
 

 

 

گاه علوم زپشکی گلستان  دانش
 معاونت آموزشی

ساز و  ییشناسا

ی ساز نهینهادکار 
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ای کلی در خصوص برنامه عملیاتی طرح تحول سالمت در بسته پایش و ارزیابی برنامه در ابتدا مقدمه ،سنددر این 

به طور مفصل  سازی برنامهمطالعات مربوط به سازوکار نهادینه. سپس شددانشگاه علوم پزشکی گلستان ارائه 

سازی برنامه تحول در سطح دانشگاه علوم پزشکی گلستان برای نهادینه یدر نهایت مدل. ندتوصیف و تشریح شده ا

 .پیشنهاد شد

 

 

 تورج فرازمندفردکتر 
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   1بخش

  معرفی
 معرفی شده است.  1399در سال بسته پایش و ارزیابی برنامه ی عملیاتی برنامهاین بخش در 
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 برنامه یابیو ارز شیپاعنوان بسته: 

 هدف کلی: 

 سالمت یهادر ارائه مراقبت افتهیعادالنه و ادغام ،نگرجامعه ،پاسخگو یتوسعه آموزش علوم پزشک

 هدف کمی: 

  آموزش یبرنامه تحول و نوآور یساز نهینهاد

  عنوان برنامه:

 تحقق یدانشگاهها در راستا تیو نظارت بر فعال یابیو سامانه ارز افتهیمدل جامع و ادغام  یساز ادهیو پ یطراح

 )برنامه(

 هافعالیت

 برنامه تحول در سطح دانشگاهی ساز نهیساز و کار نهاد ییشناسا -1

 در سطح دانشگاهبرنامه تحول  یساز نهینهاد یدر راستا یاجرا یزیر برنامه -2

 در سطح دانشگاهبرنامه تحول  یساز نهیاقدامات نهاد گزارش -3

 در سطح دانشگاهبرنامه تحول  یساز نهینهاد لیتحل -4

 برنامه عملیاتی زمانیجدول

 

  

 اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور اسفند بهمن آذر دی آبان مهر فروردین

            

سازی شناسایی سازوکار نهادینه

 برنامه تحول در سطح دانشگاه

 ریزی اجرایی در راستایبرنامه

سازی برنامه تحول در نهادینه

 سطح دانشگاه

 سازی برنامه تحول در سطح دانشگاهاقدامات نهادینهگزارش 

 سازی برنامه تحول در سطح دانشگاهتحلیل نهادینه

1 3 9 9 
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   2بخش

  برنامه تحول در سطح دانشگاهی ساز نهیساز و کار نهاد ییشناسا
و نوآوری آموزش در دانشگاه ی تحول سازی برنامهسازی، راهکارهای نهادینهضمن تبیین مفهوم نهادینهاین بخش در 

  .دمورد بررسی قرار گرفته و مدل پیشنهادی ارائه ش

، مطالعه نوآوری آموزشو تحول  برنامهسازی الزم به ذکر است که شایسته بود برای شناسایی عوامل موثر بر نهادینه

ن سند سعی شده است تا گرفت. با توجه به وجود محدودیت زمانی، در ایکیفی جامعی به صورت میدانی انجام می

مدلی از طریق بررسی مقاالت و منابع مختلف داخلی و خارجی، ها، سازی در سایر حیطهبا بررسی راهکارهای نهادینه

 مرتبط با طرح تحول سالمت ارائه شود.
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 سازی نهینهاد مفهوم

رهنگ دهخدا و معین توصیفی از هایی هستند که هرچند در فشدن، واژهکردن یا نهادینهسازی، نهادینهنهادینه

نامه کامبریج عبارت است از فرایند در لغت institutionalizationها نشده است اما معادل انگلیسی آن یعنی آن

در لغت معنی این مفهوم (. 1تبدیل شدن به یک بخش دائم و مورد احترام از یک جامعه، سیستم یا یک سازمان)

 ای، جامعه افتهیسازمان  ستمیس کیاز  یبخش عنوان به یزیچ تبدیل شدن عملنامه آکسفورد عبارت است از 

سازی را اینگونه تعریف ( نهادینه3(. عزتی و همکاران )2)شود یم یتلق یعیامر طب نیکه ا یفرهنگ، به طور

قانونها، رسمها،  اعتقادات، و رفتاری به عادتها، ارزشها، عرفها، باورها، یاجتماع های دهیپد لیتبد ندیفرا"اند: کرده

  "ثبات.و با داریشده، پا رفتهیپذ میروشها ومفاه

 (.4ولوی و یزدانی مفهوم نهادینه شدن یا نهادینه سازی را از منظر جامعه شناسی اینگونه بیان کردند)

 رایآن را پذ جامعهاست که  وستهیبه هم پ یهاو نقش هاگاهیاز هنجارها، پا یمنظم ندیشدن فرا نهینهاد

خود را به رفتار نظام  یجا ر،یناپذینیبشیو پ ختهیخودانگ یشدن رفتارها نهینهاد قیشده است، ازطر

 یادهیپد ای یفکر ،یزیکه چ ندیگویم یزمان یشناساز منظر جامعه نی. بنابرادهدیم ریپذینیبشیو پ افتهی

شدن، و ثابت شدن  کیستماتیس ،شدن افتهیبر سازمان  یمبتن یشده است که در روند استوار نهینهاد

شدن  نهیصورت است که ما در معرض نهاد نیآن مشخص شود. در ا یو نقش و کارکردها رد،یقرار گ

 .میها هستارزش ای دهیآن پد

از شوند که ها و هنجارها وقتی نهادینه می( اینگونه نتیجه گیری کردند که ارزش4در نهایت ولوی و یزدانی )

 : برخوردار باشند ریز یهایژگیو

 . باشد دهیصورت گرفته باشد، بلکه به حد ثبات و دوام رس دهی( درباره آن پدیفرد ای) یاجتماع رشیپذ .1

