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ملخص
األطفال بأداءمقارنةالتوحدطيفاضطرابذوي األطفاللدى ة ملالعارةالذاكمكوناتأداءحصبفالدراسة ھذهتمتاھ

.التوحد طيفاضطرابذوياألطفاللدىالعاملةالذاكرةتغالاشكيفيةاستكشاففياألساسيھدفھاتمثلو.األسوياء

من طفال17ومطينبنموونيتمتعطفال17(مجموعتينعلى عونيتوزالسننفسمنطفال34منالدراسة عينةوتكونت
األرقام عة ساختبارالعادية،األرقام سعةاختبار(اختباراتثالثةلالعينةإخضاع تم وقد). التوحدطيف اضطرابذوي

ذوي األطفال دىلالعاملةاكرة الذفيةاضح وقصوراتوجودنع الدارسةنتائجأسفرتو). النمطمھمةواختبارالمعكوسة
تعلقسواءالعاملة؛الذاكرةتدخلتطلبتالتيالمھامفيواضح،بشكللقصورات،اھذهرظھتتمو.التوحدطيفبرااضط
في والمكانيةالبصريةالمعلوماتوصيانةتخزينأو) اللفظيةالمعلومات(الخطابإلىندتستالتيالموادوصيانةبحفظاألمر

إليھا توصلتالتي الخالصاتضوءعلى ةاس الدرئجنتامناقشةتمتير،خاألوفي. وجيزةمنيةزلمدةالعاملةكرةالذا
.السابقةاساتالدرنتائجمعالدراسة ھذهخالصاتتطابقمنھاتبينوقد.السابقةالدراسات

.التوحدطيفاضطراب؛العاملةالذاكرة: المفتاحیةالكلمات
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Abstract

This study examines the performance of working memory components in children with 

autism spectrum disorder in comparison to normal children. This study aimed at exploring 

the functioning of working memory in children with autism spectrum disorder. The sample 

consisted of 34 children having the same age (distributed to 17 normal children, and 17 

children with autism spectrum disorder). We administered the following three tests (forward 

digit span, backward digit span, and pattern task) were conducted. The results of this study 

showed that there are clear deficiencies in working memory in children with autism 

spectrum disorder. These deficits appear in tasks that require working memory intervention; 

whether it is related to the maintenance of speechbased materials (verbal information), or

storage and maintenance of visual and spatial information in working memory for a short 

period of time. Finally, we discussed the results based on the results of previous studies 

about working memory and autism spectrum disorder. The conclusions of our study 

confirmed the results of the previous studies.

Keywords: Working memory ; Autism spectrum disorder.
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مقدمة
في يتركهذيالواألثر، Autism Spectrum disorderالتوحدطيفاضطراببتحديدالمتزايداالھتمام يعد
الذيالتمويليوالتحدياليوميةاةالحيفييتطلبهلذيالدعم واوالعالجالمصابيندرااألفلعائلةجدانيةالوالحالة

لكلبالنسبةبالغةوأھميةلويةأوبيوم،اليحظى،التوحدطيفاضطرابجعلتالتيالعواملأھممنيفرضه،
مصطلحيرطوتيعود. اإلنسانوقوحقالعامةصحةالعلىنھريوالساتخصصاتهم مشاربالباحثين

نمائيقصورإلىويحيل،WingLorna3وينغلورنانجليزيةاألةلنفسياالطبيبةإلىلتوحدافطياضطراب
إلىراجعوذلكمحضة،سلوكيةمعاييرعلىيعتمدتشخيصهزاليالدماغ،للعاديغيرنموعنينتجشديدعصبي
.بهالمرتبطةةالبيولوجيماتبالعالقةدقيمعرفةغياب

:التاليةالمعاييرىعليصهاشختيعتمدردةمنفدة وحالتوحدطيفاضطرابكليشو

قائمةوجود) ب(النمو؛فيعامبتأخرتفسرالالتياالجتماعيوالتفاعلالتواصلفيدائمةقصورات) أ(
يمكن كنل(المبكرةالطفولةمنذاألعراضرظهو) ج(ات؛واالھتماماألنشطةالسلوكات،منمتكررةأو/ومحدودة 

وجود) د(؛)المصابللطفلالمحدودة القدراتاالجتماعيةطلباتمتالزواجتتعندماالإتامشكلبتتمظهرأال
الذكرالسالفةالسلوكيةاألعراضإن). APA،2013(اليوميةحياتهفيالطفللدىمحدودونشاطصعوبات
ة،التنفيذيبةالمراقفيمشاكلاللغوية،اتورالقص: قبيلمنرفيةالمعالقصوراتمنبعددثيقوبشكلمرتبطة
علىركيزالتبدلالتفاصيلعلىالتركيزإلىوالميلاآلخرينلألفرادالذھنيةالحاالتاستنباطفيكبيرةاتصعوب
).2011وآخرون،Kenworthy(الخارجيةللموضوعاتالعامالمعنىأوالشكل

د،التوحفطياضطرابصتشخييفارئيسيعنصرايشكلالالمعرفيةالقدراتيفالقصورأنمنالرغمىعل
70أو65منلأقذكاءبمعدلالمتدنياألداءذيالتوحدبينتمييزايضعونماغالباوالباحثينالممارسينفإن

السيكولوجيةالنورولقصوراتاأنمنرغمالوعلى.70أو65منأكبرذكاءبمعدلالعالياألداءذيوالتوحد
دالةمعرفيةقصوراتيُظهرونالتوحدطيفباضطرايذواألفرادمنديدالعفإنللتشخيص،يارامعتمثل

)Habib،األطفاللدىالعاملةالذاكرة اشتغالفيالخللنمكمنتبياإلىالدراسةھذه سعتلهذا،)2019وآخرون
 cognitiveالمعرفيالمشخاصيدتحدإطارفيلحاليةاالدراسةإشكاليةتندرجذإ،التوحدطيفاضطرابذوي

profileالذاكرة مكوناتتقييمعلىفيهاالتركيزوجرىالتوحد،طيفاضطرابذوياألطفاللدىملةعاالرةاكللذ
بأداءمقارنتهودالتوحطيفاضطرابذوياألطفالأداءلفحصسيكولوجيةاختباراتعلىباالعتمادملةالعا

