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 ملخص
 األطفال  بأداء مقارنة التوحد طيف اضطراب ذوي  األطفال لدى  ة ملالعا رةالذاك مكونات أداء حصبف الدراسة  هذه تمتاه

 .التوحد  طيف اضطراب ذوي األطفال لدى العاملة الذاكرة تغالاش كيفية استكشاف في األساسي هدفها تمثلو .األسوياء
 من  طفال 17و مطين بنمو ونيتمتع طفال 17) مجموعتين على  عونيتوز السن نفس من طفال 34 من الدراسة  عينة وتكونت

 األرقام  عة س اختبار العادية، األرقام  سعة اختبار) اختبارات ثالثةل العينة إخضاع  تم  وقد(. التوحد طيف  اضطراب ذوي
 ذوي  األطفال  دىل العاملة اكرة الذ في ةاضح و قصورات وجود نع  الدارسة نتائج أسفرتو(. النمط مهمة واختبار المعكوسة

 تعلق سواء العاملة؛ الذاكرة تدخل تطلبت التي المهام في واضح، بشكل لقصورات،ا هذه رظهتتمو .التوحد طيف برااضط
 في  والمكانية البصرية المعلومات وصيانة تخزين أو( اللفظية المعلومات) الخطاب إلى ندتست التي المواد وصيانة بحفظ األمر

 إليها  توصلت التي  الخالصات ضوء على  ةاس الدر ئجنتا مناقشة تمت ير،خاأل وفي. وجيزة منيةز لمدة العاملة كرةالذا
 .السابقة اساتالدر نتائج مع الدراسة  هذه خالصات تطابق منها تبين وقد .السابقة الدراسات

 .التوحد طيف اضطراب ؛العاملة الذاكرة: المفتاحية الكلمات
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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 speech-based 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. 
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 مقدمة
 في  يتركه ذيال واألثر ، Autism Spectrum disorderالتوحد طيف اضطراب بتحديد المتزايد االهتمام  يعد
 الذي التمويلي والتحدي اليومية اةالحي في يتطلبه لذيا لدعم او والعالج المصابين درااألف لعائلة جدانيةالو الحالة

 لكل بالنسبة بالغة وأهمية لويةأوب يوم،ال يحظى، التوحد طيف اضطراب جعلت التي العوامل أهم من يفرضه،
 مصطلح يرطوت يعود. اإلنسان وقوحق العامة صحةال على نهريوالسا تخصصاتهم  مشارب باختالف الباحثين

 نمائي قصور إلى ويحيل ،Wing Lorna3 وينغ لورنا نجليزيةاأل ةلنفسيا الطبيبة إلى لتوحدا فطي اضطراب
 إلى راجع وذلك محضة، سلوكية معايير على يعتمد تشخيصه زاليال دماغ،لل عادي غير نمو عن ينتج شديد عصبي
 .به المرتبطة ةالبيولوجي ماتبالعال قةدقي معرفة غياب
 :التالية المعايير ىعل يصهاشخت يعتمد ردةمنف دة حو التوحد طيف اضطراب كليشو
 قائمة وجود( ب) النمو؛ في عام بتأخر تفسر ال التي االجتماعي والتفاعل التواصل في دائمة قصورات( أ)

 يمكن  كنل) المبكرة الطفولة منذ األعراض رظهو( ج) ات؛واالهتمام األنشطة السلوكات، من متكررة أو/و محدودة 
 وجود( د) ؛(المصاب للطفل المحدودة  القدرات االجتماعية طلباتمتال زواجتت عندما الإ تام لشكب تتمظهر أال

 الذكر السالفة السلوكية األعراض إن(. APA، 2013) اليومية حياته في الطفل لدى محدود ونشاط صعوبات
 ة،التنفيذي بةالمراق في مشاكل اللغوية، اتورالقص: قبيل من رفيةالمع القصورات من بعدد ثيقو بشكل مرتبطة
 على ركيزالت بدل التفاصيل على التركيز إلى والميل اآلخرين لألفراد الذهنية الحاالت استنباط في كبيرة اتصعوب
 (.2011 وآخرون، Kenworthy) الخارجية للموضوعات العام المعنى أو الشكل
 د،التوح فطي اضطراب صتشخي يف ارئيسي عنصرا يشكل ال المعرفية القدرات يف القصور أن من الرغم ىعل

 70 أو 65 من لأق ذكاء بمعدل المتدني األداء ذي التوحد بين تمييزا يضعون ما غالبا والباحثين الممارسين فإن
 ال سيكولوجيةالنورو لقصوراتا أن من رغمال وعلى .70 أو 65 من أكبر ذكاء بمعدل العالي األداء ذي والتوحد

 دالة معرفية قصورات يُظهرون التوحد طيف باضطرا يذو األفراد من ديدعال فإن للتشخيص، يارامع تمثل
(Habib ،2019 وآخرون)، األطفال لدى العاملة الذاكرة  اشتغال في الخلل نمكم نتبيا إلى الدراسة هذه  سعت لهذا 

 cognitive المعرفي المشخاص يدتحد إطار في لحاليةا الدراسة إشكالية تندرج ذإ ،التوحد طيف اضطراب ذوي
profile الذاكرة  مكونات تقييم على فيها التركيز وجرى التوحد، طيف اضطراب ذوي األطفال لدى ملةعاال رةاكللذ 

 بأداء مقارنتهو دالتوح طيف اضطراب ذوي األطفال أداء لفحص سيكولوجية اختبارات على باالعتماد ملةالعا
 معطيات على والحصول ،ينجموعتلما بين الموجودة وقرلفا عند الوقوف بغية يدعا بنمو يتمتعون ينالذ األطفال

 الذاكرة في قصورات من التوحد طيف اضطراب ذوي األطفال يعاني هل: التالية التساؤالت على الضوء تسلط
 انتقائية تقصورا أنها أم ككل، العاملة الذاكرة تخص وراتلقصا هذه  فهل قصورات، وجود ثبت وإذا ال؟ أم العاملة

 متضررة؟ وغير سليمة األخرى وناتالمك تظل مابين دحدم مكون فيها ابيص (يةتفضيل أو)
 ذوي األطفال لدى متضررة  العاملة الذاكرة مكونات كل إن: ييل ما افترضنا الذكر السالفة األسئلة من انطالقا
 .ةمعاال الساكنة من لفئةا هذه  ندع انتقائية تقصورا وجود عن ديثللح مجال الو التوحد، طيف اضطراب

