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  چكيده
 اين ،با توجه به تناقضات موجود. شتداشته انتايج متفاوتي  كاربرد پاورپوينت در تدريس  انجام شده در مورد مطالعاتگزارش :مقدمه

  .رب و نظرات دانشجويان پرستاري و مامايي درباره كاربرد پاورپوينت توسط مدرسان انجام شدتحقيق با هدف بررسي تجا
 دانشجو در دانشكده پرستاري و مامايي كاشان 12ي با بحث گروه جلسه دومطالعه كيفي با استفاده از شش مصاحبه فردي و  :ها روش

 اين روش بر تأثيرمينه نحوه استفاده اساتيد از پاورپوينت و نيز ميزان در هر جلسه دانشجويان تجارب و نظرات خود را در ز. انجام شد
محتواي جلسات ضبط و سپس كلمه به كلمه پياده شد و به روش تحليل محتوا مورد تجزيه و تحليل قرار . ندردك مييادگيري خود، بيان 

  .گرفت
طبقه دوم دربردارنده زير طبقات .  قرار گرفت»فاده از پاورپوينتفرهنگ است« و » پاورپوينتماهيت«ها در دو طبقه با عنوان  داده :نتايج

 پاورپوينت را يك ابزار آموزشي ،گان در تحقيقكنند كتشر.  بود»عوارض استفاده نامناسب« و »استفاده نامناسب«، »استفاده صحيح«
 دربردارنده كاربرد هدفمند پاورپوينت در »حيحاستفاده ص«از نظر آنها، . صورت درست يا غلط استفاده شوده تواند ب دانستند كه مي مي

 دربردارنده زياد بودن سرعت ارائه، استفاده »استفاده نامناسب« در مقابل، ، و مطالبتفهيمهاي تدريس و در راستاي  تلفيق با ساير روش
 اين شيوه باعث ايجاد خستگي، پرت .افراطي و نمايش اساليدهايي با ساختار و محتواي نامناسب و بدون توجه به يادگيري فراگيران بود

  .شد  دانشجو به درس، فقدان فرصت تفكر و نيز كاهش تعامل استاد و دانشجو ميهتوج شدن حواس و بي
 اما استفاده افراطي و ،تواند به جذابيت تدريس و بهبود يادگيري كمك كند اگرچه استفاده مناسب و بجا از پاورپوينت مي :گيري نتيجه

  . و دلزدگي دانشجويان از اين ابزار آموزشي شده است، باعث كاهش تعامل دانشجو با درس و مدرس عمالً،از آند اساتينامطلوب 
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  مقدمه 
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ميزان يادگيري و ، تواند در جلب فراگيران آموزشي مي

.  داشته باشدتأثيري يچگونگي عملكرد آنها در آزمون نها
يند ااي در فر  چند رسانهفناورياستفاده از ، طي دهه اخير

                                                 
گروه پرستاري داخلي ، )دانشيار (دكتر محسن اديب حاج باقري: نويسنده مسؤول *

 ، بلوار قطب دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان ، جراحي
  adib1344@yahoo.com. راوندي، كاشان

 اصالح شده و 22/2/89ده، در تاريخ  به دفتر مجله رسي11/12/87اين مقاله در تاريخ 
  . پذيرش گرديده است9/12/88در تاريخ 

اند   نيز كوشيدهها هتدريس افزايش يافته و مدرسان دانشگا
اثربخشي ، اي رايانه و نوهاي  فاده بيشتر از فناوريبا است

يكي ، افزار پاورپوينت نرم. )1(تدريس خود را افزايش دهند
هاي اخير  از ابزارهاي جديد آموزشي است كه در سال

 ،ها  بويژه در دانشگاه،هاي آموزشي استفاده از آن در محيط
در حالي كه اثربخشي واقعي است  افزايش يافته به سرعت

  .)3و2(ن هنوز به روشني مشخص نيستآ
 تحقيقات انجام شده درباره ميزان، نوع و نحوه اثربخشي

 نظرات كهدر تدريس معدود بوده  اساليدهاي پاورپوينت
 به نتايج تحقيق اي هدر مطالع. اند متناقضي را ارائه داده
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ند كه بر اساس تجربه حاصل ا ردهبوتلر و ماوتز اشاره ك
مطلب با پاورپوينت بيشتر حالت يك ه ئارا، از يك كالس

 همطالعان  هكه نتيج  در حاليشته،سرگرمي جذاب را دا
حاكي از اين است كه حتي استفاده از اين فناوري هم 

با . )1(ه استباعث حضور بيشتر فراگيران در كالس نشد
ده كرويس عكس اين مطلب را گزارش ها ه مطالع،اين حال

 كه دانشجويان ندا ه نشان دادديگر مطالعات. )4(است
 نظر ،كنند نسبت به مدرساني كه از پاورپوينت استفاده مي

در حالي كه برخي از مطالعات  ،)5و1(مساعدتري دارند
  .)7و6(اند عكس اين امر را گزارش كرده، ديگر

 كه نظر دانشجويان نسبت شده گزارش در پژوهشي
به كاربرد پاورپوينت با سال تحصيلي آنها ارتباط دارد 

طوري كه دانشجويان سال اول نسبت به دانشجويان ب
 كه نظر در حالي. )8(اند تري داشته سال دوم نظرات منفي

دانشجو نسبت به مدرس تنها وابسته به كاربرد و يا عدم 
 ،و يا ساير ابزارهاي آموزشي نيست پاورپوينت كاربرد

 عوامل مختلف ديگر مثل نحوه تدريس و تأثيربلكه تحت 
 عالوه براين، بعضي از مطالعات). 9(گيرد قرار مي ،نوع محتوا
 ،اي  چندرسانههاي فناوريو  ند كه پاورپوينتا ردهگزارش ك

 باعث تقويت حافظه ،به واسطه استفاده از تصاوير و رنگ
به و تقويت توانايي دانشجو در ارتباط دادن مطالب 

دهنده آن  مطالعات ديگر نشانو برخي ، )1(شود مييكديگر 
مدت و بلندمدت   پاورپوينت بر روي حافظه كوتاهكهاست 

و نيز بر يادگيري و عملكرد دانشجويان در امتحانات در 
  .)7و1( ندارداي ، تأثير عمدهمقايسه با روش سنتي

 متفاوتيدهند كه نظرات   نشان ميگفت پيشمطالب 
درباره اثربخشي واقعي استفاده از پاورپوينت در تدريس 

 نشان داد كه تانيز وهشگر جستجوي پژ. وجود دارد
و يا نگرفته اي در اين باره در ايران انجام  كنون مطالعه

ارتباطات پژوهشگر با ، عالوه بر اين  ومنتشر نشده است
 داد كه آنها تجارب دانشجويان پرستاري و مامايي نشان مي

با . و ادراكات مثبت و منفي متفاوتي در اين باره دارند
 و كمبود مطالعه درباره ميزان موجودتوجه به تناقضات 

