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Introduction: The subject of education has always been a matter of great importance. The most commonly available
educational aid is Microsoft PowerPoint software. The aim of this study was to determin the most effectiv farsi fonts on
training and to find preferences of the Mashhad Dental School students.
Materials & Methods: This study was performed in two parts 1) Evaluation of farsi fonts and 2) Evaluation of student
preferences. In the first part, a free topic powerpoint presentation was given and was assessed if the types of farsi fonts
affected the students’ learning rate. In the second part, a powerpoint presentation was shown to the students and they were
asked about their preferences in the structure of slides.
Results: The most correct answers were in slides prepared by “Traffic” font (84%). Results for other fonts were as follows:
"Arial" (48.1%), "Titr" (57.4%) and “Homa" (46.3%). In the second part, 58% of the students preferred to use the original
English words. To attract the attention of the audieuce, 39.1% of the students preferred to change the font color. For the style
of aligning the sentences, 52% chose the Justify alignment. Simple color background, smart art text, indented bullet and
pause between paragraphs were other preferences of students.
Conclusion: Content prepared by "Traffic" font was best remembered by students. The students had some preferences in
alignment, background, pause between paragraphs, etc…
Key words: PowerPoint software, farsi fonts, dental students.
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چکیده
Microsoft  نور افوزار،ابوزار مموآ آموز وی مو ووا

 رایو توری. موضوع آموزش همواره ازاهمیت بسزایی برخووراار بوواه ا وت:مقدمه

. برر ی قلمهای فار ی و یافت تر یحات غالب میان اانشجویان اندانپز کی مشهد بواه ا ت، هدف ای طرح. میبا دPowerPoint
 ای طرح ار او بخش برر ی قلمهای فار ی و برر ی تر یحات اانشجویان ال پنجم مه به صورت تصاافی انتخاب ده:مواد و روشها
، هموا، ای فایل امل انواع قلومهوای فار وی (آریوال. ار بخش اول یآ فایل پاورپوینت با موضوع آزاا نمایش اااه د. انجا گراید،بواند
 ار بخش او یآ فایل پاورپوینت برای تآ تآ اانشوجویان نموایش اااه ود و تر یحوات اانشوجویان ار موورا. یکان) بوا، تیتر،ترافیآ
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متغیرهای مختلف اختاری از قبیل پسزمینه ،نوع ترانزیش  ،نوع انیمیش و  ...ارزیابی د .برای بخش اول از آزمون فریود مو و ار بخوش
او از آمار توصیفی ا تفااه گراید.
یافتهها :ار قسمت برر ی قلمهای فار ی ،بیشتری پا خ صحیح مربوط به ا الیدهای تهیه ده با فونت ترافیوآ بووا ( 48ارصود) ،بورای
فونت آریال  84/1ارصد ،برای فونت تیتر  75/8ارصد و برای فونت هما  84/3ارصد به تمامی پر شها ( 7عودا) پا وخ ار وت ااانود .ار
قسمت برر ی تر یحات اانشجویان از نظر نحوه نگارش ملمات انگلیسی  74ارصد تمایل به ا تفااه از ملمه انگلیسی اا تند .از نظور ویوه
لب تو ه  33/1ارصد تغییر رنگ را پسندیدند .از نظر یوه هم تراز مران مالت  75ارصود نووع هومتورازی  Justifyرا انتخواب نموانود.
پسزمینه ااه ،مت  ،Smart artو وا فاصله بی بولت و عنوان و دا ازی پاراگرافها با ایجاا مکث ،ایر موارا موورا پسوند اانشوجویان
بوا.
نتیجهگیری :مطالبی مه با فونت ترافیآ تحریر ده بواند ،بیش از ایر فونتها تو ط اانشجویان به ذه

وپراه ودهانود و اانشوجویان

تر یحاتی ار زمینه هم ترازی ،پس زمینه ،نحوه دا ازی و  ...ار اختار پاور پوینتها اا تند.
کلمات کلیدی :نر افزار پاورپوینت ،قلمهای فار ی ،اانشجویان اندانپز کی.
مجله اانشکده اندانپز کی مشهد  /ال  1338اوره  / 33ماره . 371-45 : 8

زمینه ،تخکیز

بنزدی ،اسزتفاره از

مقدمه

نوع فونت ،سایا ،رن

موضوع آموزش همواره از اهمیت بسزاای بخوزوررار

انیمیشززن ،تخانایشززن و  ...اشززاره نمززور.

(3و)2

اغیز

ایززن

بوره است و از آنجا که فارغ التحصیالن رشتههای پاشک

استانداررها جهت زبان اناییسز و فخاگیزخان اروپزای و

نهایتاً با سالمت عامه مخرم رر ارتباط وواهند بزور بهبزور

آمخیکای تعیین شدهاند که ممکن است نسبت به فخاگیخان

کیفیت آموزش و ماندگاری آن یک از رغدغههای اصزی

فارس زبان تخجیحات متفاوت راشته باشند .مثالً مشخص

نظامهای آموزش عیوم پاشک است .امزخوزه اسزتفاره از

نیست رر بین فونتهای فارس کدامیک بیشتخین ا خبخش

اباارهای کمک آموزش جهت ارتقاء کیفیت آمزوزش بزه

آموزش را رارند یا استفاره از کیمات اناییس بهتخ است

جاء الینفک این حیطزه تبزدیش شزده اسزت .رایز تزخین

یا معارل تخجمه نشده فارس آنها (به عنوان مثال

اباارهای ریداری -شنیداری ،عبارتند از :تخته سفید ،تخته

یا ایمپینت؟) و یا استفاره از عناصزخ سزخگخمکننزده مثزش

اسزالید،

انیمیشن ،تخانایشن و  ...رر فخاگیخان فارس زبان بزه هزه

سیاه ،تخته هوشزمند ،رسزتااه اورهزد ،نمزای
نمای

()1

فییمهای ویدیوی و نخمافاارهزای الکتخونیکز .

