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  خالصه
 

چارچوب و راهنمایی جامع می باشد که بر اساس گردآوري بهترین تجربیات  1مدیریت خدمات فناوري  اطالعات 
به مدیران در مدیریت و بهینه سازي  ،جهانی در حوزه فناوري  اطالعات تدوین شده است . این الگو با نگاهی فرایند محور

ایی می نماید تا از سطح خدمات ارائه شده در سازمان اطمینان حاصل کرده و زیر ساخت فناوري  اطالعات کمک بسز
نیز از جمله  2مورد نیاز را بر اساس یک زمانبندي از پیش تعریف شده تامین نمایند. مدیریت تغییر سرویسهايبتوانند 

دوباره کاري ها ،  اهش ریسک،می باشد که هدف آن ک  4ITILاز استاندارد 3سرویس نقل و انتقال کلیدي فرایندهاي مهم و
، اطمینان از مجاز بودن ، اولویت بندي، برنامه ریزي، تست،   5اطمینان از ثبت و ردیابی درخواست تغییرات ،میزان خرابی

پیاده سازي، مستند سازي و بازنگري و کنترل به شیوه اي استاندارد است. بنابراین با توجه به اهمیت نظارت و کنترل 
حوزه فناوري  اطالعات و عدم وجود مدلی مشخص براي پیاده سازي فرایند مدیریت تغییر در شرکت هاي تغییرات در 

تولیدي در ایران، این تحقیق بر آن است که چارچوب و مدلی که شیو هاي سازگار و مناسب  براي راه اندازي مدیریت 
هد. با مطالعه پیشینه تحقیق و فعالیت هاي انجام تغییر در بخش فناوري  اطالعات شرکتهاي تولیدي می باشد را ارائه د

شده براي استقرار مدیریت تغییر مشخص گردید قبل از پیاده سازي فرایند مدیریت تغییر نیاز است مدلی بومی طراحی 
  شود تا عالوه بر کاربردي بودن، بتواند اهداف حاصل از مدیریت تغییر را در این شرکتها برآورده نماید.

   
  مدل پیشنهادي، سرویس فناوري اطالعات، ITILمدیریت تغییر، تغییر، استاندارد،  کلیدي: واژه هاي

 
 
  مقدمه.  1

ها موجب سهولت دسترسی به خدمات، افزایش سرعت در ارائـه خـدمات    امروزه استفاده از فناوري اطالعات در سازمان
ـ  و گسترش دامنه خدمات شده است. این امر وابستگی خدمات سازمان ه فنـاوري اطالعـات را افـزایش داده و در نتیجـه     ها ب
اي برخوردار کرده است. از طرفی تغییر نگاه به فنـاوري   موضوع مدیریت خدمات فناوري اطالعات را از اهمیت و جایگاه ویژه

هـا و    ياي از خدمات فناوري اطالعات، و همچنـین تغییـر سـریع فنـاور     ها به مجموعه اي از دارائی اطالعات از حالت مجموعه
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یکی از راهکارهـاي مواجهـه بـا ایـن      .است هاي جدي مواجه نموده  ها با چالش را در سازمان جابجائی نیروي انسانی، اداره آن
-ITIL   ،ISO/IEC 20000 CMMI ها و استانداردهاي مدیریت خدمات فناوري اطالعات نظیر ها، تبعیت از چارچوب چالش

SVCVAL- IT, E-Sourcing, COBIT, ها با تعیین الزامات و تجارب برتر در خصوص  باشد. این استانداردها و چارچوب می
  .آورند ها فراهم می مدیریت خدمات، زمینه را براي توسعه و مدیریت هرچه بهتر خدمات فناوري اطالعات در سازمان

نگلسـتان چهـارچوبی را تحـت    به منظور مدیریت کارآمد فناوري اطالعات از حدود دو دهه پیش اداره کامپیوتر دولت ا
ابداع نمـود. ایـن چهـارچوب مجموعـه اي مـدون از بهتـرین تجـارب و         "کتابخانه زیرساخت فناوري اطالعات" ITILعنوان 

