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دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه طباطبایی
محمدرضا تقوا
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دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
(تاریخ دریافت - 96/9/17 :تاریخ پذیرش)96/10/12 :

چکیده

مراقبتهای سالمت تحت حمایت فناوریهای نوین اطالعاتی ،بهعنوان یک «تحول مفید» در حوزه خدمات
سالمت الکترونیک ،معرفی شدهاند ،اما شواهد نشان داده در پیادهسازی و اجرا با مشکالت خاص ی نی مواج ه
هستند؛ بنابراین وجود یک چارچوب جامع در بستر فناوری اطالعات میتواند به اف ایش عملک رد و ارربشش ی
مراقبتهای «سالمت الکترونیک» کمک نماید .هدف از این مطالعه ،طراحی مدل بلوغ فناوری اطالعات سالمت
بر پایه چارچوب منعطف پذیر زیرساخت فناوری اطالع ات اس ت .در ای ن تحیی  26الگ وی بل وغ فن اوری
اطالعات به همراه چارچوبها و استانداردهای مرتبط مورد بررسی قرارگرفت ه و در نتیج ه  58ش اخ در ۱۱
حیطه فرایند مدیریتی استشراج گردید .در این مطالعه عالوه بر تعیین عوام تأریرگ ذار در م دل بل وغ و می ان
اهمیت آنها ،وضعیت فعلی فرایندهای مدیریتی نی در جامعه تحیی (مراک مراقبت سالمت تحت پوشش دانشگاه
علوم پ شکی تهران) ،به جهت تعیین سیاستهای آتی ،مورد سنجش ق رار گرف ت و راهکاره ایی ب رای بهب ود
عملکرد سازمان پیشنهاد گردید.

واژگان کلیدی:

الگوی بلوغ ،چارچوب  ،ITILسالمت ،فناوری اطالعات

 *1کتابشانه زیرساخت فناوری اطالعات
Email: Tabatabaeian@atu.ac.ir
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مقدمه
امروزه یکی از مشکالت کلیدی تمامی سازمانها ،خدمات فناوری اطالعات و توسعه آنها

در جهت تحی اهداف کالن سازمان است .همسو با روند تکام توسعه فناوری اطالعات،

نگرشهای مدیریتی مشتلفی ظهور یافتهاند که هدف اصلی تمامی آنان ،مدیریت مؤرر و کارآمد

فناوری اطالعات در راستای موفییت و بیای کسبوکار است .مدیریت خدمات فناوری
اطالعات ،الگویی جهت آگاهی از چگونگی عملکرد و می ان ارائه خدمات باکیفیت و مستمر

فناوری اطالعات در سازمانها است .در این میان الگوهای بلوغ نی فراهمکننده حرکت
هدفمند و سیستماتیک سازمانها برای شناسایی و آگاهی از موقعیت و جایگاه فعلی و اقدامات

الزم ،جهت اف ایش سطح خدمترسانی است .الگوهای بلوغ به مدیران ارشد در سازمانها این
امکان را میدهند تا از سطح خدمات ارائهشده خود ،اطمینان حاص کنند و بتوانند

زیرساختهای موردنیاز را طب یک برنامه از پیش تعیینشده تأمین نمایند.
با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم در تحی سیاستهای کلی نظام اداری و «آییننامه

توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی» در خصوص بهکارگیری فناوری اطالعات در
تمام فرایندها و تجدید ساختار نظام مدیریتی کشور گ ارشهای سازمان بهداشت جهانی
حکایت از عدم موفییت در پیادهسازی فرایندهای مدیریت خدمات فناوری اطالعات در بشش
بهداشت و درمان ازجمله سالمت الکترونیک دارند که به رغم اختصاص منابع مالی و منابع
اطالعاتی و نیروی انسانی متشص  ،در اجرا عمالً موف نبودهاند .سازمان بهداشت جهانی

( )W.H.Oدر آخرین گ ارش عملکرد ،سطح سیستم بهداشتی ایران را در میان دولتهای جهان
رتبه  58و ازنظر عملکرد کلی سیستمهای اطالعات سالمت رتبه  ۹۳اعالم کرد.
همچنین گ ارش معاونت تحیییات و فناوری وزارت بهداشت از پرسن درگیر در امر
بهداشت و درمان در کشورها نشان داد که سوئد  ۹0درصد ،دانمارک  62درصد و استرالیا 55
درصد کامالً از فناوری اطالعات در امور خود بهره میبرند .در این تحیی عنوان شده است که

مهمترین علت ،امکانات دیجیتال و الکترونیک نیست ،بلکه عواملی از جمله ه ینه ،امنیت
زیرساختهای فناوری و تجربه استفادهکنندگان نی در این امر تأریر دارند .بنابراین سؤالی که با
آن مواجه بودهایم ،ویژگی الگوی بلوغ خدمات فناوری اطالعات در سازمانهای سالمتمحور
و مششصاتش به جهت سنجش سطح کیفیت خدمات  ITاست .هدف اصلی این تحیی
دستیابی به مؤلفههای اصلی یک الگوی بلوغ منعطف در حوزه سالمت و تعیین مششصات
سطوح الگوی مربوط ،بر اساس یک چارچوب پذیرفتهشده مبتنی بر بهترین تجربیات ( best

 ،)practicesبهمنظور بهینهسازی خدمات سالمت به جامعه است.
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سابقه پژوهش
برای استحکام مدل میتوان از تالشهای مشابهی که برای استیرار خدمات فناوری
اطالعات در میاالت معتبر بیان شده است ،استفاده کرد .از پذیرفتهشدهترین و رایجترین

چارچوبهای خدمات فناوری اطالعات در دنیا مرجع زیرساخت فناوری اطالعات ()ITIL

۱

است .پیادهسازی ، ITILگام مهمی در دستیابی به استاندارد  ISO 20000بهشمار میرود.
پیاده سازی این استاندارد منجر به اف ایش شفافیت سازمانی ،بهبود پایایی خدمات فاوا،

بهینهسازی استفاده از منابع و ه ینهها ،اف ایش کیفیت خدمات فاوا و باالخره انطباق با
استاندارد ( ISO 20000استاندارد سازمانی مدیریت خدمات ) ITخواهد شد .این ویژگیها
سبب شده بسیاری از شرکتهای پیشرو و سازمانها و مؤسسات خارجی ،نظیر  IBMو، HP

از چارچوب  ITILدر واحد فناوری اطالعات و محصول  HP OpenViewاز این چارچوب
استفاده کنند .برخی از سازمانهای داخلی هم در مسیر پیادهسازی این استاندارد قرارگرفتهاند.
 ITILبرترین تجارب را برای برنامهری ی و اجرای برنامه مدیریت خدمات فناوری

اطالعات جهت بهبود کیفیت ،کاهش ه ینه و ریسک ارائه میدهد (مهروانی .)۱۳۹0،استفاده از
چارچوبی مانند  ITILبهعنوان یک زبان مشترک ،ویژه سازمانهایی است که وظیفه آنها
خدماترسانی است و میخواهند خدمات بهتر و سریعتر را با تکیهبر خدمات فناوری
اطالعات ارائه دهند ،چرا که هدف این چارچوب ،مکانی ه کردن رفتار یک سیستم است
(ناپلیان .)۱۳۹2 ،پیادهسازی این چارچوب ،تبدی الگوی وظیفهای به الگوی فرایندی در