Implant

صورت بیشتخین ا خبخش را وواهد راشت؟

نززخمافززاار پاورپوینززت سززاره تززخین ،بززه روزتززخین و رر

عی رغم اصخار محققان اروپای و آمخیکای بخ سارگ

رستخستخین آنها رر ایخان م باشد .استانداررهای متعدری

و مفهوم گخای پاورپوینتهای مخصوص ارائه تحقیقزات

جهت پاورپوینتهای آموزش به زبزان اناییسز وجزور

به نظخ م رسد که رر پاورپوینتهزای آموزشز نبایزد از

رارر .استانداررهای که با استفاره بزه جزا از آنهزا (مثزش

عناصخ سخگخمکننده غافش شد .رو جاء یک ارائزه نمزای

استفاره همامان از مزتن و تصزویخ ،رنز هزا ،انیمیشزن،

آموزش استفاره همامان از سخگخم و عیم م باشزد کزه

صداگذاری و  ) ...م توانند آموزش را بزه نحزوه مزی خی

ممکن است رر تخجیحات فارس زبانان جایااه مهمتزخی

ارتقاء رهند .اسزتانداررهزای پاورپوینزتهزای اناییسز

راشته باشد.

بخاساس تجخبیات ،تحقیقات و بازووررهزای گونزاگون از
فخاگیخان تدوین شدهاند .از جمیه این قوانین م تزوان بزه

سیدرضا حسین روست( )4رر مقالزهای تحزت عنزوان
استفاره می خ از اسالیدهای پاورپوینت رر آمزوزش نتزای
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یک تحقیق میدان (نظخسزنج ) را رروصزوص اسزتفاره

فارسزز رر ا خبخشزز مسززتقیم آموزشزز رانشززجویان

می ختخ اسالیدهای پاورپوینزت رر رروس مختیزع عیزوم

رندانپاشک مشهد و بخرس کیف عالیق و تخجیحات آنها

پاشک  ،مورر بحث و بخرس قخار م رهد .بخاسزاس ایزن

رر مورر اسالیدهای آموزش پاورپوینت به زبزان فارسز

بخرس هنانچه تهیه اسالیدهای پاورپوینت به ررست و با

م باشد.

توجه به ویژگ های فخاگیخان انجام ناخفتزه و جنبزههزای

مواد و روشها

گوناگون کاربخر آن رر کالسهای ررس به ووب رر نظزخ

رر ایززن مطالعززه مقطعزز کززه رر سززال تحصززیی

گخفته نشور آ ار مثبت پاورپوینزت بزه حزداقش رسزیده و

 1331-1332انجززام گخریززد ،جمعیززت مززورر مطالعززه

باعث وستا و کسالت رانشجویان م گخرر .این نقیصزه

رانشجویان سال پنجم رانشکده رندانپاشک مشهد بورنزد.

ممکن است تمام قابییتهزا و زحمزات اسزاتید را زیزخ

انتخاب کالس به صورت تصارف از بین سالهای مختیع

کیفیت آموزش شور .عدم رقت

و طیع سن رانشجویان  22تا  22سال بزور .جمز آوری

کاف به بعضز نکزات از جمیزه رنز  ،فونزت و زمینزه

رارهها به صورت میدان و با اسزتفاره از هزک لیسزت و

اسالیدها از عیش مهم تهیه اسالیدهای کم کیفیت هستند.

مصاحبه بور .معیارهای وخوج از مطالعه عبارت بورنزد از:

سئوال ببخر و باعث کاه

 )2(Collinsرر مقالهای ریاخ بزه بخرسز تکنیزکهزای

رانشجویان غیخفارس زبان ،بهداشت کاران رهان و رندان

آموزش نحوه تهیه یک سمینار پاورپوینت م پخرازر ،ایزن

(به رلیش تفاوت سن با گخوه مورر مطالعه) ،عزدم تمایزش

تحقیق نکات را رر جهت تهیه یک سمینار می خ بخای یک

رانشجویان به همکاری.
اجخای این طزخ رر رو بخز

ارائه الکتخونیک توسط نخمافاار پاورپوینت ارائه م رهزد.

انجزام شزد :بخرسز

وی اشتباهات رای رر استفاره از فونزت ،رنز  ،صزدا و

ا خبخش آموزش و بخرسز تخجیحزات رانشزجویان .رر

گخافیک را رر سمینارها توضیح م رهزد .تعزدار وطزوط

بخ

اول یک عدر فایش پاورپوینت (پاورپوینزت شزماره

زیار رر هخ اسالید ،اشتباهات امالی  ،انیمیشنهای زیار که

 )1با موضوع آموزش آزار توسزط مجخیزان طزخ و بزا

بندی ضعیع و

همکاری رانشجو تهیه شده و مورر استفاره قزخار گخفزت.

رارای کنتخاست پایین ،سایا فونتهای ویی ریا و ناووانا

روای این پاورپوینت از طخیق مشزورت بزا پزن نفزخ از

بورن متن رر مقایسه با عکس زمینه از موارری اسزت کزه

اساتید صاح

نظخ رر زمینه پاورپوینتهای آموزش تائید

مورر بخرس قخار م گیخند.

