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  و دقت پاسخ حركتير كارايي شبكه كنترل اجرايي توجه ي باثر تمرين شناخت
 

 4، سيد حجت زماني ثاني3، سيد محمد كاظم واعظ موسوي2عليرضا فارسي ،1زهرا فتحي رضائي

  
  چكيده
  .بود حركتي بررسي تأثير تمرين شناختي با تكاليف حافظه كاري بر كارايي شبكه عصبي كنترل اجرايي توجه و دقت پاسخ ،تحقيق حاضر از انجام هدف :مقدمه

گروه شناختي  .تحقيق شركت داشتنددر دانشجوي دختر  20آزمون انجام شد.  آزمون و پس اين پژوهش از نوع نيمه تجربي بود و با طرح پيش ها: روشمواد و 
نفر) تمرينات ساده دو مهارت حركتي بدون عامل شناختي را انجام  10فضايي را دريافت كردند و گروه شاهد ( -نفر) تمرينات تكاليف حافظه كاري بينايي 10(

به دو مهارت  و دقت پاسخ ايي توجهبراي سنجش كنترل اجر هاي توجه از شركت كنندگان آزمون شبكه ،اي دقيقه 45 جلسه تمريني هشتپيش و پس از  دادند.
  .مورد تحليل قرار گرفت 05/0داري  در سطح معني SPSSافزار  ها با استفاده از روش آماري تحليل واريانس مكرر و نرم . دادهبه عمل آمد حركتي
داري را بين دو گروه در هر سه عامل (كنترل اجرايي توجه، دقت پاسخ مهارت فورهند و دقت پاسخ  يتفاوت معن دودر  دو مكررتحليل واريانس آزمون  :ها يافته

. در مشاهده نشدتغييري  شاهدگروه  در كه حالي در ؛بهبود در كارايي شبكه را نشان دادتوجه در عامل كنترل اجرايي شناختي هند) نشان داد. گروه  مهارت بك
  .مشاهده شد شاهدنسبت به گروه بيشتري با توجه به نمرات ميانگين ي بهبود عامل دقت پاسخ در گروه شناخت

دهنده  تأثير مثبتي دارد و اين موضوع نشان حركتي رسد تمرين شناختي روي كارايي شبكه عصبي و دقت پاسخ توجه به نتايج پژوهش، به نظر مي با گيري: نتيجه
هاي شناختي  توان گفت تمرينات شناختي به دليل درگيري توانايي بنابراين ميپذيري مغز به تكرار و تمرين است.  اي و انعطاف درون شبكه اتاثر افزايش يافته ارتباط

  .جرا داردهاي شناختي و ا تري بر توانايي هاي مغزي و تسهيل اتصال سيناپسي، اثرات مثبت بيشتر مانند حافظه، توجه و ادراك و همچنين درگيري بيشتر شبكه
  دقت پاسخفضايي،  -بيناييهاي توجه، كنترل اجرايي، تمرين شناختي، حافظه كاري،  شبكه ها: كليد واژه

  
و ر كارايي شبكه كنترل اجرايي توجه ي باثر تمرين شناخت .، زماني ثاني سيد حجتفارسي عليرضا، واعظ موسوي سيد محمد كاظم ،فتحي رضائي زهرا ارجاع:

  182-192): 3( 11؛ 1394ي پژوهش در علوم توانبخش. دقت پاسخ حركتي
  

 2/4/1394تاريخ پذيرش:   7/2/1394تاريخ دريافت: 

 

  مقدمه
تحوالت  بر پايه ساختارهاي عصبي، با پيشرفت علم در زمينه علوم شناختي

اتفاق افتاده است. البته بيشتر  براي طرز آموزش و يادگيري بزرگ در اين زمينه
كه   طوري  به باشد؛ مي Hebbها در اين زمينه مديون زحمات  پيشرفت
امروزه  وشناسي شده است  شناسي با روان پردازي او باعث پيوند علم عصب نظريه

شود. اصل  ياد مي) Neuropsychology(يكولوژي ااز آن به عنوان نوروس
هاي مستقل با  رونومكانيسمي را كه توسط آن ن Hebbموضوع نوروفيزيولوژيك 

پايدار ) Cellassembly( وليهاي سل شوند و به صورت مجتمع هم تركيب مي
ها  هايي را بيان كرد كه از طريق آن او مكانيسم. شود ، متذكر ميآيند درمي

ها را ترك كنند و به  هاي سلولي بپيوندد يا آن توانند به مجتمع ها مي رونون
). در ادامه اين 1ها فرصت دهند تا از راه يادگيري يا تحول پااليش يابند ( مجتمع

هاي تصويربرداري از وجود سه  با استفاده از داده Raichleو  Posner ،نظريه
 ها شامل هشدار هاي مختلف توجه حمايت كردند. اين شبكه شبكه مرتبط با جنبه

)Alerting(گيري ، جهت )Orienting( و كنترل اجرايي )Executive control (
به صورت  را هاي توجهي ي و فيزيولوژي، سيستم). اين ديدگاه آناتوم2( باشد مي

). كنترل اجرايي شامل 3، 4كند ( سازي مي سه شبكه عملكردي جداگانه مفهوم
گيري، تعيين خطا و غلبه بر اعمال عادت شده  حل تناقضات در طراحي، تصميم

 ). مناطق بيشتر درگير در اين شبكه شامل قشر سينگولت قدامي5( تاس
)Anterior cingulate cortex( و كرتكس پيش پيشاني جانبي است )6 .(  

اول تواند به دو گروه تقسيم شود:  دهي سيستم توجه مي هاي تمرين روش
يا ) Attention state training( هاي درمان آسيايي تمرين حالت توجه روش

 )Mindfulness( سازي يا تمرين تمركز حواس طلب مانند آرام تمرين رفتار توجه
يا ) Attention training( فته در اروپا و آمريكا تمرين توجهروش توسعه يا دوم و

 مقاله پژوهشي
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). هدف روش غربي براي تغيير 6، 7توجه ( پردازش تمرين تكاليف نيازمند
كه هدف روش شرقي  در حالي ؛هاي ويژه مرتبط با تكاليف شناختي است شبكه

شود. روش تمرين  يي بيشتر خودتنظيمي مياكسب حالتي است كه منجر به كار
در تكاليف حل تناقض، تكاليف حافظه كاري يا تكاليف ديگر شامل  جهتو

  ). 7شود ( هاي كنترل اجرايي تمرين مي مكانيزم
روي افراد بزرگسال، بازيكنان با تجربه بازي  انجام شده بر در تحقيق

كامپيوتري با بازيكناني كه تجربه بازي نداشتند يك دوره تمرين شناختي 
حاكي از بهبود توانايي براي انجام و دستكاري   و نتايج كامپيوتري انجام دادند
هاي موجود  توان گفت كه از جمله روش در واقع مي ).8اطالعات بينايي بود (
باشد  هاي پردازش توجه مي هاي توجه، به كارگيري تمرين جهت بهبود سيستم

