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  چكیده

تواند روي موفقیت  مديران ارشد سازمان تأثیر قابل توجھي را که فناوري اطالعات مي
مديران امیدوارند که درک و شناخت خود را از روشھاي . اند زمان داشته باشد، درک کردهسا

آمیز  مبتني بر فناوري اطالعات که به کار برده شده است و نیز احتمال به کار بردن موفقیت
  .آن را براي کسب مزيت رقابتي افزايش دھند

 را افزايش ITيريت و نظارت روي بنابراين ھیئت مديره و مديران اجرايي نیاز دارند که مد
 سازمان، استراتژيھا و ھدفھاي سازمان را دنبال ITدھند، براي اينکه اطمینان يابند که 

به ) IT Governance = ITG(از اينرو راھبري فناوري اطالعات . سازد کند و برآورده مي مي
قاله با ھدف اين م. شود عنوان بخش جدايي ناپذير مديريت سازمان در نظر گرفته مي

سازي آن  معرفي راھبري فناوري اطالعات و داليل اھمیت آن و آشنايي با چگونگي پیاده
تھیه شده است تا مديران را در جھت به کارگیري راھبري فناوري اطالعات در سازمانھا ياري 

  .كند
 راھبري فناوري اطالعات عبارتي است که براي توصیف اينکه چطور افراد براي مديريت يک

دھند، به  نھاد، فناوري اطالعات را درسرپرستي، نظارت،کنترل و رھبري مورد توجه قرار مي
  . شود کار برده مي

  مقدمه
در اين مقاله سعي بر آن شده است كه رھبري فناوري اطالعات معرفي شود و داليل نیاز به آن در 

  . ت شرح داده شودسازمانھا براي نظارت و سرپرستي فعالیتھاي مرتبط با فناوري اطالعا
سازمانھا نیاز دارند که به سمت فرايندگرايي حرکت کنند و آنچه که به سازمانھا در اين راه کمک كرده، 

فناوري اطالعات ستون فقرات مھمي براي فرايندھا . كند فناوري اطالعات است آنھا را پشتیباني مي
مینطور براي ايجاد يکپارچگي و بھبود در براي اينکه فناوري اطالعات در سازمانھا وارد شود و ھ. است

  .سازي شود سازمانھا الزم است براي کنترل و نظارت روي آن ، راھبري فناوري اطالعات پیاده

   در سازمانھاي سده بیست و يکمITوضعیت ساختار 

کنند و توجه مديران روي فرايندھاي  در سده بیست و يکم، سازمانھا به سمت فرايندگرايي حرکت مي
. کت متمرکز شده است، در نتیجه فناوري اطالعات، يک عامل توانمند براي اين اطالعات استشر

سازمانھا براي افزايش يکپارچگي و استاندارد کردن فرايندھا، افزايش سرعت روند جھاني شدن، 
ن سازمان فناوري اطالعات به فرايندگرا بود. بازسازي و تغییرات مکرر تجارت به فناوري اطالعات نیازمندند

در اين مسیر چھار فرايند و شش اصل مربوط به فناوري اطالعات ، سازمان را پشتیباني . کند کمک مي
ريزي، انتقال و  ، شامل برنامهIT روي سه فرايند اصلي ITچندين سال پیش، مديران اجرايي . كنند مي

published by knowclub.com

mailto:Haghighi.aida@gmail.com


 آنالیز امروزه، چھار فرايند  با تجارت متمرکز شدند اما تحلیل وITعملیات، براي دستیابي به ھماھنگي
  : مشخص کرده است که عبارتند ازITاصلي را براي سازمانھاي 

ھاي  قابلیتھاي متداول فناوري اطالعات، تکنولوژيھاي وب، بسته:  توانايي ايجاد تغییرات سازماني-
  ،... افزاري و  نرم

  ،... سپاري و   برونسفارشي کردن، درون سپاري،: حل براي الزامات استراتژيک  ارائه راه-
اي  ھاي داده وجود پايگاه: باشند اي کارآمد مي  اطمینان يافتن از خدمات زير ساختي که از نظر ھزينه-

