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 الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة لدى األطفال ذوي الشلل الدماغي

Working Memory and Processing Speed in Children with Cerebral Palsy 

 أ.د هشام عبد الحميد تهامي                    سميرة عبده صالح الدين محمد       

 أستاذ علم النفس الفسيولوجي                         مدرس ماة بقسم علم النفس       

 ملخص البحث

يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن كفاءة أداء الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة لدد  

األطفال ذوي الشلل الددمايي مدن لدالل مقدار تهم بمجموعدة مدن األطفدال العداديين المكدا  ين 

د عالقة بين كفاءة األداء على الذاكرة العاملة وسرعة لهم  ي العمر العقلي، والتحقق من وجو

طفدال   64المعالجة لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي. واجريت الدراسة على عينة مكو ة مدن 

 4إ اث( من المصابين بالشدلل الددمايي، تراو دت أعمدارهم الةمنيدة مدن ) 82ذكور، و  82)

 81سدنوات إلدى  6العقلدي لهدم مدن ) شهور(، وتدراوح العمدر 5سنة و  86سنوات وشهر إلى 

طفال  من األطفال العاديين المكا  ين لهم  ي العمدر  64شهور(. وعينة مكو ة من  2سنوات و 

سدنوات  81سدنوات إلدى  4إ اث(، تراو ت أعمارهم الةمنيدة مدن ) 82ذكور، و  82العقلي )

شدهور(.  4ت وسدنوا 81سدنوات وشدهر إلدى   6شهور(، وتراوح العمر العقلي لهم مدن ) 4و 

وتددم تصددنيف مجموعددة األطفددال ذوي الشددلل الدددمايي و ق ددا أل ددواعهم الفرعيددة إلددى: الشددلل 

(، والشدددلل الددددمايي 81(، والشدددلل الددددمايي ايرتعاشدددي )   38الددددلمايي التشدددنجي )   

(. وقددد تددم اسددتلدام المقدداييس الفرعيددة للددذاكرة العاملددة والمقدداييس الفرعيددة 6الهةعددي )   

لجة من التبار وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الرابعة. وقدد كشدفت  تدااج الدراسدة لسرعة المعا

عن وجدود  دروذ ذات ديلدة إ صدااية بدين األطفدال ذوي الشدلل الددمايي واألطفدال العداديين 

المكا  ين لهم  ي العمر العقلي  ي كفاءة األداء على الذاكرة العاملدة وسدرعة المعالجدةي  يدث 

ألطفال ذوي الشلل الدمايي على مهام الذاكرة العاملة وسدرعة المعالجدة. ا لفض كفاءة أداء ا

كمددا وجدددت عالقددة ارتباطيددة بددين األداء علددى مهددام الددذاكرة العاملددة وسددرعة المعالجددة لددد  

 األطفال ذوي الشلل الدمايي.

 ة، سرعة المعالحة، الشلل الدماغالكلمات المفتا ية: الذاكرة العامل

 مدخل إلى مشكلة البحث
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يُعَدُّ الشلل الدمايي من األسباب األكثر شيوع ا لإلعاقدة النماايدة العصدبية
 دي مر لدة   (1)

 . (Sherwell, Reid, Reddihough, Wrennall, ong, & Stargatt,2014)الطفولة المبكرة 

ذي يحددث  دي الددماغ والشلل الدمايي هو زملة ضعف الحركة التي تنتج عن العطب الد

الناميددة، ويلتلددف ايضددطراب  ددي توقيددت اعصددابة، واألعددراو اعكلينيكيددة، وموقدد  وشدددة 

 Williamالصدعوبات، ويرجد  أقدرب وصدف لالضدطراب إلدى جدراح العلدام لويليدام ليتدلل 

Littel  م.8248 ي عام 

تعريف ا للشلل الدمايي، ووصفته بأ ه لزملة من  )2(واقتر ت اللجنة التنفيذية الدولية

ايضطرابات الداامة  ي ارتقاء الحركة، ووض  الجسم، تؤدي إلى األ شطة المحدودة، 

والتي تحدث  ي دماغ الجنين، أو الرض   )3(وترج  إلى ايضطرابات العصبية يير النامية

امية، ويالب ا ما يصا ب اضطرابات الحركة للشلل الدمايي اضطرابات ألر   ي الن

، والسلوك، والصرع، والمشاكل )7(، والتواصل)6(، والمعر ة)5(، واعدراك)4(اع ساس

 (.Pharoah, 2014:1240 Colver, Fairhurst &ل)(8)العضلية الهيكيلة الثا وية

وينقسددم الشددلل الدددمايي إلددى االاددة أ ددواع  رعيددة اسددتناد ا إلددى الللددل العصددبي الحركددي 

 السااد:

يت  ي مسار ي وهو الشكل األكثر شيوع ا، ويرتبط بايلتال(9)الشلل الدمايي التشنجي .8

، (12)، و رط المنعكسات(11)التي تؤدي إلى زيادة تنايم العضالت (10)القشرة الشوكية

ى إل 21(. ويشكل  والي Pirilä& van der Meere, 2010)(13)واستمرار ردود األ عال البدااية

                                                           

(1)  Neurodevelopmental Disability. 

(2) The International Executive Committee. 

(3)  Non-Progressive Disturbances. 

(4)  Sensation. 

(5)  Perception. 

(6) (6) Cognition. 

(7)  Communication. 

Musculoskeletal Problems. (8) 
Spastic Cerebral Palsy. (9)  

Corticospinal Tracks. (10) 

Muscle Tone. (1) 

Hyperrefllexia. (2) 

Primitive Reflexes. (3) 
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(، (stadskleiv, Jahnsen, Andersen& von Tetzchner, 2018من جمي  الحايت 01%

 واستنادا  إلى ضعف الحركة، ينقسم هذا النوع إلى االاة أ واع  رعية:

: و يددده تشدددمل اضدددطرابات قدددوة العضدددالت جميددد  (1). الشدددلل الددددمايي التشدددنجي الثنددداايأ

 وجود ضعف شديد  ي األطراف السفلية.األطراف األربعة، م  

: و يدده عددادة مددا تكددو  اضددطرابات قددوة العضددالت (2). الشددلل الدددمايي التشددنجي الربدداعيب

ا مدددا تكدددو  متسددداوية، وينطدددوي علدددى األطدددراف العلويدددة  والحركدددة شدددديدة الضدددعف، و دددادر 

ا منذ الويدة )  (.  Ferrari& Cioni, 2009والسفلية، وتصبح واضحة تمام 

: و يه تكو  أعطاب الدماغ  ي جا ب وا د، وتؤار (3). الشلل الدمايي التشنجي النصفيج

ا من التشنج  على جا ب وا د من الجسم ، ويكو  التشنج الطر ي العلوي أكثر وضو  

 الطر ي السفلي.

، مدد  (6)،  والمهدداد(5): ينددتج عددن أعطدداب النددو  القاعديددة(4). الشددلل الدددمايي ايرتعاشددي8

(، ويؤدي إلدى ههدور  ركدات Pirilä, et al., 2010) (7)ايلتاليت  ي المسارات  وذ الهرمية

 (.8113ألين، ي إرادية، ولاصة  ي الوجه، والذراعين، والجذع )جيرالد 

: يندددتج عنددده  قددددا  التناسدددق العضدددلي المدددنلمي بحيدددث يدددتم (8). الشدددلل الددددمايي الهةعدددي 3

دددا المشدددي  دددي  طددداذ  تنفيدددذ الحركدددات مددد  قدددوة وإيقددداعع، ودقدددة ييدددر طبيعيدددة، ويشدددمل أيض 

واسددددد ، وللدددددل األطدددددراف، وايهتدددددةاز، )بصدددددفة لاصدددددة الهدددددةة البطي دددددة المقصدددددودة(، 

 (. et al., 2010Pirilä) (9)للل  ي المليخوينشأ من ال

: ويندددتج عنددده القدددوة العضدددلية التشدددنجية للشدددلل الددددمايي (10). الشدددلل الددددمايي الملدددتلط6

 (.8113التشنجي، والحركات الالإرادية للشلل الدمايي ايرتعاشي )جيرالد ألين، 

 -ا هو مدرج بالتعريف اللاص بالشلل الدمايي وكم -ومن المسلم به  ي الوقت الحالي 

أ  ايضطرابات المعر ية يالب ا ما تصا ب ايضطرابات الحركية للشلل الدماييي كما 
                                                           

Spastic Diplegia. (4) 

Spastic Quadriplegia. (5) 

Spastic Hemiplegia.* (6) 

Dyskinetic CP. (7) 

Basal Ganglia. (8) 

Thalamus. (9) 

Extrapyramidal Pathways. (10) 

Ataxic CP. (11) 

Cerebellar. (1 ) 

Mixed CP. (2) 



 

 

الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة (. 2021. )يسميرة عبده صالح الدين محمد، أ.د هشام عبد الحميد تهام .أ

 : ... .. ( 5 ع. )  (3) .مج لدى األطفال ذوي الشلل الدماغي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 4

E-mail of the corresponding: jcps@art.bsu.edu.eg 
 

  معاصرةال النفسيةمجلة الدراسات 

Journal of The Current Psychological 

Studies 
 

 

 

            

أوصى الفريق التعاو ي المعني بالشلل الدمايي  ي أوروبا بجم  المعلومات المرتبطة 

طفال والشباب ذوي الشلل بالضعف  ي الوهيفة العقليةي باعتبارها من المجايت األساسية لأل

الدمايي، وباعضا ة إلى ذلك يجب أ  تؤلذ الوهيفة العقلية  ي ايعتباري للوصول إلى 

 & Pueyo, Junqué, Vendrell, Narberhausملتلف المجايت الطبية والتعليمية وايجتماعية )

 Segarra, 2009.) 

عر ية التي يعا ي منها األطفال وتُعَدُّ مشكالت الذاكرة العاملة من إ د  المشكالت الم

ذوي الشلل الدمايي،  غالب ا ما تحدث لديهم مشكالت  ي التعلم والذاكرةي  يث أ ادت بعض 

من األطفال ذوي الشلل الدمايي يواجهو  صعوبات  ي التعلم،  %66الدراسات أ   والي 

 (. Ostensjo, Carlberg, & Vollestad, 2003والحفظ، وتطبيق المعر ة المكتسبة )

والذاكرة العاملة هي  لام للقدرة المحدودة التي تتيح التلةين المؤقت لمعالجة 

،  الذاكرة (Newman, 2008)ايستديل المعلومات للمهام المعر ية المعقدةي مثل التعلم و

العاملة هي تطبيق للذاكرة قصيرة المد  للمهام التي تتطلب إدارة ومعالجة للمعلومات، وهي 

 .(Reed, 2012)مركة التلةين المؤقت، وايسترجاع من الذاكرة طويلة المد  

ترح أ  الذاكرة ويُعَدُّ عمل لبادليل منطلق ا لفهم دور الذاكرة العاملة  ي الذكاء، واق

: وهي المسؤولة عن إدارة المواد )1(الحلقة الصوتية -العاملة تتكو  من الجوا ب اآلتية: أ

اللفلية، وتتكو  الحلقة الصوتية من الملة  الصوتي، وهو المسؤول عن تلةين المواد 

الذاتي الصوتي، وهو المسؤول اللفلية أو إعادة ترمية المواد يير اللفلية، ومكو  التسمي  

عن تمثيل المواد  ي رمة صوتي ويتم تسميعها والتدريب عليها لمن  اضمحاللها من الذاكرة 

Peeters, Verhoeven & de Moor, 2009)(وهي (2)لو ة التلطيط البصرية المكا ية -. ب :

المنفذ  -ومعالجتها  ي الذاكرة قصيرة المد . جالمسؤولة عن اي تفاه بالصور البصرية 

: الذي يتحكم  ي اي تباه الموجه  حو هذه المصادر، والمسؤول عن تنسيق لو ة )3(المركةي

التلطيط البصرية المكا ية والحلقة الصوتية وربطها بالذاكرة طويلة المد . و ي اآلو ة 

: واعتبر لبادليل أ  الرابط )4(الرابط الديلي -ا ُعرف باسم داألليرة اُقترح مكو  ا رابع  

الديلي هو سعة أساسية للذاكرة العاملة لألداء كمسا ة عمل عالمية يتم الوصول إليها عن 

طريق العقل الواعي. و ق ا لهذا النموذج، عندما تتطلب الذاكرة العاملة معلومات من و دة 

                                                           

(3) Phonological Loop. 