، اثربخشي واقعي استفاده از پاورپوينت در تدريس
پژوهشگر بر آن شد كه به بررسي تجارب و ادراكات 
دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي 

كاشان درباره اثربخشي استفاده از پاورپوينت در تدريس 
سازي   با روشناميد است نتايج اين تحقيق بتواند. بپردازد

به ارائه راهكارهاي مفيد ، تجارب و ادراكات دانشجويان
ي آموزشي مانند ها هتر از رسان بخشبراي استفاده اثر

  .پاورپوينت بيانجامد
  

  ها روش
اين مطالعه با طراحي كيفي و با استفاده از روش 

جامعه مورد بررسي را . )11و10(تحليل محتوا انجام شد
مامايي دانشگاه علوم پزشكي دانشجويان پرستاري و 

 به صورت مبتني بر هدف گيري نمونه. كاشان تشكيل داد
افراد به خاطر اطالعات گيري،  نمونهدر اين نوع . انجام شد

 يا به دليل اين كه ، يك پديده دارندهدست اولي كه دربار
ي خاصي ها ه مورد نظر را تجربه نموده يا ديدگاهپديد

 به ها هشوند و هنگامي كه داد مي انتخاب ، آن دارندهدربار
 ها هاشباع داد. يابد  خاتمه ميگيري نمونه ،نديدسراشباع 

 به گيري نمونه هشود كه محقق با ادام هنگامي مسجل مي
  .)12(يابد  جديدي دست نميهداد

ي انفرادي و ها هي اين مطالعه از طريق مصاحبها هداد
تاري و  نفر از دانشجويان پرس18نيز مصاحبه گروهي با 

اين دانشجويان از ميان نفرات . آوري شد مامايي جمع
 هاي پرستاري و مامايي كه سال دوم تا چهارم ممتاز دوره

 انتخاب و براي شركت در ،گذراندند تحصيل خود را مي
 به ،از ميان دانشجويان سال اول. تحقيق دعوت شدند

 كسي براي شركت در تحقيق ،دليل جديدالورود بودن
  .دعوت نشد
يافته با  سازمان ي انفرادي باز نيمهها ه مصاحب،در ابتدا

سه دانشجوي پرستاري و سه دانشجوي مامايي انجام 
با توجه به نظرات و تجارب نزديك اين دانشجويان و . شد

 تصميم گرفته ،براي جلوگيري از بستن زودهنگام نمونه
شد تا دو جلسه مصاحبه گروهي نيز با دانشجويان انجام 

آوري   امكان جمع،ها ه ضمن اطمينان از اشباع يافتشود تا
 ديگر از اتي نفر،به اين منظور. تري فراهم شود طيف متنوع

ي پرستاري و مامايي ددانشجويان ممتاز هر دوره ورو
  شامل،گذراندند كه سال دوم تا چهارم تحصيل خود را مي

 ،شش دانشجوي پرستاري و شش دانشجوي مامايي
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  . دعوت شدندهت مصاحبه گروبراي شركت در جلسا
 راهنماي مصاحبه شامل ،ي انفراديها هدر مصاحب

د به اد ميگان امكان كنند كت به شركهال باز بود ؤچند س
در ابتداي هر . تفصيل ادراكات و تجارب خود را بيان كنند

گان خواسته شد تا يك جلسه كنند كت از مشار،مصاحبه
ا توصيف هاي نظري ر معمول از شركت خود در كالس

سپس از آنها خواسته شد تا به توصيف ادراكات و . كنند
تجربيات خود در باره كاربرد پاورپوينت توسط مدرسان 

هايي از تجارب واقعي خود در اين زمينه  بپردازند و مثال
  : مطرح گرديد كهتاالؤ اين س،به اين منظور. بيان كنند

يان نظر خود را درباره كاربرد پاورپوينت در تدريس ب
  كنيد؟

 كارآييآيا استفاده از پاورپوينت توسط مدرسان در 
   دارد؟تأثيرتدريس آنها و ميزان يادگيري شما 

مد آيي از استفاده موفق و كارها هيد نمونتوان ميآيا 
  مدرسان از پاورپوينت را بيان كنيد؟

 چه عواملي باعث كارآيي پاورپوينت در اين تجربه شده
  است؟

يي از استفاده ناموفق و ناكارآمد ها هيد نمونتوان ميآيا 
  مدرسان از پاورپوينت را بيان كنيد؟

 پاورپوينت در اين تجربه كارآييچه عواملي باعث نا
  شده است؟

به نظر شما پاورپوينت چه نقشي در بهبود تدريس و 
  د داشته باشد؟توان مييادگيري 

مورد استفاده از  از اساتيد خود چه انتظاري در
  اريد؟پاورپوينت د

 بر روي نوار ضبط و در همان روز ها همتن مصاحب
كلمه به كلمه پياده و به عنوان داده اصلي تحقيق استفاده 

 جلسه و در يك يكه در كنند كتمصاحبه با هر شر. شد
اتاق خصوصي در محل كار محقق انجام شد و هر يك از 

محقق .  دقيقه طول كشيد30 تا 20بين ، جلسات مصاحبه
 12ي با بحث گروه به مصاحبه و ،دو جلسههمچنين طي 

 در دانشكده پرستاري) شش دانشجو در هر جلسه(دانشجو 
 ،در ابتدا. هر جلسه دو ساعت طول كشيد. و مامايي پرداخت

از دانشجويان بحث گروهي، ضمن بيان قواعد حاكم بر 
درخواست شد تا تجارب و نظرات خود را در زمينه نحوه 

 اين روش تأثيررپوينت و نيز ميزان استفاده اساتيد از پاو
لگر يهمحقق به عنوان تس. بيان كنند  رابر يادگيري خود
محتواي جلسات بر روي نوار ضبط . كرد جلسات عمل مي

  .و سپس كلمه به كلمه پياده شد
 مطابق با ، به روش تحليل محتواها هتجزيه و تحليل داد

يان روشي كه كريپندورف آن را معادل استخراج معاني ب
 پس از ،در اين روش. )15تا13( انجام شد،دانسته است

چند فرايند ، طراحي زمينه كار و جستجوي منابع اطالعات
 گيري ها، نمونه اساسي وجود دارد كه شامل واحدبندي داده

گيري  نتيجه  وها هاستنتاج و تفسير دادها،  هو كاهش داد
  .است

 ها هداد با خواندن مكرر همه ها همرحله واحدبندي داد
 به دست ها ه كلي از دادتجربهشروع شد تا پژوهشگر يك 

معاني ، جمالت،  يعني كلمات»واحد تحليل«و سپس . آورد
ا پاسخ يهايي كه داراي معناي خاصي بودند  و پاراگراف

اين .  مشخص شد،ال پژوهشگر را در بر داشتندؤبه يك س
به اين .  ايجاد چارچوب كدگذاري نيز بودبرايمرحله 

  مواردي،ها  محقق پس از چند بار خواندن متن داده،نظورم
چگونگي و پيامدهاي   ورا كه مربوط به كاربرد پاورپوينت

