مجله کنترل

I
S
I
C
E

ISSN (print) 2008-8345
ISSN (online) 2538-3752

۹-20  صفحه،۱۳۹۸  بهار،۱  شماره،۱۳ جلد

 کنترل و ارتقاء مدیریت کیفیت سرویس و تعالی ارتباطات و فناوری،مدل سازی

Downloaded from joc.kntu.ac.ir at 15:42 +0330 on Thursday November 21st 2019

اطالعات با مطالعه موردی شبكه مادرمخابراتی کشور
4

 ياسر صميمي،۳ احمد اصل حداد،2  عبداله آقايي،۱محمد رضا زارع

M.Zare@mail.kntu.ac.ir ، دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، گروه مهندسي صنايع، دانشجوي دکتري مهندسي صنايع۱
AAghaie@kntu.ac.ir ، دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، گروه مهندسي صنايع، دانشكده مهندسي صنايع، استاد2
AHadad@kntu.ac.ir ، دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، گروه مهندسي صنايع، دانشكده مهندسي صنايع، استاديار۳
Y_Samimi@kntu.ac.ir ، دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، گروه مهندسي صنايع، دانشكده مهندسي صنايع، استاديار4

۱۳۹7/04/4 :پذيرش

۱۳۹6/۱0/24 :ويرايش

۱۳۹5/۱0/26 :دريافت

 هدف از اين. اين مقاله به بررسي کنترل و ارتقاء مديريت کيفيت سرويس و تعالي ارتباطات و فناوري اطالعات مي پردازد:چكیده
پژوهش کنترل و بهبود مديريت کيفيت سرويس شبكه مادر مخابراتي کشور مي باشد که نهايتاً پس از شناسايي و تعيين سطوح ارتباط بين
مدل ها و استاندارد هاي حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات و با در نظر گرفتن شرايط خاص و مدل مديريت کيفيت سرويس شبكه مادر
 بررسيها.مخابراتي کشور به صورت يكپارچه و دقيق در قالب مدل مديريت کيفيت و تعالي ارتباطات و فناوري اطالعات بكارگرفته مي شود
نشان ميدهد که استفاده از اين مدل در صنعت ارتباطات و فناوري اطالعات با تأکيد و استقرار آن در شبكه مادر مخابراتي کشور و بهره
مندي از سرمايه هاي انساني و بكارگيري فناوري هاي روز دنيا در بستر اين شبكه و معرفي و ارائه سرويس هاي نوين به مشتريان به ارتقاء
 دراين مقاله پس از بررسي مفاهيم و تعاريف تالش.مديريت کيفيت سرويس و تعالي حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات منجر خواهد شد
. مورد بررسي و تحليل قرار گيرد،شده است اهم تحقيقات انجام شده مرتبط با موضوع
. مدل هاي تعالي، استاندارد ها، شبكه مادر مخابراتي، مديريت کيفيت سرويس، کنترل:کلمات کلیدی

Service Quality Management Modeling, Controlling and Upgrading as well as
Communications and Information Technology Enhancement through
Conducting a Case Study in the Parent Telecommunications Network of Iran
Mohammad Reza Zare, Abdollah Aghaie, Ahmad Asl Hadad, Yaser Samimi
Abstract: This paper reviews the service quality management control and upgrade as well as the
communications and information technology enhancement. The purpose of this research is the control
and improvement of the service quality management as well as the enhancement of the parent
telecommunications network of I.R.Iran that finally, taking the specific conditions into consideration,
the quality management service model of the telecommunications parent network of Iran will precisely
be used as the whole in the format of the communications and information technology enhancement
model after identifying and specifying the levels of the relationships existing among the models, and the
standards of the communications and information technology management. The study shows developing
such a model in the industry of ICT with emphasis and establishment in the parent telecommunications
network of Iran, benefit of human capital with the latest technology and presenting modern services to
the customers, the service quality management will be upgraded and will lead to the improvement in
quality management in the field of ICT.
Keywords: Control, Service Quality Management, Parent Telecommunications Network, Standards,
Excellence Models.
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هايشان را بر روي مشتريان و ذي نفعان خود متمرکز کنند .به همين منظور

 -1مقدمه
ارتباطات و فناوري اطالعات بعنوان اصلي ترين و تأثيرگذار ترين
عوامل در تمامي محورهاي جوامع از قبيل حاکميت ،امنيت ،اقتصاد ،علم،
فرهنگ و تكنولوژي ،يكي از مهم ترين صنايعي است که به سرعت در
ارتباطات راه دور در جريان است ،چالش کنترل و مديريت سرويس ها را
با کيفيت باال پيچيده ساخته است.
کيفيت واژه رايج و آشنايي است که از مفهوم و نحوه کاربرد آن
تفاسير گوناگوني به عمل آمده است .اما وجه مشترک همه تعاريف
"سازگاري کاال يا سرويس ها با نيازها و انتظارات مشتريان" است .به

الگوهاي جامع ابزار مناسبي براي ارزيابي عملكرد سازمان ها براي دستيابي
به سطوح مختلف تعالي ميباشند.
با عنايت به اهميت موضوع و در راستاي تعامالت علمي بين صنعت و
دانشگاه ،هدف از اين پژوهش بدين قرار است که با بررسي مديريت
کيفيت و سرآمدي مدل هاي اوليه تعالي و مطالعه مدل ها ،استاندارد ها و
شرايط خاص در حوزه فاوا به ارتقاء مديريت کيفيت سرويس و تعالي
شبكه مادر مخابراتي کشور و کنترل عملكرد اين شبكه ارتباطي بر اساس
مشتري محوري دست يابيم.

عبارت ديگر کيفيت وقتي به دست مي آيد که سرويس يا محصول،

 -2ادبیات موضوع

انتظارت مشتري را برآورده سازد .برخي از نويسندگان و متفكرين مانند
دمينگ ،۱ايشيكاوا ،2پيترز ۳و غيره از نقش و اهميت بيشتر کيفيت به عنوان
مبنا و سنگ بناي اصلي تعالي حمايت کرده اند.

ارتقاء کيفيت سرويس و محصول براي موفقيت در بازارهاي جهاني
ضروري است و از آنجائيكه مديريت کيفيت جامع ،راهبردي مديريتي

سازمانهاي امروز ،با جهاني شدن بازارها و تغييرات سريع در اقتصاد

است ،کل سازمان را براي اين منظور در بر مي گيرد .در مسير ترغيب و

مواجه هستند .براي غلبه بر اين شرايط استفاده از ارتباطات و فناوري

حرکت به سمت تعالي يک رويكرد مناسب و اثربخش بكارگيري

اطالعات الزم و ضروري است ،از اين رو ارتباطات و فناوري اطالعات

مدلهاي ملي است که از طريق ارتقاء بهترين عملكردها در تعالي کسب و

( )4ICTبه عنوان يک توانمندساز ،ستون فقرات کسب و کار و نيز محور

کار و ايجاد فرصت براي ارتقاء مستمر ،اثرات مثبتي بر رشد اقتصادي دارند

توسعه کشورها و مالک عمل سازمانهاي پيشرو است .موفقيت در حوزه

[.]1

صنعت ارتباطات و فناوري اطالعات به کنترل و ارتقاء کيفيت سرويس

استفاده از مدل هاي تعالي در دهه اخير بسيار رواج يافته و شرکتهاي

بستگي دارد و اين موضوع يكي از مهمترين مسائل و دغدغه هاي پيشروي

مختلفي از اين چارچوب ها تجربه کسب کرده و ياد گرفتهاند که چگونه

مديران در اين حوزه مي باشد.

