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 رد اهدنیآرف و اهراتخاس رییغت نآ همزال هک نارحب اب هلباقم هژورپ کی implementation)( یزاس هدایپ

 رایسب هچ .تسا یدعبدنچ و هدیچیپ رایسب یدنیآرف تسا )ناتسرامیب ،ناتسرهش( یا هقطنم ای یلم حطس

 اب دروخرب یارب بسانم یاه مسیناکم دوجو مدع و اه یگدیچیپ نیا ندیدن لیلد هب هک یباذج و رثوم یاه هژورپ

 یاه هژورپ دروم رد هلاسم نیا .دنا هدش هتشاذگ رانک هتفه ود یکی زا سپ ای دنا هدشن هدایپ هاگچیه اهنآ

 عبانم و ییاناوت متسیس هک ارچ تسا یتایح رایسب دیدج سوریو انورک یرامیب یریگ همه اب هلباقم کیمتسیس

 رید میوش راک هب تسد رید رگا( تسارذگ و دودحم اه هژورپ یرایسب یارب ور شبپ هرجنپ ،دراد یدودحم نامز و

 دنوشیمن یزاس هدایپ یتسرد هب ای تسالاب ناش تسکش لامتحا هک ییاه هژورپ یزاس هدایپ و )تسا هدش

 یعس هلاقم نیا رد نم .دراد یناوارف یلام و یناج هنیزه )دنسریم رظن هب رثوم و یلمع ذغاک یور رب دنچره(

 عمج )Implementation science( یزاس هدایپ شناد یاه هتفای و تایبرجت یانبم رب ار مهم هیصوت دنچ مدرک

 وربور نآ اب متسیس هک یسناژروا طیارش رد اه هیصوت نیا تسا نکمم نابطاخم زا یهورگ یارب .منک یدنب

 ناشن فلتخم یتشادهب یاه متسیس و اهروشک رد هباشم تایبرجت اما .دنک هولج مهمریغ ای یلمع ریغ تسا

 یزاس هدایپ نخس رگید هب و ،یزاس یموب و یریذپ فاطعنا و یبایزرا یاه مسیناکم دوجو نودب دنا هداد

 فعاضم یاه هنیزه هب رجنم و هدنام نیمز رب قفومان یمتسیس هنیزهرپ یاهحرط زا یرایسب ،یملع و هناهاگآ

  .دنا هدش

 ار سرتسد رد لح هار نیلوا هک دسریم رظن هب یهیدب یرایسب یارب سناژروا طیارش رد :نیودت و یحارط هلحرم

 یحارط و نیودت یارب هک یژرنا و تقو نازیم .درادن دوجو تقو فالتا تصرف اریز .درک ارجا تعرس هب دیاب

 ردقچ هکنیا هلمج زا یددعتم یاهروتکاف هب نآ هب خساپ و تسا یدرب هار میمصت کی دوشیم هتشاذگ تالخادم

 و گرزب یداهنشیپ هلخادم ردقچ ،دراد یزاس هدایپ یارب یا هدامآ یاه تخاسریز و اهدنیآرف لبق زا متسیس
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 کانرطخ و رب هنیزه یزاس هدایپ تسکش ردقچ ،متسیس رد مهم یاه یحارج و تارییغت دنمزاین و تسا هدیچیپ

  .)۱ لودج( دراد یگتسب ،تسا هنوگچ ور شیپ ینامز هرجنپ و ،تسا

 

 تالخادم یارجا زا شیپ نیودت و یحارط هب هجوت نازیم دروم رد یریگ میمصت :۱ لودج
 دوجوم طیارش  یریگ میمصت یاهروتکاف

 دنمزاین و تسا هدیچیپ و گرزب یداهنشیپ هلخادم ردقچ

   متسیس رد مهم یاه یحارج و تارییغت

 یریگ یپ و ،هنیطنرق ،یرگلابرغ یداهنشیپ تالخادم

 ندش لیخد دنمزاین هک دنا هدیچیپ یتالخادم التبم نارامیب

 .دنتسه یددعتم یاهنامزاس و اههورگ نیب یگنهامه و

 یا هدامآ یاه تخاسریز و اهدنیآرف لبق زا متسیس ردقچ

 دراد یزاس هدایپ یارب

 یاهمتسیس ریاس و نامرد و تشادهب یاهمتسیس

 هب ناوتیم هک دنتسه یددعتم یاه تیفرظ یاراد یمومع

 تیاضر نادنچ یشخب نیب یگنهامه دنچره .تفرگ راک

 .تسین شخب

 یا هقطنم و یلم گرزب یاه هژورپ ندروخ تسکش هنیزه تسا کانرطخ و رب هنیزه یزاس هدایپ تسکش ردقچ

