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 پيشينه پژوهش

 30/7/89 :تاريخ دريافت

 13/11/89 :تاريخ پذيرش

 كلمات كليدي 

 ينت پاورپو

 پرزی 

 سخنراني 

 تدريس 

 يادگيری

گذرد. پرزی نرم افزاری است که برای توليد و ارائه محتواهای سيس کمپاني پرزی ميأسال از زمان ت 13بيش از 

بصری و فضايي، ساختار انيميشني و توانايي باالی های شود. استفاده مناسب از جاذبهآموزشي به کار گرفته مي

 بارز اين نرم افزار است.های مزيتدسته بندی مطالب از 

 .باشدمي آننرم افزار در حال حاضر، عدم امكان تايپ مستقيم مطالب به زبان فارسي درون اين عيب عمده 

برتری ارائه با نرم افزار پرزی را بر ارائه متداول با پاورپوينت و همچنين سخنراني مطرح  برخي شواهد معتبر

بصری توسط های و دارای ساختار بهتر دانسته و معتقد بودند استفاده از جاذبه ثرترؤا ماند. فراگيران پرزی رنموده

گردد. لذا مطلوب است اساتيد بيش از گذشته به استفاده از اين نرم افزار اين نرم افزار باعث انتقال بهتر مفاهيم مي

يد دانشگاه علوم پزشكي مشهد جهت بهبود کيفيت تدريس توجه کنند. حرکتي که مدتي است توسط برخي اسات

باشد. ليكن الزم است ابعاد مختلف شروع شده و بازخوردها نشانگر ميزان باالتری از رضايتمندی در فراگيران مي

 .دقيق بررسي گرددهای استفاده از اين نرم افزار با انجام پژوهش

 نحوه ارجاع به اين مقاله 

Azhari A. PowerPoint or Prezi: Is the time for change?. Horizons of Medical Education Development. 

2019;9(1):39-43. 

 مقدمه
در بهبود و ارتقا آموزشي موجود نقش مهمي هایارزيابي روش

ای که اغلب اساتيد و متوليان امر کيفيت آموزش دارد به گونه

 تاتدريس را بشناسند موثرتر در  هایآموزش تمايل دارند روش

  .(1) نمايندارتقاء آموزش کمک بتوانند به با استفاده از آن 

موثرتر آموزشي، های محققين در تالش برای يافتن روش

را انجام داده و برای اين منظور ای گستردههای پژوهش

مداخالت زيادی نيز صورت گرفته است. ليكن شواهد نشان 

موزش، فاقد در حوزه آای دهد اغلب مطالعات مداخلهمي

و خالصه ( از سوی ديگر عناوين 1باشد )کيفيت مناسب مي

 پژوهش صورت گرفته نبودهبسياری از مطالعات فوق گويای 

آموزشي موثرتر را دشوار های ( که اين مسأله شناخت روش0)

 سازد.مي

به سخنراني همچنان با وجود پيشرفت دانش فناوری اطالعات، 

مطرح آکادميک های ر محيطعنوان يک روش محبوب د

برای يک سخنراني خوب الزم است از ابزارهای  باشد.مي

به همين دليل . (4) مؤثرتر جهت ارائه محتوا کمک گرفته شود

شناخت ابزارهای مؤثرتر تهيه محتوا برای سخنرانان ضروری 

 است.

بعدها و سخنرانان از تخته سياه و گچ در گذشته نه چندان دور، 

در با ورود نرم افزار پاورپوينت کردند. ورد استفاده ميوايت ب

سال قبل، اين نرم افزار خيلي سريع جايگزين اين 13حدود 

های (. از آن زمان تا کنون اغلب سخنراني5) گرديدها روش



 امین اظهری
  

 
 

 43                                                                                                                                                                                            

 

 آموزش علوم پزشکی مجله افق توسعه

ات قبا استفاده از نرم افزار پاورپوينت انجام شد. تحقيعلمي

پاورپوينت در متعددی در خصوص به کارگيری نرم افزار 

آموزش صورت پذيرفت. نتايج مطالعات حاکي از آن بود که 

را افزايش ها تواند اثربخشي سخنرانياستفاده از پاورپوينت مي

نرم افزار پرزی، نرم افزاری است که جهت تهيه و  (.6دهد )

بعد از پاورپوينت معرفي شد. ها ارائه محتواهای آموزشي سال

تقاعد کرد که جهت تهيه ماساتيد را  پرزی برخيهای قابليت

 (. 7محتوا اين نرم افزار را جايگزين پاورپوينت نمايند)