از آن ها استفاده نمايند .شرکت هاي زيادي نيز به دليل ضعف هاي مختلف

در عصر ارتباطات همه ابزارهاي ارتباطي مورد استفاده در زندگي

اين مدل ها مانند معيار هاي ارزيابي پيچيده ،تشريفات اداري بيش از حد،

بهره

رويه هاي سختگيرانه و کمبود تمرکز که استفاده از آن ها را در عمل

روزمره بشر از يک بستر ارتباطي که حكم شبكه مادر را دارد

مند ميگردند .به دليل اهميت اين شبكه و نقش آن در توسعه پايدار و به

محدود نموده است ،به مشكالتي برخورد کرده اند [.]2
6

منظور ارائه سرويس هاي با کيفيت و تأمين روزافزون نيازهاي ارتباطي

فرگوسن [ ]3به بررسي روابط متقابل ميان ساختارهاي بالدريج

مشتريان و جلب رضايت آنها و ساير ذي نفعان ،حفظ ،بهبود مستمر ،کنترل

پرداخته است .تجزيه و تحليل او منجر به يک نسخه اصالح شده از مدل

و مديريت اين شبكه ارتباطي در باالترين سطح کيفيت از اهميت ويژه اي

بالدريج شده است ،که در آن تمرکز بر مشتري و رضايت مندي به دو زير

برخوردار است.

مجموعه تقسيم شده است .يافته ها بر پايه حمايت از تاثير رهبري بر تمام

شرکت ارتباطات زيرساخت به عنوان تنها متولي و مرجع حاکميتي

قسمت هاي ديگر مي باشد و آن نيز ارتباط معني داري بين عملكرد

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات وظيفه ايجاد ،توسعه ،سازماندهي،

سازماني با ارتباط با مشتري و مديريت ،مديريت اطالعات ،و مديريت منابع

کنترل ،نظارت ،بهرهبرداري و مديريت سرويس هاي با کيفيت شبكه مادر

انساني دارد .همچنين اعتبار معيارهاي بالدريج توسط صالح الدين [ ]4مورد

مخابراتي و ارتباطي کشور شامل :سويچ ،ديتا ،انتقال ،فيبر نوري و ماهواره

بررسي قرار گرفته و نتيجهگيري شده است که اين مدل ،مدل خوبي براي

را به عهده دارد.

پيش بيني نتايج کسب و کار است .در تحقيق ديگري لي و همكاران [ ]5با

کيفيت سرويس ها و محصوالت نقش مهم و کليدي در سازمان ها

استفاده از يک نسخه اصالح شده از جايزه بالدريج به منظور تعيين اثر

داشته و به عنوان عامل متمايز کننده و مزيت محسوب مي گردد .به عالوه

اقدامات مديريت کيفيت بر عملكرد در شرکت هاي کرهاي به نتايج تاثير

سازمان ها براي بهبود عملكردشان بطور دائم با چالش مواجه هستند .از اين

کيفيت اطالعات و تجزيه و تحليل در برنامه ريزي استراتژيک و روند

رو بايد عملكردشان را با مدل ها و الگوهايي مورد مقايسه قرارداده و تالش

مديريت کيفيت پرداخته اند .مديريت منابع انساني و مديريت فرايند مهم
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حال توسعه مي باشد .تغييرات زيادي که در حال حاضر در صنعت

بسياري از سازمان ها به سمت الگوهاي جامع تعالي 5حرکت مينمايند.
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ترين نتايج کيفي بودند .ساختار پيچيده معيارهاي مدل ملي کيفيت اروپا

ارائه شده گرايش متفاوتي همچون گرايش به مباحث فني و گرايش به

) (EFQM۱توسط کالوو و همكاران [ ]6مورد بررسي قرار گرفت .آنها به

مباحث مديريتي دارند .برخي از اين مدلها و استاندارد ها عبارتند از:

تواند مرتبط به تغيير در قسمت هاي مختلف ديگر مدل شود .بنابراين

اغلب کشورها از چارچوب و الگوي بنياد مديريت کيفيت اروپا و

وابستگي متقابل بين معيار ها وجود دارد .عالوهبراين ،در مدل يک رابطه

مالكوم بالدريج استفاده مي کنند ،هرچند نسبت به کشورهايي از ساير

علي بين توانمندسازها و نتايج وجود دارد .از اين رو که نتايج بسيار خوبي

مناطق دنيا ،تعداد زيادي تحت تأثير مشارکت زياد ،بسياري از کشورهاي

در ذينفعان کليدي از طريق توانمندسازها ،بدست ميآيد که اين امر

اروپايي قرار گرفته اند .همچنين تعدادي از کشورها چارچوب و مدل

براساس ،داشتن رهبري قوي و جهت گيري استراتژيک روشن ،توسعه و

کيفيتي را تدوين کرده اند که بر پايۀ دو الگوي اصلي بنياد مديريت کيفيت

بهبود کارکنان ،ايجاد مشارکت و فرآيندها به منظور ارائه ارزش افزوده

اروپا و مالكوم بالدريج نبوده و منحصر به فرد است و از استانداردهاي ملي

محصوالت و سرويس با کيفيت به مشتريان است [.]6

مخصوص به خود براي ارتقاء کيفيت سرويس استفاده ميكنند .عالوه بر

بر اساس پژوهش محمد و من [ ،]7کشور ها از برخي جوايز کيفيت

اين ها چندين جايزه ملي ديگر هم وجود دارند مانند جايزه ملي کيفيت

استفاده ميكنند که شامل اشكال استانداردي از جوايز بنياد مديريت کيفيت

کانادا ،جايزه تعالي کسب و کار استراليا ،جايزه ملي کيفيت چين ،جايزه

اروپا ،مالكوم بالدريج ،دمينگ 2و استانداردهاي منحصر به فردي از ديگر

کيفيت نخست وزير در مالزي ،جايزه بزرگ کيفيت کره ،جايزه کيفيت

کشورهاست .همچنين بر اساس توصيه سال  2004اتحاديه مخابرات جهاني

ملي تايوان و  ...که براساس برنامه هايشان به منظور ارتقاء کيفيت سرويس

( ،)ITU۳مدل  eTOM4يک چارچوب براي انجام فرآيندهاي تجاري در

در صنايع مختلف شكل گرفته اند .متعاقب ًا جوايز کيفيت متفاوت،

صنعت ارتباطات و فناوري ميباشد و معموالً براي مديريت کسب و کار

استانداردها يا معيارهاي کيفيت يكسان و يا متفاوت پيشنهاد مي کنند [.]۱۱

مخابراتي به کار گرفته مي شود[ .]۸اين مدل در اصل يک راهنما براي

گومز و همكاران ۱۳در تحقيقي به مقايسه تجربي بين شرکت هايي که

انجام فرآيندهاي تجاري در صنعت ارتباطات و فناوري اطالعات مي باشد

با استفاده از  TQMاز مدل تعالي  EFQMبه عنوان يک ابزار مديريتي

که توسط  ITU-T5مطرح و مدلي براي صنايع خدمات اطالعاتي و ارتباطي

استفاده مي کنند ،پرداختند .نتايج اين تحقيق بيان کرد اگرچه  TQMو

بشمار مي رود که روند و چرخش کار در سرويس هاي ارتباطي و

 EFQMيكسان نيستند ،اما مسير مشابهي را دنبال مي کنند و مي توان انتظار

اطالعاتي را پايه ريزي کرده است و ما را در رسيدن به سازمان منسجم و

داشت که شرکتي که در  EFQMامتياز بااليي دارد ،به احتمال زياد در

منظم براي ارائه خدمات مناسب ارتباطي و اطالعاتي ياري مي دهد [ .]۹در

 TQMنيز داراي امتياز بااليي است .همچنين هر دو سيستم ابزاري جهت

واقع  eTOMداراي  ۳فاز استراتژيک ،عملياتي و مديريتي به همراه ۱5

بهبود عملكرد و ارتقاء کيفيت سرويس را فراهم مي آورند [.]۱2

فرآيند است [ .]۸چارچوب  eTOMبه عنوان بخشي از مديريت کيفيت

آکوکوک و جنسر ۱4در تحقيقي با عنوان "مدل  EFQMو پايداري

جامع در صنعت مخابرات و ارتباطات مطرح شده است و يک الگوي

سازمانها" با استفاده از مدل بنياد مديريت کيفيت اروپا به بررسي

مشتري محور را دنبال مي کند .اين مدل مسير فرآيند هاي کاري از مشتري

همپوشاني بين معيارهاي مدل مذکور و اصول پايداري پرداختند .معيارهاي

تا توليد کننده سرويس را براي شرکت ترسيم ميكند eTOM .معموال همراه

شناسايي شده توسط اين مدل دو دسته هستند شامل توانمندسازها و نتايج.

با  ITIL6مطرح مي گردد و اين دو چارچوب ( eTOMو  )ITILبه عنوان

معيارهاي شناسايي شده براي توانمندسازها در اين تحقيق ،رهبري،

بخشي از مديريت کيفيت جامع ( )TQMدر صنعت مخابرات و ارتباطات

استراتژي ،مردم ،مشارکت و منابع ،فرايندها و محصوالت و سرويس ها

مطرح هستند .يكي از قوت هاي  eTOMبه عنوان يک چارچوب فرآيند

معرفي شده اند .همچنين عوامل نتايج عبارتند از:

تجاري ،متعلق بودن به برنامه  NGOSS7در مجمع مديريت مخابرات و

نتايج مردم ،نتايج مشتري ،نتايج جامعه ،نتايج کسب و کار [.]۱۳

ارتباط آن با ساير فعاليت هاي درحال اجرا در آن است [ .]۱0تكنيک ها

آنتونس و همكاران ۱5در تحقيق خود با نام "رابطه بين نوآوري و

و روش هاي ديگري نيز براي کنترل و ارزيابي عملكرد حوزه ارتباطات و

مديريت کيفيت جامع و اثرات نوآوري بر عملكرد سازماني" به بررسي

فناوري اطالعات معرفي شدهاند که هر يک از اين روش ها با تمرکز بر

رابطه بين نوآوري و مديريت کيفيت جامع ( )TQMو همچنين شناسايي

جنبه خاصي مانند سودآوري و رضايت مشتريان بوجود آمده اند .مدل هاي

اثرات نوآوري بر عملكرد سازماني پرداختند .يافته هاي اين تحقيق نشان
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اين مهم اشاره کردهاند که تغيير در هر يک از معيار ها و زير معيار ها مي

Val IT۸, COBIT 5۹ , ISMS۱0, PRINCE 2۱۱ , ITBSC۱2 , Framework

۱2

مدل سازي ،کنترل و ارتقاء مديريت کيفيت سرويس و تعالي ارتباطات و فناوري اطالعات با مطالعه موردي شبكه مادرمخابراتي کشور
محمد رضا زارع ،عبداله آقايي ،احمد اصل حداد ،ياسر صميمي

مي دهد که شرکت هايي که استراتژي هاي نوآوري در فرايند را اتخاذ مي

اختصاص داده شده اند .هدف  TL 9000تعريف الزامات سيستم مديريت

کنند ،بهبود عملكرد خود را از لحاظ عملياتي و مالي افزايش ميدهند ،در

کيفيت مورد نياز حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات براي طراحي ،توسعه،

حالي که نوآوري محصول تنها بهبود عملكرد مالي سازمانها را بهبود مي

توليد ،و خدمات مي باشد .عالوه بر اين ،معيارهايي براي شرکت ها براي

بخشد .از سوي ديگر ،مشخص شد که تنها شرکتهايي که استراتژي هاي

کمک به ارزيابي اثربخشي اجراي کيفيت و برنامه هاي بهبود مشخص مي

نوآوري در فرايندهاي خود را اتخاذ ميکنند ،پذيرش شيوه هاي  TQMرا

کند [.]۱6
ارتباطات و فناوري اطالعات با استفاده از چارچوب  "COBIT 5به شناسايي

آماري معني داري وجود دارد [.]۱4
اولوناد و اوياتوي ۱در تحقيق خود با عنوان "ايزو  ۹000و بهبود