شد .پایای این اباار از طخیق تست کخرن آن بزخ روی 12

باعث حواس پخت م شوند ،تخکی

رن

از آنجا که هاونا تهیه ایزن اسزالیدهای آموزشز
م تواند رر تا یخگذاری ،میاان توجه و ررک رانشجویان از

رانشجو و سپس تست مجدر بخ روی همان  12رانشزجوبا
ضخی

همبستا  r=2/33و فاصیه زمان یک مزاه تعیزین

ررس بسیار مهم باشد ،بخرس بیشتخ اصزول تهیزه

شد 44 .رانشجو رر شخایط معمول کزالسهزای رانشزکده

اسالیدهای آموزش ضخوری به نظخ م رسد .بخای یزافتن

رندانپاشک رر رریعهای اول تا پنجم کالس نشسزتند و

می ختخین شیوه تهیه اسالید رر سبک نوشتاری فارسز رر

این پاورپوینتها به آنها نمای

راره شد .این فایزش انزواع

این زمینه اقدام به تحقیق نمورهایم .اهداف تحقیق حاضزخ

قیمهای فارس را بخرس کخر .روش اندازهگیخی بزه ایزن

بخرس ویژگ های طخاح اسالیدهای پاورپوینت به زبان

بور که اسالیدهای بدون هخگونه ابزاار گخافیکز و

مطال

تختی
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انیمیشن ،به صورت متن ساره تهیه شد .رر تمام اسزالیدها
رن

(پگاه مسنن مظفری و همكاران)

موفقتخ و کزدامیک سزب

حزواس پختز و انحزخاف از

و سایا فونت ابت و فقط نوع آن تغییزخ مز کزخر و

موضوع آموزش م شوند را سئوال کخره و تخجیحات آنها

زمینه آن آبز تیزخه بزور و  4فونزت ،Homa ،Titr ،Arial

را رر هک لیست بت کخرند .رر پایان بهتخین ویژگ های

 Yekanو  Trafficبه صورت  4سخی  4تای رر اسزالیدها

قیمهای فارس از نظخ آموزشز و بهتزخین ویژگز هزای

استفاره شد به صورت که تختی

فونت هزا رر هزخ گزخوه

پاورپوینتها بخ مبنای سییقه رانشجویان اعالم شد.
تحییش اطالعات ایزن تحقیزق رر رو بخز

 4تای از اسالیدها با گخوه بعدی به فزخم مزدون جابجزا

صزورت

م شد  .رر نهایت  24اسالید حاوی موضوع آموزش آزار

گخفت .بخ

(موضوع پاشک که تزاکنون رربزاره آن مطیبز تزدریس

بور و با استفاره از نمخه اوذ شده رانشجویان و تحییزش آن

نشده بور ،شامش؛  )1بارراری )2 ،مشکالت روان شزناوت

با استفاره از تحییش فخید من بور .قسمت روم کزه شزامش

با باهکاران )3 ،فخایند آموزش )4 ،ارتباط مو خ با بیماران،

نظخ رانشجویان رر مورر نحوه تدوین یک پاورپوینت بزور

 )4سندرم روره تحخیک پذیخ) هخ کدام به مدت  32انیزه

با استفاره از آمار توصیف بخرس شد .کییه مخاحش تحییش

نمای

راره شدند و سپس  32انیه صفحه سزیاه شزد و از

اول شامش بخرس ا خ بخش قیمهای فارس

به استفاره از نخمافاار  SPSSصورت گخفت.

رانشجویان وواسته شد که به سواالت مخبوط بزه اسزالید

به رانشجویان رر مورر طخ توضیح راره شد و اینکزه

پاسخ رهند .هخ کدام از  4موضوع آموزش  ،توسط  4قیزم

حدور ره رقیقه از وقت آنها جهت مصاحبه شفاه گخفتزه

فارس به نمای

راره شد .البته هخ اسالید با یزک قیزم و

موضوع اسالیدها رر امتزدار یکزدیاخ بزوره و همپوشزان
نداشت .بنابخاین  4موضوع با  4قیم به نمای

رر آمزده و

شد و  11رقیقه وقت جهت پاسخاوی به سئواالت کتبز
بخ مبنای نمای

اسالیدها نیزا مزورر نیزاز بزور و از آنهزا

رضایت شفاه جهت شخکت رر مطالعه گخفته شد.

مجموعا  24اسالید تهیه شد .رر مجموع رانشجویان به 24

یافتهها

سوال پاسخ رارنزد .بخوز از سزواالت تسزت و بخوز

بخرس قیمهای فارس  :رر این قسمت انواع قیمهزای

تشخیح پاسخ کوتاه بورند .به رنبال پاسخهای ارائه شزده

فارس مورر بخرس قخار گخفت .روش ارزیزاب بزه ایزن

روم

بور که اسالیدهای حاوی موضزوع آموزشز آزار،

مقایسه بین انواع متغیخها صزورت گخفزت .رر بخز

رانشجوی همکار طخ یک فایش پاورپوینت (پاورپوینزت
شماره  )2را بخای تک تک رانشزجویان نمزای

رار و رر

تختی

هخ کدام به مدت  32انیه نمای

راره شدند و سزپس 32

انیه صفحه سیاه شد و از رانشجویان وواسته شد کزه بزه

مورر متغیخهای پس زمینزه ،وجزور وزط یزا مکزث بزین

سوال مخبوطه به اسالید رر پخسشنامه پاسخ رهنزد .نتزای

نوشززتارها ،نززوع انتقززال اسززالید ( ،)Transitionsنززوع

حاصش به شخ زیخ م باشد:

 ،Animationانواع روشهای مشخص کخرن مزتن از قبیزش

رر این قسمت از  44شخکتکننده نظخوواه شزد ،از

High light

این میان  21نفخ جنسیت مونث و  22نفخ جنسزیت مزذکخ

کززخرن ،وززط کشززیدن اطززخاف نوشززته ،نظززخ و تززخجیح

راشتند .میاناین سن افخار شخکتکننده  23/1±2/31سال

رانشجویان را جویا شد و اینکه به نظزخ آنهزا کزدامیک رر

بور که به تفکیک جنسیت رر جدول  1آمده است.