باشـد. ایـن چـارچوب شـامل     ها و افراد خبره در زمینه فناوري اطالعات مـی ها، سازماناز طیف وسیعی از شرکت  6کارکردها
ها در سه سطح عملیاتی، تاکتیکال و استراتژیک در یک سازمان فنـاوري اطالعـات اسـت کـه     و رویهاي از فرآیندها مجموعه

کارآمـدي تـامین و پشـتیبانی    تواند خدمات فنـاوري اطالعـات را در سـازمان بـه نحـو      براساس تجارب به اثبات رسیده، می
 نمـوده اسـت.   9جایگزین رویکرد سنتی وظیفه گرا  را  8 ساختاري فرآیندگرا  7بعنوان یک استاندارد صنعتی ITIL .]13[نماید

  سازد عبارتست از :تر میکه آنرا از سایر استانداردها متمایز و اجراییITIL هاي کلیدي برخی از ویژگی
  چارچوب مبتنی بر بهترین تجارب و کارکردها .1
  دیدگاه فرایند گراء در مقابل دیدگاه وظیفه گراء .2
  ااجتناب از بروکراسی در فراینده .3
  امکان پیاده سازي فرایندها بصورت تدریجی .4
  حاکم بودن اصل بهبود مستمر در توسعه فرایندها .5
  تمرکز بر رضایت مشتریان خدمات .6

، بهینـه سـازي   فنـاوري  اطالعـات  سازي این استاندارد منجر به افزایش شفافیت سازمانی، بهبود پایایی خـدمات  پیاده
و باالخره انطباق بـا  فناوري  اطالعات توسعه پذیري سازمان، افزایش کیفیت خدمات ها، سازي هزینهبهینه استفاده از منابع،

  ) خواهد شد.IT(استاندارد سازمانی مدیریت خدمات  ISO 20000استاندارد 
 هـاي  سرویس مدیریت زمینه در بسیاري هاي فعالیت اخیر دهه دو در مدیریت بهینه خدمات فناوري  اطالعات، براي

IT گرفته و روشها و توصیه هاي گوناگونی ارائه شده است . از میان این روش ها،  در دنیا صورتITIL  20، با گذشت حدود 
یـک   ITILمطرح مـی باشـد.    ITسال از اولین تالش ها، به عنوان استاندارد پذیرفته شده در دنیا در مدیریت سرویس هاي 

بلکه مجموعه اي از بهترین تجربیات شرکت هاي بـزرگ  روش یا توصیه پیشنهاد شده توسط یک سازمان یا موسسه نیست، 
. این استاندارد در دنیا با استقبال بسیاري مواجه شده است ]14[می باشد IT خدماتدنیا طی سالهاي گوناگون در مدیریت 

 بـه انطبـاق و بـه    ITو آمار هاي معتبر نشان دهنده تمایل شرکت ها و سازمان هـاي مختلـف ارائـه کننـده سـرویس هـاي       
 می باشند. ITدر مدیریت سرویس هاي  ITILکارگیري روال هاي 

مشـخص   انجـام شـد   2013در سـال    10توجه به نظر سنجی که توسط انجمن مدیریت خـدمات فنـاوري  اطالعـات    اب
   نسـخ  . در حـال حاضـر  اسـت  گرفته محور قرار ITهاي  سازمان استفاده مورد، استانداردها سایر از یشب ITIL  گردید که

ITIL گیرد می قرار استفاده مورد جهان مناطق سایر و افریقا خاورمیانه، اروپا، در گسترده طور به.  
مشاهده می شود مقایسه اي از رشد استفاده استانداردهاي مدیریت خدمات و فناوري از سال  1همانطور که در شکل  
  بیشترین سهم را داراست.   ITILانجام شده است که  2013تا  2010

                                                
6 -Best Practice 
7-de facto 
8 -Process Oriented 
9 -Function Oriented 
10 -ITSM Forum 
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  در مدیریت تغییر نقش هاواژه ها و . 2

