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Abstract 
According to Optimal theory, three factors, namely Enhanced Expectancies, Autonomy 

Support, and External Focus of Attention play a key role to facilitate motor performance and 

learning. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effects of optimizing 

performance through consecutive providing of enhanced expectancies, autonomy support and 

external attentional focus on  learning the square-stepping task in children. A quasi-

experimental study was conducted on 24 children (22 girls and 2 boys) with a mean age of 

10.16 ± 0.58. The participants were selected through the convenience sampling method and 

randomly assigned to optimized and control groups. All participants performed 36 trials (3×12) 

during the practice phase. The participants in optimized group were then provided a different 

condition for each of three acquisition blocks in a counterbalanced order. During the retention 

and transfer phases, they performed 12 trails. The analysis of variance (ANOVA) with repeated 

measures and one-way analysis of variance were used to analyze the collected data. The 

findings were analyzed at 0/05 using SPSS software version 24. During the practice phase, 

there was no significant difference between the mean time of the square-stepping task across 

consecutive trial blocks in the optimal and control groups, as well as performance under EE, 

AS, and EF conditions was not significantly different in both groups. In addition, the results of 

the retention and transfer tests showed no significant difference between groups. Therefore, it 

seems that using key factors of the Optimal theory in a sequential manner throughout practice 

cannot be an appropriate intervention for motor skills learning in children. 
 

Keywords: Autonomy Support, Enhanced Expectancies, External Focus of Attention, 

Optimal Theory, Square-Stepping Exercises. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
One of the most important goals in motor learning is to identify training conditions 

that will optimize the learning of motor skills (1). In recent years, motor learning 

researchers have proposed the optimal theory. The optimal theory identifies three 

factors: Enhanced Expectancies  (EE), autonomy support (AS) and External Focus 

of Attention (EF) to optimize motor performance and learning (2). Several studies 

have demonstrated the benefit of the presence of all three factors in the motor 

performance and learning of adults; nevertheless, the effect of the presence of all 

three variables on children's performance and learning has been less investigated 

(3). According to various studies that have investigated the effective variables on 

improving motor performance and learning, three factors of age, perception and 

working memory have been effective. Evidence shows that the speed of 

information processing is slower in children. Therefore, considering the 

effectiveness of the presence of these three variables in the optimal theory, and 

the lack of studies on the effect of these three factors on children's motor learning, 

and existing developmental differences, especially from the cognitive aspect 

between children and adults, the purpose of the present study aimed to investigate 

the effects of optimizing performance through consecutive providing of enhanced 

expectancies, autonomy support and external attentional focus on  learning the 

square-stepping task in children.  

 

Materials and Methods 
A sample of 24 children (22 girls and 2 boys) with a mean age of 10.16 ± 0.58 

were selected through convenience sampling and were randomly assigned to 

optimized and control groups. The task was square stepping (SSE), which was 

designed by Shigamatsu and Ekura (2006) (4). This task was completed on a thin 

mat (250 × 100 cm) that was divided into 40 squares (25 × 25 cm). Participants 

were instructed to walk as fast as they could from one end of the mat to the other 

following a pre-determined step sequence. Figure 1 shows the three different 

sequences/patterns used in this study. Patterns A and B were alternatively used on 

the pre-test, during the practice phase, and retention test. Pattern C was used on 

the transfer test (see Figure 1). The time to complete each trial (i.e., motor times) 

was recorded by a stopwatch. All participants performed 36 trials (3×12) during 

the practice phase. The participants in optimized group were then provided a 

different condition for each of three acquisition blocks in a counterbalanced order. 

During the retention and transfer phases, they performed 12 trails. The analysis of 

variance (ANOVA) with repeated measures and one-way analysis of variance 

were used to analyze the collected data. 
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Figure 1-Selected patterns in pre-test, acquisition, retention and transfer (Figure 

taken from SSE exercise patterns (4)) 

 

Findings 
Practice. The within-group (block) effect (η2 = 0.724; p < 0.001; F = 57.820 

(2,44)) and the interaction of block and group (182) /0 = η2; p = 0.012; F = 4.902 

(2.44) were significant. Post hoc tests indicated that there were no significant 

differences in block one (p = 0.884), two (p = 0.705), and three (p = 0.352) 

between control and optimized groups. 

In addition, the within-group effect (conditions) (η2 = 0.023; p = 0.605; F = 0.508 

(2,44)) and the interaction of condition and group (η2 = 0.023; p = 0.601; F = 

0.515 (2,44)), and the between-group effect (experimental group) (η2 = 0.008; p 

= 0.681; 0.174 = 1, 22) F) were not significant. Therefore, there was no significant 

difference between the EE, EF, and AS conditions as well as between the control 

and optimized groups. 

Retention and Transfer. There were no significant differences between the control 

and optimized groups in retention (η2 = 0.060; p = 0.249; F = 1.400 (1,22)) and 

transfer (η2 = 0.057; 0.263) (F = 1.322) = p = (1,22) phases. 

 

Discussion and Conclusion 
The findings of the study showed that the consecutive implementation of three 

components of the optimal performance theory had no a cumulative effect on the 

average time of children's stepping task in the acquisition phase. The most obvious 
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difference between the previous studies and the present study is the age factor. 

There is a possibility that due to the limited capacity of working memory, both 

verbally and spatial-visually, children have not been able to benefit from the 

advantages of the consecutive implementation of the components of this theory 

(5). 

In addition, the results of the present study showed that the average time of 

performing the stepping task of children of two control and optimized groups was 

not significantly different in the retention and transfer phases. Providing internal 

attention may be more perceptible for children, that is, the benefit of external 

attention in children is related to perception, age, working memory and motor 

control capabilities (6). As a result, its effect can vary in different children similar 

to the present study. The effect of improving expectation can also be moderated 

by developmental characteristics. Children are different in terms of the level of 

perceived competence and there is a relationship between the level of perceived 

competence and the motivation to participate in the activity (7). Regarding the 

third variable of the optimal theory and its effect on children's motor learning, it 

can be stated that children's benefit from choice conditions is different from adults' 

because there are key cognitive differences such as information processing speed 

and working memory between children and adults (8). In general, the findings of 

this study showed no significant difference between the average time to perform 

the stepping task of children in the two control and optimized groups in practice. 

Therefore, creating a cumulative effect through the consecutive implementation 

of three components of the optimal theory on children's motor performance in the 

acquisition phase is not confirmed. Furthermore, the results of the present study 

revealed that improvement of expectation, autonomy support, and external 

attention did not affect the average time of children's stepping task in the retention 

and transfer stages. Therefore, it can be concluded that the consecutive 

implementation of the components of the optimal theory had no effect on 

children's motor learning and performance. 
 