تغییخ رن  ،سایا ،کشیدن وزط ،ایجزار سزایه،

انتقال مفاهیم آموزش و جیز

توجزه و تمخکزا حزواس
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مجموع تعدار پاسخ صحیح رر هخ فونت

با توجه به این که متغیخ «تعدار پاسزخ صزحیح» یزک
متغیخ کم غیخنخمال است ،به منظور مقایسه آماری تعزدار
پاسخ صحیح رر فونتهزای مختیزع ،از آزمزون آمزاری

که رر آن  nتعدار رانشجویان م باشد ،با توجه به این

فخیززدمن اسززتفاره نمززوریم .همززان طورکززه رر نمززورار 1

امخ مشخص شد که مجموع تعدار پاسخ صحیح رر فونزت

مشخص است ،تعدار پاسخهای صحیح این آزمزون نشزان

تخافیک از سایخ فونتها بیشتخ است .رر فونت تخافیزک رر

رار که تفاوت بین فونتهای مختیع معنز رار مز باشزد

مجموع افخار از  242عدر سوال 222 ،پاسخ صحیح رارند

( .)P=2/222این نمزورار مقایسزه فخاوانز تعزدار پاسزخ

که حدورا  24ررصد پاسخ صحیح بور .پس از آن فونزت

صحیح رر فونتهای مختیع را نشان م رهد.

تیتخ با  221عدر ( 23ررصد) رر رره بعدی قزخار راشزت.

به منظور بخرسز تعزدار کزش پاسزخهزای صزحیح و
مشخص شدن مجموع پاسخهای صحیح رر هخ فونزت ،از

نمورار  2نشانرهنده مجموع تعدار پاسخ صزحیح رر هزخ
فونت م باشد.

فخمول زیخ استفاره نموریم:

جدول : 1
سن

تعدار

توزی جنس افخار شخکتکننده ررپژوه
میاناین

انحخافمعیار

حداکثخ

حداقش

جنسیت
مونث

21

23/1

2/22

21/2

24/2

مذکخ

22

23/2

2/13

22/2

24/2

کش

44

23/1

2/31

21/2

24/2

35
30
25
Arial
Titr

15

Homa

10

Yekan

5

Traffic

0
5

4

2

3

1

پاسخ صحیح

نمورار : 1

مقایسه فخاوان تعدار پاسخ صحیح رر فونتهای مختش

0

تعدار

20
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240
230
220
210
200
190
180
TRAFFIC

YEKAN

نمورار : 2
بخرس

HOMA

مجموع تعدار پاسخ صحیح رر فونتهای مختیع

تخجیحات رانشجویان:

بخرس سییقه افخار از نظخ شیوه جی

رر این قسمت بخای رانشجویان شخکتکننده ( 44نفخ)،
یک فایش پاورپوینت نمای

TITR

ARIAL

توجه به تفکیک

جنس نشان رار که رر هخ رو جنس ،به تختی  ،تغییخ رن

راره شد و رر مورر متغیخهای

و تغییخ اندازه بیشتخین موارر مورر پذیخش بورند .رر افخار

پسزمینه ،وجور وط یا مکث بین نوشتارها ،انتقال اسالید

مذکخ ،وط کشیدن زیخ کیمه High light ،کخرن و سایهرار

( ،)Transitionsنوع  ،Animationانواع روشهای مشخص

کخرن کیمه نسبت به افخار مونث بیشتخ مورر پسند بور؛ رر

کخرن متن از قبیش تغییخ رن  ،سایا ،کشیدن وزط ،ایجزار

عوض رر افخار مونث ،وط کشزیدن رور کیمزه بیشزتخ از

سایه High light ،کخرن ،وط کشیدن اطخاف نوشته ،نظخ و

جنس مذکخ مورر پسند قخار گخفزت .بزخ اسزاس آزمزون

تخجیح رانشجویان پخسیده شد و اینکه به نظخ آنها کدامیک

آماری  ،Likelihood Ratioاوتالف میان رو جنس معن رار

رر انتقال مفاهیم آموزش و جی
موفقتخ و کزدامیک سزب

توجه و تمخکا حزواس،

حزواس پختز و انحزخاف از

موضوع آموزش م شوند (جدول .)2

بور (.)P=2/241
رر بخرس شیوه هم تخاز کخرن متون فارس به تفکیک
جنسیت مشخص شد که بیشتخ افخار رر هخ روجنس شزیوه

رر مخران ،تمایش به استفاره از تخجمه کیمزه بیشزتخ از

همتخازی  Justifyرا انتخاب نمورند .رر سزایخ مزوارر نیزا

نوشتار فارس کیمه بور ،رر حال که رر جنسیت مونزث،

تقخیباً نظخها رر رو جنسیت یکسان بور .با توجه به آزمزون

عکس این قضیه بزور .بخرسز اوتالفزات بزا اسزتفاره از

آماری  ،Likelihood Ratioاوتالف میان رو جنس معن رار

آزمون آماری کای رو ) (Chi-Squareنشان رار که اوتالف

نبور (.)P=2/133

نظخات میان رو جنسیت معن رار نبور (.)P=2/313

153

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد  /سال  / 4931دوره  / 93شماره 1

جدول : 2

تخجیحات رانشجویان ررباره نحوه تهیه اسالیدهای آموزش

موضوع
نوشتار فارس یا اناییس

شیوه جی

توجه )(High Light

هم تخاز کخرن متون

پسزمینه

استفاره از بولت

نحوه جداسازی پاراگخافها

تخجیحات رانشجویان

انواع

ررصد

تعدار

تخجمه فارس کیمه

22

11

نوشتار فارس کیمه به اناییس

22

12

استفاره از لغت اناییس

42

31

تغییخ رن

33

21

تغییخ اندازه

23

14

 High lightکخرن

11

1

وط کشیدن رور کیمه

11

1

وط کشیدن زیخ کیمه

1

3

سایه رار کخرن کیمه

1

3

همتخازی Justified

42

22

همتخازی راست

32

11

همتخازی مخکای

11

3

همتخازی هپ

2

1

ساره

42

23

گخاریانت

22

14

از قبش طخاح شده

22

14

بافت

2

1

رر سمت راست (بدون فاصیه از کنار)

