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Abstract 
Introduction: Development of new technologies including multimedia in teaching has 
revolutionized the educational process. The purpose of this study was to evaluate the effects of 
multimedia education on learning and retention in the physiology course for the students of 
anesthesiology at Hamadan University of Medical Sciences. 
Materials and Methods: In this study, the pretest-posttest design with a control group was used. 
The population of this study consisted of all students of Anesthesiology at Hamadan University 
of Medical Sciences, who were selected using convenience sampling method. The total sample 
size included 57 students in two classes of 29 and 28 students. The instruments used in this study 
were  a  pre-test  with  the  reliability  of  0.90,  a  post-test  with  the  reliability  of  0.88,  a  self-made  
retention test with the reliability of 0.88, and a self-made multi-media course with the reliability 
of 0.83. The face and content validity of all these instruments were approved by the experts. The 
independent T-test and the Levine test were used to analyze the collected data. 
Results: The findings showed that: 1) the students undergoing multimedia teaching were 
superior to those with traditional methods (Levin test = 0.968 and p<0.001)  2) the retention rate 
of students who have been trained through multimedia techniques was higher than that of the 
students who underwent traditional methods (Levin test = 0.429 and p<0.001). 
Conclusion: Due to the impact of multimedia on learning and retention of the students, it seems 
that this method is useful in medical universities. 
Keywords 
Multimedia, Learning, Retention, Physiology Course 

  
 چکیده

ه کارگیري ها، ب از جمله این فناوري. یادگیري را متحول ساخته است - هاي جدید فرآیند یاددهی گسترش فناوري :مقدمه
اي آموزشی بر  هدف از اجراي این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه .هاي آموزشی در فرآیند تعلیم و تربیت است اي رسانهچند

  .در درس فیزیولوژي رشته هوشبري دانشگاه علوم پزشکی همدان بود میزان یادگیري و یادداري
جامعه آماري این پژوهش کلیه . آزمون با گروه کنترل استفاده شد پس -آزمون در این پژوهش از طرح پیش :ها مواد و روش

 28و  29در دو کالس سترس گیري در د نمونه از روشدان بودندکه با استفاده دانشجویان رشته هوشبري دانشگاه علوم پزشکی هم
و با تأیید  88/0 آزمون یادگیري و پس 90/0آزمون با پایایی  پیش(هاي یادگیري  ابزار مورد استفاده شامل آزمون. نفره حضور داشتند

ساخته  اي محقق همچنین چندرسانه و) 88/0پایایی ( ساخته ، یادداري محقق)عنوان متخصص موضوع روایی صوري توسط اساتید به
تی  آزمونو  16نسخه  SPSSافزار  ها از نرم براي تجزیه و تحلیل داده.بود)عنوان روایی صوري و تأیید متخصصان به) 83/0پایایی (

  .استفاده شد هاي مستقل به همراه آزمون لوین گروه
ها  فرض برابري واریانس 95/0، با اطمینان 968/0آزمون لوین برابر با ( میزان یادگیري  هاي این پژوهش نشان داد یافته :نتایج

ها  فرض برابري واریانس 95/0، با اطمینان 429/0آزمون لوین برابر با (و میزان یادداري ) معنادار بود 001/0پذیرفته و در سطح 
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صورت  بهاند، نسبت به دانشجویانی که  ، آموزش دیدهاي دانشجویانی که به شیوه چندرسانه) معنادار بود 001/0پذیرفته شد و در سطح 
  .اند، بیشتر است سنتی آموزش دیده

رسد استفاده از این شیوه  نظر می اي آموزشی بر یادگیري و یادداري دانشجویان، به با توجه به تأثیر چندرسانه :گیري نتیجه
  .است هاي علوم پزشکی مفید آموزشی در دانشگاه

  
 واژگان کلیدي

 ، یادگیري، یادداري، درس فیزیولوژياي چندرسانه
    

  مقدمه
و گسترش روزافزون دسترسی  یافته استگوناگونی  هاي شکلعنوان رکن اساسی در انتقال مفاهیم به فراگیران  امروزه آموزش به