(1) Visuo- Spatial Sketch- Pad. 

(2) Central Executive. 
(3) Episodic Buffer. 
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ويل المد ،  قد يتم تحميلها  ي الرابط الديلي بدي  من تنشيطها  ي الذاكرة طويلة التلةين ط

 (. Saklofske, Prifitera, Weiss, Rolfhusm, & Zhu, 2005المد  )

ويلهر الضعف  ي الذاكرة العاملة اللفلية والبصرية المكا ية لد  جمي  أشكال الشلل 

فال ذوي الشلل الدمايي ايرتعاشي مقار ة الدمايي، ولكنه يلهر بدرجة أقل لد  األط

(. ولقد تم دعم ذلك من قبل (Fluss & Lidzba, 2020باألطفال ذوي الشلل الدمايي التشنجي 

 ,Peetersعدد من الدراسات من بينها دراسة لبيترزل، ول يرهويفنل، ولدي مورل  

Verhoeven, & de Moor, (2009)  لعاملة اللفلية لد  التي اهتمت بفحص منب ات الذاكرة ا

طفال  من ذوي الشلل الدمايي، والذين يعا و  من درجات متفاوتة من ضعف الكالم،  58

وا تهت  تااجها إلى أ  األطفال ذوو الشلل الدمايي الذين يعا و  من تألر عقلي، وضعف 

بالذاكرة   ي الكالم، لديهم محدودية  ي سعة الذاكرة العاملة اللفلية، كما وجد أ ه يمكن التنبؤ

 العاملة من لالل الذكاء، واعدراك السمعي، والقدرة على الكالم.

دا قدام كدُل مدن لباركدال، ول راسدكاريليل، ولبيةولدول   & Barca, Frascarelliوقدام أيض 

Pezzulo (2012)  بدراسة هد ت إلى تقيديم الدذاكرة العاملدة البصدرية المكا يدة والتمثيدل الدذهني

لد   الة وا دة لطفل يعا ي من الشلل الدمايي التشنجي الثنااي ويبلغ مدن العمدر  )1(البصري

شهور. وقد أشارت  تااج الدراسة إلدى ضدعف المسدتو  المعر دي ييدر اللفلدي  0سنوات و 2

لدددد  الطفدددلي  يدددث أههدددر صدددعوبات  دددي مهدددارات اعدراك البصدددري، ومهدددارات التكامدددل 

داء  ددي بندداء األشددكال، و ددي  فددظ أ مدداط المصددفو ات. ولددم البصددري الحركددي، وضددعف األ

يال ظ وجود ضعف  ي تذكر األرقام ومواقعها. وا تهت  تااج الدراسدة إلدى أ  األطفدال ذوي 

الشددلل الدددمايي قددد يواجهددو  قيددودا   ددي المهددام التددي تنطددوي علددى الددذاكرة العاملددة البصددرية 

ومددات البصددرية المكا يددة والمعالجددة الدالليددة المكا يددة والتددي تددرتبط علددى وجدده التحديددد بالمعل

 للصور الذهنية البصرية.

و يمددددا يلددددص األداء علددددى الددددذاكرة العاملددددة السددددمعيةي هددددد ت دراسددددة لكو مددددا ل، 

إلددى  حدص الددذاكرة العاملدة البصددرية  Kaufman & Warschausky (2015ولورشاوسدكيل )

طفدال   68كو دت عيندة الدراسدة مدن: المكا ية والسمعية  لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي، وت

مدن األطفدال العداديين  46شدهور، و 4سدنة و  88من ذوي الشلل الدمايي، متوسط أعمدارهم 

سددنة. وأشددارت  83إلددى  4شددهور، وتتددراوح أعمددارهم بددين  3سددنة و 88ومتوسددط أعمددارهم 

 لفضدت النتااج إلى أ  أداء األطفال ذوي الشلل الدمايي أ ضل علدى المهدام السدمعية ولكدن ا

                                                           

(4) Visual Mental Imagery. 
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دقة األداء مد  زيدادة سدعة الدذاكرة، كمدا أههدرت النتدااج وجدود صدعوبات  دي مجدال الدذاكرة 

 العاملة البصرية المكا ية، على الريم من تشابه  مط أدااهم م  أداء األطفال العاديين.

بال ديل،  -كما توصلت  تااج دراسة كل منلبويول، ولجو كيهل، ول يندريللي  لبالستر

تامدددارجول، -بلوميددددل، ولتدددورو -يدددوسل، ولماكايدددال، ولبدددول، ولميلندددديةهو -وليبورتدددا

 ,Pueyo,) Junqué& Vendrell, 2003; Ballester-Plané, Laporta-Hoyos, Macayaوآلدرو  

Póo, Meléndez-Plumed& Toro-Tamargo, et al., 2018)  إلدى تحسدن أداء الدذاكرة العاملدة

ي ايرتعاشدي مقار دة باألطفدال ذوي الشدلل الددمايي اللفلية لد  األطفال ذوي الشدلل الددماي

 التشنجي.

وأشارت عديد من الدراسات إلى أ  الذاكرة العاملة تساهم  ي التنبؤ بالقراءة والكتباة 

والحسابي  يث أشارت إلى وجود عالقة معتدلة بين الذاكرة العاملة والنتااج األكاديمية 

(، وتم تأكيد ذلك من قبل  تااج (Weiss, Saklofske, Prifitera& Holdnack, 2006الملتلفة 

التي توصلت إلى أ  مشكالت التعلم  White & Christ (2005)دراسة لوايتل، ولكريستل 

لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي التشنجي الثنااي ترج  إلى ايضطرابات  ي الجوا ب 

من لجينكسل، ولدي مورل،  التنفيذية للتعلم والذاكرة لديهم. كما توصلت  تااج دراسة كلع 

ول ا  ليشوتلي لجينكسل، ول ا  ليشوتل، ولدي مورل ي لبويول، ولجو كيهل، 

ول ندريلل، ول ارير هاوسل، ولسيجارالي ل ا  رويجنل، ول يرهويفنل، ولستينبرجينل 
Jenks, De Moor & Van Lieshout (2009); Jenks, van Lieshout& de Moor (2012); 

Pueyo, Junqué, Vendrell, Narberhaus & Segarra (2009);  Van Rooijen, Verhoeven& 

Steenbergen (2015)  أ  مهارات الذاكرة العاملة تتنبأ بالصعوبات الحسابية المتمثلة  ي الدقة

الحسابية، والقدرة على العد، ومهام الجم  والطرح، وارتقاء األداء الحسابي لد  األداء 

 ذوي الشلل الدمايي.الحسابي لد  األطفال 

ومن العوامل التي تؤار على كفاءة الذاكرة العاملة هي سرعة المعالجةي والتي تشير 

إلى القدرة على أداء المهام المعر ية بطالقة وتلقااية، أو اع راط  ي تعلم المهام المعر ية 

ا عندما يكو  هناك  اجة إلى الكفاءة العقلية العالية )اي ت باه والتركية األولية، ولصوص 

 -لهور ل -المكثف(. وتعد سرعة المعالجة هي إ د  القدرات الواسعة  ي  موذج لكاتلل

ك( للقدرات المعر ية. وتتطلب مهام سرعة المعالجة عدة عمليات معر ية  -ه -لكارولل )ك

 ,Saklofske, Prifiteraمنها: السرعة الحركية، والسرعة اعدراكية، والبراعة الرقمية )

Weiss, Rolfhusm, & Zhu, 2005; McGrew, 2009.) 



 

 

الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة (. 2021. )يسميرة عبده صالح الدين محمد، أ.د هشام عبد الحميد تهام .أ

 : ... .. ( 5 ع. )  (3) .مج لدى األطفال ذوي الشلل الدماغي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 7

E-mail of the corresponding: jcps@art.bsu.edu.eg 
 

  معاصرةال النفسيةمجلة الدراسات 

Journal of The Current Psychological 

Studies 
 

 

 

            

إ  األداء على مقاييس سرعة المعالجة هي مؤشر على السرعة التي يمكن للفرد من 

لاللها معالجة المعلومات البسيطة أو الروتينية بدو  ألطاء. وتتضمن عديد من مهام التعلم 

ا من المعالجة ايعتيادية للمعلومات مثل )القراءة(، ومعا لجة المعلومات المعقدة مثل مةيج 

)ايستديل(. قد يؤدي الضعف  ي سرعة معالجة المعلومات ايعتيادية إلى جعل مهمة  هم 

المعلومات الجديدة أكثر استهالك ا للوقت وصعوبة. وبذلك ترتبط قدرات المعالجة ذات 

 ,Saklofske, Prifitera, Weissالترتيب األد ى هذا باألداء المعر ي ذات الترتيب األعلى )

Rolfhusm, & Zhu, 2005.) 

وقد تم وصف العالقة المتبادلة بين الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة من قبل لكيلو ينل 

ي  يث وجدوا أ  األداء الناجح  ي مهام Kyllonen & Christal)( )8001و لكريستالل )

ت. كما قام كلع من الذاكرة العاملة يعتمد بشكل أكبر على سرعة معالجة الفرد للمعلوما

بتطبيق مقاييس سرعة المعالجة والذاكرة العاملة  (Fry& Hale)( 8004ل رايل ولهيلل )

ا،  80إلى  6والذكاء الساال على األطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  عام 

 ي سعة ووجدوا أ  هناك ارتباط ا بين الةيادة المرتبطة بالعمر  ي سرعة المعالجة والةيادة 

الذاكرة العاملة، والتي ارتبطت بدورها بالدرجات المرتفعة  ي مقاييس ايستديل الساال. 

وللصوا من لالل هذه النتااج أ ه م  التقدم الطبيعي للطفل  ي العمر تؤدي التغيرات التي 

ز تحدث  ي سرعة المعالجة إلى ايستلدام األكثر  اعلية لمسا ة الذاكرة العاملة، والتي تعة

بدورها األداء على عديد من مهام ايستديل. كما أشار النموذج التفاعلي لمعالجة المعلومات 

المعر ية إلى أ  ضعف اللغة والقراءة الذي يتدالل م  المعالجة السريعة للمعلومات قد يثقل 

 ,Weiss, Saklofskeكاهل بنية الذاكرة العاملة ويقلل من قدرة الفرد على الفهم والتعلم الجديد )

Prifitera, & Holdnack, 2006.) 

 ستللص مما سبق أهمية تقييم الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة لد  األطفال ذوي 

 الشلل الدمايي وذلك ألهميتهم وتأايرهم على أداؤهم األكاديمي والتحصيلي.

 أهداف البحث

لجدددة بعدددد أ  أوضدددح العدددرو السدددابق أهميدددة دراسدددة الدددذاكرة العاملدددة وسدددرعة المعا

 لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي،  إ  هدف البحث سوف يتركة  ي:

  التعددددرف علددددي كفدددداءة أداء الددددذاكرة العاملددددة وسددددرعة المعالجددددة لددددد  األطفددددال ذوي

الشددددلل الدددددمايي مددددن لددددالل مقار ددددة أدااهددددم بددددأداء مجموعددددة مددددن األطفددددال العدددداديين 

 المكا  ين لهم  ي العمر العقلي.
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 بدددين األداء علدددى الدددذاكرة العاملدددة وسدددرعة المعالجدددة لدددد   التحقدددق مدددن وجدددود عالقدددة

 األطفال ذوي الشلل الدمايي.

 

 مشكلة البحث

هدددل توجدددد  دددروذ ذات ديلدددة إ صدددااية بدددين األطفدددال ذوي الشدددلل الددددمايي واألطفدددال  (8

العدددداديين  ددددي كفدددداءة األداء علددددى المقدددداييس الفرعيددددة للددددذاكرة العاملددددة )إعددددادة األرقددددام، 

واألرقدددددام، والحسددددداب(، والمقددددداييس الفرعيدددددة لسدددددرعة المعالجدددددة وتسلسدددددل الحدددددروف 

 )الترمية، والبحث عن الرمة، والحذف(؟

هدددل توجدددد عالقدددة ارتباطيدددة بدددين األداء علدددى الدددذاكرة العاملدددة وسدددرعة المعالجدددة لدددد   (8

 األطفال ذوي الشلل الدمايي؟

 أهمية البحث

تحديد اضطرابات التعلم ايرتقااية  يمكن لعمليات التقييم النفسي العصبي أ  تساعد ا  ي (8)

التي يمكن أ  تؤار  ي الوهااف المعر ية والسلوكية لد  مرضى الشلل الدمايي مثل 

 صعوبات القراءة، واضطراب ضعف اي تباه، وصعوبات التعلم.