 تسالاب رایسب

 و دنا هدش هتسب یریگ همه اب هلباقم ددعتم یاه هرجنپ تسا هنوگچ ور شیپ ینامز هرجنپ

 تسین متسیس یور شیپ رد یدایز نامز

 

 اب هلباقم یاه هژورپ تیقفوم سناش ندرب الاب یارب هک دسریم رظن هب دوجوم طیارش هب هجوت اب

 رایسب تیقفوم مدع هنیزه هک ارچ ،دننک لوذبم نیودت و یحارط هب یفاک هجوت دیاب ناگدنریگ میمصت یریگهمه

 نانچ و دریگ ماجنا دودحم ینامز رد دیاب یحارط دنچره .دنتسه یدعب دنچ و هدیچیپ یگمه تالخادم و تسالاب

  .دوش یناسرزورهب  rapid cycleیاهدنیآرف تروص هب نامز لوط رد دش دهاوخ هتفگ رتنییاپ هک

 

 الومعم هنالوجع یزاس هدایپ .دیراذگب یژرنا و تقو یزاس هدایپ تالخادم یحارط و نیودت یارب :۱ هیصوت
 .دوب دهاوخ قفومان

 

 .تسا مزال یددعتم تاکن هب هجوت تسا ارجا و یزاس هدایپ لباق هک یا هلخادم نیودت و یحارط یارب

 دوشیم هیصوت  .)۱( تسا هدش هصالخ دهدیم ناشن ار RE-AIM/PRISM بوچراهچ هک ۱ لکش رد تاکن نیا

 یاه هبنج یارب و دننک یسررب ار یداهنشیپ تالخادم بوچراهچ نیا نتشاذگ ور شیپ اب ناگدنریگ میمصت هک

  .دننک ادیپ لح هار فلتخم
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 RE-AIM-PRISM تالخادم یزاس هدایپ یارب یزیر همانرب بوچراهچ :۱ لکش

 
 زا هدش صخرم دارفا یارب ینفلت یریگیپ متسیس کی یزاس هدایپ« هلخادم مدق هب مدق دیراذگب

-Evidence( نییاپ هریاد نایم رد ام رظن دروم هلخادم دینک ضرف .مینک یسررب بوچراهچ نیا رد ار  »ناتسرامیب

based intervention( یزاس هدایپ تالخادم دوش نیودت دیاب هک هریاد رگید همین .دریگیم رارق 

)implementation strategies( هجوت ام رظن دروم هلخادم دننکیم کمک هک دنتسه ییاه یژتارتسا اهنیا .تسا 

 :زا دنترابع یزاس هدایپ یاه یژتارتسا زا لاثم دنچ  .دوش راگدنام و ارجا و ،هدومن بلج ار نابطاخم هقالع و

 رامیب ره هب روشورب نداد ،صیخرت دعب نارامیب هب یهافش تاحیضوت ،یعمج طابترا لیاسو هار زا تاغیلبت

 و تالحم یا هقطنم یتاعالطا کناب کی داجیا اب نارامیب یریگ یپ لیهست ،یدعب لحارم دروم رد هدش صیخرت

 خساپ یارب نارامیب یقیوشت یاه مسیناکم و ،یریگ یپ هورگ نیرت کیدزن هب رامیب ره صیصخت یارب اه سردآ

 یزاس هدایپ یاه یژتارتسا هناهاگآ یحارط و نیودت تیمها .روتارپا اب یراکمه و ینفلت یاه یریگ یپ هب نداد

 کی اب ینفلت متسیس کی طقف رکذلا قوف هلخادم دوشیم هدید هک روطنامه .تسا هلخادم دوخ زا شیی اسب هچ

 هناتسآ هب تروص نیا ریغ رد .دراد جایتحا یزاس هدایپ هنالاعف یاه یژتارتسا هب هلخادم نیا و تسین روتارپا

 .دش دهاوخ هتشاذگ رانک یهاتوک تدم زا دعب و دیسر دهاوخن نایرجم و نارامیب یهارمه و هجوت بلج
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 هب )یقیوشت یاه مسیناکم و ،غیلبت ،یناسر عالطا دننام( یزاس هدایپ لیهست یاه یژتارتسا :۲ هیصوت
 .دینک یحارط و نیودت هناهاگآ و تقد اب ار اهنآ .دنتسه مهم هلخادم دوخ هزادنا

  

 تساجنیا .دننک ادیپ تسد یصخشم فادها هب دنناوتب دیاب یزاس هدایپ یاه یژتارتسا و هلخادم بیکرت

 یارب .دوشیم ساسحا یحارط و نیودت هلحرم رد )evaluation( یبایزرا یارب هنالاعف درکیور کی هب زاین هک

 مزال ریغ ای و تیمها یب تسا نکمم یبایزرا یاهدنیآرف نیودت سناژروا طیارش رد ناگدنریگ میمصت یرایسب

