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 دسترسي بهبود 
 نگهداري و

 بيماران

(NIATx)‐ 

 



      

 NIATx - بهبود دسترسي و نگهداري بيماران

  

  

  "...از بيماران ما درمان را طي ماه نخست رها مي كنند % 60بيش از "

  "...روز است  21طول مدتي انتظار براي ارزشيابي يا پذيرش در حال حاضر "

  "...بيمار را داريم 40بيمار را پذيرش مي كنيم در حالي كه فضاي الزم براي  18به طور متوسط، ما در هر ماه "

  "...نيمي از بيماران بالقوه ي ما در قرار مالقات ارزشيابي شان حاضر نمي شوند  "

  

آيا هيچ يك از وضعيت هاي باال به نظر شما آشنا مي رسند؟ اگرپاسخ تان مثبت است مي توانيد از يادگيري    
اطالعاتي كه در پي خواهد . براي شما سود ببريد "NIATxشبكه بهبود درمان اعتياد  "بيشتر مدل پيشبرد روند 

ن درماني تهيه شده تا به سازمان هاي فعال آمد به منظور فراهم كردن ديدگاهي از اين نمونه و مدل براي رابطي
در درمان سوءمصرف مواد مخدر ياري كند تغييراتي در خط مشي ها و روندهاي خود پديد آورند تا به بهبود 

  . دسترسي مراجعان شان به درمان و نگهداري آنان بيانجامد

درمان يا درگيركردن و نگهداري آنان  اگر با موضوعاتي مانند متقاعد كردن بيماران به: مخلص كالم اين است   
! تواند به شما كمك كند مان رودررو هستيد، اطالعات حاضر ميبراي مدت كافي به منظور بهره بردن از نتايج در

  : آنگاه خواهيد توانست به سه پرسش زير پاسخ دهيد

  

 "به چه پرسش هايي مي توانم پاسخ دهم؟ NIATxبه كمك "

  "أله چه چيزي را بايد تغيير دهم؟چگونه بدانم براي حل مس"

  "چگونه خواهم دانست كه تغييرات مؤثر بوده اند يا نه؟"



  

NIATx به حل چه مشكل هايي ياري مي كند؟  

و  تأسيس شده و با سازمان هاي بهداشت رفتاري 2003در سال ) NIATx(شبكه ي بهبود درمان اعتياد    
شبكه ي . داري بيماران نيازمند به درمان اعتياد را بهبود بخشددرمان اعتياد همكاري مي كند تا دسترسي و نگه

  . بهبود درمان اعتياد بخشي از مركز مطالعات نظام ارتقاء سالمت مديسون در دانشگاه ويسكانسن است

روند را كه  دشبكه ي بهبود درمان اعتياد با سازمان هاي عضو خود و كل حوزه كار مي كند تا راهبردهاي بهبو   
  : هار مسأله ي زير مي پردازند به كارگيردبه چ

  

  افزايش پذيرش            كاهش زمان انتظار   

  

  

  افزايش نرخ ادامه مراجعه             كاهش عدم حضور   

  

شبكه ي بهبود درمان . بهبود روندها روشي است براي شناسايي، بررسي، و پيشبرد نظام جاري يك سازمان   
اعتياد مي تواند به سازمان هاي درماني كمك كند تا از بهبود روندها در خدمت پيشبرد كيفيت، در دسترس 

  . ات بازتواني استفاده نمايندبودن، و در توان پرداخت مراجعان قرار داشتن درمان وابستگي به مواد و خدم

  

  



  پنج اصل كليدي

پژوهش هاي انجام شده در اروپا، . پنج اصل كليدي مدل شبكه ي بهبود درمان اعتياد را راهبري مي كنند   
عامل كه براي تقويت تغيير در سازمان ها ضروري اند را پديد آورد  80اياالت متحده و كانادا فهرستي از 

آزمون هاي اهميت آماري آشكار كرد كه تنها پنج عامل از اين فهرست به طور . 1)1995گوستافسن و هونت، (
  : پيوسته و كامل كوشش براي فائق آمدن بر موانع در زمينه ي بهبود روندها را تحت تأثير قرار مي دهند

