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  تاثیر سطح مهارت الگو با تاکید بر جنسیت الگو و فراگیر 
  یک مهارت حرکتی بر اکتساب، یادداری و انتقال

  
  1ایوب صباغی

  کارشناس ارشد رفتار حرکتی
  ورپدکتر ناصر به

  رازی کرمانشاهاستادیار دانشگاه 
  علی حیرانیدکتر 

  رزشی دانشگاه رازی کرمانشاهاستادیار رشته رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم و
  

  
  چکیده 

، یادداری و انتقال یک مهارت حرکتی با تاکید بر مشابهت  تاثیر سطح مهارت الگو بر اکتسابهدف از انجام این تحقیق بررسی
ال  س11 تا 9 دانش آموز دختر در دامنه سنی 40 دانش آموز پسر و 40بدین منظور . باشد   مییا عدم مشابهت الگو و فراگیر

 فراگیر پسر با -2 فراگیر پسر با الگودهی پسر ماهر-1( گروه آزمایشی 8انتخاب شده و بر اساس نتایج پیش آزمون در 
 فراگیر دختر با -5 فراگیر پسر با الگودهی دختر مبتدی -4 فراگیر پسر با الگودهی دختر ماهر -3الگودهی پسر مبتدی
اگیر دختر با  فر-8 فراگیر دختر با الگودهی دختر ماهر -7ی پسر مبتدی  فراگیر دختر با الگوده-6الگودهی پسر ماهر 
نتایج نشان داد که اثر جنسیت .  بسکتبال مورد آزمون قرار گرفتندقرار گرفته و با استفاده از پرتاب آزاد )الگودهی دختر مبتدی

در کل . باشد  میمهم است، سطح مهارت الگو الگو در هیچکدام از مراحل اکتساب، یادداری و انتقال دیده نمی شود و آنچه که
، اما استفاده از الگوی اگرچه اثر جنسیت الگو مشاهده نشددهد و   میاثر سودمند استفاده از سطح الگوی ماهر را نشانها  یافته

   .هدد  می انتقال بدست، بهترین نتایج را در یادداری و)در هر دو جنس(  همسان با فراگیرسطح پیشرفته با جنسیت 
   .، کودکان سطح مهارت الگو، جنسیت الگو:واژگان کلیدی

  

                                                 
1Auob_s2004@yahoo.com 
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40  1390زمستان ، 5، شماره دومفصلنامه تحقیقات علوم ورزشی، سال 

  مقدمه

های حرکتی  آموزش مهارت). 2(باشد  میمناسبیکی از اهداف اصلی تربیت بدنی، تسهیل یادگیری مهارت از طریق آموزش 

 نوعی روش آموزش الگودهی. )5(به ورزشکاران همواره اصلی ترین مسولیت مربیان ورزش و معلمان تربیت بدنی بوده است

از این رو . که قصد دارد مهارتی را فرا بگیرداست که شامل نمایش مهارت برای افزایش سودمندی یادگیرنده ای است 

شواهد پژوهشی نشان داده است که مشاهده گر با مشاهده  .)4(شاهده ای نیز معرفی شده استالگودهی با عنوان یادگیری م

در الگودهی استراتژی ها، اطالعات فضایی و زمانی . )21و7(کند  میآن مهارت ادراکهماهنگی مهارت ، پدیده هایی را درباره 

، توضیح کالمی تکلیف حرکتی و دهد تا به طور دیداری  مین اجازهنمایش مهارت به یادگیرندگا). 1(شود  میفرا گرفته

مشاهده کردن ). 23( آمیز اجرا به هم ربط دهندمعتبر تکلیف را برای اجرای موفقیتهای  اطالعات بدست آمده حاصل از نشانه

حرکات یک فرد، سبب افزایش توانایی اصالح خطاها، اجرای بهتر، انتقال دادن اطالعات مربوط به تکلیف، تقویت یاد آوری، 