 . باشد کیستماتیو س افتهیبه طور نظام  .2

 . نمود ینیبشیزم به آن را پتافراد مل یها بتوان رفتارهاشناخت آن ارزش قیازطر .3

 . نداشته باشد یرونیار واردکننده ببه فش ازیها نعمل براساس آن ارزش .4

 . نوعان گرددازجانب هم یرونیاز جانب فرد و ب یها موجب سرزنش درونرفتار برخالف آن ارزش .5

 در این خصوص اظهار کردند که: ( 4ولوی و یزدانی)همچنین، 

آن فرد با کسب  یاست که ط یندیفرا یو اجتماع یفرد یهاارزش یسازیدرون ایشدن  نهینهاد نیبنابرا

به آن عمل  یخود قرار دادن آن بدون فشار خارج یرفتار یو با الگو یزیو شناخت نسبت به چ یآگاه

 دایادامه پ زمانو در طول  گرددیم یو تیاز شخص یراستا با تداوم و ثبات آن جزئ نیکه در ا کند،یم

و  یشده که در روند استوار نهینهاد یادهیپد ایفکر، ارزش و  ندیگو یزمان ی. اما از منظر اجتماعکندیم
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آن  یو نقش و کارکردها ردیشدن و ثابت شدن قرار گ کیستماتیشدن، س افتهیبر سازمان  یدوام مبتن

با توجه  جهی. درنتمیهست دهیپدشدن آن  نهیصورت هست که ما در معرض نهاد نیمشخص شود. در ا

و  افتهیسازمان  -1که:  شودیم نهینهاد یوقت یادهیدگفت: هر پ توانیم یدر بعد اجتماع فیتعر نیبه ا

 .  شده باشد رفتهیثابت شده و در جامعه پذ -2باشد.  کیستماتیس

از منابع مختلف توصیف کردند که کردن را های عمل نهادینهسازی و ویژگی( تعاریف نهادینه5آصفی و قنبرپور )

 شود. در زیر به بخش هایی از آن با ذکر منابع اشاره می

داند که موجب ثبات و می یها و شرایطکردن را عبارت از فراهم آوردن زمینه(، نهادینه2001اسکات )

ا به عنوان (، نهادینه کردن ر1980. گودمن و همکاران )(6)پایداری و فراگیرشدن رفتارهای مطلوب شود

. (7)یابندهای اجتماعی در طول زمان حفظ و استمرار میدانند که طی آن تغییرات در سیستمفرایندی می

دانند، جایی که اعمال های جدید می(، نهادینه کردن را اجرا و درونی کردن عمل2002کوستا و روس )

یف می گردد که در طول زمان شوند. یک عمل نهادینه شده به عنوان رفتاری تعرمیجدید پذیرفته 

استمرار دارد، به وسیله دو یا تعداد بیشتری از افراد در پاسخ به محرک یکسان اجرا می گردد و به عنوان 

(، بیان می کند فعالیتهای نهادی شده، فعالیتهایی هستند 1987. ... زوکر )(8)واقعیت اجتماعی وجود دارد

ن توجیه یا تفسیر بیشتر حفظ می شوند و شدیدا نسبت به که در طول دوره های زمانی بلند مدت بدو

(، اعمال نهادینه شده را رفتاریهایی می دانند که معانی 1966. برگر و الکمن )(9)تغییر مقاوم هستند

 . (10)کسب می کنند (reciprocal typification)ازی متقابل سمشترکی از طریق فرایند نمونه 

 سازیثر در نهادینهعوامل موو  ، سازوکارهاهامدل

سازی یک عامل، برنامه یا سیستم انجام شده است های مختلفی در زمینه شناسایی عوامل موثر در نهادینهپژوهش

 که در این بخش به برخی از این مطالعات اشاره میشود.

 مطالعه گودمن و همکاران

های ارتقای سالمت پیشنهاد دادند. به برنامهسازی (، در پژوهشی مدلی را برای نهادینه12گودمن و همکاران)

باشد که در این می )شکل زیر( سازی یک برنامه آخرین مرحله در فرایند انتشار یک نوآوریی آنها، نهادینهعقیده

شود. یعنی برنامه و سازمان هر دو در راستا و در تعامل با مرحله سازگاری متقابل بین سازمان و برنامه ایجاد می

 کنند. ر تغییر مییکدیگ



 

 

8 

 

 فرایند انتشار نوآوری 1شکل  

سازی، یک برای دستیابی به نهادینهسازی بوده است. در گذشته، اغلب مطالعات نوآوری، تا قبل از مرحله نهادینه

 کند. . عدم عبور از یک مرحله، موفقیت در مراحل بعدی را تضمین نمیبرنامه باید از مراحل مختلف عبور کند

 عبارتند از : سازی یک برنامهعناصر نهادینه( مهمترین 12به عقیده گودمن و همکاران)

ای که تعامل بین بازیگران سازمان : کارهای روزانههای عملیاتی استاندارد بازیگران در سازمانروال .1

 دهد.ترقی می و برنامه نوآورانه را

های درک شده یک برنامه از طریق عوامل مختلف آن برنامه های ارزش: شامل ارزیابیشدهمزایای درک .2

 باشد.می

 همگرایی حمایت از ادامه برنامه .3

 : یعنی برنامه با ماموریت و عملیات اصلی سازمان تناسب داشته باشد.تناسب سازمانی .4

 (Cycles)ها و چرخه (Passages)ها صورت ترکیبی از گذرگاه سازی بایست بهطبق نظر آن ها، نهادینه

، یک انتقال رسمی از یک مرحله سازمانی به مرحله دیگر است. مثال، انتقال از بودجه گذرگاهسازی شود. مفهوم

های سازی پروسیجرها و استقرار روالخارجی به بودجه محلی در یک برنامه، استانداردسازی توصیف شغل، رسمی

، چرخهیک ء ثابت یک سازمان شود. افتند و به این داللت دارند که نوآوری جزها یکبار اتفاق میروتین. گذرگاه

هایی که با موفقیت افتد. در برنامهباشد که مکررا در طی حیات یک سازمان اتفاق مییک رویداد سازمانی می