شناختي  روان - و بر اساس تئوري عصبي باشد ها شناختي مي ). اين تمرين9(
هاي پردازش توجه بر پايه اين مفهوم بنا  شوند. بسياري از تمرين ريزي مي پايه
توان  هايي براي تحريك وجه خاصي از توجه، مي اند كه با ايجاد فرصت شده

اي جهت بهبود توجه  توانايي توجه را بهبود بخشيد. اين تمرينات به طور گسترده
 ).6شوند ( مبتال به آسيب مغزي و اختالالت يادگيري به كار برده مي در افراد

 ،، كليد اصلي براي بهبود توجهGronekو  Schefkeبنابراين با توجه به گفته 
رهايي از «و در همان زمان  »يادگيري براي انتخاب اطالعات بسيار مهم«

  ). 10است ( محرك و عملكردها »هاي نامربوط حيطه
تواند با تمرينات ويژه فردي بهبود يابد و اين بهبود  شناختي ميهاي  توانايي

 همكاران و Rueda). 11، 12هاي عصبي است ( يي باالي شبكهانشان دهنده كار
سال قبل و بعد از پنج روز  6تا  4هاي توجه در كودكان  به بررسي كارايي شبكه

فاده از اهرم ها شامل است تمرين كامپيوتري پرداختند. تمرين كامپيوتري آن
بيني، حافظه كاري و حل تناقضات بود. نتايج نشان داد كه تمرين  دستي، پيش

باعث بهبود بيشتر شبكه كنترل اجرايي و هوش در گروه تجربي در مقايسه با 
تمرينات حافظه  همكاران و Klingberg). در تحقيق 13گروه شاهد شده است (

  فعالي   بيش كاري بر روي كودكان مبتال به كمبود توجه/
)Attention deficit hyperactivity disorder  ياADHD انجام شد و نتايج (

نشان داد كه تمرين حافظه كاري نه تنها باعث بهبود در عملكرد شده، بلكه 
  ). 14باعث بهبود در تست هوش نيز شده است (

 غير افراد نسبت به افراد ماهركه  اند ههاي اخير تحقيقات نشان داد در سال
گيري توجه بينايي، توجه انتخابي، توجه توزيع شده و در  در تكاليف جهت ماهر

بهتر هستند.  ،كنند گيري مي تكاليفي كه به طور عمومي سرعت پردازش را اندازه
اين تحقيقات از ارتباط قوي بين اجراي حركتي، توجه و سطح باالي عملكرد 

كه كردند  كاران گزارشو هم Kasper ).9، 15كنند ( شناختي حمايت مي
عامل مهمي در تعامل بين  ،استدالل ارتباط بين توجه و اجراي مهارت حركتي

توانند رابطه بين  تحقيقات آينده مي بنابراين .باشد ميشناخت و فرايند حركتي 
. در )16( دست آورنده عملكردهاي چندگانه توجه و اجراي مهارت حركتي را ب

با اجراي مهارت  آن مستندات از وجود ارتباط مورد كنترل اجرايي توجه نيز
هاي توجه اجرايي در عملكردهاي مختلف  كنند. مكانيزم حركتي حمايت مي

)، حفظ و 17هاي رقابتي مزاحم ( ه پاسخيدرگير هستند كه شامل حل تناقضات ارا
) و مديريت اجرا در يك يا چند تكليف 18دستكاري اطالعات در حافظه كاري (

  ) است. 19(
كند و در  ايفا مي اجراي حركتيشبكه كنترل اجرايي نقش مهمي در 

هاي  گيري، تعيين خطا، اجراي پاسخ ريزي، تصميم هايي كه شامل برنامه موقعيت

). كنترل اجرايي 20( باشد ميجديد يا غلبه بر اعمال عادت شده است، مورد نياز 
به خود جلب  يكي از عملكردهاي توجهي است كه بيشترين عالقه محققان را

كنند كه  ). با توجه به موارد ذكر شده، مستندات پيشنهاد مي21كرده است (
هاي حركتي تحت  نقش مهمي را در اجراي مهارت، عملكردهاي اجرايي توجه

اند كه  تحقيقات نشان داده به تازگي ،). همچنين16كنند ( شرايط مختلف ايفا مي
تعميم به ديگر تكاليف شناختي تمرين حافظه كاري در افراد بزرگسال قابل 

بعد از تمرين روي تكاليف حافظه  نشان داد كه افراد بزرگسال اي است. مطالعه
 )Fluid intelligence( هاي شناختي عمومي هوش سيال كاري در بيشتر توانايي
اند كه كنترل  تحقيقات مختلف نشان داده ،). همچنين22پيشرفت نشان دادند (

وسيله تمرين حافظه كاري بهبود يابد و باعث انتقال به تواند به  اجرايي مي
در حيطه اجراي حركتي، يكي از عوامل مهمي كه  .)5، 7، 8( تكاليف متعدد شود

شود، تمرينات  باعث استفاده بهينه از اطالعات بينايي در حين اجراي مهارت مي
ا اين ب). 23باشد ( شناختي و توجهي با در نظر داشتن نوع تكاليف حركتي مي

هاي توجه در  به بررسي اثر تمرين شناختي در بهبود شبكه پژوهشيهيچ  ،وجود
تكيه بر تكاليف حافظه  باشناختي و همچنين تأثير تمرين حركتي زمينه علوم 

  مشاهده نشده است.  حركتي بر دقت پاسخ فضايي -بينايي كاري
دهي توجه بينايي در يادگيري  بنابراين، با توجه به اهميت نوع تمرين

تغييرات احتمالي در شناختي و حركتي، هدف از انجام مطالعه حاضر بررسي 
حركتي تحت تأثير تمرين شناختي كنترل اجرايي و دقت پاسخ  كارايي شبكه

احتمال مشاركت فرايندهاي شناختي  ه علتب فضايي بود. -حافظه كاري بينايي
به بررسي اثر تمرين شناختي با  ،ر اين تحقيقد تسهيل فرايند يادگيريتوجه در 

 حركتي تكاليف حافظه كاري بر كارايي شبكه كنترل اجرايي و دقت پاسخ
  .پرداخته شد

  
  ها مواد و روش

گروه انجام  دوكه با  بودتحقيق حاضر از نوع كاربردي، نيمه تجربي و ميداني 
و شامل افرادي بود كه تمرين شناختي با تكاليف شناختي شد. گروه اول، گروه 

بود كه  شاهدحافظه كاري را در جلسات تمريني انجام دادند و گروه دوم گروه 
  را انجام دادند.  بدون عامل شناختي تمرينات معمولي كالسي تنيس روي ميز