ها و مراکز آموزشی  اي، افق جدیدي را پیش روي دانشگاه چندرسانه فزارهاي مناسب براي آموزش به شیوها افزارها و نرم به سخت
هاي کیفیت  عنوان مالك هایی که به رسد که استفاده از این امکانات براي آموزش، به تحقق برخی از آرمان نظر می به. نهاده است

  ]. 1[کند  شود، کمک می  آموزش از آن نام برده می
ر گامی واال داست هاي علمی، توانسته  هاي انتقال مفاهیم، دستاوردهاي جدید علوم و نتایج تالش عنوان یکی از راه آموزش به

هاي آموزش به شیوه  مشی با توجه به اینکه اهداف و خط. راستاي یادگیري و ارتقاي عملکرد یادگیرندگان در جامعه علمی داشته باشد
گیري میزان موفقیت این  یابی به این اهداف و اندازه دست بنابراینها تدوین و ارائه شده است،  اي توسط بعضی دانشگاه چندرسانه

میالدي به بعد مطرح و تالش شد با ترکیب چندین  1950اي از سال  واژه چندرسانه]. 2[بسیار ضروري است  هاي آموزشی برنامه
دهد  افزار را به آسانی می و این امکانات اجازه پیشروي، تعامل، آفرینندگی و ارتباط بهتر کاربر و نرم] 3[رسانه، کیفیت آموزش باال رود 

]4[.  
در . اند اي یافته اي اهمیت فزاینده هاي یادگیري چندرسانه دید در تعلیم و تربیت، طراحی محیطهاي ج با ظهور و گسترش فناوري

هاي متعدد  مختلف و شیوه )modality( ها، با هدف بهبود یادگیري معنادار، مطالب درسی از طریق ترکیب مجراي حسی این محیط
و شیوه ارائه درس در قالب ] 6[یداري و دیداري پردازش اطالعات مجراي حسی به مجراي شن]. 5[شوند  آموزان ارائه می  به دانش

توان شامل باال بردن انگیزه  ها در کالس را می اي هاي استفاده از چندرسانه از جمله مزیت. اشاره دارد] 7[کالمی و تصویري 
کردن، افزایش مهارت همکاري، هاي مختلف مثل خواندن، گوش دادن، نوشتن و صحبت  آموزان براي مشارکت، ترکیب مهارت دانش

آموزان در حل مسئله، تغییر دادن نقش معلم از  آموزان و معلم، تجزیه و تحلیل بهتر منابع، باال بردن تفکر دانش تعامل بهتر دانش
  .هاي متفاوت در یاددهی یادگیري، نام برد گر یادگیري، استفاده از سبک گوینده صرف به نقش تسهیل

بخشـی از اطالعـات وارد شـده بـه حافظـه      ]. 8[شـود   حفظ و نگهداري و بازخوانی تجارب پیشین گفتـه مـی  یادداري به توانایی 
صورت مواد سـازمان   کند و به کنند، به حافظه درازمدت انتقال پیدا می مدت که با اطالعات یاد گرفته شده قبلی ارتباط برقرار می کوتاه

مـدت بازگشـت    کوتـاه  ماند و در صورت لزوم به حافظه تمام عمر، در آنجا باقی می آید که براي مدت طوالنی، حتی براي یافته در می
ـ درس فیزیولوژي از جمله دروس دانشگاهی است که به دلیل نکات زیاد و جز]. 9[دهد  شود و فرد بر اساس آنها پاسخ می داده می ی ئ

تـوان از پیچیـدگی و تعامـل بـاالي      راهی که می. شوند در محتوا، اغلب دانشجویان در یادگیري و یادداري این درس دچار مشکل می
. کندرسد بتواند یادگیري و یادداري را براي دانشجویان تسهیل  نظر می اي است که به محتواي این درس کاست، شیوه ارائه چندرسانه

صورت گرفتنـد، بیـانگر آن    هایی که در قالب متن و تصویر ، در مورد ارائهKalyoga به نقل ازSimon و   Larkinمطالعات تطبیقی
هاي آموزشی کارآمد باشند، نه به این علت که آنها در بر دارندة اطالعات بیشتري هسـتند، بلکـه بـه     توانند ارائه اند که تصاویر می بوده

