دراسة نظرية للوظائف المعرفية وخصائص البنية المكانية عند الطفل المصاب
بمتالزمة وليامس وبوران

د /ميلودي حسينة
جامعة البويرة

ملخص الدراسة:

يدور موضوع هذه الدراسة حول أحد األمراض النادرة وهو متالزمة وليامس وبوران ،إذ تعتبر من
األمراض الجينية التي تظهر على شكل شذوذ كرموزومي على مستوى الكرموزوم رقم  ،7ويندرج
ضمن التأخر العقلي البسيط أو المتوسط ،كما صنفه بعض الباحثين ضمن االضطرابات التي

تمس نصف الكرة المخية األيمن .وفي هذا البحث سنتناول هذه المتالزمة من الناحية النفس

عصبية وذلك بتقديم أهم مميزاتها الطبية ،النفسية والعصبية ،ثم ننتقل لدراسة البنية المكانية ،أو

مفهوم المكان عند هذه الفئة من األطفال والتي تلعب دو ار مهما في عدة اكتسابات منها (الطالقة
اللفظية أو اللغة ،القراءة والكتابة ،التخطيط ،حل المشكالت والحساب) .والهدف من هذا المقال
التعريف بهذه المتالزمة وتوضيح خصائص الوظائف المعرفية مع التركيز على البنية المكانية

عند المصابين بها.

الكلمات المفتاحية :متالزمة وليامس وبوران-التأخر العقلي-الوظائف المعرفية-البنية المكانية.

مقدمة:

نال مجال التأخر العقلي واإلعاقة الذهنية اهتماما بالغا سواء من ناحية الدراسة أو التقدم

التكنولوجي ،ويرجع هذا االهتمام إلى اقتناع األشخاص بأن الطفل المتأخر عقليا كغيره من أفراد

المجتمع له الحق في الحياة رغم قدراته العقلية المحدودة ( ; LANDRIEU, et TERDIEU

.)1996
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ومن بين التناذرات التي تندرج ضمن التأخر العقلي نذكر متالزمة ويالمس وبوران ( Syndrome

 ،)de Williams et Beurenوهي من األمراض العصبية النادرة ،تتميز بخلل أو اضطراب

في النمو العادي للوظائف الغير لفضية والتي يتكفل بها نصف الكرة المخية األيمن ( UDWIN
.) p. 10،et YULE W , 1991

وفي هذه الدراسة سنتناول وظيفة من الوظائف المعرفية والتي يتكفل بها نصف الكرة المخية

األيمن وهي البنية المكانية ،والتي تعد قدرة خاصة تتضمن فهم وإدراك العالقات الفراغية وتداول

الصور الذهنية وتصور األوضاع المختلفة لألشياء في المخيلة .وتبدو هذه القدرة في كل نشاط
عقلي معرفي يتميز بالتصور البصري لحركة األشكال المسطحة والمجسمة( MAZEAU M.,

.)1997, P. 51

ويتلخص هدفنا من وراء دراسة هذه المتالزمة في معرفة النمو والتوظيف المعرفي عند هذه الفئة،

بمعني فهم التنظيم الداخلي لبعض الوظائف النفس عصبية خاصة في مجال اللغة ،التوجه

المكاني واالكتسـابـات المدرسية ( .)GIL, 2000ففي دراسة أجريت في إنجلت ار من طرف البـاحث
أودوين ( )UDWINو رفـاقه قـاموا فيـها بتحليل االنتاجـات اللغوية ﻟ  64حـالة مصابة بمتالزمة
وليامس ،وجدوا أن هؤالء األطفال يستعملـون نمط لغوي يشبه ذلك المالحظ عند الـراشد أو الشخص

العادي ،كمـا يستعملون في بعض األحيان جمل وأسئلة قولبية فسموا هذه اللغة ﺑ ( Le langage

.) LMMEL et all. , 1998,( )hyper- verbal

ونظ ار ألهمية البنية المكانية في تعلم معظم المهارات المدرسية خاصة اللغوية منها ،سوف نحاول
معرفة الصعوبات التي يعاني منها الطفل الحامل لمتالزمة ويالمس في التوجه المكاني والبنية

المكانية وكذا الوظائف المعرفية والتي تؤثر على التعلم األكاديمي عنده.

