
  2(CTI)()مدلی تجربی برای پیشگیری از بی خانمانی در جمعیتهای پر خطر1مداخله ی مبتنی بر زمانمدل  -

اعت ٍ ّذف ارایِ ی  ایي هذل تزای پیؾگیزی اس تی خاًواًی تیي افزاد تا تیواری ّای عخت رٍاًی عزاحی ؽذُ

یه اعت ایي هذل  سًذگی در اختواعتِ  هزالثتی  اس هَعغات فزد  تیوار  عی دٍرُ اًتمالخذهات هزالثتی 

وِ تزا ی خاًَادُ ّا ی تی خاًواى  وِ عَء هصزف هَاد یا هؾىالت رٍاى دارًذ اعت  در سطح فردیهذاخلِ 

در تیواراى هثتال تِ اػصاب ٍ رٍاًی اعت وِ اس  3َ ّذف آى واّؼ خغز تی خاًواًی ٍ دیگز ًتایح هضزهَثز اعت

اس تی خاًواى ؽذى یؼٌی پیؾگیزی  پیشگیری اولیههم شامل   روشهَعغات تزخیص هی ؽًَذ ّذف ایي 

هذت تی خاًواًی ٍ اثزات عَالًی هذت آى واّؼ تذیي ؽىل وِ  پیشگیری ثانویه استٍ ّن ؽاهل افزاد 

ایي ّذف  را تِ دٍ ؽیَُ ی اصلی اًدام هی دّذ ؛اس عزیك تمَیت پیًَذّای عَالًی هذت تیي   CTI. هذلیاتذ

ُ ، خاًَادُ ٍ  دٍعتاى ٍ  ًیش تا فزاّن وزدى حوایتْای ػولی ٍ ػاعفی عی دٍرُ گذار  افزاد افزاد خذهات  دٌّذ

هثتال تِ تیوار ی ّای اػصاب ٍ رٍاى اس هَعغِ تِ خاهؼِ . خٌثِ ی هْن ایي هذل خذهات پظ اس تزخیص 

عَر هؼوَل ایي  تَعظ هذدواراى اختواػی اعت وِ تا تیواراى عی هَعغِ سدایی ایداد ارتثاط هی وٌٌذ . تِ

هذدواراى اختواػی وار ؽٌاعی ٍ یا وار ؽٌاعی ارؽذ ّغتٌذ وِ تحت ًظز یه عَپز ٍایشر تا تدزتِ ، حزفِ ای ، 

                                                           
 

 
2 Critical Time intervention 

3
 adverse 



تالیٌی ٍ آهَسػ دیذُ فؼالیت هی وٌٌذ ، هذدواراى اختواػی تایذ هٌؼغف ٍ خالق تَدُ  تِ ػالٍُ تِ راحتی در 

 گیزد : خاهؼِ وا روٌٌذ  هذاخلِ در عِ هزحلِ اًدام هی

 اًتمال تِ خاهؼِ ؛ -1

 4دٍرُ ی آسهایؾی خزٍج اس هزالثت  -2

 خزٍج اس هزالثت 5 -3

 اًتمال تِ خاهؼِ 

هزحلِ ی اٍل هتوز وش تز فزاّن ًوَدى حوایت فؾزدُ ٍ ارسیاتی هٌاتؼی خارخی تزا ی اًتمال تِ یه هزالثت 

خاهؼِ ای اعت تِ عَر ایذُ آل هذدواراى اختواػی ؽزٍع تِ وار تا هزاخغ هی ًوایٌذ لثل ا سایٌىِ اٍ ٍارد یه 

عوی اًدام ؽَد  تغتِ تِ هَعغِ ٍ ًمؾی خاًِ در اختواع ؽَد. ایي  وار هی تَاًذ تِ صَرت رعوی یا غیز ر 

وِ  هذدوار اختواػی در هَعغِ دارد ٍ هوىي اعت ؽاهل هاللاتْای هتؼذد ٍ یا فمظ یه یا دٍ ارتثاط تا 

ؽذ.ایي هاللاتْا لثل اس تزخیص خیلی هْن اعت چَى هذدوار اختواػی تایذ ایداد یه ارتثاط هَثز تىٌذ تا 