 تعلم في األهمية بالغة صعوبات يواجهون العاملة، الذاكرة  أداء في ضعفا ظهروني الذين لاألطفا معظم  إن
 التي علم الت نشطةأ ءأثنا لهم المقدمة التعليمات تتبع في كبيرة صعوبة يجدون إذ والحساب، القراءة  اتمهار واكتساب

 الحفاظ في كبيرة صعوبة يجدون م كونه لىإ باإلضافة لهم، ةبنسبال مفهومة غير بدوت إذ والتخزين، معالجةال تتطلب
 التالميذ لدى المالحظ التعلم  ضعف فإن وبالتالي مشتتا، م انتباهه يكون ما غالبا إذ التركيز؛ أو المستمر االنتباه  على
 ،(Gathercole، 2008) ملةعاال ذاكرتهم في ضعف وأ عجز بوجود مباشر بشكل بطيرت المدرسية، األنشطة في
 هذه  على التغلب من التالميذ هؤالء يتمكن لن الحاالت، هذه  مثل في المبكر التدخل بدون هأن إلى رة اإلشا تسبق وقد

 Alloway) لخصوصا هوج على األكاديمية نجاحاتهم  احتمال من وتقلل معهم  تستمر أن الممكن ومن صعوبات،ال
 (.Gathercole، 2006و

 الميدان، هذا في الجدية المساهمة في ساساأ كمنت التوحد طيف طراباض في العاملة الذاكرة  صفح أهمية إن
 أمام المجال سيفتحون الفئة، هذه  لدى العاملة الذاكرة  وراتقص وامتداد طبيعة تحديد من الباحثون تمكن إذا حيث

 
 ال التوحد نبأ منها يماناإ التوحد،  طيف اضطراب مفهوم ستعمالال البداية في دعت التي يزيةنجلاأل يةفسنال يبةبالط هي gWin Lorna غينو نالور 3
 سسين المؤ بين من ةدحاو تعتبر وينغ لورنا أن إلى هنا شارةاإل تجدرو الضطراب، ا لنفس ادراجم يشكل بل متمايزة فرعية أنواع أو فئات ضمنيت

 .ارلتجنأ يف لتوحدل يةنالوط يةمعللج
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 المعرفية  اتهماءفك وتطوير تنمية من ادفراأل هؤالء يتمكن حتى الوظيفة، هذه  هيلتأ قصد رمبكال للتدخل الممارسين
 قصوراتل وأفضل واضح فهم وبلوغ تحقيق جدا المفيد من ويبد لهذا. مهني -السوسيو االندماج وتحقيق ةعيجتمااالو

 قدرات يروتطو تحسين في ليةفعا لها ية،تدخل برامج وبناء خلق في واستثماره األفراد، هؤالء لدى العاملة الذاكرة
 .cognitive training يرفالمع يبالتدر على تعتمد يتال التأهيل برامج اصةخ الفئة، هذه 

 علم  نظر وجهة من التوحد طيف باضطرا ذوي األفراد عند تتمظهر التي السلوكية األعراض تفسير أجل من
 : يةالتال النظريات في أبرزها جلىتت تفسيرية، نماذج عدة  اقتراح تم ،المعرفي النفس

 الذهن ةرينظ عجز نظرية -
 أحد في الشذوذ أن مفادها أساسية فرضية من mind deficit theory الذهن نظرية جزع ةنظري تنطلق
 األساسية المظاهر بعض فهم  على القدرة عدم إلى يقود أن يمكن (social brain) االجتماعي الدماغ مكونات

 يمكن ما على ةدرالق متلكوني ال وحدلتا طيف اضطراب ذوي اداألفر أن على لذهنا نظرية عجز ؤكدوي للتواصل،
 من الذهنية الحاالت واستنباط للذات ذهنية حاالت إسناد على قادرين غير أو mentalization ذهينلتبا يهسمن أن

 (.1985 وآخرون، Baron-Cohen) اآلخرين األفراد

 المركزي التماسك ضعف نظرية -
 ذوي ألفرادا نأ على weak central coherence theory كزيالمر كالتماس ضعف نظرية كدتؤ

 على التركيز إلى هؤالء يميل إذ المعلومات، معالجة في نوعياو مختلفا أسلوبا يُظهرون حدتوال يفط اضطراب
 Local لمحليةا ةالمعالج) ومعالجتها الوضعيات أو األشياء بتفاصيل المرتبطة المعلومات أو جزئياتال

processing )ام الع ابمعناه االهتمام  عوض (لةمشاال المعالجةglobal processing ( )Frith، 1989 .)ترى 
 طيف اضطراب ذوي األطفال منها نييعا التي األساسية أو ليةواأل المعرفية اإلعاقات أن وزمالؤها" فريث تاأو"

 التي رةلقدا إلى المركزي التماسك ويشير المركزي، كالتماس فبضع تهسم ما إلى الفتقارهم  باألساس تعود التوحد،
 لكي  بهم، المحيطة البيئة من المستقاة  المعلومات وتنظيم  جمع إلى وتدفعهم جيتدري كلبش العاديين طفالألا لدى تنشأ

 صدهمومقا رينآلخا أفكار قراءة  خالل من يواجهها، التي للمواقف شامال وفهما تفسيرا يقدم  أن إلى منهم  الفرد يصل
 .(seperonza، 2009و valeri) ةهمالم البيئية يحاتتلملوا اإلشارات من غيرهاو وإيماءاتهم

 التنفيذية الوظائف اختالل نظرية -
 النماذج أهم  بين من التوحد في executive dysfunction theory التنفيذية الوظائف اختالل نظرية تعتبر
 ااسأس المتمثلة التوحد، فطي اضطراب في تماعيةاالج غير المظاهر تفسير في يركب حد إلى نجحت التي التفسيرية

 اضطراب ذوي األفراد يبديها التي الشذوذات معظم أن النظرية هذه رواد يرى. معا كيلووالس فيالمعر البعدين في
 لكبح،ا تخطيط،ال :قبيل من التنفيذية الوظائف كوناتم أحد في اختالالت بوجود وطيدة  عالقة لها وحدالت طيف

 هذه  لظهور لىواأل رهاصاتإلا تعود (.Hill، 2004) عاملةلا والذاكرة  التنظيم  ة،يتالذا المراقبة هنية،الذ المرونة
 األفراد يبديها التي األعراض أن حظاال حيثMaurer (1978 )" مورر"و Damasio" دامازيو" إلى النظرية