یری قسمت اعظم یادگیری کودکان نیز از طریق سرمشق گ). 23و10(شود ه نفس و همچنین غلبه بر استرس میافزایش اعتماد ب

حرکتی های  معموال مربیان از یک الگوی ماهر به منظور آموزش مهارت). 22(گیرد  مشاهده رفتار بزرگساالن صورت میو

این . راهبرد دیگری تحت عنوان الگوی در حال یادگیری نیز توسعه یافته است. کنند  میجدید به فراگیران مبتدی استفاده

یابد اما   میدر الگوی ماهر تقلید عمل بهبود. هر را مورد سوال قرار داده استروش، استفاده ترجیحی مربیان از الگوی ما

 مشاهده گر شناختی از چگونگی اجرای مهارت بدست نمی آورد زیرا الگوی ماهر اطالعات کمتری را در مورد خطا، جهت

ی در مشاهده گر مدل الگوی در شناختهای  دهد و اینکه درگیر شدن فرد در فعالیت  میپردازش در اختیار مشاهده گر قرار

به . تحقیقات بی شماری در زمینه تاثیر سطح مهارت الگو انجام شده است). 2(شود  میحال یادگیری، منجر به تسهیل یادگیری

، حاتمی و همکاران )1990(،مک کوال و کایرد) 1976(مارتنز و همکاران ) 1973(لندرز و لندزرهای  عنوان مثال، پژوهش

 در حالیکه هربرت و لندین ،)25و20و19و17و16(نشان داده است که الگوی ماهر بهتر است) 2002( و همکاران ، زتو)1380(

به این نتیجه رسیده اند که روش خودالگودهی و الگوی در ) 2006(، باوردی و لوری و چولت )1990(، ویر و لیویت )1994(

و عرب عامری ) 2007(، بازوکا و دیگران )1995(ک کوال و مایر م). 9و24و14(شود  میحال یادگیری به یادداری بهتری منجر

  ) .5 و8و20( نیز به این نتیجه رسیده اند که تفاوتی بین الگوی در حال یادگیری و الگوی ماهر وجود ندارد
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41  ل یک مهارت حرکتیتاثیر سطح مهارت الگو با تاکید بر جنسیت الگو و فراگیر بر اکتساب، یادداری و انتقا

 یادگیری یاندو ودیگران پیشنهاد کرده اند که مراحل رشدی شامل سطح رشد شناختی فراگیر و انگیزش فرد باید هنگام بررسی

سطح رشد شناختی، به ظرفیت توجه و حافظه، و امکانات کدبندی، و سطح انگیزشی به . مشاهده ای مورد توجه قرار بگیرد

محققان همچنین پیشنهاد کرده اند که وقتی یادگیرنده مدلی را که شبیه به خودش است . گردد  میگیزش درونی و بیرونی بران

در همسانی الگو و مشاهده کننده فرض بر این است که فراگیر در . را بهتر انجام بدهدکند، ممکن است تکلیف   میمشاهده

یکی از این مشابهت ها، ). 15(تواند به الگو مرتبط شده و این ارتباط سبب تسهیل سازی رفتار شود  مییک یا چند مورد

نی جنسیت درباره همسا. هی نشده استباشد که در تحقیقات فوق به این نکته توج  میهمسانی جنسیت الگو و مشاهده گر

، به این نتیجه رسید که زنانی زنهای  ستقامت عضالنی در آزمودنیدر تکلیف ا)1992(، فلتز و چاشالگو و مشاهده گر، جورج

در عدم مشاهده اثر جنسیت . گر مدل ماهر زن یا مرد، بهتر بودند که گروه غیر ماهر زن یا مرد را مشاهده کردند از گروه نظاره

نسبت ) ماهر در برابر مبتدی(این تحقیق، با نتایج گود و ویس که پیشنهاد کردند برای مشاهده گران زن غیر ماهر، توانایی مدل 

، متغیرهای جنسیت و سن الگو را که )2005(داگالس و همکاران . )13(ر قوی تری است، همخوانی داردبه جنسیت مدل متغی