هَعغِ حوایت تىٌذ . عی ّفتِ ّای اٍل ،هذدوار اختواػی یه عغح تتَاًذ اس هزاخغ تؼذ اس تزخیص اس 

تاالیی اس ارتثاط تا هزاخغ را اس عزیك تاسدیذ هٌشل ٍ یا تلفي ّای هزتة دارد.درهاى رٍاًپشؽىی هی تَاًذ تا 

خایگشیي ؽذى همذهات اختوا ػی وافی  اداهِ یاتذ ٍ  ایي اعویٌاى  ایداد گزددوِ در هاى عی ایي دٍرُ ی 
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5 Transer of care 



ار لغغ ًخَاّذ ؽذ . هذدخَیاى در لزار هاللاتْا تا فزاّن وٌٌذُ ی اختواػی)فزد ارایِ دٌّذُ ی خذهات در گذ

خارج اس هَعغِ ( وِ اًتخاب ؽذُ  هاًٌذ ولیٌیىْای پشؽىی ٍ عالهت رٍاى ؽزوت هی وٌٌذ. هذدوار 

افزاد اصلی هؼوَال هزالثت اختواػی ػالٍُ تز ایي افزاد ولیذی را در هحل الاهت فزد هاللات هی وٌذ  ایي 

وٌٌذگاى اٍلیِ در هحیظ خاًگی یا وا روٌاى در هَعغِ ّغتٌذ اها د رتزخی هَارد ّن هوىي اعت هذیز یه 

ّتل یا یه ّوغایِ ی فؼال تاؽذ . هذدوار اختوا ػی پیؾٌْاد  حوایت را تِ ایي افزاد هی دّذ در حالی وِ  

ی تاؽذ اٍ در دعتزط اعت تا یه ٍاعغِ تیي آًْا ٍ هزاخغ ایي هْن را ّن آؽىار هی عاسد سهاًی وِ ضزٍر

تاؽذ .آًْا در راتغِ تا خغزات  تالمَُ ی اعىاى تحث هی وٌٌذ ٍ تالػ هی وٌٌذ راّْایی را تزای پیؾگیزی اس 

ایي خغزات  تالمَُ یا اعتزاتضی ّای عاسگاری هوىي ؽٌاعایی وزدُ ٍ هٌاتغ ووىی را  هَرد تحث لزار دٌّذ ٍ 

یه تحزاى رٍی هی دّذ هذدوار اختواػی ّوچٌیي تا هزاخغ ٍ هزالثت وٌٌذُ ی اٍلیِ اٍ تز رٍی لتی وِ 

هْارتْای حل هغالِ هاًٌذ ایٌىِ چگًَِ تِ یىذیگز گَػ وٌٌذ ٍ چگًَِ تا یىذیگز صحثت وٌٌذ  تذٍى ایٌىِ 

در تالػ خْت عاسگاری  ٍارد درگیزی ؽًَذ. وار هی وٌذ  سهاًی وِ هزاخغ ، هزالة اٍلیِ ٍ یا  ًیزٍی اًغاًی

"آهَسػ رٍاًی"تا یىذیگز ّغتٌذ احتوال تٌؼ ٍخَد دارد ایي وار تؼضی ٍلتْا ؽىلی اس
تِ خاًَادُ اعت  6

سهاًی وِ هذدوار اختواػی تالػ هی وٌذ  اػضای خاًَادُ  را در تارُ ی تیواری رٍاًی آهَسػ دّذ . آهَسػ 

ًذ افشایؼ هی دّذ ٍ هٌدز تِ ایي فْن هی ؽَد وِ ّای رٍاًی اغلة حوایت خاًَاد را تِ ػٌَاى خَیؾاٍ

هؾىالت رفتاری اثزات تیؾتزی اس ارفتار تذ یا عَء هصزف هَاد دارًذ تِ ػٌَاى ًوًَِ  سهاًی وِ هزالة اٍلیِ 
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هادری تا تاریخچِ ی  عَء هَاد ّغت وِ تؼذ اس تاسگؾت هزاخغ تِ خاًِ دٍتارُ ػَد هصزف دارد تْتزیي ووه 