 في إصابة من نويعان الذين األفراد يبديها التي لوكيةالس عراضاأل مع وتتطابق تتشابه التوحد طيف اضطراب ذوي
 .frontal lobe هيبلجا الفص
 تنفيذيةال الوظائف تشكل عام، بشكل. لها وموحد واحد تعريف يوجد ال إذ واسعا، بناء التنفيذية ائفوظال ثلتم

 المشاكل، حل ،التحويل رة،المباد التخطيط،: قبيل من القدرات من للعديد umbrella term مظلة مصطلح
 ؛2008 وآخرون، Chan) لةامالع ة كروالذا الكبح ،self-control الذاتية-راقبةملا ،monitoring راقبةالم

Jurado وRosselli، 2007 .)اإلنسانية المعرفية في مهما دورا تلعب نهاكو في تتجلى العاملة الذاكرة أهمية إن 
 تشكل  يضاأ وكونها ،(2019 خرون،وآ Habib) خاص شكلب نفيذيةالت الوظائف في مركزيا ودورا عام، بشكل

 مع محادثة إجراء بصدد ما شخص يكون حينما الحصر، ال المثال بيلس على ،مياليو لالشتغال سيةاساأل الدعامة
 وفي ،الشخص ذلك طرف من له يقال ما يتذكر أن ينبغي إذ بالضرورة، العاملة كرة الذا يحتاج فهو معين، خصش
 تلك هي املةلعا فالذاكرة التاليبو .(2017 وآخرون، Wang) عليه للرد سيقوله مافي مليا يفكر أن بيج ،لوقتا سنف

 للسلوك الزمنية االستمرارية لدعم ةنشيط حالة في بالمعلومات االحتفاظ يتم  خاللها من التي السيرورة
(Baddeley، 1986.) 
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 التوحد جالم في كبير باهتمام  ذيةالتنفي الوظائف ات مكون من همام مكونا باعتبارها العاملة الذاكرة  حظيت لقد
 Boucher) التوحد طيف اضطراب ذوي األفراد لدى فحصها الباحثين نم لعديدا لواح إذ األخيرة، دقوالع خالل

 أن الدراسات من مجموعة أكدت(. 2017 وآخرون، Wang ؛2014 خرون،وآ Kercood ؛2012 وآخرون،
 ، (Gathercole، 2006و Alloway) تعلم ال واضطرابات ةالعامل الذاكرة  قصورات بين اقوثي ارتباطا هناك

 والتفكير المستمر االنتباه تخص التي المعرفية والقصورات السلوكي بالتضبيط الصلة تذا شاكللما من والعديد
 قرار اإل تم  هأن إلى أيضا اإلشارة  تجدر(. McEvoy، 1994و Ozonoff ؛2014 وآخرون، Kercood) المجرد

 التواصل في تقصوراالب عالقة لها لتوحدا فطي اضطراب ذوي فرادألا عند العاملة لذاكرة ا في القصورات بأن
 المتكررة  السلوكية راضواألع( 2012 وآخرون، Oliveras-Rantas ؛2002 ،وآخرون Gilotty) االجتماعي
 (.2013 وآخرون، Sachse ؛2005 وآخرون، Lopez) والمحدودة

 high-functioning autismالعالي األداء ويذ لتوحدا طيف اضطراب يذو األطفال ألداء اِرنةمق دراسة في
 أخرى، معرفية ومهام  المعرفية ةوالمرون التخطيط تدابير يخص فيما الحركة وفرط االنتباه قصور ذوي الاألطفو

 والمرونة التخطيط) العاملة اكرةالذ مهام  في كبيرة صعوبات يواجهون األداء عالي التوحد ذوي المشاركين أن تبين
 من  مجموعة أجراها مقارنة دراسات فيو(. 2004 وآخرون، Guerts) رىاألخ بالمجموعة ارنةقم( فيةالمعر

 اضطراب ذوي أفراد بين( 2005) وآخرون Landa الندا و( 2005) وآخرون Goldberg غلدبرغ الباحثين
 والثانية  لىوألا المجموعة بين مقارنةال من بينت أخرى، باتاضطرا من يعانون وأفراد عاديين وأفراد التوحد طيف

 كثيرة  أخطاء ارتكبوا حيث التوحد، طيف اضطراب ذوي األفراد لدى لعاملةا ذاكرة ال أداء في انخفاضا كناه أن
 لةالعام والذاكرة  العاملة الذاكرة سعة التخطيط، المعرفية، المرونة تتطلب التي ام المه في ضعيفا أداء وأظهروا
 ذوي رادفاأل أن ىإل( 2016) وآخرون Macizo ماسيزو صلتوو. ةمالمه تعقيد يزداد دماعن خاصة ،المكانية

 نمطي، بنمو نيتمتعو الذين األفراد مع مقارنة جدا ضعيفا فونولوجيا استرجاعا يظهرون التوحد طيف اضطراب
 ال بينما العاديين، فالاألط لدى الوقت ورمر مع واضح بشكل تنمو العاملة الذاكرة أن الحظوا فقد هذا من واألكثر

 المراحل أو) السن متغير أن يعني الذي األمر التوحد، طيف اباضطر ويذ األطفال عند نمولا من النمط هذا يوجد
 .الفئة هذه  عند العاملة رةالذاك قصورات تجلي في يؤثر قد( العمرية
 بااضطر ذوي األفراد لدى العاملة الذاكرة  راتقصو تحديد في تنجح لم الدراسات بعض أن من الرغم على

 الدراسات من العديد فإن ،(Strayer، 2001 و Ozonoff ؛Holyoak، 2010 و Morsanyi) التوحد طيف
 كل إلى يمتد العجز وهذا التوحد، طيف اضطراب ذوي األفراد لدى العاملة الذاكرة  في عجز وجود ضحتأو

 Luna) الرشد لةمرح ىلإ المبكرة الطفولة لةمرح من أي للفرد؛ ةمريالع المراحل مختلف وفي النمو جوانب
 فحص التوحد، مجال في العاملة الذاكرة اشتغال تحديد لتواح التي لىواأل ساتراالد ىحدإ في(. 2007 خرون،آو

