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The Effectiveness of a Training Program in Enhancing 
Working Memory and its Impact on Stuttering among 

Children with Mild intellectual Disability 
Osama Adel Mahmoud Elnabarawy1, Samah Mustafa Al-Amin Ali2* 
1Department of Psychology and Mental Health (Educational 

Psychology), Faculty of Education, Beni Suef University, Egypt. 
2Department of Psychology (special education), Faculty of 

Education, Beni Suef University, Egypt. 

*Email: theboldeyes_2010@yahoo.com 

Abstract:  
The aim of the present research was to identify the effectiveness of 
a training program in improving working memory and its impact 
on stuttering severity among children with mild Intellectual 
Disability (ID). The participants were (20) children with ID 
between 9-12 years of age (mean age= 10.62 yrs. SD= 0.69). They 
were equally divided into an experimental group and a control 
one. To collect data, the Stanford-Binet Intelligence Scales (5th ed) 
(Mahmoud Abu-El Neil, 2011) and working memory and 
stuttering severity scales (Prepared by the researchers) were used. 
Results indicated the program has been successful in developing 
working memory which in turn reduced stuttering severity among 
the trained subjects. 

Keywords: training program, working memory, stuttering, 
children with mild intellectual disability. 
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9–1210.620.69
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1 

– Mann-Whitney (U)
 

االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعةالمتغیرات
  المعیاري

متوسط 
  الرتب

مجموع 
مستوى  zقیمة  uقیمة   الرتب

  ةالدالل

العمر   101.00  10.10  0.71  10.53  10  التجریبیة
  109.00  10.90  0.70  10.72  10  الضابطة  الزمني

  غیر دال  0.304  46.0

  معامل  97.00  9.70  1.03  62.20  10  التجریبیة
  113.00  11.30  1.35  62.50  10  الضابطة  الذكاء

  غیر دال  0.632  42.0

1


 

 

 

 

 



 في تحسین الذاكرة العاملة وخفض ي كمبیوتريفعالیة برنامج تدریب
  اإلعاقة الفكریة البسیطةيحدة التلعثم لدى األطفال ذو

  أسامة عادل محمود النبراوى،/ د
 سماح مصطفي األمین علي/ د 

 

 

116 

2 
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ات
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متغ
ال

  

االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعة  األبعاد
  المعیاري

متوسط 
  الرتب

مجموع 
مستوى  zقیمة uقیمة   الرتب

  الداللة

ذاكرة   106.50  10.65  0.70  3.50  10  التجریبیة
  103.50  10.35  0.84  3.50  10  الضابطة  الكلمات

  غیر دالة  0.124  48.5

ذاكرة   109.50  10.95  0.63  2.80  10  التجریبیة
  100.50  10.05  0.67  2.70  10  الضابطة  األشكال

  غیر دالة  0.382  45.5

ذاكرة   109.00  10.90  0.82  4.30  10  التجریبیة
  101.00  10.10  0.78  4.20  10  الضابطة  الصور

  غیر دالة  0.326  46.0

  110.50  11.05  1.77  10.60  10  التجریبیة

ملة
لعا

ة ا
كر

لذا
ا

  

الدرجة 
  99.50  9.95  1.42  10.40  10  الضابطة  الكلیة

  غیر دالة  0.426  44.5

  117.50  11.75  0.94  52.30  10  التجریبیة
  شدة التلعثم

  92.50  9.25  1.25  51.70  10  الضابطة
  غیر دالة  0.987  37.5
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3 

 

  ذاكرة الصور  ذاكرة األشكال  ذاكرة الكلمات

عدد   م
  الموافقین

عدد غیر 
  الموافقین

نسبة 
عدد   م  االتفاق

  الموافقین
عدد غیر 
  الموافقین

نسبة 
عدد   م  االتفاق

  الموافقین
عدد غیر 
  الموافقین

نسبة 
  االتفاق

1  10  -  100%1  8  2  80%  1  10  -  100%  
2  8  2  80%  2  10  -  100%2  8  2  80%  
3  10  -  100%3  9  1  90%  3  10  -  100%  
4  10  -  100%4  10  -  100%4  10  -  100%  
5  8  2  80%  5  10  -  100%5  9  1  90%  
6  9  1  90%  6  10  -  100%6  10  -  100%  
7  9  1  90%  7  9  1  90%  7  9  1  90%  
8  10  -  100%8  9  1  90%  8  10  -  100%  
9  8  2  80%  9  10  -  100%9  8  2  80%  

10  10  -  100%10  9  1  90%  10  10  -  100%  


80 

  


Hotelling100


4 

4 

100 

    

1  0.859 0.738 

2  0.813 0.661 

3  0.850 0.723 

 2.122 

 70.725 
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70.7252.122


 

  
(Pearson)


2009

0.59 

  
  

100


5 

5 
100 

   

1  0.784 
2  0.685 
3  0.744 
4  0.729 

5
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6 

6 


 