 عت  ایي تاؽذ  وِ هزاخغ در هىاًْا ی خایگشیي  دیگز عىٌی گشیٌذ .تِ هزاخغ هوىي ا

عی هاللاتْا ی فؾزدُ ی اٍلیِ هذدوار اختواػی  ّوچٌیي دادّایی را وِ تزای تزًاهِ ریشی درهاى عی دٍرُ 

ی گذار هَرد ًیاس ّغتٌذ خوغ آٍری هی وٌٌذ  اٍ تا هزاخغ ٍ تاهیي وٌٌذُ ی خذهات وا رهی وٌذ تا اعویٌاى  

اس هذیزیت هالی ، وٌتزل عَء هصزف هَاد ٍ.. تذعت آٍرد . عی ایي دٍرُ ی آغاسیي ، هذدوار اختواػی 

ّوچٌیي  تایذ تؾخیص دّذ وِ فمذاى هؾاروت هزاخغ در تزخی تزًاهِ ّا هوىي اعت ًؾاى دّذ وِ خذهات 

زف هَاد تَضیح هی دّذ هٌغثك ٍ عاسگار تا ًیاسّای  اٍ ًثَدُ اعت تزای هثال هزد خَاًی تا هؾىل عَ ء هص

وِ اٍ ًتَاًغتِ تِ عَر هٌظن در خلغات گزٍُ درهاًی ؽزوت وٌذ  وِ تِ آى ارخاع دادُ ؽذُ اعت سیزا 

هَضَػاتی وِ در گزٍُ تَعظ دیگزاى تحث هی ؽَد  ًگزاًی ٍ ًیاسّای ٍالؼی اٍ ًثَدُ اعت  در ایٌدا تیؾتز اس 

د ؽایذ السم تاؽذ وِ تِ اٍ ووه وٌین  گزٍُ دیگزی پیذا وٌذ ایٌىِ هزاخغ را لاًغ وٌین وِ تا گزٍُ عاسگار ؽَ

 وِ هغاتك تا ًیاسّای اٍ تاؽذ .

 هز حلِ ی دٍ: دٍرُ ی آسهایؾی خزٍج اس هزالثت

در ایي هزحلِ هذدوار اختواػی تالػ هی وٌذ وِ هزاخغ ٍ اػضای ًظام حوایتی اػ هؾىالت را 

غ را هاللات هی وٌذ اها تا ایي حال یه ارتثاط خَدؽاى هذیزیت وٌٌذ ٍ هذدوار اختواػی ووتز هزاخ

هٌظن را تِ هٌظَر پایؼ چگًَگی هَثز تَدى عزح ووىی ٍیا هذاخلِ ی سٍد ٌّگام تزٍس تحزاى حفظ هی 

وٌذ . هذدواراختواػی تِ ػٌَاى یه هٌثغ اٍلیِ تزا ی ّوِ ی تخؾْا  ًمؼ ایفا هی وٌذ ٍ تِ آًْا ووه 



تؼارضْای تالمَُ تزعین وٌٌذتزای تزخی هزاخؼیي ایي دٍرُ  هی وٌذ وِ  یه چارچَب را تزای حل

ًیاسهٌذ تحث تیؾتزی رٍی عزحْای درهاًی  ٍ ایفای ًمؼ  فؼالتز هذدوار اختواػی  تزا ی تغْیل 

 تزًاهِ ّا ی ووىی اعت.

 هزحلِ ی عَم : خزٍج اس هزالثت

تْای عَالًی هذت را تزای عَهیي هزحلِ ، اًتمال اس هٌاتغ هزالثت تِ هٌاتغ اختواػی اعت وِ حوای

تا هذلْای دیگز دارد ایي اعت وِ اًتمال اس هزحلِ ی  CTIهزاخغ فزاّن هی وٌذ ٍ یه فزلی وِ هذل 

هزالثتی  تِ هزحلِ ی اختواػی یه دفؼِ رخ ًوی دّذ تلىِ ایي هْن عی ًِ هاُ رخ هی دّذ  درتوام 

ِ هزاخغ واّؼ هی دّذ ٍ وار وزد عَل هذاخلِ هذدوار اختواػی ًمؼ خَد را در ارایِ ی خذهات ت

