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  یپژوهش در جراح

 جراح دانشگاهی در جایگاه یک مدیر
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  مقدمه

نقش مدیر . رود که به عنوان متخصص بالینی، استاد و پژوهشگر گوي سبقت را بریابندهمواره از جراحان دانشگاهی انتظار می
ها و تجربیات در این شاخه از جراحی دانشگاهی با نیاز رو به رشد د ارزیابی قرار نگرفته است و پیشرفت مهارتجراحی به درستی مور

  .به مدیریتی تأثیرگذار در جراحی، همگام نبوده است
نجام اعمال کند که تعدادي از جراحان دانشگاهی به همان اندازه که در اجانبه در توزیع خدمات بهداشتی، ایجاب میتغییرات همه

هاي دانشگاهی با تغییرات بنیادي وابسته به اغلب بخش. هاي الزم جهت مدیریت را نیز کسب نمایدجراحی مهارت دارند، مهارت
جراحانی که به ابزار ایجاد تغییرات تبدیل شده و . کاهش مداوم منابع مالی و فشار فزاینده در جهت انجام حسابرسی بودجه مواجهند

هاي جراحی، آموزش و توانند تداوم ایجاد کیفیت باال در مراقبتگیرند، میروند مدیریت این فرایند را بر عهده مینقش هدایت در 
ها و اعمال مسئولیت در مدیریت منابع، توجه عمیق خود را براي این جراحان قادرند از طریق تعریف اولویت. پژوهش را تأمین کنند

جراحان مدیر براي احراز . امعه به جزئیات و مهارت در اخذ تصمیمات قابل اعتماد معطوف کنندایجاد تأمل وسیع تربیتی مؤسسه و ج
. هاي مدیریت، کامالً استوار باشندموقعیت در این فضاي جدید و در حال تغییر باید فعال، خالق و در عرصه دانش خود در مورد روش

  :چکیده
بندي، داشتن تخصص و توانایی سازي، زمانهاي آمادهمدیریت در مراکز درمانی و آموزش پزشکی نیاز به فراگیري در حیطه

  .دارد اتریزي، تشریح وظایف و برقراري ارتباطبرنامه
 .توانایی مدیریت مراکز درمانی و آموزش پزشکی را داشته باشند ،هاي فوقرود که جراحان دانشگاهی با کسب فراگیريانتظار می
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هاي رو به اي از فعالیتهاي دانشگاه قرار گرفته و جراح را در حلقهسئولیتنیازهاي یک موقعیت اجرایی ممکن است در تقابل با سایر م
  .وري آموزشی بیانجامدافزایش اجرایی به دام انداخته و به کاهش بهره

در این مقاله اصول و تدابیر کمکی جهت مدیریت در یک بخش وسیع جراحی در یک بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه ارائه 
هاي آموزشی را تسهیل آمیز از مدیریت سایر مسئولیتها و روشی که دستیابی به تلفیقی موفقیتدر اینجا ما بر مهارت .خواهد شد

  .ورزیمکند، تأکید میمی

  سازيآماده
این آموزش باید به نحوي . آموزش رسمی در زمینه مدیریت بیمارستانی یا تجاري براي همه مدیران جراحی مطلقاً الزامی است

هایی که اختصاصاً ویژه ها و برنامهکارگاه. هاي بنیادي الزم جهت توفیق در مدیریت را براي جراح مهیا سازدشد که اطالعات و مهارتبا
شوند، جایگزینی رایج و قابل اجرا براي یک دوره کامل و متخصصین بالینی که در جایگاه مدیر به انجام وظیفه مشغولند، برگزار می

هاي هاي بالقوه در موقعیتاصول مدیریت و پیشرفت مهارت در حل مشکالت در صورت مواجهه با بحران. اهد بودرسمی آموزشی خو
  .خاص باید برجسته شوند

هاي یک مقام به طور خالصه مهمترین و نخستین گامی که باید برداشته شود، ایجاد آگاهی و تجهیز جهت مواجهه با مسئولیت
  .باشداجرایی می

  بنديزمان
جراح دانشگاهی در چه زمانی باید یک مقام اجرایی را بپذیرد؟ این سوال موضوعی درخور تعمق براي جراحان دانشگاهی جوان 