 پرزي چيست؟

به زبان  (Presentation)پرزی مخفف کلمه پرزانتاسيون 

مجارستاني به معني ارائه است. شرکت پرزی توليد کننده ابزار 

توليد و ارائه محتوا کاربرد آموزشي جديدی است که در 

بنيان گذاری شد. اولين  1338دارد.اين شرکت در سال 

اين شرکت در بوداپست مجارستان بود. بر نمايندگي رسمي

 133منتشر شد بيش از  1319اساس آماری که در آوريل 

اند و تا آن زمان بيش از کردهميليون نفر از پرزی استفاده مي

د. اين انميليون محتوا را در اين فضا به اشتراک گذاشته 015

ميليارد مرتبه مشاهده شده 5/0محتواها تا آن زمان بيش از 

 (.9بود)

 نرم افزار پرزيهاي مزیت

شرکت پرزی را محيط صفحه اصلي وب سايت رسمي 1تصوير

. در اين تصوير مزايای استفاده از پرزی (1)شكلدهدنشان مي

در يک جمله به صورت زير جمع بندی و خالصه شده است: 

فزار برای کساني طراحي شده است که طراح اين نرم ا"

 ."نيستند

 نرم افزار ميتوان به موارد زير اشاره کرد:های در توضيح قابليت

کم نظير نرم های ارائه نمای کلي از مبحث: يكي از قابليت -1

افزار پرزی امكان ارائه نمای کلي از مبحث است. به عنوان 

ول محتوا، فراگير به شما در ابتدا و به دفعات در ط

شود. چنانچه شما اندازی کلي از عناوين بحث داده ميچشم

به هر دليلي از کالس خارج شويد يا با تاخير وارد بحث 

شويد، قادر خواهيد بود خيلي به سرعت به موضوع مورد 

 بحث، احاطه پيدا کنيد.

مطالب را  ساختار هوشمند: پرزی شما را قادر ميسازد -1

. شما مطالب هرقسمت بحث هدفمند دسته بندی نماييد

کنيد. وجود نظم در را به همان زيرعنوان منتقل مي

چيدمان مطالب به بهبود ارائه آن کمک چشمگيری 

 کند. مي

قابليت زوم بر روی مطالب: پرزی اين قابليت را دارد  -0

که در هر قسمت از ارائه بتوانيد بر قسمتي که ارائه 

 کنيد تمرکز بيشتری داشته باشيد.مي

كان حرکت آزاد بين اساليدها: محيط پرزی شما را ام -4

سازد در هر قسمت بحث به راحتي به مطالبي قادر مي

ايد يا در آينده مايل به توضيح که قبال اشاره کرده

 هستيد، مراجعه داشته باشيد.

تر محتوا: در محيط پرزی، الگوهای متعدد و تهيه آسان -5

ميتوانيد با شود که متنوعي در اختيار شما گذاشته مي

توجه به موضوع سخنراني از يكي از آنها استفاده 

نماييد. همچنين چنانچه شما محتوايي را يک بار تهيه 

توانيد در آينده محتواهای زيادی را با آن کرديد، مي

پاور های الگو تهيه نماييد. اخيرا قابليت تبديل فايل

 پوينت به پرزی نيز فراهم شده است. 

شما امكان به اشتراک گذاری  پرزی همچنين به -6

توانيد دهد. همچنين شما ميمحتواهای تهيه شده را مي

از محتواهايي که ديگران پيشتر تهيه و در وبسايت 

 اند، بازديد فرماييد.مربوطه به اشتراک گذاشته

يكي ديگر از صفحات وب سايت پرزی را نشان  1تصوير

نرم افزار که  هایدهد. در اين تصوير به بسياری از مزيتمي

 . (1)شكلدر باال ذکر شد، اشاره گرديده است
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 شرکت پرزیمحيط صفحه اصلي وب سايت رسمي -1شكل

 

 پرزیرسمي شرکت يكي از صفحات وب سايت  -2شكل

 نرم افزار پرزيهاي محدودیت

هايي نيز پرزی در کنار مزايای متعدی که دارد، محدوديت

ر در حال حاضر عدم ارائه ترين محدوديت نرم افزادارد. مهم

خروجي قابل حمل برای استفاده آفالين در فرم رايگان نرم 

افزار است. کليه محتواها در فرم رايگان بايد تحت وب تهيه و 

اجرا شود. چنانچه شما مايل به در اختيار داشتن محتواهای 

آموزشي خود به صورت پرتابل باشيد، ناچار به پرداخت هزينه 

زار خواهيد بود. محدوديت ديگر پرزی عدم و خريد نرم اف

پوشش زبان فارسي است. لذا چنانچه شما بخواهيد محتوايي را 

به زبان فارسي تهيه کنيد بايد از نرم افزارهای ديگری مانند 

 فتوشاپ استفاده نماييد. 