دانشگاه شهيد بهشتي  دختر تحقيق شامل دانشجويان شركت كنندگان
 دوواحد تربيت بدني عمومي  1392-93تحصيلي سال سال اول  بودند كه در نيم

به طور در دسترس براي تحقيق حاضر  شركت كننده 30 ،داشتند. از اين ميان
انتخاب شدند. اين تعداد حجم نمونه با توجه به سه متغير وابسته برآورد شد. اين 

تند. قبل هاي تنيس روي ميز نداش اي در اجراي مهارت هيچ تجربهتر  پيش افراد
بينايي افراد با آزمون اسنلن سنجيده شدت ، ورود شركت كنندگان به تحقيقاز 

معيارهاي حذف شركت كنندگان شامل داشتن سابقه ضربه مغزي، سابقه  شد.
هاي  آسيب سيستم بينايي، سابقه آگنوري بينايي، سابقه آنسفاليت و بيماري

سيستم بينايي، حركتي و سيستم اعصاب مركزي، مصرف داروهاي تأثيرگذار بر 
   ).7، 16توجه تأثير بود (

 هند فورهند و بك حركتييادگيري مهارت  يجلسه آموزش 6بعد از تشكيل 
براي  شركت كنندگان، از يك جلسه در هفتهه مدت بدر شش جلسه يك ساعته 

انتخابشان به عنوان شركت كنندگان ماهر در تحقيق آزمون كمي و كيفي به 
  كنندگان، افرادي كه توانستند از   عمل آمد. جهت بررسي كمي شركت
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جلسه آموزشي به  6كوشش هر دو مهارت مورد نظر را بعد از  7كوشش،  10
ي بررسي . معيار اجراي صحيح براطور صحيحي انجام دهند، وارد تحقيق شدند

كمي، عدم برخورد توپ به تور و خارج شدن توپ بدون برخورد به ميز مقابل 
ليست  شركت كنندگان، چك اجراي دو مهارت حركتي اي بررسي كيفيبود. بر

ليكرت تهيه  اي درجه هند در مقياس پنج فورهند و بك حركتي الي مهارتؤس 24
 ليست كرد. اين چك هاي مورد نظر را بررسي مي شد كه وضعيت كيفي مهارت

مربي تنيس روي ميز بررسي شد و داراي شاخص روايي  8توسط محقق ساخته 
. مقدار پايايي با بود 88/0 ) برابر باCVIيا  Content validity indexيي (محتوا

دست آمد. افرادي ه ب 92/0 برابر با اي ضريب همبستگي درون طبقه استفاده از
) و كمي (كسب 72و بيش از  72(كسب امتياز كه در هر دو بعد امتياز كيفي 

 هاي مورد نظر را كسب كردند، وارد تحقيق شدند. ) مهارت7و بيش از  7امتياز 
و بررسي كسب امتيازات افراد براي ورود به  اي جلسه 6بعد از دوره آموزش 

آزمودني  20كه  بعد از ايننفر شرايط الزم را كسب كردند.  20پژوهش حاضر، 
ه منظور بررسي تغييرات كارايي ب ،انتخاب شدند )نفر براي هر گروه 10ر (ماه

و ) Attentional network test( هاي توجه شبكه كنترل اجرايي در آزمون شبكه
 املي از عملكرد دو مهارتن عهمچنين در آزمون سنجش دقت پاسخ به عنوا

) 1كل (ش هاي توجه آزمون شبكه .)24( هند شركت كردند فورهند و بك حركتي
 87/0 برابر با طراحي شده و روايي بازآزمون آن و همكاران Fanوسيله ه ب

  ).25( گزارش شده است
نشان دهنده اين است كه در سمت راست شركت كننده و در  طرح تمريني

ميز مقابل  ،اساس طراحي تمرين انداز قرار دارد. بر سمت چپ دستگاه توپ
موقعيت تقسيم شده است كه قبل از پرتاب توپ از  12شركت كننده به 

اساس  گويد تا او بر هايي را به شركت كننده مي انداز، مربي شماره توپ
انداز را پاسخ  ها توپ پرتاب شده از توپ هاي گفته شده به موقعيت شماره شماره
  ).2(شكل  دهد

و  Pooltonوتكل برگرفته از تحقيق براي سنجش عملكرد دقت پاسخ، از پر
 آزمون استفاده شد. بدين صورت كه مهارت و پس آزمون در پيش) 26همكاران (

هند تنيس روي ميز مورد آزمون قرار گرفت كه آزمودني  فورهند و بك حركتي
ضربه را از سمت راست خود به گوشه سمت راست ميز مقابل (فورهند) و از 

. دو مربع براي تعيين امتياز زد ميهند)  ابل (بكسمت چپ به سمت چپ ميز مق
هند) ميز  در گوشه سمت راست (براي مهارت فورهند) و چپ (براي مهارت بك

تر كه در  متر و مربع كوچك سانتي 75 × 75تر با ابعاد  ترسيم شد. مربع بزرگ
  متر بود. سانتي 25×25به ابعاد  ،مركز آن قرار داشت

  

  
  )25( هاي توجه افزاري شبكه . آزمون نرم1شكل 

) و مثالي براي روند انجام b)، شش محرك مورد استفاده در آزمايش (aچهار شرايط نشانه (
  )cتست (
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هند در دو گروه  فورهند و بك حركتي دقت پاسخ مهارت و امتياز كنترل اجرايي توجهمعيار انحراف  و . ميانگين1جدول 
   آزمون پس و آزمون شيپ

  ها گروه متغيرها آزمون انحراف معيار±ميانگين
 گروه اول (شناختي) كنترل اجرايي توجه آزمونپيش 70/87 80/23±
 آزمونپس 00/50 01/20±
 دقت مهارت فورهند آزمونپيش 30/17 82/1±
 آزمونپس 00/33 12/3±
 هنددقت مهارت بك آزمونپيش 30/17 14/1±
 آزمونپس 50/32 27/3±
 گروه دوم (شاهد) كنترل اجرايي توجه آزمونپيش 10/83 64/28±
 آزمونپس 60/84 85/22±
 دقت مهارت فورهند آزمونپيش 70/16 82/1±
 آزمونپس 10/19 95/2±
 هنددقت مهارت بك آزمونپيش 50/16 06/2±
 آزمونپس 70/18 90/2±

  
  س مكرر نتايج به دست آمده از تحليل واريان :بررسي كنترل اجرايي توجه

  دار بود  يآزمون) معن ان داد كه اثر اصلي تمرين (پيش و پسنش 2×  2
)002/0  =P ،676/0 = Partial η2 ،784/18  =)91و(Fها ) و اثر اصلي گروه 
  ، P ،084/0  =Partial η2=  389/0دار نبود ( ي) معنشاهدو  شناختي(