  از مهمترین واژه ها و اصطالحات در فرایند مدیریت تغییر بشرح ذیل می باشد :
 .]7[براي پیاده سازي بررسی و تایید شده باشد CABیک تغییر مجاز است هرگاه توسط  : 11جوز تغییرم

ها) مانند نرم افزار، سخت افـزار   CIقابل تنظیم( دسترس پذیري عبارتست از اینکه آیتم هاي:  12دسترس پذیر بودن
و ... هر زمانی که مورد نیاز باشد در دسترس باشد. دسترس پـذیري بوسـیله قابلیـت اطمینـان، قابلیـت نگهـداري، قابلیـت        
سرویس دهی، کارایی و امنیت تعین می شود و بصورت درصد مشخص مـی گـردد و روش محاسـبه آن زمـان فعـال بـودن       

  .]11[ت به زمان غیرفعال بودن آن می باشدخدمات نسب
عبارت است از اضافه کردن، اصالح و حذف هر آنچیزي است که بر روي خدمات فناوري اطالعات تـاثیر گـذار    تغییر :

 .]11[)، فرایندها و مستندات استCIاست. دامنه آن شامل تمام خدمات فناوري اطالعات، آیتم هاي قابل تنظیم (
زیر ساخت فناوري اطالعات از اجزایی ساخته شده اند که هر جز تحت مـدیریت سـاختاري    ) :CI(آیتم قابل تنظیم 

از فناوري اطالعات می باشد که به آن آیتم قابل تنظیم گویند. مثال یک کامپیوتر از هارد، مـادر بـورد، مـانیتور، فالپـی و ...     
   .]11[تشکیل شده است که به هر جز آیتم قابل تنظیم گویند

  .]11[عبارت است از میزان تاثیر حادثه، مشکل یا تغییر بر روي کسب وکار می باشد : 13اثر شدت

                                                
11  - Authorized Change 
12  - Availability 
13 -Impact 

 2013تا  2010دار مقایسه رشد استانداردها در حوزه فناوري اطالعات از سال : نمو 1شکل 
 2013منبع : انجمن مدیریت خدمات فناوري  اطالعات در سال 
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وقفه هاي برنامهریزي نشده و یا کاهش کیفیت خدمات فنـاوري اسـت.مانند خرابـی یـک هـارد دیسـک از        : 14وقایع 
 .]11[سرور RAIDمجموعه 

م افزار، شبکه، امکانات و غیره کـه نیـاز بـه توسـعه،     مجموعه اي از سخت افزار، نر : 15زیر ساخت فناوري اطالعات  
 تست، نظارت، کنترل و پشتیبانی دارد.

متریکی براي استفاده مدیر فرایند می باشد تا با آن بتوانـد فراینـد مـورد     ) :KPI( 16شاخص هاي کلیدي عملکرد  
 .]5و  7[نظر را از نظر اثر بخشی، بهره وري و هزینه کنترل نماید

: یک پیشنهاد رسمی براي تغییر مورد درخواست است که می تواند بصـورت الکترونیکـی    )RFCییر (درخواست تغ 
 .]11[یا کاغذي ثبت شود

اطمینان از اینکه متدها و روشهاي استاندارد شـده بـراي انجـام سـریع و کـاراي تغییـرات اعمـال         :اتمدیریت تغییر
 .]11[روي سرویس است کردن تأثیرات منفی رخداد کار جهت کمینه شود. این می

و اطمینـان از اینکـه تمـام جوانـب یـک       ITجهت بدست آوردن دید کلی از تغییر در یک سـرویس   مدیریت انتشار:
release 5[، از جنبه فنی و غیر فنی با هم در نظر گرفته شوند[.  

