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 پژوهش در جراحی

 دانشگاهی جراح هاي گوناگون یکشنق

 **و گـروه متـرجمین *سیدعباس میـرمالک کتردترجمه و تلخیص: 

هاي مرتبط و بـه کـارگیري آنهـا تحـت     هنر و طبابت جراحی دانشگاهی از طریق تعریف و فراگیري اصول اساسی و مهارت
اي الزم جهـت  هـاي حرفـه  زم توصیف و تشریح کفایت فردي و مهارتشود. این امر مستلنظارت یک مشاور مجرب، آموخته می

باشد. این مقاله به بحث پیرامون این یک برنامه آموزشی با ساختار مناسب میتلفیق طبابت جراحی و تحقیقات و کسب آنها طی 
یر برنامه وي فرا گرفته شـود،  ها و جنبه منحصر به فرد آموزشی که باید توسط جراح دانشگاهی با همکاري مدها و مهارتکفایت

 پردازد. جراح دانشگاهی باید موارد زیر را از خود نشان دهد.می
 اي باشد.العادهـ جراح بالینی فوق1
 مند به شروع و آزمودن نظریات مرتبط بالینی باشد.ـ عالقه2
 درك در اختیار آنان قرار دهد. ـ با دیگران به خوبی ارتباط برقرار کرده و دانش خود را مشتاقانه و به شکلی قابل3
 اي و شخصی برقرار سازد.هایش را به خوبی سازماندهی کرده و بتواند تعادلی مناسب بین اهداف حرفهبرنامهـ 4
 تحقیقاتی و انجام وظایف اجرایی داشته باشد.هایی داراي تأثیر متقابل براي تسهیل همکارهاي ـ مهارت5

بسیار بحث شـده  هاي فراروي یک جراح وجود دارد، راي کسب تمام این خصایص و مهارتدرباره معضالتی که در دانشگاه ب
هاي تکنیکی که منجر به شناسایی فـرد بـه   مهارتجراحی، کسب و حفظ در رشته  Willum P. Longmireاست. براساس گفته 

هاي پزشـکی محسـوب   ایر عرصهتري نسبت به سوان یک دانشمند و جراحی که به خوبی آموزش دیده گردد، چالش بزرگـعن
 شود.می

اي افزایش یافته است کـه ویراسـتار، واژه   هایی که در برابر یک جراح آکادمیک قرار دارند به اندازهگوناگونی و تعدد چالش
 را قیاس تمثیلی مناسبی براي بیان آن دانسته است. (Penthathlete)گانه هاي پنجورزش

 گانهقیاس تمثیلی ورزش پنج
رشته ورزشی شامل: شنا،  5باشد. ورزشکار باید در هاي ورزشی موجود در المپیک میگانه که بخشی از رشتهرزش پنجدر و

هایی دارند که در زمان ناپلئون هر قاصدي در رشته ریشه در توانایی 5متبحر باشد. این دوانی شمشیربازي، تیراندازي، دو و اسب
اسـتقامت و تعهـد    ،گانـه، قـدرت  رشته ورزشی پنج. مشخصات اساسی یک ورزشکار در بودبایست واجد آن میمیدان نبرد می
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اصلی و واحـد  اي که رشته هاي مختلفی با دیگران رقابت کرده اما در عرصهباشد. یک ورزشکار در این رشته در زمینهفردي، می
 سایر ورزشکاران است رکورددار نیست.

هاي این رشته را اي قوي در شنا شروع کرده و دیگر مهارتگانه، با داشتن زمینهاکثر ورزشکاران موفق در رشته ورزش پنج
هاي بـالینی بنـا   اي خود را کنار مهارتهاي حرفهاند. به شکلی مشابه، جراحان آکادمیک نیز مهارتور آن کسب کردهـحول مح

الینی را برگزیده است، جـراح دانشـگاهی بایـد    هاي الزم همطراز با کسی که تمرکز بر روي جراحی بکسب برتري کنند. برايمی
 زمان اضافی جهت انجام آموزش و ساعات کار بیشتر به عنوان یک جراح عضو هیئت علمی، صرف کند.