 راومهان و کیرات یریسم رد تکرح المع هک ینینچنیا طیارش رد اقافتا یبایزرا یاهرایعم نتشاد اما .دنک هولج

 نارامیب ینفلت یریگیپ نیمه لثم( هلخادم یزاس هدایپ زا سپ هتفه دنچ .دنکیم ادیپ یفعاضم تیمها دنتسه

 هدایپ یتسرد هب هلخادم ایآ هک میمهفب نآ ساسا رب ات دشاب هتشاد دوجو یصخشم رایعم دیاب )هدش صیخرت

 نیا هبرجت زا و هدیباتن ور شیپ کیرات ریسم رب یرون چیه تروص نیا ریغ رد .تسا رثوم الوصا ای و هدش یزاس

 ساسا رب دناوتیم یبایزرا .میربب راک هب اه یژتارتسا رییغت ای همادا یارب میناوتب هک میا هتخوماین چیه هتفه دنچ

 راک هب یمئاد و یلمع تروص هب یبایزرا جیاتن هک تسا نآ مهم اما .دوش ماجنا هداس رایسب صخاش نیدنچ

 ناتسرامیب ،هداوناخ و نارامیب( تسا یحطس دنچ و هدیچیپ هلخادم رگا هک تسا نآ رگید مهم هتکن .دوش هتفرگ

 .دنشاب یدعب دنچ بسانت هب دیاب زین یبایزرا یاهرایعم )ییایفارغج یاه هقطنم ،اه

 

 رکف یبایزرا یاهصخاش هب نیودت هلحرم رد .تسا قفوم یزاس هدایپ بلق دنمفده و بترم یبایزرا :۳ هیصوت
 .دینک لامعا ار مزال تارییغت نآ ساسا رب و دیهد ماجنا ار یبایزرا بترم روط هب و دینک

 

RE-AIM زا یکی ناونع هب هک ،تسا یزاس هدایپ تالخادم یبایزرا هدش هتخانش رایسب بوچراهچ کی 

 یراذگتسایس و یریگ میمصت فلتخم حوطس رد نونکا مه یبایزرا یاه بوچراهچ نیرتدربراکرپ و نیرتربتعم

 رد مه هک )۱ لکش-هریاد هایس هیشاح( تسا مهم صخاش ۵ لماش بوچراهچ نیا .)۲،۳( تسارجا لاح رد

 هب RE-AIM مهم صخاش جنپ ۲ لودج .تسا یریگ راک هب لباق ارجا زا دعب یبایزرا مه و یحارط و نیودت دنیآرف

-RE بوچراهچ ساسا رب دوشیم هدید لودج رد هک روطنامه .دهدیم ناشن ار یریگ همه اب طبترم لاثم ود هارمه

AIM هلحرم رد و درمشرب ار هدش صیخرت نارامیب ینفلت یریگ یپ هلخادم یزاس هدایپ فلتخم عناوم ناوتیم 

  .درک یزیرهمانرب اهنآ اب دروخرب یارب نیودت و یحارط
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 RE-AIM یبایزرا بوچراهچ :۲ لودج

 نارامیب ینفلت یریگ یپ :۱ لاثم فیرعت صخاش
 هدش صیخرت

 یدابم رد یرگلابرغ :۲ لاثم
 اهرهش یدورو

 رد نیالنآ یراهظادوخ :۳ لاثم
 تشادهب ترازو هاگبو

Reach هعماج دارفا دصرد دنچ 
 تسد هلخادم هب فده
 )؟تفای دنهاوخ ای( ؟دناهتفای

 یریگیپ همانرب هب یفده یاههورگ هچ
 هک یناسک یارب ؟دنراد یسرتسد ینفلت
 ؟میا هدرک یرکف هچ دنرادن یسرتسد

 هب یفده یاههورگ هچ
 یدورو یدابم رد یرگلابرغ
 هچ ؟دنراد یسرتسد اهرهش
 ؟دنرادن یسرتسد یناسک

 هاگبو هب یفده یاههورگ هچ
 یبایرامیب یارب تشادهب ترازو
 یاههورگ هچ ؟دنراد یسرتسد
 یا همانرب هچ اهنآ یارب ؟دنرادن
 ؟میراد

Effectiveness و لیهست رد ینفلت یریگ یپ ایآ ؟تسا رثوم هلخادم ایآ 
 ؟تسا رثوم لزنم رد هنیطنرق شرتسگ
 رثوم درف هب درف لاقتنا شهاک رد ایآ
 نیودت هلحرم رد تسا نکمم( ؟تسا

 رورم هب اما میشاب هتشادن یدهاوش
 )تسا ییوگخساپ لباق لاوس نیا

 رد یدابم رد یرگلابرغ ایآ
 رد ایآ ؟تسا رثوم یبایرامیب
 ییایفارغج راشتنا ندرک دودحم
 تسا نکمم( ؟تسا رثوم
 )دشاب یفاکان ادتبا رد دهاوش