 درك مراجعه كنندگان و درگير كردن آنها؛ •

 حل مسأله هاي كليدي؛ •

 پرنفوذ؛گزينش يك رهبر قوي و  •

 و پيشنهاد ها از بيرون سازمان يا حوزه، و دريافت ايده ها •

 . استفاده از آزمون چرخه ي پرشتاب براي استقرار تغييرات مؤثر •

  پنج پرسش: نمونه اي براي بهبود

 اگر اين پنج اصل حقيقتاً هنگام پديد آوردن تغييرات نوآورانه در سازمان ها از اهميت برخوردار باشند، چگونه   
مي توان آنها را در روند حل مسأله براي پيشرفت سازمان ها تلفيق نمود؟ روش شبكه ي بهبود درمان اعتياد بر 

  : پاسخ به اين پنج پرسش تمركز مي كند

 در زمره ي مراجعان ما بودن چگونه است؟ •

 مي كوشيم چه چيزي را به انجام برسانيم؟  •

 شرفت است؟ چگونه بدانيم كه تغيير پديد آمده به معناي پي •

 چه تغييراتي را مي توانيم به بوته ي آزمون بگذاريم؟ •

 چگونه مي توانيم از پايداري نتيجه ها و دستاوردها اطمينان حاصل كنيم؟  •

 

  در زمره ي مراجعان ما بودن چگونه است؟: پرسش يك

بودن چگونه است، يكي از مؤثرترين ابزار ها براي كمك به مؤسسات در درك آن كه مشتري يا مراجع آنها    
نام دارد، كه در آن كاركنان نقش مراجعه كننده اي تازه و يكي از اعضاي  "نقش آفريني گام به گام"روش 

                                                            
1 Gustafson and Hundt 



هدف . عمالً روند درمان را گام به گام و همانند يك مراجعه كننده طي مي كنند خانواده اش را بازي مي كنند و
از نخستين درخواست كمك تا روند —چنين ديدگاهي. ندآن است كه مؤسسه را از نگاه مراجعه كننده ببين

به اعضاي شبكه ي بهبود درمان اعتياد ياري مي كند تجربيات مراجعه —تا ترخيص نهايي دريافت دارو،
  . كنندگان را طي دوره ي درمان و احساسات آنان درباره ي آن را درك كنند

  مي كوشيم چه چيزي را به انجام برسانيم؟ : پرسش دو

كمك مي كند تصميم بگيرند از  "تيم تغيير"به  "نقش آفريني گام به گام"اطالعات به دست آمده از روش    
روند پيشرفت فعاليت  "پروژه ي تغيير". شان اميدوارند بتوانند چه چيزي را تغيير دهند"پروژه ي تغيير"طريق 

اعضاي شبكه ي . م  جمعيتيهايي است كه بر يك هدف متمركزند؛ يك سطح مراقبت، يك مكان، و يك تي
بهبود درمان اعتياد مي آموزند چگونه پروژه ي تغيير را راهبري كنند تا افراد بيشتري جذب درمان شده و طي 

  . مدت طوالني تري درگير درمان باقي بمانند

ر اين نخستين گام در پروژه ي تغيير آن است كه مدير اجرايي سازمان يكي از كارمندان را به عنوان رهب   
اين دو به همراه هم كاركنان را فرا مي خوانند كه از تمام بخش هاي سازمان به تيم  . تغييرات منصوب كند

  . تيم مؤثر تغيير اغلب شامل يك مراجعه كننده يا مشتري حقيقي هم مي شوند. تغيير بپيوندند

  چگونه بدانيم كه تغيير پديد آمده به معناي پيشرفت است؟ : پرسش سه

  : پيش از آغاز پروژه ي تغيير، تيم  تغيير الزم است در نظر بگيرد   

 چه تغييراتي از همه مهم تر هستند؟ •

 از كجا بايد دانست كدام تغييرات مؤثر بوده اند و كدان نبوده اند؟ •

. براي پاسخ به اين پرسش ها، تيم تغيير داده هايي را پيش از، طي و پس از آزمودن تغيير گردآوري مي كند   
با استفاده از اين داده ها، اين تيم خواهد توانست ميزان پيشرفت به سوي هدف تعيين شده را بسنجد، ارزشيابي 