اي منحصر به فرد از قواي جسمانی هستند، اما آموزش و کسب مهـارت آنهـا بایـد    گانه آمیزهورزشکاران رشته ورزش پنج
دربرگیرد. زمینه رقابتی واقعی آنان وابسته به کارایی آنها در چند حیطه و توانائیشان در ایجاد ترکیبی  رقابت در هر پنج زمینه را

 باشد.هاي متعدد میاز قدرت و کارایی در سطحی قابل رقابت در زمینه
ی که براي شباهت موجود بین این رشته ورزشی و جراحی از آنجاست که هر جراح آکادمیک باید تحت برنامه آموزشی خاص

هاي پیشرفته طراحی شده است، قرار گیـرد. تـالش و از   افزایش توانایی منحصر به فرد او در تلفیق استعدادها، عالیق و مهارت
نقاط قوت و ضعف خویش بـوده و بیـانگر   الزم براي هر فرد پیش فرض یک ارزیابی صادقانه شخصی براي شناخت  خودگذشتگی

باشـد. هـیچ روش و   ها همراه با قدرت باالي ابتکار و اتکا بـه خویشـتن، مـی   فاوت از مهارتمتاي اشتیاق وي در کسب مجموعه
 رویکرد متحدالشکی براي تبدیل شدن به یک جراح مؤثر و کارا وجود ندارد.

وند توانند در این رشته ورزشی پیروز شگانه) چندان کامل نیست. زیرا تنها تعداد اندکی میتشبیه مطرح شده (با ورزش پنج
هـاي  ها آماده کنند و از موفقیتبا چالشجراحان آکادمیک در صورتی که خود را از قبل به خوبی براي مقابله در صورتی که اکثر 

کسانی که بـه خـوبی آمـوزش    توانند به روش خود مؤثر و پربازده باشند. را بنمایند، میموجود در پیرامون خود نهایت استفاده 
 فع سازند مسلماً همگی برنده خواهند بود.ها را مرتببینند و چالش

اي و شخصی باید کسب شده تکامل هاي حرفههاي مختلفی از مهارتاین مقاله بحث خواهد شد زمینهکه در ادامه مچنان ه
 آمیز و مثمرثمر در عرصه جراحی آکادمیک داشت.اي موفقیتحفظ گردند تا بتوان زندگی حرف یابند و

 ه یک جراح بالینیجراح آکادمیک در جایگا
شان را توانند زمانیک جراح آکادمیک باید ابتدا و پیش از هر چیز جراح بالینی خوب باشد. هر چند این جراحان معموالً نمی

کند، نه تنهـا  صرفاً وقف جراحی بالینی کنند. از آن جایی که آنان نقش سرمشق را براي دستیارها و دانشجویان پزشکی ایفا می
 وف و پرشفقت باشند.ئبلکه باید در تعامل با دیگر افراد ر ،اي برخوردار باشندالعادههاي عملی فوقها مهارتیکباید از تکن

امـا از   ،عنوان یک جـراح آکادمیـک اسـت   اگرچه برتر بودن در جراحی بالینی، پیش نیازي ضروري براي احراز موفقیت به 
هاي دیگر است، بحث را به آموزش یک جراح بالینی معطوف ش در زمینهآنجایی که هدف این مقاله توضیح وجوه خاصی از آموز

 سازیم.نمی

 هاي جدیداشتیاق به شروع و آزمودن اندیشه
رتبط با علم جراحی و مراقبت از بیمار یکی از مهمترین وجوه تمایز یک جـراح آکادمیـک   ـد دانش جدید و مـتوانایی تولی

 یقات آزمایشگاهی یا بالینی یا ترکیبی از هر دوي آنها ابراز گردد.تواند از طرق تحقباشد. این امر میمی
به روش دانشجویی دارند امـا کـارآموزان پـژوهش    ها هاي آموزشی جراحی تأکید بر کسب دانش و مهارتبسیاري از برنامه