يک ديدگاه نظري مبتني بر منابع پرداختند و مجموعه اي از توانايي ها،

استانداردهاي کيفيت سرويس در واحد هاي نگهداري شرکت هاي

منابع و شيوه هايي که به توسعه و مفهوم سازي يک مدل قابلتي مديريت

توليدي انتخاب شده در  "LAGOSبه بررسي نقش استاندارد ايزو  ۹000به

ارزش ارتباطات و فناوري اطالعات مي پردازد را با استفاده چشم اندازي

عنوان يک ابزار براي بهبود استانداردهاي کيفيت سرويس در واحد تعمير

عمل گرا با چارچوب هاي حرفه اي مديريت موجودي ارزش ،يعني

و نگهداري سازمان هاي توليدي الگس پرداختند .آنها تصويب استاندارد

 COBIT 5و Val IT 2.0معرفي کردند .طبق اين تحقيق اصول ،سياست ها

ايزو  ۹000را به عنوان رويكردي قوي براي بهبود عملكرد و رضايتمندي

و چارچوب هاي ارائه شده عبارتند از :فرايندها ،ساختار سازماني،

شرکت معرفي کردند .با اين حال شرکت هايي که اين رويكرد را پذيرفته

اطالعات ،سرويس ها ،زير ساخت ها و برنامه هاي کاربردي ،مردم ،مهارت

اند سطح عملكرد و موفقيت آنها باهم متفاوت بوده است .نتايج اين تحقيق

ها و توانايي ها ،فرهنگ ،اخالق و رفتار [.]۱7

نشان داد که تصويب ابزار گواهينامه کيفيت ايزو  ۹000به طور قابل توجهي

در مطالعه اي که توسط پوالک و کالينر 4در خصوص مديريت

به اثربخشي روش هاي کيفيت و استانداردسازي در واحدهاي نگهداري

کيفيت سرويس و تعالي در صنعت مخابرات انجام شد يک نكته مهم

سازمان هاي توليدي بستگي دارد .بر اساس يافته هاي اين مطالعه ،نتيجه

شناسايي گرديد که همه شرکتهاي متعالي در يک زمينه با يكديگر شباهت

گيري مي شود که صدور گواهينامهها و روش هاي مديريت کيفيت ايزو

دارند و آن اين است که همه آنها آماده تغيير و رشد بوده و ارزشهاي اصلي

 ۹000نه تنها مناسب است ،بلكه بسيار مهم است زيرا عملكرد سازماني و

خود را حفظ مي کنند .به عبارت ديگر آنها از سيستم انگيزش کارکنان

رضايتمندي شرکت هاي توليدي را افزايش ميدهد .در نتيجه اين مطالعه

خود بهره مي برند و از فعاليت هائي که باعث از دست دادن تمرکز بر روي

توصيه شد شرکت هاي بيشتري از استاندارد ايزو  ۹000براي عملكرد و

هدف اصلي آنها مي شود اجتناب ميورزند .بطور خالصه شرکتهاي موفق

رضايت استفاده کنند [.]۱5

مخابراتي در آينده نياز دارند که در مسير مديريت کيفيت سرويس و تعالي

انتخاب يک سيستم مناسب براي هر صنعت از اهميت ويژه اي

حرکت کنند[.]۱۸

برخوردار است .استاندارد ايزو  ۹000به عنوان يک استاندارد کيفيت

همچنين آصيف خان در مقاله ي خود به نام "بررسي مدل مديريت

شناخته شده است ليكن فاقد الزامات خاص صنعت ميباشد ،در نتيجه

دمينگ در صنعت مخابرات کشور پاکستان" به بررسي مديريت کيفيت

بسياري از بخش هاي صنعتي ضميمه هايي براي استاندارد ايزو توسعه دادند

جامع در پاکستان پرداخته است .نتايج نشان دهنده اين موضوع هستند که

که براي ويژگيهاي خاص صنعت خود طراحي و تنظيم شده اند .استاندارد

در سازمان هايي که به خوبي مديريت کيفيت جامع را اجرا ميکنند ،از

خاص طراحي شده براي صنعت ارتباطات و فناوري اطالعاتTL 9000 ،

بهينهکاوي 6استفاده شده است .او در اين مقاله که در زمينه ي ارتباطات و

 2ميباشد که براي تأمين کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ارتباطات و

فناوري اطالعات و کيفيت سرويس در حوزه  ICTمي باشد ،به سازمانهايي

فناوري اطالعات اين امكان را فراهم ميکند که يک استاندارد جهاني

اشاره کرده است که با استفاده از مديريت کيفيت جامع نواقص

خاص اين صنعت داشته باشند TL 9000 .يک سيستم مديريت کيفيت است

وکمبودهاي خود را شناسائي کرده و با رقابت پذيري ،بهبود مستمر را در

که براي صنعت ارتباطات و فناوري ارتباطات ( )ICTدر سال  ۱۹۹۸توسط

سازمان هاي خود اجرا نموده اند[.]۱۹

5

انجمن  QuESTبر مبناي استاندارد ايزو  ۹00۱توسعه داده شده است و

طالب و رحمان در مطالعه اي که درحوزه ارتباطات و فناوري

براساس اصول هشت گانه ايزو  ۹00۱و عميقا مرتبط با اين استاندارد مي

اطالعات کشور هندوستان انجام گرديد معيارهاي کليدي مديريت کيفيت

باشد .انجمن  QuESTيک همكاري منحصر به فرد از ارائه دهندگان

جامع در اين حوزه و شرکتهائي که در اين زمينه فعاليت دارند ،مورد بررسي

سرويس و تامين کنندگان ارتباطات و فناوري اطالعات در سراسر جهان

قرار گرفت .نتيجه گيري شد که مديريت ارشد بايد تعهد خود را نسبت به

مي باشند که براي بهبود عملياتي و کيفيت زنجيره تامين و عملكرد آن
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ارتقاء مي دهند و بين نوآوري محصول و اجراي شيوه هاي  TQMارتباط

پريرا و همكاران در تحقيقي با عنوان "قابليت مديريت ارزش
۳

13
مدل سازي ،کنترل و ارتقاء مديريت کيفيت سرويس و تعالي ارتباطات و فناوري اطالعات با مطالعه موردي شبكه مادرمخابراتي کشور
محمد رضا زارع ،عبداله آقايي ،احمد اصل حداد ،ياسر صميمي

مديريت کيفيت سرويس و تعالي نشان دهد و اقدامات وي بايد به منظور
رضايت مشتريان و رفع نيازهاي آنان باشد [.]20

در حوزه هاي مربوطه مي شوند ،با اين حال ادبيات مربوط به مدل هاي
تعالي کسب و کار با انجام مطالعات موردي تكميل شده است ،لذاتحقيقات

۱

در تحقيق ديگري که توسط خانام و همكاران با هدف شناسايي
مهمترين توانمندسازهاي مديريت کيفيت جامع و منابع فناوري اطالعات

بيشتري در جهت بومي سازي و توسعه چارچوب اين مدل ها در هر يک
از بخش هاي صنعت و تجارت ضروري مي باشد [.]2

توانمندسازهائي که در اين حوزه شناسائي و کشف شدند به اين قرار

 ۱۹۸7الي  20۱۱را بررسي کرد .نتيجه بررسي اين بود که  TQMدر سال

ميباشند :مديريت ،تعهد و حمايت ،رضايت کارکنان ،توانمندسازي،

 ۱۹۹5به اوج خود رسيد و از آن زمان به بعد تمرکز به ابزار ها ،تكنيک ها

مشارکت تمام کارکنان ،آموزش مداوم ،کار گروهي ،تغيير فرهنگ و

و تعالي کسب و کار مورد توجه قرار گرفت [.]25
نتايج پژوهش متازاس و کولوريوتيس که جهت شناسايي معيار هاي

شيوه مديريت دموکراتيک [.]2۱
سوآرزا و همكاران 2پژوهشي در رابطه با مدل تعالي  EFQMبا هدف