 یبایرامیب رد نیالنآ یراهظادوخ ایآ
 شرتسگ لرتنک رد ایآ ؟تسا رثوم
 ایآ ؟تسا رثوم یرامیب درف هب درف
 مهارف ار تامدخ هب یسرتسد
 رد دهاوش تسا نکمم( ؟دنکیم
 )دشاب یفاکان ادتبا

Adoption زا هدافتسا ییاههورگ هچ 
 ای دنا هدرک عورش ار هلخادم
 ؟دنا هدرک رارقرب طابترا نآ اب

 یناتسرامیب و ینامرد یاه میت هچ
 هدرکن هک اهنآ ؟دناهدرک عورش ار هژورپ
 یارب راک نیا ایآ ؟تسیچ ناشلیالد دنا
 نارامیب ایآ ؟دوشیم ماجنا نارامیب همه
 اه میت رایتخا رد ار تسرد تاعالطا
 عورش ینفلت یاه یریگیپ ایآ ؟دنراذگیم
 سامت هب لزنم رد نارامیب ایآ ؟دنا هدش
 ؟تسیچ عناوم هن رگا ؟دنهدیم خساپ

 ار نآ یا هقطنم یاه میت ایآ
 یقطانم هچ ؟دنا هدرک عورش
 عناوم ؟دنا هدرکن عورش ار هژورپ
  ؟تسیچ

 هاگبو هب هک یدارفا زا یناسک هچ
 ندرک رپ هب مادقا دنراد یسرتسد
 یناسک هچ ؟دنا هدرک همانشسرپ
 یلکشم ای ینارگن ایآ ؟دنا هدرکن
 هب زاین هک دراد دوجو ندرک رپ یارب
 هب زاین ایآ ؟دراد صخشم هلخادم
 یصاخ یقیوشت یاه مسیناکم
 ؟دراد دوجو دارفا بیغرت تهج
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Implementation هلخادم زا ییاههورگ هچ 
 ؟دناهدرک هدافتسا

 ایآ ؟دوشیم ماجنا رثوم ردقچ یریگ یپ
 ششوپ ییاناوت یریگ یپ یاه میت
 تاناکما ایآ ؟دنراد ار دوخ هقطنم نداد
 معا همه یارب اهدنیارف ایآ ؟تسا یفاک
 نشور نارامیب و یریگ یپ میت زا
 هچ ینفلت یریگ یپ ره زا سپ ؟تسا
 ؟دوشیم

 ارجا رثوم ردقچ یرگلابرغ
 میت یارب اهدنیارف ایآ ؟دوشیم
 هداج نارفاسم و ییارجا یاه
 یاه میت ایآ  ؟تسا نشور یا
 طابترا عورش ییاناوت یا هقطنم
 ار اه لیبموتا نارفاسم اب
 مدع و تنوشخ ایآ ؟دنراد
 همه ایآ ؟دهدیم خر یراکمه
  ؟تسیچ یدعب مدق دننادیم

 روط هب ار همانشسرپ یناسک هچ
 تاعالطا ایآ ؟دنا هدرک رپ لماک
 ؟تسارجا لباق و ایوگ هدش هئارا
 و رتهب تاعالطا دوشیم هنوگچ
 اه سردآ ایآ ؟تفرگ یرت دنمفده
 ؟دنتسرد

Maintenance ینالوط تدم رد هلخادم ایآ 
 ؟دوشیم هتفرگ راک هب رت

 همادا راک هب یریگ یپ یاه میت ایآ
 خساپ اه نفلت هب نارامیب ایآ ؟دنهدیم
 هدایپ یاه یژتارتسا هب زاین ایآ ؟دنهدیم
 دوجو اهدنیآرف رد رییغت ای رگید یزاس
 ؟دراد

 راد همادا روط هب یرگلابرغ ایآ
 هدش فقوتم ای دوشیم ارجا
 هنوگچ ؟تسیچ لیالد ؟تسا
 لیهست ار یراگدنام ناوتیم
 ؟درک

 قیرط زا یبایرامیب هک مینک هچ
 مایپ هب ایآ ؟دوشن شومارف هاگبو
 یاه هناسر زا یروآدای یاه
 یدرف رگا ؟تسا جایتحا یعمج
 رد دوب یفنم و درک رپ راب کی هک
 دناوتیم ندش تبثم تروص
 ؟دنک هدافتسا سیورس زا هرابود
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 نورد یاهرتسب رد فلتخم لماوع زا یا هدیچیپ هکبش دوشیم هدید ۱ لکش ییالاب همین رد هک روطنامه

 .دنهدیم رارق ریثات تحت ار یزاس هدایپ تیقفوم )internal and external contexts( ینامزاس نورب و ینامزاس