  ،... متمرکزو
  .به کارگیري دانشھاي تخصصي: ھاي فکري  مديريت سرمايه-

  :تند ازشش اصل فناوري اطالعات که براي عملکرد مؤثر چھار فرايند ياد شده مھم ھستند عبار
  .کند که زير ساخت چگونه ايجاد و نگھداري خواھد شد  مشخص ميIT معماري : طراحي معماري-
حلھايي که باعث افزايش ھم افزايي  حلھاي کاربردي پويا و راه  شامل مديريت راه: مديريت برنامه-

  .شود مي
يريت قراردادھاي بسته  واحدھاي فناوري اطالعات مسئول مذاکره و مد: مديريت قراردادھا و منابع-

  .شده با واحدھاي تجاري داخلي و قراردادھاي خارجي ھستند
شرکتھا براي فرايندگرا شدن به مکانیزمھايي براي شناسايي، تحلیل، :  تحلیل و طراحي فرايند-

  .ذخیره و ارتباط برقرار کردن فرايندھاي تجاري نیاز دارند
  .افزاري جديد حلھاي نرم سازي راه  و پیاده براي بھبود مستمر فرايندھا: مديريت تغییر-
اطمینان يافتن از وجود متخصصین فناوري :  توسعه منابع انساني ماھر در فناوري اطالعات-

  .اطالعات با مھارتھاي مورد نیاز
 در به کارگیري فناوري اطالعات داشتند و نیز با ITاي که سازمانھاي  با توجه به ساختارھاي پیچیده

از آنھا براي به کارگیري استانداردھاي جديد يعني استفاده از استانداردھايي جامع و پیوسته توجه به نی
براي فرايندگراتر بودن سازمانھا و ھمچنین براي ايجاد ھماھنگي و يکپارچگي بین فرايندھا و ھم با توجه 

ت اقدامات مربوط به به نیاز به تخصصھاي سیستمھاي اطالعاتي و آموزش کارکنان، نیاز به کنترل و نظار
  .شد که به اين منــظور راھبري فناوري اطالعات معرفي شد فناوري اطالعات در سازمــان احساس مي

  

   

  راھبري فناوري اطالعات چیست؟

راھبري فناوري اطالعات يک . مسئولیت ھیئت مديره اجرايي است) ITG(اطالعات راھبري فناوري 
ناپذير مديريت سازمان، شامل راھبري و سازماندھي ساختارھا و فرايندھا است؛ تا  بخش جدايي

کند و  اطمینان حاصل شود که فناوري اطالعات سازمان، ھدفھا و استراتژي سازمان را پشتیباني مي
  ا نه؟دھد ي توسعه مي

ھاي منفي مديران از به کارگیري اين فناوري، شامل از بین رفتن اعتبار، تأخیر در ارائه خدمات،  تجربه
عدم کارايي فرايندھاي اصلي فناوري اطالعات سازمان و شکست اولیه آن، سازمان را برآن داشت که 

بري فناوري اطالعات اھمیت پیدا راھبري فناوري اطالعات را به کار گیرند و بنا به اين داليل بود که راھ
  .کرد و در سازمانھا به کار گرفته شد
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راھبري فناوري اطالعات براي اطمینان يافتن از دستیابي عملکرد فناوري اطالعات به ھدفھاي زير به کار 
  :شود گرفته مي

  . ھماھنگي فناوري اطالعات با سازمان و تحقق مزاياي وعده داده شده-
  .ي اطالعات براي توانمند کردن سازمان براي استفاده از فرصتھا و حداکثر کردن مزايا به کارگیري فناور-
  .اي مؤثر  به کارگیري منابع مربوط به فناوري اطالعات به گونه-

  . مديريت مناسب ريسکھاي مرتبط با فناوري اطالعات-

 به مديران و مديران به دھي سرپرستان ھاي مختلف، با گزارش راھبري فناوري اطالعات معموال در اليه
کنند و در جھت رفع آنھا  مديران اجرايي و آنھا نیز به ھیئت مديره، انحراف از ھدفھا را مشخص مي

تعامالت ھدفھا و فعالیتھاي مرتبط با . شود اقدامات و دستوركارھاي الزم با تأيید مديريت انجام مي
ھاي مختلف  توانند در اليه ده شده است و مي نمايش دا١فناوري اطالعات از ديد راھبري آنھا در شكل 

  .در سراسر سازمان به کار برده شوند

  
  

  