مدلهاي تعالي مورد استفاده صنايع و بخش هاي مختلف براي سنجش

هدايت پژوهش هاي آينده انجام دادند .براي اين منظور يک بررسي ادبيات

عملكرد تعالي کسب و کار انجام گرفت نشان داد که با توجه به معيارهاي

موضوع طي دوره اي از سال هاي  ۱۹۹۱تا  20۱5از مقاالت معتبر به گزارش

توانمند ساز ،رهبري يک معيار مهم است .عالوه بر آن معيارهاي مشارکت،

)Scimago Journal & (SJR

افراد ،سياست ها ،منابع و استراتژي مدل ها در تمام بخش ها مورد استفاده

 Country Rankانجام شده است .در نهايت  5۳مقاله انتخاب شد و جنبه

قرار ميگيرند و معيار هاي ارزش استراتژي ،توسعه تأمين کنندگان ،ارزش

هاي مرتبط با هدف ،ابزار و روشهاي جمعآوري داده ها ،نوع تجزيه و

سهام متمرکز ،اندازه گيري و بهبود مستمر ،رضايت کارکنان ،درک

تحليل کمي و نتيجه گيري هاي اصلي و مشارکتها مورد تجزيه و تحليل

مشتري ،نتايج جامعه و نتايج کسب و کار به عنوان معيار هاي اصلي درتمام

قرار گرفت .نتيجه تحقيق نشانگر آن بود که مديريت کيفيت و تعالي بر پايه

بخش ها مشهود است .نكته قابل توجه در اين تحقيق اين بود که توانايي

بهبود مستمر استوار مي باشد و اثرات آن در ميان و بلند مدت

تطبيق با محيط آشفته فقط در تعداد محدودي از اين چارچوب ها وجود

آشكارميگردد و مطالعه و بكارگيري استاندارد هاي خاص و نوين ازجمله

دارد [.]2

نشريات مجالت ( )JCRو

 ISO 9001ويرايش  20۱5در قالب چارچوبهاي تعالي کسب و کار
ضروري مي باشد [.]22

متازاس و همكاران در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند که نياز به توسعه
مدل و ارائه چارچوب بومي براي اندازه گيري تعالي کسب و کار هر

بولتر و همكاران در تحقيقي تاثيرات مالي ناشي از اجراي مدل هاي

صنعت وجود دارد [.]26

تعالي براي  ۱20شرکت برنده جوايز ملي ،منطقه اي و اروپايي بين سالهاي

متازاس و کولوريوتيس در ادامه تحقيق خود با عنوان "اندازه گيري

 ۱۹۹0الي  2006را مورد بررسي قرار دادند .آنان با انتخاب و مقايسه ي

تعالي کسب و کار :تجزيه و تحليل ادبيات ( ")20۱6-۱۹۹0به ارائه يک

شرکت هايي از همان صنعت و کشور بعنوان برنده جايزه به تجزيه و تحليل

تحليل توصيفي از مديريت کيفيت جامع ( )TQMو اندازه گيري تعالي

آن ها پرداختند .اين شرکت ها بعد از  5سال استفاده از مدل هاي تعالي به

کسب و کار پرداختند .در اين تحقيق يک بررسي ،طبقه بندي و تجزيه و

باالترين حد خود ارتقاء يافتند .نتيجه گيري از اين پروژه تحقيقاتي بدين

تحليل در ادبيات تعالي کسب و کار در طول دو دهه گذشته ارائه شده

قرار بود که :سرمايه گذاري در تعالي به عنوان هسته اي از استراتژي کسب

است .در مجموع  ۱۳۹مقاله از  ۳۹مجله مديريت منتشر شده از سال هاي

و کار مي پردازد ،شواهد اثبات شده براي اين در حال حاضر در آمريكاي

 ۱۹۹0تا  20۱6شناسايي شدند .سپس اين مقاله ها بر اساس محورهاي بخش

شمالي و اروپا وجود دارد و استراتژيهاي تعالي به افزايش عملكرد کسب

کسب و کار ،چارچوب استفاده شده و روش شناسي مورد استفاده،

و کار کمک مي کند [.]2۳

طبقهبندي و تحليل گرديدند .آن ها به اين نتيجه رسيدند که توسعه

خان و نعيم در تحقيقي دريافتند که عوامل نرم افزاري شامل عناصري

چارچوبهاي تعالي بمنظور انعطاف پذيري ،انجام مطالعات موردي در

مانند چشم انداز مشترک ،روابط عرضه کننده ،تعهد و آموزش و عوامل

خصوص سنجش اثر بخشي چارجوب هاي تعالي کسب و کار فعلي و

سخت را عناصري مانند ابزار ،تكنيک ها و استاندارد هاي الزم براي کنترل

تحقيقات آينده با استفاده از نظريه مجموعه هاي فازي و سيستم هاي نظري،

و بهبود فرآيند ها و محصوالت تشكيل مي دهند [.]24

تجزيه و تحليل کلمات کليدي و توسعه و بومي سازي مدل هاي تعالي در

متازاس و کولوريوتيس ۳طي پژوهشي که بمنظور برطرف کردن
شكاف در رابطه با تحقيقات بين سال هاي  ۱۹۹0الي  20۱6در رابطه با مدل

صنايع و بخش هاي مهم مانند ارتباطات راه دور ،حمل و نقل ،تجارت و
 ...از طريق مطالعات موردي و تجربي ضروري مي باشد [.]2

هاي تعالي انجام دادند دريافتند که امروزه سازمان ها در مسير حرکت به
سمت تعالي و سرآمدي و ارتقاء کيفيت سرويس خود بيشتر درگير رهبران
Khanam, S., & et al.
Suáreza et al
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انجام شد ،مشاهده گرديد ارتباط مستقيمي بين اين دو وجود دارد.

داگالرد در پژوهشي تمام ادبيات مربوط به جنبش کيفيت از سال

۱4
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از جمله شكاف هاي تحقيقاتي در اين خصوص مي توان به ضرورت

 -3تحلیل تحقیقات و شكاف های تحقیقاتی
با بررسي هاي انجام شده و مرور ادبيات موضوع مشاهده ميشود که
اکثر مدل ها و استاندارد هاي ارائه شده فاقد يک چارچوب و مدل جامع
در بر گيرنده کليه ويژگي هاي ارتقاء مديريت کيفيت سرويس و تعالي
چارچوب الگوي دمينگ پايه اصلي الگوهاي تعالي سازماني و مطرح

دادن تاثير آن در کنترل مديريت کيفيت سرويس و تعالي شبكه مادر
مخابراتي کشور اشاره کرد .لذا ارتقاء مديريت کيفيت سرويس و تعالي در
صنعت ارتباطات و فناوري اطالعات و با تأکيد بر شبكه مذکور از اهميت
ويژه اي برخوردار است.