بیاموزند که در مورد دانش باید  اند،هاي مربوط به رشد و تعالی در کجا نهفتهجراحی در صوتی که عالقمندند باید بدانند موقعیت
بیندیشـند و   "غیرسنتی"اي داشته باشند. آنان باید بتوانند به شیوه "هاي سازندهشک"استاندارد هاي جراحی موجود و روش

هاي رسمی که به آزمون این نظریات در قالبی کمی، تحلیلی و انجام یک سلسله از پژوهشقادر باشند نظریات بالینی را به سوي 
 پردازند، هدایت کنند.استنتاجی می
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 هاي الزم براي یک پژوهشگرآموزش
هسـته مرکـزي   باشد باید بـه عنـوان   اي براي تبادل نظریات جدید میارزیابی وسیله شناسی علمی پایهاز آنجایی که روش

ی در هدایت نظریات به سوي یک آموزش محققان در رشته جراحی مورد نظر قرار گیرد. برنامه آموزشی باید بر روي ایجاد توانای
شناسی پذیرفته شـده و مـؤثر بـراي    اي از اهداف علمی و روشمبتنی بر یک فرضیه، مجموعه مندکندوکاو علمی رسمی و نظام

 دستیابی به مقاصد یک مطالعه، متمرکز گردد.
اي در زنـدگی حرفـه  صـر بفـرد   هاي منحسازي خویش در رویارویی با چالشبراي آمادهافراد کارآموز در جراحی آکادمیک 
 برگزیده خود چه کاري باید انجام دهند؟

هاي آمیز یک جراح آکادمیک در حرفه وي شوند. بسیاري از گزینهسازي موفقیتتوانند منجر به آمادههاي متفاوتی میروش
 ترند. جالب در این عرصه براي برخی از کارآموزان در مقایسه با سایرین مناسب

هـاي رسـمی و   هاي آموزشی بنیادي مورد نیـاز در حرفـه علمـی، بایـد در دوره    از موارد درسی اصلی یا دوره تعداد اندکی
شناسی کامپیوتري شناسی علمی گنجانده شود. چنان که در فهرست زیر هم به آن اشاره شده، روشغیررسمی آموزش در روش

 و آمار حیاتی دو مورد از این مواد درسی است.
 ـ آمار1
 ارش علمیـ نگ2
 شناسی مولکولی، ایمونولوژي و غیرههاي علوم پایه مانند زیستـ یکی از رشته3
 شناسی آزمایشگاهیـ روش4
 ـ استفاده از کامیپوترها5
 ـ سمینارهاي پژوهشی6
 هاي علمی ـ سخن گفتن در جمع به شیوه مورد استفاده در سخنرانی7
 ـ نگارش درخواست بورس8
 می ـ استفاده از ابزار عل9

 هاي تدریسـ روش10
اللملی مطلـوب  بینجراحی که زبان مادري آنها انگلیسی نیست کسب مهارت در زبان انگلیسی براي مبادالت براي محققان 
و غناي ارتباطات علمی آنها خواهد شـد.  گران انگلیسی زبان، آموختن یک یا چند زبان دیگر موجب تسهیل است. براي پژوهش

 باشد.مطلق براي کسب موفقیت در علم جراحی میوتري و آمار یک نیاز درك مناسب زبان کامپی

 شناسی علمی را بیاموزند؟چه زمانی کارآموزان باید روش
التحصیل و در زمان دانشجویی نسـبت بـه آمـوختن روش    مند باید پیش از فارغبه طور مطلوب، یک جراح آکادمیک عالقه

ها طی دوران دستیاري بپردازد. در مورد کسانی که فرصتی زود هنگـام جهـت کسـب    تجربی اقدام نماید و به بسط این آموخته
اند، دوره آموزش تحقیق باید به طور مطلوب در پایان سال دوم یا سوم آموزش جراحـی  تجربه در امر تحقیقاتی علمی را نداشته