بششهای مربوط به ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری ،با توجه به هدف اصلی سازمان است
بهگونهای که نتیجه آن تولید ارزش برای متیاضی فرایند (بیماران در سطح خرد و سیاستگذاران
سالمت درسطح کالن) باشد .از طرفی بیش از یک دهه است که بیمارستانها و دستگاههای
سالمت اقداماتی جهت درک فناوری اطالعات برای ارائه امنتر ،مؤررتر و کمه ینهتر
مراقبتهای سالمت انجام میدهند .سالمت الکترونیک ،که آمی های از سیستمهای مراقبت
سالمت و فناوری ارتباطات و اطالعات برای توانمندسازی سالمت و مراقبت بهداشتی است،
نمونه مناسبی برای این مورد محسوب میشود (.)Lorenzi ،2009
بلوغ اطالعات در حوزه سالمت ،شام مراح مشترکی است که در یک تعریف کلی
میتوان بیان داشت که اولین مرحله بلوغ اطالعاتی ،عادت کردن به جمعآوری اطالعات است،
مرحله دوم استانداردسازی ،مرحله سوم الکترونیکی کردن و در مرحله آخر نی تجمیع
اطالعات حوزه سالمت و رؤیت آن از سوی تصمیمگیران برای دستیابی به تصویر روشنی از

1-Information Technology Infrastucture Liberary
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حوزه سالمت تعریف میگردد .بلوغ سازمان در فناوری اطالعات نشاندهنده می ان قابلیتها و
توانمندیهای یک سازمان در ابعاد مشتلف مؤرر بر خدمات فناوری اطالعات است .هر سازمان

با توجه به عملکرد زیرساخت و تکنولوژیهای مربوط ،در سطحی از بلوغ قرار میگیرد که

نشاندهنده وضعیت جاری مدیریت فناوری اطالعات سازمان است ).)Etin، 2015

مدلهای متعددی از بلوغ فناوری اطالعات تاکنون ارائه شده است که از پرکاربردترین و

معروفترین آنها در زمینه تکام فناوری اطالعات سازمان ،مدل بلوغ  CMMIو مدل NOLAN

است .الگوی بلوغ  CMMIچارچوبی را برای بهبود فرایندهای سازمان نرماف اری ،ارائه میدهد
که سازمان با آن میتواند بهبود را به شک

مرحلهای و پلهای به پیش ببرد ( Software

 .)Engineering Institute -2006سازمانهای نرماف اری برای توسعه و نگهداشت محصوالت

با کیفیت بهتر ،میتوانند سازمان خود را در محورها و ابعاد مشتلف بهبود بششند )، 2007
 .)Shmuelسه محوری که سازمانها با بیشترین تمرک به بهبود آن میپردازند ،عبارتند از:
فرایند ،نیروی انسانی ،تکنولوژی و اب ارها .مدل بلوغ  NOLANبا نام تئوری مراح نوالن از
سوی نوالن و کوت در سال  ،۱۹۹2فلسفه نظریه مراح را اینگونه تشریح میکند که پیشرفت
فناوری اطالعات در یک سازمان در طی مراحلی انجام میشود .در این مدل ،چهار فرایند رشدِ
فناوری اطالعات توصیف شده است که توسعه و تحول فناوری اطالعات در یک سازمان را
تعیین میکنند.
از سایر الگوها ی بلوغ مرتبط با خدمات فناوری اطالعات پرکاربرد در صنعت سالمت،
الگوی بلوغ استراتژی فناوری اطالعات سالمت ( 6مرحلهای) الگوی بلوغ مراقبت مستمر 8( ۱
مرحلهای) ،الگوی بلوغ شبکهای سالمت (چهارمرحلهای) و الگوی اف ایش مشارکت فناوری
اطالعات است که در پنج سطح تعریف شده است .الگوی بلوغ الکترونیک 2بر اساس الگوی
بلوغ  HIMSSبرای پروندههای پ شکی الکترونیکی درحوزه مدارک پ شکی بیمارستان )(EMR
است .درک عملکرد  EMRدر بیمارستان یک چالش در زمینه مراقبت بهداشتی است

(.)Garets ،2006
الگوی مراقبت مستمر برای کمک به بهینهسازی نتایج در سیستمهای بهداشتی و رضایت
بیمار است ) .) Etin،2015این الگوی بلوغ جهانی دارای قابلیت همگرایی و همکاری در تبادل
اطالعات و هماهنگی مراقبت و مشارکت بیمار دارد .الگوی بلوغ پ شکی از راه 4را میتوان
برای اندازهگیری مدیریت و بهینهسازی همه اج ای یک سیستم پ شکی از راه دور مورد
استفاده قرار داد).) van Dick، 2013
۳

)1- HIMSS Continuity of Care Maturity Model (CCMM
2- EMRAM
3- CCMM
4- TMSMM
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برای استحکام مدل بلوغ پیشنهادی تحیی  ،عالوه بر الگوهای کاربردی فوق ،از سایر
مدلهای بلوغ فناوری اطالعات سالمت برای انتشاب متغیرهای مؤرر استفاده شده است.
الگوهای بلوغ مطالعه شده در این تحیی با ساختاری مرحلهای و گام به گام ،به صورت
تدریجی و مستمر ،سازمان را به سمت بلوغ هدایت میکنند ،از طرفی مدیریت خدمات فناوری
اطالعات نی مسئلهای نیست که سازمانها قادر به بهبود یکباره آن باشند از اینرو کاربرد
الگوهای بلوغ مرحلها ی در زمینه بهبود عملکرد مدیریت خدمات فناوری اطالعات ،روشی
مناسب و تست شده به شمار میآید .اکثر الگوهای مطالعه شده از فرایند پنج مرحلهای برای
دستیابی به بلوغ استفاده می کنند و برخی از آنها نی تنها به برخی از این سطوح میپردازند.
استانداردهای بینالمللی مطالعه شده همراستای تحیی در سازمانهای سالمتمحور که تحت
همین عنوان عمومی نیستند و در عین حال قسمتی از استانداردهای خانواده سیستم مدیریت
امنیت اطالعات محسوب میشوند ،عبارتند از استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳220
انفورماتیک سالمت و مدیریت امنیت اطالعات در بهداشت با استفاده از  ISO/IEC27002که
دامنه کاربرد این استاندارد ملی ،راهنمای پشتیبانیکننده از پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت
اطالعات در سازمانهای بهداشت را ارائه میکند .هدف استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳220
برای سازمانهای سالمتمحور با پذیرش راهنماییهای منحصربهفرد استاندارد ملی ایران به
شماره  ۳7002در بشش صنعت ،اف ون بر استاندارد ملی ایران به شماره  2700۱است.
میالهای در سال  20۱5توسط فیلیپ به چاپ رسید که در آن فرایندها و توابع الگوی بلوغ
 ITILدر سطوح مشتلف در دو مدل مرحلهای و مستمر میایسه شده است.
در سال  2016در میالهای ،سطح بلوغ فرایندهای فناوری اطالعات تعدادی از بیمارستانها

را بر اساس چارچوب  ITILباهم میایسه شده که نتایج حاکی از پایین بودن سطح بلوغ
فرایندها در جامعه تحیی است (.) João،2016

لوریس و اسچوارت در سال  200۹تحیییی را در حوزههای مشتلف ،ازجمله صنعت بیمه و

بانکداری ،صنعت ارتباطات و مشابرات ،صنایع تولیدی و کامپیوتری انجام دادند .آنها در
خصوص م ایای پیادهسازی بشش عملیات خدمت  ITILدر سازمانها به این نتیجه رسیدند که