کننده اصلي ايده هاي اوليه در اين مورد است که شامل اين محدوديت ها
مي باشد :الف) توجه الگوي دمينگ بيشتر به فرآيندهاي درون سازماني
است و توجه کمي به نتايج وخروجي ها دارد .ب) در الگوي دمينگ نگاه
سيستمي به سازمان ضعيف است .ج) الگوي دمينگ فاقد مفاهيم و ارزش
هاي محوري است که جهتگيري کلي الگو را نشان دهد و بيشتر حاوي
پرسش هايي جهت مميزي مي باشد .د) فرآيند ارزيابي جايزه دمينگ تا
حدود زيادي غيرساخت يافته است .نحوه امتيازدهي ،نحوه قضاوت و
مميزي و نحوه تصميم گيري مميزان در تخصيص امتياز به موارد مشاهده
شده به ميزان زيادي به قضاوت هاي فردي ارزيابان وابسته است.
نقطه ضعف در چارچوب الگوي مالكوم بالدريج خودارزيابي است و
تا زماني که سازمان اعطا کننده جايزه تصميم نگيرد که از اعطاي جايزه
خودارزيابي از طريق يک الگو واحد صرف نظر نمايد و خودارزيابي را از
آن جدا نمايد ،اين نقص برطرف نخواهد شد ،چرا که نميتوان يک الگوي

 -4شبكه ارتباطات زیرساخت
شبكه ارتباطات زيرساخت عبارت است از مجموعه سيستم هاي شبكه
زيرساخت راه دور و بين الملل مخابرات کشور از جمله مراکز شبكه
مايكروويو ،شبكه اصلي فيبرنوري بين استاني و ايستگاه هاي زميني ماهواره
اي مخابراتي مرتبط با زيرساخت ،مراکز سوئيچينگ راه دور بين استاني و
بين الملل (مداري و بسته اي) که تامين ظرفيت هاي انتقال و راهيابي
ترافيک راه دور و بين الملل و پشتيباني و مديريت هر نوع ترافيک صوت،
تصوير و داده مورد نياز کشور (اپراتورها ،متقاضيان دولتي و غيردولتي،
اشخاص حقيقي و حقوقي و نظاير آن) در محدوده بيناستاني را برعهده
دارد [ .]27شبكه ارتباطات زيرساخت کشور داراي  4اليه به شرح شكل
 ۱مي باشد.

واحد را به عنوان يک استاندارد سنجش کيفيت و تعالي و در عين حال به
عنوان يک الگوي بهبود سازماني که الزمه اين انعطافپذيري و سفارشي
سازي است مورد استفاده قرار داد.
يكي از مشكالت استفاده از الگوي  EFQMاين است که توسط
شرکت هاي بزرگ با توجه به زمينه تجاري و اهداف و رسالت هاي
خودشان ،طراحي شده است .به همين دليل اگر چه در بسياري از
سازمانهاي کوچک و بزرگ با استفاده از اين الگو به خودارزيابي و بهبود
عملكرد خود ميپردازند ،اما نارضايتي هايي نيز در آنها وجود دارد .از
داليل مهم اين امر مرتبط و مقيدنبودن اين الگوست مگر اينكه بازنگري و
بازآفريني در آن رخ دهد.
تعداد مدل ها و چارچوب هاي مختلف بيانگر آن است که موضوع
مديريت کيفيت سرويس و تعالي براي شرکت ها بسيار مهم است .البته
جوايز ديگري در ارتباط با ارزيابي کيفيت سرويس وجود دارد ،اما اين سه
جايزه از اصلي ترين جوايز کيفيت بشمار مي آيند .از سوي ديگر دانستن
اين نكته حائز اهميت است که مدل هاي مطرح شده در اين جوايز و يا
ساير مدل هاي ارائه شده ،ژنريک و کلي هستند .بنابراين الزم است جزئيات
مدل طبق استاندارد ها و شرايط خاص ،محصول و مديريت سرويس هر
صنعت شكل گرفته و به کار رود.

شكل  :۱شبكه ارتباطات زيرساخت کشور

اين شبببكه جهت تأمين عرض باند سببرويسببهاي برخط و غيربرخط،
داراي معيار و شاخص ميبا شد و با ا ستفاده از فناوري مداري و ب سته اي
برروي بسببتر واحد ،گذردهي ترافيک را انجام مي دهد .شبببكه ارتباطات
زيرسببباخت ،بسبببتر سبببخت افزاري واحدي اسبببت که کيفيت سبببرويس
 (QOS) 2را بببا فببنبباوري IP۳ /MPLS4 Multi-Service Carrier-Class

تامينميکند .عمليات کنترل ترافيک کلي شببببكه ،کنترل ازدحام ،پايش،
عيب يابي ،بهينه سبببازي ،انتخاب درگاه ها يا سبببرورها ،توزيع بار ،تائيد
 SLA5و ضمانت کالس تجاري روي اين بستر شبكه انجام مي شود.

Localization

1

Multiprotocol Lable Switching

4

2

Service Level Agreement

5

Quality of Service
3
Internet Protocol
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شبكههاي مادر مخابراتي کشور هستند.

بومي سازي ۱مدل هاي موجود بر اساس استاندارد هاي حوزه  ICTو نشان
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رديف

معيار سنجش

عنوان شاخص

• صبورتحسباب بصبورت

 -5مدل سازی

برخط

چارچوب هدف شبكه مادر مخابراتی کشور :1چارچوب شبكه

• CRM6

امكان تجميع  OSS4و BSS5

۱

• تضببببمببيببن کببيببفببيببت

هدف مطابق شكل  2به سه اليه کلي ،اليه رسانه ،اليه انتقال 2و سرويس
تقسيم شده است.

امكان اسببتفاده از اينترفيس هاي
منبباسببببب در تجهيزات براي

2

اسببببتببفبباده از پببروتببكببل
SNMP7

مديريت يكپارچه
۳
4

امكان مديريت منابع

مديريت برخط و از راه دور

امكان مديريت ارائه سبببرويس

برقراري سببرويس ظرف 4۸

يكپارچه

ساعت
اضافه نمودن سرويس جديد

امكان مديريت توسعه سرويس

5

ظبببرف  20روز پبببس از
تصويب

يكپارچه به مفهوم اعمال مديريت يكپارچه در اليه سرويس است و

شكل  :2چارچوب هدف شبكه مادر مخابراتي کشور
•

براي رسيدن به يک مديريت يكپارچه ،بكارگيري مدل مديريت کيفيت و

عملكرد شبكه بر اساس مشتری محوری :3تامين و مديريت
پهناي باند و کيفيت سرويس براي پشتيباني از کليه سرويسهايي که

تعالي  ICTضروري است.
•

شاخ

های امنیت شبكه :بر اساس توصيه نامه ITU-T X.805

از شبكه درخواست مي شود .مشتري مداري ،تعرفه گذاري و تهيه

معماري امنيت شبكه داراي  ۳جزء ابعاد امنيت ،اليههاي امنيت و

صورتحساب را با تكيه بر کيفيت سرويس از نظر مشتري ،شامل

سطوح امنيت مي باشد.