 واألفراد التوحد طيف اضطراب ذوي األفراد لدى البصرية العاملة رةالذاك( 1999) وزمالؤه Morris موريس
 اختبار) executive golf task التنفيذية فلغولا مهمة على العتماداب وذلك الذكاء، دلومع لسنا نفس من ينالعادي
 يُظهرون  التوحد طيف اضطراب ذوي األفراد أن وتبين ،(المعرفية والشحنة البصرية االستراتيجيات تكوين يقيس

 حين يف ،(الغولف كرات 8 إلى 6 نم) رتفعةم ةالذاكر شحنة تكون عندما فقط البصرية العاملة الذاكرة في قصورا
 غولدبرغ  و Landa الندا من كل وجد مماثلة دراسة وفي. بصريةال جياتتياالسترا تكوين في زعج أي يظهروا لم 

Goldberg (2005 )التوحد ذوي األطفال اختبرا إذ المستخدمة، القياس أداة في االختالف رغم تقريبا، النتائج نفس 
 األداء  ليعا توحدال ذوي األطفال بأن احظوال البصرية، السعة ةمهم على باالعتماد ينعاديال طفالواأل األداء عالي

 (.بنود 8) مرتفعة أو عالية الذاكرة شحنة تكون عندما فقط كثيرة أخطاء يرتكبون
 راتتغيالم دور على فيها التركيز جرى ،(2017) وآخرون Ya Wang ياوانغ لـ حليليةت-ميطا دراسة من تأكد

 هناك أن االضطراب، اهذ ويذ لدى العاملة ذاكرة لا توقصورا التوحد طيف باضطرا بين العالقة في يطةالوس
 بمتغير ترتبط ال القصورات هذه أن إال التوحد، طيف اضطراب ذوي لدى العاملة الذاكرة  اشتغال في دالة قصورات

 تحليل نتائج وأفضت .وراتلقصا ذهه شدة لىع رتؤث ال ابدوره التي المعرفية المعالجة بمكونات وال السن
 العاملة بالذاكرة  مقارنة كبيرة  بدرجة تتضرر المكانية-البصرية لةالعام ة الذاكر أن إلى قيقد لكبش المتوسطات
 ما النتيجة هذه  تجدو. أخرى حاالت في سليمة وتبقى لحاالتا بعض في حدة  أقل بدرجة تصاب التي الفونولوجية

 يةاسأس نتيجة إلى وصالت ثيح ،Shiwa (2018) وايش و Funabiki ابكيفن من لك بها ام ق ةدراس في يؤكدها
 في وتحديدا البصرية، العاملة الذاكرة  في رئيسية قصورات لديهم  التوحد طيف اضطراب ذوي األفراد أن هادامؤ
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 Alloway يلواآ هافي قارنت د،العه حديثة دراسة نتائج مع تتقاطع النتيجة هذه أن غير. السريعة البصرية المعالجة
 بين الرابط تحديد بهدف الديسليكسيا ذوي الاألطفو التوحد طيف اضطراب ويذ األطفال بين( 2019) وآخرون
 في متدنيا أداء يظهرون التوحد طيف اضطراب ذوي األطفال أن والحظوا المستمر، واالنتباه  العاملة الذاكرة 

 االختبارات في همئداأ أن غير ،ديسليكسيالا ذوي باألطفال نةقارم اءالذك املومع العاملة للذاكرة  اللفظية االختبارات
 في مهما راتغي الترابط تحليل أظهر قد ذلك ىعل ة ووعال. متشابها كان الذكاء ومعامل العاملة لذاكرة ل بصريةال

 ذوي فالاألط قيضن ىعل( المرتكبة واألخطاء الدقة) التوحد طيف اضطراب ذوي األطفال لدى مستمرال االنتباه
 .الديسليكسيا

 هذه  أن كون الأو: العوامل من مجموعة إلى رده  كنيم ابقةلسا الدراسات نتائج نايبت وراء الكامن لسببا إن
 تبعا المكانية-البصرية العاملة والذاكرة اللفظية عاملةال الذاكرة بين الفصل أو التفريق مبدإ على تعتمد لم الدراسات

 جة دربال تتشكل عاملةال رةالذاك أن يفترض( 1986) وآخرون ليباد وذجنم إن يثح ،Baddeley يبادل لنموذج
 المبنية  المعلومات معالجة عن المسؤول النظام وهو الفونولوجية الحلقة( 1: )تابعين نونظامي تنفيذ مركز من لىواأل

 ةالبصري اتلمعلوما ةومعالج تحليل عن المسؤول النظام  وهو المكانية-البصرية المفكرة( 2) طاب؛الخ على
 منفصل بشكل العاملة الذاكرة مكونات فحصت التي تدراساال أن هو الذكر فةالسال الفكرة  يدعم ما إن .والمكانية
 الذاكرة  بينما التوحد طيف اضطراب ذوي داألفرا لدى عاجزة البصرية العاملة الذاكرة أن مفادها نتيجة إلى توصلت
 المهام أن ياانث. (2005 وآخرون، Williams ؛2010 ن،وآخرو Cui) ضررةمت وغير سليمة الفونولوجية العاملة

 هذه  ألن نتائجها تباين في دور لها يكون أن يمكن الدراسات هذه  في العاملة الذاكرة لقياس كأدوات يارهاختا تم  تيال
 كالتحريو ةالصيان في أساسا المتمثلة المعرفية للمعالجة مختلفة مكونات تتضمن أن كنيم االختبارات

manipulation، الصيانة مكونا يشمل خرآلا بعضالو فقط الصيانة نكوم نتضمي االختبارات هذه  فبعض 
 digit span forward( العادية) األمامية األرقام  سعة مهمة تعتبر الحصر، ال المثال سبيل على معا، والتحريك

 لكن العاملة، الذاكرة  داءأ لقياس تختباراا digit span backward( المعكوسة) الخلفية األرقام  سعة ومهمة
 Redick) معا والتحريك الصيانة مكونا يفحص الثاني االختبار بينما طفق يانةلصا مكون يقيس لواأل اراالختب

 (.Lindsey، 2013و

 الدراسة مفاهيم
 لتوحدا طيف اضطراب -

 .ةممه معرفية تقصورا ىإل ويؤدي ،ةالطفول من المبكرة المرحلة في يظهر عصبيا نمائيا اضطرابا به نعني
 في دائم عجز وجود تخص األولى: أساسيتين فئتين في درجتن يكيةينلكإ أعراض شكل يف تراالقصو هذه  تتمظهر
 في المالحظة والنمطية المتكررة  السلوكاتو المحدودة  باألنشطة ترتبط والثانية ،االجتماعي التواصل قدرات
 .متنوعة سياقات

