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  چکيده

اي بخش مهمي از زندگي روزانه بسياري از  نوجوانان و جوانان شده و هر روز بر محبوبيت آنها افزوده  هاي رايانه در حال حاضر، تکنولوژي مقدمه:

دارند. از معايب  اي مزايا و معايب متعددي هاي رايانه اي هستند. بازي هاي رايانه اي، بازي هاي رايانه انگيزترين تکنولوژي ترين و هيجان شود. از محبوب مي

و افزايش فشار خون و از مزاياي آنها، افزايش دقت ديداري، تجسم فضايي  عروقي -مشكالت قلبياني، هاي جسم آسيب، هاي صرعي حملهها  اين بازي

 - هاي رواني بهبود مهارتاي با توجه به نکات مثبت خود باعث  هاي رايانه شده، تکنولوژي است. به استناد تحقيقات انجامحركتي  - ديداري و مهارت

  شوند. ويژه جراحي الپراسکوپي مي حرکتي در جراحي، به

حرکتي در جراحي هستند. جراحان جواني که با  - هاي رواني اي، ابزار تدريس عملي براي افزايش مهارت هاي آموزشي رايانه تکنولوژي گيری: نتيجه

ويژه جراحي الپاراسکوپي نسبت به ساير همکاران خود دارند. بنابراين، توجه به  جراحي، بهاي سروکار دارند، عملکرد بهتري در  هاي رايانه تکنولوژي

حرکتي جراحان و همچنين تعامل بين آنان و صفحه نمايش  -هاي رواني تواند به بهبود مهارت هاي کارآموزي جراحي مي اي در دوره هاي رايانه تکنولوژي

   رابط مورد استفاده در جراحي کمک کند.

  حرکتي -هاي رواني اي، کارآموزي، جراحي، مهارت هاي رايانه اي، بازي هاي رايانه تکنولوژي :هاليدواژهک
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Abstract 

Introduction: Nowadays, computer technologies are an important part of daily life for many teens and youths, 

and their popularity increases every day. From the most popular and most exiting computer technologies are 

computer games. Computer games have several advantages and disadvantages. The disadvantages of the games 

are epileptic attack, physical injuries, cardiovascular problems and high blood pressure, and the advantages of 

these games are increasing the accuracy of visual, spatial visualization and visual-motor skill. According to 

research conducted, computer technologies improve psychomotor skills in surgery, particularly in laparoscopic 
surgery. 

Conclusion: Computer instruction technologies are practical teaching tools to enhance the psychomotor skills in 

surgery. Young surgeons, who deal with computer technologies, have a better performance in the surgery, 

especially in laparoscopic surgery than their colleagues. So, consideration of computer games in surgical training 

can help to improve surgeons’ psychomotor skills, and also can help the interaction between surgeons and screen 

interface in surgery.  
Keywords: Computer Technologies, Computer Games, Training, Surgery, Psychomotor skills 
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  مقدمه

اي را  با گسترش سريع و رشد روز افزون تكنولوژي، امروزه كمتر خانه

توان يافت كه در آن رايانه وجود نداشته باشد. با دسترسي عموم   مي

نوجوانان هاي  فعاليت الطبع تجارب آموزشي، نيازها و هب ،مردم به رايانه

ثير اين پديده قرار گرفته است. اتا حد زيادي تحت ت و جوانان

شدن استفاده از رايانه و اينترنت در ميان مردم، امکان بازي را به  شايع

موجب  ]. به۱شکل فردي و گروهي در سراسر دنيا تسهيل کرده است [

اي در  هاي رايانه ويژه بازي اي به هاي آموزشي رايانه اين امر، تکنولوژي

سراسر جهان افزايش يافته و بر محبوبيت آنها افزوده شده است. 

هاي  ها بخش مهمي از زندگي روزانه نسل حاضر، اين تکنولوژيدرحال 

از علل عمده گرايش نوجوانان و جوانان به جوان شده است. 