دسترسي آسان ،پايداري سرويس ،امنيت سرويس ،سادگي استفاده
و قيمت مناسب را در مدل تعالي رعايت نمايد.

براي امنيت انتها به انتها ،ابعاد امنيت به يک سلسله مراتب از تجهيزات
و امكانات که اليه هاي امنيتي نام دارند اعمال مي شود .در توصيه نامه

های کنترلی شااب كه مادر م خابراتی کشااور:

 ۳ ،X.805اليه براي امنيت در نظر گرفته شده است :اليه امنيت زيرساخت،

شببباخصهاي کنترلي شببببكه مادر مخابراتي کشبببور به چهار شببباخص

اليه سرويس امنيت و اليه کاربرد امنيت .يک سطح امنيت ،نوع خاصي

يكپارچگي شبببكه ،امنيت شبببكه ،کيفيت سببرويس و پايداري شبببكه

ازفعاليت شبكه است که توسط ابعاد امنيت محافظت مي شود .در توصيه

دستهبندي و به دو دسته کلي انتها به انتها و اليه اي تقسيم بندي شده است.

نامه  ۳ ،X.805سطح امنيت تعريف شده است که نشان دهنده  ۳نوع

شااااخ

•

شاخ

های انتها به انتها :شاخص هاي يكپارچگي شبكه،

شاخص هاي امنيت شبكه و شاخص هاي پايداري شبكه.
•

شاخ

های الیه ای :شاخص هاي  QOSاست و در سه اليه

مورد کنترل و ارزيابي قرار مي گيرند.
•

شاخ

فعاليت حفاظت شده در شبكه مي باشد :سطح مديريت ،سطح کنترل و
سطح کاربر انتهايي.

سطوح امنيت نشان دهنده نيازهاي امنيتي خاصي هستند که به
فعاليتهاي مديريت شبكه ،فعاليت هاي کنترل و سيگنالينگ شبكه و
فعاليتهاي کاربرانتهايي مربوط مي باشد .شكل  ۳معماري امنيت از ديد

های یكپارچگی شبكه مادر مخابراتی کشور:

استاندارد  X.805را نشان مي دهد.

شاخص هاي يكپارچگي شبكه مادر مخابراتي کشور و معيار
سنجش آن به شرح جدول  ۱است.

جدول :۱شاخص هاي يكپارچگي شبكه مادر مخابراتي کشور
1

منابع مطالب نوشته شده در این بخش در شرکت ارتباطات

زیرساخت موجود است.

Business Support Systems

5
6

Transport
User-Centric
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Operations support systems

4

2

3

Customer Relationship Management
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۱6

محمد رضا زارع ،عبداله آقايي ،احمد اصل حداد ،ياسر صميمي

بر اساس استاندارد  ]۳0[ G.827ميزان  MTTR2فيبر بايد کمتر از 4
ساعت باشد.

(( )ITU-T G.826 , G.828اليه  ۱و ]۳۱[ ]2۹[ )2

شكل  :۳معماري امنيت از ديد استاندارد ]2۸[ ITU-T X.805
•

شاخص های كيفيت سرويس

(VC-4,TC-4) 150,336

> 55 to 160

)Rate (Mbit/s

0.04A

0.16A

ESR۳

0.002A

0.002A

SESR4

0.0001A

0.0002A

BBER

 QOSيعني ارائه سرويس بر اساس کارايي و يا هدف مورد توافق.

جدول  :5پارامترهاي کارايي در ماهواره

ضريب دسترسي و پارامتر هاي کارايي فيبر ،راديو ،ماهواره (اليه
۱و ،)2شاخص هاي  QOSارتباطات راه دور و بين الملل در

جداول

(( )DISAC 300-175-9اليه  ۱و]۳2[ )2
Satellite

Performance Parameter

50K-50Mb

Line Rate

90%

EFS5

جدول  :2ضريب دسترسي در فيبر (اليه  ۱و )2

<0.03%

SES6

با توجه به پارامترهاي  SLAزيرساخت

<2%

DM7

SLA

ضريب دسترسي (درصد)

مدت قطعي مجاز در ماه

1*10-5 or -7

BER۸

برنز

۹۹

 4۳2دقيقه

1*10-5 or -7

RBER۹

نقره

۹۹/4

 25۹/2دقيقه

1/78 hrs.

LBCI۱0

طال

۹۹/۹

 4۳/2دقيقه

الماس

۹۹/۹۹

 25۹ثانيه

 2الي  7نشان داده شده است.

300msec

Delay

99.4%

Availability

جدول  :6شاخص هاي کيفيت سرويس ارتباطات راه دور (اليه )2زيرساخت

جدول  :۳پارامترهاي کارايي فيبر بر اساس استاندارد ]2۹[ G.828
BBER1

Path type

)Bit rate (Kbit/s

5 × 10−5

VC-12, TC-12

2 240

1 × 10−4

VC-4, TC-4

150 336

1 × 10−4

VC-4-4c, TC-4-4c

601 344

1 × 10−4

VC-4-16c, TC-4-16c

2 405 376

LX۱۸/TR۱7

1 × 10−3

VC-4-64c, TC-4-64c

9 621 504

صادره به

مبدأ و مقصد

ABR۱۱

CER۱2

دسترسي

وارده از SC۱6/PC۱5

-

90%

-

90

80%

صادره به SC/PC

48%

90%

99%

90

80%

LTX۱۹/TX20

صادره به سيار

Loss of Bit Count Integrity
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NER۱4

(ثانيه)

صادره به

Background Block Error Ratio
Mean Time To Repair
3
Errored Second Ratio
4
Severely Errored Second Ratio
5
Error Free Seconds
6
Severely Errored Seconds
7
Degraded Minutes
8
Bit Error Rate
9 Residual Bit Error Rate

ضريب

AHT۱۳

50%

90%

99%

100

88%

50%

90%

98%

105

85%

40%

90%

99%

60

80%

Answer to Bid Ratio
)ABR to ASR Ratio (ASR: Answer to Size Ratio
13
Average Holding Time
14
Network Effectiveness Ratio
15
Primary Centre
16
Secondary Centre
17
Transmit/Receive
18
Local Exchange

1

11

2

12

10

Line Transmitter
Trnsmitter
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دسترسي

-

-

98%

90

-

-

-

99%

100

-

-

-

99%

80

-

27%

85%

98%

90

70
%

مبدأ و مقصد
وارده به  ISC۱از خارج
کشور
وارده به  ISCاز داخل
کشور (ثابت)
وارده به  ISCاز داخل
کشور (سيار)
صادره از  ISCبه خارج
کشور
صادره از  ISCبه داخل
کشور (ثابت)
صادره از  ISCبه داخل
کشور (سيار)

CER

ABR

Transaction data,
highly interactive
)(signaling
High quality services

پایداری :پايداري به معني قابليت موجود بودن يک

سرويس در اليه  ۳است که هرگاه توسط کاربري تقاضا شود بايد
بتواند بر اساس توافق خاص ما بين ارائه دهنده سرويس و متقاضي
سرويس ارائه گردد.