Keywords: Autonomy Support, Enhanced Expectancies, External Focus of 

Attention, Optimal Theory, Square-Stepping Exercises. 
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 مقالة پژوهشی

بهبودیافته، حمایت خودمختاری و   شرایط عملکرد از طریق انتظار  کردنبهینهاثر 

 1در کودکان یادگیری حرکتی بر  تمرکز توجه بیرونی
 

 3همامی، شیال صفوی2الحسینی، مریم نزالکت1فاطمه تقیان فینی

 

 گروه رفتار حرکتی دانشگاه اصفهان.  1

 )نویسنده مسئول(  اصفهان  دانشگاه.  2

 اصفهان   دانشگاه  هیات  عضو.  3
 

 22/12/1401تاريخ پذيرش:                                1401/ 25/08تاريخ دريافت: 
 

 ده یچک

بهبوديافته، حمايت خودمختاری و توجه بیرونی، نقش کلیدی در   انتظار، سه عامل يعنی بهینهبراساس نظريه 

سازی عملکرد از بررسی اثر بهینه  ،تسهیل عملکرد حرکتی و يادگیری دارند؛ بنابراين هدف پژوهش حاضر

برداری بهبوديافته، حمايت خودمختاری و توجه بیرونی بر يادگیری تکلیف مربع گام  انتظارطريق ارائه متوالی  

 ±58/0پسر( با میانگین سنی    2  و  دختر  22کودک )  24 تجربی بود که رویتحقیق از نوع نیمه  ان بود.در کودک 

و    بهینهطور تصادفی در دو گروه  و به  شدند  گیری دردسترس انتخابنمونهکه به روش  سال انجام شد    16/10

انجام دادند. در اين مرحله  ( در مرحله اکتساب  3×12)  را  کوشش  36  ،کنندگان. همه شرکتگرفتندقرار  کنترل  

گروه  شرکت از سه    بهینهکنندگان  کوشش در هريک  بهدسته  از شرايط  ،  يکی  متقابل  موازنه    انتظار صورت 

کنندگان در طول مراحل يادداری و کردند. شرکتبهبوديافته، حمايت خودمختاری و توجه بیرونی را دريافت 

تجزيه  12انتقال،   برای  دادند.  انجام  را  داده  و  کوشش  جمعتحلیل  با   ، شدهآوریهای  واريانس  تحلیل  از 

و با استفاده از نسخه    صدمدر سطح پنج    هاداده  طرفه استفاده شد.مکرر و تحلیل واريانس يک  هایگیریاندازه

داری بین میانگین ا در مرحله اکتساب تفاوت معن  ، نتايج تحقیق نشان داد   تحلیل شد.   اساسپیاسافزار  نرم  24

گام تکلیف  در  زمان  در    هایکوششدسته  برداری  متوالی  نداشت  بهینه  هایگروهآزمايشی  وجود  کنترل    و 

(P>0.05)    بهبوديافته، حمايت خودمختاری و توجه بیرونی در هر دو    انتظارو همچنین عملکرد در شرايط

داری را بین  ايادداری و انتقال تفاوت معن  هایآزمونهمچنین نتايج  .  (P>0.05) نداشت  داری ا معنگروه تفاوت  
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متوالی    صورتبه  بهینهاستفاده از عوامل کلیدی نظريه    ، رسدمی؛ بنابراين به نظر  (P>0.05)  نشان نداد  هاگروه

 حرکتی در کودکان باشد.  هایمهارتمداخله مناسبی برای يادگیری  تواندنمیدر طول تمرين 
 

 

برداری، حمايت خودمختاری، کانون توجه بیرونی، نظريه بهبوديافته، تمرين مربع گام   انتظار  :واژگان کلیدی

 .بهینه

 

 مقدمه 
حرکتی انسان، شناسایی شرایط تمرینی است که یادگیری یادگیری  یکی از اهداف مهم در تحقیقات  

بهینه    هایمهارت حد  به  را  ایدهحرکتی  یادگیری  .  (1)  برساند آل  و  و  عملکرد  بر  که  عواملی  درک 

می  حرکتی  هایمهارت ازنه  ،گذارندتأثیر  نظری  تنها  محیط  ،لحاظ  در  مانند  بلکه  کاربردی  های 

های آموزشی  . روشگیرندمیقرار  مدنظرنیز  پرورش  و  آموزشآموزشی نظیر  های محیطو کاردرمانی 

 . ( 2) دهندرا سرعت سطح باالتر عملکرد و رسیدن به توانند روند یادگیری کارآمد می

 1« نظریه بهینه»    با عنوان  زمینهرا در همین    اینظریه محققان یادگیری حرکتی    ،اخیر  هایسالدر  

واژه  کردندمطرح   بهینهمخف   «بهینه».  عملکرد  کلمات  درونی   2ف  انگیزه  طریق  برای   3از  توجه  و 

سازی عملکرد حرکتی سه عامل را برای بهینه   در یادگیری حرکتی  بهینهنظریه    .(3)است    4یادگیری

می مشخص  یادگیری  او  از  مورد  دو  )انتظارکند.  انگیزشی  ماهیت  عوامل  )  ین  و    EE) )5بهبودیافته 

است  مربوط    7( (EFو یکی به کانون توجه مجری )توجه بیرونی )  دارند  6( ASحمایت خودمختاری )

عملکرد فوری و(4) برای  عوامل  این  این  .  هستندسودمند  مدت  یادگیری طوالنی  .  علت سودمندی 

دوپامینرژیک یا همان مرکز مرتبط با پاداش در مغز    هایپاسخشدن  آن به فعال  هایمؤلفهنظریه و  

و از طریق برقراری اتصاالت عصبی    کنندمیحافظه و یادگیری را تقویت    ها پاسخاست. این  مربوط  

 . (5) شوند میعمل - هدف مؤثرشدن کارکردی سبب جفت

 
1. Optimal 

2. Optimizing Performance 

3. Intrinsic Motivation 

4. Attention for Learning 

5. Enhanced Expectancies 

6. Autonomy support 

7. External Focus of Attention 



1401 زمستان، 50، شماره 14رفتار حرکتی، دوره                                                                                      24

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

شده در تجربیات قبلی، انتظارات مثبتی را بهبودیافته بیانگر این است که نتایج مثبت کسب  انتظار

در تحقیقاتی  آورد. سودمندی استفاده از این متغیر  به وجود می  ،آیندهانجام تکالیف مشابه در    برای

بهبود   ،. درواقع(1،  6)  شده است  نشان داده،  اندکردهاستفاده    اجتماعی مثبت-بازخورد قیاسی  که از