شرکت  Justice Ontarioبا استیرار یک می خدمت مجازی همسو با ال امات  ،ITILه ینههای

پشتیبانی خود را تا  50درصد کاهش داده است (.) Lewis & Schwartz،2009

ول الیالندی و همکاران ( )200۹در میالهای با عنوان ارزیابی  ITILدر محیط بهداشت و

درمان و نیش حاکمیت فناوری اطالعات در بیمارستان سن سباستین به ارزیابی وضعیت فعلی

 ITILو بلوغ فرایندهای مربوط و مدتزمان تأخیر در بررسی  SLAها و تأریر آن بر خدمات
بهداشت و درمان و تج یهوتحلی گ ارشهای مالی پرداختهاند(.)Velez LAPAO et al,2009
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شرکت  JPMorgan Chaseبا پیادهسازی فرایندهای مدیریت رویداد و مدیریت مشک

توسط چارچوب  ،ITILمی ان رضایت مشتریان خود را تا  ۹۳درصد اف ایش داده و با محاسبه

زمان بحرانی شکست و رفع آن تعداد اختالالت در کار را که ناشی از مشکالت و قطع
سرویس به علت عوارض (در دسترس نبودن برنامهری ی نشده) بوده تیلی و نی نرخ ح

رخداد در اولین تماس را تا  75درصد بهبود داده است .همچنین در این شرکت تعداد

تماسهای ورودی پیششوان خدمت تا  500ه ار کاهش یافته است ( & Lewis.K

.)Schwartz.L,2009

مدل مفهومی
در این تحیی  26مدل بلوغ فناوری اطالعات مورد بررسی قرار گرفت .ازآنجاکه هر یک از
مدلهای بلوغ سالمت فناوری اطالعات مطالعه شده در این تحیی دارای نیاط قوت و ضعف
بودهاند و بنا به دالی ماهیتی و کاربردی خود بر یک یا چند عنصرتمرک داشتهاند و یا دستیابی
به نتایج حاص از پیادهسازی آنها ،در سازمان یا صنعتی خاص تأکید دارند ،ازاینرو باید از
مدلی استفاده کرد که عالوه بر پاسشگویی نیازهای سالمت بر تمامی روند ارائه خدمت و
حیطهها ی پشتیبانی عملیات فناوری اطالعات سالمت نی تمرک داشته باشد ،لذا استفاده از
مدلی ترکیبی و قاب انطباق ضروری به نظر میرسد ،چراکه در تمامی مدلهای مطرحشده به
وجود عناصر راهبردی و عوام و ابعاد تأریرگذار  ITاشارهشده اما پایش و ارزیابی خدمات

فناوری اطالعات بهطور ضمنی در مدلها آمده ،یا بهطور صریح تنها در تعداد محدودی از
مدلها با کاربردهای متفاوت ،اشارهشده است و تمرک مدلهای مشتلف فناوری اطالعات
سالمت بر مبنای تعدادی از مؤلفههای موضوعی شک گرفته است اما در این تحیی سعی شده
که بر اساس منابع پژوهش ،الگویی جهت سازمانهای سالمتمحور ارائه شود که مبنای آن
برگرفته از جنبه جامع خدمات فناوری اطالعات مبتنی بر یک نظرگاه خاص یعنی چارچوب

 ITILباشد .طبیهبندی پیشنهادی در این مدل بر اساس چارچوب  ،ITILشام دو قسمت اصلی
یعنی ارائه خدمات فناوری اطالعات و پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات است .وظیفه اصلی
فاز ارائه خدمت ،تششی انتظارات مشتریان تجاری از تولیدکنندگان خدمت بهمنظور پشتیبانی
کافی است و فاز پشتیبانی خدمت به کاربران این تضمین را میدهد که برای انجام وظایف
خود ،خدمت مناسبی را دریافت خواهند کرد .بنابراین با توجه به این دو فاز ،چارچوب ITIL

میتوان گفت که مدل بلوغ فناوری اطالعات تابعی از دو مورد فوق است.
(بلوغ ارائه خدمت ،بلوغ پشتیبانی خدمت)  = Fبلوغ فناوری اطالعات سالمت
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پذیرش این فرض ،وجه تمای مدل مفهومی تحیی با سایر مدلها است .تدوین این الگو
مبتنی بر نظریههای مرتبط با موضوع و مطالعات تجربی پیشین است که محی عناصر اولیه
الگوی خدمات فناوری اطالعات را در قالب متغیرهای نهفته و آشکار مشش

و روابط فرضی

بین آنها را با توجه به میایسه مدلهای مطالعه شده و م یتهای آنها ،همچنین انتشاب مدل
بلوغ  CMMIبهعنوان مدل پایه تحیی با استناد به ویژگیهای  ITILبراساس اسناد باالدستی و

سند فناوری اطالعات دفتر آمار و خدمات فناوری اطالعات وزارت بهداشت ،استناد به
کتابهای پنججلدی  ITILشرکت  OGCدر دو بعد ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات

در  ۱۱فرایند مدیریتی ترکیب و جانمایی کرده است.

فاز مدیریت ارائه خدمت الگوی بلوغ تحیی  ،پنج فرایند مدیریتی (مالی ،سطح خدمت،
پایایی ،استمرار و ظرفیت) است .مدیریت مالی ۱برای بودجهبندی ،حسابداری و شارژ ه ینهها
است .مهمترین هدف این فرایند ،مدیریت به روشی معیول از لحاظ ه ینه ،منابع و داراییهای
خدمت  ITاست .در فرایند مدیریتی سطح خدمت 2که اولین فرایند و تنها نیطه تعام مشتری
با سازمان  ITاست ،نیازمندیهای خدمت موردنیاز مشتری و حدود کیفیت آن تششی

دادهشده ،تنظیم میگردد و توافیات بهعم آمده مستند میشود .کنترل و بهبود مستمر کیفیت
خدمت نی به عهده این فرایند است .فرایند مدیریتی پایایی خدمت ۳نی تضمینکننده این است
که قابلیتهای زیرساخت  ،ITخدمات  ITو سازمانی که ارائه خدمت مینمایند ،میتواند با
روشی قاب اعتماد و معیول به لحاظ ه ینه ،سطوحی از پایایی را فراهم کند که انتظارات
کسبوکار را تأمین نماید .در فرایند مدیریتی استمرار ،4پشتیبانی از استمرار کسبوکار سازمان
انجام میشود و دربرگیرنده مسئولیت خدمات  ITاست که نیاز به برنامهری یهای فوریتی
دارند .این فرایند تضمینکننده برگرداندن خدمات ضروری در مواقع اضطراری ،به حالت نرمال
و عملیاتی است .مدیریت ظرفیت 5تضمینکننده حجم قاب قبولی از ظرفیتهای ITسازمان
بهمنظور تأمین اهداف و نیازهای جاری و آینده کسبوکاری سازمان در تمامی زمانها ،با

روشهای مناسب و معیولی به لحاظ ه ینه است.

فاز مدیریت پشتیبانی شام فرایندهای مدیریتی (پیکربندی ،پیششوان خدمت و نشر،
حوادث ،تغییر ،مشکالت) است .مدیریت پیکربندی 6قادرسازی مدیریت  ITبرای تششی ،
کنترل ،نگهداری و بازنگری نسشههایی از آیتمهای پیکربندی و کمک به ارائه مؤرر خدمات در
1- Financial Management
2- Service Level Management
3- Availability Management
4- Continiuty Management
5- Capacity Management
6- Configuration Management
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سازمان به روش معیول و مؤرر ارائه است .مدیریت نشر خدمت ۱به جهت اطمینان از
برنامهری ی ،طراحی ،ساخت ،پیکربندی و تست جدید نرماف اری و یا سشتاف اری اج ای IT
است .فرایند پیششوان خدمت 2تسهی ساز وکار بازیابی خدمات به حالت عملیاتی و نرمال ،با

حداق اررات نامطلوب روی کسبوکار سازمان است .هر درخواست مشتری در بشش
پشتیبانی خدمت ابتدا از طری این قسمت دریافت میشود.