د. مثال وقتی بودجه خارجی به سمت بودجه محلی شونها تبدیل میها به چرخهاند، گذرگاهسازی شدهنهادینه

 شود. ، در هر چرخه بودجه ساالنه تجدید میکند)گذرگاه(شیفت پیدا می

احساس خواسته های 
نارضایتی در سیستم

نجستجوی پاسخ های ممک

ارزیابی جایگزین ها

یرش تصمیم گیری برای پذ
یک دوره فعالیت

مآغاز فعالیت درون سیست

پیاده سازی تغییرات

نهادینه سازی تغییرات
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سازی یک برنامه پیشنهاد دادند به صورت زیر نهادینهبرای  پس از انجام مطالعه، مدلی را که گودمن و همکاران

 دهیم.ا شرح میباشد که در ادامه برخی از مولفه های این مدل رمی

 

 مدل گودمن و همکاران  2شکل  

 های عملیاتی استانداردروال

ازمان دارند. مثال جلسات مدیران ارشد در خصوص برنامه سافراد مختلف سازمان تعامل خوبی با به این معنا که 

کنند و به طور روتین با کارکنان برنامه تعامل ای را دریافت میشود. سرپرستاران گزارش های دورهمرتبا انجام می

نفعان و جامعه نیز از خدمات کنند و ذیهای همکار، منابع و خدمات خود را با برنامه هماهنگ می. سازماندارند

 کنند. برنامه استفاده می

 رومزایای هزینه و دیگر شرایط مهم پیش

هستند که شامل آگاهی از یک برنامه، نگرانی از  "روی بحرانیپیششرایط "ای از مزایا، آخرین حلقه در زنجیره

رسد که زنجیره به نظر میبودن منابع برنامه است. ها و کافیحلیک برنامه، پذیرش تغییر، دردسترس بودن راه

-زمایشی، از آگاهی تا مزایا، اهمیت مرحله نوآوری برنامه را در دستیابی به یک نقطه آ"روی بحرانیشرایط پیش"

های مزایا کننده، تعیین"روی بحرانیشرایط پیش"ت عالوه بر اهمیکند. عادالنه و تولید حمایت از برنامه تایید می

ای به طور کل، اگر برنامه. داردقرار   ای از آرزوهای تصورشدهی پیچیدهی بازیگران تحت تاثیر مجموعهو هزینه

 ها برای نهادینهنی یک بازیگر باشد، آن شخص به احتمال زیاد از تالشای یا سازمابدنبال آرزوهای شخصی، حرفه

باشد، احتماال آن شخص تمایل  هکند. اگر آرزوهای شخص با توسعه برنامه مغایرت داشتمیسازی برنامه حمایت 

 به حمایت از برنامه ندارد. 
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 ای از سازگاری متقابل آرزوهاهمگرایی به عنوان نتیجه

شوند. اینچنین حمایت از مستعد حمایت از برنامه می ،های مثبت از مزایا به هزینه، بازیگرانیابیبا رسیدن به ارز

های طبیعی باشد. ازدواجشود، یا به اصطالح یک ازدواج طبیعی بین اعضای برنامه میبرنامه، باعث ایجاد ائتالف می

افتد، یعنی تطابق یجه سازگاری متقابل آرزوها اتفاق میاین فرایند در نتاند. بر آرزوهای مربوط به هر بازیگر بنا شده

پس از تشکیل ائتالف، اگر آرزوهای اعضای شود. ی آرزوها توسط اجزای مختلف برنامه انجام میمتقابل مجموعه

های طبیعی آن تحقق نیابد، ممکن است که ارزنده بودن آن متوقف شود. در چنین مواردی ممکن است که ازدواج

 . به همین ترتیب، اگر آرزوها تغییر کنند، ائتالف نیز ممکن است دیگر ارزشمند تلقی نشود. منحل شود

 قهرمان یک برنامه (داللیکارگزاری )اقدامات 

ای دارد یا اینکه مکانیزمی برای درکنار سوال این است که یک ازدواج طبیعی چگونه اتفاق می افتد؟ آیا شکل ساده

مهمترین یافته مطالعه گودمن و وجود دارد؟  ازدواج کارگزارهم آوردن عوامل وجود دارد؟ آیا معادل سازمانی 

شدن یک برنامه ضروری است. کارگزار به عنوان هادینههمکاران این بود که یک چنین کارگزاری برای دستیابی به ن

معموال یک قهرمان باشد. برای تشکیل ائتالف بین بازیگران می کننده تسهیلکند و یک یک قهرمان برنامه عمل می

در کشف آرزوهای ی تحلیلی و شهودی خوب، یک موقعیت ارتباطی استراتژیک در سازمان دارد، مهارتهای پیشرفته

 شود. ها میای خوبی دارد که باعث تقویت اطالعات ائتالفهای بین فردی و مذاکرهان مختلف دارد و مهارتبازیگر

 انطباق متقابل هنجارها

ان رشود. در مطالعه گودمن و همکاگیرد، انطباق متقابل بین برنامه و سازمان مشاهده میوقتی که ائتالف شکل می

افتد. انطباق متقابل آرزوها، بین بازیگران مختلف اتفاق میزوها و هنجارها. دو نوع انطباق متقابل  مشخص شد: آر

انطباق یا سازگاری متقابل آرزوها، نشان از مزایای متقابل بازیگران دارد و منجر به همگرایی و تشکیل ائتالف 

 افتد. میی آن اتفاق از فعالیتهای ائتالف و در نتیجهشود. نوع دوم از نوع هنجاری است که پس می

 تناسب سازمانی

 سازگاری بودن یک برنامه با ماموریت سازمان و عملیات اصلی سازمان برای نهادینه شدن آن برنامه ضروری است. 