  ].9[کنند که از لحاظ شناختی، اثربخشی بیشتري دارند  اي مرتب می این علت که آنها این اطالعات را به گونه
Mayer و Moreno بـه ایـن   "اي آموزشی به وسیله کاهش بار شناختی افزایش یادگیري در چندرسانه"، در پژوهشی با عنوان ،

رسوم موجب یادگیري اي، نسبت به روش ارائه به شیوة م اي طراحی شده با توجه به اصول چندرسانه رسانهنتیجه دست یافتند که چند
  ].   10[شود  آموزان می بیشتر در دانش
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اي و روش مرسـوم در درس   اي بین دو روش آموزشی چنـد رسـانه   یک مطالعه مقایسه"ط و همکاران، در پژوهشی با عنوان خیا
داري وجـود   به این نتیجه دست یافتند که بین دو گروه کنترل و آزمایش، تفاوت معنی "پزشکی دانشجویان لیسانس بالینی دندان پیش

  ].11[اي آموزش دیده بودند، پیشرفت قابل توجهی در یادگیري داشتند  به شیوه چندرسانهدارد، به این معنا که گروه آزمایش که 
هـا در درس   آموزان در میـزان یـادگیري آن   اي توسط دانش کرمی و عطاران، در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر ساخت چندرسانه

اي در کالس درس آموزش  لوم را با روش ساخت چندرسانهآموزانی که درس ع دانش، به این نتیجه دست یافتند که )پایه پنجم(علوم 
  ].12[ اند تري داشته اند، یادگیري بهتر و عمیق آموزانی که با روش سنتی آموزش دیده اند در مقایسه با دانش دیده

ادگیري شـهر  آموزان ویـژه یـ   دانش اي آموزشی در درمان اختالل امالي ملکیان و آخوندي، در پژوهشی با عنوان تأثیر چندرسانه
اي آموزشـی در درمـان اخـتالل امـالي      ، به این نتیجه دسـت یافتنـد کـه اسـتفاده از چندرسـانه     86-87کرمانشاه در سال تحصیلی 

  ].13[آموزان ویژه مؤثر است  دانش
موزان پسر آ اي بر میزان یادگیري و یادداري درس ریاضی دانش نوروزي و همکاران، در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش چندرسانه

آموزان اوتستیک مـؤثرتر   اي در آموزش مفاهیم ریاضی در دانش افزار چندرسانه کارگیري نرم در خود مانده، به این نتیجه رسیدند که به
  ].14[باشد  از روش سنتی می

ال و تأثیر آن هاي دیجیت اي کلمه با کمک چندرسانه -هجا -آموزش به شیوه حرف"زاده و همکاران، در پژوهشی با عنوان  مهدي
اي نسبت به روش رایج،  ، به این نتیجه دست یافتند که آموزش به کمک چندرسانه"آموزان پایه اول ابتدایی در پیشرفت خواندن دانش

  ].15[ خوانی و افزایش ذخیره واژگان تأثیرگذارتر بوده است  آموزان در سه مؤلفه صحیح خوانی، سریع بر عملکرد توانایی خواندن دانش
اي و سـخنرانی بـر انگیـزش پیشـرفت تحصـیلی و خـود تنظیمـی         تأثیر آموزش چندرسـانه "سی رمضانی، پژوهشی با عنوان مو
داري  نتایج این پژوهش نشان داد که بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دو گروه تفاوت معنـی . انجام داده است "آموزان از راه دور دانش

هـاي اضـطراب امتحـان،     نتایج حاکی از آن بـود کـه بـین دو گـروه، در خـرده مقیـاس      همچنین در زمینه خود تنظیمی، . وجود ندارد
  ].16[داري بین دو گروه وجود دارد  گیري هدف، تفاوت معنی خودکارآمدي و جهت

 آموزان دختر اي بر میزان یادگیري و یادداري ریاضی دانش تأثیر آموزش چندرسانه"زارعی زوارکی و غریبی، در پژوهشی با عنوان 
اي آموزشـی   آموزانی که مطالب را از طریـق چندرسـانه   برتري میزان یادگیري و یادداري دانش "توان ذهنی پایۀ چهارم شهر اراك کم