، به عنوان یـک جـراح بـالینی را پـیش از     در نظر گرفته شود. این امر ضروري است که مشخص شود آیا فرد توانایی ایفاي نقش
 تخصیص منابع، زمان و انرژي براي آموزش او در جهت تبدیل شدن به یک پژوهشگر جراحی دارد یا خیر؟

از تجارب جدید حداکثر پذیر خواهد بود تا بتواند سال دوم یا سوم آموزش جراحی، کارآموز به میزان کافی انعطاف در پایان
 غنا خواهد یافت. ،شودها و شرایطی که در آزمایشگاه کسب میهاي بعدي فرد با آموختن اصول و عادتآموزشاستفاده را نماید. 

طلبی باید مورد تشویق قرار گیرد، اما به تعویق انداختن مـدت آمـوزش علمـی بـه اواخـر دوران      پذیري و تنوعاگر چه انعطاف
 گاهی از تجارب عملی جراحی مجزا شوند.دستیاري جراحی مطلوب نیست به ویژه اگر تجارب آزمایش
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 شناسی علمی کجاست؟محل کسب آموزش در روش
سازمان یافته به  ور شدن در محیطی کامالًشناسی علمی به صورت غوطهترین شرط الزم این است که دوره آموزش روشمهم

ها بایـد  ریزيم و انضباط آکادمیک و برنامهنحوي که روش علمی در آن جا تجربه غالب فرهنگی و آموزشی باشد، انجام شود. نظ
گیـر شناسـی، بیهوشـی، ایمـن     ها مانند: آمار حیاتی، همـه متناسب با عالیق کارآموزان باشد. آزمایشگاه جراحی یا دیگر بخش

ه، تـدوین  هاي مشـاهد شناسی، آناتومی، بیوشیمی، فیزیولوژي، اقتصاد، علوم اجتماعی، به شرط باال بودن استانداردها در زمینه
توان با توجه به رهنمودهاي استاد و رئیس بخش و با در نظر گرفتن عالیق ها، تحلیل، بازنگري انتقادي و ارتباطات، میپیش فرض

و نیازهاي کارآموزان پژوهش جراحی، نظم الزم را انتخاب کرد. برخورد با محققینی که نظرات و رویکردهاي متفاوتی بـراي حـل   
سسـات و  ؤباشـد. بازدیـد از دیگـر م   علمی معین دارند جزء مهمی از تجارب آموزشـی کـارآموزان مـی    هـمسائل در یک زمین

هاي متمایزشان در رابطه با یک مشکل مشترك در واقـع بـه   ها و مالقات با اساتید براي بحث با آنان در مورد دیدگاهآزمایشگاه
هاي متعددي براي حل یک مشکل وجود دارند متعجب خواهیـد  راهباشد. زمانی که دریابید منزله توسعه تجارب فرد کارآموز می

 شد.

 آیا یک کارآموز جراحی آکادمیک باید در علوم پایه هم مدرك دکترا داشته باشد؟
هاي بنیادي در اي مناسب و جالب توجه براي کسب مهارتدر زمینه علوم پایه را برنامه ph.Dبعضی از کارآموزان اخذ مدرك 

نامـه  برید و از نوشتن پایانگیر نیستید، از امتحانات لذت مییابند. اگر در زمینه کارهاي مشکل سختعلمی می هايزمینه روش
هراسی ندارید و عالقه وافري به انجام تحقیق و کارهاي درسی مورد نیاز براي اخذ دکترا در رشته علمی خـاص داریـد، برنامـه    

ph.D شناسی علمی از سوي دیگر بسیاري از دانشمندان موفق رشـته جراحـی و   وشراهی مناسب براي کسب دانش ثانویه در ر
-شود، مـی دانند که زمانی پشت میزهاي آزمایشگاه، زیر نظر یک دانشمند خوب صرف میبیشتر فعاالن در رشته علوم پایه می