بودن، قابليت دسترسي آسان،  اي، جذابرايانههاي  ها و بازي تکنولوژي

ها براي پركردن  خانواده الن وئوريزي مناسب از طرف مس برنامه عدم

به  آنانهمچنين عدم دسترسي  و جوانان و اوقات فراغت نوجوانان

  ].۲[ امكانات ورزشي و تفريحي مناسب است

 هستنداي گروهي از نوع الکترونيکي  ، رسانهاي هاي رايانه تکنولوژي

که به حواس بينايي، شنوايي و المسه متوسل شده است و مخاطبين 

گيرد، فعاليت عمده آن سرگرمي و تفريح  متنوع و زيادي را در بر مي

تشکيل  و جوانان است و مخاطبين اصلي اين رسانه را نوجوانان

داراي ، ايرايانه هاي بازياي و  هاي آموزشي رايانه يتکنولوژدهند.  مي

اي هايي با دخالت رايانه است که نمايانگر پديده تفريحي عمده بازي

هايي همچون  و طي بيست سال گذشته تکوين يافته و ويژگي است

ه يمحاسبه، ساختارهاي داستاني، هنر پويانمايي تصويري و ارا

تازگي صورت گرفته با آن همراه  هاي واقعي يا ويديويي که به چهره

بازيكنان را ها،  ها و بازي ]. اين نوع تکنولوژي۳[ بوده است

هاي الزم، مدت زمان زيادي را   انگيزاند تا براي كسب مهارت برمي

ها و  تکنولوژيهاي برانگيزاننده   ها كنند. درمورد ويژگي صرف اين بازي

در اين موجود ارد. منابع تي وجود دوعقايد متفااي، هاي رايانه  بازي

تعدادي از عوامل موثر در طراحي و ساخت  که دهند  زمينه نشان مي

ها،  مانند بافت داستاني، قواعد، اهداف، جايزه اي رايانههاي  تکنولوژي

ها در تحريك  الگوهاي چندحسي و خصوصيات تعاملي اين بازي

  ].۴[ بازيكنان مهم و قابل توجه است

اي  اي رايانهه انجام بازيويژه  اي و به هاي رايانه کار با تکنولوژي

دست آوردن  نيازمند منطق، تجزيه، تحليل، دانستن قواعد بازي و به

نظير صدا،  له براي عبور از موانع است. امکانات بياهاي حل مس مهارت

طور فعالي  قادر است ذهن کاربر را به غيره تصوير، گرافيک، حل معما و

هاي يادگيري و آشنايي با  عالوه بر مهارت ].٣[ کار گيرد هب

توانند  ها مي بازياين هاي شخصي،  هاي کاربري رايانه کاري  ريزه

به شکل  خبرهموجب رقابت و همکاري شوند و اگر با کمک مربيان 

هاي آموزشي و  برخي زمينهتوانند در  کار گرفته شوند، مي مناسب به

  ثر باشند.ور مافراد، بسيا مهارتي براي

هاي  بازي ها و تکنولوژيهاي موجود در زمينه  باتوجه به قابليت

هايي که در اثر استفاده از اين  ها و توانايي اي، مهارت رايانه

تواند در بسياري از  ، افراد کسب خواهند کرد، ميها تکنولوژي

اي و تصويري، مفيد واقع شود. يکي از مواردي  هاي مرتبط رايانه زمينه

تواند  مياي  هاي آموزشي رايانه تکنولوژيه استفاده از اين نوع ک

هاي  مطلوب واقع شده و موجب انتقال مهارت شود، در زمينه جراحي

ها  تکنولوژي]. اين نوع ٥پيشرفته مانند جراحي الپاراسکوپي است [

هاي ديداري و رواني حرکتي بسياري  دليل اينکه نياز به مهارت به

توانند  هاي الزم در اين زمينه، مي ورت کسب مهارتدارند، افراد درص

هاي پيشرفته که با مونيتور و تصوير سروکار دارند، موفقيت  در جراحي

ها و محبوبيت بيشتري را کسب کنند. بنابراين باتوجه به، قابليت

اي در ميان  هاي رايانه اي و بازيهاي آموزشي رايانه تکنولوژي

کارها و تمهيداتي را درنظر گرفت تا  توان راه هاي مختلف مي نسل

ها در عرصه آموزش و يادگيري به نحو مطلوبي  بتوان از اين بازي

  استفاده کرد.

  