  : اين شش مرحله به اعضاء ياري مي كنند تا بدانند آيا آن تغيير به پيشرفت انجاميده است يا خير. و مقايسه كند

    

 

   

گردآوري -2
 داده هاي اوليه

تعيين-3
 هدف روشن

گردآوري-4
 پيوسته ي

 داده ها

رسم -5
نمودار از  
 پيشرفت

تعريف -1 پرسش-6
 اقدامات



تيم  هاي تغيير اقدامات و تعاريف واضح و روشني را پيش از آغاز پروژه ي . اقدامات خود را تعريف كنيد - 1
داده و مورد توافق ذينفعان كليدي  اين اقدامات بايد اهداف پروژه را به وضوح توضيح. تغيير تعريف كنند

 .نيز باشند
تيم  تغيير نقطه اي را براي آغاز تغيير مشخص مي كند و سپس با . داده هاي اوليه را گردآوري كنيد - 2

حركت عقب رونده از آن نقطه، داده هاي دو يا سه ماه پيش از اعمال هر گونه تغيير را گردآوري مي 
 . نمايد

 %. 25تا % 65هدف مشخصي را تعيين كنيد؛ به عنوان مثال، كاهش عدم حضور مراجعان از  - 3

يكي از قسمت هاي مهم پروژه ي تغيير گردآوري . به شيوه اي پيوسته به گردآوري داده ها بپردازيد -4
 . داده هاي سنجشيِ پيوسته و مرتب با استفاده از تعاريف مورد توافق است

پس از تغيير را -و-طي زمان، مؤسسه ي شما داده هاي پيش. دار ببريدپيشرفت خود را روي نمو - 5
اين داده ها را هم با تيم  تغيير و هم با ديگران در سازمان خود به همخوانش . گردآوري خواهد كرد

نمودارها مؤثرند؛ اما حتي اين روش هاي كمكي تصويري هم بايد تنها يك محورساده را دنبال .  بگذاريد
 . مودار، يك پياميك ن: كنند

 اين اطالعات مي خواهد چه چيزي درباره ي سازمان به من بگويد؟. پرسش كنيد -6

اقدام  -بررسي - انجام -چه تغييراتي را مي توانيم به بوته ي آزمون بگذاريم؟ چرخه ي برنامه. 4
  2)بابا(

يم  تغيير يك چرخه ي  پس از بكارگيري روش نقش آفريني گام به گام براي شناسايي حوزه هاي تغيير، ت   
  . را تكميل مي كند تا يك ايده ي تغيير را به اقدام تبديل كند) بابا(اقدام  - بررسي -انجام -برنامه

                                                      
 تغييري را كه مي خواهيد پديد آوريد، و نيز شيوه هاي سنجش اين كه آيا آن تغيير :برنامه ريزي •

هدف ": اعضاي تيم  تغيير بايد از خود بپرسند. پيشرفت محسوب مي شود يا خير را برنامه ريزي كنيد
اين تغيير چيست؟ و چگونه مي توانيم بيازماييم آيا به آن هدف رسيده ايم يا خير؟ بنا بر پيش بيني ما 
                                                            
2 Plan–Do–Study–Act (PDSA) 

ب

• ا
با

ا



چه كسي؛ چه چيز؛ ( چه اتفاقي خواهد افتاد؟ به منظور آمادگي براي آزمون چه گام هايي الزم است
 ؟  )كجا؛ كي

 
شروع به . مشكالت و مشاهدات غيرمنتظره را مستندسازي كنيد. برنامه را انجام دهيد: انجام برنامه •

  .تجزيه و تحليل داده ها كنيد
 

نتيجه هاي حقيقي را با نتيجه . تجزيه و تحليل داده ها را كامل كنيد. يافته ها را بررسي كنيد: بررسي •
 .آيا تغيير بپيشرفت انجاميده است؟ اگر آري، چرا، و اگر نه هم، چرا. بيني شده مقايسه كنيدهاي پيش 