گذاري نمود تا يك چارچوب اوليه براي   عالمت،آن بود
سپس در .  ايجاد شودها هگيري از داد كدگذاري و نمونه

 ادامه مراحل تجزيه و تحليل، اين چارچوب اصالح و تعديل
ي ها همحقق به استخراج نمون، در مرحله نمونه گيري. دش

 گيري ها پرداخت و آنها را در چارچوب نمونه معرف از داده
 ها،  ضمن مشخص شدن تكرار داده،به اين ترتيب. قرار داد

 تحت يك معنا ،ندشتكلمات و جمالتي كه معاني يكساني دا
 و ها هبا پيشرفت تجزيه و تحليل داد. يا سازه قرار گرفتند

 اتفاق افتاده و ها هكاهش داد، گيري تعديل چارچوب نمونه
 »ت پاورپوينتيماه«ها در دو طبقه قرار گرفت كه شامل  داده
 طبقه اخير خود . بود»فرهنگ استفاده از پاورپوينت«و 

 »استفاده نامناسب«، »استفاده صحيح«دربردارنده زير طبقات 
  مراحل استنتاجسپس در.  بود»عوارض استفاده نامناسب«و 

گيري و نگارش   محقق به تفسير و نتيجه،گيري و نتيجه
  . پرداختها همتني داد

يي براي اطمينان از صحت و ها روش ،در طول مطالعه
اطمينان دادن .  مورد استفاده قرار گرفتها هاستحكام داد



  باقري محسن اديب حاج  تجارب دانشجويان از تدريس با پاورپوينت
 

 )2(10؛ 1389 تابستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي    /   114

و ، داشتن نام آنها به دانشجويان براي محرمانه نگه
- كتبه جلب اعتماد مشار، دهولين دانشكؤهماهنگي با مس

گان براي كنند كتاز بازنگري مشار. گان كمك كردكنند 
 استفاده ، و كدهاي استخراج شدهها هييد صحت دادأت

ها،  همتن برخي از مصاحب، براي بازنگري ناظرين. دگردي
 ، عالوه بر محقق اصلي،كدها و طبقات استخراج شده
رد بررسي ت علمي مويأهتوسط يك نفر ديگر از اعضاي 

 توافق در ميان نتايج استخراج  درصد90 كهقرار گرفت 
 را با برخي از ها هيافت، همچنين محقق. شده وجود داشت

دانشجوياني كه در تحقيق شركت نداشتند در ميان 
در . ييد قرار دادندأ را مورد تها ه و آنها تناسب يافتشتگذا

كت گان براي شركنند كترازداري و آزادي شر، طي تحقيق
به دانشجويان . دگرديدر تحقيق يا خروج از آن رعايت 

چ شرايطي فاش هاطمينان داده شد كه نام آنها تحت 
 ها هگان براي ضبط مصاحبكنند كتهمچنين شر. شود نمي

رضايت كتبي داده و نيز حق داشتند تا در هر مرحله كه 
  .بخواهند از مطالعه خارج شوند

  
  نتايج
 دانشجوي نه شامل ،قگان در اين تحقيكنند كتشر

، شش نفر سال دوم،  دانشجوي مامايينهپرستاري و 
 نفر مؤنث 13شش نفر سال سوم و شش نفر سال چهارم و 

 ، اين تحقيقكننده در دانشجويان شركت.  بودند نفر مذكر5و 
ي متفاوتي از كاربرد پاورپوينت ها هبا مدرسان و شيو

اساسي به هاي  مواجه شده بودند كه دربردارنده تفاوت
آنها طيف .  آن بر يادگيري بودتأثيرلحاظ شيوه كاربرد و 

 مانند ،وسيعي از كاربرد پاورپوينت را در دروس مختلف
تشريح ، فيزيولوژي، دروس تخصصي پرستاري و مامايي

. و حتي دروس عمومي مانند ادبيات را تجربه كرده بودند
د مجموعه اين تجارب آنها را به ادراك خاصي از كاربر

  .پاورپوينت به عنوان يك ابزار آموزشي رسانده بود
ها در  طبقات و كدهاي اصلي استخراج شده از داده

  .جدول يك نشان داده شده است
  

  اي با دو روي متفاوت سكه: ماهيت پاورپوينت
  دانستند دانشجويان پاورپوينت را يك ابزار آموزشي مي

اعداد (ها  اده طبقات و كدهاي اصلي استخراج شده از د:1جدول 
  .) تكرار كدهاستهدهند داخل پرانتر نشان

  كد  ت پاورپوينتيماه
  5 ابزار بودن پاورپوينت

  2 تأثير مثبت پاورپوينت بر كارآيي
  4 تأثير منفي پاورپوينت بر يادگيري

    استفاده صحيح
  2 اصلي بودن نقش استاد در يادگيري

  5 استفاده مناسب از تصوير
  4 جلب توجه تصاوير

  5 استفاده به صورت مكمل
  7 ضرورت استفاده تلفيقي
  1 ضرورت استفاده هدفمند

  7 ضرورت استفاده براي تفهيم
  9 كمك به تفهيم و يادگيري
  4 بايد فرصت فكر كردن داد

    استفاده نامناسب
  10  زياد بودن سرعت ارائه

  6  ضرورت ارائه با سرعت مناسب
  9  استفاده افراطي

  3  ستادطلبي ا راحت
  4  استفاده صوري از پاورپوينت

  5  عدم توجه به يادگيري
  6  محتواي نامناسب

  6  ساختار نامناسب پاورپوينت
    عوارض استفاده نامناسب

  3 ايجاد خستگي
  2 پرت شدن حواس

  3 )توجه به ظاهر اساليد( دانشجو يتوجه بي
  4 فقدان فرصت تفكر

  3 كاهش تعامل استاد و دانشجو
  1  استاد به دانشجويجهتو  بي

  4 كاهش يادگيري
  

 درست يا غلط به صورتد توان ميكه مانند هر ابزاري 
به آنها معتقد بودند كه اگر پاورپوينت . استفاده شود

 تدريس كارآييد توان مي درست بكار گرفته شود صورت
نظرات دانشجويان درباره استفاده از . را افزايش دهد
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 ش از آن كه به ماهيت اين فناوري بي،پاورپوينت در تدريس
 به شيوه استفاده از آن توسط مدرسان ،مربوط باشد

يك دانشجوي پرستاري با اشاره به درس . گشت برمي
كاربرد پاورپوينت را در تدريس اين درس ، فيزيولوژي

  :جالب توصيف كرد و گفت
 شايد ما اين درس را خوب اگر پاورپوينت نبود واقعاً«
 استاد مطالب را با ،ما به كمك اين ابزارا. فهميديم نمي

ها و نمودارها و انيميشن خيلي خوب  استفاده از شكل
  .)1دانشجوي شماره (» كرد  ميتفهيم

روش استفاده از اين   دانشجوي ديگري از،در مقابل
او ضمن اشاره . ابزار توسط برخي از اساتيد راضي نبود

