطوح قابلیت فرایند
بخشی از توصیف استاندارد ،سطوح متفاوت بلوغ آن

است.

4- Luxembourg Institute of Science and Technology
5- process reference model
6- PAM

شکل  :2جدول ارزیابی فرایند

هر ســطح از قابلیت پایــهای برای مرحلــۀ بعد فراهم

شده باشد .این امر نیز یک نمای خاص را از رشد فرایند

با تعریف روشــنی ازآنچه در هر ســطح به دست میآید،

هــر فرایندی کــه در مدل مرجع توضیح داده میشــود،

میکند ،بهگونهای که پیشرفتها را میتوان مرحلهبهمرحله
بررســی کرد .هر سطح نشــاندهنده قابلیتهایی است که
ســازمان بدان دستیافته است .مشخصههای فرایندها که

نشاندهنده قابلیتهای سازمان و عملکرد فرایندها هستند،
در جدول  1بیان شــدهاند .بدینصورت هر فرایند میتواند

بر اســاس سطوح  6گانه و مشــخصههای  9گانه ارزیابی
شود( :جدول شماره )1

• :7Nدست نیافته (بین  0و  %15بهدستآمده)

• :8Pاندکی دستیافته (بین  16و  %50بهدستآمده)

• :9Lتا حد زیادی دستیافته (بین  51و  %85بهدستآمده)
• :10Fکام ً
ال دستیافته (بین  86و  %100بهدستآمده)
 NPLFمقیاسی برای امتیازدهی میباشد

بنابراین همانطور که در شکل  2نمایش دادهشده است،

و رتبهبندی بهدســتآمده در جدول گرافیکی نمایش داده

میشود.

برای دستیابی به یک سطح ،بایستی تمام الزامات آن

ال تحققیافته و همۀ ســطوح قبلی آن نیز کام ً
کام ً
ال محقق
7- Not Achieved
8- Partially Achieved
9- Largely Achieved
10- Fully Achieved

میتواند همیشــه به یکشکل اندازهگیری شود و مستقل
از سازمان و یا ارزیاب است .بدینصورت ،سازمانهای

مختلــف میتوانند دید روشــنی از موقعیت را بهدســت
آورده و خود را با دیگر ســازمانها که به ارزیابی بلوغ

دســتیافتهاند ،مقایسه نمایند .ســطح بلوغ بهدستآمده

بهصورت اســتاندارد ارائهشده توسط مؤسسۀ علمی و
فناوری لوگزامبورگ میباشــد که اجازۀ مقایسه را نیز
میدهد.

 -5روشگان اجرای TIPA

یکی از روشهای معتبر که با جزئیات کامل به ارزیابی

 ITILمیپردازد TIPA ،میباشــد .برای پیادهسازی

TIPA

مفروضات زیر الزامی است:

•ارزیابی بر اساس مصاحبه و مذاکره میباشد:

روش ارزیابی  TIPAبر اســاس استاندارد ISO 15504

است .در استاندارد  ISO 15504روش جمعآوری اطالعات

به صورتهای انجام مصاحبه ،اجرای کارگاه آموزشی و

مطالعه اســناد میباشد و  TIPAبرای انجام ارزیابی عمدت ًا
از روش مصاحبه بهره میگیرد.
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شکل  :3شش مرحلۀ اجرای ارزیابی TIPA

•اجرای ارزیابی بهوسیله  2ارزیاب صورت میگیرد:

چارچــوب  ،TIPAاجرای یک ارزیابــی را از طریق دو

ارزیاب پیشبینی میکند .این امر کیفیت ارزیابی را تضمین
نمــوده و از قضــاوت بد در مــورد یک ارزیــاب اجتناب

میکند .اگر تفاوتی در درک وجود داشــته باشد ،ارزیابها
باید مشــاهدات خود را با شواهد واقعی تنظیم نموده و به

توافق برســند .یک الگوی خاص گواهــی برای یک ارزیاب

و آموزشهای مرتبط با آن برای آمادهســازی افراد برای
ارزیاب شدن در دو سطح وجود دارد:

○ ارزیاب مجرب (هر فرد مســتقلی که بهطور فعال در

یک ارزیابی شرکت میکند).

○ سرارزیاب (یک ارزیاب مجرب باتجربه اثباتشده در

ارزیابی ســازمانها) و هدایت خاص آموزشی که منجر به

گواهی سرارزیاب میشود .سر ارزیاب پروژۀ ارزیابی را
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مدیریت میکند.

•ارزیابی بهعنوان پایهای بــرای برنامه بهبود صورت

میگیرد:

فراینــد ارزیابی بهعنوان یک بررســی قبــل از برنامه

بهبــود و یا بهعنوان یــک روش برای تعییــن قابلیتهای
ســازمان در ســطح بلوغ مــورد انتظار انجــام میگیرد؛

بنابراین ســازمان میتواند با انجــام دورهای ارزیابی در

ســطوح موردنیاز ،پیشرفت و توســعه فرایندهای خود را

کنترل کند.