والهدف من هذه الدراسة هو العريف بهذه المتالزمة كونها من األمراض النادرة فإن عدد قليل من
األشخاص يعرفونها وهذا ما الحظناه في المحيط الجزائري .ومن هذا المنطلق قمنا بتقسيم هذه

الدراسة إلى جزئين أساسيين األول نفصل فيه حول متالزمة وليامس وبوران ،أهم أسبابها ،مميزاتها

والخصائص النفسية والعصبية عند هذه الفئة من األطفال .أما الجزء الثاني يتناول البنية المكانية،

تعاريفها ،تطورها ،عوامل تكونها ثم نقوم بربط نظري بين الجزئين للوصول إلى خصائص البنية
المكانية عند الطفل الحامل لمتالزمة ويالمس.
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أوال :متالزمة وليامس وبوران:

تحتل متالزمة وليامس وبوران في الوقت الحالي موض ـ ـ ــوع د ارس ـ ـ ــة عدة بحوث وجمعيات

طبية واســتشــفائية ،مركزة في أغلب األحيان على معرفة مختلف الســيرو ارت المعرفية التي تشــكل
قاعدة للعمل النفسـي والعصـبي ،وتوجهنا نحو أفضـل الطر العالجية العيادية كما تساعدنا على
معرفة النمو العالئقي وإعادة التربية النفســية األرطوفونية والطبية البيداغوجية .فالســنة األولى من

حياة الطفل الحامل لعرض ويالمس تتميز بوجود مش ـ ـ ـ ــاكل واضطرابات في بلع وهضم األغذية.

أما السنة الثـانية والثـالثة تستقر فيهـا اللغة وتظهر صعوبات مختلفة على مستوى الوظـائف الغير

لفظي ـ ـ ــة ،وهي ما يميز هذه المتالزمة .مع نه ـ ـ ــاية المـ ـ ـ ـراهقة فإن الشخص الحامل لهذه المتالزمة
يصــبح واعي بإعاقته .هذه المراحل تعتبر بمثابة مفاتيح تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعدنا على معرفة ســيرورات النمو

وبالت ـ ـ ــالي اختيار الطر المناسبة لالندماج االجتماعي ،كما أن معرفة مختلف المميزات العيادية

لهذا العرض تساعدنا على حسن التشخيص وإعادة التربية.
 -5-Iتعريف متالزمة وليامس وبوران:
 5-5-Iمن المنظور التاريخي:

عرض وليامس وبوران هو اض ـ ـ ــطراب أيض ـ ـ ــي ( ،)Métaboliqueتكون فيه اإلصـ ـ ـ ـابة

خلقية نادرة مقارنة بأعراض وتناذرات أخرى ،مثل عرض داون الذي يص ـ ـ ــيب طفل واحد في كل

 088إلى  0088والدة .أما عرض وليامس فهو يصيب طفل واحد في كل  20000والدة .تكون
نس ــبة اإلص ــابة به مرتفعة قليال عند الذكور بنس ــبة  %46مقارنة مع اإلناث ( RONDAL et
.)SERON 1999, p. 589

كانت أول بوادر اكتشافه سنة ( )0501حيث وصف فانكوني ( )FANCONIورفاقه حالة من

حاالت ارتفاع الكالسيوم في الدم ( ،)Hypercalcémie idiopathiqueوالتي كانت مصحوبة

بتشوهات قلبية وعائية ( .)Troubles cardiovasculairesوقد تم االكتشاف الفعلي لهذا

المرض سنة ( )0540من طرف طبيب أمراض القلب النيوزيلندي وليامس يول (WILLIAMS

 )YULEالذي أخذ اسمه هذا المرض فيما بعد .إذ الحظ هذا الباحث أربع حاالت يعانون من
ضيق فو وعائي في الوريد المغذي للقلب ،وحدد الصفات المشتركة عند المفحوصين خاصة

التشوهات الوجهية (.)Dysmorphie faciale
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وفي سنة ( )0541قام الباحث بوران ( )BEURENبتحديد نفس األعراض السابقة مضيفا لها
الضيق الوعائي الرئوي ( ،)Sténose aortique pulmonaireوتشوهات في األسنان

( .)Anomalies dentairesأما في سنة ( )0500وصف الباحث رورك ( )ROURKEهذا
المرض بأنه عبارة عن عجز في التعلم غير اللفظي ( Déficits non verbaux de