ومن النا ية العملية،  إ  التقييم النفسي للذاكرة العاملة وسرعة المعالجة لألطفال الذين  (8)

 ي مر لة الطفولةي  يث يفيد  ي  -وبصفة لاصة  -و  من الشلل الدمايي، له أهمية يعا 

تلطيط اللدمات التعليمية، ووض  المناهج، وتصميم يرف المصادر وطرذ التدريس، بما 

 يتناسب م  قدرة هؤيء األطفال العقلية، والحركيةي مما يلدم سياسة الدمج.

 ص الفارقي.إضا ة محكات جيدة للفرز، والتشلي (3)

 منهج البحث

ا يعتمداد البا ثدة  يعتمد البحث الراهن علدى المدنهج الوصدفي ايرتبداطي المقدار ،  لدر 

 ددي تقددديم المتغيددرات المسددتقلة ومعالجتهددا علددى الوصددف مددن لددالل أدوات الدراسددة، ولدديس 

عالجدة التعديل أو التغيير العمديي  يث يتم الكشف عن كفاءة أداء الذاكرة العاملدة وسدرعة الم

لددد  األطفددال الشددلل الدددمايي، وذلددك مددن لددالل مقار ددة أدااهددم بددأداء مجموعددة مددن األطفددال 

العدداديين المكددا  ين لهددم  ددي العمددر العقلددي، ورصددد العالقددة بددين كفدداءة األداء الددذاكرة العاملددة 

وسرعة المعالجة لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي. ويندرج تحدت هدذا المدنهج مجموعدة مدن 

  عرو لها على النحو التالي: و اتالمك

: التصميم المنهجي للبحث  أوًلا
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التصدددميم المسدددتلدم  دددي هدددذا البحدددث هدددو لالتصدددميم المسدددتعرو لمجموعدددة الحالدددة 

(. وتتكددو  مجموعددة الحالددة مددن 854: 8118ومجموعددة المقار ددةل )عبددد الفتدداح القرشددي، 

طفدال العداديين المكدا  ين األطفال ذوي الشلل الدمايي، أما مجموعدة المقار دة  تتكدو  مدن األ

 لمجموعة الحالة  ي العمر العقلي. 

 ثانياا: عينة البحث

 تكو ت عينة البحث من مجموعتين،  عرو وصفا  لكل منهما على النحو التالي:

 )مجموعة األطفال ذوي الشلل الدمايي )مجموعة الحالة 

ابين بالشددلل إ دداث( مددن المصدد 82ذكددور، و  82طفددال  ) 64تكو ددت هددذه المجموعددة مددن 

شددهور(،  5سددنة و  86سددنوات وشددهر إلددى  4الدددمايي، تراو ددت أعمددارهم الةمنيددة مددن )

 6شدهور(، وا حددراف معيداري قددره )سددنتين و  6سدنوات و  81بمتوسدط عمدر زمندي قدددره )

شدهور(، بمتوسدط  2سدنوات و  81سنوات إلى  6شهور(ي بينما تراوح العمر العقلي لهم من )

شدهور(. وقدد تدم تصدنيفهم   6(، وا حدراف معيداري قددره )سدنة و سدنوات6عمر عقلي قدره )

(، وتدم 8-6على النحو التالي كمدا هدو مبدين بجددول ) و ق ا لنوع الللل الحركي وعمر الحمل

( ومنهدددا  قدددص 34)    إلدددى: أسدددباب أانددداء الدددويدة تصدددنيفهم و ق دددا لألسدددباب المرضدددية

(، ومنهدددا التعدددرو 81األكسدددجين، وايلتنددداذ أانددداء الدددويدة، وأسدددباب بعدددد الدددويدة )   

للحوادث، و دوث جلطات بالدماغ، وارتفداع درجدة  درارة الجسدم. تدم الحصدول علدى أ دراد 

هذه المجموعدة مدن مركدة رعايدة األطفدال ذوي اي تياجدات اللاصدة لجمعيدة مصدر للثقا دة 

(، وجمعيدة  ددور الحيداة لتأهيدل أطفدال الشددلل الددمايي  دي القدداهرة 85مجتمد ل )   وتنميدة ال

(، ومركددة رعايددة األطفددال ذوي 5(، وكليددة العددالج الطبيعددي بجامعددة القدداهرة )   83)   

(، وجمعيدة  دور الحيداة لتأهيدل أطفدال الشدلل 6اي تياجات اللاصة بجامعة عدين شدمس )   

 وكا ت شروط التيار أ راد العينة كالتالي:(. 4الدمايي  رع بني سويف )   

 . عدم وجود اضطرابات ورااية أو ارتقااية ألر 

 .التأكد من عدم وجود الصرع 

 .التأكد من عدم وجود مشكالت بصرية أو سمعية 

 .يستطي  الطفل تحريك إ د  اليدين واعمساك بالقلم 

                                                           
  تدم الحصدول علددى البيا دات المتعلقدة بددأ واع الشدلل الددمايي وعمددر الحمدل مدن لددالل التشدليص الطبددي

 أو من طبيب العالج الطبيعي . الملحق بملف كل طفل

 .تم الحصول على البيا ات المتعلقة بأسباب الشلل الدمايي من األم 
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 .أ  تكو  هناك لغة مفهومة على األقل 

 

ضح توزيع أفراد العينة وفقاا لألنواع الفرعية للشلل الدماغي والنوع وعمر ( يو1) جدول

 الحمل

 

األ واع الفرعية للشلل 

 الدمايي

  عمر الحمل النوع

 المجموع

النسب 

 ي  مبكره إ اث ذكور الم وية

 الموعد

 متألرة

الشلل الدمايي 

  التشنجي النصفي

6 6 8 0 8 88 8330% 

الشلل الدمايي 

 المةدوجالتشنجي 

0 5 8 88 8 86 3136% 

الشلل الدمايي 

 التشنجي الرباعي

3 6 8 5 - 6 8538% 

الشلل الدمايي 

 ايرتعاشي

6 3 3 6 - 81 8836% 

الشلل الدمايي 

 الهةعي/ التر حي

8 8 8 8 8 6 232% 

 %811 64 5 33 2 82 82 العدد الكلي

 )مجموعة األطفال العاديين )مجموعة المقار ة 

إ دداث(، تراو ددت أعمددارهم  82ذكددور، و  82طفددال  ) 64ه المجموعددة مددن تكو ددت هددذ

سدنوات(،  6شهور(، بمتوسط عمر زمندي قددره ) 4سنوات و  81سنوات إلى  4الةمنية من )

سددنوات  6شدهور(ي بينمددا تدراوح العمددر العقلدي لهددم مدن ) 5وا حدراف معيدداري قددره )سددنة و 

سددنوات(، وا حددراف  6ي قدددره )شددهور(، بمتوسددط عمددر عقلدد 4سددنوات و 81وشددهر إلددى  

 شهور(. وكا ت شروط التيار أ راد العينة كالتالي: 6معياري ) سنة و 

  .أ  يكو وا مكا  ين لمجموعة الحالة  ي العمر العقلي 

  .التأكد من عدم وجود أي اضرابات  ركية أو ارتقااية 

راء التبدار لتل وللتأكد من تجا س مجموعات الدراسة على متغير العمر العقلي تدم إجد

للمجموعات المستقلة يلتبار ديلة الفروذ بين مجموعتي الدراسة على متغيدر العمدر العقلدي 

 (:  8كما هو موضح بجدول )
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( الفروق بين مجموعتي الدراسة ) األطفال ذوي الشلل الدماغي، واألطفال 2جدول )

 العاديين( في متغير العمر العقلي

اع حراف  المتوسط العدد المجموعة

 المعياري

قيمة 

 )ت(

مستو  

 الديلة

األطفدددددددددال ذوي الشدددددددددلل 

 الدمايي

64 26386 86346  

-13182 

 

 يير دالة

 86362 26331 64 العاديين األطفال 

 

ويتضح من الجدول السابق تجا س مجموعتي الدراسة  ي متغير العمر العقليي  يث لم 

 وجد  روذ جوهرية بين المجموعتين.ت

 

 ثالثاا: أدوات البحث 

تم استلدام المقاييس الفرعية للذاكرة العاملة وسرعة المعالجة من التبار وكسدلر لدذكاء 

لرابعة، وذلك للتحقق من كفاءة أداء الذاكرة العاملة لد  األطفال ذوي الشدلل األطفال الطبعة ا

 ي وصف تفصيلي لألدوات المستلدمة:الدمايي، و يما يل

 

 

 (4الطبعة الرابعة )ويسك  -ألطفالاختبار وكسلر لذكاء ا

باسدم ديفيدد وكسدلر المؤلدف األصدلي لاللتبدار وقدد  8113صدرت هذه الطبعة  ي عدام 

 .8186بها وتقنينها عبد الرقيب البحيري عام قام بتعري

يعد التبار وكسلر لذكاء األطفال الطبعدة الرابعدة  سدلة منقحدة ومعدلدة لمقيداس وكسدلر 

لذكاء األطفال الطبعة الثالثة، وهو أداة إكلينيكيدة تسدتلدم لقيداس الوهدااف المعر يدة، والقددرة 

سدنة. يتدألف  84إلدى  4تراوح أعمارهم مدن العقلية العامة، ويطبق  رديًّا على األطفال الذين ت

التبددارات  رعيددة رايسددية، ولمسددة  81التبددار وكسددلر لددذكاء األطفددال الطبعددة الرابعددة مددن 

منتلمة بأربعة مجايت معر يدة تمثدل الوهيفدة العقليدة  دي مجدايت   التبارات  رعية تكميلية

ي، ومؤشددر الددذاكرة معر يددة محددددة )أي مؤشددر الفهددم اللفلددي، ومؤشددر ايسددتديل اعدراكدد

                                                           
 .تم تحويل أعمار األطفال إلى شهور بدي  من السنوات لتسهيل التحليالت والمعالجات اع صااية 
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العاملددة، ومؤشددر سددرعة المعالجددة(، ويقدددم كددذلك درجددة مركبددة تمثددل القدددرة العقليددة العامددة 

 )الدرجة الكلية لمعامل الذكاء(. 

و يما يلي وصف تفصيلي للمقاييس الفرعية للذاكرة العاملة وسرعة المعالجة بالتبار 

 وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الرابعة:

 )1(لعاملةمؤشر الذاكرة ا

تتطلب مهام الذاكرة العاملة القدرة على اي تفاه بالمعلومات بصورة مؤقتة  ي 

الذاكرة، وأداء عملية أو معالجة ما لها، والحصول على  تيجة. ويقيس هذا المؤشر الذاكرة 

ايستديل، والمرو ة العقلية، العاملة، والقدرة على اي تباه، والتركية، والتحكم العقلي، و

 ويشتمل هذا المؤشر على المقاييس الفرعية اآلتية:

 

هو أ د ايلتبارات الرايسية لمكو  الذاكرة العاملة، ويتكو  من  :(2)إعادة األرقام (8)

ا  ي الترتيب   فسه كما جةأين: إعادة األرقام لألمام، و يه يطلب من الطفل أ  يعيد أرقام 

ا  ي ترتيب  يقرؤها البا ث، وإعادة األرقام بالعكس، و يه يطلب من الطفل أ  يعيد أرقام 

بنود لكل بند محاولتين. صمم هذا  2معاكس لما يقدمه البا ث. ويتكو  كل جةء من 

ايلتبار الفرعي لقياس الذاكرة السمعية قصيرة المد ، ومهارات التتاب ، واي تباه، 

ضمن مهمة إعادة األرقام لألمام الحفظ والتعليم والتذكر، واي تباه، والترمية، والتركية. وتت

والمعالجة السمعية. وتتضمن مهمة إعادة األرقام بالعكس الذاكرة العاملة، وتحويل 

البصري. ويتطلب اي تقال من مهمة إعادة  -المعلومات، والمعالجة العقلية، والتليل المكا ي

 عادة األرقام بالعكس المرو ة المعر ية واليقلة العقلية.األرقام لألمام إلى إ

 

: هو التبار  رعي رايسي لمكو  الذاكرة العاملة، ويتألف (3)األرقام -تسلسل الحروف (8)

بنود لكل منها االث محاويت، و يه  قرأ للطفل سلسلة أعداد و روف  81ايلتبار من 

استرجاع أو تذكر األعداد بترتيب تصاعدي والحروف بترتيب أبجدي. ويقيس ويقوم ب

ايلتبار مهام المعالجة المتتابعة، والمعالجة العقلية، واي تباه، والتذكر السمعي قصير 

 المد ، والتليل البصري المكا ي، وسرعة المعالجة.