  ].17[دریافت کرده بودند، نشان دادند 
بـه   "مریلاي مبتنی بر الگوي طراحی آموزش  بررسی بار شناختی بیرونی آموزش به شیوه چندرسانه"زارع، در پژوهشی با عنوان 

هـا فـراهم    اي طراحی شده، بار شناختی کمتري را نسبت به شیوه ارائـه مرسـوم بـراي آزمـودنی     این نتیجه دست یافت که چندرسانه
  ].18[گردد  اي تسهیل می نتیجه یادگیري به شیوه چندرسانه کند و در می

، خیاط و همکـاران  ]10[ Moreno و  Mayer،]Simon]9  و  Larkinهاي هایی که ذکر شدند مانند پژوهش از جمله پژوهش
، زارعی زوارکی و همکـاران  ]16[، موسی رمضانی ]15[زاده و همکاران  ، مهدي]14[، نوروزي و همکاران ]12[، کرمی و عطاران ]11[
 .بوده است اي آموزشی در موضوعات مورد بررسی اثربخش به نوعی به این نتیجه دست یافتند که کاربرد چندرسانه] 18[و زارع ] 17[

  . هاي انجام شده مفید بوده است اي آموزشی در پژوهش کنند که استفاده از چندرسانه همچنین این موضوع را تأیید می
اي آموزشی و روش مرسوم بر میزان یادگیري و یـادداري دانشـجویان    هدف ما در این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه

  :هاي پژوهش عبارت هستند از فرضیه. ي بودرشته هوشبري در درس فیزیولوژ
انـد و میـزان یـادگیري     اي آمـوزش دیـده   بین میزان یادگیري درس فیزیولوژي در دانشـجویانی کـه بـه شـیوه چندرسـانه      )1

 .داري وجود دارد اند، تفاوت معنی دانشجویانی که به شیوه مرسوم آموزش دیده
اند،  انی که به شیوه مرسوم آموزش دیدهاند و دانشجوی اي آموزش دیده نهبین میزان یادداري دانشجویانی که به شیوه چندرسا )2

  .داري وجود دارد تفاوت معنی
  
 

 ها مواد و روش
در ابتدا دو کالس . باشد آزمون با گروه کنترل می پس - آزمون هاي شبه آزمایشی با طرح پیش پژوهش حاضر از نوع پژوهش

آزمون  سپس، پیش. عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شد گروه کنترل و یک کالس به عنوان صورت تصادفی یکی به انتخاب شده، به
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اي آموزشی که توسط تکنولوژیست آموزشی با همکاري استاد درس مربوط  پس از مداخله چندرسانه. یادگیري از آنها گرفته شد
سازي شده بود، براي گروه  طراحی شده یکساناي آموزشی  طراحی شده بود، براي گروه آزمایش و روش سخنرانی که با چندرسانه

ي از هر دو گروه گرفته شد و و پس از دو هفته نیز آزمون یاددار پس از آن، آزمون یادگیري از هر دو گروه گرفته شد .کنترل ارائه شد
  .تحلیل شد 16نسخه  SPSSافزار  آوري شده با استفاده از نرم هاي جمع داده. دست آمد ههاي پژوهش ب داده

که در سال تحصیلی  دهد میکلیه دانشجویان رشته هوشبري دانشگاه علوم پزشکی همدان تشکیل  جامعه آماري این پژوهش را
براي انتخاب نمونه، با روش انتخاب در . مشغول به تحصیل بودند و درس فیزیولوژي را در طی این سال تحصیلی داشتند 93-92

و در  29تعداد افراد نمونه در گروه کنترل . فی در دو گروه کنترل و آزمایش گماشته شددسترس، دو کالس انتخاب و به صورت تصاد
  :دسته ابزار استفاده شد 3در این پژوهش، از  .نفر بود 28گروه آزمایش 

آزمون  آزمون و پس االت پیشؤها شامل س این آزمون( ته از درس فیزیولوژي رشته هوشبريساخ هاي محقق آزمون )1
تهیه ] 20[ Millerکتاب اصول بیهوشی  6و همچنین فصل ] 19[کتاب فیزیولوژي پزشکی  3از فصل  ،)یادگیري بود