و عاملی مهم   (4)  شودمیمنجر  نفس و خودکارآمدی  ، اعتمادبهشدهادراک  شایستگیبه افزایش    انتظار

می شناخته  حرکتی  مهارت  یادگیری  و  فرد  آینده  عملکرد  شرایط    .(3)  شوددر  شامل  خودمختاری 

از نیاز فرد تحقیقاتی که  .  (2)  شودداده می  یادگیرندهدرجاتی از استقالل به    که در آن   استتمرینی  

  دهندمیدر اختیار یادگیرنده قرار    انتخاببرای    هاییفرصت د، معموالً  نکنبه استقالل پشتیبانی می

یا  انتخاب رنگ ابزار، رنگ توپ کوچکی مانند  هایانتخاب داشتن حق حتی   ،دهدمینشان  نتایج . (7)

. سومین عامل  (4)کند  با تکلیف، انگیزه، عملکرد و یادگیری را تقویت می  غیرمرتبط  های انتخابسایر  

توجه  بهینهدر نظریه   بیرونی  یا هدف  است، تمرکز  حرکت مدنظر  نتیجه  بر  بیرونی، تمرکز  . تمرکز 

  دادهنشان    یادگیریعملکرد و  در  ها  این دستورالعمل   کاراییدر تحقیقات گذشته،    .(8)تکلیف است  

 . (9) است شده

،  10-13)بلکه ترکیب دو  طور جداگانه،  به  هر عاملاستفاده از  تنها  نه  ،دهندمیمطالعات اخیر نشان   

داشته باشد  حرکتی برای عملکرد و یادگیری  ایفزایندهتواند مزایای  می ( 4، 14-17) یا سه عامل  (2

  ،(4)، بولینگ  (15)  پرش عمودی  ،(14)لیف پرتاب با دست غیربرتر  ادر تک محققان    تازگی به  .(27)

ترکیب سه عامل بر  سودمند    اثرات  (17)  و گلف  (16)  ءگرفتن یک شی  برایحداکثر نیروی دست  

. این تجربیات مثبت  (18)  شودیم  خودمختاری باعث بهبود انتظار  ،درواقع  . انددادهیادگیری را نشان  

نتیجه باعث ترشح دوپامین و در  ( 19)  های دوپامینژیک در مغزو با ایجاد پاسخ  استآور  اغلب پاداش

تمرکز   .(15)شود  منجر میل یادگیری  تسهییکپارچگی حافظه و  به  شود و  میتقویت ارتباطات عصبی  

عصبی    بیرونی با سرکوب فعالیت  انقباضنیز  حرکت و   (20)  غیرضروری  عضالنی  هایو  سهولت  به 

افراد   عملکردی  انتظارات  بهبود  به(17)شود  میمنجر  احتماالً  کنترل   ، عالوه.  باعث  بیرونی  تمرکز 

دهد تا از فرایندهای کنترل ناخودآگاه و سریع استفاده شود و به سیستم حرکتی اجازه میخودکار می

با هدایت تمرکز به سمت هدف تکلیف  و    داردعمل  - هدف  کردنبنابراین نقش مهمی در جفت  ؛کند

عنوان ولف و لوث ویت    ( 2)  شودمیمطلوب  و یادگیری  عملکرد    برایمؤثر  سبب ایجاد ارتباطات عصبی  

سازی عصبی منجر به  باشد، با فعال  بهینهشرایط تمرینی که شامل سه عامل اصلی در نظریه    کردند، 

های حرکتی مربوط به  و به روانی و افزایش کارایی شبکه  (3)  شودمنجر میعمل  - شدن هدفجفت 

 . (21)کند تکلیف کمک می
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  بزرگساالن نشان داده   حرکتی  یادگیریدر مطالعات اخیر، سودمندی حضور هر سه عامل در عملکرد و  

. در  (22)است    شده   ی بررساما اثر حضور هر سه متغیر بر عملکرد و یادگیری کودکان کمتر    ، شده

توجه بیرونی بر    تمرکزو    (23)بهبودیافته    متغیر انتظارحضور جداگانه  سودمند  تحقیقات مختلف اثر  

  زمانهم  استفادهو اثر  فواید    ،در ادامه  همچنین  .(9)  است  شده  دادهنشان  در کودکان    حرکتییادگیری  

بهبودیافته و حمایت خودمختاری  انتظار  ،(2)تمرکز بیرونی توجه و حمایت خودمختاری از دو متغیر 

. اکنون این سؤال مطرح (1)  است  شده  د ییتأ و    یبررسبر خودکارآمدی و یادگیری حرکتی کودکان  

بر یادگیری و نظریه بهینه    مؤلفهحضور سه    بزرگساالنروی  است که آیا مطابق با تحقیقات گذشته  

 ؟عملکرد حرکتی کودکان نیز اثر سودمند خواهد داشت

،  اندپرداخته بر بهبود عملکرد و یادگیری حرکتی    مؤثر به بررسی متغیرهای    ی کهطبق تحقیقات گوناگون

  ،مثالعنوانبه  ؛اندبودهات  تحقیق  نتایج اینبر    عوامل اثرگذاری  ، ادراک و حافظه کاریسنسه عامل  

چندین اما    ،است  بزرگساالنعملکرد و یادگیری حرکتی در    یسازنهیبهتوجه بیرونی عامل مهمی در  

، در مقایسه با گروهی  کردند یمکودکانی که دستورالعمل توجه درونی دریافت    انددادهمطالعه نشان  

اثرگذاری عوامل باره  همچنین در  .(24،  25)که توجه بیرونی داشتند، یادگیری بهتری نشان دادند  

انتظار   بهبود  مانند  خودمختاری  انگیزشی  حمایت  نشان  و  تحقیقات  کودکان،  حرکتی  یادگیری  بر 

و    که  دهندیم سن  مثل  مختلف  رشدی  شناختیعوامل  و    ظرفیت  اطالعات  پردازش  سرعت  مثل 

 . (26)افظه کاری باید در نظر گرفته شوند ظرفیت ح

دلیل پردازش شناسان رشدی  روانگیرد.  پردازش اطالعات در بزرگساالن بهتر از کودکان صورت می 

آن   موجب  بهکه    دانندیمیندهای کنترلی  او فر  راهبردها  یارتقابهتر و بهبود عملکرد در بزرگساالن را  

تواند  با افزایش سن، بار اطالعاتی مشابه می  ؛ یعنی(27)  اطالعات بیشتری را پردازش کنند  توانندیم

مدت پردازش در  کمتری  ب  شود  زمان  به می،  عکس ریا  را  بیشتری  اطالعات  بار  همتوان  زمان  صورت 

تا مبادله اطالعات    شودیمکان سبب  فرایندهای کنترلی ناکارآمد در کود  ، درواقع.  (28)پردازش کرد  

حافظه نشود.    بلندمدتو    مدتکوتاه  هایبین  انجام  سرعت  کاری  با  حافظه  ظرفیت  با   بیشتر،افراد 

حافظه  (29)قادرند توجه را بهتر کنترل کنند   ازآنجاکه کودکان ظرفیت  در کنترل   ،تری دارندکم. 