معطياتعلىوالحصول،ينجموعتلمابينالموجودةوقلفراعندالوقوفبغيةيدعابنمويتمتعونينالذاألطفال
الذاكرةفيقصوراتمنالتوحدطيفاضطرابذوياألطفاليعانيھل: التاليةالتساؤالتعلىالضوءتسلط

انتقائيةتقصوراأنهاأمككل،العاملةالذاكرةتخصوراتلقصاھذه فهلقصورات،وجودثبتوإذاال؟أمالعاملة
متضررة؟وغيرسليمةاألخرىوناتالمكتظلمابيندحدممكونفيهاابيص)يةتفضيلأو(

ذوياألطفاللدىمتضررة العاملةالذاكرةمكوناتكلإن: ييلماافترضناالذكرالسالفةاألسئلةمنانطالقا
.ةعامالالساكنةمنلفئةاھذه ندعانتقائيةتقصوراوجودعنديثللحمجالالوالتوحد،طيفاضطراب

تعلمفياألھميةبالغةصعوباتيواجهونالعاملة،الذاكرة أداءفيضعفاظهرونيالذينلاألطفامعظم إن
التيعلم التنشطةأءأثنالهمالمقدمةالتعليماتتتبعفيكبيرةصعوبةيجدونإذوالحساب،القراءة اتمهارواكتساب

الحفاظفيكبيرةصعوبةيجدونم كونهلىإباإلضافةلهم،ةنسببالمفهومةغيربدوتإذوالتخزين،معالجةالتتطلب
التالميذلدىالمالحظالتعلم ضعففإنوبالتاليمشتتا،م انتباھهيكونماغالباإذالتركيز؛أوالمستمراالنتباه على
،)Gathercole،2008(ملةعاالذاكرتهمفيضعفوأعجزبوجودمباشربشكلبطيرتالمدرسية،األنشطةفي
ھذه علىالتغلبمنالتالميذھؤالءيتمكنلنالحاالت،ھذه مثلفيالمبكرالتدخلبدونهأنإلىرة اإلشاتسبقوقد

Alloway(لخصوصاهوجعلىاألكاديميةنجاحاتهم احتمالمنوتقللمعهم تستمرأنالممكنومنصعوبات،ال

).Gathercole،2006و

الميدان،ھذافيالجديةالمساھمةفيساساأكمنتالتوحدطيفطراباضفيالعاملةالذاكرة صفحأھميةإن
أمامالمجالسيفتحونالفئة،ھذه لدىالعاملةالذاكرة وراتقصوامتدادطبيعةتحديدمنالباحثونتمكنإذاحيث

الالتوحدنبأمنهايماناإالتوحد، طيفاضطرابمفهومستعمالالالبدايةفيدعتالتييزيةنجلاأليةفسناليبةبالطھيgWinLornaغينونالور3
سسين المؤبينمنةدحاوتعتبروينغلورناأنإلىھناشارةاإلتجدروالضطراب، النفسادراجميشكلبلمتمايزةفرعيةأنواعأوفئاتضمنيت

.ارجلتنأيفلتوحدليةنالوطيةمعللج
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المعرفية اتهماءكفوتطويرتنميةمنادفراألھؤالءيتمكنحتىالوظيفة،ھذه ھيلتأقصدرمبكالللتدخلالممارسين
قصوراتلوأفضلواضحفهموبلوغتحقيقجداالمفيدمنويبدلهذا. مهنيالسوسيواالندماجوتحقيقةعيجتمااالو

قدراتيروتطوتحسينفيليةفعالهاية،تدخلبرامجوبناءخلقفيواستثمارهاألفراد،ھؤالءلدىالعاملةالذاكرة
.cognitive trainingيرفالمعيبالتدرعلىتعتمديالتالتأھيلبرامجاصةخالفئة،ھذه 

علم نظروجهةمنالتوحدطيفباضطراذوياألفرادعندتتمظهرالتيالسلوكيةاألعراضتفسيرأجلمن
: يةالتالالنظرياتفيأبرزھاجلىتتتفسيرية،نماذجعدة اقتراحتم،المعرفيالنفس

الذھنةرینظعجزنظریة-
mindالذھننظريةجزعةنظريتنطلق deficit theoryأحدفيالشذوذأنمفادھاأساسيةفرضيةمن
األساسيةالمظاھربعضفهم علىالقدرةعدمإلىيقودأنيمكن(social brain)االجتماعيالدماغمكونات

يمكنماعلىدرةالقمتلكونيالوحدلتاطيفاضطرابذوياداألفرأنعلىلذھنانظريةعجزؤكدويللتواصل،
منالذھنيةالحاالتواستنباطللذاتذھنيةحاالتإسنادعلىقادرينغيرأوmentalizationذھينلتبايهسمنأن

).1985وآخرون،Baron-Cohen(اآلخريناألفراد

المركزيالتماسكضعفنظریة-
ذويألفرادانأعلىweak central coherence theoryكزيالمركالتماسضعفنظريةكدتؤ

علىالتركيزإلىھؤالءيميلإذالمعلومات،معالجةفينوعياومختلفاأسلوبايُظهرونحدتواليفطاضطراب
 Localلمحليةاةالمعالج(ومعالجتهاالوضعياتأواألشياءبتفاصيلالمرتبطةالمعلوماتأوجزئياتال

processing (ام العابمعناھاالھتمام عوض)لةشامالالمعالجةglobal processing) (Frith،1989 .(ترى
طيفاضطرابذوياألطفالمنهانييعاالتياألساسيةأوليةواألالمعرفيةاإلعاقاتأنوزمالؤھا" فريثتاأو"

التيرةلقداإلىالمركزيالتماسكويشيرالمركزي،كالتماسفبضعتهسمماإلىالفتقارھم باألساستعودالتوحد،
لكي بهم،المحيطةالبيئةمنالمستقاة المعلوماتوتنظيم جمعإلىوتدفعهمجيتدريكلبشالعاديينطفالاأللدىتنشأ

صدھمومقارينآلخاأفكارقراءة خاللمنيواجهها،التيللمواقفشامالوفهماتفسيرايقدم أنإلىمنهم الفرديصل
.)seperonza،2009وvaleri(همةالمالبيئيةيحاتتلملوااإلشاراتمنغيرھاووإيماءاتهم

التنفیذیةالوظائفاختاللنظریة-
النماذجأھم بينمنالتوحدفيexecutive dysfunction theoryالتنفيذيةالوظائفاختاللنظريةتعتبر
اساأسالمتمثلةالتوحد،فطياضطرابفيتماعيةاالجغيرالمظاھرتفسيرفييركبحدإلىنجحتالتيالتفسيرية