باشند، بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که زنان مسنی که الگوی مرد مسن   میشاهده گرالگو و مهای  مشابهت از متغیرهای

یا جوان را مشاهده کردند، نسبت به گروهی که الگوی زن مسن یا جوان را مشاهده کردند، به طور معناداری نمرات کمتری در 

این بدان معنی . ه سن و جنس الگومشاهده نشدتفاوتی با توجه ب بدست آوردند ولی در مردان) خود بسندگی(خودکفایی 

، با مطالعه )2005(میینی و همکاران ). 12(مهمی باشد تواند عامل  میاست که در مشاهده گران زن مسن، جنسیت الگو

 سال به این نتیجه رسیدند که دخترانی که مدل ماهر یا غیر ماهر زن را مشاهده کرده 10دختر با میانگین سن های  آزمودنی

این تحقیق نیز . بودند، نسبت به دخترانی که مدل ماهر یا غیرماهر مرد را تماشا کرده بودند، نتایج بهتری را به دست آوردند

دختر با های  نیز با مطالعه بر روی آزمودنی) 1999(گریفین). 18(دهد که جنسیت الگو مهم بوده است نه سطح الگو  مینشان

د که دخترانی که الگوهایی با جنسیت همسان و مبتدی را تماشا کردند، نمرات بهتری را  سال به این نتیجه رسی10میانگین 

  ). 15(بدست آوردند

، ، پس این مساله)15(دهدمشخص یک عمل مکانیکی را تحت تاثیر قرار های  با توجه به اینکه جنسیت الگو ممکن است شیوه

یر سطح مهارت الگو با توجه بر اهمیت مشابهت یا عدم موضوع قابل توجهی خواهد بود و هدف این تحقیق بررسی تاث

  . باشد  میمشابهت جنسیت الگو و فراگیر بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال
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42  1390زمستان ، 5، شماره دومفصلنامه تحقیقات علوم ورزشی، سال 

   روش تحقیق

 4/10 سال با میانگین سنی 12 تا 8 دانش آموز در دامنه سنی 80جامعه آماری این تحقیق . باشد  می نوع تحقیق نیمه تجربی

 نفری 10 گروه 8 در) پرتاپ آزاد بسکتبال از نقطه پنالتی10امتیاز حاصله از (اساس نتایج پیش آزمون باشند که بر   میسال

  :همگن، به تر تیب زیر قرار گرفتند 

مشاهده گر دختر با الگوی پسر  -3 مشاهده گر دختر با الگوی دختر مبتدی، -2مشاهده گر دختر با الگوی دختر ماهر،-1

 مشاهده گر پسر با الگوی پسر -6 مشاهده گر پسر با الگوی پسر ماهر،-5پسر مبتدی،  با الگویمشاهده گر دختر -4ماهر، 

  . مشاهده گر پسر با الگوی دختر مبتدی-8 مشاهده گر پسر با الگوی دختر ماهر، و-7مبتدی،

  ابزار اندازه گیری و روش نمره گذاری

روش نمره گذاری آزمون به . بال از روی نقطه پنالتی استفاده شداز آزمون پرتاب آزاد بسکتها  برای ارزیابی مهارت آزمودنی

 .شد دیگر نمره صفر در نظر گرفته می نمره، منظور میشد و برای پرتابهای 1این صورت بود که برای هر پرتاپ منجر به گل 

وی نمرات حاصل از پرتاب ضریب پایایی این آزمون که با استفاده از آلفای کرونباخ بدست آمد و بر ر عدد حاصل از محاسبه

  .بدست آمد% 76 در دو نوبت صبح و عصر اجرا شد، برابر با ) پرتاب در صبح و عصر10هر آزمودنی ( آزمودنی 20

  روش اجرا و نحوه جمع آوری اطالعات 

وی مبتدی نیز از برای تهیه الگ. برای تهیه الگوهای ماهر از نوارهای آموزشی موجود در زمینه پرتاب آزاد بسکتبال استفاده شد