 نارامیب ینفلت یریگ یپ لاثم رد الثم .تسا مهم رایسب اه یگدیچیپ نیا هب هجوت یحارط و نیودت دنیآرف رد

 نیح رد نارامیب یارب مزال تاحیضوت و تاعالطا نازیم دروم رد یناتسرامیب لنسرپ تسا نکمم هدش صیخرت

 یورین نیا الومعم( دشابن بسانتم لکشم مجح اب هدش صیصخت یناسنا یورین ،دشابن هیجوت صیخرت

 رب هفاضا درکلمع کی ناونع هب ار ینفلت سامت هک تسا یتشادهب زکارم ای ناتسرامیب رد دوجوم لنسرپ یناسنا

 تلع هب نارامیب ،دننکن تینما ساسحا لنسرپ ،)دباتنرب ار هفاضا یراک راب تسا نکمم و دهدیم ماجنا هرمزور راک

 ای ،دنهدن خساپ ینفلت یاه یریگ یپ هب ای دنراذگن رایتخا رد ار تسرد سامت تاعالطا متسیس هب دامتعا مدع

 دوجو اه سامت یدنب نامز و ینفلت یاه یریگ یپ تبث و یزاس هدنورپ تهج بسانم یکینورتکلا راکوزاس

 هلحرم رد دنراذگیم ریثات تیقفوم رب هک ییاهرتسب یدعب دنچ تاذ و اه یگدیچیپ نیا هب هجوت  .دشاب هتشادن

  .تسا مهم رایسب نیودت

 

 و اه یگدیچیپ اب طبترم عناوم هب .دنوشیم هدایپ ییوتردوت و ددعتم یاهرتسب رد تالخادم :۴ هیصوت
 رکف شیپاشیپ )یداصتقا ،یسایس ،یگنهرف ،یا هقطنم ،ینامزاس ،یدرف نیب ،یدرف( فلتخم یاهرتسب
 .دیشیدنایب لح هار اهنآ یارب و دینک
 

 عناوم و اه یگدیچیپ اب ار ناگدنریگ میمصت یحارط و نیودت نامز رد هک یمهم یاهدنیآرف زا یکی

 ندرک لیخد دهد شیازفا ار یزاس هدایپ زا یطیحم تیامح لاح نیع رد و دنکیم انشآ رکذلا قوف یدعبدنچ

 دنا هدشن لیخد نیودت دنیارف رد یرثوم روط هب هک یناعفنیذ .)۴( تسا )stakeholder engagement( ناعفنیذ

 .درک دنهاوخن یزاس هدایپ یتسرد هب ار نآ دنرادن هلخادم رد )co-ownership( کرتشم تیکلام ساسحا و

 هب امش هک دننک یتاکن هجوتم ار امش تسا نکمم دننابیرگ هب تسد لکشم اب میقتسم روط هب هک یناعفنیذ

 و اه لح هار تسا نکمم ناعفنیذ رگید یوس زا .دیا هدوبن اهنآ هجوتم رگن لک هاگن ای متسیس زا یرود تلع

 دنچ زین ناعفنیذ یدعب دنچ تالخادم رد  .تسا هدیسرن ناگدننک نیودت رکف هب هک دنهد داهنشیپ یمهم تاکن

 رد و )... و یتینما یاهورین ،ییارجا لنسرپ ،ینامرد یاه میت ،یا هقطنم ناگدنریگ میمصت الثم( هدوب یدعب

  .دنتسه ندرک لیخد لباق فلتخم داعبا

 رد هک( ناتسرامیب یکشزپ لنسرپ دنناوتیم ناعفنیذ هدش صیخرت نارامیب ینفلت یریگ یپ لاثم رد

 لاقتنا و تبث یاه میت ،)دننکیم تبث ار تاعالطا هدرک یفرعم رامیب هب ار یریگ یپ متسیس صیخرت نامز
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 هک( یریگیپ ینفلت متسیس ،)دنهدیم لیکشت کینورتکلا یریگ یپ هدنورپ رامیب ره یارب هک( اه هداد یکینورتکلا

 و نارامیب راد همادا شزومآ هفیظو هک( یا هقطنم یتشادهب زکارم ،)دنراد هدهعرب ار اه سامت یارجا هفیظو

 تسکش تروص رد تسا نکمم هک( یماظتنا یورین و ،)دنراد هدهع رب ار صاخ دراوم یروضح یریگیپ

 نامز هک یدح ات تسا مزال .دنتسه )دشاب جایتحا ناشدوجو هب نییاپ یراکمه حطس اب دارفا رد ینفلت یریگیپ

 انشآ هلخادم تاییزج اب یهیجوت تاسلج یط و هدش لیخد نیودت دنیارف رد دارفا نیا دهدیم هزاجا عبانم و

 ندش هدینش هب تبسن ناعفنیذ و دشاب هتشاد دوجو مئاد دروخزاب یاه مسیناکم دیاب مه ارجا هلحرم رد .دنوش