و  ها گروه دراثر اصلي تعامل داري بين  ارتباط معني ،همچنين .)F)1و9(=  821/0
  ، P=  001/0( وجود داشت آزمون) دهي (پيش و پس دوره تمرين

707/0 = Partial η2 ،691/21  =)91و(Fدار بودن اثر  ي). در ادامه با توجه به معن
به بررسي ، دهي تمريندوره تمرين و همچنين تعامل بين دو گروه و شرايط 

  .)2 (جدول ه شدها پرداخت اثرات آن
آزمون  توان گفت در پيش مي، 2دست آمده در جدول ه با توجه به مقادير ب
آزمون بين دو گروه  در پس اما شت،داري وجود ندا يبين دو گروه تفاوت معن

و  )1(جدول  با توجه به مقادير ميانگين شد.داري مشاهده  تحقيق تفاوت معني
شناختي با تكاليف توان گفت گروه  ، ميآمده است 4 كه در شكل گونه همان

  . دادنشان  شاهدآزمون عملكرد بهتري را نسبت به گروه  در پس حافظه كاري
نتايج به دست آمده از تحليل : فورهند يحركتدقت پاسخ مهارت  يبررس
آزمون) بود  اثر اصلي تمرين (پيش و پس داري حاكي از معني مكرر واريانس

)001/0  =P ،949/0=Partial η2 ،581/168  =)91و(Fها ) و اثر اصلي گروه 
  ، P ،937/0  =Partial η2=  001/0بود ( دار ي) معنشاهدو  شناختي(

بين گروه و تمرين  يدار ياثر اصلي تعامل معن ،همچنين .)F)1و9(=  680/134
  ).F)1وP ،949/0 = Partial η2 ،183/169  =)9=  001/0( وجود داشت

  

  
و  شيدر پ شاهدو  يشناخت نيدو گروه تمر نيب. تعامل 4شكل 

  توجه ييآزمون در كنترل اجرا پس
  .شدمشاهده 05/0 يدار يمعن سطحو در  آزمون پسدو گروه در  نيب يدار يمعن تفاوت*

  
  هند  ، دقت پاسخ مهارت فورهند و دقت پاسخ مهارت بكآزمون كنترل اجرايي توجه آزمون و پس پيش . مقايسه دو به دوي دو گروه در2جدول 

  سطح معناداري  خطاي استاندارد  )i-jتفاوت ميانگين ( )jگروه ( )iگروه ( شرايط تمرين 
  711/0  010/12  600/4 شاهد شناختي آزمونپيش  كنترل اجرايي توجه

  050/0*  033/11  -700/24 شاهد شناختي آزمونپس
  081/0  306/0  600/0 شاهد شناختي آزمونپيش  دقت پاسخ مهارت فورهند

  0001/0*  100/1  900/13 شاهد شناختي آزمونپس

  335/0  786/0  800/0 شاهد شناختي آزمونپيش  هند دقت پاسخ مهارت بك

  0001/0*  356/1  800/13 شاهد شناختي آزمونپس

*05/0 < P  
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بزرگساالن  يشناخت يعموم يها ييتوانا ن،يهمچنشود. يم يشناخت يها ييتوانا
 بهو همكاران كه  Voss قيكرد. در تحق دايبهبود پ يحافظه كار يرو نيبعد از تمر

 يهايباز يريادگي يرو) ثابت و ري(متغ يشناخت نيدو نوع تمر ياثربخش يبررس
) fMRI )Functional magnetic resonance imagingبا استفاده از  يوتريكامپ

 به شده نيتمر يها ييتوانا انتقال يريپذانعطاف مغز كه داد نشان جي، نتاپرداخت
توان اي ورزش ،يرانندگ ليقب از يواقع يايدن ديجد فيتكال به ريمتغ نيتمر صورت
 نيتمر لهيوس به توانديم يياجرا كنترل يكل طور به). 34دارد ( را يعصب يبخش

 زين گريد يشناخت مختلف فيتكال بهبود باعث انتقال نيا و ابدي بهبود يكار حافظه
  ).7، 33( شوديم

)، 16و همكاران ( Kasperمطالعات  با نتايج حاضر همچنين نتايج تحقيق
Pontifex ) و 35و همكاران (Roca ) باشد. اگرچه  راستا مي هم )36و همكاران

نوع تمرينات به كار برده شده در اين تحقيقات با تحقيق پروتكل تمريني و 
شناختي  يبر اجزا حركتيتوان گفت تمرينات اجراي  مي اما ،متفاوت است حاضر

و  Pontifexمثال در تحقيق  به طوراز جمله كنترل اجرايي توجه تأثير دارند. 
ها نشان  . آن)35( هاي توجه بررسي شد اثر تمرينات هوازي بر شبكههمكاران 

آزمون براي شرايط تكليفي  دادند كه زمان واكنش بعد از تمرين هوازي نسبت به پيش
اين پديده از اين ديدگاه  يافت و كاهشي بود، كه نيازمند ظرفيت حافظه كاري بيشتر

كند كه تغييرات در عملكرد شناختي بعد از تمرين حاد براي تكاليفي كه  حمايت مي
  . )35( بسيار زياد است ،نيازمند ميزان زيادي از كنترل اجرايي هستند

كه اثر تمرين حاد باعث افزايش در مقدار اطالعات  اند دادهتحقيقات نشان 
همراه با كاهش نسبي زياد روي تأخير زمان واكنش بعد از شرايط هوازي روي 

و همكاران حاكي از  Kasper. نتايج تحقيق )35، 37، 38شود ( كنترل اجرايي مي
كه تمرين تمركز بيروني توجه باعث بهبود در كارايي شبكه كنترل  آن بود

و همكاران  Huertas. البته اين نتايج با نتايج )16شود ( مييي توجه اجرا
كه بعد از  دها نشان دا تحقيقات آن يجهطوري كه نته ب )؛39شت (همخواني ندا

بلكه  د،نش مشاهدهتغييراتي در شبكه كنترل اجرايي  ،دو نوع شدت تمرين هوازي
رسد دليل  به نظر مي .)39( بكه هشدار بهبودي بعد از تمرين مشاهده شدر شد

هاي  هاي استفاده شده و جنبه در تنوع پروتكل ،نااين تفاوت به گفته خود محقق
  ).40باشد ( گيري شده مي مختلف توجه اندازه

وسيله كارايي پاسخ در پردازش اطالعات ه توان ب سرعت پردازش را مي
براي ). سرعت پردازش 15گيري كرد ( تكاليف (مانند زمان واكنش) اندازه

هاي سرعتي مانند واليبال، هاكي و تنيس  هاي سريع و دقيق در ورزش واكنش
هاي استراتژيك مانند واليبال، تنيس  روي ميز الزم و ضروري است. در ورزش