  :به يكي از دروس عمومي گفت
 همه ،داد و مطالب را ايي را نشان مياستاد اساليده«
خواند و جلو  از روي آن ميكه  در آن نوشته بود ،را
 داد ما بجاي نگاه كردن شايد اگر از حفظ درس مي...  رفت مي

...  فهميديم داديم و بهتر مي  بيشتر گوش مي،مرتب به پرده
  .)5دانشجوي شماره  (»گرفت  گردنمان درد ميگاه واقعًا

 با اشاره به بحث گروهيكنننده در  د شركتيكي از افرا
اي با دو   پاورپوينت را سكه،نظرات متفاوت ابراز شده

 اين كه دانشجو كدام ،به اعتقاد او. روي متفاوت دانست
 به شيوه كاربرد اين ابزار ،روي اين سكه را تجربه نمايد

  :گويد اين دانشجو مي. توسط مدرس بستگي دارد
ورپوينت يك ابزار است و مثل  پا،طور كه گفتم همان«
  ما روي خوب سكه،اگر خوب بكار رود.  دو رو دارد،سكه
  ما روي بد سكه را،بينيم و اگر درست بكار برده نشود را مي
  .)7دانشجوي شماره ( » اين به استاد بستگي دارد.بينيم مي

كردند كه انتظارشان از   ابراز ميدانشجويان مكرراً
كند كه  ت و چندان تفاوتي نمي تفهيم مطالب اس،استاد

استاد اين كار را با استفاده از كدام ابزار يا روش كمك 
  :ندفتگ آنها مي. آموزشي انجام دهد

اگر وسيله كمك . خواهيم درس را ياد بگيريم ما مي«
 » كه چه بهتر،آموزشي بود و درست استفاده شد

  .)1دانشجوي شماره (
ر تدريس خود از مدرسان بايد د، به اعتقاد دانشجويان

. هاي نوين به شيوه درست و مناسب استفاده كنند فناوري
 يك دانشجو با اشاره به استانداردهاي استفاده از پاوپوينت

  :گويد خطاب به مدرسان مي
هاي  بايد فقط تيتر را بنويسد بعد شروع كند عكس... «

توضيح بدهد نه اين كه همه ...  مورد نظر را نشان بدهد و
 »د بياورد آنجا و ما فقط از روي آن بنويسيمرا بنويس

  .)5دانشجوي شماره (
هدف اساسي استاد بايد كمك ، به اعتقاد دانشجويان

 براي مطالبي ،بنابراين.  مطلب به فراگيران باشدتفهيمبه 
ي ديگر مانند سخنراني وجود ها روشم آن با يهكه تف
شجويان يكي از دان.  نبايد از پاورپوينت استفاده كرد،دارد

  :گويد كيد بر اين مطلب ميأضمن ت
بعضي از اساتيد بدون پاورپوينت باعث فهم بهتر «
  .)3دانشجوي شماره  (»شوند مي

  
  فرهنگ استفاده

برخي از دانشجويان شيوه كاربرد صحيح پاورپوينت 
را فرهنگ استفاده ناميده و متذكر شدند كه آنچه مهم 

 نه كاربرد ،است نحوه كاربرد يا فرهنگ استفاده است
نظرات و تجارب دانشجويان در زمينه . صوري يك ابزار
استفاده نادرست و عوارض استفاده ، استفاده صحيح

يكي از دانشجويان در . نادرست در اين طبقه قرار گرفت
  :گويد اين باره مي

 اما بايد فرهنگ ،برد پاورپوينت سرعت كار را باال مي«
رپوينت به نوبه خودش پاو. استفاده از آن بهتر جا بيفتد

 اما براي تصاوير و عناوين استفاده شود نه ،خوب است
  .)3دانشجوي شماره  (»ها براي نوشته

  :كننده نيز در اين باره گفت يك شركت
بايد نحوه صحيح استفاده از پاورپوينت را ] استاد[«

براي نمودار و انيميشن و عكس ...  به نظر من...  هم بداند
  .)1وي شماره دانشج (»خوب است

 يك دانشجو نيز با اشاره به اين كه پاورپوينت بايد در
 ،جاي مناسب و با هدف خاص مورد استفاده قرار گيرد

  :گفت
 طرح درس ،االن استادا اول ترم كه سر كالس مياند«
هاشون  اند، پس پاورپوينت دهند كه توش هدف نوشته مي

ز آن بايد در موارد خاصي ا. هم بايد هدف داشته باشه
ها   براي شكل،ها  تو بعضي از درسمثالً...  استفاده كنند
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توانستيم  نياز به پاورپوينت داشتيم و شايد بدون آن نمي
  .)8دانشجوي شماره  (»درك كنيم

فرهنگ موجود استفاده از پاورپوينت دربردارنده دو 
 توسط فناوريشيوه درست و نادرست در كاربرد اين 

  .مدرسان بود
  

  د صحيحشيوه كاربر
 شامل مواردي  عمدتاً،هاي نظري پاورپوينت در كالس

 يها روششد كه اساليدهاي پاورپوينت به عنوان مكمل  مي
 براي متحرك يها شكل، ها شكلديگر به منظور نمايش 

يكي از . مورد استفاده قرار گرفته بود، تفهيم مطالب
  :دانشجويان پرستاري در اين زمينه گفت

هم پاي تخته .  خوب كار كردند]...[ خانم ،ترم قبل«
هايي   عكس،شد  وقتي موضوع تمام مينوشتند و مثالً مي

 روي صفحه ،را كه از اينترنت گرفته بودند يا داشتند
هم از تخته استفاده . ريختند و خيلي براي ما جالب بود مي
. طور بود  هم همين]...[خانم . كردند و هم از تصوير مي

داد و عكساشو با  ه درس ميموضوعات را با بيان ساد
اين دو استاد براي من خيلي . داد پاورپوينت نشان مي

  .)14دانشجوي شماره  (»جالب بود
  :دانشجوي ديگري در همين باره گفت

 خيلي بجا ، در درس فيزيولوژي مثالً،پاورپوينت«
توضيحات . اش تصاوير و انيميشن بود همه. استفاده شد

  .)8دانشجوي شماره  (»كردند را خودشان بيان مي
ي كارآمد استفاده از ها هنمون، از نظر دانشجويان

يي بود كه از اين ها ه نمون،پاورپوينت توسط مدرسان
ي سخنراني و پرسش ها روشفناوري در تلفيق درست با 

 و به عنوان مكمل توضيحات استاد براي نمايش ،و پاسخ
استفاده شده ، نمودار و تصاوير متحرك، شكل، تصاوير

كيد خاصي بر مناسبت اساليدهاي أدانشجويان ت. بود
. پاورپينت براي نمايش تصاوير گوياي آموزشي داشتند

 امكان نمايش تصاوير گوياي رنگي از ،به اعتقاد آنها
 ،به همين دليل، گذار پاورپوينت استتأثيرمزاياي اصلي و 
  :گويد يكي از آنها مي