اداره کـردن   جهـت  ITعنوان نقطۀ تماس مرکـزي بـین کـاربر . مـدیریت خـدمات       جهت کارکردن به : 17میز خدمات
رخدادها و درخواستها، و مهیا کردن یک واسطه براي فعالیتهاي دیگر همچون مـدیریت تغییـر، مـدیریت مشـکل، مـدیریت      

 .]IT ]11پیکربندي، مدیریت انتشار، مدیریت سطح سرویس و مدیریت پیوستگی خدمات 

سـئولیت جداگانـه و مجزایـی    چهار نقش عمده در گیر با فرایند مدیریت تغییرات وجود دارد که هر کدام م
  بترتیب مشارکت آنها در تغییر نرمال عبارتند از  : ]11و14[دارند 
 

  : متقاضی تغییر .1
شخصی است که در ابتدا نیاز تغییر و توسعه، برنامه ها  و گامهاي ضروري اجراي تغییر را درك کرده اسـت  

 ITرده اسـت. کلیـه کـاربران در خـارج از     ) ایجاد کـ RFCو نیازمندي هاي اولیه را براي یک درخواست تغییر(
ارسال می کنند. براي مثـال یـک شـروع کننـده مـی       ITدرخواستهاي تغییر خود را از طریق میز خدمات براي 

 تواند :
 یک مدیر تولید در یک خط تولید باشد که یک ویژگی جدید از یک نرم افزار کاربردي را نیاز دارد  
 کانفیگ جدید را جایگزین سخت افزار قـدیمی بـراي بهیـود عملکـرد      یک معمار شبکه که یک سخت افزار با

 جایگزین می کند.
 یک مسئول شبکه که ظرفیت تجهیزات را براي کاهش ترافیک شبکه بروز رسانی می کند 
 .یک مسئول امنیت که تغییرات و یا تغییر مستندات را در مورد یک باگ امنیتی درخواست می کند 

 
 : مدیر تغییر .2

 که مسئولیت آن بشرح ذیل می باشد: شخصی است
 بروز رسانی و برقراري ارتباط بین مراحل تغییر 
 لیدر تیم بازنگري و تایید تغییرات تکمیل شده با تاکید بر تغیرات پر ریسک 

                                                
14 -Incident 
15 -IT Infrastructure 
16 -Key Performance Indicator 
17 -Service Desk 



 
 

 
www.CITconf.ir         ٥ 

 مدیریت و برگزاري دوره هاي جلسات بازنگري تغییر 
 گردآوري و آرشیو نیاز هاي تغییر 
 : ادیت تغییرات براي اطمینان از 

o غییر بدرستی ثبت می شود و کار  با تRFC مطابقت دارد 
o تغییر متناسب با سطح ریسک است 
o ) آیتم هاي تغییراتCI ها) بدرستی بروز رسانی می شوند 
o مستندات صحیح بروزرسانی می شوند 

 تغییر ارتباط و اطالع رسانی 
 مدیریت تغییر مشکل دار 
 ایجاد و کامل کردن پارامترهاي مدیریت تغییر 

 
 : )CAB( 18مشاور تغییر هیئت .3

CAB   اعضا گروهی هستند که بمنظور ارزیابی و اولویت بندي تغییر در فرایند مدیریت تغییرات براي اعطـا
تشکیل می شود، اعضـا آن از   CABهنگامی که یک  .ر مورد آن تغییر مناسب می باشندمجوز و تصمیم گیري د

را به اندازه کافی از نقطه نظر کسب وکـار و تکنیکـی     اشخاصی هستند که تمام تغییرات درون حوزه کاري خود
مـی توانـد نظـر     CABمی شناسند و تصمیم درست در مورد اجرا یا عدم اجراي تغییـر را تضـمین مـی کننـد.     

نیـاز   CABبخواهد و تصویب و یا رد تغییر را براي مجوز سطح باالتر توصیه کند براي رسیدن بـه ایـن منظـور،    
اسـت .   CABروشن از نیاز ذینفعان را دور هم جمع کند. مدیر تغییرات بطور معمول رئـیس  دارد افرادي با دید 

 حضور دارند. CABمعموال افراد ثابتی در 
 

 : تیم پیاده سازي تغییر .4
متشکل از افراد متخصصی است که دانش فنی الزم را براي برنامه ریزي،  تسـت ، پیـاده سـازي و بـازنگري     