 سازي فراهم نماید.تري را براي آمادهمناسب اي مشابه یا احتماالًتواند زمینه

 شناسی علمی خود را یاري دهیم؟ید در جریان آموختن روشچگونه با
سسه ملی بهداشت در ایاالت متحـده و  ؤهاي فلوشیپ در زمینه آموزش تحقیقات توسط مها و دورهانواع مختلفی از بورس

مین معاش أت سسات هزینه الزم را برايؤها جراحی در دسترس است. این مشوراي تحقیقات پزشکی در کانادا و طیفی از سازمان
-اي اضافی را به منظور حمایت از تحقیقات جراحی به بخش مربوطه را پرداخت مـی کنند، هم چنین هزینهمین میأکارآزموزان ت

-مریکا و دیگر مراکز فهرست شدهآمریکا، انجمن جراحان آهاي جراحی همانند کالج جراحان ها از طریق سازمانکنند. این بورس
هاي مربوط به دهد، باشد، اغلب بودجهشناسی علمی را آموزش میباشند. اگر کسی در پی بخشی که روشاند، قابل دسترسی می

 در دسترسند. ها در علم غالباًهاي تمدید شده آموزش آنبخش را براي حمایت از کاندیدهاي مناسب در طی دوره

 ادمیک و توانایی بر قراري ارتباطجراح آک
بلکه علوم کسب شده باید به شکلی قابل درك در اختیار جوامع علمی و جراحی قرار گیرند.  ،کسب دانش کافی نیست صرفاً

هاي گفتاري و نوشتاري به خصوص در زبان انگلیسی است، که در حال حاضر زبان اول علوم انجام این مهم نیازمند داشتن مهارت
 باشد.می

هـاي مختلـف علمـی ماننـد     باط با مخاطبینی خاص در تجمعیک محقق با کفایت در امر جراحی باید چگونگی برقراري ارت
علمی را بداند. ایفاي نقش یک استاد نمونه، نیازمند توانایی در انتقـال مشـتاقانه    ـهاي جراحی  ها و تجمعها، همایشگردهمایی
حی را در تک تـک  کند تا عالقه نسبت به جراباشد. یک مدرس جراحی که خودش را وقف کارش کرده است، تالش میدانش می

 گزیند.دانشجویان ایجاد کرده و سپس بهترین دانشجویان را براي تبدیل شدن به یک جراح مناسبند، برمی
دار، جزئی مهم در امر برقـراري ارتبـاط و انتقـال دانـش اسـت، جـراح       از آنجایی که توانایی همگون کردن اطالعات معنی

ندن مطالب برخوردار بوده و بتواند از درون طیف وسیعی از گزارشات ضد و نقـیض،  آکادمیک باید از استعدادي باال در زمینه خوا
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نتایج مهم را استخراج نماید. توانایی جراح آکادمیک در تفسیر اطالعات و حل مشکالت اساسی باید به آن حد از پختگی برسـد  
 در برابر هرگونه مخالفتی، از هر منبعی باشد. که حاصل آن اعتقاد و یقینی راسخ و شجاعت و توانایی در دفاع از این عملیات 

 آموزش چگونگی انتقال دانش
تر از دیگران باشد. اما براي اکثریت افراد ایـن  توانایی نوشتن و صحبت در میان جمع ممکن است براي بعضی از افراد ساده

هـاي علمـی و بـه وسـیله     و در همـایش  باشد. پاداش این تالش ها چشـمگیر توانایی نتیجه تالشی قابل توجه در این زمینه می
ثر با دیگر محققین جراحی قابل دستیابی خواهد بود. براي ایجاد ؤزارشات علمی انتشار یافته به شکل ارتباطاتی، درخشان و مـگ

هاي کوچک و غیر رسـمی آغـاز   ن گفتن در مورد موضوعات علمی، این کار ابتدا با سخنرانی براي گروهـو کسب توانایی در سخ
، از نقـد  مقـاالت تر مسلط گردیـد. اکثـر نویسـندگان    هاي بزرگوي سخنان خود پیش از سخن گفتن در گروهـنمائید و به محت