هر یک . دختر یا پسری فیلم برداری شد که در کالس ثبت نام کرده بودند اما در هیچ یک از گروهها شرکت داده نشده بودند

 دقیقه به الگوهای مربوط 10به سالن ورزشی مراجعه کرده و به مدت ) یک روز در میان (  جلسه 10به مدت ها  از این گروه

بعد از تماشای فیلم، . شد  میدر خالل مشاهده فیلم نیز توضیحاتی به عنوان بازخورد به فراگیران داده .کردند  میبه خود نگاه

 تایی و در فاصله استراحتی، 10 بلوک 5دادند به طوری که بعد از   میرا انجام  تایی10 بلوک 10هر گروه تکالیف خود شامل 

 10در پایان نیز به عنوان آزمون اکتساب، یک بلوک .  نمایش داده میشدبه فراگیران  دقیقه، فیلم مورد نظر10بازهم به مدت 

 ساعت از روز آخر تمرین برای هر گروه انجام 48 تکلیف، بعد از گذشت 10آزمون یادداری شامل . شد تایی در نظر گرفته می

مراحل اکتساب تمرین تفاوت  درجه از نقطه پنالتی 45 پرتاب به صورتی که محل نقطه پرتاپ 10آزمون انتقال شامل . شد

  . باشد  می65/2اع سبد از سطح زمین  گرم و ارتف420وزن توپ در حدود . داشت، در همان روز انجام شد
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43  ل یک مهارت حرکتیتاثیر سطح مهارت الگو با تاکید بر جنسیت الگو و فراگیر بر اکتساب، یادداری و انتقا

  آماریهای  روش

از آزمون  اطالعات بدست آمده برای بر اساس میانگین نمرات دسته بندی شد و برای مقایسه اختالف میانگین بین گروهها

فه و برای بررسی اثر جنسیت و سطح الگو از تحلیل واریانس دو متغیره در گروههای مستقل در مراحل تحلیل واریانس یکطر

  . ون فرضیات تحقیق در نظر گرفته شدبرای آزم P>0 /05سطح . مختلف اکتساب، یادداری و انتقال استفاده خواهد شد

  

  تحقیق  های نتایج و یافته

  .در جدول زیر آورده شده اند گیریر مراحل مختلف یادنمرات اجرای هشت گروه به تفکیک جنسیت د
  

  و دختر  میانگین نمرات در مراحل اکتساب، یادداری و انتقال برای فراگیران پسر):1(جدول 

 10انحراف معیارکل  و میانگین
  اکتسابجلسه 

میانگین و انحراف معیار مرحله 
  یادداری

میانگین و انحراف معیار مرحله 
  انتقال

     مراحل                
  یادگیری                 

  دختران  پسران  دختران  پسران  دختران  پسران                       نوع الگو
  94/0  4  66/0  2/4  05/1  3/4  91/0  9/4  45/0  89/3  68/0  12/4  پسر ماهر

  03/1  6/3  69/0  7/3  19/1  4  84/0  2/4  41/0  74/3  63/0  09/4  پسر مبتدی
  56/0  5/4  63/0  4  78/0  8/4  87/0  6/4  53/0  17/4  61/0  09/4  ماهردختر 

  91/0  8/3  67/0  5/3  91/0  4  10/1  4  40/0  66/3  48/0  85/3  دختر مبتدی 
  

  مرحله اکتساب

 نتایج در فراگیران پسر مشاهده نمی شود چرا که با توجه به) جنسیت و سطح مهارت( ین متغیرهادر مرحله اکتساب اثر ا

و اثر ) F=482/0 و P=492/0(و اثر سطح مهارت الگو ) F=482/0 وP=492/0(اثر جنسیت  ،انس عاملی مرکبتحلیل واری

اما برای فراگیران دختر اثر سطح الگو در مرحله اکتساب  .)2ل شماره جدو(محاسبه شد) F=292/0 و P=592/0(و  یندمتقابل آ