مدیریت حوادث ۳عبارت است از بازیابی هرچه سریعتر عملیات متوقفشده یک خدمت،
کاهش اررات یک اتفاق برای کیفیت خدمت به کاربران .فرایند مدیریت مشکالت 4باید ریشه

مشکالت را تششی

داده و آن را برطرف نماید .هدف اصلی این فرایند کاهش اررات

نامطلوب وقایع و مشکالت بر کسبوکار سازمان است که باعث بروز خطا در زیرساخت IT

در یک سازمان میشوند و جلوگیری از بروز حوادث مجدد مربوط به این خطاها است .وظیفه
مدیریت تغییرات 5تهیه روالهایی بهمنظور تست ،کنترل و نظارت و مدیریت پیادهسازی
تغییرات است .توسط این فرایند ،مدیریت درخواست تغییرات ،ارزیابی و پیادهسازی تغییرات،
جلوگیری از تغییرات بدون مجوز ،هماهنگی در ساخت ،پیادهسازی و تست تغییرات اعمال
شده در خدمات ،انجام میپذیرد.

در این پژوهش ابعاد و متغیرها ی وابسته و مستی برگرفته از ساختار کلی چارچوب ITIL

ب ا اس تفاده از تکنی ک دلف ی (جه ت دس تیابی ب ه قاب اطمین انت رین اجم اع گروه ی از
نظرات خبرگان ) ،به واسطه یک س ری پرسش نامه متمرک اس تشراج و جه ت آزم ون نه ایی
گردیدند .این شاخ ها بهعنوان مکم و پوششدهنده مدل پایه تحیی انتشاب شدند.

روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه چارچوب استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطالعات در دو حیطه ارائه
و پشتیبانی خدمت ،بر سطح بلوغ سازمان تأریر گذار و قاب استناد است ،دو فرضیه اصلی به

شرح زیر در نظر گرفته شد.
 ارائه خدمات به منظور استیرار مدیریت خدمات فناوری اطالعات بر سطح بلوغ IT
سازمان تاریر دارد.
 پشتیبانی خدمات به منظور استیرار مدیریت خدمات فناوری اطالعات بر سطح بلوغ IT
سازمان تاریر دارد.
1- Release Management
2- Service Desk
3- Incident Management
4- Problem Management
5- Change Management
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این پژوهش دارای  ۱۱فرضیه فرعی به ترتیب در خصوص تأریر هر یک فرایندهای
مدیریتی در ابعاد ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات است.
تحیییات علمی بر اساس جهتگیری به سه دسته تیسیم میشوند :تحیی بنیادی ،تحیی
کاربردی ،ارزیابی .وقتی پژوهشی به قصد کاربرد عملی دانش یا به قصد کاربرد نتایج
یافتههایش برای ح مشکالت خاص متداول درون سازمان انجام میشود ،چنین تحیییی
پژوهش کاربردی نامیده میشود (سرمد و همکاران )۱۳82 ،و با توجه به این تعریف نوع
تحیی حاضر با توجه به هدف آن ،کاربردی است .این تحیی از دو قسمت کمی و کیفی
(آمیشته) تشکی شده و استراتژی پژوهش در مرحله کیفی ،ترکیبی از مطالعه پیمایشی بوده
است .رویکرد پژوهشهای پیمایشی میتوانند در سه سطح انجامپذیرند که شام توصیف،
تبیین و کشف هستند (داناییفرد و دیگران )۱۳8۳ ،و در این پژوهش نی اهداف ،ترکیبی از
اکتشاف ،توصیف و تبیین بوده است .عالوه بر آن در این پژوهش از رویکرد تحلی چارچوب
نی استفاده شده است که شام شیوهای معتبر برای تحلی دادههای کیفی میباشد .تحلی
چارچوب اولین بار در دهه  ۱۹80توسط پژوهشگران مرک ملی پژوهشهای اجتماعی
انگلستان به عنوان شیوهای برای مدیریت و تحلی دادههای کیفی در پژوهشهای کاربردی
معرفی شد ( .)Smith j ،2011رویکرد تحلی چارچوب ،شیوهای منظم در تحلی دادههای کیفی
است که در بحث سالمت کاربرد بسیاری دارد .تیلور و همکاران با مروری بر رویکرد تحلی
چارچوب ،بعد مدیریت دادهها ،ابعاد توصیفی و ابعاد اکتشافی را برای آن در نظر گرفته
( )taylor ،2010و پیوستار آن در شک زیر آمده است:

شک  -۱رویکرد تحلی چارچوب()taylor ،2010
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تحلی چارچوب ،رویکردی سلسله مراتبی و پنج مرحلهای است که برای طبیهبندی و
سازماندهی دادهها بر اساس درونمایههای کلیدی ،مفاهیم و طبیات پدیدار شده مورداستفاده

قرار میگیرد .این رویکرد در پژوهشهای حوزه خدمات بهداشتی به دلی وضوح و شفافیت

مراح انجام تحلی  ،انعطافپذیری و سهولت کاربرد بهویژه برای پژوهشگران کیفی تازهکار
بسیار موردتوجه قرارگرفته است .مراح تحلی چارچوب به ترتیب عبارتند از:

 )۱آشنا سازی (فرایند حاص از مصاحبه ،مشاهدات و یادداشتها)
 )2شناسایی یک چارچوب موضوعی (برگرفته از ایدهها و اسناد پرتکرار در فرایند

آشناسازی است و فرایند خودکاری نیست بلکه به تفکر منطیی و شهود نیاز دارد و دربرگیرنده