می باشند ولی بنا به نوع تغییر و ضرورت کـار مـی توانـد از     ITکه معموال متخصصان  تغییر درخواستی را دارند
 نیز انتخاب شده و بکار گرفته شود. ITخارج از 

 

  براي مدیریت تغییر مدل پیشنهادي. 3

پس از بررسی پیشینه تحقیق مشخص گردید که براي پیاده سازي فرایند مـدیریت تغییـر نیـاز اسـت کـه      
مرحله اصـلی در   7در مدل طراحی شده براي چرخه تغییر، .]13و  14[رات نرمال طراحی گرددمدلی براي تغیی

مراحل اصـلی در  . نظر گرفته شده است که طی این مراحل چرخه عمر یک درخواست تغییر، مشخص می گردد
برنامـه  ، زیـابی پـاالیش و ار ، تسلیم درخواست (شروع یک تغییر و ازریابی آن) مدل پیشنهادي تغییر عبارتند از :

 تغییر. بستنو  بازنگري، پیاده سازي، تصویب، ریزي
این مدل را نشان می دهد. در مدل پیشنهادي، محدوده مدیریت تغییر از فراینـد مـدیریت وقـایع      2شکل 

ه (بصورت ثبت درخواست توسط متقاضی، ثبت وقایع از طریق مانیتورینگ و...) شروع و تا کنتـرل پـس از پیـاد   
سازي ادامه می یابد. درخواستهاي رسیده پس از بررسی توسط کارشناس مجري/ تـیم فـن آوري اطالعـات، در    

                                                
18 -Change Advisory board 
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مـی شـود. مـدیر تغییـر       RFCصورتی که ، یک درخواست تغییر باشـد توسـط کارشـناس مجـري تبـدیل بـه       
مکـان اجرایـی و مقـرون    درخواستهاي رسیده را فیلتر و پاالیش (ارزیابی شدت اثر ، تکنیکی و فنی) نمـوده تـا ا  

بصرفه بودن درخواست ها را قبل از هرگونه اقدام بسنجد. در صورتی که مدیر تغییر نیاز بـه اطالعـات تکمیلـی    
داشته باشد آنرا در غالب  پیشنهاد تغییر از متقاضی طلب می کند. در هرمرحله از مدل پیبشـنهادي درصـورتی   

نفعان رسانده می شود(ممکن اسـت در مراحـل مختلـف تعـداد     که درخواست تغییر رد شود موضوع به اطالع ذی
  ذینفعان  متفاوت باشد) و حق اعتراض از طریق راههاي مدیریتی براي متقاضی باز است.

پس از پذیرش درخواست تغییر توسط مدیر تغییر ،  ارزیابی ریسک، اولویت بندي و دسته بندي درخواست 
را بـراي تصـمیم گیـري تشـکیل      CABتهیه مستندات الزم ، جلسات  تغییر انجام می شود و مدیر تغییر پس از

داده و پس از تصویب درخواست تغییر برنامه ریزي الزم را براي طراحی، تست و پیاده سازي انجام می دهد.  بـا  
یا عدم موفقیت پیاده سازي تغییر ، تصمیم الزم در مورد نحوه برخورد با درخواسـت تغییـر در    یتتوجه به موفق

ست اقدام توسط مدیر تغییر گرفته شده و مطابق آن اقدام می شود. در تمام مراحل مدل پیشنهادي اطالعـات  د
اطمینـان حاصـل    RFCپس از اجراي موفقیت آمیز تغییر، مدیر تغییر باید از بسته شـده  الزم باید مستند شود. 

  نماید.

  

  
 ITIL: مدل پیشنهادي فرایند مدیریت تغییر طبق استاندارد   2شکل 
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سـطوح ریسـک بـه صـورت     تغییر جدول زیر پیشنهاد مـی گـردد کـه در آن    براي ارزیابی ریسک حاصل از 
High ،Medium  وLow    .در ایـن سـناریو ریسـک تغییـر بـا توجـه بـه فرمـول          دسته بنـدي مـی شـوندRisk 

=f(A,V,T)   محاسبه می گردد که در آنf  )تابعی از داراییAsset  )آسـیب پـذیري ،(Vulnerability  و تهدیـد (
)Threat می باشد ( بنابراینf    ) بصورت احتمال وقـوع شکسـتLikelihood  )در شـدت تـاثیر (Impact  تغییـر (

  .  Impact  ×Risk = Likelihoodکه براي محاسبه ریسک خواهیم داشت :  تعریف می گردد.
  