 ،ماند  ذهن ميتنها چيزي كه از پاورپوينت بيشتر در... «
  .)2دانشجوي شماره  (»تصاوير است

 ،بهترين روش تدريس، به اعتقاد اكثر دانشجويان
دو دانشجو . كاربرد تلفيقي پاورپوينت و گچ و تخته است

  :اين باره گفتند در
اگر با گچ روي تخته بنويسند و فرصت فكر كردن ... «

 » بهتر است،هاشون باشه و يادداشت برداشتن از صحبت
  )10دانشجوي شماره (

بهترين روش آن است كه استاد روي تخته بنويسد « و
دنبال دست استاد درك . و دانشجو با او همراه شود

تواند ضميمه كار  اساليد مي...  كردن خيلي بهتر است
  .)12دانشجوي شماره  (»باشد

  
  شيوه كاربرد نادرست
هاي نظري باعث تجارب منفي و  پاورپوينت در كالس

 زياد بودن سرعت ارائه ،ات دانشجويان شده بودانتقاد
استفاده از اساليدهايي با محتوا و ساختار ، اساليدها
و نيز استفاده صوري و افراطي مدرسان از ، نامناسب

  .بوداز نظرات اين دانشجويان پاورپوينت 
ارائه سريع مطالب درسي از طريق خواندن از روي 

 تجارب منفي دانشجويان يكي از منابع ،اساليدهاي پر از متن
اين شيوه باعث شده بود تا دانشجويان فرصت خوب . بود

 و حتي ،فكر كردن و ارتباط دادن مطالب، گوش كردن
برداري را نداشته باشند و  فرصت كافي براي يادداشت

 يادگيري و نيز كيفيت و جذابيت تدريس كاهش يافته عمًال
  كه مدرسانو گاه اين سوء برداشت در دانشجو ايجاد شود
 دانشجوي. تمايلي به ايجاد يادگيري عميق در فراگيران ندارند

  : در اين باره گفت7شماره 
 Enter .كيفيت پايين است. دهد مطالب را سريع ارائه مي«
 .دهد زند صفحه بعدي مياد، فرصت فكر كردن را نمي را مي

  .» با درك مطلب مشكل دارند،فرصت نوشتن نيست
اسب اساليدهاي مورد استفاده محتوا و ساختار من

 يكي ديگر از موارد كاربرد نامناسب پاورپوينت ،مدرسان
برخي .  مورد اشاره دانشجويان قرار گرفتبود كه مكرراً

 :از مصاديق محتوا و ساختار نامناسب عبارت بودند از
و ، عدم استفاده از تصوير، نوشتن تمام مطالب در اساليد

به . سي گرفته شده از اينترنتاستفاده از اساليدهاي انگلي
  :يي از اين تجارب توجه كنيدها هنمون
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 اشتباه ،شود اي كه از پاورپوينت مي االن استفاده«
 »... استادي داشتيم كه تمام كتاب را تايپ كرده بود. است

  ؛)1دانشجوي شماره (
تمام مطالب درسي را از اول روي ...  با اين كه استاد«

اين به نظرم گيرائيش براي . مخالفمپرده بريزد و بخوانيم 
  ؛)5دانشجوي شماره  (»دانشجو صفر است

دهند و   هيچ عكسي نشان نمي]استادها[بعضي از ... «
 دهند و ما بايد تند تند يادداشت برداريم فقط ليست ارائه مي

فرصت نوشتن نداريم و بايد از روي دست همديگر ... 
اش را به شما  CDگويند فالپي يا  بعد مي. نگاه كنيم

  .)10دانشجوي شماره  (»دهيم از آن پرينت بگيريد مي
 ،تعدادي از مدرسان، به گفته برخي از دانشجويان

 بلكه ،دهند  اساليد را نيز به خود نميهيهحتي زحمت ت
 بدون تغيير و ،اند گرفتهاساليدهايي را كه از اينترنت 

  :گويد ييكي از دانشجويان م. كنند تعديلي در كالس ارائه مي
كرد و   ميپيدا استاد پاورپوينت انگليسي ،ترم قبل... «

گفتم كه استاد من با اين روش . خواند به انگليسي مي
چرا ايراد . خوام زبانتان تقويت شود گفت مي...  فهمم نمي
كالس زبان . گيريد؟ مطالبش هم طبق طرح درس نبود مي

  .)6دانشجوي شماره  (»مكانش جاي ديگري است
ده نابجا و اتكاي بيش از حد برخي از مدرسان استفا

.  مورد اشاره دانشجويان قرار گرفت مكرراً،به پاورپوينت
يكي از دانشجويان براي اشاره به كاربرد نابجا و افراطي 

 دانست و »پاورپوينت زده«مدرسان از پاورپونيت آنها را 
  :گفت
 زدگي پاورپوينت رسد بعضي از استادها دچار به نظر مي«
  .)3دانشجوي شماره  (»... اند شده

 دانشجوي ديگري با ذكر اين مطلب كه برخي از مدرسان
براي راحت كردن كار خود و نه به منظور تفهيم بهتر 

سوء «اين كار را ، كنند  از پاورپوينت استفاده مي،مطالب
  :ناميد و گفت »استفاده از پاورپوينت

د چون كن استاد با اين كار خودش را راحت مي... «
نويسند و فهم آن مهم  ها مي دهد و بچه مطالب را نشان مي

 »... اين سوء استفاده از اساليد است نه استفاده...  نيست
  .)8دانشجوي شماره (

رود كه مدرس  اين راحت طلبي گاه تا آنجا پيش مي

شود و در  تنها به اتكاي پاورپوينت در كالس حاضر مي
 كالس را تعطيل ،شودصورتي كه استفاده از آن ممكن ن

كيد بر اين كه خود استاد أيكي از دانشجويان با ت. كند مي
 ، مطالب درسي باشدتفهيمبايد ركن اساسي تدريس و 

  :گويد مي
 مثالً. تمام آموزش به وجود خود استاد بستگي دارد«

همين ...   نبايد دانشجو چيزي ياد بگيرد؟،اگر برق نبود
  كالس تشكيل نشد در،بود دستگاه ن]... [امروز سر كالس

حالي كه جلسه قبلش كه دستگاه نبود ما درس را بهتر ياد 
  .)4دانشجوي شماره  (»گرفته بوديم

  :گويد در نمونه مشابه از اين تجربه، دانشجوي ديگري مي
 پيش آمده كه وسط درس كه استاد داشته با پاورپوينت«

رده  برق رفته و استاد هم كالس را تعطيل ك،داده درس مي
  .)8دانشجوي شماره  (»و رفته است

طلب نيز اساليدهايي را كه  برخي از مدرسان راحت
 بدون ،اند ه كردههدانشجويان به عنوان تكليف درسي ت