ضعیف  میتوجه  عمل  بزرگساالن  از  میبه  .(30)کنند  تر  نظر  به  حد    ،رسدعالوه  تا  حرکتی  عملکرد 

بسیاری از تکالیف حرکتی به واکنش سریع به    ؛ یعنی باشد مربوط    زیادی به تغییرات سرعت پردازش 

زشی  های ورها در عملکرد حرکتی و مهارتدارند؛ بنابراین بسیاری از پیشرفت نیاز  های محیطی  محرک

توجهی درخور  . شواهد  (31)ها است  ها و بازخوردتأثیر سرعت پردازش اطالعات مرتبط با محرکتحت

می صورت   ،د ندهنشان  کندتر  کودکان  در  رمزگذاری،  سرعت  درنتیجه  و  اطالعات  پردازش  سرعت 
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که به   شده  مشاهدهان  تری در کودکها، سرعت کدگذاری ضعیف ترشدن محرکگیرد. با پیچیدهمی

  نده یفزامشاهده اثر سودمند و   رغمبه  ممکن است؛ بنابراین (28) شودمیمنجر تأخیر بیشتر در پاسخ 

بهینه  یهامؤلفه  در    نظریه  حرکتی  یادگیری  و  عملکرد  مذکوربزرگساالنبر  متغیر  سه  ارائه  باعث   ، 

 . شود هاآن در اثر فزاینده سودمندمانع از مشاهده شده و افزایش بار اطالعاتی در کودکان 

همین امر اهمیت به   ،(32،  33)  است ترین عامل مؤثر در بهبود مهارت حرکتی  تمرین مهم  کهازآنجا 

های  ؛ بنابراین استفاده از روش (34)دهد  تمرین را افزایش می  لحظه   از هرحداکثر رساندن منافع حاصل  

  ؛ (2)  ست.ادر بهبود روند یادگیری مؤثر  بوده و  ای برخوردار  کارآمد در جلسات تمرین از اهمیت ویژه

افزایش پتانسیل یادگیری مهارت حرکتی در  برای    سازی شرایط تمرینرو بررسی رویکرد بهینهازاین 

با توجه به کارآمدی حضور این سه متغیر در   ،سو از یک بر این اساس، دارد؛ کودکان، ارزش پژوهشی 

از سوی دیگر  بهینهنظریه   یادگیری   زمینه  کمبود مطالعات در  ،و  بر  عامل  این سه  اثرگذاری  نحوه 

، محققان در بزرگساالن  وکودکان    بینشناختی    از بعد  ژهیوبهرشدی    یهاتفاوتو    حرکتی کودکان

به اثر فزایندهتحقیق حاضر  خودمختاری و    انتظار  مؤلفهارائه سه    دنبال بررسی  حمایت  بهبودیافته، 

بیرونی توجه  حرکتی  تمرکز  عملکرد  و  یادگیری  بر  ذهنی،  تکلیف  در    - یک  بودندبدنی  .  کودکان 

  را برای موجود در این زمینه، شرایطی   هاینتایج تحقیق حاضر ضمن رفع ابهام   ،پژوهشگران امیدوارند

 آورد. کودکان فراهم حرکتی ارتقای عملکرد و یادگیری 
 

 پژوهش روش
از نوع تحقیقات نیمه    22کودک )  24  ،در پژوهش حاضر  کنندگانشرکت.  بودتجربی  تحقیق حاضر 

و پس از  شدند  صورت دردسترس انتخاب  سال بودند که به  11تا    9پسر( با محدوده سنی    2دختر و  

  12)  بهینهو  نفر(    12صورت تصادفی در دو گروه کنترل )نامه توسط والدینشان، بهرضایت  شدنتکمیل

نداشتن منع شناختی و جسمانی، نداشتن شامل به مطالعه کودکان   نفر( قرار گرفتند. معیارهای ورود

بود.   آشنایی قبلی با تکلیفی مشابه با تکلیف تحقیق حاضر  نداشتنپا بودن و  اختالالت بینایی، راست

در آزمون   نکردنکودک یا والدین به ادامه کار و شرکت  نداشتنتمایلنیز  های خروج از تحقیق  مالک

 یادداری بود. 

های قرمز،  به شکل مستطیل )با رنگزیرانداز    چهارآوری اطالعات در پژوهش حاضر از  منظور جمع به

( در  هاکوششدسته  به رنگ سفید در سایر    زیراندازخودمختاری و یک    دسته کوششآبی و سبز در  

شده    صورت مشبک تقسیم( با خطوط مشکی و به25×25مربع )  40متر که به  سانتی  250×100ابعاد  

منظور جلوگیری از انعکاس نور و ایجاد  از جنس بنر پالستیکی کدر )به  زیراندازهابود، استفاده شد.  
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آزمودنی دید  در  اصطاختالل  دارای  و  افتادن  )به  زیاد کاک  ها(  و  سرخوردن  از  جلوگیری  منظور 

گیری زمان انجام الگوها در مراحل اکتساب، یادداری و  برای اندازه   Q-1. از کرونومتر  بودندها(  آزمودنی

شیگماتسو و   که  بود 1( SSEبرداری )در این تحقیق، مربع گام شدهتکلیف استفاده انتقال استفاده شد.

سال    اکورا راهنما.  (35)  کردند  ابداع    2006در  مطالعه  از  استفاده  با  الگوهای   2ابتدا  از  الگو  سه 

نحوی انتخاب  ، اکتساب و یادداری بهآزمونپیشای دفترچه راهنمای تمرینات برای مراحل  شمارههشت

عقب و حرکات مورب( و بهجایی در جهات مختلف )حرکت به جلو، حرکتشد که شامل انواع جابه

که اعداد فرد، نمایانگر    صورتبه این    ؛(شماره یکدارای سطح دشواری و چالش کافی باشد )شکل  

قراردادن پای راست  . اجرای هر الگو با  بودهای پای چپ  های پای راست و اعداد زوج، نمایانگر گامگام

رفت میسپس گام دوم در مربع شماره دو و به همین ترتیب پیش   .شدمی شروع در مربع شماره یک 

ادامه   زیراندازسپس تکرار همین الگو تا پایان    .شدمیاجرا    زیراندازتا هشت شماره در دو ردیف از  