  چرا راھبري فناوري اطالعات اھمیت دارد؟

 اھمیت دارد اين است که اغلب، انتظارات با آنچه که در علت اينکه راھبري فناوري اطالعات بسیار
  :دھد، منطبق نیستند، در نتیجه مديريت روي موارد زير بايد انجام شود واقعیت رخ مي

  . به کارگیري امكانات فناوري اطالعات با کیفیت مناسب و به موقع و با بودجه مناسب-
  . ارزشھاي تجاري کنترل و استفاده از فناوري اطالعات براي بازگشت-
وري و کارايي در حالي که ريسکھاي فناوري اطالعات   به کارگیري فناوري اطالعات براي افزايش بھره-

  .شوند ھم کنترل مي

  چه کساني در سازمان درگیر راھبري فناوري اطالعات ھستند؟

و ھیأت مديره مسئولیت راھبري فناوري اطالعات در سازمانھا در درجه اول به عھده مديران اجرايي 
سازي  است و سپس مديران عامل بايد ساختارھاي سازماني را براي پشتیباني از اجرا و پیاده

استراتژي فناوري اطالعات، تھیه كنند و مديران اطالعات براي ايجاد پلي بین فناوري اطالعات و تجارت و 
  .رگیر ھستندھاي مشابه نیز د ھاي راھبري فناوري اطالعات و ساير کمیته نیز کمیته

  دھد؟ راھبري فناوري اطالعات چه فعالیتھايي را پوشش مي

  . نشان داده شده است٢راھبري روي پنج سطح اصلي در سازمان تمرکز دارد که در شکل 
  :دو مورد از پنج سطح اصلي خروجي ھستند که عبارتند از
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منظور از انتقال ارزش . عاتسازي مخارج و ايجاد ارزش فناوري اطال  تمرکز روي بھینه: انتقال ارزش-
  .کند اعتباري است که سازمان از به کارگیري فناوري اطالعات کسب مي

ھاي مربوط به فناوري اطالعات، بھبود اشتباھھا و عدم انطباقھا و   حفاظت از دارايي: مديريت ريسک-
  .پیوستگي و دوام عملیات و استمرار آنھا

  :تند که براي دستیابي به خروجیھا الزمندکه عبارتند ازسه مورد از پنج سطح اصلي، محرکھايي ھس
  .حلھاي تجاري  با تمرکز روي ھماھنگي استراتژي فناوري اطالعات با راه: تعیین و تنظیم استراتژي-
  . بھبود دانش و زيرساختھاي فناوري: مديريت منابع-
و نظارت بر ) شود يآنچه که تحويل داده م( پیگیري خروجي پروژه : ارزيابي و سنجش عملکرد-

  .خدمات فناوري اطالعات

  
تواند به خوبي مديريت  ھیچ يک از چھار عامل اول، بدون وجود عامل ارزيابي و سنجش عملکرد نمي

  .شود
سازي راھبري فناوري  پس از معرفي راھبري فناوري اطالعات به سازمان، براي شروع اجرا و پیاده

ان در چه وضعیتي قرار دارد، استفاده از چک لیستھاي اطالعات، براي اينکه مشخص شود که سازم
  .گیرد، روش مؤثري است مربوطه که پنج عامل ياد شده را در نظر مي

 COBIT= Control Objective: (براي اجراي کامل راھبري فناوري اطالعات، استانداردھاي مختلفي مثل
For Information & Related Technology)i) ,Cadburyو Turnbull ،وجود دارد که از میان آنھا COBIT 

 تھیه شده است و به گونه بین المللي به عنوان يک مدل خوب IT Governanceکه توسط مؤسسه 
سازي و ممیزي راھبري فناوري   و ريسکھاي مرتبط پذيرفته شده و براي پیادهITبراي کنترل اطالعات، 

  .اطالعات انتخاب شده است

  COBITچارچوب 
اخیر بديھي است که به يک چارچوب مرجع براي کنترل و امنیت در خبرھاي فناوري اطالعات در سالھاي 

نیاز است، ھمچنین نیاز بیشتري وجود دارد براي اينکه کاربران از ارائه خدمات فناوري اطالعات، از راه 
براي ھمچنین . ھاي داخلي و شخص ثالث، اطمینان حاصل كنند ممیزي خدمات ارائه شده توسط گروه

دستیابي به مزيت رقابتي و کارآمد بودن از نظر ھزينه با تکیه بر تکنولوژي، براي دستیابي به موفقیت در 
اوري اطالعات و نظارت و ارزيابي بر عملکرد سازمان، براي برآورده کردن مديريت سازمان و مديريت فن