يك . كنند  براي تدريس خود استفاده مي،تعديل و اصالح
  :دانشجو در اين باره گفت

خواهند  سيستم خيلي بدي شده و اساتيد كه مي... «
 بعد ،گويند پاورپوينت بياوريد ه دانشجو بدهند ميتحقيق ب

فهم مطالب ...  دهد گيرد سر كالس درس مي همان را مي
 »خواهيم درس را ياد بگيريم اما ما مي. برايشان مهم نيست

  .)6دانشجوي شماره (
يكي از دانشجويان نيز با اشاره به كاربرد صوري و 

  :دگوي بدون هدف برخي مدرسان از پاورپوينت مي
  قدرت درك و يادگيري،شد  از اورهد كه استفاده ميقبالً«

حاال بجاش از پاورپوينت استفاده . و فهم آن متوسط بود
  .)11دانشجوي شماره  (»كنند مي

  
  پيامدهاي كاربرد نادرست

تواند  درحالي كه استفاده درست از پاورپوينت مي
 باعث جلب توجه و درك بهتر مطالب درسي توسط دانشجو

شيوه نادرست كاربرد آن با پيامدهاي نامطلوبي ، شود
مانند پرت شدن حواس و خستگي دانشجويان همراه 

يكي از دانشجويان اين امر را از بدترين پيامدهاي . است
  :گويد كاربرد نامناسب پاورپوينت دانسته و مي
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 باعث ،گاهي كه تصاوير آموزشي تو اساليد هست«
ا اساليدها طوري بوده ه شود اما خيلي وقت جلب توجه مي

 ترم قبل جلساتي ،... كه باعث شده كه حواس ما پرت بشه
فقط . كردم  توجه نمي من اصالً،آورد كه استاد اساليد مي

...  اي داره ديدم، چطوري تايپ شده، چه زمينه ظاهر را مي
و چيزي بدتر از اين نيست كه من دو ساعت سر كالس 

نم و نحوه تهيه بشينم و فقط ظاهر چيزي را نگاه ك
  .)9دانشجوي شماره  (»پاورپوينت را

  :گويد دانشجوي ديگري با اشاره به يك تجربه مشابه مي
 »كند له كالس را خسته و دلزده ميأاين مس... «

  .)3دانشجوي شماره (
 از سوي ديگر، افراط مدرسان در استفاده از پاورپوينت

و شيوه نادرست كاربرد آن باعث شده تا مدرسان در 
بسياري از اوقات بجاي توجه به دانشجويان به پرده 

اين امر توجه . نمايش و سمت مخالف دانشجويان نگاه كند
استاد به دانشجو و تعامل و رابطه متقابل او با فراگيران 

يكي از دانشجويان مامايي در اين . را كاهش داده است
  :گويد ميباره 
ها رابطه متقابل  كنم كه اگر استاد و بچه من فكر مي«

.  يادگيري بهتر است،داشته باشند و پرسش و پاسخ باشد
كند  ها استاد فقط دارد به پرده نگاه مي اما االن خيلي وقت

 شود استاد حتي متوجه نمي. خواند و مرتب از روي اساليد مي
  .)13شماره دانشجوي  (»كه كسي به او توجه دارد يا نه

 
  بحث

 پاورپوينت را ،كننده در اين تحقيق دانشجويان شركت
دانستند كه مانند هر ابزاري ممكن  يك ابزار آموزشي مي

است به صورت درست يا نادرست مورد استفاده قرار 
آنها داراي تجارب مثبت و منفي در زمينه كاربرد . گيرد

آنها ولي تجارب منفي ، دداشتنپاورپوينت توسط مدرسان 
 به چگونگي ، عمدتاً،اين امر. در اين زمينه بيشتر بود

 در ،شد زيرا استفاده مدرسان از اين فناوري مربوط مي
ثري از ؤي مها هكنندگان نمون كه برخي از شركت حالي

الب قدر را هاي گويا و آموزنده  نمايش تصاوير و شكل
  معتقد بودند،اكثرا، اساليد پاورپوينت تجربه كرده بودند

كه بيشتر اساتيد به نحو مطلوب از پاورپوينت استفاده 

 پاورپوينت به دومين ابزار ، سال گذشته10در . كنند نمي
  .)16( تبديل شده استاي رايانهشايع براي آموزش 

 مطالعاتي درباره نگرش ،هاي اخير نيز طي سال
 كاربرد پاورپوينت پيراموني مختلف ها هدانشجويان رشت

ثرات استفاده از اين ابزار بر يادگيري در تدريس و نيز ا
 و نتايج متفاوتي را گزارش ،دانشجويان انجام شده

يك مطالعه به مقايسه نظر دانشجويان درباره . اند نموده
 ه و نشان دادهتدريس با پاورپوينت و روش سنتي پرداخت

 تدريس به كمك پاورپوينت را ترجيح ،كه دانشجويان
تدريس به كمك اورهد را با يز نيك مطالعه  .)17(ندا هداد

نشان ه است و تدريس به كمك پاورپوينت مقايسه كرد
 نمرات ، كاربرد پاورپوينت، كه طي دو سال متواليهداد

در مقايسه با گروهي كه به كمك اورهد را دانشجويان 
مطالعه ديگري . )18(است افزايش داده ،ندا تدريس شده

نسبت به ارائه  كه دانشجويان نگرش مساعدي هنشان داد
اما عملكرد آنها در امتحان . ندردرس با پاورپوينت دا

ي ديگر تدريس شده ها روشتفاوتي با دانشجوياني كه به 
نتايج تحقيقي نشان ، از سوي ديگر. )19( نداشت،بودند

هايي را كه در  داده است كه بسياري از دانشجويان كالس
نتايج . )20(دوست ندارند، شود آنها پاورپوينت ارائه مي

براي  كه دانشجوياني كه استمطالعه ديگري حاكي از اين 
 شده در مقايسه با گروهي كه تدريسپاورپوينت با آنها 

 عملكرد بوده است،تدريس به آنها به كمك طلق شفاف 
دو مطالعه نيز گزارش . )21(اند بهتري در امتحان داشته

ت دانشجوياني كه درس آنها به كمك پاورپويناند  كرده
 نمرات كمتري نسبت به گروه ديگري ند،تدريس شده بود

 ،كه تدريس آنها به كمك ترانسپرنت انجام شده بود
  .)17و3(ندا هگرفت

 اين مطالعات نتايج متفاوتي را درباره ،در مجموع
 به ،با وجود اين. دهند اثرات كاربرد پاورپوينت نشان مي

 ،سرسد كه اگرچه كاربرد پاورپوينت در تدري نظر مي
بويژه در هنگامي كه دانشجويان به تازگي با اين فناوري 

 اما به تدريج با ،هايي دارد جذابيت، شوند مواجه مي
ها از  اين جذابيت، گسترش استفاده از آن توسط مدرسان

كنند كه اين گونه  ه و دانشجويان احساس ميرفتدست 
  . براي آنها نداشته استچندانيها بازدهي  كالس
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 كنندگان تحقيق حاضر از استفاده كارآمد تجارب شركت
 به نمايش تصاوير و  عمدتاً،پاورپوينت توسط مدرسان