42

22

رر سمت راست (با فاصیه از کنار)

42

23

رر سمت هپ

12

4

وجور مکث

11

31

استفاره از وط

21

14

متن ساره و بدون جداسازی

2

4

رر افخار مذکخ ،هخ یک از پسزمینههای ساره ،گخارینت

رر هززخ رو جززنس ،بیشززتخ افززخار حالززت  Indentedرا

و از قبش طخاح شده ،به یک میاان توسط افزخار انتخزاب

انتخاب نمورند .همچنین حالت هپ به راست رر مزخران،

شدند؛ اما رر افخار مونث ،پسزمینه ساره ،مقبولیت بیشتخی

بیشتخ مزورر پسزند قزخار گخفزت .اوزتالف رر رو جزنس

از سایخ پسزمینهها راشت که حدورا  42ررصد افزخار آن

معن رار نبور (.)P=2/332

را انتخاب نمورند .بخ اساس آزمزون آمزاری

Likelihood

 ،Ratioاوتالف میان رو جنس معن رار نبور (.)P=2/313

همچنین از نظخ نحوه جداسازی پاراگخاف مشخص شد
که رر این زمینه ،نظخات رر رو جنس تفاوت اندک رارر.
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با توجه به بخرس آماری ،این تفزاوتهزا معنز رار نبزور

است ،عنصخ غافزشگیزخی وزور را از رسزت راره اسزت.

(.)P=2/342

کاربخان م توانند با افاورن فایشهای مزالت مزدیا ،ماننزد

بحث

صوت و تصویخ با این قضیه مقابیزه نماینزد .سزوال کزه

متدهای آموزش که رر رانشااهها اجخا م شوند بسیار

همواره مطخ بوره ایزن اسزت کزه آیزا اسزتفاره از ایزن

متنوع م باشند .با ورور به هزااره جدیزد روش آمزوزش
()4

تغییخ بسیاری کخر و ارایههای کامپیوتخی رایز شزدند.

تکنولوژی توانزای رانشزجویان را رر یزارگیخی افزاای
م رهد؟

نخمافاارهای متعدری جهت این امخ وجور رارر .نزخمافزاار

رر پاسخ به این سوال این نکته مهزم را نبایزد از نظزخ

پاورپوینت سارهتخین ،به روزتخین و رر رستخستخین ایزن

رور راشت که پاورپوینت بایست رر ودمت اسزتار و بزه

نخمافاارها رر ایخان م باشد که ودمت بارگ به آمزوزش

منظور حفظ کیفیت تدریس ،با تاکید بخ آموزش مبتن بزخ

نموره است و هنانچه به طور می خی از آن بهزخه بزخراری

یارگیخنده باشد تا ناخان افخاری که استدالل م کنند ایزن

شور م تواند سب

ا خ بخشز قابزش مالحظزه آموزشز

رسانه باعث غیخفعال شدن رانشجویان مز شزور بخطزخف

گخرر4(.و )2یک از ویژگ های این نزخمافزاار سزهولت رر

گخرر .اساتیدی که روشهای مختیع تدریس را بزه کزار

استفاره از آن است .با این وجور به نظخ مز رسزد فقزدان

م بخند؛ معموال قارر بزه جیز

توجزه بهتزخ رانشزجویان

آمززوزش کززاف و ناآشززنای نسززبت بززه ویژگز هززای آن

هستند ،رلیش آن هم تنوع آموزش و جیوگیخی از وسزتا

مشکالت را رر رست یاب بزه اهزداف اموزشز رر پز

رانشجویان و رر نتیجه بهبور یارگیخی عیمز اسزت .لزذا

()4

راشته است.
مطال

پاورپوینت باید به همخاه روشهزا و راهبخرهزای مختیزع

متناقض رر مورر ماایزا و معایز

اسزتفاره از

()2

آموزش به کار گخفته شور.

پاورپوینت ،بیزان شزده اسزت .موافقزان مز گوینزد کزه

رر این مطالعه که با هدف یافتن نوع مو ختخ اسالید رر

پاورپوینزت روشز سززخی و مزو خ اسززت کزه رر زمززان

نوشتار فارس و شناوت هاونا طخاح اسالیدها طبزق

سخنخان صخفه جوی کزخره ،زحمزت یارراشزتبزخراری

تخجیحات رانشجویان طخاح گخرید ،فونتهزای آریزال،

مخاطبان را کم کخره (هون م توانند نسزخه کاغزذی یزا

تیتخ ،هما ،یکان و تخافیزک رر مزتن مزورر بخرسز قزخار

الکتخونیک اسزالیدها را راشزته باشزند) ،اصزال آن بزه

گخفتند .بخرس های آماری نشان رارنزد کزه تفزاوت بزین

سارگ امکانپذیخ بوره و قابش ذویزخه و اسزتفاره مجزدر

فونتهزای مختیزع معنز رار مز باشزد ( )P=2/2222و

است )1(.منتقدین نیا این روش را به رالیش متعدر نامناس

بیشتخین پاسخ صحیح مخبوط به فونت تخافیک بور که یک

م رانند .از مهمتخین رالیش این گخوه این است که استفاره

فونت  Sans serifاست .بخ طبق مطالعه  Daffnerو همچنین

از پاورپوینت کسالتآور بوره و مخاطبان را به شنوندگان

مطالعززه  Vetterو همکززاران  ،قززوانین هززار امززخوزی

()3

غیخفعال و فاقد تفکخ انتقاری تبدیش م کند.