اصلی ایي هزحلِ اعویٌاى  اس ٍخَد اػضای هْن ًظام حوایتی اعت وِ  ّوذیگز را هاللات وزدُ ٍ تِ یه 

 9تَافمی در اداهِ ی عیغتن هزالثت  دعت پیذا وٌٌذ  ٍ تِ عَر ایذُ آل ایي هْن یه هاُ لثل اس اتوام 

ِ هزاخغ ٍ ًظام حوایتی ٍی فىز ًىٌٌذ وِ ایي اتفاق یه هاُ رخ هی دّذ ٍ ایي فزایٌذ تاػث هی ؽَد و

دفؼِ رٍی دادُ اعت ٍ یه فزایٌذ دردًان اعت در ایي هذل تِ اًتخاب ٍ هؾاروت هزاخغ در فزایٌذ 

تزًاهِ ریشی درهاًی اّویت دادُ هی ؽَد لثل اس ؽزٍع وار هزاخغ ٍ هذدوار اختواػی ّوذیگز را هی 

، ًماط لَت ٍ ضؼف هزاخغ خَد را ارسیاتی هی وٌذ ٍ اًَاع هٌاتغ حوایتی تیٌٌذ .هذدوار اختواػی آرسٍّا 

در خاهؼِ ارسیاتی هی ؽَد آغاس فزایٌذ تِ ایي ؽىل  یه راتغِ ی هَثز تَام تا اػتواد را گغتزػ هی دّذ 

ٍ در اداهِ ی هَفمیت هذاخلِ هَثز اعت  ٍ تؼذ اس ایٌىِ هزاخغ اس هَعغِ تزخیص ؽذ ًمؼ هذدوار 



تِ ػٌَاى یه ٍاعغِ گز اعت وِ تَاًایی هزاخغ تزای حوایت اس خَدػ تَعؼِ یاتذ  ٍهذدوار اختواػی 

اختواػی  تٌْا ٍضؼیت فؼلی هزاخغ را تزرعی ًوی وٌذ تلىِ تاریخچِ  ٍ گذؽتِ ی  هزاخغ ٍ هَاًغ 

 هَخَد در هحیظ ٍی را ّن تزرعی هی وٌذ .

تاؽذ اگز چِ ایي هزاحل عِ گاًِ اًزصی ٍ سهاى ًفز  15تؼذاد  هزاخؼیي هذدوار اختوا ػی تایذ تمزیثا 

 ,2000 )هتفاٍتی را اس هذدوار اختواػی  هی گیزد ٍ ایي هیشاى ولی هوىي اعت گوزاُ وٌٌذُ تاؽذ 

Herman Etal,ط). 

 

 

 

 مراحل نه ماهه ی خروج از مراقبت

transfer of care try_ out transition phase 

 Timing 1-3 هاُ ّای 4-6هاُ ّای  7-9هاُ ّای 

پایاى دادى تز 

تا حوایت  CTIخذهات

تغْیل ٍ ارسیاتی 

 هْارت ّای حل هغالِ

فزاّن وزدى هْارت 

ّای ٍیضُ ٍ تزًاهِ ّای 

purpose 



 اعىاى ؽثىِ حوایت در هىاى

1. CTI worker 

ػولىزداػضای  ؽثىِ 

ی  حوایتی را تضویي 

 هی وٌذ

1. CTI worker 

ػولىزد ؽثىِ ّای 

 حوایتی

1. CTI worker 

 تاسدیذ هٌشل

activities 

ارائِ عزح تزای اّذاف 

تلٌذ هذت هاًٌذ اؽتغال، 

آهَسػ، تِ ّن پیَعتي 

 خاًَادگی

اصالح یه ؽثه 

 حوایتی

ّوزاّی هزاخؼیي در 

 عزٍیظ ّای اختواػی

 

هاللات تا هزالثت   

 وٌٌذگاى

 

دادى حوایت ٍ هؾاٍرُ   

 تِ هزالثیي ٍ هزاخؼیي

 

 ٍاعغِ گزی تیي   



هؾىالت هزاخؼیي ٍ 

 هزالثیي.
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