اي  هاي رايانه هاي پيشرفته با استفاده از تکنولوژي جراحي

  و تصويري

اي اطالعات تصويري  هاي رايانه امروزه با استفاده از تکنولوژي

لحظه و تحليل  به صورت همزمان با روند جراحي، با راهنمايي لحظه به

هاي  گيرد. تکنولوژي و کنترل وضعيت بيمار، در اختيار وي قرار مي

توان به تکنولوژي "جي.پي.اس"  اي و تصويري در جراحي را مي رايانه

گيرد.  ه در اتومبيل و کشتي مورد استفاده قرار ميتشبيه کرد ک

طورکه "جي.پي.اس" راننده يا ناخدا را از درستي مسيرش مطلع  همان

اي و تصويري نيز مسيري را  هاي رايانه سازد، استفاده از تکنولوژي مي

صورت  که ابزار جراح بايد در امتداد آن حرکت کند با جزييات و به

  دهد. واضح نشان مي

هاي  هاي پيشرفته استفاده از تکنيک اقع رويکرد اصلي در جراحيدر و

هاي تصويربرداري  پيشرفته، آناليز و بازسازي اطالعات حاصل از روش

سو و  مرسوم پزشکي مانند "سي.تي.اسکن" و "ام.آر.آي" از يک

بعدي از سوي ديگر  هاي غيرتماسي ردگيري سه کارگيري سيستم به

اي و تصويري در  هاي رايانه از تکنولوژي]. همچنين استفاده ٥است [

اي از  اي است که ديد مجازي از ناحيه گونه هاي پيشرفته به جراحي

عمل که ديد مستقيم جراح به آن منطقه امکانپذير نيست، منطبق با 

تصوير آناتومي بيمار روي صفحه رايانه خلق شده و هنگامي که جراح 

الفاصله محاسبه شده و دهد موقعيت آن ب ابزار خود را حرکت مي

کارگيري اطالعات  ترتيب با تسهيل به آيد. بدين نمايش در مي به

توان  تصويري و ردگيري بالدرنگ موقعيت ابزار در روند جراحي، مي

]. بنابراين ٦دقت و کيفيت جراحي را بسيار بيش از پيش افزايش داد [

ش مهمي در اي و تصويري، نق هاي رايانه امروزه استفاده از تکنولوژي

ها امروزه  هاي پيشرفته دارند و بدون استفاده از اين تکنولوژي جراحي

ها همچنين عالوه  تقريباً ديگر جراحي امکانپذير نيست. اين تکنولوژي

بر افزايش کيفيت جراحي، باعث درد کمتر هنگام جراحي بيمار و 
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  امنيت بيشتر در حفظ جان بيمار شده است.

  

اي و تصويري در  هاي رايانه لوژيفوايد استفاده از تکنو

  هاي پيشرفته مانند الپاراسکوپي جراحي

هاي پيشرفته  اي و تصويري در جراحي هاي رايانه استفاده از تکنولوژي

بخشند  هاي جراحي را بهبود مي مانند الپاراسکوپي دقت و کيفيت عمل

هاي پيچيده و خطرناکي را که پيش  آميز عمل و امکان انجام موفقيت

]. در ٧سازند [ مير بسياري همراه بودند، ميسر مي و اين با مرگ از

بودن جراحي  دليل ديجيتالي هاي پيشرفته مانند الپاراسکوپي، به جراحي

تواند هنگام عمل از  و سروکارداشتن با مونيتور و تصوير، جراح مي

جاي ديگر برود و تصوير را براي مشورت از طريق اينترنت  به  جايي 

ديگر جراحان بفرستد يا حتي بعد از انجام جراحي، از تصاوير  حتي براي

دليل همين مزايا، امروزه  موجود براي آموزش استفاده کند. به

هاي پيشرفته مانند الپاراسکوپي، در بسياري از نقاط جهان  جراحي

شود و باتوجه به توانايي فراواني که اين روش در مقايسه با  انجام مي

ي براي انجام اعمال جراحي دارد و همچنين هاي الپاراتوم روش

کيفيت بهتر عمل و نيز کاهش عوارض پس از عمل، از سوي جراحان 

دادن  ها براي نشان الپاراسکوپ مورد توجه خاصي قرار گرفته است.