 کند:سازی یک برنامه پیشنهاد می، مدل پیشنهادی گودمن و همکاران، شش فاکتور را در نهادینهبطور خالصه

 های عملیاتی استانداردروال -1

 روی بحرانیاز شرایط پیش خوشه ای -2

 انطباق متقابل آرزوهای بازیگران -3

 اقدامات قهرمان یک برنامه  -4

 انطباق متقابل هنجارهای برنامه و سازمان -5

 تناسب بین برنامه و ماموریتها و عملیات اصلی سازمان -6
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 مطالعه آصفی و قنبرپور

سازی ورزش همگانی را شناسایی کردند. نهادینه(، در یک پژوهش اکتشافی عوامل موثر در 5آصفی و قنبرپور)

 . )جدول زیر(سازمانی و محیطی بودندعوامل شناسایی شده در چهار بعد فردی، گروهی،

 عوامل ابعاد

 ایهای زمینهبازخورد و ویژگیپذیرش، باور و نگرش، انگیزش، آزادی انتخاب، تعهد، فردی

 های جمعی، دولت و نهادهای مذهبیدوستان و همساالن، رسانههای مرجع، خانواده، مدرسه، گروه گروهی

ها و امکانات، سیستم پاداش و تشویق، واحد تحقیق و توسعه، منابع اهداف و راهبردها، زیرساخت سازمانی

 های ورزش.انسانی، بودجه، قوانین و مقررات، آموزش و ویژگی

 نگی، محیط اجتماعی و محیط جغرافیاییمحیط سیاسی و حقوقی، محیط اقتصادی، محیط فره محیطی

شدن ورزش آصفی و قنبرپور، با توجه نتیجه مدلسازی خود به این نتیجه رسیدند که مهمترین عوامل در نهادینه

ی دیگری عوامل فردی را به صورت خالصه (، در مقاله11باشد. آصفی و همکاران )همگانی، عوامل بعد سازمانی می

 .به شرح زیر ذکر کردند

 مفاهیم باز مفاهیم محوری

 . تصمیم برای پذیرش رفتار ورزشی1 پذیرش

 .تصمیم برای ادامه رفتار ورزشی2

 .باور به مفید بودن ورزش همگانی1 باور و نگرش

 .نگر مثبت نسبت به ورزش همگانی2

 .انگیزش درونی1 انگیزش

 .انگیزش بیرونی2

 .انتخاب آزاد رفتار ورزشی1 آزادای انتخاب

 .تعهد به خود1 تعهد

 .تعهد به رفتار ورزشی2

 .بازخورد مثبت1 بازخورد

 .بازخورد منفی2

 های فردی.توانایی1 ایهای زمینهویژگی

 .سن2

 .سطح تحصیالت3

 .سطح درآمد4
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 سازمان بهداشت جهانی

کشور ارائه داده  سازی ارزیابی اثرات بهداشتی در چنداز نهادینه را تحلیلی ،سازمان بهداشت جهانی در گزارشی

 Health Impact)عواملی که منجر به نهادینه شدن ارزیابی اثرات بهداشت(. طبق این گزارش، 13است)

Assessment-HIA) شوند عبارتند از:می 

 اراده و حمایت سیاسی قوی .1

 وظایف قانونی .2

 و ارتقا سالمت های سیاستالمللی به بهداشت در کلیهتعهد بین .3

 بخشیهای بینهمکاریآگاهی از اهمیت  .4

 هااستفاده از تجربه سایر کشور .5

 مشارکت جوامع تحقیقاتی .6

اجرای هنجاری )به عنوان مثال، قانونی که برنامه را به یک الزام رسمی تبدیل کند(، نقش کلیدی در پیشبرد 

می در نهادینه در قانون بهداشت عمومی برخی از کشورها نقش مه HIAهای برنامه دارد. گنجاندن برنامه فعالیت

 شدن آن داشته است.

شود بلکه برخی عوامل در برخی از شواهد، مشاهده شده است که قوانین به تنهایی منجر به نهادینه سازی نمی 

های مختلفی ، مهمترین محدودکننده عدم وجود ارتباطات بین بخشHIAمحدودکننده نیز وجود دارند. در زمینه 

های مختلفی صورت های مختلف از طریق مکانیزمهمکاری بین بخشد. البته باشکه درگیر برنامه هستند می

در برخی جاها با مشکالت مربوط ( اما در خیلی موارد (intersectoral)بخشیدرونهای گیرد )مثال کارگروهمی

مواجهه هستیم. محدودیت دیگر فقدان درک مشترک از تعاریف  (cross-sectoral)مقطعیهای همکاریبه 

 باشد. می

 عبارتند از: HIAدر خصوص نهادینه سازی  WHOپیشنهادات 

 عمومی( گذاری ها و قانون بهداشتهای هنجاری ملی )از جمله قانوندر نظام HIAگنجاندن  .1

 مندروشها و معیارهای و توسعه گایدالین HIAتعاریف واضح و عملیاتی از  .2

 HIAهای سازی برای فعالیتکردن و ظرفیتتقویت .3

 ها بین بخش بهبود همکاری .4

 کالرکمطالعه 

ها در آموزش عالی مورد بررسی قرار داد. کالرک سازی نوآوریرا برای نهادینه چهار مدلای ( در مقاله14کالرک )

 ای یاست که به موجب آن عناصر خاص فرهنگ یندیفراسازی، که نهادینه کندسازی را اینگونه تعریف مینهادینه
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 اصلی ندیفرا سازی یکبه نظر وی، نهادینه شوند.یم رفتهیپذ یاجتماع ستمیس کی گرانیتوسط باز یفرهنگ اءیاش

های معرفی شده به شرح زیر مدل .شودمحسوب می یرسم یهاسازمان ژهی، به ویاجتماع یهمه سازمان ها یبرا

 باشند:می

 (Organic growth model)مدل رشد سازمانی 

کند. این مدل برای سازی ترسیم میاین مدل، یکسری از مراحل و فرایندها را به تدریج در سطوح عالی نهادینه

ی هایهای اصلی مدل، برابر همان گامشوند کاربرد دارد. گامهایی که خارج از ساختار سازمانی توسعه داده مینوآوری