  

Likelihood  

Low=0.1 Medium=0.5 High=1  

Low=1 Medium = 5 High = 10 High =10 

Im
pa

ct
 

Low=0.5 Medium = 2.5 Medium = 5 Medium
=5 

Low=0.1 Low=0.5 Low=1 Low=1 

  
  

تـاثیر   شـدت  تغییراتـی در این سناریو،  ذیل پیشنهاد می گردد.ماتریس  درخواست تغییربراي دسته بندي 
)Impact(  و) ضرورت اجراUrgency.اتومات سازي و یا تغییر اسـتاندارد اسـتفاده مـی شـود.     براي  ) پایین دارند

  ییر توسط چه مقامی انجام می شود.پیاده سازي یک تغمجوز تغییر بیانگر این است که  بنديدسته 
  
  

Urgency  

Low Medium High  

SIGNIFICANT 
CAB 

SIGNIFICANT 
IT Manager 

MAJOR 
IT Manager High 

Im
pa

ct
 

MINOR 
Change 

Manager 
SIGNIFICANT 

CAB 
SIGNIFICANT 

IT Manager Medium 

Standard MINOR 
Change Manager 

SIGNIFICANT 
CAB Low 

  
یک برنامه بهبود فرایند  باید اجرا شـود ایـن برنامـه     ،به منظور تداوم ارزیابی و بهبود فرآیند مدیریت تغییر

و توسـط  بـوده  باید : رسمی ، مستند ، مستمر و دوره اي (فعالیتهاي مختلف باید در فواصل مختلف انجام شود) 
فرایند تغییـر  مدیریت تغییر باید براي پایش و کنترل  اي تصمیم گیریهاي کسب و کار استفاده گردد.مدیریت بر

  تغییر : ماتریس ریسک 1جدول 

  : ماتریس دسته بندي تغییر 2جدول 
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معیار اندازه گیري اثر بخشی داشته باشد که این معیار بصورت شاخص هاي کلیدي عملکرد بشرح ذیل تعریـف  
  شده است :

 نرخ بازه تغییر  
 موفقیت تغییر نرخ  
 نرخ تغییر اضطراري  
 یزي مجدد تغییرنرخ برنامه ر  
 (روز) میانگین زمان فرایند براي هر تغییر  
 نرخ تغییر غیر مجاز 
  تغییر در اثر اجزا  و خدمات به یدسترسعدم  کاهشدرصد   
 تغییر از ناشی حوادث تعداد  
  میزان پذیرشRFC  

   
  هاي انحصاري مدل پیشنهاديویژگی . 4

 یریت تغییر دربخش فنـاوري اطالعـات شـرکتهاي    از ویژگیهاي مدل پیشنهادي براي پیاده سازي فرایند مد
  می توان به موارد ذیل اشاره کرد :تولیدي 

تنها توسـط کارشناسـان فنـاوري اطالعـات      RFCبا توجه به ماهیت شرکتهاي تولیدي، ثبت درخواست  .1
 مجاز می باشد.

لتـر و پـاالیش   براي جلوگیري از هزینه مازاد و اینکه تغییرات در راستاي اهداف کسـب و کـار باشـد فی    .2
 درخواستهاي تغییر قبل از هر اقدامی باید انجام شود.

 ارزیابی تکنیکی توسط مدیر تغییر قبل از هر اقدامی دیگر براي اجرایی بودن تغییر باید صورت پذیرد. .3
داده شده است که باید با توجـه بـه    ITمسئولیت تصمیم گیري در مورد تغییرات پر ریسک به مدیریت  .4

 تصمیم الزم را اخذ نماید. CABشده در جلسات  مستندات تهیه
 روش کنترل پس از پیاده سازي تغییر در مدل دیده شده است. .5
ارسال پیشنهاد تغییر توسط متقاضی تغییر(در صورت نیاز مدیریت تغییر ) براي تصمیم گیري بهتر بـه   .6

 مدل اضافه شده است.
  