اضطرابذوياألفراديبديهاالتيالشذوذاتمعظمأنالنظريةھذهرواديرى. معاكيلووالسفيالمعرالبعدينفي
لكبح،اتخطيط،ال:قبيلمنالتنفيذيةالوظائفكوناتمأحدفياختالالتبوجودوطيدة عالقةلهاوحدالتطيف

ھذه لظهورلىواألرھاصاتإلاتعود).Hill،2004(عاملةالوالذاكرة التنظيم ة،يتالذاالمراقبةھنية،الذالمرونة
األفراديبديهاالتياألعراضأنحظاالحيث) Maurer)1978" مورر"وDamasio" دامازيو"إلىالنظرية

فيإصابةمننويعانالذيناألفراديبديهاالتيلوكيةالسعراضاألمعوتتطابقتتشابهالتوحدطيفاضطرابذوي
.frontal lobeهيلجباالفص

تنفيذيةالالوظائفتشكلعام،بشكل. لهاوموحدواحدتعريفيوجدالإذواسعا،بناءالتنفيذيةائفوظالثلتم
المشاكل،حل،التحويلرة،المبادالتخطيط،: قبيلمنالقدراتمنللعديدumbrella termمظلةمصطلح

؛2008وآخرون،Chan(لةامالعة كروالذاالكبح،self-controlالذاتيةراقبةملا،monitoringراقبةالم
JuradoوRosselli،2007 .(اإلنسانيةالمعرفيةفيمهمادوراتلعبنهاكوفيتتجلىالعاملةالذاكرةأھميةإن

تشكل يضاأوكونها،)2019خرون،وآHabib(خاصشكلبنفيذيةالتالوظائففيمركزياودوراعام،بشكل
معمحادثةإجراءبصددماشخصيكونحينماالحصر،الالمثالبيلسعلى،مياليولالشتغالسيةسااألالدعامة

وفي،الشخصذلكطرفمنلهيقالمايتذكرأنينبغيإذبالضرورة،العاملةكرة الذايحتاجفهومعين،خصش
تلكھياملةلعافالذاكرةالتاليوب.)2017وآخرون،Wang(عليهللردسيقولهمافيمليايفكرأنبيج،لوقتاسنف

للسلوكالزمنيةاالستمراريةلدعمةنشيطحالةفيبالمعلوماتاالحتفاظيتم خاللهامنالتيالسيرورة
)Baddeley،1986.(
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التوحدجالمفيكبيرباھتمام ذيةالتنفيالوظائفات مكونمنهماممكوناباعتبارھاالعاملةالذاكرة حظيتلقد
Boucher(التوحدطيفاضطرابذوياألفرادلدىفحصهاالباحثيننملعديدالواحإذاألخيرة،قودالعخالل

أنالدراساتمنمجموعةأكدت). 2017وآخرون،Wang؛2014خرون،وآKercood؛2012وآخرون،
، )Gathercole،2006وAlloway(تعلم الواضطراباتةالعاملالذاكرة قصوراتبيناقوثيارتباطاھناك

والتفكيرالمستمراالنتباهتخصالتيالمعرفيةوالقصوراتالسلوكيبالتضبيطالصلةتذاشاكللمامنوالعديد
قرار اإلتم هأنإلىأيضااإلشارة تجدر). McEvoy،1994وOzonoff؛2014وآخرون،Kercood(المجرد

التواصلفيتقصوراالبعالقةلهالتوحدافطياضطرابذويفرادألاعندالعاملةلذاكرة افيالقصوراتبأن
المتكررة السلوكيةراضواألع) 2012وآخرون،Oliveras-Rantas؛2002،وآخرونGilotty(االجتماعي
).2013وآخرون،Sachse؛2005وآخرون،Lopez(والمحدودة

high-functioning autismالعالياألداءويذلتوحداطيفاضطرابيذواألطفالألداءاِرنةمقدراسةفي

أخرى،معرفيةومهام المعرفيةةوالمرونالتخطيطتدابيريخصفيماالحركةوفرطاالنتباهقصورذويالاألطفو
والمرونةالتخطيط(العاملةاكرةالذمهام فيكبيرةصعوباتيواجهوناألداءعاليالتوحدذويالمشاركينأنتبين

من مجموعةأجراھامقارنةدراساتفيو). 2004وآخرون،Guerts(رىاألخبالمجموعةارنةقم) فيةالمعر
اضطرابذويأفرادبين) 2005(وآخرونLandaالنداو) 2005(وآخرونGoldbergغلدبرغالباحثين

والثانية لىوألاالمجموعةبينمقارنةالمنبينتأخرى،باتاضطرامنيعانونوأفرادعاديينوأفرادالتوحدطيف
كثيرة أخطاءارتكبواحيثالتوحد،طيفاضطرابذوياألفرادلدىلعاملةاذاكرة الأداءفيانخفاضاناكھأن

لةالعاموالذاكرة العاملةالذاكرةسعةالتخطيط،المعرفية،المرونةتتطلبالتيام المهفيضعيفاأداءوأظهروا
ذويرادفاألأنىإل) 2016(وآخرونMacizoماسيزوصلتوو. ةمالمهتعقيديزداددماعنخاصة،المكانية

نمطي،بنمونيتمتعوالذيناألفرادمعمقارنةجداضعيفافونولوجيااسترجاعايظهرونالتوحدطيفاضطراب
البينماالعاديين،فالاألطلدىالوقتورمرمعواضحبشكلتنموالعاملةالذاكرةأنالحظوافقدھذامنواألكثر

المراحلأو(السنمتغيرأنيعنيالذياألمرالتوحد،طيفاباضطرويذاألطفالعندنموالمنالنمطھذايوجد
.الفئةھذه عندالعاملةرةالذاكقصوراتتجليفييؤثرقد) العمرية

بااضطرذوياألفرادلدىالعاملةالذاكرة راتقصوتحديدفيتنجحلمالدراساتبعضأنمنالرغمعلى
الدراساتمنالعديدفإن،)Strayer،2001وOzonoff؛Holyoak،2010وMorsanyi(التوحدطيف