  .دنشاب نئمطم ناشیادص

 

 .دینک لیخد یحارط و نیودت دنیارف رد )هداس ینفلت یاه سامت دح رد یتح( ار فلتخم ناعفنیذ :۵ هیصوت
 هیقب زا ،تسا لوبق لباق ،تسا یزاس یموب لباق ،تسارجا لباق اهنآ یارب هلخادم دننک سح دیاب اهنآ
 تسا نکمم ناعفنیذ .دنا هدرک نیودت ار نآ یربتعم ناربهر ،تسین هدیچیپ ،تسا رتهب دوجوم تالخادم
 .دنراذگب دیدج یاه لح هار و مهم تاکن نایرج رد ار امش

 

  تروص هب عیرس یاه یریگ میمصت دنمزاین سناژروا طیارش رد تالخادم ندرک هدایپ :یزاس ییارجا هلحرم
rapid cycle دیهد رییغت ار تالخادم یبایزرا جیاتن ساسا رب > دینک یبایزرا > دینک ارجا > دینک یحارط .تسا < 

 یرگلابرغ یاه میت هلخادم یزاس هدایپ رگا لاثم یارب .دوش رارکت ررکم روط هب دیاب هخرچ نیا ...دینک ارجا هرابود
 و دوشیم هتفرگ اه میت زا هک یدروخزاب هب هجوت اب و دوش یسررب تعرس هب دیاب تسین قفوم هقطنم کی رد
 .)۵( )۲ لکش( دیامن رییغت لح هار یزاس هدایپ یبایزرا یاه صخاش یسررب زا سپ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجا )rapid cycle( هدنوش رارکت روط هب ار یهدشرازگ >یبایزرا >ارجا >نیودت >یبایزرا دنیارف :۶ هیصوت
 .درک دنهاوخ رییغت یزاس هدایپ لوط رد و دنتسین هنایارگ عقاو یلیخ الومعم هیلوا یاه لح هار .دینک

 ارجا و یبایزرا هدنوشرارکت دنیارف :۲ لکش
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 هتکن نیا هب هجوت .تسا یریذپان فاطعنا دنکیم دیدهت ار کیمتسیس یاه هژورپ هک یتارطخ زا یکی

 دش دهاوخن یلمع دایز لامتحا هب یناگمه تباث لح هار کی یهجو دنچ و گرزب یاه متسیس رد هک تسا مهم

 هجیتن رد .تسا هتفرگن رظن رد ار توافتم تاناکما و هدننکارجا یاه طیحم و اه میت یاهتوافت و یگدیچیپ هکارچ

 و طیارش اب )adaptation( قیبطت یارب ییاه لح هار اه لمعلا روتسد و اهامنهار رد هک تسا مهم رایسب

 یددعتم یاهروتکاف ریثات تحت اه لمعلاروتسد زا یرایسب ندرک هدایپ .دوش هدید یطیحم و یا هقطنم تاناکما

 ،)دوجوم تاناکما دننام( ینامزاس ،)یهورگ راک دننام( یدرف نیب ،)ینارگن و بارطضا دننام( یدرف حطس رد

 تسا )... و هجدوب .نالک یاهتسایس( یلم و ،)کیفارت ،یسرتسد ،هقطنم رد نارامیب دادعت دننام( یا هقطنم

 .)۶( دش دنهاوخن هدایپ رد اه هلخادم زا یرایسب اه یگدیچیپ نیا نتشاد رظن رد نودب و .)۱ لکش ییالاب همین(

 

 ار یکی لح هار دنچ نیب زا دنناوتب ات دوش دامتعا یا هقطنم هدنریگ میمصت یاه میت هب دوشیم هیصوت

 یلصا بوچراهچ هب هنارادافو دیاب قیبطت نیا دنچره .دننک باختنا دراد قیبطت رتشیب اهنآ تاناکما و طیارش اب هک

  .دوب دنهاوخ تسکش هب موکحم اه هژورپ زا یرایسب یزاسیموب و قیبطت نودب .)fidelity( دریگ تروص هلخادم

 

 یریگ یپ هفیظو تاناکما و طیارش هب هتسب تسا نکمم هدش صیخرت نارامیب ینفلت یریگ یپ لاثم رد

 یزاس لیخد نایرج رد .دنریگب هدهع هب رگید یاهناگرا ای تشادهب زکرم ای ناتسرامیب ار ینفلت یاه سامت و اه

 دیاب یقیبطت یاه لح هار همه اما .دینک ادیپ یا هقطنم یاهناگرا اب یراکمه اب ار لح هار نیرتارجا لباق ناعفنیذ

 ربهر یاه ناگرا اب دیاب یزاس یموب و قیبطت دنیارف نیا .دشاب هلخادم یلصا فادها و لوصا هب یبایتسد یارب