.)GILBERT B., 2002, p.p. 2 -3( )l'apprentissage

وفي سنة ( )0505تم أول لقاء بين مجموعة من الباحثين وجمعية متالزمة وليامس وبوران

بالواليات المتحدة األمريكية بسان ديقو ( ،)San Diegoفي هذا التاريخ تم تشخيص  48حالة
تقريبا حاملة له في هذا البلد .ووجدوا عند معظم الحاالت ارتفاع في نسبة الكالسيوم في الدم،

فتمحورت الدراسات حول معرفة إذا ما كان هذا االرتفاع في نسبة الكالسيوم هو السبب في ظهور

األعراض المالحظة .وكانت سنة( )0556هي السنة التي تم فيها تحديد الجين الخاص
ﺑ( )L'élastineوالذي يندرج ضمن التلف والتشوهات المالحظة في متالزمة وليامس وبوران

().GILBERT B,2002

 5-5-Iمن المنظور الطبي العصبي:
تص ــنف هذه المتالزمة ض ــمن االض ــطرابات التكوينية ،فهي عبارة عن مرض غير وراثي

ن ـ ـ ــاتـ عـن تلف ص ـ ـ ـ ـ ـ ــغير وهو ع ـ ـ ــدم وجود جزء من الم ـ ـ ــادة التكويني ـ ـ ــة للجين ويسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي

) ،(Microdéletionبنسـ ـ ـ ــبة  0,4ميقاباز ( )Mégabaseفي الكرموزوم رقم 7بالضـ ـ ـ ــبط على

مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوي الـذراع الطويـل في المجموعـة  .00,16ويكتـب  .q 7 00,16هـذا الجزء الناقص من

الكرموزوم هو المورثة أو الجينة الخاص ـ ـ ـ ـ ــة بتركيب ( ،)L'élastineباإلض ـ ـ ـ ـ ــافة إلى  00مورثة
أخرى أين اإلص ـ ـ ــابة يمكن أن تظهر على ش ـ ـ ــكل عدد ال بأن به من األعراض عند الش ـ ـ ــخص

الحـامـل لهـذه المتالزمـة .ينتقـل هذا المرض الجيني الكرموزومي عن طريق شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذوذ في عدد أو

ش ـ ــكل الكرموزومات فيكون مص ـ ــحوبا بإص ـ ــابة في اإلرث ( ،)Patrimoineوفي أغلب األحيان

يكون نتيجة حادث جيني ،كما أنه عند الكثير من الحاالت لم يتم إيجاد س ـ ـ ــابقة مرض ـ ـ ــية عائلية

فهو يظهر عش ـ ـوائيا أو بطريقة فردية .ومهما كان األصـ ــل أو الجنس فكل شـ ــخص من 18888

يمكن أن ينجب طفل حامل له .تقدر نسبة اإلصابة به ﺑ  6888شخص في فرنسا و6888888

شــخص في العالم ،وإمكانية إنجاب طفل حامل لهذا العرض من طرف شــخص مصــاب به تقدر

ﺑ.)MALAZZOTO M., 2003, p.9( % 08
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أ-التشخيص الجيني( )Génétiqueلعرض وليامس:

تذكير جيني تركيبي :نجد في الخاليا البشـ ـ ـ ـ ـ ـرية عدة جزيئات من الحمض النووي ( )ADNهذه
الجزيئات تزدحم وترتص في الخلية ،فيســبب هذا االزدحام انقســام في هذه األخيرة .بعد ذلك تقوم
ش ـ ــعيرات الحمض النووي ( )Filaments d'ADNباالرتص ـ ــاص والتماس ـ ــك وتش ـ ــكل ما يعرف

بالكرموزوم ،حيث يكون كل كرموزوم مرقم حسب طوله ومظهره .والمعروف أن كل إنسان يتمتع

في الحـالة العادية ﺑ  64كرموزوم وهو ما يعادل  16زوج من الكرموزومات ،فالجنين يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل
نسـ ـ ــخة من هذا األخير من عند األم والنسـ ـ ــخة الثانية من عند األب .وكل كرموزوم لديه ذراعين

الذراع القصير يمثل في أغلب األحيان بالحرف  pوالذراع الطويل يمثل بالحرف  qباإلضافة إلى
مجموعـات س ـ ـ ـ ـ ـ ــميكـة ،غليظـة ومختلفـة .وفي حـالة عرض وليامس نتكلم عن المجموعة 00,16

للذراع األكبر في لكرموزوم رقم  7وتكتب هكذا .q 7 00,16

تعتبر هذه الكرموزومات الدعامة الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالمورثات أو الجينات ،وتقوم هذه األخيرة بالتركيب