 استفاده COBITھدفھا و الزامات تجاري در جھت پاسخگويي به نیازھا، از چارچوب مرجع به نام 
  .شود مي

  : بايد در نظر گرفته شود، عبارتند ازCOBITتعاريفي که در چارچوب 

اند،  عالیتھا و ساختارھاي سازماني که طراحي شدهھا، روشھاي اجرايي، ف  خط مشي:کنترل -
براي ايجاد اطمینان از اينکه ھدفھاي تجاري برآورده خواھند شد و از حوادث نامطلوب جلوگیري 

 .كرده، يا کاھش و يا اصالح خواھند شد
سازي روشھاي   بیان نتايج يا طرح مطلوبي که از راه پیاده: ھدفھاي کنترل فناوري اطالعات -

 .ي، کنترل يک فعالیت خاص، به دست خواھد آمداجراي
 ايجاد ارتباطات و فرايندھا براي ھدايت و کنترل سازمان براي : راھبري فناوري اطالعات -

دستیابي به ھدفھاي سازمان براي ايجاد ارزش افزوده يا ايجاد تعادل و توازن ريسکھاي حاصل 
  .از به كارگیري فناوري اطالعات و فرايندھاي آن

، توسعه خط مشیھاي واضح و مدلھاي مناسب براي امنیت و کنترل فناوري COBITاصلي پروژه ھدف 
 برآورده COBITھدف . اطالعات، براي تأيید جھاني توسط سازمانھاي تخصصي، دولتي و تجاري است

  .کردن ھدفھاي تجاري است
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  COBITاصول چارچوب 

COBITمفھوم اساسي چارچوب .  مدلي است براي راھبري فناوري اطالعاتCOBIT آن است که کنترل 
روي فناوري اطالعات از راه توجه به اينکه اطالعات بايد ھدفھا يا الزامات تجاري را پشتیباني كند، ايجاد 

  .شود مي
در سطح پايین، فعالیتھا و وظايفي وجود دارند :  در سه سطح در نظر گرفته شده استCOBITچارچوب 

فعالیتھا يک چرخه عمر دارند در حالي که . گیري مورد نیاز ھستند که براي دستیابي به نتايج قابل اندازه
  .وظايف بیشتر گسسته ھستند

  

در باالترين . اند اي از فعالیتھا و وظايف تعريف شده سپس فرايندھا در يک اليه باالتـر به عنوان مجموعه
  . اند آوري شده  است، فرايندھا در يک حوزه جمعCOBITسطح که بیشتر مورد توجه 

  : تواند از سه بعد در نظر گرفته شود ي مي از نظر مفھومCOBITبنابراين چارچوب 

اين .  فرايندھاي مربوط به فناوري اطالعات-٣ منابع فناوري اطالعات؛ -٢معیارھاي اطالعات؛  -١
  . نشان داده شده است٤ به صورت شكل COBITسه بعد در مکعب 

و سازماندھي، ريزي  برنامه: اند عبارتند از  در نظر گرفته شدهCOBITاي که در  چھار حوزه گسترده
  .سازي، تحويل و پشتیباني، نظارت ايجاد و پیاده

ھاي مربوط به  ريزي و سازماندھي، استراتژي و تاکتیکھا و نگراني گونه که در حوزه برنامه بدين
در حوزه . آوري کرد توان براي دستیابي به ھدفھاي تجاري به بھترين شکل جمع  را ميITشناسايي 
 شناخت و ايجاد استراتژي فناوري اطالعات، امكانات بايد شناسايي، سازي براي ايجاد و پیاده

در حوزه تحويل و پشتیباني، تحويل به موقع و ارائه خدمات مورد نیاز، . توسعه يافته و يا ايجاد شوند
در حوزه نظارت، . اندازي شوند گیرد و فرايندھاي پشتیباني مورد نیاز بايد راه مورد توجه قرار مي
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 الزم است که به طور منظم از نظر کیفیت و مطابقت با الزامات کنترل، مورد ITيندھاي تمامي فرا
  .ارزيابي قرار گیرند

  کنید؟  را به سازمان معرفي ميCOBITچگونه 

COBITاي را براي مديريت و کنترل منابع اطالعاتي و فناوري اطالعات،   معموال فعالیتھاي تأيید شده
  :سه گروه طراحي شده است براي COBIT. کند ايجاد مي