كلإلىيمتدالعجزوھذاالتوحد،طيفاضطرابذوياألفرادلدىالعاملةالذاكرة فيعجزوجودضحتأو
Luna(الرشدلةمرحىلإالمبكرةالطفولةلةمرحمنأيللفرد؛ةمريالعالمراحلمختلفوفيالنموجوانب

فحصالتوحد،مجالفيالعاملةالذاكرةاشتغالتحديدلتواحالتيلىواألساتراالدىحدإفي). 2007خرون،وآ
واألفرادالتوحدطيفاضطرابذوياألفرادلدىالبصريةالعاملةرةالذاك) 1999(وزمالؤهMorrisموريس

executive golfالتنفيذيةفغوللامهمةعلىالعتمادابوذلكالذكاء،دلومعلسنانفسمنينالعادي task)اختبار
يُظهرونالتوحدطيفاضطرابذوياألفرادأنوتبين،)المعرفيةوالشحنةالبصريةاالستراتيجياتتكوينيقيس

حينيف،)الغولفكرات8إلى6نم(رتفعةمةالذاكرشحنةتكونعندمافقطالبصريةالعاملةالذاكرةفيقصورا
غولدبرغ وLandaالندامنكلوجدمماثلةدراسةوفي. بصريةالجياتتياالستراتكوينفيعجزأييظهروالم 

Goldberg)2005 (التوحدذوياألطفالاختبراإذالمستخدمة،القياسأداةفياالختالفرغمتقريبا،النتائجنفس
األداء ليعاتوحدالذوياألطفالبأنحظاوالالبصرية،السعةةمهمعلىباالعتمادينعاديالطفالواألاألداءعالي

).بنود8(مرتفعةأوعاليةالذاكرةشحنةتكونعندمافقطكثيرةأخطاءيرتكبون

راتتغيالمدورعلىفيهاالتركيزجرى،)2017(وآخرونYa Wangياوانغلـحليليةتميطادراسةمنتأكد
ھناكأناالضطراب،اھذويذلدىالعاملةذاكرة التوقصوراالتوحدطيفباضطرابينالعالقةفييطةالوس

بمتغيرترتبطالالقصوراتھذهأنإالالتوحد،طيفاضطرابذويلدىالعاملةالذاكرة اشتغالفيدالةقصورات
تحليلنتائجوأفضت.وراتلقصاذهھشدةلىعرتؤثالابدورھالتيالمعرفيةالمعالجةبمكوناتوالالسن

العاملةبالذاكرة مقارنةكبيرة بدرجةتتضررالمكانيةالبصريةلةالعامة الذاكرأنإلىقيقدلكبشالمتوسطات
ماالنتيجةھذه تجدو. أخرىحاالتفيسليمةوتبقىلحاالتابعضفيحدة أقلبدرجةتصابالتيالفونولوجية

يةاسأسنتيجةإلىوصالتثيح،)Shiwa)2018وايشوFunabikiابكيفنمنلكبهاام قةدراسفييؤكدھا
فيوتحديداالبصرية،العاملةالذاكرة فيرئيسيةقصوراتلديهم التوحدطيفاضطرابذوياألفرادأنھادامؤ
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Allowayيلواآهافيقارنتد،العهحديثةدراسةنتائجمعتتقاطعالنتيجةھذهأنغير. السريعةالبصريةالمعالجة

بينالرابطتحديدبهدفالديسليكسياذويالاألطفوالتوحدطيفاضطرابويذاألطفالبين) 2019(وآخرون
فيمتدنياأداءيظهرونالتوحدطيفاضطرابذوياألطفالأنوالحظواالمستمر،واالنتباه العاملةالذاكرة 

االختباراتفيهمدائأأنغير،ديسليكسيالاذويباألطفالنةقارماءالذكاملومعالعاملةللذاكرة اللفظيةاالختبارات
فيمهماراتغيالترابطتحليلأظهرقدذلكىعلة ووعال. متشابهاكانالذكاءومعاملالعاملةلذاكرة لبصريةال

ذويفالاألطقيضنىعل) المرتكبةواألخطاءالدقة(التوحدطيفاضطرابذوياألطفاللدىمستمرالاالنتباه
.الديسليكسيا

ھذه أنكونالأو: العواملمنمجموعةإلىرده كنيمابقةلساالدراساتنتائجاينبتوراءالكامنلسبباإن
تبعاالمكانيةالبصريةالعاملةوالذاكرةاللفظيةعاملةالالذاكرةبينالفصلأوالتفريقمبدإعلىتعتمدلمالدراسات

جة دربالتتشكلعاملةالرةالذاكأنيفترض) 1986(وآخرونليبادوذجنمإنيثح،Baddeleyيبادللنموذج
المبنية المعلوماتمعالجةعنالمسؤولالنظاموھوالفونولوجيةالحلقة) 1: (تابعيننونظاميتنفيذمركزمنلىواأل

ةالبصرياتلمعلوماةومعالجتحليلعنالمسؤولالنظام وھوالمكانيةالبصريةالمفكرة) 2(طاب؛الخعلى
منفصلبشكلالعاملةالذاكرةمكوناتفحصتالتيتدراساالأنھوالذكرفةالالسالفكرة يدعمماإن.والمكانية
الذاكرة بينماالتوحدطيفاضطرابذويداألفرالدىعاجزةالبصريةالعاملةالذاكرةأنمفادھانتيجةإلىتوصلت
المهامأنياانث. )2005وآخرون،Williams؛2010ن،وآخروCui(ضررةمتوغيرسليمةالفونولوجيةالعاملة

ھذه ألننتائجهاتباينفيدورلهايكونأنيمكنالدراساتھذه فيالعاملةالذاكرةلقياسكأدواتيارھاختاتم تيال
كالتحريوةالصيانفيأساساالمتمثلةالمعرفيةللمعالجةمختلفةمكوناتتتضمنأنكنيماالختبارات

manipulation،الصيانةمكونايشملخرآلابعضالوفقطالصيانةنكومنتضمياالختباراتھذه فبعض
digit span forward) العادية(األماميةاألرقام سعةمهمةتعتبرالحصر،الالمثالسبيلعلىمعا،والتحريك

لكنالعاملة،الذاكرة داءألقياستختبارااdigit span backward) المعكوسة(الخلفيةاألرقام سعةومهمة
Redick(معاوالتحريكالصيانةمكونايفحصالثانياالختباربينماطفقيانةلصامكونيقيسلواألاراالختب