پاورپوینت تقخیبا به ابزاار جزدا نشزدن بزخای ویزق

فونتهای  Sans serifرا بخای تیتخها و فونتهزای  Serifرا
(3و)4

بخای متن پیشنهار م کنند.

ارایههای هشم گیخ رر امور تجاری و آموزش تبدیش شده

 Serifبه وطوط ابتدا و انتهای حخوف گفته مز شزور.

است .ول از این جهت که استفاره از آن بسیار رای شده

بخ طبق قوانین هار فونتهزا بزه رو رسزته ( Serifرارای
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وطوط رر ابتدا و انتهزای حزخوف) و ( Sans serifبزدون

است که استفاره مناس

وطوط رر ابتدا و انتهای حخوف) تقسیم م شوند.

هوشززیاری هززخ هززه بیشززتخ رانشززجویان وواهززد شززد.

شاید این تفاوت رر نتای به رست آمده به رلیش تغییزخ
زبان از اناییس به فارس و تفاوت رر رسم الخط فارس

()12

معماریان

و هوشمندانه از رنز هزا باعزث

رر مقاله وور بیان م کند که بخای تاکید یک

مطی  ،آن را با قیم سیاه یا با رن
()11

با اناییس بوره باشد؛ و یزا تفزاوت رر سزییقه مخاطبزان

Harolds

رر مقاله وور عنوان م کند که بهتخ است

ایخان و غیخایخان  .سایخ مطالعات همه بخ روی فونتهزای

بی

اناییس بزوره و تزاکنون رر مزورر فونزتهزای فارسز

رر افخاری که کوررنا رارند تفاوت بین رن های قخما و

مطالعهای صورت ناخفته است .معماریان( )12رر مقاله وور

سبا تشخیص راره نم شور و همچنین بخای سایخ افخار نیا

روی

آب و قخما نباید کنار

بیان م کند ،قیمهای همچون نازنین ،بزخای نمزای
پخره مناس

از  4رن

متفاوت نشان رهید.

رر یک اسالید مورر استفاره قزخار نایزخر.

تشخیص آنها مشکش است .رو رن

نیستند .به جای آن م توان از قیمهزای مثزش

هم قخار گیخند .زیخا هشم انسان یک حاشیه تار بین آن رو

تاهوما و تخافیک که از راه رور نیا ووانا هسزتند ،اسزتفاره

م بینزد .رر صزورت کزه رنز هزای کنزار هزم میزاان

کخر .بهتخ است از قیمهای متنوع و تائین اسزتفاره نشزور.

رروشندگ متفاوت راشته باشند ،راحتتخ تشزخیص راره

هخا که باعث گی کخرن مخاطبان مز شزور .اگخهزه کزه

م شوند .رن هزای آبز الجزورری و سزورمهای نبایزد

ذکخ شده رر این مقاله حاصش تحقیق نمز باشزد و

استفاره شوند ،زیخا تمخکا بخ آن بخای هشم انسان مشزکش

مطال

م باشد .اغی

بیان نظخات نویسندگان است.
رر نحوه ناارش کیمات اناییس  42ررصد تمایش بزه
استفاره از اصش کیمزه اناییسز  22 ،ررصزد تمایزش بزه
استفاره از تخجمه کیمه اناییس و  22ررصد نیا تمایش به

باشد .رن

بهتخ است که رن

متن و عنزوان متفزاوت

قخما با انخژی ،سبا با رشد ،آب با آرامز  ،و
()12

سفید با ویوص رر ارتباط م باشند.

رر یک بخرس مشخص شد که رن

آب معموال رن

استفاره از ظزاهخ فارسز کیمزه راشزتند .رر ایزن زمینزه

مطیوب است ،و قخمزا رنز

مطالعهای مشابه رر ایخان یا کشورهای غیخاناییس زبزان

احساس تخس ،سخعت ،یا شوو م باشد.

صورت ناخفته است.
از نظخ شیوه جی

مناسز تزخی بزخای ایجزار
()12

رر شیوه هزم تزخاز کزخرن ) (Alignmentمتزون بزخای
مهزم 33/1 ،ررصزد

جمالت فارس  42 ،ررصد نوع هزمتزخازی  Justifyو 32

و  21/1ررصزد تغییزخ انزدازه را پسزندیدند.

ررصد همتخازی  Rightرا انتخزاب کخرنزد .همچنزین 11

همچنین  Highlightکخرن کیمه و وط کشیدن رور کیمزه

ررصد همتخازی  Centerرا انتخاب نمورند .یزک نفزخ نیزا

هخ کدام توسط  12/3ررصد و وط کشیدن زیزخ کیمزه و

همتخازی  Leftرا انتخاب کزخر .رر ایزن زمینزه تزا کنزون

سایهرار کخرن کیمه هخ کزدام توسزط  1/4ررصزد افزخار

مطالعه مشابه صورت ناخفته است.

تغییخ رنز

توجه به مطی

انتخاب شزدند Vetter .و همکزاران

()3

نیزا بزه بخرسز

رن ها رر اسالیدهای پاورپوینت پخراوتند ،تغییخ رن
بززه عنززوان عامززش مززو خی رر جی ز

را

پسندیدند .پسزمینههای گخارینت و از قبش طخاحز شزده

توجززه رانشززجویان

هخ کدام توسط  22ررصد افخار انتخاب شدند .یک نفخ نیا

نیزا بیزان شزده

نوع پسزمینه  Textureرا انتخاب نمور .رر حزال کزه رر

()4

بخشمخرهاند .رر مطالعه حسین روست

از نظخ نوع پسزمینه 42 ،ررصزد پزسزمینزه سزاره را
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مطالعه  Appersonو همکاران ( ،)13رانشزجویان هزخ نزوع

رن هزای مزورر تاییزد مخاطبزان بورنزد .رر حزال کزه

پسزمینهای را (به استثنای رن های ویی روشن که هشم

فیخوزهای روی سبا و فیخوزهای روی قخما کمتخین تخکی

را اذیت م کنند) به پسزمینه سفید سزاره بزا مزتن سزیاه

رن های بورند که تخجیح راره شدند .تخکی

رن هزای

تخجیح م رارند .شاید این تفزاوت بزه عیزت تفزاوت رر

که بیشتخ مزورر تاییزد بورنزد رارای کنتخاسزت روشزنای

تخجیحات رانشجویان ایخان و غیخایخان بزوره باشزد .بزه

بیشتخی بورند.