 باشد: شود. این مدل شامل سه فرایند اساسی میهای نوظهور دنبال میحرفه است که در

 ای:  های حرفهتوسعه فعالیت 

 ِهای اساسی در فرایند تعریف وضعیت عبارتند از :گامهمراه با نوآوری:  تعریف وضعیت 

 وقت و خودحمایتیفعالیت تمام .1

 پرستیای و خیالهای حرفهایدئولوژی .2

 نامه تخصصیو توسعه واژهتغییر نام وضعیت  .3

 محدودکردن مرزهای فکری و تعیین محتوای وضعیت .4

 ی جدیدموسسات آموزش تشکیل : 

 آموزش غیررسمی .1

 موسسات آموزشی ناشناختهِ رسمی .2

 شناخت و حمایت .3

 وقت و مواد آموزشیکارکنان آموزشی تمام .4

 (Differentiation model)مدل تمایز  

درون یک سیستم بزرگ است که به تمایز و جداسازی زیرواحدهای آن سیستم منجر تخصص مستلزم این مدل، 

تمایز یک فرایند اساسی برای صنعتی شدن میباشد. همانطور که جوامع پیشرفت میکنند، شود. بنابراین، می

گر رخ داده و الگوهای تمایز نیز هم در داخل و هم بین اقتصاد، معاشرت، کلیسا، خانواده و بسیاری از نهادهای دی

به نظر ها میباشد. سازی نوآوری درون دانشگاهشود. همچنین، تمایز یک فرایند اساسی برای نهادینهتکرار می

هایی کاربرد دارند که تا حدود زیادی درون ساختارهای آکادمیک میرسد، مدل تمایز به طور ویژه برای نوآوری

هایی است ها هستند، اغلب شامل پیشرفتفراد درون دانشگاههایی که محصوالت اموجود نهادینه شدند. نوآوری

هایی باشد. بنابراین این مدل بیشتر برای دانشگاهمیشده بنیان و قبال نهادینهکه عمدتا بر روی نهادهای دانش

 مناسب است. های ایاالت متحده مانند دانشگاه



 

 

14 

 (Diffusion model)مدل انتشار 

 شوند:ای متوالی تجزیه و تحلیل میاده از یک طرح پنج مرحلهبا استفهای انتشار، فرایند

ها، باشد. ژورنالسازی ضروری می: انتشار دانش مربوط به نوآوری به پذیرندگان بالقوه، برای نهادینهدانش

 باشند. های ارتباطی میها گند مورد از کانالای، پژوهشگران مهمان و خبرنامههای حرفهنشست

منتظر رسیدن  گیران یک موسسهباشد، تصمیماگر دانش یک ایده اثبات کند که موردعالقه می :عاتگردآوری اطال

 باشند. اطالعات بیشتر ِ ناخواسته نیستند، بلکه به دنبال دانش مرتبط و فعالیت مشورتی می

طالعات بدون ارزیابی ، به این خاطر که گردآوری ا: این مرحله با مرحله گردآوری اطالعات همپوشانی داردارزیابی

های تخصصی و شورای مشورتی، مشکل است. اما ارزیابی باالتر از گردآوری و ارزیابی اطالعات است. اغلب در کمیته

 دارای اهمیت هستند. های شخصی آنها شدیدا شود و دیدگاهاحتماال درباره نوآوری از مشاوران سوال می

آوری مرتبا پیش آزمایش میشود یا در یک مقیاس کوچک پذیرفته های مطلوب، یک نوپس از ارزیابی :آزمایش

دهد، یک پژوهشگر مهمان برای ارائه سخنرانی ی جدید درس میمیشود: مثال استادی یک دوره را در یک حوزه

 شود. درخصوص مموضوعی دعوت می

اکر مورد پذیرش واقع شوند، بطور دائمی گیرد و ها مرتبا مورد ارزیابی قرار میمعموال، آزمایش نوآوری :پذیرش

 پذیرفته خواهند شد. 

 (Combined-process model)مدل فرایند ترکیبی 

ها مفید سازی نواوری در برخی سیستمهای نهادینهاگرچه هر سه مدل ذکر شده ی قبلی در شناخت برخی جنبه

صورت همزمان در داخل و خارج بهدل، نوآوری باشد. در این مهستند، اما مدل فرایند ترکیبی بسیار مناسبتر می

شود )در سازی در خارج عمدتا از طریق مدل رشد سازمانی توسعه داده میدانشگاه در حال توسعه است. نهادینه

نشان داده شده است.(. اما، اگرجه یکی از ابعاد اساسی  به بهترین وجهفرایند کلی ای شدن اینجا بعد حرفه

هایی که به یک رشته تمام عیار تبدیل ساختار یک حرفه است، این امر معموال از طریق نوآوری سازی ایجادنهادینه

دومین بعد بنیادی بوروکراسی میباشد )به ساختار سلسله مراتبی دانشگاه اشاره دارد(، که  شوند، فراتر میرود.می

 کند.  تاحد زیادی، نوآوری را از طریق فرایند تمایز نهادینه می

 هاپژوهشسایر 

سازی انجام شده است. از جمله اینکه طالب پور و های مختلف در رابطه با نهادینههای زیادی در حیطهپژوهش

 های ورزشی در بین دانشجویان رابه صورت زیر بیان کردند:( عوامل موثر بر فعالیت15همکاران )

 عوامل اقتصادی 
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 فرهنگی-عوامل اجتماعی 

 عوامل مدیریتی 

 ت و امکانات ورزشیعوامل زیرساخ 

 هاعوامل انگیزاننده 

 ها را به سه نوع تقسیم کردند: سازی ارزشای سازوکارهای نهادینه(، در مقاله16محمدی و همکاران )خان

   سازوکارهای شناختی .1

 هنجاری سازوکارهای  .2

 اجباری)تنظیمی(سازوکارهای  .3

شوند و بالعکس. بنابراین ممکن به ثبات کمتری میبرخی از این سازوکارها شتاب و سرعت بیشتری دارند اما منجر 

است در هر شرایطی یکی از این سازوکارها و یا ترکیبی از آنها استفاده شود. به عنوان مثال سازوکار اجباری، 

سرعت اثرگذاری و امکان بازگشت به عقب آن بسیار زیاد است و در عوض عمق اثرگذاری آن بسیار کم می باشد. 