).Lindsey،2013و

الدراسةمفاھیم
لتوحداطیفاضطراب-

.ةممهمعرفيةتقصوراىإلويؤدي،ةالطفولمنالمبكرةالمرحلةفييظهرعصبيانمائيااضطرابابهنعني
فيدائمعجزوجودتخصاألولى: أساسيتينفئتينفيدرجتنيكيةينلكإأعراضشكليفراتالقصوھذه تتمظهر
فيالمالحظةوالنمطيةالمتكررة السلوكاتوالمحدودة باألنشطةترتبطوالثانية،االجتماعيالتواصلقدرات
.متنوعةسياقات

ملةالعاالذاكرة-
مؤقتبشكلوتخزينبمعالجةلطفللمحتسالتيالتنفيذيةةقدرال/المعرفيةالوظيفةإلىالعاملةلذاكرةبانحيل
...).السمعيةوالبصرية(الحسيةالصيغياتمختلفعبر) الذھن(المعرفينظامهتلجالتيالمعلوماتمختلف

الدراسةوأدواتمنھج

الدراسةعینة-1
م التعليمنلواألرلطواتالميذمنمجموعةنتتضمأولىةمجموع؛ينمجموعتمنالدراسةعينةتتألف

يكونواأالبشرطانتقاؤھم تم ،)سنة12و6بينماسنهم حوايتر(وتلميذة تلميذا17إلىعددھم يصلسياألسا
ة وعومجم،رفيالمعأدائهم علىتؤثرأنشأنهامنذھنيةأوحركيةأوحسيةإعاقةأوضويعمرضبأيمصابين

12و6بينماسنهمحوايتر(لتوحداطيفبراباضطإصابتهميصشختمتالذيناألطفالمنةمجموعتشملةثاني

أواالنتباه تشتتوالحركةكفرطالتوحدطيفالضطرابمصاحباضطرابلديهميكونأالكذلكوبشرط،)سنة
.إلخ....ريتساندروم 
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الدراسةأدوات-2
حدعلىلمرضىوايينادالعلألفرادملةلعااالذاكرة مكوناتقييم تلاختباراتثالثةىعلدراسةالھذهفياعتمدنا

بشكلنوالتخزيالمعالجةعلىالعاملةالذاكرة قدرةلقياسعادة يوظفالذيالمعكوسةاألرقام اختباروتشمل.سواء
تمالذياديةعالاألرقام سعةبارختاثم ؛ديدالتحوجهعلىالتنفيذمركزقياسأجلمنكذلكاستخدامهويتمعام،

البصريةالمفكرةتقييمفييستخدم الذيWilsonولسونلـالنمطمهمةواختبار؛وجيةولالفونالحلقةيمتقيلتوظيفه

التجريبية الدراساتألنتحديدا،البصريالسجللتقييم عادةيوظفختباراالھذاأنإلىاإلشارة وينبغي،المكانية
يجرياألخيروھذا،لمكانيابصريالينالسجلبينصلالفوأالتمييزإمكانيةحيتتالعصبيسالنفلمعفييثةلحدا

".كورسيمكعبات"اختبارعلىباالعتمادعادة تقييمه

اإلحصائیةاألسالیب-3
اتوسطالمتحسابعلىعملناحيث،STATISTICAبرنامجعلىاإلحصائيةالمعطياتجةمعالفياعتمدنا

الترابطلعالقاتالعامليالتحليلإلىةافاإلضب.حدة علىمجموعةكللالنمطيةوالفروقصوىقالوالقيم االدنيمقيوال
.االختباراتمختلففياألطفالأداءاتبين

الدراسةنتائــــج

المجموعتینلكالالنمطیةوالفروقالقصوىوالقیمالدنیالقیمواالمتوسطات-1

نادییلعااألطفالبأداءةصخاالالنمطیةوالفروقىووالقصالدنیاوالقیممتوسطاتال)1(جدول

النمطي الفارقاألقصى الحد المتوسط األدنى الحد 
23,8251,01العادية األرقامسعة

12,6440,93المعكوسة األرقامسعة

17,60133ط النممهمة

طیفباراضطذوياألطفالبأداءالخاصةلنمطیةالفروقوالقصوىواالدنیاوالقیمالمتوسطات)2(جدول
التوحد

النمطي الفارقاألقصى الحد المتوسط ى ألدناالحد 

001,1731,01العادية األرقامعةسـ

000,520,62المعكوسة األرقامسعة

000,820,66النمـط ةمهم

تقاوفروجودواضحبشكلدوبيالدراسةفياإليهلصالمتويةرقمالللمعطياتليةواألالمالحظةمنانطالقا
العاملة،الذاكرةتقييماختباراتفياألسوياءبأقرانهممقارنةالتوحدطيفاضطرابويذطفالألاأداءاتفيةجلي

) 5(ىإلاألقصىالحدووصل) 2(العاديةاألرقام سعةاختبارفياألسوياءطفالاألألداءاألدنىالحدكانحيث

األقصىوالحد) 0(التوحديفطابطراضذوياألطفالءداألاألدنىالحدنزلحينيف،)3,82(األداءوسطتوم
األطفالألداءألدنىاالحدكانفقدالمعكوسةاألرقام سعةاختباريخصفيماأما). 1,17(األداءمتوسطوبلغ) 3(

طفالألاألداءاألدنىالحدكانبينما،)642,(إلىئةفاللهذه داءاألمتوسطوبلغ) 4(األقصىوالحد) 1(األسوياء
الختباروبالنسبة). 0,5(فقطبلغوالمتوسط) 2(األقصىوالحد) 0(االختبارنفسفيحدتوالفطياضطرابذوي
طفاللألاألداءمتوسطوبلغ) 13(األقصىوالحد) 1(العادييناألطفالألداءىاألدنالحدكانفقدالنمطمهمة

والحد) 0(كانالتوحدطيفبرااضطويذاألطفالألداءنىداألالحدأنغير،)7,60(النمطهمةمفيسوياءاأل
).0,8(فقطالفئةھذه لدىاألداءمتوسطوبلغ) 2(األقصى

تختباراافيالعاديينواألطفالالتوحدطيفاضطرابذوياألطفاللدىءاألدامتوسطاتمقارنةعلىبناء
ُةالعاملكرة االذقييمت أداءعنأبانواقدلتوحداطيفاباضطرذوياألطفالنأيتضح)2(و) 1(جدولينلانظرا