                                                           

(1) Working Memory Index (WMI). 

(2) Digit Span (DS). 

(1) Letter- Number Sequencing (LN). 
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 36مكو  الذاكرة العاملة، ويتألف ايلتبار من : هو التبار  رعي تكميلي ل(1)الحساب (3)

بندا  لفلي ا، ويمثل كل بند مشكلة  سابية يجب  لها  ي  80بندا  منها لمسة بنود مصوره و 

ث(. ويقيس المعالجة العقلية، والتركية، واي تباه، والتذكر 31وقت زمني معين ومو د )

ا القصير والطويل المد ، والقدرة على ايستديل العد دي، واليقلة العقلية، ويتضمن أيض 

 المعالجة المتتابعة، وايستديل الساال والكمي والمنطقي.

 

 (2)مؤشر سرعة المعالجة

يقدم مؤشر سرعة المعالجة مقياس ا لقدرة الطفل على مسح المعلومات المراية البسيطة 

ا الذاكرة أو ترتيبها  ي تسلسل أو تمييةها ب سرعة وبشكل صحيح. ويقيس هذا المكو  أيض 

 الحركي. -البصرية قصيرة المد  واي تباه والتآزر البصري

: هو أ د ايلتبارات الرايسية لمكو  سرعة المعالجة، ويتكو  من صورتا  (3)الترمية (8)

لمقتر ة باألشكال الهندسية )أ، ب( لتكو  مالامة للعمر، و يه يقوم الطفل بنسخ الرموز ا

البسيطة أو األرقام. باستلدام مفتاح الرموز، يرسم الطفل كل رمة  ي الشكل أو الصندوذ 

اا ية(. ويقيس ايلتبار سرعة المعالجة، باعضا ة  881المطابق وذلك لالل وقت محدد )

البصري إلى الذاكرة قصيرة المد ، والقدرة على التعلم، واعدراك البصري، والتآزر 

 الحركي، والقدرة على المسح البصري، والمرو ة المعر ية، واي تباه والدا عية. 

: هو أ د ايلتبارات الفرعية الرايسية لمكو  سرعة المعالجة، (4)البحث عن الرمة (8)

ويتكو  ايلتبار من الصورتا  )أ، ب( لتكو  مالامة للعمر، و يه يبحث الطفل  ي 

مجموعة البحثية عن رمة يطابق الرمة )الرموز(  ي المجموعة المستهد ة لالل وقت ال

اا ية(. ويقيس ايلتبار سرعة المعالجة، والذاكرة البصرية قصيرة المد ،  881محدد )

 والتناسق البصري الحركي، والمرو ة المعر ية، والتميية البصري، والتركية. 

: هو التبار  رعي تكميلي لسرعة المعالجة، ويتكو  ايلتبار من بندين: (5)الحذف (3)

األول للترتيب العشوااي للمثيرات البصرية، واآللر للترتيب المنتلم للمثيرات البصرية 

و يه يقوم الطفل بعمل مسح لكل من الترتيب العشوااي والمنتلم للصور ويحدد أو يعلم على 

                                                           

(2) Arithmetic (AR). 

(3) Processing Speed Index (PSI). 

(4) Coding (CD). 

(4) Symbol Search. 

(5) Cancellation (CA). 
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اا ية لكل بند(، ويقيس ايلتبار سرعة المعالجة،  65محدد ) الصورة المستهد ة لالل وقت

 واي تباه اي تقااي البصري، واليقلة، واعهمال البصري.

 تصحيح الدرجة على اًلختبار

يقدم مقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الرابعة  وعين من الدرجات المعيارية 

لدرجات المركبة، الدرجة الموزو ة المصححة على أساس العمر هما: الدرجات الموزو ة وا

 81يتم اشتقاقها من الدرجات اللام الكلية لكل التبار  رعي وهذه الدرجات متوسطها 

، والدرجات المركبة هي درجات معيارية مبنية على الدرجات 3وا حرا ها المعياري 

)عبد الرقيب 85وا حرا ها المعياري  811الموزو ة لاللتبارات الفرعية متوسطها 

 (.8181البحيري، 

التحقق من اللصااص القياسية النفسية لمؤشر الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة من 

 التبار وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الرابعة على األطفال ذوي الشلل الدمايي:

وللتحقق من اللصااص القياسية النفسية لمؤشر الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة من 

اء األطفال الطبعة الرابعة لد  األطفال الذين يعا و  من الشلل الدمايي، التبار وكسلر لذك

أطفال مصابين بالشلل  81قامت البا ثة بتطبيق ايلتبار على عينة استطالعية مكو ة من 

سنة  86سنوات وشهر إلى  4إ اث(، تراوح العمر الةمني لهم )من  6ذكور، و 4الدمايي )

سنوات(،  3سنة وشهرين(، وا حراف معياري ) 88شهور(، بمتوسط عمر زمني ) 4و

شهور(، بمتوسط  6سنوات و  2شهور إلى  4سنوات و  5ويتراوح عمرهم العقلي )من 

شهور(، وا حراف معياري)سنة وشهرين(. وتضمنت العينة  6سنوات و  6عمر عقلي )

الدمايي  (، والشلل3األ واع الفرعية للشلل الدمايي: الشلل الدمايي التشنجي النصفي )  

(، والشلل الدمايي 8(، والشلل الدمايي التشنجي الرباعي )  8التشنجي المةدوج )   

(. وتم  ساب معامالت ابات وصدذ 8(، والشلل الدمايي الهةعي )   3ايرتعاشي )  

 ايلتبار كالتالي:

 

 أوًلا: ثبات اًلختبار

 حساب الثبات بطريقة إعادة اًلختبار

لمقاييس الفرعية يلتبار الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة تم  ساب معامالت ابات ا

والدرجات المركبة يلتبار وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الرابعة باستلدام طريقة إعادة 

ا(،  81إلى  86ايلتباري  يث تم إعادة تطبيق ايلتبار بفارذ زمني تراوح ما بين ) يوم 

ت المقاييس الفرعية والدرجات المركبة ( قيم معامالت ابا3ويعرو الجدول التالي )

 لاللتبار:
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( معامالت الثبات للمقاييس الفرعية ًلختبار الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة من 3جدول )

 اًلختبار وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الرابعة باستخدام طريقة إعادة اًلختبار

يتبين من الجدول السابق أ  معامالت الثبات لكل من المقاييس الفرعية ودرجات 

المعالجات والدرجات المركبة مرتفعة إلى  د كبيري  يث تراو ت معامالت الثبات ) من 

 ك استقرار  ي الدرجات عبر الةمن.(، مما يبين أ  هنا1300إلى  1342

 ثانياا: الصدق

فال ذوي الشلل الدمايي على على مقياس الذاكرة العامل للتحقق من صدذ أداء األط

وسرعة المعالجة يلتبار وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الرابعة، استلدمت البا ثة صدذ 

بينيه الصورة اللامسة كمحك  -التعلق بمحك لارجيي  يث استلدم التبار ستا فورد

ام لأل راد من عمر عامين و تى لارجي، وهو التبار لقياس الذكاء والقدرات المعر ية ومال

عمر اللامسة والثما ين  أكثر، ويتكو  من   تين متناهرتين من المقاييس: يير اللفلية 

واللفلية  تقيس لمسة عوامل معر ية هي )ايستديل التحليلي، والمعلومات، وايستديل 

حصول على االاة الكمي، والمعالجة البصرية المكا ية، والذاكرة العاملة(، وبهذا يمكن ال

 سب للذكاء ) سبة الذكاء يير اللفلية، و سبة الذكاء اللفلية، و سبة الذكاء الكلية( باعضا ة 

إلى التقديرات المستقلة لللمسة مؤشرات العاملية، والدرجة على هذه النسب والمؤشرات 

 معامل ابات إعادة ايلتبار ايلتبارات

 يةالمقاييس الفرع

 1365 إعادة األرقام

 1304 األرقام -تسلسل الحروف

 1302 الحساب

 1306 الترمية

 1308 البحث عن الرمة

 1300 الحذف

 درجات المعالجات

 1342 إعادة األرقام لألمام

 1301 إعادة األرقام بالعكس

 الدرجات المركبة

 1303 الذاكرة العاملة

 1302 سرعة المعالجة

 1300 الدرجة الكلية
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لين (. ويوضح الجدو8181)صفوت  رج،  85وإ حرا ها المعياري  811العاملية  متوسطها 

التالين  تااج معامالت ايرتباط بين التبار وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الرابعة، والتبار 

 ستا فورد بينيه الطبعة اللامسة:

 

( معامالت اًلرتباط بين مؤشرات اختبار وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الرابعة 4جدول )

 ة الخامسةوبين المؤشرات العاملية  ونسب الذكاء ًلختبار بينيه الطبع

 وكسلر    

 بينيه 

مؤشر الفهم 

 اللفلي

مؤشر 

ايستديل 

 اعدراكي

مؤشر 

الذاكرة 

 العاملة

مؤشر 

سرعة 

 المعالجة

 الدرجة الكلية

ايستديل 

 التحليلي

1322 1303 1360 1321 1306 

 1305 1321 1326 1325 1306 المعلومات

ايستديل 

 الكمي

1306 1322 1324 1366 1305 

المعالجة 

البصرية 

 المكا ية

1363 1364 1368 1362 1328 

 1305 1368 1305 1321 1306 الذاكرة العاملة

 سبة الذكاء 

 يير اللفلية

1304 1308 1320 1360 1302 

 سبة الذكاء 

 اللفلية

1305 1308 1320 1321 1302 

 سبة الذكاء 

 الكلية

1305 1308 1320 1321 1302 

معامالت ايرتباط لمؤشرات وكسلر الراب    ال ظ من الجدول السابق أ  قيمة

وهي معامالت مرتفعة مما يعني  1302إلى  1368والمؤشرات العاملية لبينه تراو ت بين 

 قيم صدذ مرتفعة.تمت  التبار الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة ب

 رابعاا: إجراءات البحث

 جموعة الحالة(مر لة التطبيق على مجموعة األطفال ذوي الشلل الدمايي )م .أ
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أطفال من  0طفال ي ولكن تم استبعاد  55قامت البا ثة بالتطبيق على عينة مكو ة من 

 المشاركين   لرا  لألسباب اآلتية:

صعوبة استكمال التطبيق لعدم تمكنهم من ايستجابة على أيلب ايلتبارات والتي  -

من تحريك اليدين، ووجود رجعت إلى عدم القدرة على النطق و هم الطفل، أو لعدم التمكن 

 صعوبات بصرية.

ا قطاع بعض األطفال وعدم التمكن من تطبيق باقي ايلتبار عليهم ألسباب مرضية،  -

 أو الغياب التام عن المركة.

عدم تمكن البا ثة من الحصول على مواعيد تناسب بعض الحايت لارج مواعيد  -

 جلساتهم  ي المركة.