ها توسط استادان درس مربوطه، تعداد  ها توسط محقق و تأیید و ویرایش نهایی آن االت آزمونؤپس از طرح س. شد
براي بررسی . عینی استفاده شد االتؤها، از س ؤاالت آزموندر طرح س. االت روا، براي هر دو آزمون مشخص شدؤس

منظور  به. عنوان متخصصان موضوع قرار داده شد و روایی آن احراز گردید ها در اختیار اساتید به روایی، آزمون
دانشجویان رشته هوشبري که درس فیزیولوژي را گذرانده بودند، اجرا  برها، آزمون یادگیري،  گیري پایایی آزمون اندازه

 .دست آمد به 88/0آزمون یادگیري  و پس 90/0آزمون یادگیري  پایایی پیششد که در نتیجه، 
، درس Millerکتاب اصول بیهوشی  6کتاب فیزیولوژي پزشکی و فصل  3ساخته از فصل  آزمون یادداري محقق )2

براي بررسی پایایی همچنین . احراز گردید) اساتید(وع فیزیولوژي بود که روایی صوري آن توسط متخصصان موض
 .دست آمد هب 88/0پایایی آزمون یادداري  زمون، با اجراي آن بر روي دانشجویان رشته هوشبري،آ

 Mayerاي  ساخته از درس فیزیولوژي براي گروه آزمایش، با توجه به اصول چندرسانه اي آموزشی محقق چندرسانه )3
کتاب اصول بیهوشی  6و همچنین فصل ] 19[کتاب فیزیولوژي پزشکی  3محتواي آن شامل فصل . تولید شد
Miller  عنوان  با همکاري استاد مربوط بهآموزشی و  متخصصین فناوريبود که پس از تأیید روایی صوري آن توسط

با اجراي آن بر روي دانشجویان رشته هوشبري، براي گروه آزمایش ارائه  83/0 و محاسبه پایایی متخصص موضوع
  ].20[ شد

در پایان . کنندگان در این پژوهش، رضایت آگاهانه براي شرکت در پژوهش اخذ گردید الزم به ذکر است که از تمامی شرکت
  .کنندگان قرار گرفت پژوهش نیز نتایج در اختیار شرکت

  
  ها یافته

سـتنباطی، بـراي بررسـی    هایی مانند میانگین و انحراف اسـتاندارد نمـرات و در قسـمت آمـار ا     در بخش آمار توصیفی، از شاخص
نتایج . استفاده شد ها هاي مستقل به همراه آزمون لوین براي همسانی و ناهمسانی واریانس آماري تی گروهفرضیات پژوهش، ازآزمون 

  .دست آمده در ادامه ارائه شده است به
  

  هاي آموزشی هاي آماري گروه ویژگی: 1جدول 
  درصد فراوانی تجمعی  درصد  فراوانی  مقطع تحصیلی  گروه هاي آموزشی

  9/50  9/50  29  کارشناسی  )مرسوم(کنترل 
  100  1/49  28  کارشناسی  )اي چندرسانه(آزمایش 

  
  هاي کنترل و آزمایش در میزان یادگیري آمار توصیفی مقایسه گروه: 2جدول 

  معیار از میانگین انحراف  معیار انحراف  میانگین  حجم نمونه  روش آموزش

  605/0  26/3  79/5  29  )مرسوم(کنترل  
  612/0  34/3  83/10  28  )اي چندرسانه(آزمایش 
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اند و میزان یادگیري  اي آموزش دیده بین میزان یادگیري درس فیزیولوژي در دانشجویانی که به شیوه چندرسانه: فرض اول
  .داري وجود دارد اند، تفاوت معنی دانشجویانی که به شیوه مرسوم آموزش دیده

باشد و مقایسه آن با میزان  می 968/0در قسمت آزمون لوین که برابر با  3داري داده شده در جدول  با توجه به سطح معنی
آزمون فرض برابري  براي. شود ها پذیرفته می درصد، فرض برابري واریانس 95است، با اطمینان  05/0خطاي مجاز که برابر با 