المهامأوالبصريةموادالأواللفظيةالموادبصيانةاألمرتعلقسواءالعاملة،الذاكرةتتطلبالتيالمهام فيضعيف



العادیینواألطفالالتوحدیفطاضطرابذويطفالاألبینارنةمقدراسة: العاملةوالذاكرةالتوحدطیفاضطراب

129 Arab Journal of Psychology /Vol. 4/ No. 2 / (2019) /2العدد /4المجلد/النفسلعلمالعربیةالمجلة 

الذيننييادالعنظرائهممعمقارنةالمعكوسةماألرقاسعةاختباريفنالشأھوكماوالتخزين،المعالجةتتطلبالتي
األطفاللدىالعاملةالذاكرة فيقصوراتوجوديفيدالذياألمر.لهم قدمتالتيالمهام كلفياجيداءأدسجلوا
اجهونيوالتوحدطيفاضطرابذويتجعلالتيالعواملبينمنيعدقداألمروھذاالتوحد،طيفاضطرابذوي
باإلضافةالمجرد،والتفكيرداللستااللىعالقدرة لتكيفي،اوكالسلالذھنية،المرونةالسلوك،يطتخطفيباتوصع
علىباألساستتوقفيالتوالحسابوالكتابةكالقراءة األكاديميةالمهاراتاكتسابفيكبيرة صعوباتمواجهةإلى

تساباكىعلسلباينعكسالعاملةالذاكرةاءأدفيعجزيأأنؤكدالممنحيث.العاملةالذاكرة قدرةفعاليةمدى
أھمتتمثلمختصر،بشكل. عام بشكل) الذھن(المعرفيالجهازفعاليةوعلىخاصشكلبعارفلمواالمهارات

فيقصورمنالتوحدطيفاضطرابذوياألطفاليعاني) 1: (أساسيةتخالصاثالثفيالحاليةالدراسةنتائج
ذوياألطفاليعاني) 2(يزة؛وجزمنيةلمدةانيةمكالالبصريةالمفكرة فيةيوالمكانيةالبصروماتلبالمعاظحتفاال

تفاظاالحفيكبيرةصعوبةيجدونبحيثالفونولوجيةالحلقةمكوناشتغالفيخللمنالتوحدطيفاضطراب
في ضحاوقصورمنالتوحدطيفاضطرابيذواألطفاليعاني) 3(الفونولوجية؛الحلقةفياللفظيةبالمعلومات

نفسفيالمعرفيةالمعالجةمكوناتدخلستدعيتالتيالمهامتمامإىعلدرةلقاعدمفييتجلى،يذنفالتمركزاشتغال
.)والمعالجةالصيانة(الوقت

ختباراتاالمختلففيالتوحدطیفاضطرابذوياألطفالأداءاتبینالترابطعالقاتلالعامليالتحلیل-2

االختباراتمختلفيفحدتوالطیفاضطرابذويالاألطفأداءاتبینابطاترالتمصفوفة)3(جدول

النمطمھمةالمعكوسةاألرقامسعةالعادیة األرقامسعة

1العادية األرقامسعة

0,901المعكوسة األرقامسعة

0,750,741النمط مهمة

طيفاضطرابيوذاألطفالأداءاتبينيةوقارتباطقةعالكھناأنيتضحطاترابالتمصفوفةمنانطالقا
جدامتقارباألطفالأداءأنيعنيالذياألمرالعاملة،الذاكرةتقييم فيالمستخدمةاالختباراتلفختمفيدالتوح

طيفاباضطرذويالاألطفأداءبيناالرتباطدرجةأن) 3(رقم الجدولخاللمنيتضحو. اتاالختباركلفي
الحلقةأنمعناه ،)0,90(ھيانتككوسةمعالاألرقام سعةبارتخواالعاديةاألرقام سعةاختبارفيحدالتو

فيماأما. التوحدطيفاضطرابذوياألطفاللدىتقريباالدرجةبنفسيتضررانالتنفيذومركزالفونولوجية
ذيلااألمر،)0,75(ھيكانتالنمطمهمةرواختباةاديالعرقام األسعةاختبارفياألداءبيناالرتباطدرجةيخص

وإن الفونولوجية،الحلقةبهاتتضررالتيالدرجةبنفساألخرىھيتتضررالمكانيةريةبصالة كرالمفأنعلىيدل
ايدتزمعالنمطمهمةاختبارفيواضحبشكليتمظهرالتوحدطيفاضطرابويذلألطفالالضعيفاألداءكان

النمط،مهمةواختبارسةكوالمعم األرقاسعةاختباريفاألداءارتباطدرجةلىعينطبقاألمرنفس.مةلمهاتعقيد
فياألداءولعاديةااألرقام سعةاختبارفياألداءبينالموجودةالدرجةنفسھياالرتباطدرجةأننالحظحيث
طيفاضطرابذويفالطاأللدىاملةالعاكرةالذمكوناتلحقتالتيالقصوراتأننستنتجوبالتالي. النمطمهمة

.اقريبتالدرجةبنفستكوندحوالت

النتائجمناقشــــة
األقـلعلـىالتوحـد،طيـفاضـطرابذوياألطفاللدىالعاملةالذاكرة فيقصوراتوجودواضحبشكلتبيني
وأداءتوحـدالاضطرابذوياألطفالاءأدبينةحظالمالاإلحصائيةالفروقإن. فحصناھاالتيالثالثةالمكوناتفي

مـاالفصوص(العصبيةللبنيات atypical developementنمطيرغينمونعناتجةتكونقداءوياألساألطفال
العصـبيالتنشـيطأنمـاطبـيندالاخـتالفھنـاكإذالعاملـة،اكرة بالذالمتعلقالذھنيالنشاطتسندالتي) الجبهيةقبل
رون،آخـ وVogan(العـاديينالفـ األطلـدىالعصـبيشـيطلتناوأنمـاطلتوحـداطيـفبضـطرااذويالطفاأللدى

فـيباألسـاستتجلـىمعرفيـةاخـتالالتإلـىيـؤديأنشأنهمنالتنشيطأنماطفيالحاصلاالختالففهذا). 2018
.جداطةلبسياحسابيةالالمشاكلوحلالمجردالتفكيرفيصعوبةاالستدالل،غيابالذھنية،ونةالمرضعف
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فـيالتوحـدطيـفاضـطرابذويالطفـ واألءاألسـويااألطفـالينبـ ءاألدافـيفروقاتھناكنأالمالحظ،من
األرقـام واسـترجاعحفـظليـةعمفـيوأسـرعأدقكـانوااألسـوياءاألطفالأناتضحإذالعادية،األرقام سعةاختبار