 و ها روشهاي آموزنده و نيز تلفيق پاورپوينت با  شكل
مانند استفاده از گچ و تخته و ، ابزارهاي تدريس سنتي

اين يافته . توضيحات مدرس براي تفهيم محتوا مربوط بود
ره استفاده از پاورپوينت در با گزارش راكليف دربا

او با مرور بر مطالعات انجام شده . تدريس همخواني دارد
 توصيه نموده است كه از پاورپوينت تنها ،در اين زمينه

، بايد به فواصل متناوب و به منظور نمايش موضوعات
هاي با كيفيت و زنده كردن مطالب در  تصاوير و شكل

 اين ابزار ، اين صورتدر غير .ذهن فراگيران استفاده كرد
هاي خود را براي دانشجويان از دست خواهد  جذابيت

  .)22(داد
كيد بر أ ضمن ت،كننده در اين تحقيق دانشجويان شركت

اين كه هدف آنها يادگيري است و هدف مدرسان نيز بايد 
  ارائه محتوا باشد، يادگيري دانشجويان و نه صرفاًپايداري

به . د مختلف متفاوت استمعتقد بودند كه عملكرد اساتي
 مطالب درسي تفهيماعتقاد آنها موفقيت تدريس استاد در 

بيش از آن كه به نوع وسايل ، و تعميق يادگيري فراگيران
 به عملكرد خود استاد ،آموزش يستگي داشته باشد

  .بستگي دارد
 تجارب متعددي از ،كنندگان تحقيق حاضر شركت

استفاده . ينت داشتنداستفاده ناكارآمد مدرسان از پاورپو
بيش از حد و اتكاي صرف مدرس به پاورپوينت براي 

كه ، استفاده از اساليدهاي گرفته شده از اينترنت، تدريس
انگليسي و ، متناسب با درس مورد نظر آماده نشده است

خواندن و عبور سريع و ، مملو از مطلب بودن اساليدها
ز استفاده يي اها هنمون، بدون توضيح از روي اساليدها

ناكارآمد از پاورپوينت توسط مدرسان بود كه مورد 
اتكاي بيش از حد . كنندگان قرار گرفت اشاره شركت

 پيامدهاي ديگري همچون تعطيل ،مدرس به پاورپوينت
كاهش ، رايانهشدن كالس در صورت خاموش شدن 

، برداري فقدان فرصت يادداشت، تعامل استاد با دانشجو
ري و نيز كاهش جذابيت تدريس را كاهش تمركز و يادگي

مجموع باعث شده  به همراه داشته كه همه اين موارد در
تا حالتي از نگرش منفي نسبت به مدرسان و دروسي كه 

اين نگرش . در آنها از پاورپوينت استفاده شده ايجاد شود
د ميزان و انگيزه يادگيري دانشجو توان ميمنفي در نهايت 

 ديگر با نتايج مطالعات ها هاين يافت . قرار دهدتأثيررا تحت 
 دانشجويان در اين مطالعات،. )23و20،17(همخواني دارد

هايي كه درس با كمك پاورپوينت ارائه   در كالسمعموالً
. شوند كنند كه ناديده گرفته مي  احساس مي،شود مي

كنند كه اغلب  ها اظهار مي  اين گونه كالسدانشجويان
 به ابعاد و ،جود در اساليدبجاي توجه به اطالعات مو

آنها شاكي بودند كه . كنند هاي فني آن توجه مي ويژگي
گويي كه ، خوانند  از روي اساليد مي صرفاً،مدرسان

اند  گزارش داده آنها. دانشجويان قادر به خواندن نيستند
خواندن ، كه اتكاي بيش از حد مدرس به پاورپوينت

ز نوشته باعث صرف از روي آن و تهيه اساليدهاي پر ا
خستگي دانشجو شده و جو فراگير محور را از بين 

 مطالب ارائه شده جذابيت خود را ،در اين صورت. برد مي
براي دانشجو از دست داده و آنها انگيزه الزم براي 

  .)20(دهند يادگيري را از دست مي
ي نادرست كاربرد پاورپوينت ها هدر حالي كه شيو

 ،و جو عمومي كالس داردآثار نامطلوبي بر يادگيري 
اند كه اگر اساليدهاي پاورپوينت   نشان دادهي نيزمطالعات

 هدفمند و مناسب طراحي و به درستي مورد به صورت
انگيزه و ،  اثرات مثبتي بر يادگيري،استفاده قرار گيرند

 ،درس روانشناسيدر تدريس . گذارد خوداتكايي فراگيران مي
رنامه بازي براي تدريس  يك ب،با استفاده از پاورپوينت

ند كه اين برنامه در ارائه موفق ا كردهطراحي و گزارش 
 نيز و )25و24(ثر بوده استؤدرس و يادگيري فراگيران م

 ،يك برنامه آموزش تروما در يك بيمارستان در امريكادر 
نمايش ، دربردارنده تلفيقي از سخنرانياجرا شده برنامه 

. ز قبل طراحي شده بود ايپاورپوينت و اجراي سناريوها
نتايج نشان داد كه دانش و خوداتكايي فراگيران پس از 

  .)25(استاجراي اين برنامه افزايش يافته 
 از فقدان فرصت دانشجويان مطالعه حاضر مكرراً

هايي كه درس به كمك  برداري در كالس براي يادداشت
 يك مطالعه نشان.  شكايت داشتند،شود پاورپوينت ارائه مي

دارند  ه است دانشجوياني كه در كالس يادداشت برميداد
در امتحانات نمرات بهتري نسبت به كساني كه يادداشت 
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 ،نظران به اعتقاد صاحب. )26(كنند  كسب مي،دارند برنمي
 ،بنابراين.  نوعي روش يادگيري و تفكر است،برداري يادداشت

 هنگامي كه مدرس با ارائه و خواندن سريع از روي اساليد
بر فرايند ، دهد برداري نمي ه دانشجو فرصت يادداشتب

به . )20و17(گذارد  منفي ميتأثيرتفكر و يادگيري دانشجو 
 برخي از محققان ،برداري دليل فقدان فرصت يادداشت

اي از   نمونه،پيش از تدريس، اند كه مدرسان پيشنهاد كرده
با .  چاپي به دانشجو بدهندبه صورتاساليدهاي خود را 

ها نشان داده كه اين اقدام نيز  برخي از بررسي ، اينوجود
ه داري در نمرات دانشجويان نشد باعث ايجاد تفاوت معني

 در صورتي كه اساليدها قبل از ،عالوه بر اين. )17(است
 جذابيت تدريس و محتوا ،تدريس به دانشجو داده شود
  .براي دانشجو كاسته خواهد شد

دهد كه   نشان ميكنندگان تحقيق حاضر تجارب شركت
شيوه رايج استفاده از پاورپوينت توسط مدرسان بر 