 ي:وتم التطبيق على النحو التال

الحصول على موا قة من جهات التطبيق واآلباء على القيام بإجراءات الدراسة، وعمل 

مقابلة مبداية م  أ د الوالدين لجم  المعلومات عن الطفل مثل تاريخ ميالد الطفل، واألسباب 

التي أدت إلى اعصابة بالشلل الدمايي، وعمر الحمل، وايطالع على ملف الطفل لمعر ة 

ي لنوع الشلل الدمايي، والتأكد من صحة بعض البيا ات التي تم جمعها من التشليص الطب

األم. بعد معر ة وجم  كا ة البيا ات المطلوبة عن الطفل، يتم البدء لتجهية مكا  التطبيقي 

 يث كا  براعي أ  يتم التطبيق  ي مكا  يتسم بالهدوء وبعيدا  عن أي ضوضاء،  والتجهية 

ةي وكا  وض  الجلوس هو أ  يجلس الطفل  ي مواجهة البا ثة. ألدوات الدراسة على مااد

دقااق من الجلسة  ي إقامة عالقة ودية م  الطفل  81كما  رصت البا ثة أ  تلصص أول 

قبل البدء بالتطبيق، وكا  التطبيق يتم من لالل )جلسة إلى جلستين( و ق ا للروف كل طفل، 

 قيقة(.د 31دقيقة إلى  85بيق )من وتراو ت مدة التط

 مر لة التطبيق على عينة األطفال العاديين ) العينة المقار ة( .ب

أطفال  لرا   81طفال  أستبعد منهم  54قامت البا ثة  ي هذه المر لة بالتطبيق على 

لعدم تكا ؤ أعمارهم العقلية م  األعمار العقلية لألطفال ذوي الشلل الدمايي، وقد تم اتباع 

األطفال ذوي الشلل الدمايي من  يث مكا  التطبيق وطريقة  فس إجراءات التطبيق م  

الجلوس وترتيب تقديم ايلتبارات. وتم تطبيق ايلتبارين كاملين لالل جلسة وا دة لد  

 دقيقة(. 31إلى 81ا يقارب )جمي  األطفال، واستغرقت جلسة التطبيق م

 

 ئية المستخدمة في تحليل البياناتخامساا: األساليب اإلحصا

قق من صحة  روو الدراسة عمدت البا ثة إلى استلدام عدد من األساليب للتح

 اع صااية، هي:
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 .المتوسطات واي حرا ات المعيارية 

 . التبار لتل للمجموعات المستقلة 

 .التبار لتل للمجموعات المترابطة 

 . معامل ارتباط بيرسو 

  روو البحث

فال ذوي الشلل الدمايي واألطفال العاديين  ي توجد  روذ ذات ديلة إ صااية بين األط  (8

كفاءة األداء على المقاييس الفرعية للذاكرة العاملة )إعادة األرقام، وتسلسل الحروف 

واألرقام، والحساب(، والمقاييس الفرعية لسرعة المعالجة )الترمية، والبحث عن 

 الرمة، والحذف(.

رة العاملة وسرعة المعالجة لد  األطفال توجد عالقة ارتباطية بين األداء على الذاك  (8

 ذوي الشلل الدمايي.

 

 نتائج البحث
للتحقق من  توسط الحسابي واي حراف المعياري ومعامالت ايلتواء والتفلطحالم

 اعتدالية توزي  أداء العينة علي متغيرات الدراسة:

ُسحب منه3 وما  وتهدف هذه اللطوة إلى تحديد توزي  أ راد العينة بالنسبة للمجتم  الذي

إذا كا  توزيعها اعتدالي ا ملتوي ا وذلك لتأاير هذا  ي تحديد طبيعة التحليالت اع صااية التي 

( المتوسطات الحسابية، واي حرا ات المعيارية، 5اُستلدمت3 ويعرو الجدول التالي )

 .واء والتفلطح لدي عينتي الدراسةومعامالت ايلت

 

 

واًلنحراف المعياري, ومعامالت اًللتواء والتفلطح ( المتوسط الحسابي, 5جدول )

 لمتغيرات الدراسة.

          

 المجموعات

 

 ايلتبارات

 مجموعة الحالة

األطفال ذوي الشلل الدمايي )   

64) 

 مجموعة المقار ة

 (64األطفال العاديين )   

معامل معامل رااي حالمتوسمعامل معامل اي حراالمتوس
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تو ي معامالت ايلتواء  ي الجدول السابق  باعتدالية التوزي  علي الريم من أ  

معامالت التفلطح لم تبلغ االث درجات، وهو التفلطح المتوق   ي  الة اعتدالية التوزي  إي 

سلم والُمتفق علية اعتدالية توزي  أ ه قد يرج  إلي صغر  جم عينة الدراسة3 كما أ ه من المُ 

متغير الذكاء  ي المجتم ي لذا اعتمدت البا ثة علي األساليب اع صااية المالامة التي تعتمد 

 علي لصااص المنحني ايعتدالي للتحقق من  روو  الدراسة.

  تااج التحقق من  روو البحث الرايسية 

وجود  روذ ذات ديلة إ صااية بين  تااج التحقق من الفرو األول والذي ينص على:  .8

األطفال ذوي الشلل الدمايي واألطفال العاديين  ي كفاءة األداء على المقاييس الفرعية 

ف  ط

المعيار

 ي

ايلتوا

 ء

ف  ط التفلطح

المعيار

 ي

ايلتوا

 ء

 التفلطح

- 63,3 51,2 05,1 51,1 58,3 04,6 إعادة األرقام

84,1 

-10,1 

تسلسل 

 -الحروف

 األرقام

30,3 30,8 56,1 -04,1 18,6 00,3 61,1 64,1 

- 33,3 18,81 86,1- 28,1 48,8 30,3 الحساب

61,1 

82,1 

 46,1 33,1 35,8 88,6 43,8 16,8 66,8 46,3 الترمية

البحث عن 

 الرمة

08,6 55,8 10,1 -40,1 25,6 40,8 48,1 38,1 

 83,1 64,1 64,8 48,2 88,2 00,8 82,3 50,6 الحذف

مؤشر الذاكرة 

 العاملة

68,46 63,86 64,1 -08,1 43,26 56,82 -

88,1 

84,1 

مؤشر سرعة 

 المعالجة

21,46 60,88 84,1 -32,1 53,24 46,0 83,1 80,1 
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للذاكرة العاملة )إعادة األرقام، وتسلسل الحروف واألرقام، والحساب( والمقاييس الفرعية 

 لسرعة المعالجة )الترمية، والبحث عن الرمة، والحذف(.

ن صحة هذا الفرو: تم استلدام التبار لتل للمجموعات المستقلة لتوضيح وللتحقق م

ديلة الفروذ بين مجموعة األطفال ذوي الشلل الدمايي واألطفال العاديين، باعضا ة إلى 

استلدام متوسط الدرجات الموزو ة والدرجات المركبة لكلع من األطفال ذوي الشلل الدمايي 

ف تحديد  قاط القوة والضعف لألدا على المقاييس الفرعية واألطفال العاديين، وذلك بهد

للذاكرة العاملة وسرعة المعالجة من التبار وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الرابعة، وبالتالي 

 استديل النمط الواسم لألداء المعر ي لمرضى الشلل الدمايي.

 ويمكن عرو ديلة الفروذ بين المجموعات من لالل الجدول التالي:

( دًللة الفروق بين متوسطات درجات عينتي الدراسة على المقاييس الفرعية 6جدول )

 والمؤشرات األربعة ًلختبار وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الرابعة

         

       

 المجموعات

 

 

 ايلتبارات

 مجموعة الحالة

األطفال ذوي الشلل 

 الدمايي

   (64) 

 مجموعة المقار ة

 األطفال العاديين 

 

   (64) 

 

 

قيمة 

 )ت(

 

 

مستو  

 الديلة

اي حراف  المتوسط

 المعياري

اي حراف  المتوسط

 المعياري

 **111,1 22,6- 63,3 51,2 58,3 04,6 إعادة األرقام

تسلسل الحروف 

 واألرقام

30,3 30,8 18,6 00,3 -82,5 111,1** 

- 33,3 18,81 48,8 30,3 الحساب

48,81 

111,1** 

 **111,1 12,6- 35,8 88,6 66,8 46,3 الترمية

 **111,1 62,4- 40,8 25,6 55,8 08,6 البحث عن الرمة

 **111,1 26,6- 64,8 48,2 82,3 50,6 الحذف

 118,1**دال عند مستو  

( وجود  روذ ذات ديلة إ صااية بين 4يتضح من عرو النتااج السابقة بجدول )

ن المكا  ين لهم  ي العمر العقلي  ي كفاءة األطفال ذوي الشلل الدمايي واألطفال العاديي



 

 

الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة (. 2021. )يسميرة عبده صالح الدين محمد، أ.د هشام عبد الحميد تهام .أ

 : ... .. ( 5 ع. )  (3) .مج لدى األطفال ذوي الشلل الدماغي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 21

E-mail of the corresponding: jcps@art.bsu.edu.eg 
 

  معاصرةال النفسيةمجلة الدراسات 

Journal of The Current Psychological 

Studies 
 

 

 

            

األداء على المقاييس الفرعية يلتبار الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة يلتبار ، وذلك  ي 

اتجاه ارتفاع متوسط درجات األطفال العادييني  يث كا ت قيم لتل جميعها دالة عند 

اضطراب كفاءة وهااف ، مما يعكس ا لفاو القدرات المعر ية، و118,1مستو  ديلة 

الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي. وبذلك  جد أ  المرو 

تدلل سلبي ا  ي األداء على مهام الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة. ولمناقشة األداء على 

ضح ( الذي يو8المقاييس الفرعية بشكل مفصل لد  كل مجموعة، سنعرو الرسم البيا ي )

للذاكرة العاملة وسرعة تشتيت الصفحة النفسية المعر ية لألداء على المقاييس الفرعية 

 المعالجة.

 سرعة المعالجة

 

 

 الذاكرة العاملة

 

 

 الحذف

 

 

البحث 

 عن الرمة

 

 الترمية

 

 الحساب

 

تسلسل 

 -الحروف

 األرقام

 

إعادة 

 األرقام
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* 

 

* 
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80 

* * * * * * 82 

* * * * * * 86 

* * * * * * 84 
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األطفال 

 العاديين

األطفال ذوي 

الشلل 

 الدماغي
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( تشتيت الصفحة النفسية المعر ية لألداء على المقاييس الفرعية يلتبار 8رسم بيا ي )

 الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة لد  مجموعة األطفال ذوي الشلل الدمايي واألطفال

 العاديين

يعرو الرسم البيا ي السابق النمط الواسم لألداء على المقاييس الفرعية يلتبار 

، ويتضح 3وإ حرا ها المعياري  81الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة، والذي يبلغ متوسطها 

 من لالله: 
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أ  جمي  الدرجات الموزو ة لاللتبارات الفرعية ألداء مجموعة األطفال ذوي الشلل 

( 81مايي واألطفال العاديين على المقاييس الفرعية تنلفض عن المتوسط )أقل من الد

باستثناء مقياس الحساب لد  األطفال العادييني  يث تراو ت متوسطات الدرجات الموزو ة 

( لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي،  ي  ين تراو ت متوسطات 04,6إلى  30,3)من 

. وعلى الريم من ا لفاو أداء األطفال ذوي 18,81إلى  18,6الدرجات الموزو ة )من 

الشلل الدمايي عن أداء األطفال العاديين، إي أ  النمط الواسم يرتقاء الدرجات على 

المقاييس الفرعية يتشابه إلى  د كبير م  النمط الواسم لمجموعة األطفال العادييني  يث 

 وجد اآلتي:

ؤشر الذاكرة العاملةي  جد ارتفاع متوسط  يما يلص األداء على المقاييس الفرعية لم

( مقار ة 51,2، 81,81درجات األطفال العاديين على التبار الحساب وإعادة األرقام )

(، مما يشير إلى أ  لديهم 18,6بمتوسط الدرجة على التبار تسلسل الحروف واألرقام )

معلومات اللفلية مناطق قوة  ي ايستديل الحسابي والقدرة على  ل المشكالت وترجمة ال

إلى رقمية، وكذلك  ي الذاكرة اللفلية المباشرة، بينما يعا و  من الضعف  ي الذاكرة العاملة 

اللفلية، والمعالجة المتسلسلة، وسرعة المعالجة. وبالنسبة لألطفال ذوي الشلل الدمايي، 

ات  نال ظ ا لفاو أدااهم على جمي  ايلتبارات الفرعيةي  يث  ال ظ تقارب متوسط

(، ويشير 30,3( الحساب )30,3( تسلسل الحروف واألرقام )04,6الدرجات، إعادة األرقام )

ذلك تحسن أدااهم على الذاكرة اللفلية المباشرة مقار ة باألداء على المهام التي تعتمد على 

ا المهام التي تعتم د الذاكرة العاملة، والمعالجة المتسلسلة، واي تباه وسرعة المعالجة، وأيض 

 على ايستديل الحسابي والقدرة على  ل المشكالت الرقمية.