 ملةالعا الذاكرة -
 مؤقت بشكل وتخزين بمعالجة لطفلل محتس التي التنفيذية ةرقدال/المعرفية الوظيفة إلى العاملة لذاكرةبا نحيل
 ...(.السمعيةو البصرية) الحسية الصيغيات مختلف عبر( الذهن) المعرفي نظامه تلج التي المعلومات مختلف

 الدراسة وأدوات منهج

 الدراسة عينة -1
 م التعلي من لواأل رولطا تالميذ من مجموعة نتتضم أولى ةمجموع ؛ينمجموعت من الدراسة عينة تتألف

 يكونوا أال بشرط انتقاؤهم  تم  ،(سنة 12 و 6 بين ما سنهم  حوايتر) وتلميذة  تلميذا 17 إلى عددهم  يصل سياألسا
 ة وعومجم ،رفيالمع أدائهم  على تؤثر أن شأنها من ذهنية أو حركية أو حسية إعاقة أو ضويع مرض بأي مصابين

 12 و 6 بين ما سنهم حوايتر) لتوحدا طيف براباضط إصابتهم يصشخت مت الذين األطفال من ةمجموع تشمل ةثاني
 أو االنتباه  تشتتو الحركة كفرط التوحد طيف الضطراب مصاحب اضطراب لديهم يكون أال كذلك وبشرط ،(سنة

 .إلخ....ريت ساندروم 
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 الدراسة أدوات -2
 حد على لمرضىوا يينادالع لألفراد ملةلعاا الذاكرة  مكونات قييم تل اختبارات ثالثة ىعل دراسةال هذه في اعتمدنا

 بشكل نوالتخزي المعالجة على العاملة الذاكرة  قدرة لقياس عادة  يوظف الذي المعكوسة األرقام  اختبار وتشمل .سواء
 تم الذي اديةعال األرقام  سعة بارختا ثم  ؛ديدالتح وجه على التنفيذ مركز قياس أجل من كذلك استخدامه ويتم عام،

-البصرية المفكرة تقييم في يستخدم  الذي Wilson ولسون لـ النمط مهمة واختبار ؛وجيةولالفون الحلقة يمتقيل توظيفه
 التجريبية  الدراسات ألن تحديدا، البصري السجل لتقييم  عادة يوظف ختباراال هذا أن إلى اإلشارة  وينبغي ،المكانية

 يجري األخير وهذا ،لمكانيا بصريال ينالسجل بين صلالف وأ التمييز إمكانية حيتت العصبي سالنف لمع في يثةلحدا
 ".كورسي مكعبات" اختبار على باالعتماد عادة  تقييمه

 اإلحصائية األساليب -3
 اتوسطالمت حساب على عملنا حيث ،STATISTICA برنامج على اإلحصائية المعطيات جةمعال في اعتمدنا

 الترابط لعالقات العاملي التحليل إلى ةافاإلضب .حدة  على مجموعة كلل النمطية والفروق صوىقال والقيم  االدني مقيوال
 .االختبارات مختلف في األطفال أداءات بين

 الدراسة نتائــــج

 المجموعتين لكال النمطية والفروق القصوى والقيم الدنيا لقيموا المتوسطات -1

 نادييلعا األطفال بأداء ةصاخال النمطية والفروق ىووالقص الدنيا والقيم متوسطاتال (1) جدول

 النمطي  الفارق األقصى  الحد  المتوسط  األدنى  الحد  

 1,01 5 3,82 2 العادية  األرقام سعة

 0,93 4 2,64 1 المعكوسة  األرقام سعة
 3 13 7,60 1 ط النم مهمة

 طيف باراضط ذوي األطفال بأداء الخاصة لنمطيةا لفروقوا لقصوىوا الدنيا والقيم المتوسطات (2) جدول
 التوحد

 النمطي  الفارق األقصى  الحد  المتوسط  ى ألدنا الحد  

 1,01 3 1,17 00 العادية  األرقام عةسـ

 0,62 2 0,5 00 المعكوسة  األرقام سعة

 0,66 2 0,8 00 النمـط  ةمهم

 تاقوفر وجود واضح بشكل دوبي الدراسة في اإليه لصالمتو يةرقمال للمعطيات ليةواأل المالحظة من انطالقا
 العاملة، الذاكرة تقييم اختبارات في األسوياء بأقرانهم مقارنة التوحد طيف اضطراب ويذ طفالألا أداءات في ةجلي

( 5) ىإل األقصى الحد ووصل( 2) العادية األرقام  سعة اختبار في األسوياء طفالاأل ألداء األدنى الحد كان حيث
 األقصى والحد( 0) التوحد يفط ابطراض ذوي األطفال ءداأل األدنى الحد نزل حين يف ،(3,82) األداء وسطتوم

 األطفال ألداء ألدنىا الحد كان فقد المعكوسة األرقام  سعة اختبار يخص فيما أما(. 1,17) األداء متوسط وبلغ( 3)
 طفالألا ألداء األدنى الحد كان بينما ،(642,) إلى ئةفال لهذه  داءاأل متوسط وبلغ( 4) األقصى والحد( 1) األسوياء

 الختبار وبالنسبة(. 0,5) فقط بلغ والمتوسط( 2) األقصى والحد( 0) االختبار نفس في حدتوال فطي اضطراب ذوي
 طفاللأل األداء متوسط وبلغ( 13) األقصى والحد( 1) العاديين األطفال ألداء ىاألدن الحد كان فقد النمط مهمة

 والحد( 0) كان التوحد طيف برااضط ويذ األطفال ألداء نىداأل الحد أن غير ،(7,60) النمط همةم في سوياءاأل
 (.0,8) فقط الفئة هذه  لدى األداء متوسط وبلغ( 2) األقصى
 تختباراا في العاديين واألطفال التوحد طيف اضطراب ذوي األطفال لدى ءاألدا متوسطات مقارنة على بناء

 أداء عن أبانوا قد لتوحدا طيف اباضطر ذوي األطفال نأ يتضح -(2)و( 1) جدولينلا نظراُ - ةالعامل كرة االذ قييمت
 المهام أو البصرية موادال أو اللفظية المواد بصيانة األمر تعلق سواء العاملة، الذاكرة تتطلب التي المهام  في ضعيف