عالوه این مطی

که رر مطالعه  Appersonپسزمینهها بزه

رر نوع استفاره از بولت 24 ،نفخ از افخار مورر مطالعه،

سه گخوه تیخه ،روشن و رنا تقسیم شده انزد ،رر حزال

استفاره از بولت به صورت با فاصیه کناری از عنوان و 22

که رر این مطالعه ما پسزمینهها را رر ههار گزخوه سزاره،

نفخ بدون فاصیه کناری را پسزندیدند 4 .نفزخ نیزا حالزت

گخارینت ،پی ساوته و  Textureبخرس کخریم.

 Left-To-Rightرا انتخاب کخرند .رر مطالعزه  Appersonو

رر مورر متن مورر استفاره ،بیشتخ افخار شخکتکننزده
رر این مطالعه ( 34ررصزد) اسزتفاره از  Smart artرا بزه

همکاران

()13

نیا رانشجویان اسزتفاره از بولزت و طزخ

رئوس کی مطال

رر اسالیدها را مناس تخ م رانستند.

جای متن ساره انتخزاب کخرنزد .رر مطالعزه  Appersonو

 )11(Haroldsرر مقاله وور عنوان مز کنزد کزه گزاه

همکززاران ( )13نیززا طبززق نظخسززنج بززه عمززش آمززده،

اوقات بیزان یزک نکتزه بزا اسزتفاره از بولزت مز توانزد

رانشجویان اسالیدهای همخاه با تصویخ ،گخاف و نمورار را

حخفهای زیاری رر وور راشته باشد که سب

انتقزال بزه

به اسالیدهای صخفا حاوی متن تخجیح م رارند .هخ هنزد

وط بعدی م شور .سخنخان بایست عبارات کوتاه را تنهزا

از حزد از تصزاویخ و

رر یک وط به همخاه بولت به کار بخر .بهتخ است که شکش

بیان شده است کزه اسزتفاره بزی

ویژگ های گخافیک غیخمختبط م توانزد بیشزتخ منجزخ بزه
حواس پخت رانشجویان شور.

از نظخ نحوه جداسازی پاراگخاف ،رر  11ررصد موارر

 Smart artبایست رر جایااه وور اسزتفاره شزور (بزه
عنوان مثال بخای طبقه بندیها ،شماتیکها و  .) ...اسزتفاره
افخاط از آن م تواند از انسجام مطی

بکاهد.

یافتههای مطالعه  Grecoو همکاران ( )14رر رابطزه بزا
تا یخ تخکی

رن

ناارش و رستوری عبارات مشابه باشد.

پسزمینه و متن بخ ووانا بورن متن ،این

باور را که بهتخین حالت متن روشن رر یک پسزمینه تیخه
م باشد را رر م کند.

افخار وجور مکزث را بزه عنزوان روش مناسز

انتخزاب

نمورند .رر  21ررصد موارر نیزا اسزتفاره از وزط مزورر
انتخاب شخکت کنندگان قخار گخفت 2 .ررصد افزخار نیزا
متن ساره را پسزندیدند .رر ایزن زمینزه مطالعزه مشزابه
صورت ناخفته است.
رر مطالعات گذشته این گونه نتیجه گخفته شزده اسزت
که استفاره از پاورپوینت سازمانده و نظزم ،سزخگخم و

مطالعززه  Shiehو  )14(Laiرر مززورر تززا یخ روشززنای

عالقه ،عالقه به اسزتار و رفتزار شایسزته اسزتار را بهبزور

محدور ،کنتخاست روشنای  ،و نزوع محزخک بزخ اولویزت

م بخشد ،رر حال که تا یخ هندان رر نمخات پایان تزخم

پزسزمینزه نشزان رار کزه تزا یخ

()13

مخاطبان از تخکی
تخکی

رن

رن

روی هخ سه متغیخ وابسته معن رار مز باشزد:

سززیاه روی سززفید و آب ز روی سززفید بیشززتخین تخکی ز

ندارر )11(.اگخ هه که رر مطالعزه  Szaboو همکزاران

بیان شد که ا خبخش سخنخان همخاه با پاورپوینت ممکن
است تنها رر موارر واص ریزده شزور و نزه همیشزه .رر
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مطالعه

()13

توصیه شده است کزه بزخای بهبزور

تا یخ توزی یارراشتهای مختبط بین رانشجویان از قبش بزه

تجخبیات آموزشز رانشزجویان و اسزاتید بزه جنبزههزای

اشکال مختیع و همچنین تا یخ استفاره از رن ها ،صداها،

فیایک اسالیدها نیا توجزه شزور .و رر ایزن مطالعزه مزا

انیمیشززنهززا و میززاان نززور کززالس رر کیفیززت یززارگیخی

اولویتهای رانشجویان را رر رابطه بزا سزاوتار فیایکز

رانشجویان رر این مطالعه مورر بخرس قخار ناخفته اسزت

اسالیدهای پاورپوینت ارزیاب کخریم .آن هزه کزه بزاق

و ارامه مطالعات رر این زمینهها پیشنهار م شور.