مرتبه پنج  زیرانداز، هر الگو تا پایان داشتمربع وجود  10 زیراندازیافت. با توجه به اینکه در طول می

 . شدمیکرنومتر ثبت  وسیلهبه زمان اجرای الگومدت. شد میتکرار  

شد تا همان الگو کنندگان درخواست میسپس از شرکتو    کرد می  اجرا  راالگوی مدنظر  پژوهشگر  ابتدا  

در مرحله اکتساب کوشش را اجرا کردند.    12ها  هریک از آزمودنی  ،آزمونرا اجرا کنند. در مرحله پیش

گروه   دو  هر  کوشش    سهبرای  شد  دسته  گرفته  نظر  شامل  در  کوشش  دسته  هر  کوشش    12که 

شرکت  36)درمجموع   بود.  از  کوشش(  یکی  کوشش  دسته  هر  در  بهینه  گروه  در  کنندگان 

)دستورالعمل  انتظار  بهبود  )EEهای  بیرونی  توجه   ،)EF )  ( خودمختاری  حمایت  دریافت ASو  را   )

ای گونهبه  ؛صورت موازنه متقابل بودکنندگان این گروه بهکردند. ارائه دستورالعمل در بین شرکتمی

-EE-EF-AS  ،EE-AS-EF  ،AS-EF-EE  ،AS-EE-EF  ،EF-AS-EE  ،EFکه هر شش حالت ممکن )

EE-AS.از ترکیب این سه دستورالعمل ارائه شد ) 

ها  و به آن  شده  ارائهکوشش بازخورد مثبت    چهارها بعد از پایان هر  در شرایط بهبود انتظار، به آزمودنی

 ، همساالن خود داشتند. در شرایط حمایت خودمختاری در مقایسه با بهتری  شد که عملکردگفته می

آبی( را برای اجرا قبل )سبز، قرمز،    زیراندازرنگ    ،توانستند در صورت تمایلهای این گروه میآزمودنی

ها  خانه  برشد تا صرفاً  ها خواسته می. در شرایط توجه بیرونی نیز از آزمودنیکننداز هر کوشش انتخاب  

کوشش اول(    12اول ) دسته کوششدر   EE-EF-ASآزمودنی با ترتیب ارائه  ، مثال برای  ؛تمرکز کنند

شد تا صرفاً  کوشش دوم( از وی خواسته می  12دوم )  دسته کوشش، در  کردمیبازخورد مثبت دریافت  
 

1. Square-Stepping Exercise 

2. Pilot study 
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شد تا قبل  کوشش سوم( به وی اجازه داده می  12سوم )  دسته کوششها تمرکز کند و در  روی خانه

 . کند را انتخاب  شدهاستفاده زیراندازاز هر کوشش رنگ 

  ،کنندگان در گروه کنترلرین در گروه کنترل به این صورت بود که هریک از شرکتاجرای تم  نحوه

و همان   شدمیکنندگان در گروه بهینه، جفت  با یکی از شرکت  هاکوششدسته    به لحاظ ترتیب ارائه 

 دسته کوشش و    دسته کوشش بهبود انتظاربا این تفاوت که در    ؛کردمیها را اجرا  دسته کوشش ترتیب  

خودمختاری   دسته کوششو فقط در    کردنمیبیرونی هیچ بازخورد یا دستورالعملی دریافت    تمرکز

ه انتخاب در گروه بهینکه همتایش    کرد استفاده می  زیراندازیبرای هر کوشش از همان رنگ  باید    لزوماً

 .  کرده بود

در این مرحله که شامل   .اکتساب اجرا شد  ساعت بعد از مرحله  24آزمون یادداری برای هر یادگیرنده،  

( مانند  شماره یک)شکل  را  الگوی منتخب    سهگروه همان    دوکنندگان هر  کوشش بود، شرکت  12

ها دستورالعمل یا یک از گروهصورت یکی در میان اجرا کرده و در این مرحله هیچاکتساب به  مرحله 

دقیقه پس از آزمون   15.  شدثبت  کرونومتر    وسیلهبهبازخوردی دریافت نکردند و زمان اجرای هر الگو  

( و شماره یک  یادداری، آزمون انتقال اجرا شد. این مرحله شامل یک الگوی جدید از دفترچه )شکل

عالوه  گونه دستورالعملی دریافت نکردند. بهکنندگان هیچکوشش بود. در این مرحله نیز شرکت  12

)به  شدهاستفاده  زیراندازرنگ   مراحل  تمام  دو    کوششدسته  جز  در  هر  برای  خودمختاری(  حمایت 

 گروه، سفید در نظر گرفته شد. 
 

-Pre-test-Acquisition) يادداری-اکتساب-آزمونپیش

Retention) 

 ( Transferانتقال )

 
)شکل برگرفته از   و انتقال يادداری ، آزمون، اکتساب الگوهای منتخب تکلیف در مراحل پیش -1 شکل

 (( 28ای ) اسالگوهای تمرينات اس

Figure 1-Selected patterns in pre-test, acquisition, retention and transfer (Figure 

taken from SSE exercise patterns (28)) 
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 یریگانرردازهبررا  یدوعرراملواریررانس  تحلیررلاز  ،اکتسرراب آمرراری در مرحلرره تحلیررل و یررهتجزبرررای 

( بررا تکرررار روی عامررل دوم و EE ،AS، EF)شرررایط   3×  و کنترررل( بهینرره)گررروه  2 تکررراری

( در دسررته EE ،AS ،EFبررسرری اثررر فزاینررده ورود مترروالی هریررک از متغیرهررا ) برررایهمچنررین 

تحلیررل واریررانس از  ،برداریی یررک، دو و سرره بررر زمرران کلرری انجررام تکلیررف گررامهاکوشررش

( بررا تکرررار هاکوشررشته سرر)د 3×  و کنترررل( بهینرره)گررروه  2تکررراری  یریگانرردازهبررا  یدوعررامل

های دوترایی برا اسرتفاده از آزمرون تعقیبری بنفرونری انجرام مقایسرهروی عامل دوم اسرتفاده شرد.  

راهرره اسررتفاده آزمررون، یررادداری و انتقررال از آزمررون تحلیررل واریررانس یکیشپ در مراحررل شررد. 

تحلیررل  24نسررخه  1اساسپرریاس افررزارنرمدر سررطح پررنج درصررد و بررا اسررتفاده از  هررادادهشررد. 

 شدند.
 