نقشهایی که در یک ارزیابی بهوسیله  TIPAتعریف

میشوند:

•پشــتیبان ارزیابی (گروه یا شرکتی که پروژه ارزیابی

را بر عهده میگیرد)
•سرارزیاب

•هماهنگکننده
•ارزیاب

•گروه ارزیابی (متشکل از سر ارزیاب و ارزیابها)
•مدیر فروش (مدیر داخلی سازمان)
•مصاحبهشوندهها
•مدیران ارشد

 -6فازهای پیادهسازی
یک ارزیابی  TIPAدر شــش مرحلۀ از پیش تعیینشده

انجام میشود( :شکل شماره )3
 -1تعریف ارزیابی

 -2آمادهسازی ارزیابی
 -3ارزیابی

 -4تحلیل ارزیابی

شکل  :4فازهای اجرای  TIPAبه همراه ورودی و خروجیهای هر فاز

 -4تهیــه پیشنویــس و توافق بــر توافقنامه محدوده

 -5ارائه نتایج

 -6خاتمه ارزیابی

بدینصورت ،هر فردی که ارزیابی را انجام میدهد از

همین روش اســتفاده میکند .هــر مرحله تعدادی معیار از

پیش تعیینشده جهت ارزیابی با بازبینیهای کنترلی مربوط
به آن وجود دارد .مراحل ارزیابی به ترتیب بهصورت زیر

هستند:

 Iتعریف ارزیابی

ارزیابی

 IIآمادهسازی ارزیابی

12

تمــام اســناد ارزیابی بــا نیازهای ســازمان مطابقت

داده میشــوند و فرمهای اســتانداردی به ازای هر فرایند

تهیه میشــود .ســرارزیاب ،گروه ارزیابی و تمام اسناد و

مطالعات انجامشده را مورد بازبینی قرار میدهد .مهمترین

11

در ایــن مرحله جهت درک کلیات پروژه ،الزامات انجام

اهداف این مرحله عبارتاند از:

 -1تعیین محدوده کلی ارزیابی

 -1تهیــه جداول امتیازدهی یکپارچه به ازای هر فرایند

مورد ارزیابی

 -2تکمیــل کــردن برنامــه مصاحبههــا و صــدور

دعوتنامهها

 -2پیشبینی حجم انجام کار

 IIIارزیابی

13

 -3شناســایی زمینــه کاری ســازمان و واحد مورد

ارزیابی

در این مرحله ارزیابها با انجام مصاحبه ،شناســایی
12- Assessment preparation

11- Assessment definition

13- Assessment
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ارزیابی با ســازمان موردتوافق قــرار میگیرند .مهمترین

اهداف این مرحله:

67

روالهای کاری ســازمان ،بررسی نتایج و وقایع ثبتشده

فرایندها ،در مورد قابلیت هر فرایند تصمیمگیری میکنند و

از دیدگاه سازمان یا واحد درخواستکننده

همچنین میتوانند پیشــنهادهای بهبود کارهای روزمره را

دریافت بازخوردهای آنان

طبق سطوحی که قب ً
ال گفته شد آنها را امتیازدهی میکنند.
که کارمندان حین مصاحبه مطرح میکنند جمعآوری کنند.

مهمترین اهداف این مرحله:

 -1امتیازدهی به مصاحبههای انجامشده

 -2برگزاری جلســه فرجــام با گــروه ارزیابی جهت
این گــزارش قالــب خاصــی دارد که اجــازه میدهد

مقایســههای آینده به شــکل ارزیابی جدید درآید و تکامل
را بررســی نموده یا اجازۀ مقایســه را با دیگر سازمانها

 -2امتیازدهی به فرایندها بهوسیله امتیاز مصاحبهها و

میدهد.

 -3تعیین سطح قابلیت هر فرایند

ورودی و خروجی برای پیادهسازی  TIPAنمایش دادهشده

اسناد بازبینیشده
 IVتحلیل

14

در این مرحله گروه ارزیابی با تحلیل نتایج بهدستآمده

از مرحله پیشــین میتوانند فرایندهای کامل پیادهســازی
شــده ،فرصتهای توســعه و پیشــرفت و نقاط ضعف و
نواقص را بــه همراه فرایندهایی کــه در آنها نقش دارند

تحلیل و بررسی کنند .مهمترین اهداف این مرحله:

 -1تعیین نقاط قوت و ضعــف و فرصتها و تهدیدها

مطابق با  SWOT15برای فرایندها

 -2تعیین ماهیت نقاط ضعف و قوت

 -3تعیین منبع یا علت نقاط ضعف و قوت
 -4تعیین پیشنهاد توسعه برای هر فرایند

 Vارائه نتایج

16

در ایــن مرحله پس از تائید ســر ارزیــاب ،نتایج طی

گزارش به کارفرمای پروژه ارائه میشود .مهمترین اهداف
این مرحله:
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 -1برگزاری جلسه فرجام پروژه جهت بررسی پروژه

تهیه گزارش کتبی ارزیابی

ارائه دســتاوردهای ارزیابی به تمام افــراد درگیر در

پروژه

 VIخاتمه ارزیابی

17

مهمترین اهداف این مرحله عبارتاند از:
14- Analysis
15- Strengths – Weaknesses – Opportunities - Threats
16- Results presentation
17- Assessment closure

در شــکل شــماره  4بهطور مشــخص فازها و اسناد

است.