 
آيا دامنه ي تغيير مورد نظر بايد گسترده تر شود يا . بر اساس دانش و يافته هاي تازه اقدام كنيد: اقدام •

ازگار كرد، يا از آن صرف تحت شرايط متفاوتي ارزشيابي گردد؟ آيا بايد تغيير ياد شده را اعمال كرد، س
 نظر نمود؟ چرخه ي بعدي چه خواهد بود؟ 

  

 چگونه مي توانيم از پايداري نتيجه ها و دستاوردها اطمينان حاصل كنيم؟ : پرسش پنج - 5

تيم هاي موفق همواره با پايش مستمر تاثيرگذاريِ تغيير، آن را در سازمان خود زنده و فعال نگه مي    
را با شرايطي كه بايد تغيير كند سازگار مي نمايند تا اجازه دهند به شكل الزم  همچنين تغيير دارند، و

  . تكامل پيدا كند، به شيوه اي كه دستاورد ها ادامه يابند

  از كجا بدانيم اين روش مؤثر است؟

در هر چهار هدف پروژه  NIATxاعضاي   نضج گرفت، 2003از همان زماني كه اين برنامه در سال    
، اعضا، به طور متوسط، 2006از ماه مارس . پيشرفت هايي را كسب نموده و به معرض نمايش گذارده اند

  :پيشرفت هاي زير را گزارش نموده اند

 )سازمان 31طبق گزارش (كاهش در زمان انتظار % 34.8 •
 )ازمانس 27طبق گزارش (كاهش در عدم حضور در قرارهاي گذاشته شده % 33.0 •
 )سازمان 22طبق گزارش (افزايش درپذيرش % 21.5 •
 )سازمان 31طبق گزارش (روز  30افزايش در استمرار درمان از مرحله ي اول تا چهارم طي % 22.3 •

  



  NIATx :www.niatx.netسايت  وب

NIATx  سايتش به اعضا خود و ديگر عالقمندان اين حوزه گستره اي از اطالعات، منابع، و  از طريق وب  
اين وبسايت به طور مرتب روزآمد شده و مقاالتي در زمينه ي بهبود . ابزارهاي پيشبرد روندها را ارايه مي كند

را در اختيار  NIATxروندها، پيشنهادها و ايده هايي براي تغيير، و بهترين روش هاي انجام شده توسط اعضاي 
همچنين، درباره ي برنامه و سخنراني هاي آتي، انتشارات مرتبط، و ديگر منابع دنياي مجازي . مي گذارد

اطالعاتي ارايه مي دهد تا به سازمان ها و موسسات  ترك اعتياد و بهداشت رفتاري ياري كند تا دسترسي و 
بخش درمان  Dدر جلد  NIATxگونگي استفاده از وبسايت راهنمايي براي چ. درمان ترك اعتياد را بهبود بخشند

 : روي وبسايت پيش بيني شده كه در پيوند زير قابل دسترسي است

http://www.uclaisap.org/InternationalProjects/html/unodc/TrainingVolumes/Vol
ume%20D/training‐package‐volD.html. 

به خاطرايجاد امكان توضيح اين كه چگونه توان به موسسات در زمينه ي  Treatnetاز  NIATxكاركنان    
از طريق پست  از شما دعوت مي شود تا. بهبود دسترسي و ترك اعتياد كمك كرد، سپاسگزاري مي كنند

  . با ما در تماس باشيد و هر گونه پرسش خود را با ما در ميان بگذاريد info@niatx.net الكترونيكي 

  

     NIATxگشتي كوتاه در وبسايت 
 )www.niatx.net( 



 

ر ناوبري در باال چهار نوا •
: كليدي را نشان مي دهد

بهبود  ،NIATxدرباره ي 
روندها، شبكه سازي، و 

 .داده ها و اندازه گيري
 

در صفحه ي نخست  •
داستان  NIATxوبسايت 

ها، منابع، و موارد مطالعه 
ي موردي را ارايه مي 
دهد كه بيانگر كار و 
وظايف موسسات عضو 