باشد و مقایسه آن  می 001/0داري داده شده که برابر با  توجه به سطح معنی با .ها، باید سطر اول از جدول فوق را تفسیر کرد میانگین
یعنی بین میزان یادگیري درس فیزیولوژي، در دانشجویانی  شود، درصد، فرض صفر رد می 95، با اطمینان 05/0با میزان خطاي مجاز 
داري وجود  اند، از لحاظ آماري، تفاوت معنی زش دیدهاند و دانشجویانی که به روش مرسوم آمو اي آموزش دیده که به شیوه چندرسانه

اي، در یادگیري درس  گردد که شیوه آموزش چندرسانه مشاهده می 2هاي داده شده در جدول  با توجه به میانگین بنابراین. دارد
  .فیزیولوژي تأثیر بیشتري نسبت به روش آموزش مرسوم دارد

  
  مایش در میزان یادگیريهاي کنترل و آز آزمون آماري گروه: 3جدول 

  آزمون برابري میانگین ها

  ها اختالف میانگین  سطح معنی داري  درجه آزادي tمقدار   سطح معنی داري 

  - 04/5  001/0  55  -852/5  968/0  ها سطح معنی داري با فرض برابري واریانس
  - 04/5  001/0  95/54  -853/5  -  ها سطح معنی داري با فرض نابرابري واریانس

  
اند و دانشجویانی که به شیوه مرسوم آموزش  اي آموزش دیده بین میزان یاداري دانشجویانی که به شیوه چندرسانه: 2رضیه ف   

  .داري وجود دارد اند، تفاوت معنی دیده
  

  هاي کنترل و آزمایش در میزان یادداري آمار توصیفی مقایسه گروه: 4جدول 
  انحراف معیار از میانگین  انحراف معیار  میانگین  حجم نمونه  روش آموزش

  78/0  2/4  73/8  29  )کنترل(مرسوم 
  74/0  93/3  03/15  28  )آزمایش(اي  چند رسانه

  
  هاي کنترل و آزمایش در میزان یادداري گروه )لوین( آزمون آماري: 5جدول 

  ها آزمون برابري میانگین

سطح معنی داري با فرض برابري 
  واریانس ها

  اختالف میانگین ها  سطح معنی داري  رجه آزاديد tمقدار   سطح معنی داري
429/0  843/5-  55  001/0  303/6-  

سطح معنی داري با فرض نابرابري 
  واریانس ها

-  850/5-  95/54  001/0  303/6-  

  
ن باشد و مقایسه آن با میزا می 429/0در قسمت آزمون لوین که برابر با  5داري داده شده در جدول  با توجه به سطح معنی   

آزمون فرض  براي بنابراین. شود ها پذیرفته می درصد، فرض برابري واریانس 95است، با اطمینان  05/0خطاي مجاز که برابر با 
داري داده شده در جدول آزمون آماري در بخش  با توجه به سطح معنی. ها باید سطر اول از جدول فوق را تفسیر کرد برابري میانگین

درصد، فرض صفر رد  95، با اطمینان 05/0است و مقایسه آن با میزان خطاي مجاز  001/0ا که برابر با ه آزمون برابري میانگین
یانی که به روش مرسوم اي و دانشجو یعنی بین میزان یادداري مفاهیم فیزیولوژي در دانشجویانی که به شیوه چندرسانه. شود می

اي در یادداري مفاهیم فیزیولوژي تأثیر  رسانهبنابراین، شیوه آموزش چند. دارد دداري وجو اند، از لحاظ آماري، تفاوت معنی آموزش دیده
 .بیشتري نسبت به روش آموزش مرسوم دارد

  
 يریگ جهینتبحث و 

کارگیري  به. اند اي یافته ها، اهمیت فزاینده اي هاي جدید در عرصه تعلیم و تربیت، استفاده از چندرسانه با ظهور و گسترش فناوري
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر استفاده از . تواند فرآیند یاددهی یادگیري را اثربخش سازند ها در آموزش می اي انهچندرس

  . اي آموزشی بر میزان یادگیري و یادداري درس فیزیولوژي دانشجویان رشته هوشبري انجام شد چندرسانه
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اند، نسبت به میزان یادگیري  اي، آموزش دیده به شیوه چندرسانهنتایج این پژوهش نشان داد که میزان یادگیري دانشجویانی که 
و   Larkinهاي پژوهش دست آمده در مورد این فرض، با نتایج هنتایج ب. اند، بیشتر است دانشجویانی که به روش مرسوم آموزش دیده