و در  ابل ایندق و اثر مت)F = 498/0 و P=491/0(ه نمی شود ولی اثر جنسیت مشاهد) F=229/5 و P=028/0(شود   میمشاهده

تفاوتی را  )3جدول شماره ( در پسراننتایج تحلیل واریانس یکطرفه). F= 556/1و  P=220/0(این مرحله مشاهده نمی شود 

دختر نشان داد که در اما نتایج تحلیل واریانس یکطرفه در میان فراگیران ) . F=419/0 و P= 741/0(بین گروهها به دست نداد 

و از دختران با الگودهی ) P=017/0(، از دختران با الگودهی دختر مبتدی  دختران با الگودهی دختر پیشرفتهمرحله اکتساب ،

  .  )4جدول شماره (بهتر عمل کردند) P =042/0(پسر مبتدی 
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  ان و دختراننتایج تحلیل واریانس عاملی مرکب در مراحل مختلف یادگیری در پسر): 2(جدول 

  دختران  پسران
Sig F Sig F  

  
  مراحل یادگیری

  

  اکتساب  498/0  491/0  482/0  492/0
  یادداری  580/3  067/0  382/1  247/0
  انتقال  392/3  079/0  503/0  483/0

  جنسیت

  اکتساب  229/5  *028/0  482/0  492/0
  یادداری  873/4  *034/0  348/6  *016/0
  انتقال  986/4  *031/0  764/6  *013/0

  سطح الگو

  اکتساب  556/1  220/0  292/0  592/0
  یادداری  895/0  350/0  028/0  868/0
  انتقال  194/0  696/0  056/0  814/0

  تعامل جنسیت و سطح الگو

   درصد05/0وجود تفاوت معنادار آماری در سطح *

  مرحله یادداری 

        و هم در فراگیران دختر مشاهده شد) F=348/06 وP=016/0(در این مرحله اثر سطح مهارت الگو هم در فراگیران پسر

)034/0=P 873/4 و=F.(  اما اثر جنسیت الگو در هیچکدام از فراگیران پسر)247/0=P 382/1و= F (و دختر)067/0=P و 

580/3=F( اثر متقابل ایندو نیز برای هیچکدام از فراگیران مشاهده نشد برای پسران . مشاهده نشد)868/0=P028/0 و=F(  و

نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای فراگیران پسر نشان داد که تنها ). 2جدول شماره ) (F=895/0 و P=350/0(برای دختران 

و برای فراگیران دختر، الگودهی دختر ماهر از ) P=013/0( گروه الگودهی پسر ماهر با الگودهی دختر مبتدی تفاوت دارد 

  ). 4 و3جدول شماره( بهتر عمل کردند) P=032/0(و الگودهی دختر مبتدی ) P=006/0(الگودهی پسر مبتدی 

  نتایج تحلیل واریانس یکطرفه در مراحل مختلف یادگیری در فراگیران پسر): 3(جدول 

  پسر مبتدی  دختر ماهر  دختر مبتدی
  گروهها

  
سطح 

معناداری 
  اکتساب در

سطح 
 معناداری در
  یادداری

سطح 
معناداری 
  در انتقال

ح سط
معناداری 

  اکتساب در

سطح 
 معناداری در
  یادداری

سطح 
معناداری 
  در انتقال

سطح 
معناداری 

  اکتساب در

سطح 
معناداری 

  یادداری در

سطح 
معناداری در 

  انتقال
  052/0  105/0  914/0  508/0  481/0  914/0  *025/0  *013/0  333/0  پسر ماهر

    189/0  348/0  1  740/0  348/0  388/0  پسر مبتدی
    103/0  065/0  388/0  هردختر ما

   درصد05/0وجود تفاوت معنادار آماری در سطح *
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  مرحله انتقال 

 P=031/0( و هم در فراگیران دختر ) F=764/6 و P=013/0( در مرحله انتقال نیز همانند مرحله یادداری هم در فراگیران پسر