قضاوت خبرگان درباره موضوعات مرتبط و مهم مفاهیم است).
 )۳نمایهسازی :شناسایی بششهایی از دادهها که به مفهوم خاصی مرتبط هستند .در این
مرحله دادههای مرحله آشناسازی کدگذاری میشود (عوام مؤرر یا فرایندهای مدیریتی).
 )4جدولبندی :تدوین جداول موضوعی و موردی از دادهها
 )5ترکیب دادهها یا تفسیر :این مرحله به پژوهشگر امکان میدهد تا دیدگاهها و سایر
الگوها را درباره پدیده مورد پژوهش با هم میایسه کند (در این تحیی نی جدولی شام
میایسه مدلهای موجود و میایسه م ایا و معایب ارائه است) .در روش تحلی چارچوب ،سه
مرحله اول مانند سایر روشهای کیفی است ،انجام مطالعه موردی مبتنی بر مشاهده و مصاحبه
(مراح  ۱تا  ۳روش تحلی داده) ،منجر به استشراج ابعاد ،شاخ ها و تعریف جداول
موضوعی و موردی گردید و در نهایت با ترکیب دادهها ،مدل اولیه و فرضیههای تحیی تدوین
شد.
در مرحله کمی تحیی  ،با ترکیب شاخ ها و تعیین مؤلفههای تأریرگذار به اعتبارسنجی
مدل و آزمون مدل (مدل اندازهگیری -مدل ساختاری -مدل عمومی معادالت ساختاری) ،با
استفاده از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس (تحلی عاملی تأییدی) به
تأیید یا رد فرضیههای تحیی و نهایتاً ارائه الگوی بلوغ فناوری اطالعات سالمت پرداخته شد
که شام سه نوع مدل متمای (مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل عمومی معادالت
ساختاری) است که روابط بین متغیرها ،این سه مدل را از هم متمای ساخته است .همچنین از
نرماف ار  PLSو  SPSSبرای سهولت در پردازش آماری استفادهشده است.
جامعه آماری در مرحله کیفی تحیی شام خبرگان ،استادان و مدیران فناوری اطالعات
آشنا با مباحث سالمت با تسلط بر مباحث  ITILو  ITاز دانشگاههای فنی و دانشگاههای علوم
پ شکی و شرکتهای معتبر بودهاند که به علت انگشتشمار بودن خبرگان در این مرحله
جهت تعیین جامعه نمونه از روش سرشماری استفاده شده است ( ۱5نفر) .اما جامعه آماری در
مرحله کمی مدل شام کارشناسان شاغ در مراک مراقبت سالمت بودهاند که با توجه به
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محدود بودن جامعه آماری مسلط به پاسشگویی سؤاالت ،تا حد امکان سعی شد که بیشترین
تعداد پاسخدهندگان توسط نمونهگیری تصادفی کوکران مدنظر قرار گیرد ( ۱00نفر) .با توجه
به هدف اصلی تحیی به لحاظ کاربردی و توصیفی بودن بهرهمندی از نتایج آن در مراک
مراقبت سالمت کشور و به جهت تعیین و محاسبه امتیازات شاخ ها از اب ار پرسشنامه
استفاده شده است.
قلمرو مکانی تحیی مراک مراقبت سالمت جامعه ،تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه
علوم پ شکی تهران ،شام پنج منطیه شهرداری تهران ب رگ ( مناط  ۱۹-۱7-۱5-۱۱-۱0و
اسالمشهر) بوده است .قلمرو زمانی تحیی میطعی و دادهها در سال  ۱۳۹4و ۱۳۹5
گردآوریشده است .با استفاده از دادههای جمعآوریشده توسط پرسشنامهها ،اطالعات به
دست آمده مورد تحلی قرارگرفته و با استفاده از روشهای آماری ذکر شده ،مؤررترین
مؤلفههای الگوی بلوغ فناوری اطالعات سالمت (پس از حذف تعدادی از مؤلفهها در تحلی )
شناسایی و نهایی گردیدند.

یافتههای پژوهش
از راههای مهم جهت رسیدن به سطح باالیی از بلوغ فناوری اطالعات در سازمانها،
استفاده از چارچوبهای شناختهشده در بستر مدیریت خدمات فرایندها است .در این تحیی
با توجه به مطالعات انجام شده پیشین و براساس آنچه در مدل مفهومی به آن اشاره شد،
چارچوب  ITILبه عنوان «تجربیات خوب»  ۱سایر سازمان ها و صنایع ،با تأکید بر فرایندهای
خدمت ،بهعنوان مرتفعکننده مشکالت فعلی سازمانهای سالمتمحور در نظر گرفته شد .به
جهت تعیین مششصات الگوی بلوغ فناوری اطالعات سالمت ،برای استیرار  ،ITILدر ابتدا
فرضیههای تحیی مورد بررسی قرار گرفته و سپس توانایی شاخ ها در سنجش هر سطح از
الگوی مذکور آزمون و تعیین گردید.
فرضیه اصلی اول این پژوهش رابطه فرایندهای ارائه خدمت  ITILبا ارتیای سطح بلوغ
خدمات فناوری اطالعات سالمت را تست کرده و بر طب آماره  tبه دست آمده ()t =29.31
که در خارج بازه  -۱.۹6تا  ۱.۹6بوده ،گفته شد که فرایندهای فاز ارائه خدمت فناوری
اطالعات  ITILدر سطح  ۹5درصد اطمینان با ارتیای سطح بلوغ خدمات فناوری اطالعات
سالمت رابطه داشته و درنتیجه فرضیه مربوط تأیید شد.

1- BEST PRACTICES
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جدول  -۱بار عاملی و آماره  tفرضیه اصلی یک
متغیر پیشبین

بار عاملی ()factor loading

آماره t

فرایندهای ارائه خدمت ITIL

0.۹0۱

2۹.۳۱

فرضیه اصلی دوم این پژوهش رابطه فرایندهای پشتیبانی خدمت  ITILبا ارتیای سطح بلوغ
خدمات فناوری اطالعات سالمت را تست نموده و بر طب آماره  tبه دست آمده ()t= 46.۱۹

که درخارج بازه  - ۱.۹6تا  ۱.۹6بوده ،گفته شد که فرایندهای فاز پشتیبانی خدمت فناوری
اطالعات  ITILدر سطح  ۹5درصد اطمینان با ارتیای سطح بلوغ خدمات فناوری اطالعات
سالمت رابطه داشته و در نتیجه فرضیه مربوط نی تأیید شد.

جدول  -2بار عاملی و آماره  tفرضیه اصلی دوم
متغیر پیش بین

بار عاملی ()factor loading

آماره t

فرایندهای پشتیبانی خدمت ITIL

0.۹2۱

۱۹،46

 ۱۱فرضیه فرعی نی درخصوص هربشش از فرایندهای مدیریتی مورد بررسی قرار گرفته
شده که در جدول زیر وضعیت تأیید یا رد فرضیهها و آزمونهای پایایی (اعتبارسنجی)
فرایندها به همراه تعداد سؤاالت هر فرایند به تفکیک ابعاد مربوطه نمایش دادهشده است.
جدول  -۳جدول اطالعات پرسشنامه

پشتیبانی خدمت

ارائه خدمت

ابعاد

فرایند مدیریتی

می ان

وضعیت

اهمیت

فرضیه

آلفای کرونباخ

اف ونگی

تعداد
سؤالها

مدیریت دسترسی

3.47

تأیید

0.855

0.501

6

مدیریت ظرفیت

3.34

تأیید

0.90

0.402

5

مدیریت مالی

3.71

تأیید

0.794

0.119

4

مدیریت سطح خدمت

3.6

تأیید

0.910

0.354

6

استمرار خدماتIT

3.42

تأیید

0.924

0.555

6

مدیریت پیکربندی

*4.4

تأیید

0.904

0.205

5

مدیریت حادره

3.41

تأیید

0.820

0.438

6

مدیریت مشک

3.69

تأیید

0.867

0.452

5

مدیریت نشر

3.7

تأیید

0.833

0.248

5

پیششوان خدمت

3.7

تأیید

0.826

0.396

6

مدیریت تغییر

3.23

تأیید

0.759

0.451

4
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وضعیت الگوی پیشنهادی تحیی را از نظر قرارگرفتن در وضعیت مطلوب اهمیت نی با
عنوان نمودن فرضیهای احتمالی بررسی کردهایم .فرض صفر این بررسی« ،قرار نگرفتن الگوی

مدیریت خدمات فناوری اطالعات سالمت در وضعیت اهمیت مطلوب» و فرض متیاب

(ادعا)« ،قرار گرفتن الگوی مدیریت خدمات فناوری اطالعات سالمت در وضعیت اهمیت
مطلوب» بوده است.
با استناد به نمرات به دست آمده از نمونه و انجام آزمون  Tمشاهده شده که میدار p-value

یا به عبارتی میدار  Sigکه میدار آن معادل 00.بوده و از میدار  α =0/05کوچکتر گردیده لذا