 نتایج

 ،2η،  0.001>P=0.724گروهی )بلوک( )های تکراری، اثر درونواریانس با اندازه  تحلیلطبق نتایج آزمون  

57.820(=2,44)F( و اثر متقابل بلوک*گروه )2=0.182η ،  0.012=P ،  4.902(=2,44)F)   معنادار مشاهده

(؛  2η ،  0.681=P،  0.174 (=1,22)F= 0.008معنادار نبود )  صدمولی اثر گروه آزمایشی در سطح پنج    ،شد

طی    بهینهبرداری در دو گروه کنترل و  روند تغییرات زمان انجام تکلیف گام  ،شودبنابراین نتیجه می

 .سه بلوک تفاوت معناداری داشت

بنفرونی تعقیبی  آزمون  نتایج  دوبه  در  ،براساس  مرحله بلوک  یدومقایسه  گروه  دو  از  هریک  در   ها 

طور معناداری بیشتر به یکبرداری در بلوک در گروه کنترل میانگین زمان انجام تکلیف گام ، اکتساب

برداری بین ولی میانگین زمان تکلیف گام،  ( بودP<0.001)سه  ( و بلوک  P=0.003)  دو های  از بلوک

میانگین زمان انجام    ،بهینه(. همچنین در گروه  P=0.345تفاوت معناداری نداشت )  سهو    دو های  بلوک

( و در بلوک  P<0.001)  دو و سههای  طور معناداری بیشتر از بلوکبه  یکبرداری در بلوک  تکلیف گام

برای   ،نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی ساس  ابر.  (P=0.001بود )  سهطور معناداری بیشتر از بلوک  به  دو

میانگین زمان  ،  سهتا    سکدر هر سه بلوک    ، اکتساب  ها در مرحلهها در بلوکگروه  یدومقایسه دوبه

( P=0.705(، دو )P=0.884های یک )در بلوک  بهینهبرداری کودکان دو گروه کنترل و  انجام تکلیف گام 

 (. شماره دوشکل ( تفاوت معناداری نداشت )P=0.352و سه )

 

 
1. SPSS   
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 و يادداری ، تمرين ، آزمونپیش مراحل در هابلوکو کنترل در  بهینه هایگروه  تکلیف انجام زمان -2 شکل

 انتقال

Figure 2- Task time of the optimized and control groups during the pre-test, 

practice phase, retention and transfer tests as a function of block 

 

آزمون  همچنین   نتایج  اندازه  تحلیلطبق  با  درونواریانس  اثر  تکراری،  )شرایط(  های  گروهی 

(0.023 =2η  0.605؛=P  (2,44=)0.508؛F( شرایط*گروه  متقابل  اثر  و   )0.023=2η  0.601؛=P ؛

.5150(=2,44)F) ( آزمایشی(  )گروه  گروهی  بین  اثر  در F(1,22=) 0.174؛  P=0.681؛  2η=0.008و   )

پنج   می  صدمسطح  نتیجه  بنابراین  نبود؛  گام  ،شودمعنادار  تکلیف  انجام  زمان  بین  میانگین  برداری 

عالوه روند تغییرات هب.  اختالف معنادار نداشت  بهینهبین دو گروه کنترل و    وAS   و  EE، EFشرایط  

این شرایط بین دو گروه کنترل و  زمان انجام تکلیف گام   تفاوت معناداری نداشت   بهینهبرداری در 

 (.شماره سهشکل )
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آزمون،  در مراحل، پیش EE, EF, ASشرايط   درو کنترل  بهینه هایگروهدر  زمان انجام تکلیف   -3شکل 

 ، يادداری و انتقال تمرين

Figure 3- Task time of the optimized and control groups during the pre-test, 

practice phase, retention and transfer tests as a function of condition (EE, AS and, 

EF). 

 

نتیجه  عالوهبه یک  تحلیلآزمون    طبق  مرحلهواریانس  در  )  طرفه  ؛  P=0.249؛  2η=0.060یادداری 

1.400(=1,22)F( و انتقال )2=0.057η  0.263؛=P  (1,22=)1.322؛Fمعناداری در میانگین زمان  ( تفاوت

 ت.  انجام تکلیف گام برداری کودکان دو گروه وجود نداش

 

گیرینتیجه بحث و   
؛ بنابراین  (32)شود  های حرکتی تلقی میترین عامل مؤثر در بهبود توانایی انجام مهارتمهم ،تمرین

ای برخوردار است. تمرین کارآمد سبب  های کارآمد در جلسات تمرین، از اهمیت ویژه استفاده از روش 

رو ازاین  ؛( 2)شود  بهبود روند یادگیری و افزایش سرعت فرد برای رسیدن به سطح باالی مهارت می

شده    سازی شرایط تمرین بر یادگیری حرکتی کودکان انجامتحقیق حاضر با هدف بررسی اثر بهینه 

نظریه عملکرد بهینه، بر میانگین زمان انجام   مؤلفهارائه متوالی سه   ،تحقیق نشان داد هاییافتهاست. 

یافته با مطالعات قبلی مانند    نداشت. این  ایفزایندهبرداری کودکان در مرحله اکتساب اثر  تکلیف گام

نظریه بهینه بر عملکرد    هایمؤلفه حضور    که اثر فزاینده  (16)و سینگ و همکاران    (15)چوا و همکاران  

های پیشین  این نتایج، بارزترین تفاوتی که در پژوهش  توجیه، همسو نبود. در  ندبزرگساالن را نشان داد

بزرگساالن را بررسی    هعمدطور  بههای پیشین  . پژوهشاستو پژوهش حاضر وجود دارد، عامل سن  
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یندهای کنترل ادر پژوهش حاضر کودکان بودند. برخالف بزرگساالن، فر  یادگیرندگانآنکه  حال  کردند؛ 

. ازآنجاکه ارتکاب خطا در طول  استزیاد در حال رشد    احتمال  به  ، سالهحرکتی در کودکان نه و ده

ساله در  ، در چنین شرایطی کودکان نه و دهمنجر شودتمرین، ممکن است به ایجاد تعارض در پاسخ  

داشته باشند که این امر بر زمان  نیاز  الن ممکن نیاز به کنترل شناختی بیشتری  مقایسه با بزرگسا

بزرگساالن میزان کنترل خود بر   ،رسد. به نظر میاستواکنش آنان در طی اجرای تکلیف تأثیرگذار  

که کودکان به انجام چنین  درحالی  ؛ کنندتکلیف را مطابق با تقاضای شناختی آن تکلیف تنظیم می

برداری عامل سن بر زمان انجام تکلیف گام  ،ترتیب شاید بتوان گفت  این  به  ؛ (36)نیستند  ر  قادکاری  

 در کودکان مؤثر بوده است.