 حوطس رد اههورگ نیب هطبار .دشاب یا هقطنم یاه میت هب دامتعا رب ضرف اما .دوش ثحب و گنهامه هژورپ

 .تسا راکنا لباقریغ مظنم و دنمتردق شیاپ و یربهر شقن دنچره .دشاب هفرطود دیاب یریگ میمصت فلتخم

 

 هب یرادافو اب یزاس یموب و قیبطت هزاجا ینادیم یاهدحاو و ناعفنیذ هب و دیشاب ریذپ فاطعنا :۷ هیصوت
 .دیهدب ار یزاس هدایپ یلصا فادها و لوصا
 

 .دوش هداد )customized feedback( یصاصتخا دروخزاب فلتخم حوطس رد ییارجا یاه میت هب

 هدش هداد ناشن یتشادهب تالخادم قفوم یزاس هدایپ رد )audit and feedback( دروخزاب و شیاپ یشخبرثا
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 هسیاقم اب و دنیبب ار دوخ درکلمع تبثم جیاتن یبیرختریغ و ملاس ییاضف رد دنناوتب دیاب اه میت و دارفا .تسا

  :تسا ریز یازجا یاراد رثوم دروخزاب .)۷( دننک حیحصت ار دوخ درکلمع اه میت ریاس اب دوخ

  .)میسرب تسا رارق یفده هچ هب( تسا صخشم حوضو هب نآ رد اهفده •

 هدش لابرغ دراوم دادعت شیازفا الثم( دنتسه لرتنک لباق اه میت طسوت اه فده هب ندیسر یژتارتسا •

 )هقطنم رد انورک ینک هشیر یاج هب .زور رد

 )یروشک رامآ یاج هب .یا هقطنم و یرهش رامآ( دنتسه یلحم و یاهقطنم حطس رد اهرامآ و اه هتفای •

 ناکما اه میت هب هک )هباشم قطانم رد هدش لابرغ دراوم طسوتم( دنراد دوجو هسیاقم یاههورگ •

  .دهدب یراذگ فده و هسیاقم

 .)یگتفه تروص هب الثم( دنمظنم و ددعتم اهدروخزاب •

  .تسا هداس بطاخم یارب اهنآ زا یریگ هجیتن و کرد و دنتسه یریوصت ناکما دح ات •

  .یلمع هاتوک یاه مایپ هارمه هب تسا هدش ارجا لباق و یلمع یاه هیصوت جیاتن ساسا رب •

  .دوش هتفرگ نابطاخم یعفادت شنکاو یولج هک دنراد هدننک تواضقریغ و تبثم نحل اه مایپ •

 دروم رد دیاب اه میت( دوش هیصوت راتفر رییغت و یسررب یارب اه میت رد رظن لدابت و ثحب یاه مسیناکم •

 .)دننک ثحب اهدروخزاب

 هفرطود دیاب اه میت اب هطبار .دنشاب هتشاد ناشتارظن هئارا یارب ار امش هب یسرتسد ییاناوت دیاب اه میت •

 .دشاب

 

 دنناوتب اه میت هک دینک فیرعت ار ییاهدنیارف و دیهدب یصاصتخا یاهدروخزاب ییارجا یاه میت هب :۸ هیصوت
  .دننک تبحص امش اب و مه اب ور شیپ یاه لح هار و اه یبایزرا دروم رد

 

 یزاس هدایپ تیقفوم یارب .تسارجا لباق لباقتم دامتعا رتسب رد اهنت دش هتفگ نونکات هچنآ همه 

 هورگ ود ره هب مدرم و ،ناگدنریگ میمصت هب ییارجا یاهوزاب ،ییارجا یاهوزاب هب ناگدنریگ میمصت دیاب اه هلخادم

 هب ار نآ درادن دامتعا یریگیپ متسیس هب هک یکشزپ ،نارامیب ینفلت یریگ یپ لاثم رد .دنشاب هتشاد دامتعا

 هب ار ینفلت یاه یریگ یپ دشاب هتشادن دامتعا هک یروتارپا ،دنکیمن هیصوت یتسرد هب صیخرت نیح رد رامیب

 خساپ الوصا ای هناقداص خساپ ینفلت یاهیریگ یپ هب دشاب هتشادن دامتعا هک یرامیب و ،دهدیمن ماجنا هنالووسم

 ،دوشیم هدید ۳ لکش رد هک روطنامه .تسا تالخادم ندرک هدایپ رد مهم رایسب یدنیآرف یزاسدامتعا .دهدیمن

 هلخادم نابطاخم .)۸( دوشیم هتخاس یجیردت و هفرطود یدنیآرف رد و دراد یددعتم یاه هبنج دامتعا
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 دامتعا یتفایرد تاعالطا هب و ،نایرجم و ناربهر هب ،همانرب یارجا رد متسیس ییاناوت هب دیاب یزاسهدایپ