فرض صفر مبنی اینکه میانگین مطلوبیت «الگوی بلوغ خدمات فناوری اطالعات» مساوی ۳

است تأیید نگردید؛ (با توجه به دامنه امتیازات داده شده بر اساس طیف لیکرت  5تایی،
میانگین  ۳برای وضعیت متغیر بلوغ خدمات فناوری اطالعات به عنوان مرز حدمطلوبیت در
نظر گرفته میشود) از طرفی فاصله اطمینان  ۹5درصدی تفاوت میانگین شام عدد صفر
نمیباشد .مثبت بودن حد باال و پایین این فاصله نی بیانگر این نکته بوده که میانگین اهمیت
الگوی بلوغ خدمات فناوری اطالعات ،بیشتر از میانگین آزمون ( یعنی عدد  )۳شده و نتیجه
کلی بدینصورت قاب تبیین گردید که مطلوبیت الگوی بلوغ مدیریت خدمات فناوری
اطالعات ،با توجه به میانگین  ۳.58در جامعه آماری مذکور دارای اهمیت بوده است.
جدول  -4آماره یک نمونهای بلوغ خدمات فناوری اطالعات سالمت
خطای انحراف از میانگین

انحراف معیار

میانگین

تعداد

بلوغ خدمات

0.045۹

.59607

3.5838

۱00

فناوری اطالعات
سالمت

با توجه به سطحی که شاخ موردنظر در آن دارای بیشترین فراوانی است سطح بلوغ
شاخ ها نی در مدل تعیین شد (ج ییات اطالعات آماری مربوط به این فراوانیها برای

تعدادی از شاخ

ها در جدول زیر ارائهشده است).
جدول  -5تعدادی از فرایندها ،شاخ
شاخص

فرایند

ها و اولویت بندی آنها
بار

میانگین

عاملی

بار عاملی *

سطح

میانگین

بلوغ

مدیریت دسترسی

زمان بحران خطا

0/83

3/63

3/0129

مدیریت ظرفیت

بروز رسانی ظرفیت IT

0/81

2/93

2/3733

مدیریت استمرار

تست خطا

0/86

3/15

2/709

مدیریت دسترسی

فرایندهای بحرانی پوشش داده نشده

0/29

3/66

1/0614

5

4
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مدیریت ظرفیت

ه ینه تولید ظرفیت

0/89

3/27

2/9103

مدیریت تغییر

تغییرات (به علت حوادث)

0/91

3/62

3/2942

مدیریت تغییر

قطع سرویس (به علت تغییرات بدون

0/87

3/71

3/2277

برنامه)
مدیریت پیکربندی

تششی

اختالل تا اصالح

0/89

3/92

3/4888

مدیریت دسترسی

قطع سرویس (با توجه به تغییرات)

0/82

3/49

2/8618

می خدمت

سرعت پاسخ تلفنی

0/82

3/62

2/9684

مدیریت سطح خدمت

تأخیر بررسی خدمت

0/85

3/97

3/3745

مدیریت پیکربندی

پیکربندی تحت قرارداد (تعمیر و

0/81

3/95

3/1995

نگهداری)

مدیریت مشک

مشکالت دارای راهح

0/72

3/71

2/6712

مدیریت انتشار

انتشار فوری خدمت

0/76

3/71

2/8196

می ان تماسها

0/72

3/71

2/6712

خدمات بدون نیض

0/73

می خدمت
مدیریت سطح خدمت

توانایی شاخ

3/32

۳

2

2/4236

ها توسط پرسشنامه (براساس نظر خبرگان) ،با استفاده از آزمون دوجملهای

تعیین و با توجه به سطح بلوغی که شاخ موردنظر در آن سطح دارای بیشترین فراوانی
است؛ آن سطح بلوغ به شاخ اختصاص داده شده است :درسطح دوم الگوی پیشنهادی 22
و سطح پنجم  4شاخ
شاخ ؛ در سطح سوم  25شاخ ؛ سطح چهارم  8شاخ
مشش (در اجرای الگو  4شاخ امتیاز معناداری را کسب نکرده و از الگو بیرون گذاشته
شدند) .اولویت هر کدام از شاخ ها و فرایندهای مربوط به ارائه و پشتیبانی خدمت نی بر
اساس آزمون مدل تحیی  ،با در نظر گرفتن محدودیتهای مربوط صورت پذیرفت.

سیاستهای توسعه مدل بلوغ فناوری اطالعات در سازمانهای سالمتمحور...
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های  ITILدر مدل بلوغ فناوری اطالعات پیشنهادی

قب از انجام آزمون مدل و سنجش می ان برازش مدل تحیی  ،جهت تعیین و تبیین مناسب
بودن دادهها و کفایت حجم داده ،از آزمون KMOو آزمون معناداری کرویت نمونه بارتلت
( )Bartlettاستفاده شد که نتایج به ترتیب برابر  0.7۱7و ( 0.000دارای اعتبار) بوده است.
بهمنظور تحلی ساختار پرسشنامه و کشف عوام تشکی دهنده هر سازه از امتیاز بارهای عاملی

آنها استفادهشد و شاخ های دارای بار عاملی کمتر از  4( 0/5شاخ ) که مورد تأیید قرار
نگرفتند از مدل کنار گذاشته و مدل بدون در نظر گرفتن این شاخ ها مجدداً برآورده گردید
تأیید و می ان برازش (0.6۱ )GOF
و مدل پیشنهادی تحیی درنهایت با  54شاخ
موردپذیرش قرار گرفت .در جدول زیر شاخ های برازش مدل ساختاری آورده شده است.
جدول  -6شاخ
میزان برازش
GOF

0/617

آلفای

بار عاملی

واریانس R2

های برازش مدل ساختاری
سازگاری درونی

متوسط واریانس

CR

AVE

0.855

0/88

0.825

0.900

0.619

مدیریت دسترسی

0.907

0/740

0.551

0.931

0.730

مدیریت ظرفیت

0.759

0/856

0.749

0.851

0.605

مدیریت تغییر

0.904

0/537

0.289

0.929

0.725

مدیریت پیکربندی

0.794

0/435

0.194

0.866

0.618

مدیریت مالی

0.924

0/878

0.767

0.940

0.726

استمرار خدماتIT

کرونباخ

فرایند
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0.820

0/87

0.769

0.875

0.573

مدیریت حادثه

0.867

0/83

0.689

0.905

0.657

مدیریت مشکل

0.833

0/647

0.418

0.882

0.600

مدیریت نشر

0.826

0/83

0.711

0.878

0.560

پیشخوان خدمت

0.910

0/720

0.521

0.930

0.691

مدیریت سطح خدمت

0.935

0/92

0.850

0.943

0.367

پشتیبانی خدمت

0.939

0/901

0.815

0.946

0.408

ارائه خدمت

بر اساس یافتهها ی حاص

از پژوهش برخی از فرایندهای مدیریتی خدمات فناوری

اطالعات بر اساس چارچوب  ITILدر جامعه تحیی  ،فاصله زیادی تا حد عالی و حد مطلوب

داشتهاند.