پذیرش یک نقش اجرایی . سازداند، مطرح میکه توجه خود را بر پیشرفت و توسعه طبابت بالینی خود و انجام تحقیقات معطوف کرده
پیشنهاد ما این است . تواند اثري نامطلوب بر رشد و پیشرفت موقعیت آموزشی داشته باشداري میپیش از موعد و در مراحل اولیه ک

زیرا مهمترین مسئله این . هاي تحقیقاتی خود مبذول کنیدهاي خود را در وحله اول در جهت پیشرفت طبابت بالینی و برنامهکه تالش
پیشرفت و تکامل مهارت در اثر کسب تجارت در . تحقیقاتی تثبیت کنیداست که خود را به عنوان فردي خبره در عرصه بالینی و 

  .عرصه طبابت بالینی و خالقیت در عرصه تحقیقاتی براي جراح مدیر ارزشمند است
اگرچه یک جراح تثبیت شده و مورد احترام نامزد مناسبی جهت احراز مقام رهبري است، اما پذیرش بسیار دیر هنگام مقام 

اي نو اي نیازمند روند اندیشههاي حرفهآفرین باشد و در فضاي کنونی اغلب موقعیتتواند مشکلسوابق کاري فرد میمدیریت نیز در 
  .پایان هستندو انرژي بی

  تخصص
اي مهم براي یک مدیر جراحی تثبیت موقعیت شما به عنوان یک فرد خبره در رشته انتخابی بالینی و تحقیقاتی خود پشتوانه

الزم است که . یرش و احترام از جانب جامعه دانشگاهی در راستاي تأثیرگذار بودن در مقام مدیریت و رهبري ضروري استپذ. باشدمی
  پیش از آن که از رهبري شما به عنوان یک مدیر . همکاران شما به عنوان یک پزشک و محقق براي شما احترام قائل شوند

  .پیروي کنند

  ریزي استراتژیکبرنامه
براي ایجاد تغییرات مؤثر وجود . گیري بخش تحت مدیریت خود داشته باشیدیک مدیر باید دیدي کلی نسبت به جهتدر مقام 

ریزي راهبردي که رئوس کلی اهداف کوتاه، دراز مدت و اهداف شما و مجموعه اقدامات الزم که دستیابی که به این اهداف را برنامه
هر اقدامی باید به همراه خود . امات فوري و کوتاه مدت و دراز مدت را شناسایی کنیداهداف و اقد. دربرداشته باشد، ضروري است

ریزي خود و اقدامات الزم براي در ارزیابی این دستاوردها قادر خواهید بود بر اثر بخشی برنامه. دستاوردي قابل ارزیابی داشته باشد
  .حل مشکالتی که ممکن است بروز کند، نظارت کنید
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تواند از طریق گذاران است که میسیار مهم در توسعه هر طرح راهبردي، درك مفهوم مالکیت به وسیله همه سرمایهیک مفهوم ب
کنندگان نسبت به طرح احساس در چنین حالتی همه مشارکت. ترغیب همه افراد به مشارکت در پیشرفت طرح به انجام برسد

  .کندمی مالکیت نموده و این امر محقق شدن تغییرات را تسهیل

  تشریح وظایف
توصیفی . رود، تأمین کنیدقبل از پذیرش هر سمت اجرایی توصیفی روشن از آن چه که در موقعیت جدید از شما انتظار می

شود که این کار یک راهکار مهم محسوب می. نوشتاري در مورد آن چه که قرار است انجام دهید یا به اتمام برسانید درخواست نمائید
تواند در ارزیابی اثربخشی شما در مقام مدیریت نیز مورد استفاده کند، بلکه میهاي شما را در مسیر درست هدایت میعالیتنه تنها ف
  .قرار گیرد

  مهارت در برقراري ارتباطات
ارتباطات روشن مانع بروز استنباط سوء . شودمهارت در برقراري ارتباطات گسترده و مؤثر، مشخصه یک مدیر خوب محسوب می 

وب ـوبی نیز محسـارتباط خوب نه تنها موجب انتقال اطالعات شده بلکه منبع اطالعاتی خ. از مفهوم پیشرفت و توسعه خواهد شد
مؤثر همچنین  ارتباطات. گوش دادن به سخنان همه پرسنل و همکاران در طرح براي موفقیت شما به عنوان مدیر حیاتی است. شودمی