 در سازوکارهای هنجاری و شناختی سرعت اثرگذاری کم میباشد اما عمق اثرگذاری زیاد است.ب، به همین ترتی

سازوکارهای شناختی باعث میشوند که ارزش به صورت یک عادت رفتاری درآید. سازوکارهای تنظیمی )اجباری( 

سازوکارهای شناختی و هر چند در مرحله اول حالت کنترلی دارند اما پس از مدتی در صورت همراه بودن با 

هایی را بر رفتار افراد هنجاری به درونی شدن در فرد منجر میشود. در سازوکارهای هنجاری، هنجارها محدودیت

 در جامعه تحمیل میکنند و تعیین میکنند که افراد در موقعیت خاص چه رفتاری باید داشته باشند.

 شگاه دانسطح سازی برنامه تحول در مدل پیشنهادی نهادینه

سازی برنامه تحول در ها و عوامل موثر در نهادینهی کیفی جامعی در خصوص مکانیسماگرچه بهتر بود مطالعه

های دیگر گرفت، اما با توجه به محدودیت زمانی، برخی از مطالعات مرتبط در حوزهسطح دانشگاه صورت می

 شده است.ارائه  پیشنهاد به عنوان برای طرح تحول و نوآوری یبررسی شدند و مدل

 سازی برنامه تحول در سطح دانشگاهتعریف نهادینه

گانه های دوازههای مرتبط با بستهفرایند تبدیل سیستماتیک فعالیتی تحول عبارت است از سازی برنامهنهادینه

 ، بطوریکه در طول زمان ایننظام آموزشی هایوظایف و مسئولیتاز  بخشیطرح تحول و نوآوری به عنوان 

 . ها حفظ شده و استمرار داشته باشندفعالیت
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 سازی برنامه تحول در سطح دانشگاهعوامل موثر در نهادینه

سازی برنامه تحول، بایست شناخت کافی نسبت به محیط و بازگیران اصلی برابری شناخت عوامل موثر در نهادینه

توان فردی و محیط می های مختلفی سازمانی،جنبهسازی برنامه تحول را در ایجاد شود. مهمترین عوامل نهادینه

 بیان کرد.

 های سازمانیجنبه

 های سازمانی عبارتند از: مهمترین عوامل جنبه

 ) قوانین برنامه( قانونی عوامل .1

 تنبیه، نیروی انسانی، بودجه( و سیستم تشویقتناسب برنامه با ماموریت سازمان، )حمایت سازمانی  .2

 (، آموزشتوسعه )پژوهش تحقیق و آموزش، واحد .3

 ها، قوانین و مقرراتها و دستورالعملگایدالین .4

 هاامکانات، تجهیزات و زیرساخت .5

 بازیگران )مدیران، اعضای هیات علمی، کارشناسان، دانشجویان( .6

 های فردیجنبه

 های فردی عبارتند از:مهمترین عوامل جنبه

 قی( ، تعهد اخالایتعهد حرفه، انگیزههای شخصیتی )ویژگی .1

 (سطح درآمد، سطح سازمانی، سنوات خدمتهای اداری )ویژگی .2

 سطح تحصیالت(  ، جنس، سنهای دموگرافیک )ویژگی .3

 های محیطیجنبه

 های محیطی عبارتند از:مهمترین عوامل جنبه

 های درونی و بیرونی()سایر سازمان همکاری بین بخشی .1

 )همکاران، مدیران( های درون بخشیهمکاری .2

 سازی برنامه تحول موانع نهادینه

 برنامه تحول ایجاد شوند که عبارتند از: سازی برخی موانع نیز در نهادینه ممکن است

 ها: مانند خالهای قانونی، نبود ضمانت اجرایی برنامهموانع قانونی 

 و بین بندی نامناسب، نبود برنامه عملیاتی مشخص، عدم هماهنگی درون : بودجهگذاریموانع سیاست

 های نوین، عدم آموزش کافیبخشی، ناآشنایی با روش
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 ود اراده، مشارکت کمب: عدم انگیزه، ناجتماعی-موانع فردی 

 سازی برنامه تحول در سطح دانشگاه علوم پزشکی گلستانسازوکارهای نهادینه

 سازوکارهای شناختی .1

 برنامه تحول و نوآوری آموزش تدوین کدهای اخالقی 

 های آنالوگ معرفی برنامه و فعالیتتهیه و توزیع کات 

 ها و دستاوردهای برنامه در پورتال دانشگاه و تابلوی اعالناتنمایش اهداف، فعالیت 

 تهیه و توزیع کتب و منابع مرتبط 

 سازوکارهای هنجاری .2

  مدیر و استاد(کارمندافراد نمونه در رابطه با برنامه تحول )شامل الگوسازی از طریق معرفی ، 

 و کارگروه(دانشکده واحد نمونه در رابطه با برنامه تحول )شامل از طریق معرفی  الگوسازی 

 سازوکارهای اجباری )تنظیمی( .3

 انتخاب فردی به عنوان کارشناس ترویج اهداف برنامه تحول 

 برگزاری کارگاه آموزشی تشریح برنامه جهت کارشناسان و سایر ذینفعان 
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 در سطح دانشگاه علوم پزشکی گلستان سازی برنامه تحولمدل پیشنهادی نهادینه

 

 سازی برنامه تحول در دانشگاه علوم پزشکی گلستانمدل پیشنهادی نهادینه  3شکل  
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کارگروه پایش و ارزیابی برنامه تحول و نوآوری آموزش در دانشگاه علوم پزشکی در این سند،   

سازی برنامه تحول و گلستان تهیه شده است. این سند شامل عوامل موثر در نهادینه

ریزی اجرایی سازوکارها در سند دیگری تدوین باشد. برنامهکردن آن میسازوکارهای نهادینه

 شود.می

 

گاه علوم زپشکی گلستان  دانش
 معاونت آموزشی
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گاه   علوم زپشکی گلستاندانش