نظریه بهینه   هایمؤلفه  تأثیرگذاریممکن است حافظه کاری نقش مهمی در   ،طبق تحقیقات عالوهبه

دلیل ظرفیت محدودتر حافظه کاری چه به لحاظ  داشته باشد و این احتمال وجود دارد که کودکان به

  طور بهنظریه  این    هایمؤلفه دیداری نتوانسته باشند از مزایای حضور متوالی  -فضایی   ازنظرکالمی و چه  

به  . (26)  شوند  مندبهرهفزاینده   افزایش ظرفیت حافظه کاری  پردازش اطالعات در بزرگساالن  دلیل 

هم  پردازش  میبرای  عمل  کودکان  از  بهتر  اطالعات،  نشان درخور  شواهد    .(13)کند  زمان  توجهی 

با    ، دن دهمی بنابراین نوع و    ؛ زش و ادراک متفاوت دارند ظرفیت پردا  بزرگساالنکودکان در مقایسه 

دلیل ظرفیت محدودتر حافظه کاری در  سبب افزایش بار شناختی به تواند می  هادستورالعمل محتوای 

ارائه متوالی هر سه  ممک  درنتیجه؛  ( 37)شود    هاآن  افزایش بار    مؤلفهن است  در نظریه بهینه باعث 

باشد شده  کودکان  در  در   ؛اطالعاتی  بهینه  نظریه  متغیرهای  اثرگذاری  در  کاری  حافظه  نقش  البته 

 . (26) کودکان هنوز به بررسی بیشتر نیاز دارد

با    ، نظریه بهینه در مرحله اکتساب  های مؤلفه اثر فزاینده  باره  از سوی دیگر نتایج پژوهش حاضر در 

ارائه متوالی   منظور بررسی اثر فزایندهها به. آن وستهمس   (4)پور و همکاران  پژوهش عبدالهیایج  نت

  هایمؤلفه متغیرهای بهینه در مرحله اکتساب از تکلیف بولینگ استفاده کردند. ترتیب و نحوه ارائه  

و افراد باید در مرحله اکتساب    صورت موازنه متقابل بودبهمانند پژوهش حاضر  ها  آنبهینه در پژوهش  

کردند. طبق نتایج این پژوهش، گروه  تایی )مانند پژوهش حاضر( را اجرا میسه دسته کوشش دوازده

گروه کنترل نشان نداد و تعامل بین    در مقایسه با  را  ، بهبود بیشتریهاکوششبهینه در بین دسته  

نبود. پژوهشگران در تحلیل این نتایج بیان کردند، اثرات افزوده ممکن   گروه و دسته کوشش معنادار

باشد. در مطالعه قبلی    هامؤلفه در زمان ارائه این   هاکوشش زمان کلی اجرای دسته  است تابعی از مدت

مشاهده شد، تمام تمرینات ر طی    بزرگساالندر    مؤلفهکه اثر فزاینده این سه    (15)  بزرگساالنروی  

بنابراین    10 رسید؛  پایان  به  شد   هامؤلفه این    همه دقیقه  اعمال  زمانی  بازه  این  پژوهش    ،در  در  اما 
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زمان کلی جلسه تمرین،  و مدت  کشیددقیقه طول    15هر دسته کوشش حدود    ،پور و همکارانعبدالهی

دقیقه بود؛ بنابراین فاصله بین   40حدود  هاکوششها و دسته اب زمان استراحت بین کوششبا احتس

که  باشد  زمانی  تر بود و ممکن است فراتر از مدتتوجهی طوالنیدرخور  طور  به  ها مؤلفه سازی  پیاده

  . در پژوهشمثال، بازخورد مثبت در شرایط بهبود انتظار( بتواند اثرگذار باشدعنوان یک متغیر خاص )به

های عصبی دوپامین در موش صحرایی تحریکات متوالی در سلول  ،نشان داده شدن و همکارا 1لوهانی 

شد. به گفته نویسندگان،  منجر  به افزایش پایدار دوپامین خارج سلولی    ،دقیقه طول کشید  20که حدود  

حفظ   برای  است  ممکن  تحریک  از  پس  دوپامین  سطح  مداوم  تثبیت حالتافزایش  انگیزشی،  های 

دهنده  . این مقیاس زمانی انتقال(38)  های عصبی فعال و احتماالً برای تحکیم حافظه مهم باشد شبکه 

دوپامین، ممکن است توضیح دهد که چرا بهبود انتظار، حمایت خودمختاری و تمرکز بیرونی    عصبی

بازده زمانی کوتاه   تکالیفی که در  به  (15،  16)در  حتی  شوند،  انجام می  ( 2،  14)زمان  صورت همو 

مزایای بیشتری داشته باشد. خارج از این محدوده زمانی و پس از گذشت زمان، سطح دوپامین به  

نشود. با توجه به اینکه پژوهش    منجر  ه مزایای افزوده و ممکن است دیگر ب  کندمیسطح دیگری تغییر  

نیز در مدت احتساب زمان  15زمان بیشتری )حدود  حاضر  با  برای هر دسته کوشش و  های  دقیقه 

دقیقه( انجام گرفت، ممکن    45طور میانگین حدود  هر جلسه تمرین به   هاکوشش استراحت بین دسته  

 انجام  برای بررسی این موضوع  ،باشد. بدیهی است  یافتنی تعمیماست این نتایج به پژوهش حاضر نیز  

 تحقیقات بیشتری الزم است.

برداری کودکان دو گروه کنترل و  میانگین زمان انجام تکلیف گام  ،طبق نتایج پژوهش حاضر  عالوه به

  های پژوهش حاضر با نتایج پژوهشبهینه در مرحله یادداری و انتقال تفاوت معناداری نداشت. یافته

شرایط توجه بیرونی،    درها  . محققان بین دقت پرتاب گروهستهمسو  ،هنرمند و صفوی روی کودکان

این ناسازگاری با نظریه    توجیه. در  (22)ارائه بازخورد و داشتن خودمختاری، تفاوتی مشاهده نکردند  

سازی یادگیری و عملکرد  های بالینی و کاربردی برای بهینه بزرگساالن در زمینه   ،گفتتوان  بهینه می

که ایگونهبه  ؛برند افزایش انگیزش و هدایت توجه بیرونی سود می  برایحرکتی از رویکردهای صحیحی  

  هایویژگیاین در حالی است که    است؛  نعمل در بزرگساال-توجه بیرونی عامل مهمی در اتصال هدف 

توجه  تأثیرگذاری نبودرشدی، قیود تکلیف و ادراک کودک از مفهوم تمرکز توجه، ممکن است سبب 

شود کودکان  حرکتی  یادگیری  بر  برای   درواقعیعنی    ؛(26)  بیرونی  درونی  توجه  ارائه  است  ممکن 

محدودتر است و البته ممکن است    هاآن زیرا راهبردهای کدگذاری در    ؛باشد   ترشدنیادراککودکان  

 
1. Lohani 
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برای   بیرونی  باشد  هاآن درک واقعی مفهوم دستورالعمل  رشدی ممکن    هایتفاوتبنابراین    ؛مشکل 

پردازش   بر  نیز  (24،  25) باشند  تأثیرگذارتوجه    های دستورالعمل   هاینشانهاست  محققان  برخی   .