 ،لباقتم طابترا و دروخزاب ،تاهابتشا هب فارتعا و تاعالطا راشتنا رد تیفافش هار زا دامتعا نیا .دنشابهتشاد

 شومارف .دیآیم تسد هب یبایتسد لباق و هنایارگ عقاو تاعقوت داجیا و ،هدش باسح و تسرد یاهراکهار هئارا

 دیاب دامتعا نیا .تسین الاب یریگ میمصت متسیس هب تبسن یمومع دامتعا حوطس زا یرایسب رد هک دینکن

  .دوش هتخاس هناهاگآ و دنمفده تروص هب و جیردت هب و اددجم

 

 دامتعا یلصا دعب هس. 3C لدم :۳ لکش

 
 
 ،تیفافش اب دامتعا هتسکش ینیچ .تسا تالخادم قفوم ندرک هدایپ یلصا هدولاش یزاسدامتعا :۹ هیصوت
 .تسا ندز دنب لباق یزاسدنمناوت و ،لباقتم هطبار
 

 همه یزاس هدایپ هژورپ ربهر .تسا ریذپ ناکما دنمناوت یربهر کی هیاس رد هدش هتفگ نونکات هچنآ همه

 ار )۱ لکش پچ تمس هشوگ( اههورگ نیب تاطابترا و ازجا نیب یگنهامه ،دنکیم لصتم مه هب ار ۱ لکش یازجا

 تمس هشوگ( توافتم طیارش هب خساپ رد اهنآ یناسرزور هب و یلصا یدربهار تامیمصت و ،دنکیم ریذپ ناکما

 :)۹( تسا ریز یاهیگژیو دنمزاین نارحب نارود رد یربهر .تسوا هدهعرب )۱ لکش تسار
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 تامیمصت داختا رد مه هلاسم نیا .دشاب هتشاد هطاحا نآ هب و دشاب هاگآ رظن دروم عوضوم زا دیاب ربهر •

 .دنکیم بلج ار ناعفنیذ هیقب دامتعا مه دنکیم کمک کدنا تقو رد حیحص

 هچنآ همه .تسا تاعالطا یروآدرگ لاح رد طیحم زا امئاد هکیلاح رد ،دریگب عطاق یتامیمصت دیاب ربهر •

 یتامیمصت هک ربهر کی هیاس رد دش هتفگ هفرطود طابترا و ناعفنیذ ندش لیخد هنیمز رد نونکات هک

 و نیودت یاهدنیآرف رد هک دندنم هقالع ناعفنیذ .داییم انعم دنکیم داختا مهم یاههاگنزب رد هناعطاق

 تسا عطاق یتامیمصت و نشور یلاور دنمزاین یزاس هدایپ هژورپ یارجا اما .دنشاب هتشاد شقن یحارط

 تینما و نانیمطا ساسحا نارحب طیارش رد دنمتردق ربهر .دریذپیم ار تامیمصت تیلووسم هک یربهر و

 .دنکیم داجیا

 ربهر .دباییم رییغت تعرس هب طیارش نارحب تیعضو رد .دشاب هاگآ نآ تارییغت و طیارش هب دیاب ربهر •

 رت هدرتسگ یاهرتسب و اهتفرشیپ و عناوم دروم رد فلتخم عبانم قیرط زا و فلتخم قرط زا دیاب

 .دنک عالطا بسک عوضوم

 تسکش یشخب نیب یعالطا یب و ،تباقر ،یراک یزاوم .دنک رارقرب طابترا اهدحاو و اهناگرا نیب دیاب ربهر •

  .دنکیم نیمضت ار یزاس هدایپ یاه هژورپ

 هجوت دامتعا بلج مهم لماع کی .دنک بلج ار یریگ میمصت و ییارجا یاهدحاو دامتعا سح دیاب ربهر •

 لباق و تسا لباقتم یسح دامتعا سح .تسا هژورپ نایرجم تمالس و تینما هب ربهر هناقداص

  .تسین ندرک یزابشقن

 

 هدش هتخانش هدنریگ میمصت کی ای کشزپ کی دناوتیم هژورپ ربهر ،نارامیب ینفلت یریگ یپ لاثم رد

 رد دامتعا لباق opinion leader کی الاب ینامزاس و یسایس هاگیاج نیع رد هک دشاب هقطنم رد یتشادهب

  .تسا هقطنم

 

 رب هوالع هک دراد دامتعا لباق و ،هاگآ ،دنمتردق یناربهر هب زاین نارحب طیارش رد قفوم یزاس هدایپ :۱۰ هیصوت
 ییارجا و یریگ میمصت فلتخم یازجا نیب گولاید و طابترا یرارقرب هب زاین تقو رد عطاق یاه یریگ میمصت
 .دنزرویم مامتها فلتخم عبانم زا زورهب تاعالطا بسک و
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