کند که تعادل را بین ريسكھاي سرمايه گذاري و کنترل آنھا در اغلب   کمک ميCOBIT:  براي مديران-
  .کند بیني برقرار مي محیطھاي غیر قابل پیش

 ارائه شده، توسط ITکند که اطمینان يافتن از امنیت و کنترل خدمات   کمک ميCOBIT : براي کاربران-
  .اخلي و شخص ثالثھاي د گروه

کند که مستند کردن و ارائه نظرات و عقايدشان در مورد کنترلھاي   کمک ميCOBIT : براي ممیزان-
  .داخلي فناوري اطالعات براي اطالع و آگاھي مديران، مؤثر باشد

 در يک سازمان بايد آن را به سه گروه افراد ياد شده در سازمان معرفي COBITدر نتیجه براي معرفي 
  . آگاه سازيمCOBITنیم و آنھا را از فوايد ك

   چه کساني بايد تحت تاثیر قرار گیرند؟COBITبراي پذيرش 

COBITبنابراين، .  در اصل، يک چارچوب براي مديران فناوري اطالعات و ارتباطات يک سازمان است
 در COBITجاد مديران به ويژه ايجادکنندگان خط مشي فناوري اطالعات نقش مھمي را در پذيرش و اي

  .کنند سازمان ايفا مي

ھاي راھبردي، افراد کلیدي ديگري شامل مديران  عالوه بر مديران عامل، مديران اطالعات و كمیته
  . را بپذيرندCOBITاجرايي، صاحبان فرايندھاي تجاري و مديران اصلي نیز بايد 

  

   را بپذيرد؟COBITچرا يک سازمان بايد 

  :کند، عبارتند از  تشويق ميCOBITگیرندگان اصلي را به پذيرش  داليلي که مديران و تصمیم

  .به دلیل مشکالت تجربه شده توسط سازمانھا. ١
  .نیاز مديران به نظارت بر منابع سازمان. ٢
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  . منابع فناوري اطالعات، ھزينه کل ارائه خدمات آن ممکن است کاھش يابدبا کنترل. ٣
٤ .COBIT ترس و نگراني و عدم اطمینان مديران را نسبت به برآورده نشدن ھدفھاي تجاري کاھش 

  .خواھد داد
  .اطمینان يافتن از اينکه سازمان مطابق با قوانین کاربردي و قابل اجرا است. ٥
  .COBITارتباطات بھبود يافته بین مديران، کاربران و ممیزان با به کارگیري ايجاد و برقراري . ٦
٧ .COBIT چارچوبي را براي شناسايي ريسکھاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارزيابي و کنترل آنھا ارائه 
  .نمايد مي

اند منبع  ه، ممیزيھاي يکپارچه و سراسري، خود را بھبود دادCOBITبرخي سازمانھا با به کارگیري . ٨
   .٤شماره 

   چه ھستند؟COBITحوزه و محدوديتھاي 

 چیست، براي چه به کار COBIT به طور موفق اجرا شود، ھر کسي بايد بداند که COBITبراي اينکه 
  :تواند انجام دھد؟ در اين زمینه چندين نکته وجود دارد شود و چه کاري مي برده مي

١ .COBITروشي جديد براي تفکر است .  
٢ .COBITچارچوبي است که بايد متناسب با سازمان باشد .  
٣ .COBITبايد به عنوان يک منبع مديريت، کنترل و ممیزي به کار برده شود .  
  . آگاه باشند و آموزش ببینندCOBITسازي موفق، از  کارکنان اصلي بايد براي دستیابي به يک پیاده. ٤

   را در سازمانتان اجرا کنید؟COBITچگونه 

 در سازمان، براي اجراي آن، ابتدا COBITپس از معرفي .  به آموزش احتیاج داردCOBIT موفق پذيرش
پس از تأيید، الزم است . مسئوالن اصلي بايد آشنايي کامل نسبت به آن داشته باشند و آن را بپذيرند

 در نظامنامه، خط مشي و روشھاي اجرايي به عنوان يک مدل مناسب مشخص شود و COBITکه 
  .ريزي ممیزي انجام گیرد س از راه فرمھاي نام برده شده در زير، ارزيابي ريسک و برنامهسپ