 Simon]9[،Mayer  و Moreno ]10[ خیاط و همکاران ،]نوروزي و ]13[و آخوندي ، ملکیان ]12[، کرمی و عطاران ]11 ،
  .هماهنگی دارد] 18[و زارع ] 17[، زارعی زوارکی و غریبی ]16[، موسی رمضانی ]15[زاده و همکاران  ، مهدي]14[همکاران 

رسد دلیل عمده یادگیري بیشتر دانشجویان گروه آزمایش، در مقابل دانشجویان گروه کنترل در این پژوهش، استفاده  به نظر می
ها، داراي سادگی بسیار  اي عالوه بر جلب توجه آزمودنی این چندرسانه. باشد آموزشی مناسب در درس فیزیولوژي می اي نهاز چندرسا

ها، هماهنگی بین متن و تصویر، درگیري چند حس در یک زمان و در واقع تسهیل  در روش ارائه، ارائه محتواي کمتر به آزمودنی
ژي در دانشجویانی که به فیزیولو سبین یادداري دررض دوم پژوهش، نتایج نشان داد که همچنین در ارتباط با ف .یادگیري است

با . داري وجود دارد اند، تفاوت معنی اند و میزان یادداري دانشجویانی که به شیوه مرسوم آموزش دیده اي آموزش دیده رسانهشیوه چند
میزان  توان نتیجه گرفت ها می و با فرض برابري واریانس 95/0 ، با اطمینان001/0توجه به معنادار بودن آزمون آماري در حد 

نتایج . اند اند، بیشتر از دانشجویانی است که به شیوه مرسوم آموزش دیده اي آموزش دیده یادداري دانشجویانی که به شیوه چندرسانه
در  .باشد ، همسو می]17[عی زوارکی و غریبی و زار] 14[هاي نوروزي و همکاران  دست آمده در مورد این فرضیه، با نتایج پژوهش هب

هنگامی که یک موضوع خوب یاد گرفته شود، به خوبی نیز به یاد آورده  که مورد علت افزایش یادداري، در این دانشجویان باید گفت
العات، عدم یادگیري اند که علت فراموشی و تداخل در یادآوري اط تحقیقات با موضوعات یادداري به این نتیجه دست یافته. شود می

اي آموزشی موجب تسهیل یادگیري براي دانشجویان گردید و همین ساده شدن  در این پژوهش وجود چندرسانه. اصولی و پایدار است
اي  علت دیگر یادآوري بیشتر مطالب در گروه آزمایش، وجود تکرار و تمرین در چندرسانه .شد آنهایادگیري موجب افزایش یادداري در 

توانستند هر اسالید را انتخاب کنند،  افزار، می توانستند با وجود تعامل بین اسالیدهاي نرم دانشجویان گروه آزمایش می. ی بودآموزش
یادگیري و تأکید بر تر افزایش یادداري در گروه آزمایش، اصولی شدن  دلیل مهم .دوباره بخوانند، به عقب برگردند یا به جلو بروند

این علت به خاطر معنادار شدن اطالعات در . شود اي بود که موجب افزایش یادداري می رسانه فهوم در چندیادگیري اجزاي یک م
اي آموزشی  توان به این نتیجه دست یافت که استفاده از چندرسانه هاي پژوهش حاضر، می بر اساس یافته .سیستم شناختی افراد است

هاي این پژوهش چند  بنابراین در ارتباط با یافته. شود و یادداري فراگیران می در فرآیند یاددهی یادگیري موجب افزایش یادگیري
  :گردد نکته پیشنهاد می

 ).خصوص دروسی که داراي نکات جزئی زیادي هستند به(اي آموزشی  تدریس دروس به شیوه چندرسانه ·
 .اي آموزشی در فرآیند یاددهی یادگیري کارگیري چندرسانه بررسی و رفع موانع به ·
 .اي آموزشی کارگیري چندرسانه افزایش مهارت دانشجویان براي ساخت و به ·
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