براي رسيدن به شاخص پايداري  CIR7يا پهناي باند تضمين شده
تعريف مي شود ( CIRبه حداقل پهناي باند اختصاص يافته به سرويس

45%

95%

99%

150

85
%

27%

85%

99%

90

75
%

ضريب دسترسي مشخص کننده امكان دسترسي سرويس گيرنده به
حداکثر سرويس هاي ارائه شده روي بستر شبكه سرويس دهنده با توجه به
پارامترهاي  SLAزيرساخت و استاندارد  ]۳۳[ ITU-T Y.1541است.

پارامتر هاي کارايي و قابليت دسترسي در اليه  ۳در جدول  ۸نشان داده
شده است.

گيرنده در دوره زماني اطالق مي شود) .زماني مي توان شبكه مادر
مخابراتي کشور را پايدار در نظر گرفت که  CIR > 0.9 cباشد که  cمقدار
مورد توافق بين سرويس گيرنده و فراهمکننده سرويس است.

مدل مدیریت سرویس شبكه مادر مخابراتی کشور
کيفيت سرويس عنصري ضروري و موردنظر براي تفاوت گذاري بين
سرويس هايي است که به جذب و مديريت مشتري ميپردازد و حرکت
رو به جلوي آن را موجب مي شود .ارائه کيفيت سرويس موفق به صورت
سرتاسر ،شبكه و عمليات سرويس نياز به طي يک پروسه دارند که از پائين
به باال و از باال به پائين جهت دستيابي به مديريت کيفيت سرويس عمل مي
کند (شكل .)4
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)Jitter (IPDV۳
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ضريب دسترسي
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data, video
)streaming
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applications of default
IP network
Real-time, jitter
sensitive, interactive
)(VoIP5, VTC6
Transaction data,
interactive

0

1 × 10-3
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کاربردها

3

1

5

4

(درصد)

QOS
Classes

جدول  :۸پارامتر هاي کارايي و قابليت دسترسي (اليه  )۳زيرساخت

Real-time, jitter
sensitive, high
interaction (VoIP,
)VTC

شكل  :4پروسه ارائه مديريت سرويس شبكه مادر مخابراتي کشور

مدل مديريت سرويس شبكه مادر مخابراتي کشور با هدف ارتقاء
کيفيت سرويس و براساس مقررات انجمن مديريت مخابراتي

()TMF۸

به

منظور شناسايي و مشخص کردن پارامترهاي سرويس وابسته به عناصر اين
شبكه و يا ارائه يک محصول  /سرويس که در مدل سرويس مشترک قابل
نگهداري باشد ،طراحي گرديده است .معيارهاي سرويس از لحاظ فني
1

Voice over Internet Protocol

2

Video Teleconferencing

6

Internet Protocol Packet Delay Variation

3

Committed Information Rate

7

Internet Protocol Packet Transfer Delay

4

Telecommunications Management Forum

8

International Switching Centre
Internet Protocol Packet Loss Ratio
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جدول  :7شاخص هاي کيفيت سرويس ارتباطات بين الملل (اليه )2

99.9

يک روز (ساعت)

يعني کمبود کانال در ساعات اوج ترافيک
6
7

کارکرد کانال در

پنج تا هشت ساعت (نرمال) ،بيش از هشت ساعت
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مي شود و يا از لحاظ غير فني شاخص هاي کليدي کيفيت ( )KQI2هستند

مديريت سرويس و ابعاد مختلف آن از جمله شرايط خاص و استاندارها،

که به مشتري مربوط ميشود .يک محيط مدل سرويس مشترک ،امكان

جوانب اقتصادي و معيارهاي امنيت و ريسک و حاکميتي موثر در حوزه

دستيابي به دادههاي اشتراکي را ايجاد مي کند که از روي مرزهاي سازماني

 ICTبا تاکيد بر شبكه مادر مخابراتي کشور به شرح شكل ۸طراحي گرديده

و عملياتي گذشته و مديريت چرخه حيات محصوالت و يا عمليات اين

است .مدل مذکور با توجه به بررسي مدلها و استانداردهاي موجود از

شبكهارتباطي را پشتيباني مي کند (شكل .)5

جمله ISMS ،VAL IT ،ITIL ،COBIT 5 ،TL 9000 ،eTOM :و  IMSبا
بهرهگيري از آخرين ويرايش مدل کيفيت اروپا بوميسازي شده است.
شكل هاي  7و  ۸به ترتيب سطوح و ارتباط بين استانداردهاي حوزه
 ICTو مدل تعالي طراحي شده را نشان مي دهند.

شكل  :5محيط مدل مديريت سرويس شبكه مادر مخابراتي کشور

مدل سرويس از يک شيوه نظاممند جهت ارزيابي عمليات سرويس و
فعاليت تجاري بهره مي گيرد .اين روش شامل درک نحوه انجام عمليات
در حال حاضر و استقرار و يكپارچه سازي منابع ديتا و فرآيندها و عمليات
مرتبط با بروزسازي سرويس ها و محصوالت جديد ميشود .اين مدل از
شكل  :7سطوح و ارتباط بين مدل ها و استانداردهاي حوزه ICT

تحليل باال به پائين و پائين به باال بهره مي گيرد.

بلوک هاي ساختماني مديريت سرويس در شكل  6نشان داده شده
است.

شكل  :6بلوکهاي ساختماني مديريت سرويس

مديريت سرويس شبكه مادر مخابراتي کشور ،مشتري و عمليات
شبكه را براي تمرکز بر اهداف مشترک که همسو کردن کشاکش بين

شكل  :۸مدل مديريت کيفيت و تعالي ICT

شبكه و مشتري است را يكپارچه مي سازد.
مدل مدیریت کیفیت و تعالی ارتباطات و فناوری اطالعات
Key Performance Indicator
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شاخص هاي کليدي کارايي ( )KPI۱ميباشند که از شبكه مذکور حاصل
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برخي از دستاوردهاي مهم اين پژوهش در صنعت  ICTکشور به قرار
زير مي باشد:
-

ارتقاء سطح کيفيت سرويس شبكه مادر مخابراتي کشور

-

ارتقاء سطح کيفيت سرويس حوزه صنعت ارتباطات و فناوري

-

بهره برداري و ارزيابي شبكه هاي ارتباطي براساس منطق و
تكنيکهاي استاندارد.

-

تجزيببه و تحليل گزارش ها و نظارت ميداني در بكارگيري اولويت
هاي تكنولوژي هاي جديد منطبق بر نيازهاي روز کشور از طريق
تعيين نيازهاي مشتري و واگذاري خدمات.

-

تبيين و تدوين اهبببداف و استراتبژي هاي کالن براساس
استانداردهاي ملّي و بين المللي.

-

بازانديشي رويكردها با استفاده از نتايج حاصل از تحليل محتوا بر
مبناي منابع اطالعاتي ،در راستاي بهينه سازي روند عملكرد
شاخص ها.
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