 تأثير استفاده از پرزي بر كيفيت آموزش

اورپوينت از دهد که استفاده از پرزی به جای پشواهد نشان مي

تواند باعث ارتقاء کيفيت جمله فاکتورهايي است که مي

تجربه استفاده از پرزی در آموزش باليني از ( 8سخنراني گردد)

( و در مقايسه با 13جمله روانپزشكي تجربه موفقي بوده است )

( متأسفانه مطالعات 11دهد)هايي را نشان ميپاورپوينت برتری

ثير استفاده از نرم افزار پرزی بر اندکي در خصوص ميزان تأ

کيفيت آموزش صورت گرفته است که در ادامه به دو مورد از 

 شود.آنها اشاره مي

بود  (Quasi-experimental)پژوهش اول، يک مطالعه تجربي 

 53در اين مطالعه و در ترکيه انجام شد.  1316که در سال 

پسر  18ختر و د 11دانشجوی رشته برنامه نويسي کامپيوتر شامل 

 10به دو گروه تقسيم گرديدند. دروس مربوطه به يک گروه )

نفر( با  17نفر( با استفاده از نرم افزار پرزی و به يک گروه )

استفاده از پاور پوينت تدريس گرديد. نتايج اين مطالعه نشان 

تواند يادگيری مفاهيم داد استفاده از پرزی در امر آموزش مي

به بهبود شناخت فراگيران کمک کند. تر کرده، را آسان

همچنين در اين مطالعه مشخص گرديد دانشجوياني که از 

پرزی در آموزش آنها استفاده شده بود، توانايي به خاطر آوری 

(Recall) (.11) مطالب در آنها بهتر بوده است 

پژوهش ديگر، مطالعه ارزشمندی بود که توسط محققان 

ژوهشگران در اين تحقيق به دانشگاه هاروارد انجام شد. پ

موزش آبررسي ابعاد مختلف استفاده از نرم افزار پرزی در 

شرکت کننده که مراحل غربالگری اوليه را  146پرداختند.از 

ساعت از وقت خود را در  1طي کرده بودند خواسته شد تا 

محتوای آموزشي مشابه يكي  1اختيار تيم پژوهش قرار دهند. 

و ديگری پاورپوينت تهيه و در اختيار با استفاده از پرزی 

شرکت کنندگان قرار گرفت و در پايان از ايشان نظر سنجي 

 %0/15اين مطالعه، پرزی را بعمل آمد. شرکت کنندگان در 

موثرتر از پاور پوينت در انتقال مفاهيم دانسته بودند. همچنين 

بيشتر از پاورپوينت  %8/11بنابراين نظرسنجي پرزی به ميزان 

باعث ايجاد رغبت در فراگيران ميشود. از سوی ديگر ميزان 

جذابيت و ساختارمندی پرزی در مقايسه با پاورپوينت به ترتيب 

 (.10) بيشتر گزارش گرديد %5/11و  %4/16
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اندک موجود برتری پرزی بر به طور خالصه شواهد 

دهد، هرچند انجام پاورپوينت را درامر آموزش نشان مي

 رسد. برای تأييد اين نظريه ضروری به نظر مي مطالعات بيشتر

 رانیدر ا يپرز گاهیجا

 راتييتغ رياخهای روند موضوعات پژوهش در آموزش در سال

استفاده از ها از آن يكيکرده است که  دايپ یريچشمگ

 . درهمين راستا(11) در امر آموزش است نينوهای یتكنولوژ

 یاستفاده از نرم افزارها از گذشته به شيب ديمطلوب است اسات

  توجه کنند. سيتدر تيفيدرجهت بهبود ک یمانند پرز ديجد

ای مقاله، مطالعه سندهيصورت گرفته توسط نوهای يدر بررس

تاکنون منتشر نشده  رانيدر ا یدر خصوص استفاده از پرز

به صورت  دياسات يدهد برخنشان مي يدانياست. مشاهدات م

نشانگر  هياول یبازخوردها کنند واستفاده مي یاز پرز پراکنده

 باشد. مي رانيدر فراگ یتمندياز رضا ييباال زانيم

نرم افزار با انجام  نيالزم است ابعاد مختلف استفاده از ا كنيل

 .گردد يبررسو بومي  قيدقهای پژوهش
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It's been more than 10 years since the founding of Perez. Perez is a software used 

to produce and deliver educational content. Proper use of visual and spatial 

attractions, animation structure and high ability to categorize content are the 

obvious advantages of this software. The major disadvantage of the software at 

present is the inability to directly type in Persian content within the software. 

Some of the more credible evidences of software offerings have been over 

conventional PowerPoint presentations as well as lectures. The learners 

considered the prize learners to be more effective and better structured, and 

believed that the use of visual gravity would help them transfer concepts better. 

Therefore, it is desirable that teachers pay more attention to using this software 

than ever before to improve the quality of teaching. The move has been initiated 

by some professors at Mashhad University of Medical Sciences for some time and 

the feedback indicates a higher degree of satisfaction among learners. However, 

different aspects of using this software need to be investigated by careful research. 
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