افراد با سطح تجربه کمتر از    ،اند و معتقدند دانسته   یادگیرندهگونه نتایج را تابعی از سطح مهارت  این

بزرگساالن تجربه   ،توان گفتترتیب می  این  به  ؛ (39)برند  های توجه درونی بیشتر سود میدستورالعمل 

دهند،  طور خودکار انجام میبنابراین تکلیف را به   ؛کودکان دارند  در مقایسه با حرکتی تقریباً بیشتری  

. از طرفی کنترل حرکتی خودکار،  ( 22)حتی اگر تجربه قبلی درزمینه انجام تکلیف نداشته باشند  

شود. در میان بزرگساالن،  تری انجام میکارآمدتر و دقیق  طوربهه در آن حرکت  ضمنی است ک  ییندافر

یند  اهای مربوط به تمرکز درونی توجه( ممکن است فرکنترل آگاهانه حرکات بدن )مانند دستورالعمل 

به  را که  حرکتی  را تنظیم میکنترل  حرکات  خودکار  کودکان  طور  مختل کند. شاید    گونهاینکند، 

تجربه   که با  . کنترل حرکتی خودکار(39)ها هنوز بالغ نشده است  زیرا یادگیری ضمنی آن   ؛نباشند

 که   حرکتی مرتبط است، ممکن است در کودکان کمتر از بزرگساالن مؤثر باشد؛ بنابراین احتمال دارد

از دستورالعمل  مند  های توجه درونی برای بهبود یادگیری حرکتی بهرهکودکان برخالف بزرگساالن 

که سیستم کنترل حرکتی هوشیارتری   ایسالهدهکودکان    ،. برخی تحقیقات  نشان دادند(22)شوند  

توجه بیرونی در کودکان   بنابراین میزان سودمندی    ؛( 26)  شدند  مندبهره از توجه درونی بیشتر    ،داشتند

آن    تأثیرگذاری  درنتیجه؛  (24)کنترل حرکتی مرتبط است   هایقابلیتبا ادراک، سن، حافظه کاری و  

 وت باشد. متفا  تواندمیدر کودکان مختلف مشابه با تحقیق حاضر 

رشدی    هایویژگی  واسطهبه  تواندمی  اجتماعی-قیاسیهمچنین اثر بهبود انتظار از طریق ارائه بازخورد  

شده  و بین میزان شایستگی درک  اندمتفاوت  شدهادراکسطح شایستگی    نظر  ازتعدیل شود. کودکان  

بر ادراک شایستگی، میزان تجربه . عالوه( 40)و انگیزه برای مشارکت در فعالیت ارتباط وجود دارد  

بر میزان اثرگذاری متغیر بهبود   توانندمیقبلی کودک و سطح مهارت او هم متغیرهایی هستند که  

 انتظار بر عملکرد و یادگیری حرکتی کودکان نقش داشته باشد. 

فرصت   ، گفت  توانمییه بهینه و اثرگذاری آن بر یادگیری حرکتی کودکان  سومین متغیر نظرباره  در

دار  امعن  یادگیرندهبه شرطی که انتخاب برای    ؛(18)آور است  انتخاب، مستقل از نوع انتخاب، پاداش

ارائه . همچنین فرصت(41)باشد   با ویژگیهای  باید  انتخاب  برای  مثال عنوانبه  ،یادگیرنده های  شده 

مشاهده    رغمبه  ،مثالرای  ب  ؛(42،  43)  شخصیتی مطابقت داشته باشد   هایویژگیسن، سطح مهارت و  

  مؤلفه تعامل دو   ،دهندمیت اخیر نشان شرایط انتخاب برای کودکان، تحقیقا سازیفراهماثر سودمند 

نقش انگیزشی سودمندی برای کودکان    نداتونمیه یعنی انتخاب و بهبود انتظار همیشه  ننظریه بهی

باشند است  هاآن شخصیتی    هایویژگیزیرا    ؛داشته  کودک   ،مثالعنوان به  ؛متفاوت  اضطراب  سطح 
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توجه به عامل سن بر طبق تحقیقات،   بارههمچنین در  .(44)دهد  اثر سودمند انتخاب را کاهش    تواندمی

سال بین کودکان و بزرگزیرا    ؛متفاوت است  ساالنگبزرکودکان از شرایط انتخاب با    مندیبهره میزان  

بنابراین      ؛( 45)  شناختی کلیدی مثل سرعت پردازش اطالعات و حافظه کاری وجود دارد  های تفاوت

انتخاب توسط کودکان در پژوهش حاضر  نبودندر توجیه مشاهده معنادار وجود تفاوت در    ،شرایط 

و   سن  انتخاب،  است.  هایویژگیمفهوم  محتمل  کودکان    ،کنند میپیشنهاد    ها پژوهش  شخصیتی 

یعنی نوع دستورالعمل توجهی   ؛(46)جدا از هم نیستند    هادستورالعمل جهی و انگیزشی  تو  هایجنبه 

  درنهایتانگیزشی در نظریه بهینه مرتبط باشد و    هایدستورالعمل با اثرگذاری    تواندمیمناسب کودکان  

 باشد.  تأثیرگذارعمل  -جفت شدن هدف  بر

های این پژوهش تفاوت معناداری بین میانگین زمان انجام تکلیف گام برداری کودکان  یافته،  طورکلیبه

تمرین نشان نداد؛ بنابراین طبق نتایج پژوهش حاضر،    هایکوششنترل و بهینه در دسته  دو گروه ک

نظریه بهینه بر عملکرد حرکتی کودکان در مرحله   مؤلفه ایجاد اثر فزاینده از طریق ارائه متوالی سه  

خودمختاری و  . همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد، بهبود انتظار، حمایت  شودنمیید  أیاکتساب ت

برداری کودکان در مراحل یادداری و انتقال تأثیری  توجه بیرونی بر میانگین زمان انجام تکلیف گام

گرفت  توانمی  بنابراین  ؛نداشت متوالی    ،نتیجه  عملکرد    هایمؤلفه ارائه  و  یادگیری  بر  بهینه  نظریه 

 حرکتی کودکان اثرگذار نبوده است.
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 بهینه شرایط تمرین با حضور سه عامل کلیدی نظریه    سازیبهینه،  بزرگساالندر کودکان در مقایسه با  
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