  ارزیابی مدل پیشنهادي. 5

فرایند مدیریت تغییر نیز طراحی گردید و بصورت پایلوت در یـک شـرکت    پس از طراحی مدل پیشنهادي،
  ).3تولیدي پیاده سازي شد که نتایج حاصل از پیاده سازي مطلوب بود(جدول 

کـه نیازهـاي مـدیر تغییـر را طبـق اسـتاندارد        فرمی ابتدا در که شد انجام صورت بدین سازي پیاده روش
ITIL ،مـدل  در شـده  تعریـف  اصـلی  مراحل کنترل تغییر(براي مدیریت زيسا پیاده براي برآورده می ساخت 

 کاتالوگ مطالعه مورد سازمان رد .قرار گرفت تغییرات کنترل براي تغییر مدیردر اختیار  و شد پیشنهادي) تهیه
 طریق از کاربران .بود شده سازي پیاده تغییر مدیریت سازي پیاده از قبل وقایع مدیریت و خدمات میز خدمات،
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 فناوري پرسنل براي را خود تقاضاي وقایع، مدیریت افزار نرم طریق از خود ثبت درخواستهاي با و خدمات یزم
 فنـاوري  در مربوطـه  متخصصـین  توسـط  درخواسـتها  ایـن  فنـی  بررسـی  از پـس  و کردند می ارسال اطالعات
 قـرار  تغییـر  مدیر یاراخت در و شده داده وضعیت تغییر  RFCبه )که درخواست تغییر بود صورت در(اطالعات

 بدست نتایج از تغییر مدیر و شده مستند مختلف مراحل در فرایند اجراي از آمده بدست نتایج کلیه .گرفت می
 .کرد می استفاده آمده

(براي تعـداد مشـخص از   نتایج بدست آمده از اعمال تغییرات قبـل از پیـاده سـازي و بعـد از پیـاده سـازي      
نشان داد که تعداد تغییرات نامجاز و ناموفق کـه باعـث ایجـاد مشـکالتی  بـراي       مدیریت تغییر تغییرات مشابه)

شده بود بطور محسوسـی کـاهش یافـت. در نتیجـه قابلیـت اطمینـان و        ITکسب وکار (توقف خطوط تولید) و 
 افزایش یافت.  ITکیفیت سرویس هاي 

 
  یت تغییر: مقایسه تغییرات نامجاز و ناموفق قبل و بعد از اجراي مدیر 3جدول

  درصد تغییرات ناموفق  درصد تغییرات نامجاز  تعداد تغییرات  سال
  %2/14  %1/27  350  قبل از اجراي فرایند مدیریت تغییر

  %5/6  %9/8  پس از اجراي مدیریت تغییر
 

  
  نتیجه گیري. 6

 مدیریت تغییر براي پیاده سازي فرایند شده پیشنهادکاربردي  استفاده از مدلتالش شد تا با ، در این مقاله
را در بخش فناوري اطالعات شرکتهاي تولیدي افزایش داد بدین گونه که فراینـد مـدیریت    ITکیفیت خدمات ، 

تغییر با کنترل ریسک حاصل از تغییرات ، کاهش تغییرات نامجاز از دوباره کاري و از کار افتادن سرویس هـاي  
IT .شرکت تولیدي مورد استفاده قـرار گرفـت کـه نتـایج     این مدل پیشنهادي در یک  جلوگیري بعمل می آورد

طبق داده هاي موجود در شرکت مورد مطالعه، درصد تغییرات نامجاز و ناموفق با توجـه بـه داده هـاي    حاصله، 
موجود تا حدود زیادي کاهش یافته است. و نرخ تغییرات موفق که بعنـوان متغیـر وابسـته تعریـف شـده اسـت       

  افزایش یافته است.
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