اين يافته .  منفي داشته استتأثيرتعامل استاد و دانشجو 
آنها گزارش .  همخواني داردديگربا نتايج مطالعات 

اند كه پاورپوينت با متوقف كردن استاد در پشت  نموده
 و ،و مجبور كردن او به ماندن در جاي خود، پيشخوان

نيز به دليل منحرف كردن نگاه استاد از دانشجويان به 
تعامل استاد و دانشجو را در ، سمت پرده نمايش اساليد

 اين امر دانشجويان. كاهد مقايسه با روش سنتي سخنراني مي
 ،گزارشدر يك . )23و21(كند توجه مي را خسته و بي

هاي سنتي  ميزان تعامل مدرس و دانشجو در روش
 از  در تدريس كه مدرسانبودهاز هنگامي  بيش تدريس
). 27(كنند  مانند پاورپوينت استفاده مياي رايانههاي  فناوري

به  پاورپوينت  نشان داده كه اگراي  مطالعه،با وجود اين
 به افزايش تعامل ، مناسب طراحي و استفاده شودصورت

. كند دانشجويان با يكديگر كمك مي استاد و دانشجو و نيز
يك برنامه پاورپوينت براي آموزش مطالعه، در اين 

ند كه ا هنويسي به دانشجويان پزشكي طراحي كرد نسخه
آنها . دهنويسي درست را آموزش د  نسخه،در قالب بازي
 اين برنامه را بسيار ،اند كه دانشجويان گزارش كرده

مطلوب دانسته و مايل بودند تا ساير موضوعات نيز از 
اين تحقيق . )28(ش داده شود آموزهطريق برنامه مشاب

 مناسب و با به صورتدهد كه اگر پاورپوينت  نشان مي

ه شود هطراحي اصولي و دقيق از نظر ساختار و محتوا ت
تواند به افزايش   مي،و به درستي مورد استفاده قرار گيرد

يادگيري و نيز تعامالت آموزشي دانشجويان كمك ، انگيزه
  .كند

حقيق حاضر براي اولين ت، بر اساس دانش پژوهشگر
 بار در ايران تجارب دانشجويان پرستاري و مامايي را در
 مورد كاربرد پاورپوينت در تدريس تحت بررسي قرار داده

 اين تحقيق به صورت كيفي و بر روي نمونه محدودي. است
ي كشور انجام شده ها هاز دانشجويان در يكي از دانشكد

 همه دانشجويان و ممكن است بهآن  نتايج ،و بنابراين
 تكرار تحقيق ،از اين رو. مدرسان قابل تعميم نباشد

تواند اطالعات بهتري را در   ميها هحاضر در ساير دانشكد
همچنين بررسي نظرات مدرسان نيز . اين زمينه فراهم كند

كاربرد اصولي از ت و موانعي را كه التواند مشك مي
  . نمايد روشن،دكن ميجلوگيري پاورپوينت توسط آنها 

كوشند تا بهترين  اگرچه مدرسان بطور منطقي مي
 اما نتايج تحقيق ،تالش خود را در راه آموزش انجام دهند

تواند نظر مدرسان پرستاري و مامايي و نيز ساير  حاضر مي
 هاي اساتيد دانشگاه را به اهميت كاربرد اصولي رسانه

عه يا مطال. آموزشي و بويژه پاورپوينت در تدريس جلب نمايد
 توسط بازنگري اصول استفاده از اساليدهاي پاورپوينت

تواند به آنها در طراحي اساليدهايي  مدرسان دانشگاه مي
كه داراي ساختار و محتواي مناسب و در راستاي اهداف 

ي ها ههمچنين برگزاري دور.  كمك كند،تدريس آنها باشند
  و ابزارهاي آموزشيها هآموزشي اصول استفاده از رسان

 ارتقاي عملكرد مدرسان در درتواند  مانند پاورپوينت مي
 و بهبود شرايط كالس و نيز ارتقاي ها هكاربرد اين رسان

  .مؤثر باشديادگيري دانشجويان 
  

  گيري نتيجه
اساليدهاي پاورپوينت در بسياري از موارد به صورت 

 مدرسان مورد مناسب و مطابق با اصول صحيح توسط
همين امر زمينه ايجاد نگرش منفي . ردگي استفاده قرار نمي

با . نسبت به آن را در دانشجويان فراهم نموده است
 توجه به اين نكته ضرورت دارد كه نگرش ،وجود اين

كننده در اين تحقيق به خود  منفي دانشجويان شركت



  تجارب دانشجويان از تدريس با پاورپوينت  باقري  حاجمحسن اديب
 

  121)   /   2(10؛ 1389 تابستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

بلكه آنها شيوه استفاده مدرسان ، شد فناوري مربوط نمي
وجه به اين كه شيوه با ت. را مورد انتقاد قرار دادند
تواند نگرش  ي آموزشي ميها هاستفاده از ابزارها و رسان

 دانشجويان نسبت به مدرس و نيز انگيزه و ميزان يادگيري
به اساتيد و مدرسان دانشگاه ،  قرار دهدتأثيرآنها را تحت 

ي ها هشود تا ضمن انتخاب هدفمند رسان پيشنهاد مي
استانداردهاي اصول و ، آموزشي مورد استفاده خود

 اساليدهاي پاورپوينت را ،جمله  و از،كاربرد اين ابزارها
  .مورد مالحظه قرار دهند
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Nursing and Midwifery Students' Experiences in Efficiency of 
PowerPoint in Teaching 

 
Mohsen Adib Hajbagheri 

 
Abstract 
 
Introduction: Divergent results are reported from studies on PowerPoint exploitation in teaching. With 
regard to the existing conflicts, this study was conducted to investigate nursing and midwifery students' 
experiences and views concerning using PowerPoint by lecturers. 
Methods: This qualitative study was performed using six individual interviews and two sessions of group 
discussion with the participation of 12 students in Kashan University of Medical Sciences. In each session, 
students described their experiences and views about the way teachers used PowerPoint and its impact on 
their learning. The interviews and discussions were recorded and transcribed, then analyzed using content 
analysis method.  
Results: Two main categories emerged from data including "the nature of PowerPoint" and "PowerPoint 
application culture". The second category encompassed subcategories of "correct application", "incorrect 
application", and "consequences of incorrect application". Participants recognized PowerPoint as an educa-
tional instrument which could be used properly or improperly. Based on their viewpoints, "correct 
application" embraces purposeful usage of PowerPoint, integrated with other teaching methods which can 
lead to deep understanding of teaching content. In contrast, "incorrect application" entails rapidity in 
presentation, slide overuse and illustration of slides with improper structure and content, without consider-
ing students' learning. This method causes tiredness and distraction as well as inattention to lesson and lack 
of time for deliberation in students, and reduces their interaction with teacher.  
Conclusion: Although proper and accurate application of PowerPoint may prove helpful in having 
attractive teaching and improving learning, its overuse and improper use by teachers causes the decrease in 
student's interaction with the teacher and consequently leads to student's aversion with this educational 
instrument.  
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