تعقيـدمسـتوياتتـزدادعنـدماخصوصـا،ضـعيفاءأداسـجلواحـدلتواطيـفاضـطرابذوياألطفالبينماالعادية،
المؤقـتاالحتفـاظمهمـةإليهتسندالذيالمكونباعتبارھاالفونولوجيةالحلقةفيلخلدجووإلىيشيروھذاة،هممال

وجــهعلــىوتتــدخلالفونولــوجي،والترميــزالــذاتيالــذھنيالتكــرارإلــىاســتناداةاللســانيأواللفظيــةبالمعلومــات
Macizoماسـيزورشـاأأنقسـبوقـد. المسـموعةوأةالصوتيللمثيراتالمؤقتأواللحظيزينالتخفيصوصالخ

للمـوادجـداضـعيفافونولوجيـاجاعااسـتريظهـرونالتوحـدطيفاضطرابذوياألفرادأنإلى) 2016(نيخرآو
تلعـبالتـيالعوامـلبـينمـنعـامالبـاره اعتيمكنونالمكھذاقصورإنوبالتالي. العاديينباألفرادمقارنةاللفظية

وتجعلهـم التكيفـي،السـلوكفـيكبيرة صعوباتيواجهونالتوحدفطيبرااضطذوياألطفالعلجفيمهمادورا
الفونولوجيـةالحلقةسالمةعلىبالضرورة تتوقفالسليمةالتواصلةعمليإنحيثالالتواصل،وضعيةفييدخلون

.التوحدطيفباضطراذوياألطفالليهإقديفتالذييءالشوفعاليتها،

األرقام سعةاختبارفيالتوحدطيفاضطرابذويلاألطفااءأديفاضحةوفروقھناكك،ذلجانبإلى
حفظعمليةفيوالسرعةبالدقةتوتميزعالياأداءالثانيةالفئةسجلتحيثاألسوياء،أقرانهم معمقارنةالمعكوسة
ھذارتمظهي(المهمةھذهفيجدااضعيفأداءلىواألالفئةسجلتحينفي.المعكوسةقاماألرجاعسترواومعالجة

. الفئةھذه لدىالتنفيذمركزفيواضحعجزوجوديفيدالذياألمر.)المهمةتعقيديزدادعندمابارزبشكلعفالض

أساساةالمتمثلوإجراءاتهالةلعامالذاكرةاتعمليابتدبيريسمحمتخصصغيرنظامايعتبرالتنفيذمركزكانإذا
المعلومات معالجةبيناالنتباھيةالمواردتوزيععنسؤوللموا،هاوتنسقيومعالجتهاتماالمعلوتحويلفي

حسباألخرىحسابعلىمامنهلواحدة لويةواألإعطاءمعالوقتسنففيتنجزانمهمتينبينوينسقوتخزينها،
كيز ترالعلىبالقدرةمتعيتلكونهالمالئمة،غيراتللمثيرالمشوشالمفعوليكفوحدة،ىعلمهمةكلتقتضيهما
اتالقدرھذه إلىيفتقدونالتوحدطيفاضطرابذوياألطفالفإناألخرى،المثيراتدونمثيرعلىنتقائياال

تتطلبالتياانتهوصيلهمدمةالمقبالمادةاالحتفاظفيفشلواحيثكوسة،المعاألرقام سعةاختبارفيللنجاح
واسترجاعها وتخزينهاالمعلوماتلجةمعابارختاالذاھفيالمبحوثمنلبطيإذ.التنفيذمركزتدخلبالضرورة 

تضررةنتيجالتوحد،طيفاضطرابذوياألطفالعنهيعجزالذياألمرالباحث،لتعليماتتبعامعكوسبشكل
التنفيذكزمرفيالقصورإنالقولنيمكوبالتاليالتنفيذ،ركزموھوالأةالعاملذاكرتهم مكوناتمنمهم مكون
فيالمشاكلمنجملةيواجهونالتوحدطيفاضطرابذوياألطفالتجعلالتياملالعوينبمننكويأنيمكن
.الذھنيةلمرونةواالمجردتفكيرالالفعل،تخطيط: قبيلمنمستوياتعدة

Morissسموريدراسةفيسابقاذلكاتضحكمامتضررة،نهاأينتبكانيةالمالبصريةللمفكرة بالنسبة

ذوياألفرادلدىالبصريةالعاملةالذاكرة فيواضحاقصوراوجودإلىفيهاأشاروايالت)1999(نيوآخر
ن مايتمكنولمالتوحدطيفاضطرابذويفاألطفال. المعرفيةالشحنةترتفععندمابخاصةالتوحدطيفاضطراب

بشكل وتحديدھاقصةناالةانالخعلىالتعرففيبةصعويجدونكونهم إلىاجعروھذاج،بنجاالنمطةمهماجتياز
بالمعلوماتاالحتفاظفيصعوبةتجدالفئةھذهبأناتضححيث) 2018(شيووفنابكياألمرھذاوأكد. صحيح

تكانذاإو.)السريعةالبصريةلجةالمعايفقصور(ريعسبشكلومعالجتهاالبصريةالعاملةالذاكرة فيالبصرية
الخارجي،العالممنالقادمةوالمكانيةالبصريةبالمعلوماتقتالمؤفاظحتاالمةمهمكانيةاللبصريةالمفكرةلسندت

تلجالتيالمكانيةأو/والبصريةبالمعلوماتاالحتفاظيعونيستطالالتوحدطيفاضطرابذوياألطفالفإن
وھناك . كالشواألوه الوجعلىوالتعرفيانالمكالتوجهفيمشاكلنهعينتجأننيمكالذيراألمي،المعرفم امهنظ

واألشكال الوجوه علىالتعرففيواضحعجزمنيعانونالتوحدطيفاضطرابذويأنإلىتشيرمعطيات
كنةالسامنئةالفھذه لدىاعيجتماالالتواصلصعوباتفييسهم قدالذياألمر،Discriminationزوالتميي
).2013وآخرون،Jiang(العامة