والبناء .حيث أن خطر إص ـ ـ ـ ـ ـ ــابة إحدى المورثات يختلف حس ـ ـ ـ ـ ـ ــب وظيفة هذه األخيرة ،وخطورة

االختالل الجيني تختلف حســب دور المورثة ( )Gèneالمصــابة .وبالنســبة للكرموزوم رقم  7فهو
يشـ ـ ــمل المورثات المكلفة بتركيب ( .)L’élastineوقد توصـ ـ ــلت البحوث الحديثة إلى تحديد 04

من الجينات في المنطقة المصابة من الكرموزوم رقم  7وأهمها:

الجين المسـ ـ ــمي ( )ELN, Gène de l'élastineوالذي تؤدي إصـ ـ ــابته إلى ظهور التشـ ـ ــوهات

الوجهية والوشاكل الوعائية القلبية.

أما الجين الثاني فيسـ ـ ــمي ( )Gène LIMK1و تؤدي إصـ ـ ــابته إلى ظهور مشـ ـ ــاكل في التوجه
المكاني (.)WENDY J., et al., 2002.

والجينة األخيرة التي تس ـ ـ ـ ـ ـ ــمي ﺑ ( )Gène syntaxine STX1Aفهي المس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولة عن عملية

التركيب والبناء في الكرموزوم رقم  ،7فإذا اختل نشـ ـ ــاطها أو توقفت عن العمل يتسـ ـ ــبب ذلك في

نقص جزء من هذا الكرموزوم (.)WENDY J., et al., 2002.

ب-التشخيص التبايني (الفارقي):

ارتكز تش ـ ـ ـ ــخيص متالزمة ويالمس لمدة طويلة على المعايير العيادية لهذا المرض والمتمثلة في

معرفة المميزات الشــكلية ،الطبية ،المعرفية والســلوكية الموجودة عند أغلب األشــخاص المصــابين

به (.)TRUXELLI D., 2001, p. 100
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يكون تش ـ ــخيص ـ ــه أكثر س ـ ــهولة عندما تتوفر جميع الجوانب واألعراض المص ـ ــاحبة له ،خاص ـ ــة

مرض القلب ،التش ــوهات الوجيهة والتأخر العقلي ،باإلض ــافة إلى الس ــلوك المميز لهذه الفئة .كما

أن وجود ( )La microdéletionتؤكـد اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــابـة بـه ،و في حـالـة عـدم التـأكد من وجود هذه

األخيرة لعدم توفر وسـ ـ ــائل متطورة ،ال يمكن اسـ ـ ــتبعاد متالزمة وليامس بطريقة نهائية لكن يجب
أن نبحث عن األسباب األخرى (.)TRUXELLI D., 2001, p. 100

يمكن الكشـ ـ ـ ــف عن المشـ ـ ـ ــاكل القلبية عن طريق التنفس ( )Souffleأثناء الفحص العادي ،كما
يمكن الكش ــف باختبار األش ــعة القلبية ( ،)L'échocardiographieبعد ذلك يتم تحديد مختلف

التحاليل الجينية للكروموزومات مثل فحص السـ ــائل األميني ( )L'amniocentèseوالهدف منه
هو الحصـول على لوحة الصبغيات ( )Caryotypesالخاصة بالطفل عند الوالدة .هناك اختبار
تحليلي ثالث والذي يسـ ـ ــمى ( )Le fichالذي يسـ ـ ــمح بمعرفة عدد النسـ ـ ــخ الخاصـ ـ ــة بالكرموزوم

الواحد ودراسة تركيبات الكرموزوم المالحظ.

ظهور كل االضـ ـ ـ ــطرابات والمشـ ـ ـ ــاكل السـ ـ ـ ــابقة الذكر يؤكد وجود عرض وليامس بنسـ ـ ـ ــبة %78

والشـ ـ ـ ــيء المالحظ أن تشـ ـ ـ ــخيص هذا العرض يكون غالبا بين  6إلى  4سـ ـ ـ ــنوات ،وهذا بسـ ـ ـ ــبب

الصعوبات المدرسية المالحظة عند هذه الفئة من األطفال (.)WENDY J et all, 2002
ج-العالمات الطبية المرضية لمتالزمة ويالمس وبوران:
غالبا ما تكون متالزمة ويالمس وبوران مص ــحوب بعدة اض ــطرابات منها :المش ــاكل القلبية وهي
أهمها باإلضافة إلى عدة تشوهات أخرى.