 العاديين واألطفال التوحد يفط اضطراب ذوي طفالاأل بين ارنةمق دراسة: العاملة والذاكرة التوحد طيف اضطراب

 129 Arab Journal of Psychology /Vol. 4/ No. 2 / (2019)  2 العدد  / 4 المجلد/ النفس لعلم العربية المجلة/  

 الذين نييداالع نظرائهم مع مقارنة المعكوسة ماألرقا سعة اختبار يف نالشأ هو كما والتخزين، المعالجة تتطلب التي
 األطفال لدى العاملة الذاكرة  في قصورات وجود يفيد الذي األمر .لهم  قدمت التي المهام  كل في اجيد اءأد سجلوا
 اجهونيو التوحد طيف اضطراب ذوي تجعل التي العوامل بين من يعد قد األمر وهذا التوحد، طيف اضطراب ذوي
 باإلضافة المجرد، والتفكير داللستاال لىع القدرة  لتكيفي،ا كوالسل الذهنية، المرونة السلوك، يطتخط في باتوصع
 على باألساس تتوقف يالت والحساب والكتابة كالقراءة  األكاديمية المهارات اكتساب في كبيرة  صعوبات مواجهة إلى

 تساباك ىعل سلبا ينعكس العاملة الذاكرة اءأد في عجز يأ أن ؤكدالم من حيث .العاملة الذاكرة  قدرة فعالية مدى
 أهم تتمثل مختصر، بشكل. عام  بشكل( الذهن) المعرفي الجهاز فعالية وعلى خاص شكلب عارفلموا المهارات

 في قصور من التوحد طيف اضطراب ذوي األطفال يعاني( 1: )أساسية تخالصا ثالث في الحالية الدراسة نتائج
 ذوي األطفال يعاني( 2) يزة؛وج زمنية لمدة انيةمكلا-البصرية المفكرة  في ةيوالمكان يةالبصر وماتلبالمع اظحتفاال

 تفاظاالح في كبيرة صعوبة يجدون بحيث الفونولوجية الحلقة مكون اشتغال في خلل من التوحد طيف اضطراب
 في  ضحاو قصور من التوحد طيف اضطراب يذو األطفال يعاني( 3) الفونولوجية؛ الحلقة في اللفظية بالمعلومات

 نفس في المعرفية المعالجة مكونا تدخل ستدعيت التي المهام تمامإ ىعل درةلقا عدم في يتجلى ،يذفنالت مركز اشتغال
 .(والمعالجة الصيانة) الوقت

 ختباراتاال مختلف في التوحد طيف اضطراب ذوي األطفال أداءات بين الترابط عالقاتل العاملي التحليل -2

 االختبارات مختلف يف حدتوال طيف اضطراب ذوي لااألطف أداءات بين ابطاترالت مصفوفة (3) جدول

 النمط مهمة المعكوسة األرقام سعة العادية  األرقام سعة 

   1 العادية  األرقام سعة
  1 0,90 المعكوسة  األرقام سعة

 1 0,74 0,75 النمط  مهمة

 طيف اضطراب يوذ األطفال أداءات بين يةوق ارتباط قةعال كهنا أن يتضح طاترابالت مصفوفة من انطالقا
 جدا متقارب األطفال أداء أن يعني الذي األمر العاملة، الذاكرة تقييم  في المستخدمة االختبارات لفختم في دالتوح

 طيف اباضطر ذوي الاألطف أداء بين االرتباط درجة أن( 3) رقم  الجدول خالل من يتضحو. اتاالختبار كل في
 الحلقة أن معناه  ،(0,90) هي انتك كوسةمعال األرقام  سعة بارتخوا العادية األرقام  سعة اختبار في حدالتو

 فيما أما. التوحد طيف اضطراب ذوي األطفال لدى تقريبا الدرجة بنفس يتضرران التنفيذ ومركز الفونولوجية
 ذيلا األمر ،(0,75) هي كانت النمط مهمة رواختبا ةاديالع رقام األ سعة اختبار في األداء بين االرتباط درجة يخص

 وإن  الفونولوجية، الحلقة بها تتضرر التي الدرجة بنفس األخرى هي تتضرر المكانية-ريةبصال ة كرالمف أن على يدل
 ايدتز مع النمط مهمة اختبار في واضح بشكل يتمظهر التوحد طيف اضطراب ويذ لألطفال الضعيف األداء كان

 النمط، مهمة واختبار سةكوالمع م األرقا سعة اختبار يف األداء ارتباط درجة لىع ينطبق األمر نفس .مةلمها تعقيد
 في األداءو لعاديةا األرقام  سعة اختبار في األداء بين الموجودة الدرجة نفس هي االرتباط درجة أن نالحظ حيث
 طيف اضطراب ذوي فالطاأل لدى املةالع اكرةالذ مكونات لحقت التي القصورات أن نستنتج وبالتالي. النمط مهمة

 .اقريبت الدرجة بنفس تكون دحوالت

 النتائج مناقشــــة
 األقـل علـى التوحـد، طيـف اضـطراب ذوي األطفال لدى العاملة الذاكرة  في قصورات وجود واضح بشكل تبيني
 وأداء توحـدال اضطراب ذوي األطفال اءأد بين ةحظالمال اإلحصائية الفروق إن. فحصناها التي الثالثة المكونات في

 مـا الفصوص) العصبية للبنيات  atypical developementنمطي رغي نمو نع ناتجة تكون قد اءيواألس األطفال
 العصـبي التنشـيط أنمـاط بـين دال اخـتالف هنـاك إذ العاملـة، اكرة بالذ المتعلق الذهني النشاط تسند التي( الجبهية قبل
 رون،آخـ و Vogan) العـاديين لافـ األط لـدى العصـبي شـيطلتنا وأنمـاط لتوحـدا طيـف بضـطراا ذوي الطفاأل لدى

 فـي باألسـاس تتجلـى معرفيـة اخـتالالت إلـى يـؤدي أن شأنه من التنشيط أنماط في الحاصل االختالف فهذا(. 2018
 .جدا طةلبسيا حسابيةال المشاكل وحل المجرد التفكير في صعوبة االستدالل، غياب الذهنية، ونةالمر ضعف
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 فـي التوحـد طيـف اضـطراب ذوي الطفـ واأل ءاألسـويا األطفـال ينبـ  ءاألدا فـي فروقات هناك نأ المالحظ، من
 األرقـام  واسـترجاع حفـظ ليـةعم فـي وأسـرع أدق كـانوا األسـوياء األطفال أن اتضح إذ العادية، األرقام  سعة اختبار