 معاونت آموزشی

ریزی برنامه

 در راستایاجرایی 

برنامه تحول در ی ساز نهینهاد
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ارائه  1399سازی برنامه تحول و نوآوری آموزش در سال ی اجرایی کردن سازوکارهای نهادینهدر این سند، برنامه

شد. اعضای کارگروه بسته پایش و ارزیابی برنامه، پس از چندین جلسه فرایندهای مورد نیاز برای اجرای سازوکارها 

 اند. و نیز برنامه عملیاتی اجرای آن را تدوین نموده

 

 دکتر تورج فرازمندفر

 مسئول بسته پایش و ارزیابی برنامه

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 99خرداد 

 

 :اعضای کارگروه )به ترتیب الفباء(

 دکتر مهدی حبیبی کوالیی، متخصص انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 گلستان یدانشگاه علوم پزشک ،پزشکی مولکولیمتخصص  ،تورج فرازمندفردکتر 

 :ویراستار

 دکتر مهدی حبیبی کوالیی، متخصص انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 :با تشکر از همراهی

 دکتر آسیه سادات بنی عقیل، مدیر تحول دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 ی برنامهمهندس علی جنتی عطایی، کارشناس دبیرخانه تحول و بسته پایش و ارزیاب
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  برنامه تحول در سطح دانشگاهی ساز نهینهاد ریزی اجراییبرنامه
سازی برنامه تحول و نوآوری آموزش در دانشگاه علوم پزشکی گلستان ارائه ی اجرایی نهادینهبرنامه در این بخش،

 شد.
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 سازی نهینهاد سازوکارهای

سازی برنامه تحول در سطح دانشگاه( سازوکارهای پیشنهادی در مدل نهادینهدر سند قبلی )شناسایی سازوکارهای 

 ارائه شده بود. این سازوکارها به شرح زیر هستند:

 شناختی .4

 های آنتهیه و توزیع کاتالوگ معرفی برنامه و فعالیت 

 ها و دستاوردهای برنامه در پورتال دانشگاه نمایش اهداف، فعالیت 

 هنجاری .5

  افراد نمونه در رابطه با برنامه تحولالگوسازی از طریق معرفی 

 اجباری )تنظیمی( .6

 برگزاری کارگاه آموزشی تشریح برنامه جهت کارشناسان و سایر ذینفعان 

 فرایند سازی بسته های تحول 

ت. فرایندها برای هرکدام از این سازوکارها، فرایند مرتبط طراحی شده و برنامه عملیاتی اجرای آن تدوین شده اس

 باشند.سازی سازوکارها به شرح زیر میی پیادهو برنامه
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سازی برنامه تحول و نوآوری های عملیاتی سازوکارهای نهادینهفرایندها و برنامه

 آموزش

 های آنتهیه و توزیع کاتالوگ معرفی برنامه و فعالیت

 آن هایفرایند تهیه و توزیع کاتالوگ معرفی برنامه و فعالیت

 

 

 های آنبرنامه اجرایی تهیه و توزیع کاتالوگ معرفی برنامه و فعالیت
 آموزش در سطح دانشگاه ع پ گلستانهدف کلی: نهادینه سازی برنامه تحول و نوآوری 

 های آنهدف اختصاصی: تهیه و توزیع کاتالوگ معرفی برنامه و فعالیت

 نحوه پایش ابزار اجرا مسئول اجرا گروه هدف و پایان تاریخ شروع عنوان فعالیت ردیف

1 
تدوین و تصویب کاتالوگ 

 معرفی برنامه
 1399سه ماهه دوم 

مدیران و کارکنان 

اعضای آموزش و 

 هیات علمی

دبیرخانه بسته 

 های تحول
 صورتجلسه -

2 
توزیع و انتشار کاتالوگ معرفی 

 برنامه
 1399سه ماهه دوم 

مدیران و کارکنان 

آموزش و اعضای 

 هیات علمی

دبیرخانه بسته 

 های تحول
- 

کاتالوگ 

 نهایی

 

 

  

 شروع

تشکیل جلسه کارگروه برای تدوین و تصویب 

 محتوای کاتالوگ معرفی برنامه

توزیع و انتشار کاتالوگ معرفی برنامه و 

 های آن فعالیت

 پایان
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 ها و دستاوردهای برنامه در پورتال دانشگاهنمایش اهداف، فعالیت

 ها و دستاوردهای برنامه در پورتال دانشگاهنمایش اهداف، فعالیتفرایند 

 

 ها و دستاوردهای برنامه در پورتال دانشگاهنمایش اهداف، فعالیتبرنامه 
 هدف کلی: نهادینه سازی برنامه تحول و نوآوری آموزش در سطح دانشگاه ع پ گلستان

 ها و دستاوردهای برنامه در پورتال دانشگاههدف اختصاصی: نمایش اهداف، فعالیت

 نحوه پایش ابزار اجرا مسئول اجرا گروه هدف و پایان تاریخ شروع فعالیت عنوان ردیف

1 

تشکیل جلسه کارگروه برای 

ی نمایش اهداف، بررسی نحوه

ها و دستاوردهای برنامه فعالیت

 در پورتال دانشگاه

 1399سه ماهه اول 

مدیران و کارکنان 

آموزش و اعضای 

 هیات علمی

معاونت 

واحد  -آموزشی
IT 

- 
 صورت

 جلسه

2 
هماهنگی با واحد فناوری 

 اطالعات جهت اجرای کار
 1399سه ماهه دوم 

مدیران و کارکنان 

آموزش و اعضای 

 هیات علمی

معاونت 

واحد  -آموزشی
IT 

 نامه -

3 
بارگزاری محتواها در پورتال 

 دانشگاه
 1399سه ماهه دوم 

مدیران و کارکنان 

آموزش و اعضای 

 هیات علمی

معاونت 

واحد  -آموزشی
IT 

- 
مشاهده 

 پورتال

 مستمر بروزرسانی پورتال 4

مدیران و کارکنان 

آموزش و اعضای 

 هیات علمی

معاونت 

واحد  -آموزشی
IT 

- 
مشاهده 

 پورتال

  