جدول  -7میانگین میادیر فعلی و میانگین می ان اهمیت
فرایند

ارائه
خدمت

پشتیبانی
خدمت

مقدار عالی

مقدار فعلی

میزان اهمیت

(حد موجود)

(حد مطلوب)

مدیریت مالی خدمات IT

1/25

4/19

5/00

مدیریت سطح خدمات

1/85

3/96

5/00

مدیریت ظرفیت

1/48

3/9

5/00

تداوم خدمات IT

2/98

3/75

5/00

مدیریت دسترسی

3/83

3/91

5/00

مدیریت پیکربندی

2/03

4/2

5/00

مدیریت حادره

2/71

3/71

5/00

مدیریت مشکالت

2/39

4/2

5/00

پیششوان خدمات

2/14

4/19

5/00

مدیریت تغییر

2/48

3/94

5/00

مدیریت نشر

2/67

3/88

5/00

در بعد ارائه خدمت ،فرایند مدیریت خدمات مالی ،میدار  ۱.25را کسب کرد که این میدار
در میایسه با می ان اهمیت آن در سازمانهای سالمتمحور ،بر اساس نظر خبرگان ،برابر 4.۱۹
(میدار عالی  5است) میباشد .در بعد پشتیبانی خدمت ،فرایند مدیریت پیکربندی ،میدار 2.0۳
را کسب نمود که این میدار در میایسه با می ان اهمیت آن در سازمانهای سالمتمحور ،بر
اساس نظر خبرگان ،برابر ( 4.2میدار عالی  5است) میباشد .شکاف بین فرایندهای مدیریتی
خدمات فناوری اطالعات ،در شک زیر آورده شده است.
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مقدار فعلی

مدیریت مالی …
 6مدیریت دسترسی
مدیریت ظرفیت
4
تداوم خدمات IT
مدیریت پیکربندی
2
0
مدیریت حادثه
مدیریت سطح …
پیشخوان خدمات
مدیریت مشکالت

مدیریت نشر
مدیریت تغییر

شک  -۳تحلی شکاف فرایندهای خدمات فناوری اطالعات

نتیجهگیری
براساس فرایندهای مدیریتی تأییدشده در این تحیی  ،ویژگیهای مدل بلوغ پیشنهادی ،با

استناد به چارچوب  ITILدر دو فاز ارائه و پشتیبانی خدمت به شرح زیر نتیجهگیری شده است:
در فاز مدیریت ارائه خدمت کسب باالترین می ان اهمیت توسط شاخ های فرایند مدیریت
مالی در سازمانهای سالمتمحور ،مشش کننده می ان اعتبار باال و حساسیت این فرایند برای
بودجهبندی ،حسابداری و شارژ ه ینههاست .مهمترین هدف این فرایند این است که بتوان به
روشی معیول ازلحاظ ه ینه ،منابع و داراییهای خدمت IT ،را مدیریت کرد و این در حالی

است که وضعیت فعلی این فرایند در وضعیت خوبی قرار نگرفته است و نیازمند توجه بیشتری
است .فرایند مدیریت ظرفیت نی مانند مدیریت مالی به رغم اهمیت باالیی که دارد اما وضعیت
فعلی آن از شرایط خوبی برخوردار نمیباشد.
در فاز مدیریت پشتیبانی خدمت ،فرایند مدیریت پیکربندی دارای باالترین می ان اهمیت در
مدل بلوغ تحیی میباشد .شاخ های فرایند مدیریت پیکربندی به مفهوم قادرسازی واحد
مدیریت  ITسازمان برای تششی  ،کنترل ،نگهداری و بازنگری آیتمهای ساختاری به روش
معیول و مؤرر است اما میدار فعلی این فرایند در جامعه تحیی دارای کمترین میدار است و
نیاز به توجه بیشتری دارد .همچنین وجود یک پیششوان یا می ارتباطی با واحد مدیریت
فناوری اطالعات به جهت پشتیبانی ،به رغم می ان باالی اهمیت اما هنوز در جایگاه اصلی خود

تعریفنشده و نیازمند رسیدگی و سازماندهی است.
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بنا برنتایج حاص از مششصات راهبردی سطوح بلوغ مدیریت خدمات فناوری اطالعات ،در
سازمانهای سالمتمحور (با در نظر گرفتن مدل پایه برای تحیی ) ،براساس شاخ های تأییدشده

و با استناد به چارچوب ITILبه شرح زیر خالصه و نتیجهگیری شده است:

جدول  -8مششصات راهبردی سطوح بلوغ مدیریت خدمات فناوری اطالعات
مشخصات راهبردی

بلوغ

فرایندهای مدیریتی بر
اساس

سطح
اول
سطح
دوم

پیشنهادی ،اندک تعهدات مدیریتی دیده میشوند .کنترل خاصی ب ر فرایندها یا عملکردها

ITIL

-

وجود ندارد.؛ فعالیتها غیر هماهنگ بوده و از سازگاری برخوردار نبوده یا سازگاری
اندکی دارند.
تعهدات مدیر یت تا حدودی دی ده میشود .دامنه فرایندها و عملکردها و همچنین تالقی

فرایندها یی از  ITILشام
و مدیریت نشر

آنها با سایر فرایندها یا عملکردهای وابسته بهطور کام تعیینشده و موردتواف هستند.

مدیریت مشک

برخی اقدامات خودکارسازی در راستای بهبود کار آ یی شروعشدهاند .ایرادات و

و مدیریت دسترسی و تداوم

شکستهای چشمگیر و مهم شناساییشده است.

خدمت از مششصه های این
سطح است

سطح
سوم

تعهدات مدیر یتی کامالً مشهود و قاب مشاهده هستند .منابع مناسبی برای فعالیتها

فرایندهای

اختصاص یافتهاند؛ اما ممکن است غالباً و در شرایط غیرمعمول کافی نباشند ..همه روندها

مدیریت ظرفیت و مدیریت منابع

و دستورالعم های کاری ربتشده و بهطور مرتب بهروزرسانی میشوند .حداق برخی از

مالی در این سطح قرار میگیرد.

ITIL

ازجمله

فعالیتها بهطور خودکار انجام میشوند .اغلب خطاهای رویداده شناساییشده و
بررسی ها برای بهبود عملکرد شروع میشوند

سطح
چهارم

فرایندها یا عملکردها و همه فعالیتهای مرتبط به آنها تیویت شدهاند .سازمان همه آنچه

فرایندها یی ازجمله می خدمت و

باعث قطع خدمات شده را در نظر میگیرد و معیارهایی برای حذف یا کاهش اینگونه

مدیریت حوادث و مدیریت

تأریرات در نظر دارد .بودجه و منابع کافی برای پیشگیری از شکستها یا عملکردهای

مدیریت

ناق

سطح
پنجم

تشصی

یافته است .سنجشها برای ارز یابی عملکرد فرایندها بر اساس اهداف

سطح

و

خدمت

پیکربندی از چارچوب  ITILدر

تعیینشده و گ ارش بهبود مداوم خدمات ربت میگردند.

این سطح قرار دارند

همه فعالیتها تحت کنترل ،نظارت و رهبری مدیریت سازمان قرار دارند .بهبود فرایند

عالوه بر فرایندهای بهبود مستمر،

بر اساس ارزشها بهشدت بررسیشده ،ربتشده ،اولویتبندی و اجرا میشود .فرایندها و

بهبود

فرایند

تصمیمگیری

عملکردها بهطور مداوم مورد ممی ی قرار میگیرند تا سطح کار آ یی و ارربششی آنها

چارچوبITIL

از مششصات

تعیین شود .همه روندهای تکراری یا غیر مطلوب شناسایی و حذف می شوند.