زمان اطالعات مختلف از قبيل  روي ميز، بسكتبال و... كه شامل پردازش هم
سرعت ، باشد ميو...  تيمي، حريف، موقعيت زمين و توپ اطالعاتي در مورد هم

) به 15پردازش و توجه نقش كليدي را دارند. در اين راستا مطالعات مختلفي (
ارزيابي نقش متغيرهاي ميانجي مانند سطح تجربه، سن و نوع ورزش در ارتباط 

تحقيقات بسيار كمي به بررسي  ،اند. با اين وجود و شناخت پرداخته حركت با
اند. در تحقيق حاضر  ش فرايند توجه پرداختهتمرينات شناختي بر سرعت پرداز

هاي  گيري كارايي شبكه كنترل اجرايي با استفاده از آزمون شبكه براي اندازه
تفاده شد و بعد از دوره تمريني شناختي، زمان واكنش در ش استوجه از زمان واكن

توان گفت تمرين شناختي حافظه كاري  مي ،گروه اول كاهش يافت. بنابراين
  گروه اول شده است. شركت كنندگانبهبود سرعت پردازش در باعث 

با تمرين شناختي  توان به اين اشاره كرد كه ميديگر نتايج تحقيق حاضر از 

باعث بهبود ساده بدون عامل شناختي ليف حافظه كاري نسبت به تمرين اتك
 اه يافتهشود. اين  هند مي فورهند و بك حركتي بيشتري در دقت پاسخ دو مهارت

و همكاران  Nougier)، 15و همكاران Memmert )9 ،(Voss )مطالعات با نتايج 
)41 ،(Mann ) 42و همكاران ،(Vickers )23 و (Miles ) 43و همكاران (

و  Raab. مطابقت نداشت )44و همكاران ( Raabو با نتايج  همخواني دارد
كه به بررسي دو نوع تمرين در بازيكنان ماهر تنيس  خود در تحقيقهمكاران 

گيري  كه تركيب تمرين رفتاري و شناختي تصميم ندروي ميز پرداختند، نشان داد
 Vickersكه  در حالي ؛ويژه در اوايل فصل تمرين مفيد بوده براي ورزشكاران ب

وسيله تسخير خصايص گشتالتي ه گيري ب اثر تمرين شناختي تصميم كردبيان 
به علت تركيب تمرينات و يا سطح  شايدها  . اين تفاوت)23( گيرد صورت مي

  باشد.  مي افراداي  حرفه
Mann  افراد ماهر نسبت به افراد غير ماهر در كه نشان دادند و همكاران

گيري  وسيله دقت پاسخ و زمان پاسخ اندازهه هاي ادراكي كه ب انتخاب نشانه
ادند كه شركت كنندگان ماهر حركات حريف را نشان د نشد، بهتر بودند. آنا مي

كنند. اين  بيني مي ماهر پيش ترتري نسبت به شركت كنندگان كم به طور سريع
ه ب حركتيهاي ادراكي براي تسهيل اجراي  نتايج با مفهوم استفاده بهتر از نشانه

بيني حركات حريف، كاهش كلي زمان پاسخ و بهبود دقت  وسيله كمك در پيش
كنندگان ماهر براي استفاده از  . توانايي اجرا)42( باشد راستا مي پاسخ هم

هاي زماني اعمال شده توسط زمان واكنش  تواند محدوديت هاي ادراكي مي نشانه
ها و  ). فرض اين است كه افراد ماهر مكانيزم45را به تنهايي كاهش دهد (

كان كاهش بيني، ام هاي شناختي متفاوتي را كه باعث تسهيل پيش استراتژي
  ). 46دارند ( ،شود هاي پاسخ و افزايش دقت پاسخ مي زمان

طبق  توانند منابع توجهشان را بر اند كه افراد ماهر مي تحقيقات نشان داده
افراد  اين ن معني است كهي). اين بد41نيازهاي ويژه تكليف بيشتر تعديل كنند (

توانند مقدار توجهشان را تعديل  نسبت به افراد مبتدي با توجه به تكليف، مي
. بنابراين با توجه به ديدگاه علوم اعصاب شناختي، در مدت خيره شدن نمايند
توانند مهارت سازمان  هاي عصبي مي شبكه) Quiet eye( ها قبل از حركت چشم

انجام مهارت را كنترل كنند. با توجه  يافته و بهترين دوره زماني مورد نياز براي
اساس آنچه ديده شده و  بر شبكه كنترل اجرايي، Raichleو  Posnerبه ديدگاه 

هرچه . )2( كند اساس دانش و تجربه گذشته عمل مي درك بيشتر تكليف بر
هاي شناختي بيشتر اجرا شود، يادگيري در افراد تمرين  تمرينات همراه با توانايي

 كند بيان مي Vickers ،همين اساس برگيرد.  تر صورت مي و سريعكننده بهتر 
اي بيشتر و قوانين پااليش شده زيادي نسبت به  بازيكنان ماهر دانش پايه كه
حالي است كه اغلب افراد مبتدي در  اين در ؛ماهر دارند تركم گانكنند اجرا

  ). 47( در مورد آنچه كه نياز دارند تا ببينند، مردد هستند اجراهايشان
در آن  تواند همه تصاوير را كه مغز نمي اند به اين نتيجه رسيدهمحققان 

توسط سيستم قبلي  ها خصيصه ثبت شده جاي آن ميليونه پردازش كند و بواحد 
سري و مناطق  هاي ويژه در لوب پس وسيله مراكز و شبكهه بينايي و پردازش ب

رنگ، اشكال، زوايا، حركات و خصايص شامل  . اينكند باالتر مغز را پردازش مي
هاي ديده شده است. اين خصايص سپس در  هاي اشيا و موقعيت ديگر ويژگي

پيكري و كرتكس فرونتال  -اي، حسي مراكز باالتر در لوب گيجگاهي، آهيانه
شوند. اين فرايند در مدت پردازش  هم پردازش مي براي ايجاد ادراك از جهان با

  ). 47افتد ( توجه اتفاق مي
) Feature-integration theory( اساس نظريه تلفيق خصيصه بر
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Triesmanاي ذهني داريم تا آن  ، ما براي هر خصيصه ممكن محرك، نقشه
ها،  يك از رنگ خصيصه را در عرض ميدان ديد بازنمايي كنيم. براي مثال، هر

 اي ذهني دارد. هاي محرك در ميدان ديد ما نقشه جهت ها يا ها، شكل اندازه
). 48شود ( هاي خصايص بازنمايي مي در نقشه به سرعتخصايص هر محرك 

اي  ثابت شد، خصايص محرك در مسيرهاي عصبي جداگانه ء وقتي شي
كدام يك نقشه ذهني براي رنگ، جهت، موقعيت، اندازه،  و هر شود ميكدگذاري 

