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اساسا چرا از پاورپوینت استفاده می کنیم؟
تشای ایي کِ تِ ایي سَال پاسخ تذّن اتتذا تِ ّشم یادگیشی هی پشداصمّ .شم یادگیشی کِ دس تصَیش صیش هطاّذُ هی کٌیذ
ًتیجِ تحمیمات Edgar Daleاست کِ دس حذٍد سال 1970تْیِ ضذُ است.

هغاتك عثمِ تٌذی ّای اًجام ضذُ دس ایي ّشم ،خَاًذى هغالة  ،%01ضٌیذى  ٍ %01دیذى تصاٍیش  %01تاػث یادگیشی
هی ضَد؛  %01اص هیضاى یادگیشی تا ضٌیذى ٍ دیذى ّوضهاى اتفاق هی افتذ کِ کالس ّای دسس ٍ سویٌاسّا تیطتش دس
ایي هحذٍدُ لشاس هی گیشًذ %01 .اص یادگیشی تا صحثت کشدى ٍ هحاٍسُ تذست هی آیذ ٍ  %01اص یادگیشی تا تجشتِ
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هستمین تذست هی آیذ .تحمیمات ًطاى دادُ کِ سویٌاسّا هی تَاًٌذ دس تْتشیي حالت  %01اص هَاسدی سا کِ تیاى هی
کٌٌذ تِ هخاعة خَد آهَصش دٌّذ.
ًمص استفادُ اص پاٍسپَیٌت دس ایي هشحلِ ضٌاختِ هی ضَد .استفادُ اص اسالیذ اتضاسی است کِ تِ سخٌشاى یا فشد آهَصش
دٌّذُ کوک هی کٌذ تا هیضاى اثشتخطی هغالثی کِ تیاى هی کٌذ سا تاال تثشد .دس عشاحی پاٍسپَیٌت ّا تایذ دلت داضت
تا آًچِ کِ لشاس است اص صتاى سخٌشاى تیاى ضَد دس اسالیذّا ًوایص دادُ ضَد ٍ سخٌشاى تایذ تتَاًذ ّواٌّگی هٌاسثی
تیي اسالیذّا ٍ هغالثی کِ هی گَیذ تشلشاس کٌذ .تذیي تشتیة هی تَاًذ تا اسجاع تِ هَلغ هخاعة تِ اسالیذ ٍ تا ًوایص
یک تصَیش ،یک جولِ ٍ یا حتی یک کلوِ تاثیش هٌاسثی تش هخاعة تگزاسد.

چگونه یک پاورپوینت خوب تهیه کنیم؟
هتي پاٍسپَیٌت تایذ گَیا ٍ ٍاضح تاضذ ،پس فاصلِ سغشّا ٍ ضواسُ فًَت حشٍف تایذ تِ گًَِای تاضذ کِ دس حالت ًوایص
تش سٍی پشدُ ٍیذئَ پشٍجکطي ٍ یا تلَیضیَى اص ّوِ ًماط اتاق جلسِ لاتل خَاًذى تاضذ .تِ ّویي دلیل ًویتَاى اص
فًَتّای کَچکتش اص  01تشای هتي ٍ  03تشای تیتش استفادُ کشد.
تْتش است تِ جای تَلذ کشدى ،اص ضواسُ ّای تیطتش تشای تضسگتش ضذى هتي استفادُ کٌین صیشا کِ تَلذ ضذى دس تیطتش
هَالغ اص ٍضَح حشٍف هیکاّذ .فاصلِ سغشّا ًیض تایذ  0.00یا تیطتش تاضذ .اها فاصلِ هیاى خغَط ًثایذ تِ لذسی تاضذ
کِ استثاط هغالة لغغ ضَد .تِ هثال ّای صیش تَجِ کٌیذ:

الف) هتي خَاًا ٍ گَیا :تا ضواسُ فًَت  01تشای تیتش ٍ  02تشای هتي ٍ فاصلِ سغش 0.0
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ًاخَاًا :تا