 .است
 

در پايين صفحه ي  •
وبسايت تقويمي نخست 

از برنامه هاي آتي تعبيه 
 .شده است



  

  

بهبود  ، NIATxتاريخچه اي درباره ي  "NIATxدرباره ي "بخش 
 .روندها، و مهمترين ِ منابع ما، يعني مردم، سخن مي گويد

بخش 
 خالصه

براي كساني 
كه مي 
خواهند 

خالصه اي از 
فعاليت هاي 

NIATx 
داشته 

باشند، نقطه 
ي آغاز به 

ا

چهار  NIATxمدل 
اصل، راه هاي  5هدف، 

كليدي براي بهبود، و 
مدل همراه با يادگيري 

به  NIATxرا كه بنياد 
شمار مي آيد توضيح 

 .مي دهد

درباره ي  مردمبخش 
سازمان هاي عضو، حاميان 
ما، و كاركناني كه مسوول 
هربخش هستند اطالعاتي 

.ارايه مي كند



  

  

  

  
  

  

  

  

  

تركيبي مطلوب و خوب از نظريه و عمل در زمينه بهبود روندها بخش 
  .ي بهبود روندها ارايه مي دهد

يكي از ارزشمندترين بخش 
 عملي ها دروبسايت، بخش

است كه در آن موردهاي 
مطالعاتي و ديگر مطالب 

نشان داده شده و جزييات 
آن كه چگونه سازمان هاي 

بهبود روندها  NIATxعضو 
را در عمل پياده مي كنند و 
نيز درباره ي آثار آنها روي 
اهداف بلند مدت اطالعاتي 

 .ارايه مي كند
هاي  مفيد براي انجام فعاليت ابزاراين بخش 

بهبود، مانند توفان فكري، حل مسأله، و 
 .مي دهداجراي مطلوب را ارائه

 بخش
، انتشارات
كه منابع 
خوب و 

تي مقاال
درباره ي 

بهبود روندها 
مي  را ارائه
.كند

نقطه اي  تازه واردبخش 
است كه تازه واردان كه با 

بود روندها آشنا نيستند به
اصول اوليه و روش ها را 

 .مي آموزند



  

  

  

  

  
  

  

بخشي است داراي منابع كه تبادل ايده ها و اطالعات بين اعضا را  شبكه سازي
  .تسهيل مي كند

نمايي  تقويم
كوچك و مفيد از 
اتفاقات گذشته و 
آينده ي مرتبط 

فراهم  NIATxبا 
 .مي كند

بخشي است كه به  اخبار الكترونيك
بازديدكنندگان امكان آن را مي دهد كه 

 NIATxمشترك ماهنامه ي الكترونيكي 
 .بشوند يا عضويت خود را باطل كنند



NIATx نمودار هوشمند؛  

  NIATxرهنمودي كوتاه بر نمونه ي بهبود روند  

  
  

  پيشينه 

بنياد  -راهي به سوي بهبودي"مشاركتي است بين برنامه ي  NIATxشبكه ي بهبود درمان اعتياد يا 
سوءمصرف مواد، و ] مبارزه با[، مؤسسه ي ملي )مي خوانيم STARكه به اختصار آن را (رابرت وود جانسون 

  . شماري از سازمان هاي مستقل كه در حوزه ي درمان اعتياد فعاليت دارند

درمان اعتياد همكاري مي كند تا از ظرفيت هاي آنان  ه كنندگانئشبكه ي بهبود درمان اعتياد با ارا
استفاده ي مؤثرتري  بشود ، و راهبردهايي را به منظور پيشبرد دسترسي به درمان و ترك اعتياد در اختيار آنها 

همچنين، اين شبكه به عنوان شريك علمي در چهارچوب مطالعات مركز ارتقاي سالمت دانشگاه . مي گذارد
سن، ابزارهايي نوآورانه ، موارد مطالعاتي و پژوهشي در اختيار اين گروه ها قرار مي دهد تا مدي -ويسكانسن