 تعقيـد مسـتويات تـزداد عنـدما خصوصـا ،ضـعيفا ءأدا سـجلوا حـدلتوا طيـف اضـطراب ذوي األطفال بينما العادية،
 المؤقـت االحتفـاظ مهمـة إليه تسند الذي المكون باعتبارها  الفونولوجية الحلقة في لخل دجوو إلى يشير وهذا ة،مهمال

 وجــه علــى وتتــدخل الفونولــوجي، والترميــز الــذاتي الــذهني التكــرار إلــى اســتنادا ةاللســاني أو اللفظيــة بالمعلومــات
 Macizo ماسـيزو رشـاأ أن قسـب وقـد. المسـموعة وأ ةالصوتي للمثيرات المؤقت أو اللحظي زينالتخ في صوصالخ
 للمـواد جـدا ضـعيفا فونولوجيـا جاعااسـتر يظهـرون التوحـد طيف اضطراب ذوي األفراد أن إلى( 2016) نيخرآو

 تلعـب التـي العوامـل بـين مـن عـامال بـاره اعت يمكن ونالمك هذا قصور إن وبالتالي. العاديين باألفراد مقارنة اللفظية
 وتجعلهـم  التكيفـي، السـلوك فـي كبيرة  صعوبات يواجهون التوحد فطي برااضط ذوي األطفال علج في مهما دورا

 الفونولوجيـة الحلقة سالمة على بالضرورة  تتوقف السليمة التواصل ةعملي إن حيث الالتواصل، وضعية في يدخلون
 .التوحد طيف باضطرا ذوي األطفال ليهإ قديفت الذي يءالش وفعاليتها،

 األرقام  سعة اختبار في التوحد طيف اضطراب ذوي لاألطفا اءأد يف اضحةو فروق هناك ك،لذ جانب إلى
 حفظ عملية في والسرعة بالدقة توتميز عاليا أداء الثانية الفئة سجلت حيث األسوياء، أقرانهم  مع مقارنة المعكوسة
 هذا رتمظهي) المهمة هذه في جدا اضعيف أداء لىواأل الفئة سجلت حين في .المعكوسة قاماألر جاعستروا ومعالجة

. الفئة هذه  لدى التنفيذ مركز في واضح عجز وجود يفيد الذي األمر .(المهمة تعقيد يزداد عندما بارز بشكل عفالض
 أساسا ةالمتمثل وإجراءاتها لةلعاما لذاكرةا تعمليا بتدبير يسمح متخصص غير نظاما يعتبر  التنفيذ مركز كان إذا
 المعلومات  معالجة بين االنتباهية الموارد توزيع عن سؤوللموا ،هاوتنسقي ومعالجتها تامالمعلو تحويل في

 حسب األخرى حساب على مامنه لواحدة  لويةواأل إعطاء مع الوقت سنف في تنجزان مهمتين بين وينسق وتخزينها،
 كيز ترال على بالقدرة متعتي لكونه المالئمة، غير اتللمثير المشوش المفعول يكفو حدة، ىعل مهمة كل تقتضيه ما
 اتالقدر هذه  إلى يفتقدون التوحد طيف اضطراب ذوي األطفال فإن األخرى، المثيرات دون مثير على نتقائياال

 تتطلب التي اانتهوصي لهم دمةالمق بالمادة االحتفاظ في فشلوا حيث كوسة،المع األرقام  سعة اختبار في للنجاح
 واسترجاعها  وتخزينها المعلومات لجةمعا بارختاال ذاه في المبحوث من لبطي إذ .التنفيذ مركز تدخل بالضرورة 

 تضرر ةنتيج التوحد، طيف اضطراب ذوي األطفال عنه يعجز الذي األمر الباحث، لتعليمات تبعا معكوس بشكل
 التنفيذ زكمر في القصور إن القول نيمك وبالتالي التنفيذ، ركزم وهو الأ ةالعامل ذاكرتهم  مكونات من مهم  مكون
 في المشاكل من جملة يواجهون التوحد طيف اضطراب ذوي األطفال تجعل التي املالعو ينب من نكوي أن يمكن
 .الذهنية لمرونةوا المجرد تفكيرال الفعل، تخطيط: قبيل من مستويات عدة

 Moriss سموري دراسة في سابقا ذلك اتضح كما متضررة، نهاأ ينتب كانيةالم-البصرية للمفكرة  بالنسبة
 ذوي األفراد لدى البصرية العاملة الذاكرة  في واضحا قصورا وجود إلى فيها أشاروا يالت (1999) نيوآخر

 ن م ايتمكنو لم التوحد طيف اضطراب ذوي فاألطفال. المعرفية الشحنة ترتفع عندما بخاصة التوحد طيف اضطراب
 بشكل  وتحديدها قصةناال ةانالخ على التعرف في ةبصعو يجدون كونهم  إلى اجعر وهذا ج،بنجا النمط ةمهم اجتياز
 بالمعلومات االحتفاظ في صعوبة تجد الفئة هذه بأن اتضح حيث( 2018) شيو و فنابكي األمر هذا وأكد. صحيح

 تكان ذاإو .(السريعة البصرية لجةالمعا يف قصور) ريعس بشكل ومعالجتها البصرية العاملة الذاكرة  في البصرية
 الخارجي، العالم من القادمة والمكانية البصرية بالمعلومات قتالمؤ فاظحتاال مةمه مكانيةال-لبصريةا لمفكرةل سندت

 تلج التي المكانية أو/و البصرية بالمعلومات االحتفاظ يعونيستط ال التوحد طيف اضطراب ذوي األطفال فإن
 وهناك . كالشواأل وه الوج على والتعرف يناالمك التوجه في مشاكل نهع ينتج أن نيمك الذي راألم ي،المعرف م امهنظ

 واألشكال  الوجوه  على التعرف في واضح عجز من يعانون التوحد طيف اضطراب ذوي أن إلى تشير معطيات
 كنةالسا من ئةالف هذه  لدى اعيجتماال التواصل صعوبات في يسهم  قد الذي األمر ،Discrimination زوالتميي
 (.2013 وآخرون، Jiang) العامة
 العاملة الذاكرة مكونات لكل عامة إصابة وجود إلى تشير إليها، توصلنا التي تائجلنا أن ىإل أيضا، اإلشارة  ردجت