أما بالنسبة لألداء على المقاييس الفرعية لمؤشر سرعة المعالجةي أ لفض متوسط 

درجات كال المجموعتين على جمي  التبارات هذا المؤشري  يث بلغ متوسط درجات 

( 88,6ث عن الرمة، و)( للبح25,6( على التبار الحذف، و )48,2األطفال العاديين )

( على التبار البحث عن 08,6للحذف، وكا  متوسط درجات األطفال ذوي الشلل الدمايي )

( على الترمية. ويشير ذلك إلى أ  كلع من األطفال 46,3( على الحذف، و)50,6الرمة، و)

ة العاديين واألطفال ذوي الشلل الدمايي يعا و  من الضعف  ي المهام التي تعتمد على سرع

 المعالجة، واي تباه، والتناسق البصري الحركي، والتلطيط، والتنليم.

 تااج التحقق من الفرو الثا ي والذي ينص على: وجود عالقة ارتباطية بين األداء  .8

 على الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي. 
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اط بيرسو ، ويمكن عرو هذه النتااج ويلتبار صحة هذا الفرو تم استلدام معامل ارتب

 من لالل الجدول التالي:

( معامل اًلرتباط بين الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة لدى كٍل من األطفال ذوي 7جدول )

 الشلل الدماغي واألطفال العاديين

 

 

من النتااج  يتضح 

السابق أ   بالجدول 

معامالت  هناك 

مرتفعة بين  ارتباط 

األداء على مهام الذاكرة العاملة واألداء على مهام سرعة المعالجة لد  كلع من األطفال ذوي 

 لعاديين.الشلل الدمايي واألطفال ا

 مناقشة النتائج

 منافشة نتائج الفرض األول للبحث  (1)

ا ترو البحث وجود  روذ ذات ديلة إ صااية بين األطفال ذوي الشلل الدمايي 

واألطفال العاديين  ي كفاءة األداء على المقاييس الفرعية للذاكرة العاملة )إعادة األرقام، 

ييس الفرعية لسرعة المعالجة )الترمية، وتسلسل الحروف واألرقام، والحساب( والمقا

 والبحث عن الرمة، والحذف(.

وقدد جداءت  تدااج الدراسدة داعمدة لهدذا الفدروي  يدث وجدد أ  هنداك  روق دا ذات ديلدة 

إ صااية بين األطفال ذوي الشلل الدمايي واألطفال العاديين المكا  ين لهم  دي العمدر العقلدي 

عيددة يلتبددار الددذاكرة العاملددة وسددرعة المعالجددةي  يددث  ددي كفدداءة األداء علددى المقدداييس الفر

أههددرت النتددااج ارتفدداع أداء األطفددال العدداديين علددى جميدد  المقدداييس الفرعيددة مقار ددة بددأداء 

األطفال ذوي الشلل الدمايي، مما يعكس ا لفاو واضطراب كفاءة وهدااف الدذاكرة العاملدة 

تتفددق هددذه النتددااج مدد   تددااج بعددض وسددرعة المعالجددة لددد  األطفددال ذوي الشددلل الدددمايي. و

هويدددوسل، ولماكايدددال، ولبدددول،  -بال ددديل، وليبورتدددا -الدراسدددات، منهدددا دراسدددة لبالسدددتر

 ,Ballester-Plané, Laporta-Hoyosتامددارجول، وآلدددرو  -بلوميدددل، ولتددورو -ولميلندددية

Macaya, Póo, Meléndez-Plumed& Toro-Tamargo, et al., (2018) هدا التدي أشدارت  تااج
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إلددى ا لفدداو أداء األ ددراد ذوي الشددلل الدددمايي ايرتعاشددي علددى جميدد  الوهددااف المعر يددة 

المتضمنة  ي )الذكاء، واي تباه اللفلي والبصري، والقددرات البصدرية المكا يدة، والمفدردات 

ايستقبالية، و هم القواعد النحوية، والدتعلم اللفلدي، والدذاكرة البصدرية، والمرو دة المعر يدة( 

مقدددار تهم باألطفدددال العددداديين. كمدددا اتفقدددت مددد   تدددااج دراسدددة لكدددريتينل، ولكامبدددلل،  عندددد

التدي توصدلت ضدعف  Critten, Campbell, Farran& Messer (2018)ول دار ل، ولميسديرل 

القدرات البصرية المكا ية واعدراك البصري المكا ي الذي يشمل كٌل من معالجدة المعلومدات 

المدد ، ومهدام ايسدتديل البصدري، والتددوير العقلدي والحسداب  ي الذاكرة البصرية قصيرة 

بال يل، ولليفال، ولريبدازل،  -مقار ة بالعاديين. و تااج دراسة ليبورتا هويوسل، ولبالستر

 ,Laporta-Hoyos, Ballester-Plané, Leiva, Ribas دالرتل، وآلدرو -ولميرالبيلل، ولتوريدا

Miralbell, & Torroja-Nualart, et al., (2019)  التي ا تهت إلى ا لفاو معدل الذكاء لد  كدٌل

من األ راد ذوي الشلل الددمايي ايرتعاشدي وذوي الشدلل الددمايي التشدنجي مقار دة بداأل راد 

ددا مدد   تددااج دراسددة ل ددا  رويجددنل، ول يددر هددويفنل، ولسددميتسل،  العدداديين. واتفقددت أيض 

 ,Van Rooijen, Verhoeven, Smits, Dallmeijerولدالميجدرل، ولبيشدرل، ولسدتينبرجينل 

Becher & Steenbergen (2014)  التددي توصددلت إلددى تددألر ارتقدداء األداء الحسددابي والددذاكرة

 العاملة لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي مقار ة باألطفال العاديين.

عند تحليل الصدفحة النفسدية المعر يدة التشليصدية اللاصدة بالمقداييس الفرعيدة يلتبدار 

لددذكاء األطفددال الطبعددة الرابعددة لددد  كددٌل مددن مجموعددة األطفددال ذوي الشددلل الدددمايي وكسددلر 

ومجموعة األطفال العاديين، وجد أ  جمي  الدرجات الموزو ة اللاصة باألطفال ذوي الشدلل 

الدمايي تنلفض عن المتوسط مقار ة بالدرجات التي  صدل عليهدا األطفدال العداديين، ولكدن 

ا إلدى على الريم من ذلك كا  ال نمط الواسم يرتقاء الدرجات علدى المقداييس الفرعيدة متشدابه 

 ددد كبيددر لددد  كددال المجموعتددا ، و يمددا يلددي عددرو تفسدديري للددنمط المعر ددي اللدداص بكددلع 

 منهما:

 المقاييس الفرعية لمؤشر الذاكرة العاملة (8

وسدط من لدالل األداء علدى المقداييس الفرعيدة لمؤشدر الدذاكرة العاملدة، وجدد ارتفداع مت

درجددات األطفددال العدداديين علددى التبددار الحسدداب وإعددادة األرقددام مقار ددة بالتبددار تسلسددل 

الحروف واألرقدام، أمدا األطفدال ذوي الشدلل الددمايي  دارتف  متوسدط درجداتهم علدى التبدار 

إعددادة األرقددام مقار ددة بمتوسددط الدرجددة علددى التبددار تسلسددل الحددروف واألرقددام والحسدداب، 

 هم على هذه ايلتبارات اآلتي:و ستدل من لالل أداا
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إعددادة األرقددام: ويتكددو  ايلتبددار مددن جددةاين: إعددادة األرقددام لألمددام وإعددادة األرقددام 

ا  ي الترتيب  فسه كما يقرؤهدا  بالعكس، ويتطلب إعادة األرقام لألمام من الطفل أ  يعيد أرقام 

ا  دي ترتيدب معداكس لمدا الفا ص، أما إعادة األرقام بالعكس  يتطلب من الطفل أ  يعيد أرقام  

يقدمه الفا ص. وتتضمن مهام إعادة األرقام لألمام الذاكرة السمعية قصيرة المد ، ومهارات 

التتدداب ، واي تبدداه، والتركيددة، بينمددا تتضددمن مهمددة إعددادة األرقددام بددالعكس الددذاكرة العاملددة، 

لددالل المشدداهدة وتحويددل المعلومددات، والمعالجددة العقليددة، والتليددل البصددري المكددا ي. ومددن 

اعكلينيكيددة لددو ظ تحسددن األداء علددى المهددام المتطلبددة ععددادة األرقددام لألمددام مقار ددة بالمهددام 

المتطلبة ععادة األرقام بالعكس لدد  كدال المجموعتدا ، ويددل ذلدك علدى أ  قددرات المعالجدة 

تعكس هدذه  العقلية لد  الطفل تضعف أو تقلل األداء على مهمة إعادة األرقام بالعكس، وبذلك

النتيجة إلى أ  كال المجموعتين قادرين على تذكر المهام البسيطة  سبي ا أكثر من تدذكر المهدام 

األكثر تعقيدا .  وعند تحليدل ألطداء األطفدال أانداء األداء علدى هدذا ايلتبدار وجدد أ  معلمهدا 

ألطاء سهو أو  ذف و ألطاء سلسلةي  يث تضمنت ألطداء السدهو  دذف جدةء مدن السلسدة 

األصلية  ي اعجابة والتي لو لت أكثدر لدد  األطفدال ذوي الشدلل الددمايي وتددل علدى أ هدم 

 لديهم مكا  تلةين محدود للتسجيل  ي أاناء المعالجة العقلية )أي سعة محدودة(. 

وتضمنت ألطداء السلسدلة عمليدات عكدس األرقدام  دي اعجابدة، وتددل علدى وجدود سدعة 

كن القدرة علدى اي تفداه بدأار الدذاكرة لترتيدب العدرو قدد تلةين لتذكر المحتو  المالام، ول

تكددو  محدددودة، وقددد يسددفر ذلددك عددن أداء تددذكر ييددر اابددت ومشددكالت عندددما يكددو  الترتيددب 

المتتاب  للمعر ة المكتسبة  ديث ا مطلوب ا، ولو لت هذه األلطاء أكثدر  دي األداء علدى التبدار 

قدام ايلتبدار إعدادة األرقدام لألمدام أ ضدل مدن إعادة األرقام بالعكس. كما لدو ظ ا  سدعة األر

سعة األرقام ععادة األرقام بالعكس لد  المجموعتيني  يث وجد أ  أيلب األطفدال  دي مهدام 

إعددادة األرقددام بددالعكس ي يسددتلدمو  الددذاكرة العاملددة، ويقومددو  باسددتلدام الددذاكرة الحسددية 

ة  قدط. وكدا  أقصدى  دد لدألداء السمعية المباشرة  قط ويكررو  المنبهات كمدا هدي معروضد

أرقدام لألطفدال  4أرقدام لألطفدال ذوي الشدلل الددمايي و  6على إعادة األرقدام لألمدام  دوالي 

العاديين، وبالنسبة ععادة األرقام بالعكس كا  أقصى  د ألداء األطفدال ذوي الشدلل الددمايي 

ال المجموعتين لدديهم  قداط  والي رقمين واالاة أرقام لألطفال العاديين. ويشير ذلك إلى أ  ك

قوة  ي المهدام التدي تعتمدد علدى الدذاكرة السدمعية واللفليدة المباشدرة وضدعف ا  دي المهدام التدي 

 تتطلب المرو ة المعر ية واليقلة العقلية.

  األرقددام: و يدده  قددرأ للطفددل سلسددلة أعددداد و ددروف ويقددوم  –التبددار تسلسددل الحددروف

صدداعدي والحددروف بترتيددب أبجدددي، وتتضددمن مهددام باسددترجاع أو تددذكر األعددداد بترتيددب ت
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المعالجة العقلية والمعالجة المتتابعة واي تبداه اي تقدااي والمتواصدل والتدذكر السدمعي قصدير 

المددد ، والتليددل البصددري المكددا ي، وسددرعة المعالجددة. ولددو ظ ضددعف األداء علددى هددذا 

،  دبعض األطفدال كددا وا ايلتبدار وصدعوبة  دي  هددم تعليمدات ايلتبدار مدن قبددل المجمدوعتين

يعتمدددو  علددى عكددس السلسددلة دو  ايهتمددام بالترتيددب العددددي واألبجدددي، والددبعض اآللددر 

كددا وا ي يسددتلدمو  الددذاكرة العاملددة  ددي هددذه المهمددة ويكددررو  المنبهددات كمددا تعددرو لهددم. 