العاملةالذاكرةمكوناتلكلعامةإصابةوجودإلىتشيرإليها،توصلناالتيتائجلناأنىإلأيضا،اإلشارة رجدت
سةالدرائجنتاتتماشىبحيثأعاله،إليهاالمشارالسابقةالدراساتبعضفيكذلتأكدكماتقريبا،الدرجةوبنفس

إلى خلصتوالتياألسوياء،درااألفوالتوحدطيفاضطرابويذاألفرادبينالمقارنةالدراساتئجنتامعليةالحا
ويظهرونكثيرة طاءأخيرتكبونإذالتوحد،طيفاضطرابذوياألفرادلدىالعاملةالذاكرة فيقصوراھناكأن
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ة كروالذاالعاملةالذاكرةةوسعالتخطيطوالمعرفيةلمرونةاتتطلبلتياالمهامفياألسوياءاألفرادمنأقلأداء
.المهمةتعقيدمستوىيزدادندماعخاصة،المكانيةالعاملة

وزمالؤه Guertsكورتزھااأجردراسةإليهاتوصلتالتيالنتائجمعالحاليةالدراسةنتائجأيضاتنسجمكما
فيما االنتباه وتشتتكةالحرفرطويذواألطفالالتوحدطيفراباضطذوياألطفالبينفيهاقارنواو) 2004(

المشاركينأنإلىالدراسةھذهنتائجوأشارت.أخرىمعرفيةومهامالمعرفيةةمرونالوالتخطيطتدابيرصيخ
. األخرىالمجموعةمعمقارنةالعاملةالذاكرةمهام فييرة كبصعوباتأظهرواالتوحدطيفاضطرابذوي

تتفقالاسةدرالهھذفيالعاملةلذاكرةامكوناتفيعام قصوروجودبالمرتبطةالنتيجةأنأيضا،بالذكررجديوال
التياالضطراباتأنعلىةالدراسھذهنتائجأكدتحيثالؤه،زمو Williamsسوليامأنجزھادراسةونتائج
قةالحلتنحفظإذمكانية،الريةالبصكرةلمفافيتفضيليةأوانتقائيةطبيعةذاتتكونالعاملةالذاكرةتلحق

قدم أخرىدراسةوفي. انتقائيبشكلالمكانيةيةصرالبرة المفكتتضرربينماةمسليوتظلالفونولوجية
محددةحسيةبصيغيةمرتبطةاملةالعالذاكرةفيقصوراتوجودعدمعلىتؤكدفرضية Minchewوامينش

لمادة ادتعقيتزايدمعيتمظهرزبعجاألمريتعلقبلد،التوحطيفطراباضذوياألفرادلدى) لفظيةأوبصرية(
ألنالحاليةالدراسةنتائجمعجزئياتتماشىالفرضيةوھذه ).2008وآخرون،Gras-Vincendon(المحفوظة

.حدلتواطيفاضطرابذويلألطفالالمقدمةالمهام تعقيداتتزدادعندماواضحايصبحالعاملةالذاكرة قصور

منيعانوندلتوحاطيفاضطرابذويفالطاألأنھوسةالدراھذهمنبهالخروجيمكننتاجاستھم أإن
التيالسابقةالدراساتبعضنتائجمعيتقاطعاالستنتاجھذاأنويبدوالعاملة،الذاكرة اشتغالفيأساسيقصور

؛Holyoak،2010وMorsanyi(الفئةھذهلدىلةالعامالذاكرةفيالقصورمنالنوعھذاوجودعدمعلىتؤكد
OzonoffوStrayer،2001(،تحليليةميطاوأخرىميدانيةدراساتنتائجمعستنتاجاالھذاىيتماشحينفي

)Morris،؛1999وآخرونLandaوGoldberg،2005؛Luna،؛2007وآخرونBoucher،وآخرون
تؤكدالتي) 2019وآخرون،Habib؛2017،وآخرونYa Wang؛2014وآخرون،Kercood؛2012
وجودإلىيشيروھذا.التوحدطيفاضطرابذويعندالعاملةرةاكالذهمترئيسيةقصوراتودوجعلىبدورھا
إلىاإلشارة تجدرالسياق،ھذافيو. التوحدطيفواضطرابالعاملةالذاكرةأداءضعفبيندالةيةارتباطعالقة

فيفئةالھذهءأدافيتؤثرأننهاشأمنالتيالمتغيراتحصرخاللمنأكثرعلمياقاتدقيجتحتاقةلعالاھذه أن
 Ya(المعرفيةوالشحنةالتشخيص،معيارالذكاء،معاملالكرونولوجي،السن: قبيلمنالعاملةالذاكرة مهام 

Wang،العربيقسياالفيخاصةأخرىمتغيراتجانبإلىالعينةحجم )2017وآخرون.

صـةـالخ
ملةالعاالذاكرةفيرئيسيةتراقصواكھنكانتإذاماحولةالعلميائرالدوفيسجالوجودمنالرغم على

ليسأوالمهماتتعقيدتزايدمعيتمظهربقصورمرتبطةالمسألةأنأم التوحد،طيفاضطرابذوياألفرادلدى
مجالفيالعاملةرة الذاكحولالمنجزةساتوالدرااألبحاثمنالعديدفإنالوظيفة،ھذه فيقصورأيناكھ

. التوحدطيفاضطرابذويلدىالعاملةالذاكرةفيقصوراتوجودعلىتؤكد،يةلحالاالدراسةفيهابما،حدالتو

التكيفيالسلوكفيكبيرة صعوباتواجهتالفئةھذه يجعلمهماعامالالقصوراتھذه تكونأنالراجحومن
التي الكبيرةاتصعوبالإلىباإلضافةالل،تدواالسمجردالالتفكيرة،المعرفيالمرونةتتطلبالتيالمهماتجازوإن

فيقصوراتوجودعلىتؤكدمعطياتتوفررغم األخير،وفي. والحسابوالكتابةالقراءة تعلم فييجدونها
ذهھوامتدادطبيعةألن،كافيةغيرتبقىاتمعطيفهيالتوحد،طيفاضطرابذوياألفرادلدىالعاملةالذاكرة

طريقعنتوضيحهالأكثرالبحثتعميقالباحثيننمتطلبوتواضحةغيراليوم،ودحدإلىظل،تالقصورات
فينتائجهاواستثماراإلشكال،ھذافيالوسيطةالمتغيراتتحديدقصدالمستقبلفيإضافيةوأبحاثدراساتإجراء
.والعالجالتدخل
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