 سةالدرا ئجنتا تتماشى بحيث أعاله، إليها المشار السابقة الدراسات بعض في كذل تأكد كما تقريبا، الدرجة وبنفس
 إلى  خلصت والتي األسوياء، درااألفو التوحد طيف اضطراب يوذ األفراد بين المقارنة الدراسات ئجنتا مع ليةالحا
 ويظهرون كثيرة  طاءأخ يرتكبون إذ التوحد، طيف اضطراب ذوي األفراد لدى العاملة الذاكرة  في قصورا هناك أن
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 ة ركوالذا العاملة الذاكرة ةوسع التخطيطو المعرفية لمرونةا تتطلب لتيا المهام في األسوياء األفراد من أقل أداء
 .المهمة تعقيد مستوى يزداد ندماع خاصة ،المكانية العاملة
 وزمالؤه  Guerts كورتز هااأجر دراسة إليها توصلت التي النتائج مع الحالية الدراسة نتائج أيضا تنسجم كما

 فيما  االنتباه  وتشتت كةالحر فرط ويذ واألطفال التوحد طيف راباضط ذوي األطفال بين فيها قارنواو( 2004)
 المشاركين أن إلى الدراسة هذه نتائج وأشارت .أخرى معرفية ومهام المعرفية ةمرونالو التخطيط تدابير صخي

. األخرى المجموعة مع مقارنة العاملة الذاكرة مهام  في يرة كب صعوبات أظهروا التوحد طيف اضطراب ذوي
 تتفق ال اسةدرال ههذ في العاملة لذاكرةا مكونات في عام  قصور وجودب المرتبطة النتيجة أن أيضا، بالذكر رجديوال

 التي االضطرابات أن على ةالدراس هذه نتائج أكدت حيث الؤه،زمو  Williamsسوليام أنجزها دراسة ونتائج
 قةالحل تنحفظ إذ مكانية،ال-ريةالبص كرةلمفا في تفضيلية أو انتقائية طبيعة ذات تكون العاملة الذاكرة تلحق

 قدم  أخرى دراسة وفي. انتقائي بشكل المكانية-يةصرالب رة المفك تتضرر بينما ةمسلي وتظل الفونولوجية
 محددة حسية بصيغية مرتبطة املةالع الذاكرة في قصورات وجود عدم على تؤكد فرضية  Minchewوامينش

 لمادة ا دتعقي تزايد مع يتمظهر زبعج األمر يتعلق بل د،التوح طيف طراباض ذوي األفراد لدى( لفظية أو بصرية)
 ألن الحالية الدراسة نتائج مع جزئيا تتماشى الفرضية وهذه  (.2008 وآخرون، Gras-Vincendon ) المحفوظة

 .حدلتوا طيف اضطراب ذوي لألطفال المقدمة المهام  تعقيدات تزداد عندما واضحا يصبح العاملة الذاكرة  قصور
 من يعانون دلتوحا طيف اضطراب ذوي فالطاأل أن هو سةالدرا هذه من به الخروج  يمكن نتاجاست هم أ إن
 التي السابقة الدراسات بعض نتائج مع يتقاطع االستنتاج هذا أن ويبدو العاملة، الذاكرة  اشتغال في أساسي قصور

 ؛ Holyoak، 2010و Morsanyi) الفئة هذه لدى لةالعام الذاكرة في القصور من النوع هذا وجود عدم على تؤكد
Ozonoff وStrayer، 2001)، تحليلية-ميطا وأخرى ميدانية دراسات نتائج مع ستنتاجاال هذا ىيتماش حين في 

(Morris ،؛ 1999 وآخرون Landa وGoldberg، 2005 ؛ Luna ،؛ 2007 وآخرون Boucher ،وآخرون 
 تؤكد التي( 2019 وآخرون، Habib ؛ 2017 ،وآخرون Ya Wang ؛ 2014 وآخرون، Kercood ؛ 2012
 وجود إلى يشير وهذا .التوحد طيف اضطراب ذوي عند العاملة رةاكالذ همت رئيسية قصورات ودجو على بدورها
 إلى اإلشارة  تجدر السياق، هذا فيو. التوحد طيف واضطراب العاملة الذاكرة أداء ضعف بين دالة يةارتباط عالقة

 في فئةال هذه ءأدا في تؤثر أن نهاأش من التي المتغيرات حصر خالل من أكثر علميا قاتدقي جتحتا قةلعالا هذه  أن
 Ya) المعرفية والشحنة التشخيص، معيار الذكاء، معامل الكرونولوجي، السن: قبيل من العاملة الذاكرة  مهام 

Wang ،العربي قسياال في خاصة أخرى متغيرات جانب إلى العينة حجم  (2017 وآخرون. 

 صـةـالخ
 ملةالعا الذاكرة في رئيسية تراقصو اكهن كانت إذا ما حول ةالعلمي ائرالدو في سجال وجود من الرغم  على

 ليس أو المهمات تعقيد تزايد مع يتمظهر بقصور مرتبطة المسألة أن أم  التوحد، طيف اضطراب ذوي األفراد لدى
 مجال في العاملة رة الذاك حول المنجزة ساتوالدرا األبحاث من العديد فإن الوظيفة، هذه  في قصور أي ناكه

. التوحد طيف اضطراب ذوي لدى العاملة الذاكرة في قصورات وجود على تؤكد ،يةلحالا الدراسة فيها بما ،دحالتو
 التكيفي السلوك في كبيرة  صعوبات واجهت الفئة هذه  يجعل مهما عامال القصورات هذه  تكون أن الراجح ومن
 التي  الكبيرة اتصعوبال إلى باإلضافة الل،دتواالس مجردال التفكير ة،المعرفي المرونة تتطلب التي المهمات جازوإن

 في قصورات وجود على تؤكد معطيات توفر رغم  األخير، وفي. والحساب والكتابة القراءة  تعلم  في يجدونها
 ذهه وامتداد طبيعة ألن ،كافية غير تبقى اتمعطي فهي التوحد، طيف اضطراب ذوي األفراد لدى العاملة الذاكرة

 طريق عن توضيحهال أكثر البحث تعميق الباحثين نم تطلبوت واضحة غير اليوم، دوحد إلى ظل،ت القصورات
 في نتائجها واستثمار اإلشكال، هذا في الوسيطة المتغيرات تحديد قصد المستقبل في إضافية وأبحاث دراسات إجراء
 .والعالج التدخل
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