كنند. سپس خصايص انتخاب شده از اين  مسافت و ديگر عوامل را توليد مي
جايي در  گردد و ميهاي ذهني به عنوان نقشه ذهني باالتر با هم تلفيق  نقشه

   ها به عنوان نقطه روشن توجه يا موقعيت از بين آن ءيك شي
)Spotlight for attention (شود. توجه در آن موقعيت اجازه  برگزيده مي

زماني كه  ،). بنابراين47دهد ( تلفيق شده با فرايند حافظه را مي ءشناسايي شي
گروه اول در حال تمرين حافظه كاري هستند، در هر بازخواني از مغز موقعيت 

اي مثال شود. بر فراخوانده مي ،عدد كه بازيكن به ذهن خود داده است 12متمايز 
در  ،پرتاب كند 12و  7، 3شود توپ را به موقعيت  زماني كه به بازيكن گفته مي

(انتهاي ميز و  3موقعيت شماره  به طور مثالهر ضربه او خصيصه موقعيت 
و موقعيت  كند ميموقعيت در ذهن خود بازنمايي  12سمت چپ مياني) را از بين 

اساس تعامل با آنچه  و بر شود ميبه عنوان نقطه روشن توجه انتخاب  3شماره 
  زند.  مي 3در حافظه دارد، ضربه را به موقعيت 

سال  15گيري كه براي بيشتر از  اي تمرين شناختي تصميم مدل سه مرحله
يك نسبت به تمرين رفتاري كه  ،شود ميميان مربيان در تمامي سطوح استفاده 

). 47در طوالني مدت است ( يباعث يادگيري حركتي بيشتر ،روش سنتي است
 )How( در درجه اول روي چگونگي) Brhavioral training( تمرين رفتارياثر 

   گيري كه مزاياي تمرين تصميم در حالي ؛اجراي يك عمل است
)Decision training (اين است كه چه )What(  اجرا شود. تمرين  بايدحركتي

كه تمرين  در حالي ؛باشد ي ميرفتاري به صورت فيزيكي، تكنيكي و غير شناخت
گيري به صورت فيزيكي، تكنيكي و شناختي است. دستورالعمل تمرين  تصميم

 رفتاري به صورت تمرين جز به كل، تمرين ساده به پيچيده، تأكيد روي تكنيك
كه دستورالعمل  حالي دراست و اين  دروني صورتدستورالعمل تمركز به  و

  به طور بيروني است.  و تمرين كل تاكتيكگيري به صورت  تمرين تصميم
است  تمرينات در تمرين رفتاري به صورت تمرين مسدود با تغييرپذيري كمتر

 ،باشد. همچنين گيري تمرين متغير با تمرين تصادفي غالب مي در تمرين تصميم و
اي و شناسايي و اصالح خطاي بيشتر  گيري بر بازخورد دامنه در تمرين تصميم

توان گفت در تمرين رفتاري سطوح  شود. به طور كلي مي كيد ميأت افرادتوسط 
گيري  كه در تمرين تصميم حالي در ؛دخيل است افرادپاييني از تالش شناختي 

گيري  باشد. نقطه بسيار مهم در تمرين تصميم دخيل مي افرادسطح بااليي از تالش 
از هفت شروع كننده  اين است كه براي طراحي يا انتخاب تمرين يا فعاليت از يكي

هاي خيره شدن  هاي موقعيت، نشانه ، نشانهء هاي شي شناختي كه شامل نشانه
هاي حركتي و  هاي بازيابي حافظه، نشانه هاي زمان واكنش، نشانه چشم، نشانه

 ،اساس آنچه بيان شد ). بر47شود ( استفاده مي است، هاي خودمربيگري نشانه
براي گروه كنترل اجرايي استفاده شد، به نوعي  حاضرتمرين شناختي كه در تحقيق 

هم يكي از هفت عامل شناختي يعني  را كهچ ؛گيري است تمرين شناختي تصميم
دهي از نشانه موقعيت و نشانه  كه براي آغاز تمرين اين هم توجه مورد تمرين بود و

صورت دهي به  دستورالعمل تمرين هك اي استفاده شد و در آخر اين بازيابي حافظه
شاهد گروه  ،اي بود. همچنين تمرين متغير و تصادفي و با استفاده از بازخورد دامنه

بيشتر به صورت تمرين مسدود و تغييرپذيري كم  ،داشتند ساده و معموليكه تمرين 
  و با تكيه بر بازخورد مربي محور بود. 

ساده بدون تمرين شناختي نسبت به تمرين ، تحقيق حاضر بر اساس نتايج
شد. در  حركتيباعث افزايش بيشتر دقت پاسخ در دو مهارت امل شناختي ع

اساس تكاليف حافظه كاري باعث بهبود  تمرين شناختي بر ،توان گفت نهايت مي
تمرين  شايدبدين معني كه  گردد؛ مي افرادكارايي شبكه كنترل اجرايي در 

رل اجرايي توجه اي مرتبط با كنت شناختي باعث بهبود ارتباطات سيناپسي و شبكه
هاي  گيري تمرين شناختي كه به نوعي باعث ايجاد تصميم ،شود. همچنين مي

باعث بهبود بيشتري  ،شود ميهاي مختلف حركتي  له در زمينهأشناختي و حل مس
با ساده بدون عامل شناختي نسبت به تمرين  گروه تمرينيدر دقت پاسخ در 

بر تحقيقات آينده  ،توان گفت ميشود.  محوريت تمرين با تغييرپذيري كمتر مي
(شناخت از طريق  هاي حركتي مهارتهاي شناختي براي انتقال به  روي مهارت

عصبي و مختلف  علومتواند زمينه مهمي در  تمرين) و پرداختن به توجه مي
هايي از قبيل اختالل كودكان مبتال به  براي درمان ناتوانيويژه ه ببخشي  توان

ADHDمزيت باالي تمرينات شناختي اين است كه باشد. رني ، اوتيسم و شيزوف
بيني، يادگيري و  هاي شناختي ديگر از جمله توجه، پيش قابل انتقال به توانايي

هاي  حافظه است. عامل شناختي توجه نقش بسيار مهمي در آموزش و پيشرفت
  هاي پيش دبستاني دارد. تحصيلي براي كودكان حتي در دوره

  
  ها محدوديت

كه در پژوهش حاضر افراد به صورت داوطلبانه شركت كردند، اما ميزان  با اين
  .ها قابل كنترل نبود انگيزه، خواب و رشته تحصيلي آن

  
  پيشنهادها

بدون شك تعميم نتايج پژوهش به موارد مشابه نيازمند پژوهش بيشتر در 
ا تمرينات شناختي با افرادي داراي نيازهاي متفاوت است. تمرينات شناختي ب