 ي.ولذلك يعكس هذا ايلتبار معر ة محدودة وأداء تلقااي محدود للتسلسل العددي أو األبجد

  الحسدداب: و يدده يقددوم الطفددل بالعمددل  ددي  طدداذ زمنددي معددين، بحددل سلسددلة مسدداال  سددابية

دا المعالجدة المتتابعدة وايسدتديل السداال والكمدي المنطقدي. ومدن لدالل  عقلي ا، ويتضمن أيض 

التطبيق الفعلي على األطفال  دي الدراسدة الراهندة لدو ظ ا لفداو أداء األطفدال ذوي الشدلل 

بأداء األطفال العدادييني  يدث أ هدم لدم يتمكندوا سدو  ايسدتجابة علدى البندود  الدمايي مقار ة

التددي تتطلددب العددد وعمليددات الجمدد  البسدديطة، ممددا يشددير إلددى وجددود صددعوبة لددديهم  ددي مهددام 

 ايستديل الحسابي والقدرة على  ل المشكالت وترجمة المعلومات اللفلية إلى رقمية.

ل ذوي الشلل الددمايي واألطفدال العداديين يعدا و  مدن و ستدل من هذه النتااج أ  األطفا

الضعف  ي المهام التي تعتمد علدى الدذاكرة العاملدة والتدي تتضدمن المعالجدة الفعليدة والتليدل 

البصدددري المكدددا ي وسدددرعة المعالجدددة واي تبددداه، باعضدددا ة إلدددى الضدددعف  دددي القددددرة علدددى 

 لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي.ايستديل الحسابي والقدرة على  ل المشكالت الرقمية 

واتفقددت هددذه النتددااج مدد   تددااج بعددض الدراسددات السددابقة مددن بينهددا، دراسددة لبيتددرزل، 

التدي ا تهدت  تااجهدا  Peeters, Verhoeven& de Moor, (2009)ول يرهدويفنل، ولدي مدورل  

لفلية، ودراسدة إلى أ  األطفال ذوي الشلل الدمايي لديهم محدودية  ي سعة الذاكرة العاملة ال

التدي توصدلت إلدى وجدود  Kaufman & Warschausky (2015)لكو مدا ل، ولورشاوسدكيل 

تحسددن  ددي الددذاكرة العاملددة لددد  األطفددال ذوي الشددلل الدددمايي علددى المهددام السددمعية مقار ددة 

بالمهام البصرية المكا ية ولكن ا لفضدت دقدة األداء علدى الدذاكرة العاملدة السدمعية مد  زيدادة 

ذاكرة. كمدا توصدلت دراسدة كدلع مدن لبوتشدرل، ول الكدسل، ولالدداللي  لكابيثداسل، سعة الد

ولكارييدولي ولمايوليل، ول السياتيل، ولجاليل، ولميشديليتيل، ولتدوريتيل، ولبدالكو يل 

 ,Bottcher, Flachs& Uldall (2010);  Cabezas& Carriedo (2019); Maioliوآلددرو  

Falciati, Galli, Micheletti& Turetti& Balconi, et al., (2019)  إلددى ا لفدداو اي تبدداه

المتواصل والمتقط  لد  األطفدال ذوي الشدلل الددمايي. و يمدا يلدص األداء الحسدابي اتفقدت 

دراسدددة كدددلع مدددن ل دددا  رويجدددنل، ول رهو دددو ل، ولسدددميتسل، ولكتددديالرل، ولبيشدددرل، 

، ول ددا  ليشددوتل، ولسددتينبرجينلي لجيددنكسل، ولدي مددورل، ول ددا  ليشددوتلي  لجيددنكسل
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 Vanولدي مدددورلي لبويدددول، ولجو كيدددهل، ول نددددريلل، ول دددارير هددداوسل، ولسددديجارال

Rooijen, Verhoeven, Smits, Ketelaar, Becher & Steenbergen (2012); Jenks, De Moor 

& Van Lieshout (2009); Jenks, van Lieshout& de Moor (2012); Pueyo, Junqué, 

Vendrell, Narberhaus & Segarra, (2009) على ا لفداو األداء الحسدابي لدد  األطفدال ذوي

الشلل الدمايي وأ  الصعوبات  ي الدذاكرة العاملدة والقددرة علدى إعدادة ترميدة الكلمدات تتنبدأ 

 باألداء الحسابي لديهم.

ويمكددن تفسددير الضددعف  ددي األداء علددى المقدداييس الفرعيددة للددذاكرة العاملددة مددن لددالل 

المعلومدداتي  يدث تتطلدب المرا ددل األوليدة لتجهيدة المعلومددات البي يدة القدددرة  منلدور تجهيدة

على استقبال ومعالجة المعلومات المرتبطة بالموقف بصور  عالة. ويتوقف ايكتسداب النداجح 

للمعلومددات علددى  اعليددة عديددد مددن العمليددات وايجهددةة مثددل المسددجالت الحاسددية، واي تبدداه 

للطددط الفعالدده  ددي تجهيددة المعلومددات وتوهيفهددا  ددي ملتلددف البددؤري، وسددرعة التجهيددة، وا

 المواقف البي ية.

تمددر المعلومددات لددالل عمليددة اسددتقبالها بمددا يسددمى بالمسددجالت الحاسددية وتكددو  هددذه 

اا يدة(،  8إلدى  1315المعلومات  ي ضيغة من اعدراك اللدام، وتتدراوح  تدرة اسدتقبالها بدين )

بعض هذه المعلومات إلى الذاكرة قصيرة المد ، وتتوقدف ولالل هذه الفترة اي تقالية تتحول 

درجددة ايسددتفادة مددن المعلومددات وتوهيفهددا علددى كميددة المعلومددات التددي يتدداح للطفددل تحويلهددا 

و ملها إلى الذاكرة قصيرة المد . وتشير الدراسات والبحدوث التدي أجربدت  دي هدذا المجدال 

ت المرايددة لددد  الكبددار أكبددر منهددا لددد  أ   اعليددة المسددجالت الحاسددية  ددي اسددتقبال المعلومددا

 األطفال.

وعقب تسجيل المعلومات عن طريق المسجالت الحاسية  إ ها تحدل  دي الدذاكرة العاملدة 

أو الذاكرة قصيرة المد ، وتلض  المعلومات لالل ا تقالها أو تحويلها إلى ما يسدمى بترميدة 

لكبار يميلدو  إلدى اسدتلدام  مدط المعلومات. وتشير الدراسات والبحوث التي أجريت إلى أ  ا

الترمية المتعددد، بينمدا يميدل األطفدال إلدى التركيدة علدى بعدد وا دد أو عددد قليدل مدن األبعداد، 

وربما يرج  ذلك إلى أ  المعلومات المكتسبة والمحولة أو المنقولة إلى الذاكرة طويلدة المدد  

بدار. كمدا أشدارت البحدوث إلدى تكو  باهتة أو ض يلة  سبي ا لد  صغار األطفال عنهدا لدد  الك

أ  الكبار استطاعوا استلدام لطة لترمية الفقدرات  سدب ترتيبهدا قبدل أ  تلبدو مدن المسدجل 

الحاسي ام تحويلها إلى الذاكرة قصيرة المد ، بينما لم يستط  األطفال التوصل إلى مثدل هدذه 

م أقدل. ويشدير ذلدك اللطة، ومن ام كا ت المعلمات المحمولة إلى الدذاكرة قصديرة المدد  لدديه
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إلى أ  الفروذ بين الكبار والصغار ليسدت  دي سدعة اسدتقبال المسدجالت الحاسدية للمعلومدات 

 وإ ما  ي لطط ترمية هذه المعلومات وتحويلها إلى الذاكرة قصيرة المد .

وعقب استقبال المعلومات وترميةها وتحويلها وا تقالها من الجهاز الحاسي إلى الدذاكرة 

أو الددذاكرة العاملددة، تلضدد  المعلومددات لعدددد مددن العمليددات المهمددة التددي تقددف قصدديرة المددد  

للددف التغيددرات النماايددة لددالل سددنوات المدرسددة ومنهددا التسددمي  الددذاتي ) تحددي مصددطفى 

 (.8005الةيات، 

ومن النا ية ايرتقااية، كشفت البحوث أ  لطط التسمي  الذاتي تكدو  أعلدى كفداءة عندد 

وعددادة ي يسددتلدم األطفددال الصددغار لطددط التسددمي  الددذاتي بصددورة  األطفددال األكبددر عمددرا ،

تلقاايددة إي إذا طلددب مددنهم ذلددك. كددذلك تددم التوصددل إلددى أ  ضددعف لطددط التسددمي  الددذاتي عنددد 

األطفددال األصددغر عمددرا  ترجدد  إلددى عدددم اسددتلدامهم لددبعض اللطددط المسدداعدة مثددل الددتلفظ 

ة. وهددذا مددا تددم مال لتدده بصددفة لاصددة لددد  بالكلمددات أاندداء محاولددة اي تفدداه بالمددادة العلميدد

 األطفال ذوي الشلل الدمايي  ي الدراسة الراهنة.

وهذا ما اابتته بعض البيا ات المستمدة مدن الدراسدات علدى الشدلل الددماييي  يدث وجدد 

أ هم يعا و  مدن الضدعف  دي المعالجدة العقليدة علدى مسدتو  الصدوت، كمدا وجدد أ  معدديت 

ال ذوي الشلل الدمايي، وتم ا تراو الضعف  ي الذاكرة العاملة لدد  التعبير أبطأ لد  األطف

األطفال ذوي الشلل الدمايي بناءع على الفكرة القاالة بأ  الحلقة التلفلية تحت الالصوتية تقوم 

علددى أداء الددذاكرة العاملددة، ومددن هنددا وجددد أ  معددديت التعبيددر الصددريحة ضددرورية ألداء 

 (.Sandberg &) Hjelmquist, 1997; White, Craft, Hale& Park,1994الذاكرة العاملة 

وقد ترج  الصعوبات الحسابية لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي إلى الضعف  ي 

الذاكرة العاملةي  يث أبرزت األبحاث التي أجريت على القدرات الحسابية لد  األطفال 

لي على مشاكل الجم  والطرح ذوي الشلل الدمايي تأاير الذاكرة العاملة والذكاء يير اللف

 & ,Jenks, de Moor, van Lieshout, Maathuis, Keusلد  األطفال ذوي الشلل الدمايي 

Gorter, 2007) ا أ   لام اللغة يعد ضروري ا لبناء و ل المشكالت الحسابية (. كما وجد أيض 

د أ  الدواار األكثر تعقيدا ي  يث وجدت عالقة قوية بين الوعي الصوتي والحساب. كما وج

المنفصلة من القشرة الجدارية تنسب إلى معالجة المشاكل الحسابية التي تحتوي على مكو  

لفلي. كما كشفت دراسات تصوير الدماغ أ  التلفيف األيسر، والذي تم تحديده كمنطقة 

ا  ي المهام العددية التي يكو  لها مكو  لفلي )  ,Dehaene, Piazza, Pinelلغوية، ينشط ايض 

& Cohen, 2003; Van Rooijen, Verhoeven, Smits, Ketelaar, Becher, & 

Steenbergen,2012  كما وجد تأايرا  لقدرات إعادة ترمية الكلمات على قدرات  ل مهام .)
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 ,Van, Rooijen, Verhoeven, Smitsالجم  والطرح لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي 

Dallmeijer, Becher, & Steenbergen, 2014.) 

ومن التفسيرات األلر  للصعوبات الحسابية لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي، أ ها 

ترج  إلى ضعف التناسق بين العين واليد،  عندما يبدأ األطفال العاديين  ي تعلم العد  إ هم 

يستلدمو  إصبعهم  ي كثير من األ يا  لإلشارة إلى كل عنصر قبل استلدام اعشارة 

ن األطفال ذوي الشلل الدمايي أقل قدرة على تنسيق اعشارة م  عد األرقام البصرية، ولك

(Pirilä& van der Meere, 2010 وهذا ما ي لته البا ثة أاناء التطبيقي  يث كا  أيلب ،)

األطفال العاديين يعتمدو  على أصاب  اليد عند  ل المساال الحسابية التي تعتمد على الجم  

طفال ذوي الشلل الدمايي  تى الذين ي يعا و  من مشكالت  ركية والطرح،  ي  ين أ  األ

 باليد كا وا ي يستلدمو  أيديهم.