سازي در طول زندگی جراحی آکادمیک خود هاي کوچک به عنوان بهترین روش آمادهکاران و اساتیدشان، در گروهـمشتاقانه هم
 نمایند.یاد می

هاي علمی پیش از نوشتن مقاالت پیچیده علمی این کار را با نوشـتن یـک مقالـه    ش در زمینهبراي فراگیري چگونگی نگار
ساده و معمول آغاز نماید. عالوه بر توانایی نویسندگی و تسلط بر زبان مربوط، فرد باید چگونگی استفاده از  علمی یا بالینی نسبتاً

شـوند را نیـز بیاموزنـد، یـک محقـق      علمی که براي چاپ ارسال می هايهاي مورد نیاز براي نوشتن خالصه مقاله و نوشتهقالب
ثري در مجالت علمی و جراحی با دیگران ارتباط برقرار کـرده و مطالـب علمـی را    ؤجراحی موفق کسی است که بتواند به طور م

هنگام انتخاب نه تنها  دیشید.کنید، به مخاطبینی که مایلید خطاب قرار دهید، بینانتقال دهد. هر مجله یا همایشی را انتخاب می
خود را به آنـان   هايتوانید یافتهترین گردهمایی را که میمخاطبی که عالقه زیادي به مقاله شما دارد، بلکه معتبرترین و محترم

 گزینید.انتقال دهید، بر
اي از کـارآموزان  کنیم، دسـته هایی جهت آموزش شیوه نگارش علمی و سخن گفتن براي جمع را پیشنهاد میشرکت دوره

ـ     Toastmastec Intevnational اند که سازمانی به نامجراحی دریافته ثیر أکه در اکثر شهرهاي بزرگ جهان بـا هـدف بهبـود ت
 .نهدمیسخنرانی در جمع، شعبه دارد، تجارب آموختنی خوبی را در اختیار 

 یک جراح آکادمیک باید بسیار منظم باشد
اي چندگانه و همزمان با نظمی چشمگیر هاي حرفههاي خود نسبت به فعالیتنجام مسئولیتیک جراح آکادمیک باید براي ا

هاي رقابتی نیاز به بلوغ عاطفی و ثبات روانی و توانایی در حفـظ  در کارها برخوردار باشد. براي ایجاد توازنی مناسب بین اولویت
بتوانید چندین توپ را همزمان در هوا نگـه داریـد بایـد توانـایی      باشد. براي اینکه همانند شعبده بازهاتمرکز بر روي اهداف می

 ها را کسب و حفظ نمایند.ها و اعمال مسئولیتتنظیم اولویت
هاي کاري و ایجاد نمائید، باید مبناي براي تنظیم اولویتها و اهداف خود ترسیم میدورنمایی که از طریق بازنگري مسئولیت

هـاي  هـاي علمـی، مسـئولیت   هاي بالینی خود در برابر مسئولیتید به سنجش و بررسی مسئولیتتعادل بین آنها باشد. شما با
هاي شخصی بپردازید. ایجاد توانایی در استفاده اي در برابر مسئولیتهاي حرفههاي ملی و مسئولیتسازمانی در برابر مسئولیت

ت و ممانعت از مقدم شمردن امور گذشته بر مسائل مربوط به زمان بندي امور بر اساس میزان اهمیمؤثر و بخردانه از زمان، اولویت
 حال ضروري است.

 دهند:نکات زیر شما را در فراگیري چگونگی برقراري نظم در انجام کارها یاري می
 هایی براي خود باشید و نحوه تنظیم زمان توسط افراد پرکار و مؤثر را تجزیه و تحلیل کنید.در جستجوي مدل -1
 هاي خود را بشناسید. انتظارات واقعگرایانه نسبت به خود و دیگران داشته باشید.اط قدرت و ضعف و محدودیتنق -2
 هاي کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشید.هاي تخصصی خود برنامههاي فعالیتبراي تمام جنبه -3
هاي هدر رفته خود یا بررسی ساعات کاري، زمان دار نمائید به این ترتیب که الف) در صورت نیاززمان را براي خود معنی -4