در عرصه بالینی و تحقیقاتی ضرورتی است و امکان دستیابی به روابطی زنده با کلیه کسانی که در امر طبابت بالینی و تحقیقات 
  .دهدآزمایشگاهی شما مشارکت دارند را به شما می

  استراتژي تکمیل وظایف
با توجه به نیازهاي مربوط به طبابت بالینی، . برسانید شماري دارید که تکمیل کنید و به انجامدر مقام یک مدیر وظایف بی

نگر که در انجام وظایف، مولد و یاري هاي تحقیقاتی و آموزشی به تنهایی قادر به انجام هر یک از این وظایف رویکردي کلیفعالیت
  .دهنده است، نخواهید بود

دستاورد مورد نظر شما باید روشن، دقیق و . د نظر داریدگام اول در این استراتژي تعریف دستاوردي است که به عنوان مدیر م
  .قابل ارزیابی باشد و در بیشتر موارد بخشی از برنامه راهبردي طراحی شده توسط شما باشد

تر از پاك کردن میز شما از کاغذها و مسئولیت گام بعدي تفویض اختیارات به یک فرد است، تفویض اختیارات مفهومی وسیع
آنها نماینده شما بوده و براي دستیابی . کنید باید به دقت برگزیده شونداي انتخاب میاشخاصی که براي انجام وظیفهشخص یا . است

ها و اطالعاتی باشند که از نظر شما براي تکمیل کار ضروري باید واجد مهارت) به همین دلیل(پذیرند شما به موفقیت مسئولیت را می
افزون بر این آنان نیاز دارند براي . هاي آنان ابراز کرده و حدود اختیاراتشان را محترم بشماریدتواناییاعتماد خود را نسبت به . است

پس از محول کرن یک . اي در کارشان صورت دهیدبه انجام رساندن و تکمیل وظایف به آنها تفویض اختیار کنید، بدون این که مداخله
گشاي همواره در دسترس هاي الزم حل مشکالت و گرهائه اطالعات بیشتر انجام کمکوظیفه به شخصی باید روشن کنید که براي ار

ات ـجلس. ع باشندـو بودن شما در برابر نیازهایشان مطلـکسانی که مشغول انجام وظایفند ضروري است که از پاسخگ. خواهید بود
دهد، دقیقاً به هر صورت باید نسبت به آن چه که رخ می. باشندهاي مدیریت غیرمؤثر میپایان براي بررسی میزان پیشرفت نشانهبی

اي در نهایت تکمیل هر پروژه. دهدهاي مقطعی به شما فرصت استفاده بهینه از زمان را میگزارشات مربوط به پیشرفت. آگاه باشید
  .باید ضمن اعتبار بخشیدن به مدیر به شکل تبلیغی به اطالع همگان برسد

  گیرينتیجه
گیر و پرزحمت را بر عهده خواهند هاي اجرایی وقتدهد، جراحان نقشجراحی دانشگاهی به تغییر و تحول ادامه میهمچنان که 

این مطلب . هاي پرمشغله بالینی و آموزشی افزوده شده است، ممکن است دشوار باشدانجام این مسئولیت که به فعالیت. گرفت
تعداد اندکی از . سیار کوتاه بوده و مدعی نگرشی کامل بر مقوله مدیریت نیستخالصه براي جراحان دانشگاهی در مقام مدیریت ب
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توانند براي هر مدیري در جراحی از جمله کسانی که به مشارکت فعاالنه خود در تحقیقات ایم که میمهمترین عناوین را تهیه کرده
  .دهند، یاري دهنده باشندبالینی و آزمایشگاهی ادامه می
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  تفسیر
تري بدهد، حتی ممکن است منابع تان را در عرصه وسیعهاي تحقیقاتیسمت اجرایی ممکن است به شما اجازه توسعه طرح

براي اجتناب از بروز درگیري بین عالئق در بخش پیش از آن که پست مدیریت را بر عهده . موجود را براي پژوهش شما افزایش دهد
براي اغلب محققین جراحی با . انداي به روشنی و به وسعت درك شدههاي در یک چنین پهنهمینان حاصل کنید که واژهبگیرید، اط

این گذار براي محققین جوان مفید . یابندهاي تحقیق جراحی در حد رهبري تیم یا داري تقلیل میپذیرش سمت اجرایی، اجزاء و بخش
  .ابت با محققین نوپا و تازه کار درگیر سازدمدیر نباید خود را در مقعیت رق. است

    
    
  