تصاوير در حين انجام عمل، مجهز به دوربين بوده، همچنين بسته 

ي در دسترس هستند. تصاوير هاي مختلف نوع اقدام مورد نياز در اندازه به

شود و جراح با مشاهده آن  الپاراسکوپ در صفحه نمايش مشاهده مي

  ].۸کند [ عمل جراحي را هدايت مي

اي و تصويري  هاي رايانه طورکه ذکر شد، استفاده از تکنولوژي همان

هاي پيشرفته مانند الپاراسکوپي نقشي بسيار مهم  ويژه در جراحي به

هاي ديداري و  ها مهارت استفاده از اين تکنولوژي کنند؛ اما ايفا مي

ها انجام  طلبند و بدون کسب اين مهارت حرکتي بااليي را مي -رواني

که قبالً نيز ذکر آن  گونه ]. همان٥جراحي با دشواري همراه خواهد بود [

هاي الزم در اين زمينه، عالوه بر برخي از  رفت، براي کسب مهارت

هاي آموزشي  تکنولوژيوزشي، استفاده از هاي آم ها و روش دوره

هاي ديداري و همچنين  دليل مهارت اي به هاي رايانه  بازياي و  رايانه

تواند در  ها نياز دارند، مي حرکتي که اين نوع بازي -هاي رواني مهارت

آموزي به جراحان در اين زمينه کمک بسياري کند. از اين رو،  مهارت

اي  هاي رايانه کردهاي موجود درباره تکنولوژيدر ادامه اين مقاله به روي

ها و درنهايت به کاربرد  و فوايد استفاده از اين نوع تکنولوژي

حرکتي در  -هاي رواني اي در افزايش مهارت هاي رايانه تکنولوژي

  پردازيم. جراحي مي
  

هاي  رويکردهاي موجود در زمينه استفاده از تکنولوژي

  اي رايانه

اي، دو رويکرد متفاوت هاي رايانه اده از تکنولوژيدر رابطه با استف

وجود دارد. رويکرد اول، رويکردي است که نگرشي مثبت نسبت به 

کند. براساس اين  حمايت مي دارد و از آناي هاي رايانه تکنولوژي

هاي زيادي را  اي مزيتهاي رايانه ويژه بازي ها و به رويکرد، تکنولوژي

هاي گوناگون شيوه و انگيزه يادگيري را در آنها به براي افراد در بر دارد

ها عالقه، لذت، رضايت،  ]. همچنين اين تکنولوژي۱نمايد [ تحريک مي

کند که اين عناصر  انگيزش و هيجان را در افراد تحريک مي

توانند مشوق ايجاد خالقيت در نوجوانان و جوانان  شناختي مي روان

  ].۹باشد [

اي اغلب شامل هاي رايانه ها و بازي نولوژيطبق اين رويکرد، تک

اي هستند که به نوجوانان و جوانان  فرآيندهاي حل مساله خالقانه

 ].۱۰دهند به شکل بهتري از فناوري رايانه استفاده کنند [ اجازه مي

ها فرآيندهاي شناختي مختلف و  ها و بازي عالوه بر اين، اين تکنولوژي

کند که  براي نوجوانان و جوانان فراهم مي هاي تعاملي فعالي را محيط

، ۱۰تواند به افزايش مهارت و خالقيت در آنها کمک نمايد [ اين امر مي

رويکرد دوم، رويکردي است که ديدي منفي نسبت به  ].۱۱

طور خاص  اي به هاي رايانه طور کلي و بازي اي به هاي رايانه تکنولوژي

اي  هاي رايانه رايانه و همچنين بازيدارد. براساس اين رويکرد، کار با 

]. مطابق با ۱۲مانعي براي يادگيري از طريق تجارب مستقيم هستند [

طور  اين رويکرد، کار با رايانه باعث خواهد شد که افراد نتوانند به

هاي شناختي، رواني و اجتماعي خود را رشد دهند.  مطلوبي حوزه

اي منجر به پرخاشگري، خشم نههاي رايا همچنين کار با رايانه و بازي

بردن قوه خالقه در نوجوانان و جوانان شده و فاقد مسايل  و ازبين

هاي بزرگساالن  ها بيشتر براي توسعه بازي خالقانه هستند. اين بازي

  ].۱۳مناسب هستند [

باتوجه به دو رويکرد فوق، واضح است که توافقي کلي و همگاني 

اي از  رايانههاي  وجود ندارد. تکنولوژي ايهاي رايانه درمورد تکنولوژي

عقايد متفاوتي را درمورد  نوجوانان و جوانان،بدو ورود خود به دنياي 

اي را براي نوجوانان  هاي رايانه اي تکنولوژي عده خود برانگيخته است.

ها را باعث رشد  دانند و اين بازي و جوانان مناسب و با اهميت مي

اي  دانند و عده حرکتي مي - اختي و روانيهاي شن بسياري از مهارت

دانند  نمي افرادكردن وقت  تلف چيزي جزها را  برعکس، اين تکنولوژي

را داراي اثرات منفي و فاقد مسايل خالقانه براي نوجوانان و  و آنها

  دانند. جوانان مي

  