 و برای دختران F=503/0و P=483/0رای پسران ب( تنها اثر سطح مهارت الگو مشاهده شدو اثر جنسیت الگو )F=986/4و 

079/0=P 392/3=F( و اثر متقابل ) 814/0برای پسران=P 056/0 و=F 696/0 و برای دختران=P 194/0 و=F (  مشاهده

نتیاج تحلیل واریانس یکطرفه نیز نشان داد که در فراگیران پسر، گروه الگودهی پسر پیشرفته بهتر از ) . 2جدول شماره (نشد

، گروه الگودهی دختر پیشرفته بهتر از گروه و در فراگیران دختر) 3ول شماره جد)( P=025/0( روه الگودهی دختر مبتدی گ

  . )4جدول شماره (عمل کردند) P=009/0( الگودهی پسر مبتدی 

  نتایج تحلیل واریانس یکطرفه در مراحل مختلف یادگیری در فراگیران دختر): 4(جدول 

  پسر مبتدی  دختر ماهر  دیدختر مبت
  گروهها

  
سطح 

معناداری 
  اکتساب در

سطح 
 معناداری در
  یادداری

سطح 
معناداری 
  در انتقال

سطح 
معناداری 

  اکتساب در

سطح 
 معناداری در
  یادداری

سطح 
معناداری 
  در انتقال

سطح 
معناداری 

  اکتساب در

سطح 
معناداری 

  یادداری در

سطح 
معناداری در 

  انتقال
  215/0  378/0  467/0  138/0  052/0  179/0  802/0  825/0  267/0  پسر ماهر
    *009/0  *006/0  *042/0  319/0  508/0  697/0  پسر مبتدی
    085/0  *032/0  *017/0  دختر ماهر

   درصد05/0وجود تفاوت معنادار آماری در سطح *

  گیری  بحث و نتیجه

با توجه به سطح مهارت . اگیر و الگو بوده استهدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سطح تبحر الگو با توجه به جنسیت فر

 )فراگیران دختر و پسر(الگو، مشاهده شد که امتیاز فراگیران الگودهی ماهر، از فراگیران الگودهی مبتدی در هر دو جنس 

حاتمی و ، )1990(، مک کوال و کایرد ) 1976(مارتنز و همکاران ) 1973(لندرز و لندزرهای  این مورد با یافته. باالتر بوده است

 اما  )25 و 3 و2 و 19 و 17 و 16(داشتههمخوانی ) 2002(، زتو و همکاران )1388( سوزنده پور و همکاران،)1380 (همکاران

که نشان داده اند روش ) 2006(، باوردی و لوری و چولت )1990(، ویر و لیویت )1994(هربرت و لندین های  یافتهبا 

، بازوکا و )1997(مک کوال و مایر های  یافتهشود، و   میدگیری به یادداری بهتری منجرخودالگودهی و الگوی در حال یا

مبنی بر این که تفاوتی بین الگوی در حال یادگیری و الگوی ماهر وجود ندارد، مغایر  و عرب عامری) 2007(دیگران 

  ). 5 و8 و20 و9 و24 و14(است
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اعی که توسط باندورا ارائه شد و پایه گذار بسیاری از تحقیقات درحیطه یادگیری اجتمهای  این تحقیق با نظریههای  یافته

مشاهده الگو توسط فرد یکی از راههای رایج برای فراهم کردن اطالعات در . ، مطابقت دارد)3(یادگیری حرکتی بوده است

  ). 11(استاجرا شده  بیشتر این تحقیقات بر اساس نظریه شناختی باندورا. مورد نحوه اجرای مهارت است

خواستند مثل فرد   میباشد که فراگیران  میدلیل برتری گروه خودالگودهی ماهر شاید بدلیل استاندارد باالتر عملکرد فرد ماهر

.  است تا به فراگیران انگیزه بدهدماهر و پیشرفته، عمل را انجام دهند اما در گروه الگودهی مبتدی چنین هدفی وجود نداشته