بيني، تمركز، حافظه، حل مسأله و  هاي شناختي مختلف مانند پيش مهارت
هاي  هاي موقعيت، محرك هاي شناختي مانند محرك گيري و آغاز كننده تصميم

هاي كينماتيك  هاي حافظه و محرك هاي زمان واكنش، محرك شيء، محرك
قرار هاي جديدي در علوم شناختي مورد تحقيق  توانند به عنوان پژوهش مي

توان تغييراتي در طرز آموزش تمرينات شناختي مانند  گيرند. همچنين، مي
توان  استفاده از بازخوردهاي ويدئويي و دستورالعمل تمركز بيروني ايجاد كرد. مي

از اين نوع تمرينات در كودكان و بزرگساالن داراي اختالالت شناختي، حركتي و 
  .دشان استفاده كر عصبي براي بهبود يادگيري

  
  گيري نتيجه
توان گفت كه تمرين شناختي با تكاليف  با توجه به نتايج به دست آمده، مي

حافظه كاري نه تنها باعث بهبود كنترل اجرايي توجه، بلكه باعث بهبود در 
شود. بنابراين، تمرينات شناختي با تكاليف حافظه كاري  عملكرد حركتي نيز مي

كه هم باعث افزايش در يادگيري و هم نوعي تمرين با تغييرپذيري باال است 
توان از اين نوع تمرين در افرادي با  د. ميگرد پذيري مغز مي باعث انعطاف

و شيزوفرني  ADHDهاي عصبي و شناختي از قبيل اختالالت اوتيسم،  ناتواني
بخشي است؛ به  استفاده كرد. همچنين، تمرينات توجه طلب نوعي روش توان
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طوري كه روش درمان فرايند توجهي باعث بهبود در بيماران با آسيب مغزي نيز 
شود. همچنين اين روش درماني باعث سازگاري بيشتر كودكان مبتال به  مي

ADHD شود در دوران مدرسه و تحصيل مي.  
  

  تشكر و قدرداني
، هايي كه در انجام پژوهش حاضر ما را ياري كردند از تمامي افراد و آزمودني

  .آيد تشكر و قدرداني به عمل مي

References 
1. Olson MH, Hergenhahn BR. An introduction to theories of learning. 9th ed. Boston, MA: Pearson Education; 2013. 
2. Posner MI, Raichle ME. Images of Mind.1st ed. New York, NY: Scientific American Books; 1994. 
3. Posner MI, Petersen SE. The attention system of the human brain. Annu Rev Neurosci 1990; 13: 25-42.  
4. Posner MI, Fan J. Attention as an organ system. In: Pomerantz, JR., editor. Topics in Integrative Neuroscience: From Cells to 

Cognition. 1st ed. New York, NY: Cambridge University Press; 2008. 
5. Posner MI, Rothbart MK. Research on attention networks as a model for the integration of psychological science. Annu Rev 

Psychol 2007; 58: 1-23. 
6. Posner MI. Cognition neuroscience of attention. 2nd ed. New York, NY: Guilford Press; 2011. 
7. Tang YY, Posner MI. Attention training and attention state training. Trends in Cognitive Sciences 2009; 13(5): 222-7. 
8. Green CS, Bavelier D. Action video game modifies visual are certainly not the only ones available. Instead, they selective 

attention. Nature 2003; 423: 534-7. 
9. Memmert D. Pay attention! A review of visual attentional expertise in sport. International Review of Sport and Exercise 

Psychology 2009; 2: 119-38.  
10. Schefke T, Gronek P. Improving attentional processes in sport: defining attention, attentional skills and attention types. 

Studies in physical culture and tourism 2010; 17(4): 295-299.  
11. Erickson KI, Colcombe SJ, Wadhwa R, Bherer L, Peterson MS, et al. Training-induced plasticity in older adults: Effects of 

training on hemispheric asymmetry. Neurobiology of Aging 2007; 28: 272-83.  
12. Bherer L, Kramer AF, Peterson JS, Colcombe S, Erickson K, et al. Training effects on dual-task performance: Are there age-

related differences in plasticity of attentional control? Psychology and Aging 2005; 20: 695-709. 
13. Rueda MR, Rothbart MK, McCandliss BD, Saccomanno L, Posner MI. Training, maturation, and genetic influences on the 

development of executive attention. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 2005; 102(41): 14931-6. 
14. Klingberg T, Fernell E, Olesen P, Johnson M, Gustafsson P, et al. Computerized training of working memory in children with 

ADHD in a randomized, controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2005; 44: 
177-86. 

15. Voss MW, Kramer AF, Basak C, Prakash RS, Roberts B. Are expert athletes ‘expert’ in the cognitive laboratory? A meta-
analytic review of cognition and sport expertise. Applied Cognitive Psychology 2010; 24: 812-26. 

16. Kasper RW, Elliott JC, Giesbrecht B. Multiple measures of visual attention predict novice motor skill performance when 
attention is focused externally. Human movement science 2012; 11: 1-14.  

17. Eriksen BA, and Eriksen CW. Effects of noise letters upon the identification of a target letter in a nonsearch task. Percept. Box 
2. Comparing features of AT with AST Psychophys 1974; 16: 143–9. 

18. Kane M, Engle R. The role of prefrontal cortex in working-memory capacity, executive attention, and general fluid 
intelligence: An individual-differences perspective. Psychonomic Bulletin and Review 2002; 9: 637-71. 

19. Rogers RD, Monsell S. Costs of a predictable switch between simple cognitive tasks. Journal of Experimental Psychology: 
General 1995; 124: 207-31. 

20. Miller EK. The prefrontal cortex and cognitive control. Nature Reviews. Neuroscience 2000; 1: 59-65. 
21. Hillman CH., Erickson KI, Kramer AF. Be smart, exercise your heart: Exercise effects on brain and cognition. Nature 

Reviews. Neuroscience 2008; 9: 58–65. 
22. Jaeggi SM, Buschkuehl M, Jonides J, Perrig WJ. Improving fluid intelligence with training tested. It seems likely that AT is a 

consequence of deep and on working memory. Proc Natl Acad Sci USA 2008; 105: 6829-33. 
23. Vickers JN. Decision training: an innovative approach to coaching. Canadian Journal for Women Coach 2003; 3: 3-9. 
24. Lees A, Cabello D, Torres G. Science and racket sports IV. 1st ed. Taylor and Francis, Routledge; 2009.  
25. Fan J, McCandliss BD, Sommer T, Raz A, Posner MI. Testing the efficiency and independence of attentional networks. 