  اي براي کاربران هاي رايانه فوايد استفاده از تکنولوژي

ها و  هاي موجود در زمينه تکنولوژي عايب و نگرانيرغم برخي م علي

اني، هاي جسم  آسيب، هاي صرعي  حملهاي مانند  هاي رايانه بازي

ها و  تکنولوژياين و افزايش فشار خون،  روقيع -مشكالت قلبي

ها  اينکه، اين بازياز جمله ]. ۱۶، ۱۵[ هم دارندمهمي ها فوايد   بازي

در  توان  ند و مينك  كودكان اوتيسم تسهيل د رشد زباني را درنتوان  مي

 ها استفاده كرد درماني كودكان خجالتي از اين بازي -جريان بازي

كه  دهد ميهاي بازي کودکان نشان  بررسي شيوه]. همچنين ۱۴[

مقايسه با زماني كه كودكان اين  ، دركردن در مقابل دوستان بازي

  تجسم فضايي، ،دهند انجام ميتنهايي يا با فرد ناآشنايي  ها را به بازي
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا... خليفه قدرت  ۱۴۰

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

شور و هيجان، خودسنجي و برانگيختگي بيشتري را در بازيكنان ايجاد 

هاي  مهارت دهد که مينشان  ها نيز پژوهشبرخي نتايج ]. ۱۵[ كند مي

را انجام  اي رايانههاي   كه بازي نوجوانانيله نمرات اشناختي و حل مس

كه اين  است آنهايينمرات داري باالتر از  یطور معن به هند،د  مي

يك ابزار  اي رايانههاي   بازي همچنين. هندد  ها را انجام نمي بازي

 له در كودكان استاحل مس هاي شناختي و  سودمند براي رشد مهارت

]۱۶.[  

در  طور کلي بهشدن در يادگيري و  براي موفق و نوجوانان كودكان

را  حركتي خود - روانيله و اهاي حل مس  نياز دارند كه مهارت ،زندگي

ها ضعيف باشند در  تقويت كنند و اگر در هر كدام از اين مهارت

هاي درسي با مشكل مواجه خواهند شد. هماهنگي   بسياري از فعاليت

در  ،تر از همه هاي درسي و مهم  تمام فعاليت حركتي در -ديداري

اوقات گفته  اغلب .نوشتن كودكان نقشي اساسي دارد خواندن و

، به مشكل مهارت هستندخواندن  دچار اختاللشود كساني كه   مي

حركتي ظريف يعني هماهنگي چشم با دست دچارند. براي مهارت 

ن آنچه الزم است كه كودك بتواند ميا ،هماهنگي چشم با دست

هاي مختلف بدن هماهنگي ايجاد   قسمت هاي بدن و  بيند با حركت  مي

كردن خطوط  برداري و دنبال كند. بسياري از مشكالت نوشتن، نسخه

  ].۱۷[ تواند از هماهنگي ضعيف ميان چشم با دست ناشي شود  مي

ها را منبع  اين گونه بازياي  رايانههاي   بازيها و  تکنولوژيطرفداران 

از تحقيقات  برخياستناد آورند. به  شمار مي به  دگيري و سرگرمييا

اي  رايانههاي  بازيها و  تکنولوژيهاي موجود در  ، فعاليتشده انجام

هاي ويژه  مهارت تواند هماهنگي چشم و دست را افزايش دهد و مي

و در بهترشدن واکنش  ندابراي تجسم فضايي يا رياضيات را بياموز

نيز اين امكان  ،از طرف ديگر .]۲۰، ۱۹، ۱۸[ دارد زماني نقش مهمي 

همچنين تقويت  و ان و نوجوانانوجود دارد كه هماهنگي حركات كودك

ها در جريان  در اثر پرداختن به اين بازي آنانمهارت استدالل 

غيردرسي كاربرد داشته باشد و تا حدودي  هاي درسي و  فعاليت

هاي  ي پرداختن به فعاليتجا به و نوجوان زماني را كه كودك مدت

با تالش براي . برخي نيز پردازد را جبران كند ها مي درسي به اين بازي

كه اين  دارندشناختي عقيده  از ديدگاه روان اي رايانههاي  توصيف بازي

هاي  بالقوه آموزشي براي افرادي كه از ناتوانايي منابعشكل  ها به بازي

آموزش ايجاد هماهنگي چشم و همچنين براي  برند و ادراكي رنج مي

  .]۲۱است [مفيد  ،هاي حافظه دست و براي رشد انواع ويژه مهارت

توانند بر اي ميهاي رايانه ها و بازي که گفته شد، تکنولوژي گونه همان

که  حرکتي تاثير مهمي بگذارند. چنان -هاي رواني بهبود مهارت

اي نقش مهمي در هاي رايانه دهد، بازيمطالعات اخير نيز نشان مي