 هاي تندخوانی و مانند آن شرکت کنید.را شناسایی نمائید. ب) توانایی بیان روشن افکارتان را در خود ایجاد کنید. ج) در دوره
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غذ یا نواري در یک مسائل را یادداشت کنید. اکثر ما فهرستی از کارهایی که باید انجام دهیم بر روي یک کارت یا ورق کا -5
هاي ما ها باید شب و روز مورد استفاده قرار گیرد به این ترتیب اندیشهضبط صوت در جیب یا کیف خود داریم. یکی از این روش

 گردند.آیند و پیش از محو شدن از خاطر ثبت میاي پدید میدر لحظه
 به طور مداوم در مورد تقدم و تأخیر مسائل فکر کنید. -6
ار مهـم هسـتند.   ـی بسیـدات شخصـاد کنید. خانواده و تعهـاي و شخصی ایجی حرفهـادل مناسب بین زندگـعیک ت -7

ـ انـاعی زمـهاي فرهنگی و اجتمالیتـالقه، ورزش و فعـورد عـن به کارهاي مـراحت و پرداختـبراي است هـایی در  کانـها و م
 رید.ـنظر بگی
 سازمانی و مدیریتی مدنظر قرار دهید. هايهاي تخصصی را در کنار مهارتآموزش -8

قل داشتن یک رابطه دوستی نزدیک و قابل اعتماد تا حدي ااعتقاد ما بر این است که تعهدات شخصی و خانوادگی شامل حد
 هاي مهم کسـب ها و آرزوهاي شخصی را با او در میان گذاشت اولین ارزشی است که باید از بین ارزشها، نگرانیکه بتوان اندوه

روند اما در حفظ تعادل در زندگی شخصی خـود  ، براي جراحان آکادمیک موفق که به سرعت به پیش می"از پا در آمدن"گردد. 
تواند منجر به عدم تعادل عاطفی و از هم پاچیدگی خانواده شود که به نوبـه  توانند، تراژدي چندان رایجی نیست. این امر میمی

 ها تحت تأثیر قرار خواهد داد.و حوزهخود کارآرایی فرد در تمام امور 

 جراح آکادمیک باید از مهارت در تعامل با دیگران برخوردار باشد
هاي قابـل تـوجهی در تعامـل بـا     هاي بالینی و دانشگاهی نیازمند مهارتوظایف پاره وقت متعدد براي همکاري در فعالیت

شود. دستیابی به موفقیت در این عرصه بستگی بـه پختگـی،   میهاي جراح آکادمیک محسوب دیگران دارد که جزئی از توانایی
توانایی واگذاري مؤثر امور دارد. فراگیري نحوه واگذاري امور قسمتی از آموزش است. باید هرچه زودتر به درك چگونگی قبـول  

اي ري مؤثر و مفید دو جنبهتوانید همکامسئولیت به عنوان یک همکار پاره موقت مؤثر و صمیمی نائل آمده، بیاموزید چگونه می
اي خود برقرار کنید. این همکاري در امر تحقیقات همواره به معناي همکاري بـا محققـین   هاي مختلف زندگی حرفهرا در عرصه

 باشد.هاي علوم پایه میهاي آنها و یا در دپارتمانتمام وقت در دپارتمان
کند، توجـه  هایتان بر دیگران تحمیل میهایی که خواستهقق و هزینههاي شما بر زمان تحت اختیار محبه تأثیري که فعالیت

در این رابطه دارند. یک جراح آکادمیک موفق، سعی  "بستان ـبده "نمایید. افرادي که مایلند با شما همکاري کنند نیاز به نوعی 
 نماید.در ایجاد شرایط موفقیت دوجانبه براي همکاران خود می

آمیز، گران تمام ت و نحوه واگذاري امور در قالبی معقول، مثبت و سازنده بگنجانید. پیشنهادات طعنهبیاموزید که پیشنهادا
خواهد شد. همچنین باید بیاموزید که چگونه و با توجه به زمان و مکانی مناسب با رویکردي صحیح، به انتقـاد بپردازیـد، و بـه    