 

 

 المقاييس الفرعية لمؤشر سرعة المعالجة (2

ا  ي متوسط درجات عينتي الدراسة على جمي   أههرت  تااج الدراسة الراهنة ا لفاض 

على التبار الترمية مقار ة باألداء على ايلتبارات لهذا المؤشر، كما لو ظ ا لفاو األداء 

التبار البحث عن الرمة والحذف لد  كال المجموعتا ، و ستدل من لالل أدؤهم على هذه 

 ايلتبارات اآلتي:

  ،الترمية: و يه يقوم الطفل بنسخ الرموز المقتر ة باألشكال الهندسية البسيطة أو األرقام

لبصرية البسيطة وتسلسلها بشكل صحيح، ويتأار ويقيم قدرة الطفل على مسح المعلومات ا

األداء على ايلتبار بالذاكرة البصرية قصيرة المد  واي تباه والتناسق البصري الحركي. 

ولقد لو ظ بطئ األداء لد  المجموعتا  وبصفة لاصة لد  مجموعة األطفال ذوي الشلل 

األطفال يحاولو  أ  يتعلموا الدمايي، ولم  ال ظ  ي أاناء األداء على هذا ايلتبار أ  

ايرتباطات الةوجية أو الثنااية من هذا ايلتبار،  لم يتعلم األطفال المةاوجه بين الرمة 

والرقم، مما يعكس ضعف التعلم الترابطي والقدرة على الترمية والتكامل البصري الحركي 

 لديهم.

 ي المجموعة البحثية  البحث عن الرمة: يتطلب هذا ايلتبار الفرعي أ  يبحث الطفل 

عن رمة يطابق الرمة )الرموز(  ي المجموعة المستهد ة لالل وقت محدد، ويقيم هذا 
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ايلتبار سرعة المسح البصري، والتتب  التسلسلي للمعلومات البصرية البسيطة، والتميية 

مما البصري، والتركية. ولو ظ ارتفاع األداء على هذا ايلتبار مقار ة بالتبار الترمية، 

يؤكد على وجود صعوبة  ي ترمية ايرتباطات البصرية الرمةية والضعف  ي التنفيذ 

البصري الحركي. و لرا  أل  تكامل األبنية القشرية المتعددة ضروري ألداء هذه 

ايلتبارات بسرعة وكفاءة،  إ  هذه المقاييس أكثر  ساسية لصدمات الدماغ،  قد وجد أ  

صابات الدماغ من المحتمل أ  يحصلوا على درجات دو  األطفال الذين يعا و  من إ

(، ويفسر ذلك Berninger, Alper, & dunn, 5005المتوسط  ي األداء على التبار الترمية )

 ضعف األداء لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي  ي الدراسة الراهنة.

 م للصور ويحدد الحذف: و يه يقوم الطفل بعمل مسح لكلع من الترتيب العشوااي والمنتل

أو يعلم على الصور المستهد ة لالل وقت محدد، ويقيم اي تباه البصري اي تقااي واعهمال 

البصري وتثبيط ايستجابة والمثابرة الحركية، ولم  ال ظ  روق ا  ي األداء بين المجموعتين 

كا وا  على هذا ايلتبار، ولم  ال ظ إتباع لطة  ذف معينة من قبل المجموعتين، ولكنهم

قادرين على التميية البصري )تميية صور الحيوا ات عن باقي الصور األلر (، مما 

 يشيرإلى بطئ المسح البصري، أو  الضعف  ي القدرات البصرية الحركية. 

و ستدل من هذه النتااج الضعف  ي سرعة المعالجة و ي القدرة على التعلم الترابطي 

ار ة بالقدرة على التميية البصري. وجاءت بعض والترمية والتناسق البصري الحركي مق

التي توصلت إلى أ   Hakkarainen (2017)هذه النتااج متفقة م   تااج دراسة لهاكرينا ل 

البطئ الحركي لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي يعكس ضعف عمليات التنفيذ الحركي 

لكوبيل، ولباركل وزيادة معديت ايستجابات اللطأ. ودراسة لشاتةل، ولكرا تل، و

Schatz, Craft, Koby & Park (1997)  التي وجدت أ  األطفال ذوي الشلل الدمايي أههروا

ضعف ا  ي التعلم الترابطي الذي يتضمن استجابات يير لفلية بصرية بصرف النلر عن 

 يير لفلي(. - وع المنبه )لفلي

 منافشة نتائج الفرض الثاني للبحث  (3) 

القة ارتباطية بين األداء على الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة ا ترو البحث وجود ع

 لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي. 

وقد جاءت  تااج الدراسة داعمة لهذا الفروي  يث وجدت عالقة ارتباطية قوية بين 

الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة لد  كلع من األطفال ذوي الشلل الدمايي واألطفال العاديين 

ا  ين لهم  ي العمر العقلي. وتشير هذه النتيجة إلى أ  األداء على مهام الذاكرة العاملة المك
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يتأار باألداء على مهام سرعة المعالجة، ويتفق ذلك م  ما تم التوصل إليه من قبل لكيلو ينل 

اللذا  وجدا أ  األداء الناجح  ي مهام  Kyllonen& Christal)( )8001و لكريستالل )

ا م  ما الذاكرة ا لعاملة يعتمد بشكل أكبر على سرعة معالجة الفرد للمعلومات. واتفق أيض 

ي  يث توصلوا إلى وجود ارتباط بين  (Fry& Hale)( 8004توصل إليه ل رايل ولهيلل )

الةيادة المرتبطة بالعمر  ي سرعة المعالجة والةيادة  ي سعة الذاكرة العاملة، والتي 

رتفعة  ي مقاييس ايستديل الساال. وللصوا من لالل هذه ارتبطت بدورها بالدرجات الم

النتااج أ ه م  التقدم الطبيعي للطفل  ي العمر تؤدي التغيرات التي تحدث  ي سرعة المعالجة 

إلى ايستلدام األكثر  اعلية لمسا ة الذاكرة العاملة، والتي تعةز بدورها األداء على عديد 

 (.Weiss, Saklofske, Prifitera& Holdnack, 2006من مهام ايستديل) 

 األهمية التطبيقية لنتائج البحث الراهن والتوصيات.

إمكا ية ايستفادة مدن النتدااج التدي تدم التوصدل إليهدا  دي إعدداد بر دامج تدأهيلي لألطفدال 

ذوي الشددلل الدددمايي لتحسددين بعددض مندداطق الضددعف لددديهمي  يددث يجددب ايهتمددام بالجوا ددب 

 اآلتية:

ألطفال على استلدام بعض اللطط التي تساعد على تحسين الذاكرة مثل التسدمي  تدريب ا .8

 الذاتي، والتصور البصري، وايرتباط المتعددي  يث يتم تدريبه على اآلتي:

  تدريب األطفال على محاولة الربط بين ما يتم تعلمه اآل  وما تدم تعلمده مدن قبدل، وعمدل

فدداهيم المعرو ددةي  يددث يسدداعد هددذا ايرتبدداط روابددط واضددحة للمفددردات والمعلومددات والم

 بشكل  عال  ي عملية الترمية.

  تدددريب األطفددال علددى اسددتلدام التليددل  ددي عمليددة اسددتدعاء المعلومددات بتكددوين صددور

ددا علددى إ شدداء صددور بصددرية لمددا يسددمعو ه ليكملددوا اللغددة بتمثدديالت  ذهنيددة، وتدددريبهم أيض 

 بصرية وإجرااية.

 راءة بصدوت مرتفد ي  يدث تسداعدهم هدذه الطريقدة علدى تكدوين تدريب األطفال على الق

المعلومات بثالاة طرذ )بصرية، وسمعية، وتعبيرية(، وتساعدهم أكثدر علدى التدذكر أل هدم 

 سيستلدمو  أكثر من  اسة  ي  فس الوقت.

ايهتمام بوض  بر امج لتحسين اي تباه لد  األطفال ذوي الشلل الدمايي، ويكدو  الهددف  .8

قيق الوض  األمثل ي تباه الطفدل وتيقلده، ومحاولدة اسدتعادة كدل الدنلم العصدبية التدي منه تح

تسدداهم  ددي عمليددات اي تبدداه والتركيددة إلددى عملهددا الطبيعددي، وسددوف يسدداعدهم هددذا البر ددامج 
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ا على تحسين وهدااف الدذاكرة وسدرعة تشدغيل المعلومدات والوهدااف التنفيذيدة، ويجدب  أيض 

 تدريبهم على اآلتي:

 يددادة سددعة اي تبدداه لددد  الطفددل يجددب أ   بدددأ باألشددياء الروتينيددة التددي يحبهددا الطفددل لة

 ويريب  يها، ام  ةيد تدريجي ا من تقديم المهام الجديدة.

  يجب اسدتلدام  مداذج عمليدة لأل شدطة التدي  ريدد مدن الطفدل القيدام بهدا، مد  القيدام بعمدل

 النشاط أمامه ام التأكد من أ ه  هم المطلوب.

 لطدوة( مد  التركيدة علدى  -جب تقسيم كل المهام المطلوب القيام بها إلى أجةاء )لطدوةي

 اللطوة األولى  تى يتم استكمالها بنجاح، ام  نتقل إلى اللطوة الثا ية.

 .يجب تجنب القيام بمهمتين  ي وقت وا د 

وهندداك عدددد مددن التوصدديات واعرشددادات التددي يجددب علددى المعلمددين وأوليدداء األمددور 

 اعها م  األطفال ذوي الشلل الدمايي:إتب

  تقليل المطالب على الذاكرة العاملة  ي ايلتبارات من لالل اسدتلدام األسد لة المفتو دة

 م  أكثر من إجابة وا دة صحيحة للسماح بوض  درجات ألي شئ لم يتذكره الطفل.

 .اسمح للطفل بأوقات استجابة أطول 

 جباته دالل الفصل.تو ير وقت إضا ي للطفل عكمال وا 

  عدم استلدام ايلتبارات الموقوتة  ي التقييم، واستلدام ايلتبدارات التدي ي تعتمدد علدى

 السرعة.

 المراجع

 أوًلا: المراجع باللغة العربية

(. األطفال المصابو  بالشلل الدمايي: دليل اآلباء. )ترجمة( بيداء علي 8113جيرالد ألين )

 ب الجامعي.عبيدي.  لسطين: دار الكتا

 (. القاهرة: مكتبة األ جلو المصرية.6(. القياس النفسي )ط8188صفوت  رج )
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(. مقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الرابعة: الدليل الفني 8181عبد الرقيب البحيري )

 والتفسيري. القاهرة: مكتبة األ جلو المصرية.

سلوكية. القاهرة: دار القلم للنشر (. تصميم البحوث  ي العلوم ال8118عبد الفتاح القرشي )

 والتوزي .

(. األسس المعر ية للتكوين العقلي وتجهية المعلومات. 8005 تحي مصطفى الةيات )

 القاهرة: دار الو اء للطباعة والنشر والتوزي .
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The current research aims to reveal the efficiency of working memory 

performance and Processing speed in children with cerebral palsy by comparing them 

Typically Developing Children Matched on Mental Age, and to verify the existence of 

a relationship between performance efficiency on working memory and Processing 

speed in children with cerebral palsy. The study applied on a sample group consisting 

of sup- group of  46 children (28 males and 18 females) with cerebral palsy, whose 

chronological age ranges from (6 years and one month to 14 years and 5 months) , and  

a mental age ranging from (4 years to 10 years and 8 months). and 46 Typically 

Developing Children matched on mental age (28 males and 18 females), whose 

chronological age ranges from (6 years to 10 years and 6 months), and  a mental age 

ranging from (4 years and one month to 10 years and 6 months). The group of 

children with cerebral palsy was classified according to their subtypes to: Spastic 

Cerebral Palsy (n = 32), Dyskinetic Cerebral Palsy (n = 10), and Ataxic Cerebral 

Palsy (n = 4). Subscales of working memory and subscales of processing speed were 

used from the Wechsler Intelligence Test for Children Fourth Edition. The results of 

the study revealed that there are statistically significant differences between children 

with cerebral palsy and Typically Developing Children matched on mental age in the 

performance efficiency of working memory and processing speed; the performance of 

children with cerebral palsy decreased on the tasks of working memory and 

processing speed. It also found a correlation between performance on working 

memory tasks and processing speed in children with cerebral palsy. 

 

 

 