بهترشدن دقت ديداري (مانند توانايي پردازش اطالعات در هر زمان و 

هاي ديداري در يک زمان) و  قت در دريافت تعداد محرکافزايش د

تجسم فضايي (مانند بهبود تخصيص دقت فضايي در هر زمينه 

اي و پردازش  هاي رايانه بصري) دارند. همچنين رابطه مثبتي بين بازي

  ].۲۰دقت ديداري و مهارت در عملکردهاي متشابه، ديده شده است [

اي نيز که نيازمند تعامل با نههاي رايا ها و بازي برخي تکنولوژي

طور بالقوه منجر به کسب  هاي مجازي واقعي هستند بهموقعيت

هاي پيچيده در زندگي واقعي، از قبيل رانندگي، پرواز و حتي  مهارت

صورت  ]. دريافت اطالعات به۲۳، ۲۲شود [ مهارت در بازي گلف مي

شده و نيازمند ها منجر به انتقال مهارت ديداري در بسياري از زمينه

دهد که ها نيز نشان ميبازخورد فوري نيست. نتايج برخي پژوهش

توانند حتي بدون استفاده از منابع ملموس و اي ميهاي رايانه تکنولوژي

ويژه اگر کاربران  شکل موثري باعث انتقال مهارت شوند، به عيني، به

    ].۲۳يادگيري درگير شوند [ - مورد نظر در راهبردهاي مهارت
  

هاي  اي در بهبود مهارتهاي رايانه کاربرد تکنولوژي

  حرکتي در جراحي - رواني

درحال حاضر، تنها استفاده از الگوهاي سنتي پزشکي براي کارآموزان 

ها تنها از طريق ديدن و  پزشکي کافي نيست، چراکه برخي از مهارت

]. ۲۵، ۲۴توانند رشد پيدا کنند [کردن به يک متخصص نمي نگاه

هاي سنتي، در آموزش پزشکي  کردن تنها به روش همچنين تکيه

در پي خواهد داشت و درصد خطاها را افزايش ناپذيري را عواقب جبران

هاي آموزش مهارت به  ]. بنابراين تنوع در روش۲۶خوهد داد [

کارآموزان جراحي برای جلوگيري از خطاهاي رايج، الزم و ضروري 

سازها براي  هاي مصنوعي يا شبيهاست. هرچند استفاده از بافت

د، اما حيطه هاي مورد نياز جراحان مفيد هستن پيشرفت در مهارت

سازها ياد  ها و شبيه توانند با استفاده از اين بافت هايي که مي فعاليت

سازهاي آموزشي در ايجاد  ]. شبيه۶گرفته شوند، محدود هستند [

هايي براي عمل جراحي الپراسکوپيک، کولونسکوپي، اندسکوپي  شيوه

]. همچنين ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۷، ۶و تروما نيز بسيار اثربخش هستند [

هاي نظامي نيز  فضا و زمينه - سازهاي آموزشي در صنعت هوا يهشب

علت تاکيد بر آموزش مهارت، بهبود عملکرد و جلوگيري از خطاها،  به

]. اما عالوه بر ۳۰هاي زيادي را کسب کرده است [ موفقيت

اي نيز هاي آموزشي رايانه سازهاي آموزشي، استفاده از تکنولوژي شبيه

حرکتي است  -هاي رواني راي آموزش مهارتمنبعي غني و ارزشمند ب

هاي مورد نظر در کارآموزي  گام، با مهارت به عنوان روشي گام که به

  جراحي، قابل مقايسه يا همانند با آنها است.

بر عملكرد پزشكان اي  رايانههاي  بازيها و  تکنولوژيثير ابررسي ت

با  ساعت در هفته ۳حداقل  پزشكاني كه دهد که نشان ميجراح 

نسبت به پزشكاني كه  اي سروکار دارند هاي رايانه ها يا بازي تکنولوژي

عملكرد بهتري  دهند، يا اصالً انجام نمي دنده انجام ميکار کمتر اين 

%) كاهش ۳۷( اي كه اشتباهات آنها در جراحي گونه به دارند،در جراحي 

با كه  ديگر پزشكان است. اين پزشکان همچنين نسبت بهيافته 

کنند  ميتر عمل  سريع خيلي سروکار ندارند، اي هاي رايانه ولوژيتکن

هايي از جمله هماهنگي چشم و دست كه در  مهارت]. از طرفي ۵[

به  ،شوند تقويت مياي  رايانه هاي بازيها و  هنگام کار با تکنولوژي

]. تحقيقات نشان ۱۶[د هستنقابل انتقال  هاي كاري ديگر فعاليت
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 ۱۴۱   حرکتي در جراحي - هاي رواني اي در افزايش مهارت هاي رايانه کاربرد تکنولوژي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 5, No. 2, Summer 2012 