هاي غیرسازنده در حضور جمع، سـدي در راه  ات دیگران یا عیبجوییها و احساسعدم توجه به خواسته چالش بکشید. مخصوصاً
باشـد.  پیشرفت خواهند بود. تعامل سازنده مستلزم وجود ظرفیت باالي انتقاد از خود و پذیرش انتقادات سـازنده دیگـران مـی   

 باشد.اي براي تعالی فرد در تمام طول زندگی میهاي مربوط به تعامل با دیگران، وظیفهآموختن مهارت
باشند، اما مشاهده و هاي مدیریتی و رهبري میهاي مختلف در زمینه تواناییبسیاري از موضوعات بحث شده موضوع کتاب

هـاي مطلـوب آنـان    اي در کسب ویژگیتوجه دقیق به چگونگی برخورد و همکاري دیگران و مدیریت خوب با مردم سهم عمده
 ،شودمچون دیگران ببینید و به انتقاداتی که نسبت به دیگران، توسط دیگران میتوسط شما خواهد داشت. سعی کنید خود را ه

 گوش فرا دهید. 

 خصوصیات شخصیتی یک جراح آکادمیک
اي متناسب بـراي انجـام   آکادمیک باید در داوطبانی ایجاد شود که یک شخصیت پایههاي یک جراح ما معتقدیم که توانایی

داراي صداقت، بزرگواري، گذشـت و درسـتکاري در   اي خردمندانه کادمیک مؤثر باید به شیوهاین کار داشته باشند. یک جراح آ
 هنر یاري به دیگران باشد که ریشه در شخصیتش داشته باشند.
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هـا  تمام مسـئولیت و خوبی و تمایل روزافزون. این امور نیازمند استقامت زیاد و تعهد به ادامه و تکمیل ـ تعهد به فضیلت 1
 باشد.یان یک روز پرکار میحتی در پا

 ها ممکن است از نبوغ فکري مهمتر باشند.ـ ثبات قدم و ابتکار در کارها، این قابلیت2
 ـ درستکاري و صداقت 3
 ـ قضاوت و دریافت درونی4
 هاي غیرسنتی و مبتکرانه)ـ خالقیت (یعنی اندیشه5
 ـ داشتن تفکر تحلیلی، کمی و استقرایی6
 ـ کنجکاوي7
 و سخاوت مخصوصاً در اعتبار بخشیدن به دیگرانـ فروتنی 8
 ـ ثبات و پختگی عاطفی9

 هاي اجراییپذیري در روشـ داشتن شخصیت وسواسی در انجام درست کارها، همراه با انعطاف10
 هاي دیگران و خودـ شکیبایی و تحمل در برابر نقائص و کاستی11
 هاي فکري و شخصیتیداشـ تمایل به قربانی نمودن منافع مالی در برابر پا12
 ـ ثبات13
 ـ شهامت14

 گیرينتیجه
هاي خاص، خود را از بهترین بودن در تـک تـک   هاي پنجگانه براي کسب ترکیبی منحصر به فرد از مهارتورزشکار ورزش

ید، باید در کند. براي این که یک ورزشکار ورزش پنجگانه شده و همواره یک رقیب باقی بمانهاي ورزشی مزبور محروم میرشته
ورزش پنجگانه حرفـه  هایی که کمتر مهارت دارید، براي کسب یک تفوق کلی، تالش زیادي نمایید. بسیاري از ورزشکاران زمینه

گزینند نیز اي خود برمیآکادمیک را به عنوان زندگی حرفهکسانی که جراحی  یابند.اي میورزشی خود را فراتر از هرگونه جایزه
اي و شخصـی مهـیج   هاي متعدد را براي آفرینش یک زندگی حرفـه هاي زیاد و چالشیابند. تجربهدست میبه رضایت مشابهی 

 آمیزند.پرتحرك و ثمربخش با هم درمی
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