 شروع

ها و ی نمایش اهداف، فعالیتتشکیل جلسه کارگروه برای بررسی نحوه

 دستاوردهای برنامه در پورتال دانشگاه 

 هماهنگی با واحد فناوری اطالعات جهت اجرای کار

و  شگاهبارگزاری محتواها در پورتال دان

 بروزرسانی

 پایان
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 افراد نمونه در رابطه با برنامه تحولالگوسازی از طریق معرفی 

 رابطه با برنامه تحولافراد نمونه در الگوسازی از طریق معرفی فرایند 

 

 

 

 ، مدیر و استاد(کارمندافراد نمونه در رابطه با برنامه تحول )شامل الگوسازی از طریق معرفی برنامه 

 نهادینه سازی برنامه تحول و نوآوری آموزش در سطح دانشگاه ع پ گلستانهدف کلی: 

 هدف اختصاصی: الگوسازی از طریق معرفی افراد نمونه در رابطه با برنامه تحول 

 نحوه پایش ابزار اجرا مسئول اجرا گروه هدف و پایان تاریخ شروع عنوان فعالیت ردیف

1 

تشکیل جلسه کارگروه برای 

معیارهای معرفی افراد تعیین 

 نمونه در رابطه با برنامه تحول

 1399سه ماهه سوم 

مدیران و کارکنان 

آموزش و اعضای 

 هیات علمی

مسئول 

های تحول بسته

 در دانشگاه

- 
صورت 

 جلسه

 1399سه ماهه سوم  رسانی به ذینفعاناطالع 2

مدیران و کارکنان 

آموزش و اعضای 

 هیات علمی

مسئول 

های تحول بسته

 در دانشگاه

 نامه -

 مستمر معرفی افراد نمونه 3

مدیران و کارکنان 

آموزش و اعضای 

 هیات علمی

مسئول 

های تحول بسته

 در دانشگاه

- 
مشاهده 

 تقدیرنامه

 

  

 شروع

تشکیل جلسه کارگروه برای تعیین معیارهای معرفی افراد نمونه در رابطه با برنامه 

 تحول

 پایان

 رسانی به ذینفعاناطالع
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 برگزاری کارگاه آموزشی تشریح برنامه جهت کارشناسان و سایر ذینفعان

 کارشناسان و سایر ذینفعانبرگزاری کارگاه آموزشی تشریح برنامه جهت فرایند 

 

 برگزاری کارگاه آموزشی تشریح برنامه جهت کارشناسان و سایر ذینفعانبرنامه 

 نهادینه سازی برنامه تحول و نوآوری آموزش در سطح دانشگاه ع پ گلستانهدف کلی: 

 هدف اختصاصی: برگزاری کارگاه آموزشی تشریح برنامه جهت کارشناسان و سایر ذینفعان

 نحوه پایش ابزار اجرا مسئول اجرا گروه هدف و پایان تاریخ شروع عنوان فعالیت ردیف

1 

تشکیل جلسه کارگروه برای 

محتوای کارگاه تدوین 

آموزشی  و تعیین مدرس/ 

 مدرسین

 1399سه ماهه اول 

مدیران و 

کارکنان آموزش 

و اعضای هیات 

 علمی

مرکز مطالعات 

و توسعه 

 آموزش دانشگاه

 صورت جلسه -

2 
رسانی به مدرس/ اطالع

 مدرسین
 1399سه ماهه دوم 

مدیران و 

کارکنان آموزش 

و اعضای هیات 

 علمی

مرکز مطالعات 

توسعه و 

 آموزش دانشگاه

 نامه -

 در طول سال برگزاری کارگاه آموزشی 3

مدیران و 

کارکنان آموزش 

و اعضای هیات 

 علمی

مرکز مطالعات 

و توسعه 

 آموزش دانشگاه

- 
لیست 

 کنندگانمشارکت

  

 شروع

تشکیل جلسه کارگروه برای تدوین محتوای کارگاه آموزشی  و تعیین مدرس/ 

 مدرسین

 رسانی به مدرس/ مدرسیناطالع

 پایان

 برگزاری کارگاه آموزشی
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 تحول یبسته ها یساز ندفرای

 تحول یبسته ها یساز ندفرایند فرای

 

 تحول یبسته ها یساز ندیفرابرنامه 
 هدف کلی: نهادینه سازی برنامه تحول و نوآوری آموزش در سطح دانشگاه ع پ گلستان

 تحول یبسته ها یساز نداختصاصی: فرای هدف

 نحوه پایش ابزار اجرا مسئول اجرا گروه هدف و پایان تاریخ شروع عنوان فعالیت ردیف

1 

تشکیل جلسه کارگروه برای 

تشخیص بسته هایی با 

 قابلیت فرایندسازی

 1399سه ماهه چهارم 

مدیران و کارکنان 

آموزش و اعضای 

 هیات علمی

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

 دانشگاه

- 
صورت 

 جلسه

2 
فرایند سازی محتوای بسته 

 های مورد نظر
 1399سه ماهه چهارم 

مدیران و کارکنان 

آموزش و اعضای 

 هیات علمی

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

 دانشگاه

 نامه -

3 
ابالغ فرایند ها به مراکز 

 آموزشی
 1399سه ماهه چهارم 

مدیران و کارکنان 

اعضای آموزش و 

 هیات علمی

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

 دانشگاه

- 
مشاهده 

 پورتال

  

 شروع

 تشکیل جلسه کارگروه برای بررسی بسته هایی با قابلیت فرایندسازی 

 فرایند سازی محتوای بسته های مورد نظر

 ابالغ فرایند ها به مراکز آموزشی

 پایان
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سازی برنامه تحول و نوآوری آموزش در دانشگاه علوم ی اجرایی نهادینهل برنامهشاماین سند، 

سازی ی عملیاتی سازوکارهای نهادینهباشد. در این سند فرایندها و برنامهپزشکی گلستان می

 در سه حیطه شناختی، هنجاری و اجباری )تنظیمی( ارائه شد. 

 

گاه علوم زپشکی گلستان  دانش
 معاونت آموزشی