ب) هتي
ضواسُ فًَت  01تشای تیتش ٍ  00تشای هتي ٍ فاصلِ سغش کوتش اص 0.1

ج) هتي گسستِ :تا فاصلِ سغش 0.1
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ًکتِ دیگشی کِ دس ایي هثالّا هطاّذُ هیکٌیذ اًتخاب هتي هٌاسة استّ .واىعَس کِ هیتیٌین آٍسدى تَضیحات دس
پاٍسپَیٌت ٍ دس حالیکِ سخٌشاى دستاسُ آى صحثت هیکٌذ حطَ است .ها اص هخاعة اًتظاس داسین کِ تا تَجِ تِ ػٌاٍیي
تحث دس پاٍسپَیٌت جشیاى تحث سا گن ًکٌذ ٍ رٌّص تا ساصهاى تحث آضٌا ضَد ٍ ًِ آىکِ تِ خَاًذى تَضیحات هطغَل
ضَد.
چِ تسا خَاًذى ایي تَضیحات پشسص ّایی ایجاد کٌذ کِ تیشٍى اص تحث سخٌشاى تَدُ ٍ عشح آًْا سضتِ کالم سا اص دست
ٍی خاسج کٌذ .تغَس کلی وظیفه پاورپوینت این است که در یک نگاه خوانذه شود و مخاطة را ته سخنرانی
عالقه منذ کنذ.
تذیْی است کِ تشای خَاًا تَدى ّش هتٌی ضشط اصلی خظ خَاًا است .دس هتيّای الکتشًٍیکی اهشٍص ّن فًَت تؼییي
کٌٌذُ خَش خغی است .تٌاتشایي اًتخاب تْتشیي فًَت تؼییي کٌٌذُ دیذُ ضذى ٍ خَاًذُ ضذى تْتش اص سَی هخاعة
است .تشای ایي هٌظَس تایذ تِ ّذف هتيٍ ،یژگی ّای هخاعة ٍ هَضَع تحث تَجِ کٌین ٍ سپس ٍاضح تشیي فًَت سا
اًتخاب کٌین .هثالّای صیش سا تثیٌیذ ٍ تَجِ داضتِ تاضیذ کِ ضواسُ فًَت دس ّش سِ ثاتت است:
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الف) هتي غیش سسوی :فًَت  B Helalتشای تیتش ٍ  B Homaتشای صیش تیتش

ب) هتي سسوی :فًَت  B Titrتشای تیتش ٍ  B Mitraتشای صیش تیتش
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ج) هتي ًاخَاًا :فًَت  B Arshiaتشای تیتش ٍ  B Elhamتشای صیش تیتش

سًگ ّن اص ًکات تؼییي کٌٌذُ دس دیذُ ضذى ٍ خَاًذُ ضذى هتي است .اًتخاب سًگ تا اًذاصُ صیادی سلیمِای است اها
پیص اص سلیمِ تایذ تَجِ داضتِ تاضین کِ تشکیة سًگ ّای صفحِ ها تا هخاعة ٍ هَضَع تحث تٌاسة داضتِ ٍ دس
تذتشیي ضشایظ ًیض تِ دیذُ ضذى هتي کوک کٌذ.
دٍ ضیَُ اصلی یکی اًتخاب صهیٌِ سٍضي ٍ هتي تیشُ ٍ دیگشی صهیٌِ تیشُ ٍ هتي سٍضي است .دس ضیَُ اٍل حشٍف
تشجستِ هیضًَذ ٍ دس دٍهی ػوك پیذا هیکٌذّ .شدٍ ایي ضیَُّا هٌاسة ّستٌذ تِ ضشط آىکِ هیضاى کٌتشاست هیاى
صهیٌِ ٍ ًَضتِ سػایت ضَد ٍ هتي تا سًگ هٌاسة کاهال اص صهیٌِ هتوایض گشدد.
تشای آىکِ تذاًین چِ سًگّایی دس کٌاس ّن چطن ًَاصتش ّستٌذ تایذ کویسًگ ضٌاسی تذاًین ٍ سًگّای هکول ،هتضاد ٍ
دسصذ تشکیة آًْا سا تیاهَص ین .عشح ایي هثاحث اص حَصلِ ایي هغلة تیشٍى است؛ اها آًچِ تیص اص ّوِ هیتَاًذ تِ ها
کوک کٌذ تشکیة سًگّا دس عثیؼت است .عثیؼت تِ ها هیگَیذ کِ تشکیة سًگ لشهض ٍ سیاُ ٍ یا صسد ٍ سیاُ تشای
اػالم خغش است ٍ دس ًتیجِ اگشچِ دس اتتذا جزاب است اها دس تلٌذ هذت هخاعة سا خستِ هیکٌذ .پس ضایذ تتَاى اص
آًْا تشای صفحِ ضشٍع استفادُ کشد اها تشای هتي اصلی هٌاسة تِ ًظش ًویسسٌذ .دس هماتل تشکیة آفتاب ٍ آتی آسواى سا
تیاد تیاٍسین کِ تاچِ اًذاصُ تِ لزت تشدى ها اص هٌاظش هٌجش هیضَد.
ّوچٌیي دس استثاط تا صفحِ ضشٍع تْتش اص اص پس صهیٌِ تیشُ ٍ تشای صفحِ هتي اص تصَیش سٍضي استفادُ ضَد.
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الف) صفحِ ضشٍع تا صهیٌِ تیشُ

ب) صفحِ هتي تا صهیٌِ سٍضي.

منثع
تخص پژٍّص ّای داًص آهَصی سایت تثیاى .تْیِ ٍ تٌظین :فاعوِ گَدسصی

8|www.Kharazmi-Statistics.ir