  :فرمھا عبارتند از

 شناسايي اينکه آيا فعالیتھاي ممیزي مرتبط با فرايند فناوري اطالعات : فرم فعالیتھاي پیش ممیزي-
  .شود ميگیرد؟ اين فرم توسط تیم ممیزي تکمیل  در حوزه پیش از ممیزي قرار مي

شناسايي فرايندھاي مربوط به فناوري اطالعات که با اھمیت بیشتري :  فرم خالصه گزارش بخش-
  .شود اين فرم توسط مديران بخشھا تکمیل مي. مورد توجه قرار گیرند

کمک به تیم ممیزي در شناسايي فرايندھاي مربوط به فناوري اطالعات در :  فرم ارزيابي ريسک-
اين فرم توسط تیم ممیزي يا مديران يا به طور مشترک تکمیل .  خواھد داشتجايي که ريسک وجود

  .شود مي
 براي شناسايي کساني که ھر فرايند مربوط به فناوري اطالعات را انجام :ھاي مسئول  فرم گروه-

اين فرم توسط تیم ممیزي با مشارکت مديران . دھند و کساني که مسئول نھايي ھر فرايند ھستند مي
  . شود میزي شونده تکمیل ميبخش م

  COBITانجام ممیزي با استفاده از 

  :گیرد ريزي، فرايند ممیزي براساس گامھاي زير انجام مي پس از برنامه

انواع . نوع ممیزي مورد نیاز براي بخشي که بايد ممیزي شود را انتخاب کنید: تعیین نوع ممیزي. ١
  ... .مالي، عملکرد، مطلوبیت و : زممیزيھايي که ممکن است انجام شوند، عبارتند ا

 براي COBITبعد از انتخاب نوع ممیزي، زمان آن است که ھدفھاي کنترل : تعیین ھدفھاي ممیزي. ٢
دستیابي به بینش و آگاھي بیشتر فرايندھاي مربوط به فناوري اطالعات انتخاب شده براي اين ممیزي 

  .به کار گرفته شود

در صورتي که يک برنامه ممیزي وجود داشته باشد، آن برنامه با : ريزي ممیزي توسعه و برنامه. ٣
شود و اگر برنامه ممیزي وجود نداشته باشد، از راه راھنماي   مقايسه ميCOBITراھنماي ممیزي 

مقايسه : شود در اين گام فعالیتھاي زير انجام مي. شود  يک برنامه ممیزي تھیه ميCOBITممیزي 
، افزودن COBIT، مقايسه برنامه ممیزي با برنامه ممیزي COBITکنترل ھدفھاي ممیزي با ھدفھاي 
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  .ھا و راھنماھاي سازماني و قانوني فعالیتھاي ممیزي پیشنھاد شده از راه نظامنامه
  .گیرد  انجام ميCOBITممیزي مطابق راھنماي ممیزي : انجام ممیزي. ٤

اند و ھدفھايي که  ي که برآورده شدهنوشتن نتايج با تمرکز روي ھدفھاي: نوشتن گزارش ممیزي. ٥
  ).٤ منبع شماره(اند  برآورده نشده

  گیري نتیجه

فناوري اطالعات يک بخش جدايي ناپذير از تجارت است و راھبري آن يک بخش جدايي ناپذير از مـديريت              
در راھبري فناوري اطالعات نقـشھا و مـسئولیتھا بايـد بـه طـور واضـح مـشخص شـوند و                   . سازمان است 

تـشکیل  ) در سـطح مـديريتي  (و کمیتـه اسـتراتژي   ) در سـطح اجرايـي  (ھايي مثل کمیتـه راھبـري     هکمیت
بـراي انجـام راھبـري    .  الزم اسـت COBITسـازي راھبـري، مثـل       شده، سپس يک طرح براي اجرا و پیـاده        

  : كارھاي زير بايد انجام گیرد

   تھیه چارچوب سازماني مديران-
   با ھدفھاي تجاري، ھماھنگي استراتژي فناوري اطالعات-
   شناخت ريسکھا،-
   تعريف و شناسايي سطوح فرايند،-
   شناسايي عدم انطباقھا و مغايرتھا،-
   توسعه استراتژيھاي بھبود،-
  . ارزيابي نتايج-

   .شود اين كارھا تا بھبود کامل تکرار مي
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