  جتمان  سبیرمان ـ براون  أبعاد المقیاس  م
  0.698  0.795  ذاكرة الكلمات  1
  0.688  0.788  ذاكرة األشكال  2
  0.753  0.847  ذاكرة الصور  3
  0.782  0.817  الدرجة الكلیة  4

6
 

 

– 
  


(Pearson)7

 
7 


100 

  ذاكرة الصور  ذاكرة األشكال  ذاكرة الكلمات
معامل   رقم المفردة

  االرتباط
معامل   رقم المفردة

  االرتباط
معامل   رقم المفردة

  االرتباط
1  0.541**  1  0.745**  1  0.754**  
2  0.655**  2  0.655**  2  0.625**  
3  0.584**  3  0.408**  3  0.524**  
4  0.632**  4  0.624**  4  0.635**  
5  0.234*  5  0.878**  5  0.457**  
6  0.547**  6  0.478**  6  0.524**  
7  0.215*  7  0.632**  7  0.658**  
8  0.632**  8  0.541**  8  0.635**  
9  0.457**  9  0.227*  9  0.578**  
10  0.587**  10  0.635**  10  0.621**  

0.05 
0.01 
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7


0.2150.878
0.050.01 

– 


8 

8 

100 

  الكلیة  3  2  1  األبعاد

        -  ذاكرة الكلمات
      -  **0.685  ذاكرة األشكال
    -  **0.711  **0.754  ذاكرة الصور
  -  **0.716  **0.607  **0.698  الدرجة الكلیة

8


0.6070.754
0.01 

  

1



30

130
101010


 

3 

 
Riley's stuttering severity1999(Tiller, 2009)
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(Tiling, 2011)
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9 
 

عدد   م
  الموافقین

عدد غیر 
  الموافقین

نسبة 
عدد   م  االتفاق

  الموافقین
 غیر عدد

  الموافقین
نسبة 
  االتفاق

1  8  2  80%  11  10  -  100%  
2  10  -  100%  12  8  2  80%  
3  9  1  90%  13  10  -  100%  
4  10  -  100%  14  8  2  80%  
5  9  1  90%  15  9  1  90%  
6  10  -  100%  16  10  -  100%  
7  10  -  100%  17  10  -  100%  
8  9  1  90%  18  8  2  80%  
9  10  -  100%  19  9  1  90%  

10  8  2  80%  20  10  -  100%  
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80 

  


Hotelling100


10 

10 

100 

   

1 0.062 0.004 
2 0.183 0.033 
3 0.150 0.022 
4 0.366 0.134 
5 0.026 0.001 
6 0.111 0.012 
7 0.275 0.076 
8 0.411 0.169 
9 0.360 0.130 
10 0.361 0.130 
11 0.596 0.355 
12 0.299 0.089 
13 0.394 0.156 
14 0.491 0.241 
15 0.543 0.295 
16 0.146 0.021 
17 0.238 0.057 
18 0.280 0.078 
19 0.470 0.221 
20 0.163 0.026 

 2.251 

 11.255 

10
11.2552.251
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(Pearson)


1999
0.58 

  

  

100


0.847 

  

–


11 

11 


 

  0.794= معامل ثبات ألفا العام 

 حذف معامل ثبات ألفا عند  رقم المفردة
معامل ثبات ألفا عند   رقم المفردة  المفردة

  حذف المفردة
1  0.785  11  0.695  
2  0.791  12  0.754  
3  0.758  13  0.766  
4  0.695  14  0.792  
5  0.784  15  0.739  
6  0.714  16  0.762  
7  0.728  17  0.775  
8  0.794  18  0.719  
9  0.788  19  0.744  

10  0.708  20  0.768  
11
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(Pearson)12 

12 

 

100 

  معامل االرتباط  رقم المفردة  معامل االرتباط  رقم المفردة

1  0.547**  11  0.514**  
2  0.685**  12  0.562**  
3  0.527**  13  0.219*  
4  0.754**  14  0.545**  
5  0.213*  15  0.624**  
6  0.545**  16  0.534**  
7  0.632**  17  0.687**  
8  0.547**  18  0.527**  
9  0.635**  19  0.624**  

10  0.754**  20  0.669**  

0.01 

12


0.2130.814
0.050.01 
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–Mann-Whitney (U)Wilcoxon 

(W)
 

Spss. 