محور و  -اين نمونه، مدلي برخاسته از كيفيت، كاربر. استفاده از نمونه ي بهبود روند ِ خود را ترغيب نمايد
ي كه مراجعه كنندگان دريافت مدار است، و در تغيير روش هاي كاري اعضا و كيفيت خدمات مراقبتي ا -برآيند

  .مي دارند، نقش تأثيرگذاري داشته است

شبكه ي بهبود درمان اعتياد، با تمركز بر چهار هدف زير، تغيير نظام ها و نوآوري را  -چهار هدف 
  : ترغيب مي نمايد

بين نخستين درخواست براي دريافت خدمات و نخستين جلسه كاهش زمان انتظار  -
 ي درمان؛



 و ورود به چرخه ي درمان؛افزايش پذيرش   -

كه در جلسات درماني تعيين شده حضور پيدا نمي كنند، از طريق كاهش مواردي  -
 و ،كاستن از شمار بيماراني كه نظم در قرار مالقات هاي خود را رعايت نمي كنند

  .از نخستين تا چهارمين جلسه ي درمانافزايش استمرار  -

فعال (روشي كه ما به موفقيت آن ياري كرده ايم، سبب تغييرات اساسي در سازمان هاي  –نتيجه ها 
   :نتايج معمول به دست آمده عبارت بوده اند از. سراسر كشور شده است) در حوزه در

                   )سازمان27گزارش شده از سوي (كاهش غيبت از جلسات    )سازمان 31گزارش شده از سوي (كاهش زمان انتظار 

                                                                                    
  

  )سازمان 31گزارش شده از سوي (ايش استمرار زاف         )سازمان 22گزارش شده از سوي (افزايش پذيرش 

                                                                                                       

 (Data current March 2006) 

  



  شبكه ي بهبود درمان اعتيادپنج اصل كليدي 

 مراجعه كننده را درك كنيد و او را در روند كار درگير سازيد؛ - 1

 !مديران مجموعه ها بربايند، مرتفع كنيدمشكالت كليدي را، كه مي توانند خواب را از چشم  - 2

 فردي قدرتمند و با نفوذ را به عنوان راهبر تغيير برگزينيد؛  - 3

 از بيرون از سازمان يا حوزه ي كاري، ايده ها و پيشنهاداتي را بپذيريد، و - 4

    .  براي استقرار و ايجاد تغييرات مؤثر بهره بجوييد "چرخه ي پرسرعت"از روش  - 5

  

 

 

 درآوردن پروژه ي تغييربه اجرا 

  هدف واحد، سطح يكسان مراقبت، مكان واحد، جمعيت واحد

 

پروژه ي خود را بر پايه ي  پنج پرسش استوار 
  :كنيد

  :براي اين نقش هاي كليدي افرادي را بيابيد

مشتري ِ ما بودن چه حسي دارد و چگونه  .1
  است؟

 "راهبر تغيير"مسوول انتصاب  :حامي اجرايي •
بوده، و مي كوشد تا تمامي موانع بر سر راه 

  ما مي كوشيم چه دستاوردي داشته باشيم؟ .2  . پروژه ي تغيير را از ميان بردارد

از كجا بدانيم كه هر تغييري برابر با پيشرفت و  .3
  بهبود است؟

مسوول برآوردن راهبري، انرژي، : راهبر تغيير •
براي اجراي پروژه ي تغيير به  انگيزه و اشتياق



  .طور روزانه است

كدام دسته از تغييرات را مي توان آزمود كه به  .4
  پيشرفت و بهبودي منجر مي شوند؟

كاركناني كه برگزيده  :تيم اعمال تغييرات •
  . مي شوند تا بر پروژه ي تغيير به كار بپردازند

چگونه مي توانيم سبب مانايي و پايداري  .5
  بهبود گرديم؟پيشرفت و 

 

  .آغاز كنيد] در محل[ با يك گشت و سركشي 

به همان شيوه اي كه يك مراجعه كننده تجربه مي –طي يك سركشي و گشت، كاركنان فرآيند درمان را 
هدف آن است كه كاركنان بتوانند مؤسسه . با مراحلي آشنا كنيد كه مراجعه كنندگان از سر مي گذرانند—كند

