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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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