ا تحقیقاتی که ذکر شد شاید به این دلیل باشد که استفاده از الگوی مبتدی برای فراگیران ماهر یا بزرگسال دلیل دیگر تفاوت ب

توانند خطاهای خود را بهتر   میو اینکه فراگیران بزرگسال) 6(باشد چرا که آنها در ک بهتر و انگیزه بیشتری دارند   میمفیدتر

این نتایج ). 25(باشند   میدر حالی که افراد مبتدی به سختی قادر به تشخیص خطاتشخیص دهند و بتوانند آنها را اصالح کنند 

که پیشنهاد کردند هنگام بررسی یادگیری مشاهده ای، مراحل رشدی فراگیر باید ) 1978(یاندو ودیگران های  توان با گفته  میرا

( ن مورد تاکید قرار گرفت، سطح رشد شناختی یکی از مراحل رشدی که توسط یاندو و دیگرا. توجیه کرد ) 15(مالحظه شود 

  .)15(باشد   می)و امکانات کدبندی ظرفیت توجه ، ظرفیت حافظه 

 دهد و بدین سبب برای فراگیر مبتدی فرصتی را فراهم  میعالی یک مهارت حرکتی را نشانهای  همچنین مدل ماهر ویژگی

 امکان نیز وجود دارد که خود بسندگی این ).14(و آنرا فراگیردمورد عالقه خود را تماشا کند  و  کند که اجرای عالی می

آزمودنی هایی که مدل ماهر را تماشا کرده بودند، پیشرفت کرده باشد و مهارت را بهتر از گروه الگودهی مبتدی ) خودکفایی(

مینان کمتری به فرد برای ، مشاهده الگوی در حال یادگیری، اط)1998(چرا که بر اساس دیدگاه ویس  )25(اجرا کرده باشند 

  ). 15(دهد  میانجام تکلیف

گود و ویس که پیشنهاد های  و یافته )1992(جورج، فلتز و چاش های  نتایج بررسی مشابهت جنسیت الگو و فراگیر، با یافته

، با نتایج زنفراگیران در مورد ) 2005(داگالس و همکاران های  یافته. ، همخوان است)13(کردند سطح مهارت الگو مهم است

. )12( مهم نمی باشد، همخوانی دارددر مردان جنسیت الگو تحقیق حاضر مغایرت داشته اما در مورد مردان که عنوان کرده اند

چرا که در تحقیق آنها جنسیت  مغایرت دارد )2005(و میینی و همکاران ) 1999(گریفین های  این تحقیق با یافتههای  یافته

  . هنگی و اجتماعی موجود تببین کرد فرهای  توان با توجه به تفاوت  میاین مغایرت را) . 18 و 15(الگو مهم بود 
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شود که متغیر جنسیت در دختران هم در مرحله اکتساب و هم در مرحله یادداری و   میاین تحقیق چنین استنباطهای  از یافته

پسران در ) به جزء در مرحله اکتساب( ر سطح مهارت الگوباشد و متغی  می، قویترحله انتقال نسبت به فراگیران پسرهم در مر

از الگوی سطح ) در هر دو جنس(این تحقیق بهتر است برای کودکان های  با توجه به یافته همچنین. باشد  میقویتر از دختران

مشاهده نشد، ولی هر چند که تفاوتی در سطح جنسیت . ماهر استفاده شود و اینکه اگر الگو، همجنس فراگیر باشد بهتر است

فراگیرانی که الگوی همجنس ماهر را تماشا کردند تا حدودی از گروهی که الگوی غیر همجنس ماهر را تماشا کرده بودند، 

همچنین بدترین نوع الگو برای فراگیران، استفاده از الگودهی با سطح مبتدی غیر . بهتر بودند و نتایج بهتری را بدست آوردند

  .این تحقیق، بهتر است از چنین الگویی استفاده نشودهای  با توجه به یافتهکه  باشد  میهمجنس
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