ويژه در جراحي  تر در عمل جراحي، به جواندهند که جراحان  مي

ها را با سرعت بيشتري نسبت به ديگر  الپراسکوپي ممکن است مهارت

همکاران مجرب خود کسب کنند، چراکه احتماالً آنها با انجام 

دليل  اي در زمان کودکي و نوجواني و بعد از آن نيز بههاي رايانه بازي

ها را بارها  اي اين مهارت رايانههاي  سروکارداشتن بيشتر با تکنولوژي

اند؛ بنابراين آنها مهارت بهتري را در اجراي معرض نمايش گذاشته به

  ].۳۱عملکرد خود خواهند داشت [

دهد که افرادي با مشغوليت منظم در گذشته  مطالعات ديگر نشان مي

اي، تبحر  هاي رايانه اي مانند بازي هاي آموزشي رايانه به تکنولوژي

]. ۳۲، ۳۱بيشتري در عملکرد جراحي اندسکوپي ويديويي دارند [

اي، افراد  هاي رايانه ها و بازي ازطرفي، ازآنجاکه هنگام کار با تکنولوژي

کنند، بنابراين آنها  هاي گرافيکي ارتباط برقرار مي مکرر با رابط طور به

توانند در شناخت ديگر صفحات تعاملي مشابه، مانند صفحاتي را که  مي

گيرند، موفقيت  در عمل جراحي الپراسکوپي مورد استفاده قرار مي

  بيشتري کسب کنند.