 




 

 Wilcoxon 
(W)

13 

13 

Wilcoxon (W)
 

  المتوسط  القیاس  ن  األبعاد
  الحسابي

االنحراف 
  المعیارى

/ القیاس القبلي
  متوسط  عددال  البعدي

  الرتب
مجموع 

  الداللة  zقیمة   الرتب

  0.70  3.50  القبلي 10
ذاكرة 
  0.73  7.90  البعدي 10  الكلمات

  الرتب السالبة
الرتب الموجبة

  التساوى
  االجمالى

  صفر
10  

  صفر
10  

0.00  
5.50  

0.00  
55.00  2.848  0.01  

  0.63  2.80  القبلي 10
ذاكرة 
  0.99  6.90  البعدي 10  األشكال

  الرتب السالبة
جبةالرتب المو
  التساوى
  االجمالى

  صفر
10  

  صفر
10  

0.00  
5.50  

0.00  
55.00  2.840  0.01  

  0.82  4.30  القبلي 10
ذاكرة 
  0.82  8.30  البعدي 10  الصور

  الرتب السالبة
الرتب الموجبة

  التساوى
  االجمالى

  صفر
10  

  صفر
10  

0.00  
5.50  

0.00  
55.00  2.820  0.01  

  1.77  10.60  القبلي 10
الدرجة 

  1.28  23.10  البعدي 10  لكلیةا

  الرتب السالبة
الرتب الموجبة

  التساوى
  االجمالى

  صفر
10  

  صفر
10  

0.00  
5.50  

0.00  
55.00  2.816  0.01  
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13





 




 

– Mann-
Whitney (U)

12 

14 

– Mann-Whitney (U)
 

  المتوسط  العدد  المجموعة  األبعاد
  الحسابي

االنحراف 
  المعیارى

متوسط 
  الرتب

مجموع 
مستوى  zقیمة uقیمة   الرتب

  الداللة
  ذاكرة الكلمات  155.00  15.50  0.73  7.90  10  التجریبیة
  55.00  5.50  0.84  3.60  10  الضابطة

0.00  3.851  0.01  

  0.01  3.987  0.00  55.00  5.50  0.31  2.90  10  الضابطة  ذاكرة األشكال  155.00  15.50  0.99  6.90  10  التجریبیة
  0.01  3.877  0.00  55.00  5.50  0.67  4.30  10  الضابطة  ذاكرة الصور  155.00  15.50  0.82  8.30  10  التجریبیة
  0.01  3.829  0.00  55.00  5.50  1.13  10.80  10  الضابطة  الدرجة الكلیة  155.00  15.50  1.28  23.10  10  التجریبیة

14
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 Wilcoxon 
(W)

15 

15 

Wilcoxon (W)
 

المتوسط  القیاس  ن  األبعاد
الحسابي

االنحراف 
  المعیارى

/ القیاس القبلي
  متوسط  العدد  البعدي

  الرتب
مجموع 

  الداللة  zقیمة   الرتب

  0.73  7.90  البعدي 10
ذاكرة 
  0.66  8.00  التتبعي 10  الكلمات

  الرتب السالبة
  الرتب الموجبة

  التساوى
  االجمالى

2  
3  
5  

10  

3.00  
3.00  

6.00  
غیر   0.447  9.00

  دالة

  0.99  6.90  البعدي 10
ذاكرة 
  1.24  7.00  التتبعي 10  األشكال

  الرتب السالبة
  الرتب الموجبة

  التساوى
  االجمالى

1  
2  
7  

10  

2.00  
2.00  

2.00  
غیر   0.577  4.00

  دالة

  0.82  8.30  البعدي 10
ذاكرة 
  0.69  8.40  التتبعي 10  الصور

  الرتب السالبة
  الرتب الموجبة

  التساوى
  االجمالى

1  
2  
7  

10  

2.00  
2.00  

2.00  
غیر   5.77  4.00

  دالة

  1.28  23.10  البعدي 10
الدرجة 
  1.71  23.40  التتبعي 10  الكلیة

  الرتب السالبة
  الرتب الموجبة

  التساوى
  االجمالى

2  
4  
4  

10  

3.50  
3.50  

7.00  
غیر   0.750  14.00

  دالة

15


 




 

 Wilcoxon 
(W)

16 
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16 

Wilcoxon (W)
 

  القیاس  ن
  المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعیارى

/ القیاس القبلي
  العدد  البعدي

  متوسط
  الرتب

مجموع 
  الداللة  zقیمة   الرتب

  0.94  52.30  القبلي 10

  1.84  28.50  البعدي 10

  الرتب السالبة
  الرتب الموجبة

  التساوى
  االجمالى

10  
  صفر
  صفر
10  

5.50  
0.00  

55.00  
0.00  

2.814  0.01  

16



 




 

– Mann-
Whitney (U)

17 

17 

– Mann-Whitney (U)
 

  المتوسط  العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیارى

متوسط 
  الرتب

مجموع 
مستوى  zقیمة  uقیمة   الرتب

  الداللة
  55.00  5.50  1.84  28.50  10  التجریبیة
  155.00  15.50  1.17  51.40  10  الضابطة

0.00  3.819  0.01  

17
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 Wilcoxon 
(W)

18 

18 

Wilcoxon (W)
 

  
 
 


 


 

 
 
 


 

z  

10  28.50 1.84 

10  28.30 1.41 

 
 

 
 

3 
1 
6 

10 

2.50 
2.50 

7.50 
2.50 1.000  

18
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