الگوی تحیی است

آگاهی و شناخت اولویت فرایندها نی یکی از عوام کلیدی پیادهسازی موف مدل بلوغ
فناوری اطالعات مبتنی بر  ITILدر سامانههای الکترونیک به شمار میرود .تحیییات نشان داده
است آن دسته از سازمانهایی که قب از اقدام به پیادهسازی  ،ITILبرنامه فرایندی مششصی بر
اساس اولویت پیادهسازی ،در سازمان دارند و طراحی مجدد فرایندهای فناوری اطالعات خود

را ،همسو با طراحی مجدد فرایندهای کسبوکار اجرا مینمایند ،عالوه بر تحی همسویی میان
فناوری اطالعات و کسبوکار ،احتمال موفییت اجرا را نی ارتیا خواهند داد که هدف این
تحیی نی بوده است و نتایج بهدستآمده نی نشان میدهد که مدیریت خدمات فناوری

سیاستهای توسعه مدل بلوغ فناوری اطالعات در سازمانهای سالمتمحور...
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اطالعات در جامعه تحیی  ،به جهت ح مشکالت و چالشهای پیش رو ،نیاز به
سیاستگذاری ،برنامهری ی ،اولویتبندی و توانمندسازی بنیادی درسیستم سالمت الکترونیک

دارد .می ان منابع مالی در بعد ارائه خدمات فناوری اطالعات نیش مهمی در تهیه امکانات

زیربنایی و بستر فنآوری اطالعات از جمله طراحی معماری ،تجهی ات و نرماف ارها و ...دارد.
اف ایش توان مالی خدمات  ،ITاز طری توجه به فرایندهای ارائه خدمت (مانند بودجه ،منابع

مستییم و غیرمستییم ،داراییها و شارژ ه ینهها) ،بهبود کیفیت و توانمندسازی خدمترسانی
فناوریهای نوین را به همراه میآورد و عالوه بر ارائه مراقبتهای سالمت در سطح عالی،

درزمینه خدمات سالمت الکترونیک نی  ،ارتیای مشهود توانمندی آن ،مورداستفاده قرار

میگیرد.
نتایج حاص نشان داده که توجه به زیرساختها ،به علت اهمیت باال در پشتیبانی ،در زمینه
اجرا نی نیازمند توجه هستند ،خصوصاً حوادث ح نشدهای که به علت پیکربندی نادرست
اتفاق میافتد (حوادث ح نشده همان قطعی سرویسهای
دادهها ،در بازه زمانی مشش
خدماترسان ی است ،که به علت پیکربندی نادرست قطعات و تجهی ات مشت میگردند) .

توجه به اخطارهای گ ارششده توسط سیستمها و اهتمام در جهت رفع آن ،توجه به
مدتزمان انتشار یک خدمت الکترونیک و یا انتشار موف یک نرماف ار از موارد قاب رسیدگی و
نیازمند بهبود در این مطالعه است .همچنین نتایج حاصله نشان داده است که عملکرد ضعیف
اکثرسامانههای سالمت ،عدم اتصال دائم ،کمبود امکانات و ظرفیت  ITسازمان ،با خدمترسانی

های اولویت دار تحیی («استمرار مداوم سامانههای الکترونیک سالمت (بدون

سالمت در شاخ
قطعی)»« ،سرمایهگذاری در تجهی ات جدید  « ،» ITحوادث ح نشده درزمان میرر» و «مشکالت
عیبافتاده» ارتباط مستییم و مششصی دارند .بنابراین بر اساس تجارب پیشین ،پیرامون پیادهسازی
چارچوب  ،ITILوجود یک برنامه راهبردی و هدفمند الزمه کار خواهد بود و باوجود فرایندهای
بیشمار  ITILو دامنه گسترده پروژههای سالمت الکترونیک ،که ممکن است سالها به طول

انجامد ،تکیهبر ارربششی چارچوب  ITILبه مدیران ،نیطه آغاز و پایان را متصور مینماید ،چراکه
ارزیابی سطح بلوغ خدمات فناوری اطالعات ،قب از اجرای الکترونیک خدمات سالمت ،در تدوین
برنامههای راهبردی فرایندها و اولویتبندی به تصمیم گیران خواهد داد.

توصیههای سیاستی
دستیابی به سطح عالی بلوغ در هر سازمان ،نیازمند حرکت تدریجی ولی استوار به سمت
اهداف تعریفشده میباشد .این دستیابی به ساختار فرایندی عالی براساس مدل تحیی  ،به
صورت تدریجی و مبتنی بر دو بعد ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات است.
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با توجه به تأیید فرضیههای اصلی تحیی در خصوص تأریر فرایندهای ارائه و پشتیبانی
خدمات فناوری اطالعات بر ارتیای سطح بلوغ فناوری اطالعات سالمت و همچنین می ان

همبستگی بهدستآمده بین این دو متغیر (به ترتیب می ان  ۹0و  ۹2درصد برآورد گردید) ،که
همبستگی باالیی محسوب میشود ،لذا پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 توانمندسازی واحد فناوری اطالعات سازمان ب ه جه ت تش شی

و ب ازنگری ریش های

مشکالتی که باعث بروز حوادث وخطا درزیرساخت سازمان میشوند.



اتشاذ رویکرد پروژه محور ،حرکت در قالب گامهای مشش

نیازمندیهای موردنیاز مشتریها از بشش فناوری اطالعات و حدود کیفی ت آن تنظ یم و
مشش



و زمانبندی محدود.

گردد.

یک پیششوان (یا می خدمت) جهت انتیال درخواستهای بشش پشتیبانی خدمت فناوری
اطالعات در سازمان ایجاد شود.



توافیات بهعم آمده در خصوص فناوری اطالعات با س ایر س ازمانه ا و ش رکته ا در
سازمان مستند شود.



دستورالعم ها و مستندات واحد فناوری اطالعات در سازمان ب همنظ ور تس ت ،کنت رل و
نظارت بر تغییرات تهیه شود.



حجم ظرفیت فناوری اطالعات (نیازهای جاری و آینده) سازمان ،ب ا روشه ای مناس ب
برآورد و تأمین ه ینه گردد.



قابلیتهای زیرساخت خدمات فناوری اطالعات با روشی قاب اعتم اد و معی ول توس ط
واحد فناوری اطالعات تضمین گردد تا انتظارات سازمان را تأمین کند.



بودجهبندی ه ینهها و داراییهای خدمات فناوری اطالعات صورت گیرد.



پشتیبانی و بهبود مستمر کیفیت خدمت فناوری اطالعات دایم انجام شود.

سازمانهای سالمتمحور ،به سبب بازگرداندن خدمات ضروری فناوری اطالعات در مواقع
اضطراری و بازیابی هرچه سریعتر عملیات متوقف شده  ITبه منظور جلوگیری از بروز
حوادث ،از شاخ های ارزیابی مستمر در تمامی فرایندهای مدیریت فناوری اطالعات
بهداشت ،درمان و سالمت کشور استفاده میکنند .توصیه میشود سیاست اینگونه سازمانها،

بر اساس ارزیابی دورهای و مدون واحدهای زیرمجموعه برنامهری ی گردد تا اررات نامطلوب
در خدمترسانی سالمت الکترونیک حداق گردد .همچنین الگویی جهت محاسبه ارزش
ریالی مدیریت خدمات فناوری اطالعات سالمت پیشنهاد میگردد که به جهت باالتر بردن
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...سیاستهای توسعه مدل بلوغ فناوری اطالعات در سازمانهای سالمتمحور

 بهتر است این روش و نتایج حاص شده از آن توسط،سطح قابلیت اطمینان به روش ارائهشده
 توصیههای سیاستی زیر بر اساس ال امات.جامعه ب رگتری از خبرگان مورد تأیید قرار گیرد

: جهت سازمانهای سالمتمحور پیشنهاد شده است، تحیی

بودجه و حمایت ایجاد زیرساختهای نرماف اری و سشتاف اری از س وی م دیران و

تشصی

.تصمیم سازان کالن
.استیرار نظام پایش و ارزشیابی دورهای (مدون و غیرمدون) سطح خدمات فناوری اطالعات
) جه ت رس یدگی و ب ازبینی فراین دهایcontact center( تجهی و راهان دازی مرک تم اس
.فناوری اطالعات جاری سازمان
توسعه دوره های آموزشی تشصصی هدفمند جهت آشنایی کارکنان حوزه سالمت با خدمات روز







.فناوری اطالعات
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