از نخستين —در پيش گرفتن چنين چشم اندازي نسبت به خدمات درماني . را از ديد مراجعه كنندگان ببينند
ي توان فهميد مراجعه بهترين و مفيدترين راهي است كه م—تماس، تا مرحله ي پذيرش و دست آخر ترخيص

  . كنندگان چگونه احساسي دارند، و چگونه مي توان خدمات بهتري در اختيار آنان گذاشت

  PDSAآزمودن و به اجرا درآوردن تغييرات با استفاده از چرخه هاي 

راهي مؤثر براي يادگيري در سازمان هستند تا كاركنان بدانند چه چيز در مجموعه كارآيي  PDSAچرخه هاي 
هر چرخه ي . اين چرخه ها بايد سنگ بناي هر تغييري باشند كه اعمال مي كنيد. بهتر و مؤثرتر خواهد داشت

PDSA  اجرا؛ بررسي و مطالعهبرنامه ريزي؛ "با يك برنامه آغاز شده و با اقدامي مبتني بر يادگيري ناشي از" 
  :پايان مي يابد



  

هدف اين تغيير يا ": از خود بپرسيد. تغيير يا آزمون مورد نظرتان را برنامه ريزي كنيد!  برنامه ريزي كنيد
آزمون چيست؟ و چگونه بايد دانست كه تغيير مورد آزمون به بهبودي و پيشرفت خواهد انجاميد؟ پيش بيني مي 

؟ براي آمادگي به منظور آزمون چه گام هايي بايد برداشته شوند و چه ترتيباتي بايد داده كنيد چه اتفاقي بيفتد
  )چه كسي؟ كجا؟ چگونه؟ كي؟(شوند؟ 

تجزيه و . مشكالت و مشاهدات پيش بيني نشده را مستند سازي و ثبت كنيد. برنامه را اجرا كنيد! اجرا كنيد 
  . تحليل داده ها را آغاز كنيد

تحليل داده ها را تكميل كرده و نتايج حقيقي را با نتيجي كه از . نتايج را بررسي كنيد !بررسي كنيدمطالعه و 
آيا اين تغيير به پيشرفت انجاميده است؟ اگر آري، چرا؛ و اگر نه، چرا؟ . قبل پيش بيني كرده بوديد مقايسه كنيد

  .درس آموخته ها را خالصه كنيد

آيا تغيير مورد نظر مي تواند در ابعاد بزرگتري اعمال گردد، . تازه اقدام كنيدبراساس دانسته هاي  !اقدام كنيد
يا در شرايطي متفاوت باز هم امتحان شود؟ آيا اين تغيير را بايد در پيش گرفت؛ سازگار و منطبِق نمود يا اصال 

  كنار گذاشت؟ چرخه ي بعدي چه خواهد بود؟

  

  
  



                                                                                                اندازه گيري تغيير

با گردآوري داده ها پيش از، طي و پس از اعمال تغييرات، مي توانيد پيشرفت مؤسسه ي خود را در رابطه با 
روند اندازه گيري تغييرات بايد سبب افزايش آهنگ . اهداف تعيين شده، اندازه گيري، ارزيابي و مقايسه كنيد

چيده ي اندازه گيري، از اندازه گيري هاي بهتر است به جاي صرف وقت براي ايجاد نظام هاي پي. پيشرفت گردد
  . ساده استفاده كنيد

به اين منظور، . پيدا كنيد NIATx نزدعالقمنديد اطالعات بيشتري داشته باشيد؟ مي توانيد اين اطالعات را 
بفرماييد، و يا به آدرس ايميل مراجعه  www.niatx.netو هم به وبسايت  NIATxمي توانيد هم به دفاتر 

info@niatx.net  پيام بفرستيد تا بدانيد چگونه مي توانيد منابعي را بيابيد كه به سازمان تان در ارتقاء
 !عمليات و فعاليت ها و نيز بهبود زندگي مراجعه كنندگانش ياري كند

 

  

  

 

  