Journal of Cognitive Neuroscience 2002; 14: 340-7. 
26. Poolton JM, Masters RSW, Maxwell JP. The influence of analogy learning on decision-making in table tennis: Evidence from 

behavioural data. Psychology of sport and exercise 2006; 7(6): 677-88.  
27. Rueda MR, Checa P, Combita LM. Enhanced efficiency of the executive attention network after training on preschool 

children: Immediate changes and effects after two months. Developmental cognitive neuroscience 2012; 25: S192-S204. 
28. Klingberg T, Forssberg H, Westerberg H. Training of working memory in children with ADHD. Journal of Clinical and 

Experimental Neuropsychology 2002; 24: 781-91. 
29. Olesen PJ, Westerberg H, Klingberg T. Increased prefrontal and parietal activity after training of working memory.Nature. 

Neuroscience 2004; 7: 75-9. 
30. Thorell LB, Lindqvist S, Bergman S, Bohlin G, Klingberg T. Training and transfer effects of executive function in preschool 



  

  
  

www.mui.ac.ir  

و همكاران زهرا فتحي رضائيحركتيو دقت پاسخر كارايي شبكه كنترل اجرايي توجهي باثر تمرين شناخت

 1394191مرداد و شهريور/3/ شماره 11پژوهش در علوم توانبخشي/ سال 

children. Developmental Science 2008; 11(6): 969-76. 
31. Owen AM, Hampshire A, Grahn JA, Stenton R, Dajani S, et al. Putting brain training to the test. Nature 2010; 456(7299):  

1-13. 
32. Beck SJ, Hanson CA, Puffenberger SS, Benninger KL, Benninger WB. A controlled trial of working memory training for 

children and adolescents with ADHD. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology 2010; 39(6): 825-36.  
33. Persson J, Reuter-Lorenz PA. Gaining control: training executive function and far transfer of the ability to resolve 

interference.Psychol Sci 2008; 19: 881-8. 
34. Voss MW, Prakash RS, Erickson KI, Boot WR, Basak C, et al. Effects of training strategies implemented in a complex 

videogame on functional connectivity of attentional networks. NeuroImage 2012; 59: 138-48.  
35. Pontifex MB, Hillman CH, Fernhall B, Thompson KM, Valentini TA. The effect of acute aerobic and resistance exercise on 

working memory. Medicine and Science in Sports and Exercise 2009; 41(4): 927-34.  
36. Roca A, Ford PR, McRobert AP, Williams AM. Identifying the processes underpinning anticipation and decision-making in a 

dynamic time-constrained task. Cogn process 2011; 12: 301-10. 
37. Hogervorst E, Riedel W, Jeukendrup A, Jolles J. Cognitive performance after strenuous physical exercise. Percept Mot Skills 

1996; 83(2): 479-88. 
38. Lichtman S, Poser EG. The effects of exercise on mood and cognitive functioning. J Psychosom Res 1983; 27:43-52. 
39. Huertas F, Zahonero J, Sanabria D, Lupianez J. Functioning of the attentional networks at rest vs. durin acute bouts of aerobic 

exercise. Journal of Sport and Exercise Psychology 2011; 33: 649-65. 
40. Etnier JL, Chang YK. The effect of physical activity on executive function: A brief commentary on definitions, measurement 

issues, and the current state of the literature. Journal of Sport and Exercise Psychology 2009; 31: 469-83. 
41. Nougier V, Ripoll H, Stein JF. Orienting of attention with highly skilled athletes. International Journal of Sport Psychology 

1989; 20: 205-23. 
42. Mann DTY, Williams AM, Ward P, Janelle CM. Perceptual-cognitive expertise in sport: a meta analysis. Journal of Sport and 

Exercise Psychology 2007; 29: 457-78. 
43. Miles CAL, Vine SJ, Wood G, Vickers JN, Wilson MR. Quiet eye training improves throw and catch performance in children. 

Psychology of Sport and Exercise 2014; 15(5): 511-5. 
44. Raab M, Masters RSW, Maxwell JP. Improving the how and what decisions of elite table tennis players. Human movement 

science 2005; 24: 326-44.  
45. Buckolz E, Prapavessis H, Fairs J. Advance cues and their use in predictingtennis passing shots. Canadian Journal of Sport 

Science 1988; 13(1): 20-30. 
46. Ericsson KA, Kintsch W. Long-term working memory. Psychological Review 1995; 102: 211-45. 
47. Vickers JN. Perception, cognition and decision training: The quiet eye in action.1st ed. Champaign, IL: Human Kinetics 

Publishers; 2007. 
48. Sternberg R. Cognitive psychology.4th ed. Belmont, CA: Wadsworth Publishing; 2005. 



  

 
1- Assistant Professor, Department of Motor Behavior, School of Physical Education and Sport Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran 
2- Associate Professor, Department of Motor Behavior, School of Physical Education and Sport Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 
3- Professor, Department of Motor Behavior, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran 
4- Assistant Professor, Department of Motor Behavior, School of Physical Education and Sport Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran 
Corresponding Author: Zahra Fathirezaie, Email: zahra.fathirezaie@gmail.com 
 

  
  

www.mui.ac.ir  

و همكاران زهرا فتحي رضائيو دقت پاسخ حركتير كارايي شبكه كنترل اجرايي توجهي باثر تمرين شناخت

 1394مرداد و شهريور / 3/ شماره 11پژوهش در علوم توانبخشي/ سال  192

Effect of Cognitive Training on Efficiency of Executive Control Network of Attention 
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Abstract 
 

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive training by working memory tasks 
on executive control network efficiency and accuracy of response. 
Materials and Methods: The design of the study was semi-experimental with pretest and posttest. A total of 20 girl 
students participated in study. Cognitive group (n = 10) received visuospatial working memory training and control 
group (n = 10) have did usual training of table tennis without cognitive factor in two task. Participants performed 
attention networks test and accuracy response in pre and post of 8 sessions of training. Data were analyzed by means 
of statistical methods of repeated measures ANOVA and SPSS software in the significant level of 0.05. 
Results: Results of repeated measures ANOVA showed significant differences between two group in each factor 
(executive control network efficiency and accuracy of response). Cognitive training group showed improvement in 
executive control network efficiency while control group didn’t showed. Response of accuracy was improved in both 
group but cognitive training group showed more improvement rather than control. 
Conclusion: Based on study results, it seems that cognitive training has positive effect on neural network efficiency 
and response accuracy and this issue indicates increased effect of intra network communication and the flexibility of 
the brain toward repeating and practicing. And, this issue shows the effect of increasing the intra-network 
communications and the flexibility of the brain toward repeating and practicing. Therefore, it might be said that 
cognitive training has more positive effects on performance and cognitive abilities due to the involvement of more 
cognitive capabilities such as memory, attention, perception and also more involvement of brain networks and 
facilitate of synaptic connection. 
Keywords: Attentional networks, Executive control, Cognitive training, Working memory, Visuospatial, Accuracy 
of response 
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