و  ها پرداختن به بازيبنابراين به استناد تحقيقات ذکرشده، 

اي نقاط مثبت فراواني را براي جراحان  هاي آموزشي رايانه تکنولوژي

را كه به همان نوع  ييها به فعاليت ي الزمها انتقال مهارتدر بر دارد و 

اي، هاي رايانه همچنين تکنولوژي سازد. مهارت نياز دارد، آسان مي

 هايي که از بازيکنان دليل مهارت اي، به هاي رايانه ويژه بازي به

حرکتي  -هاي رواني طلبند، باعث بهترشدن تجسم فضايي و مهارت مي

هاي سريع در زمان مورد نياز شده و درصورت انتقال اين  و واکنش

هاي بيشتري را  توانند موفقيت هاي واقعي، افراد مي ها به زمينه مهارت

ها يک منبع آموزشي غني  کسب کنند. بنابراين استفاده از اين بازي

هاي آنها کمک کرده  ن است و به بهبود عملکرد و مهارتبراي جراحا

  دهد. و درصد خطاهاي آنان را تا حدود زيادي کاهش مي

اي مزاياي   هاي رايانه ها و بازي که گفته شد، تکنولوژي گونه همان

ها براي بازيکنان، بهبود  ترين مزاياي اين بازي متعددي دارند. از مهم

ديداري، دقت ديداري و همچنين  حرکتي، تجسم -هاي رواني مهارت

هاي  دادن واکنش سريع در کمترين زمان است. باتوجه به مهارت نشان

تنها سرعت عمل  اي نه هاي رايانه ذکر شده، مهارت در انجام بازي

دهد، بلکه باعث عملکرد بهتر آنان شده و  جراحان را افزايش مي

اثير زيادي بر دهد. اين کاهش خطاها ت خطاهاي آنان را نيز کاهش مي

]. همچنين ميزان زماني که ۵حفظ جان بيماران خواهد داشت [

اي  هاي رايانه کردن با بازي جراحان جوان در گذشته صرف بازي

ويژه  هاي آنان در جراحي، به کننده مهارت بيني تواند پيش اند، مي کرده

دهند که  در جراحي الپراسکوپي باشد. اين داليل فراوان نشان مي

زمان واکنش و  شده معين که مدت هاي طراحي هايي با ويژگي بازي

توانند بر نحوه  حرکتي نيز در آنها مهم باشد، مي - هاي رواني مهارت

  ].۳۴، ۳۳، ۵عملکرد جراحان تاثيرگذار باشند [

شده، حاکي از آن است که مقدار زمان و  همچنين نتايج مطالعات انجام

ر مهمي بر رفتار و عملکرد افراد اي تاثي هاي رايانه محتواي تکنولوژي

دهند که   عالوه بر اين، برخي تحقيقات نيز نشان مي ].۳۶، ۳۵دارد [

تواند اثرات زيادي در بر  اي نيز مي هاي رايانه شکل و ساختار بازي

تر هستند  که حتي نسبت به حجم و محتوی، مهم طوري داشته باشد، به

ويژه در جراحي  بههاي جراحي  و ممکن است باعث بهبود مهارت

  ].۳۸، ۳۷الپراسکوپي شود [
  

  گيرينتيجه

اي و تصويري  هاي رايانه هاي پيشرفته امروزي تکنولوژي در جراحي

هاي  در واقع، رويکرد اصلي در جراحيکنند.  نقش مهمي را ايفا مي

هاي پيشرفته، آناليز و بازسازي اطالعات  پيشرفته استفاده از تکنيک

هاي تصويربرداري مرسوم پزشکي مانند  حاصل از روش

هاي  کارگيري سيستم "سي.تي.اسکن" و "ام.آر.آي" از يک سو و به

ه از اين براي استفاد  .بعدي، از سوي ديگر است غيرتماسي ردگيري سه

هاي ديداري و  ها مانند مهارت ها در جراحي، برخي مهارت تکنولوژي

ها  حرکتي مورد نياز جراحان است. عالوه بر روش -هاي رواني مهارت

هاي آموزشي مورد استفاده توسط جراحان، براي کار با اين  و دوره

هايي مشابه با  اي نيز که مهارت هاي رايانه ها، بازي تکنولوژي

تواند منبعي مناسب براي  هاي مورد نياز جراحان را نياز دارد، مي مهارت

توانند  ها مي اي که افراد با انجام اين بازي گونه جراحان باشد، به

طور مطلوبي به زمينه کاري  ها را به شده در اين بازي هاي کسب مهارت

هاي الزم را در اين زمينه  خود در عمل جراحي انتقال دهند و مهارت

  ت آورند.دس به

اي را مشخص  هاي رايانه ها و بازي هاي معيني که تکنولوژي ويژگي

هايي از طراحي بازي، مانند دقت ديداري مورد کنند، شامل جنبه مي

العمل است که براي يک عملکرد خوب  نياز و زمان الزم براي عکس

اي  هاي آموزشي رايانه که تکنولوژي مورد نياز است. همچنين درصورتي

هاي معين طراحي بشوند، اين امکان وجود دارد که  ها و هدف ژگيبا وي

بتوانند براي کاربران در ابعاد خاص مناسب و با اهميت باشند. استفاده 

تواند  اي، مي هاي رايانه هاي مرتبط با عملکرد در بازي از مکانيزم

هاي مورد نياز کاربران ايجاد نمايد.  تاثيرات مثبتي را در انجام مهارت

توانند خيلي از ابزارهاي الزم  ها مي همين اساس، طراحان اين بازي بر

اي گونه در جراحي و همچنين ديگر وسايل مرتبط با پزشکي را به

ها  طراحي کنند که کارآموزان پزشکي و جراحان با استفاده از اين بازي

عالوه،  هاي مورد نيازشان را کسب کنند. به بتوانند مهارت

توانند با اشکال، ساختار،  اي در آينده مي زشي رايانههاي آمو تکنولوژي

طور دقيقي با  هاي زماني خاصي ايجاد شوند که به محتوا و واکنش

حرکتي، هماهنگي  - هاي رواني هاي پزشکي در زمينه مهارت پيشرفت

چشم و دست، دقت ديداري، ادراک عميق و مهارت در زمينه رايانه 

هاي آموزشي  ه مناسب از تکنولوژيبنابراين، استفاد هماهنگ باشند.

تواند عنصري ارزشمند براي  اي مي هاي رايانه اي و بازي رايانه

توانند تاثيري  ها همچنين مي کارآموزان حرفه جراحي باشد. اين بازي

هايي که نيازمند هماهنگي چشم و دست و  مشابه بر ديگر حرفه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا... خليفه قدرت  ۱۴۲

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

رسد که  نظر مي هر حال، به  هشياري فضايي دارند، داشته باشند. به

ها، مورد بررسي  هاي آموزشي و بازي منطقي است که اين تکنولوژي

عنوان منبع آموزشي ارزشمند در کارآموزي مورد  بيشتر قرار گرفته و به

هاي مثبت آنها در آموزش و کسب مهارت در  توجه قرار گرفته و جنبه

  هاي مرتبط مشخص شود. تمام زمينه
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