Apperson

م ماند تا یخ توزی یارراشتهای مختبط بین رانشجویان از

نتیجه گیری

قبش به اشکال مختیع و همچنین تا یخ استفاره از رن هزا،

این مطالعه نشان رار استفاره از فونتهزای

Sans serif

صداها ،انیمیشنها و میاان نور کالس رر کیفیت یزارگیخی

از جمیه  Trafficبخای مزتن اسزالید مز توانزد بیشزتخین

رانشجویان م باشد.

ا خبخش آموزش را راشته باشد.

رر نهایت یافتههای به رست آمده از ایزن مطالعزه ،بزه
حامیان افاای

هخ هه بیشتخ کیفیت آموزش به وصزوص

رر حوزه عیوم پاشک  ،رر استفاره مناسز

از نزخمافزاار

این گخوه از رانشجویان فارس زبان تمایش راشزتند رر
نحوه ناارش کیمات اناییس  ،از وزور کیمزه اناییسز
استفاره شور .از نظخ شیوه جی

توجه ،از تغییخ رن

بهزخه

مفید و کارآمد پاورپوینزت بزه منظزور تهیزه اسزالیدهای

گخفته شور .رر شیوه هم تخاز کخرن متزون بزخای جمزالت

کمک مز کنزد .از طخفز معیارهزای را جهزت

فارس  ،از همتخازی  Justifiedاستفاره شور .از نظزخ نزوع

طخاح اسالید مطابق با تخجیحات گخوه از رانشزجویان

پسزمینه ،پسزمینه ساره مورر استفاره قخار گیخر .از نظزخ

فارس زبان ارایه م رهد که رر مطالعات ریاخ اشارهای به

نوع متن Smart art ،مورر استفاره قخار گیزخر .رر کزاربخر

آنها نشده است.

بولت ،از بولت با فاصیه کناری از عنوان کمک گخفته شور

ا خبخ

نبور مطالعه فارس مشابه و مشزکالت رر جمز آوری
رارهها ،از محدوریت های این مطالعه است .همچنین افخار

و جداسازی پاراگخافها با ایجار مکث بین آنهزا صزورت
گیخر.

شززخکتکننززده رر ایززن مطالعززه تنهززا رانشززجویان رشززته

تشکر و قدردانی

رندانپاشک بورند و مطالعه به صورت محی رر رانشکده

بدین وسییه نویسندگان مقاله مخاتز

رندانپاشک رانشااه عیوم پاشک مشهد انجام شد.
به عیت حجم کم نمونه ،تعدار کم فونتهای بخرسز
شده سالیق محدوری مورر بخرس قخار گخفته اند.
کاربخر  Transitionرر اسالیدها بخرس نشده است .به
رلیش محدوریتهای موجور ،بسیاری از متغیخهزا از جمیزه

تقزدیخ و تشزکخ

وور را از معاونت محتخم پژوهش رانشااه عیوم پاشزک
مشهد به واطخ حمایت مال از این طخ اعالم م رارنزد.
نتای به رست آمده از این تحقیق بخگخفتزه از پایزان نامزه
روره عموم رندانپاشک است کزه بزا شزماره  2443رر
کتابخانه رانشکده رندانپاشک مشهد به بت رسیده است.

منابع
Levasseur DG, Sawyer JK. Pedagogy Meets PowerPoint: A Research Review of the Effects of ComputerGenerated Slides in the Classroom. Review of Communication 2006; 6(1-2): 101-23.

1.

)(پگاه مسنن مظفری و همكاران

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

... بررسي ترجیحات دانشجویان دندانپزشكي مشهد

133

Collins J. Education Techniques for Lifelong Learning: Making a PowerPoint Presentation Radiographics 2004;
24(4): 1177-83.
Holzl J. Twelve tips for effective PowerPoint presentations for the technologically challenged. Medical Teacher
1997; 19(3): 175-9.
Hosseini Doust R. How to use power point effectively. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences
2008; 1(2): 2-10
Daffner RH. On Improvement of Scientific Presentations: Using PowerPoint. AJR Am J Roentgenol 2003;
181(1): 47-9.
Doumant JL. The cognitive style of PowerPoint: The slides are not all evil. Technical Communication 2005;
52(1): 64-70.
Klemm WR. Computer Slide Shows: A Trap for Bad Teaching. College Teaching 2007; 55(3): 121-4.
D'Angelo JM, Woosley SA. Technology in the Classroom: Friend or Foe. Education 2007; 127(4): 462-71.
Vetter R, Ward C, Shapiro S. Using color and text in multimedia projections. IEEE Multimedia 1995; 2(4):
46-54.
Memarian H. Musts and must not in lectures by power point software. Mine Engineering Official Publication of
Iranian Engineering Society 2011; 13: 22-29.
Harolds JA. Tips for Giving a Memorable Presentation, Part IV: Using and Composing PowerPoint Slides.
Clinical Nuclearmedicine 2012; 37(10): 977-80.
Kosslyn SM. clear and to the point. 8 psychological principles for compelling PowerPoint presentations. New
York: Oxford University Press; 2007.
Apperson JM, Laws EL, Scepansky JA. An assessment of student preferences for PowerPoint presentation
structure in undergraduate courses. Computers & Education 2008; 50(1): 148-53.
Greco M, Stucchi N, Zavagno D, Marino B. On the Portability of Computer-Generated Presentations: The
Effect of Text-Background Color Combinations on Text Legibility. Human Factors: The Journal of the Human
Factors and Ergonomics Society 2008; 50: 821-33.
Shieh K-K, Lai Y-KEffects of ambient illumination, luminance contrast, and stimulus type on subjective
preference of VDT target and background color combinations. Percept Mot Skills 2008; 107(2): 336-52.
Apperson JM, Laws EL, Scepansky JA. The impact of presentation graphics on students’ experience in the
classroom. Computers & Education 2006; 47(1): 116-26.
Szabo A, Hastings N. Using IT in the undergraduate classroom: Should we replace the blackboard with
PowerPoint? Computers & Education 2000; 35(3): 175-87.