 -7عوامل موفقیت در پروژه ارزیابی بهوسیله TIPA

•حصول اطمینان از حمایت بانیان پروژه
•تعریف ارزیابی بهعنوان یک پروژه

•درک تفاوت ممیزی و ارزیابی بهوسیله TIPA

18

•استفاده از متخصصان ITSM

 -8ارزشآفرینی TIPA

مزایای بهکارگیری :TIPA

•یک رویکرد ساختاریافته جهت پیشرفت تهیه میشود.

•بهعنوان یــک مرجع برای دســتیابی به ســطح بلوغ

مشخص.

•آمادهســازی بــرای اخــذ گواهینامه اســتاندارد مثل

.ISO20000

•بهعنــوان روشــی جهت کنتــرل قابلیــت ارائهدهندۀ

سرویس.

•نشان دادن ظرفیت مدیریت خدمت به مشتریان.

•بهعنــوان معیاری جهت درک موقعیت در مقایســه با

رقیبان سازمان.

ارزیابــی  TIPAبهروشهای مختلف ،دیدگاه روشــنی

از ظرفیت ســازمانی را نشــان میدهد که قادر به مدیریت
18- IT service management

فرایندهایش هست .همانطور که در مقدمه اشاره شد ،هنگام

میکنند ،بنابراین تقریب ًا همۀ سازمانهای جهانی میتوانند

پیادهسازی  ITILمشکل اســت .این امر ،از دیدگاه مدیریت

سازمان خود بهره ببرند .این مدل بهطور موفقیتآمیزی در

کار بر روی اجرای پروژۀ  ،ITILداشتن ایدهای روشن برای
پروژه مشخص است ،اما پاسخگویی به سؤال «پیادهسازی

 ITILمن چگونه بود؟» کار راحتی نیست چون گواهی ITIL

خاصی برای سازمانها وجود ندارد ITIL .یک طرح خاص

شو
اســت که توســط  19APMGمدیریت میشــود تا دان 

از  TIPAبــرای ارزیابــی خدمــات فنــاوری اطالعات در

پروژههای مختلفی در سرتاســر جهان استفادهشده است
و دیدگاه روشــنی از این مرحله کــه  11ما اکنون کجاییم؟»

را فراهــم میکند .امــروزه  TIPAبخش مهمــی از اجرای

 ITILاســت که اجازه میدهد ســطح کارایی که میتوان با

مهارتهای افراد تأیید شود ،ما نمیتوانیم تعیین کنیم که آیا

پیادهســازی صحیح اقدامات  ITILبه دست آورد ،تضمین

چه زمانی یک فرد بهطور رسمی میتواند بگوید که سازمان

پیادهسازی مدیریت فناوری اطالعات هموار کرده است.

همچون مدیریــت حادثه ،مدیریت تحول ،مدیریت پیکربندی

مراجع

روش  ITILکه در یک سازمان اجراشده صحیح است .درکل،

واقع ًا  ITILرا اجرا میکند؟ اکثر ســازمانها فرایندهایی را

و دارایــی را پیادهســازی میکننــد و اغلــب آنهــا برای

روشنسازی چگونگی اجرای فرایندها در رقابت با یکدیگر
هستند [ TIPA .]3یک رویکرد مرحلهای را بر اساس سطوح

بلوغ با مقایسات روشنی بین هر دستاورد سازمان را نشان

میدهد .چارچوب  TIPAجعبهابزاری جهت کمک به سازمان
در انجام ارزیابی بهروش استاندارد دارد [.]4

 -9زمینههای کاربردی
 ISO 15504میتوانــد در هــر حوزه ســازمانی که از

فرایندها استفاده میکنند بهکار گرفته شود TIPA .یک مدل
ارزیابــی فرایند در حیطۀ مدیریت خدمت اســت و بهطور

خاص همۀ فرایندهای  ITILرا جهت ارزیابی بهطور مفصل
توصیف مینماید .این مدل مجموعهای از الگوهایی را فراهم

میکنــد که درک ارزیابی و ارائۀ نتایج را تســهیل نموده و
فرایند  ITILاستفاده میکند بهره ببرد.

 -10نتیجهگیری
امــروزه تقریبــ ًا همۀ ســازمانها جهت پشــتیبانی از

فعالیتهــای تجاری خــود از فناوری اطالعات اســتفاده
19- AMP Group
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بدین ترتیب میتواند در هر ســازمانی کــه از برنامههای

گردد .همچنین  TIPAبا ارائه یک روشگان موفق راه را برای
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