*االضطرابات القلبية الوعائية ()Troubles cardiovasculaires

توجد هذه االض ــطرابات عند  %78من الحاالت ،وتكون في أغلب األحيان على مس ــتويين هما:

ض ـ ـ ــيق على مس ـ ـ ــتوى الشـ ـ ـ ـريان األبهر  )Sténose aortique) supravalvulaireوالض ـ ـ ــيق

الوريدي الرئوي ). (Sténose artérielle pulmonaireتشـ ـ ــخيص هذين االضـ ـ ــطرابيين يكون

في الطفولة األولى نظ ار للعالمات اإلكلينيكية الخطيرة التي تظهر عند الطفل قبل  08سـ ـ ـ ــنوات.

وفيما يخص الض ـ ـ ــيق الوريدي فو الوعائي فهو عبارة عن ض ـ ـ ــيق في الوريد الرئيس ـ ـ ــي المغذي
للقلـب ،ويكون مص ـ ـ ـ ـ ـ ــحوبـا بنقص نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبي في الخفقـات (الـدقـات) القلبيـة وعدم ارتعا

األوعية

الدموية ،مع عدم كفاية الش ـ ـ ـ ـ ـ ـريان الناجي وهذا ما يسـ ـ ـ ـ ـ ــمي ( .)Le thrill sus sternalكذلك
بالنسـ ــبة للنبضـ ــات والخفق الذي يحدثه اندفاع الدم من القلب إلى الشــ ـريان تكون أكثر شـ ــدة في
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الجه ـ ــة اليمنى من ـ ــه في الجه ـ ــة اليس ـ ـ ـ ـ ـ ــرى من القل ـ ــب .عن ـ ــد القي ـ ــام ب ـ ــالتص ـ ـ ـ ـ ـ ــوير الوع ـ ــائي

( )Angiographieنالحظ الضــيق الفو وعائي الوريدي باإلضــافة إلى إصــابات وعائية أخرى

مثل ( ،)La stenosante extra-aortiqueتظهر هذه اإلصـ ـ ـ ــابة عند تفرع الطر الرئيسـ ـ ـ ــية

للدورة الدموية و يمكن أن تمس كل الشـ ـ ـ ـ ــعيبات الخاصـ ـ ـ ـ ــة بالش ـ ـ ـ ـ ـريان ،ويمكن أن تكون األوردة

الــدمويــة ملتويــة أو ض ـ ـ ـ ـ ـ ــيقــة هــذا مــا يفس ـ ـ ـ ـ ـ ــر بعض حــاالت الموت المفــاجع عنــد البعض منهم

(.)WILLIAMS et BARRAT-BOYES 1961, p131
*ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم ()Hypercalcémie

يعتبر ارتفاع الكالســيوم في الدم من المشــاكل الغير الثابتة إذ يمكن أن يزول ويتالشــي مع التقدم
في السـ ــن ،وهو عبارة عن حسـ ــاسـ ــية شـ ــديدة للفيتامين ،Dحيث تكون هذه األخيرة مسـ ــؤولة عن

ظهور المشــاكل التســنينية التي نجدها عند  %08من الحاالت ،وتكون مســؤولة أيضــا عن القيء

( )Vomissementخاصـ ــة في األشـ ــهر األولى من حياة الطفل .يمكن لهذا االرتفاع في نسـ ــبة
الكــالس ـ ـ ـ ـ ـ ــيوم أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــب بعض انالم المعــديــة وفي أغلــب األحيــان حــاالت من اإلمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك

( ،)Constipationس ـ ـ ـ ــببه ليس معروفا لحد انن لذا يجب أن يتبع الطفل حمية وهي أن يكون

غذائه فقير من مادة الكالسيوم.

* التشوووووولات البصووووورية (Anomalies ophtalmiques(:يس ـ ـ ــتدعي وجودها القيام بفحص

طبي للعين ( )Examen ophtalmologiqueالــذي يبين وجود التواء في األوردة الخــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بشبكة العين ،كما نالحظ عند هؤالء األطفال حدة وطول في البصر.

* التشولات التسنينية )Anomalies dentaires(:يكون ظهور األسـنان سيع وغير منتظم

( )Malocclusion dentaireعند  % 00من األطفال %50 ،منهم لديهم أسـ ـ ـ ـ ــنان صـ ـ ـ ـ ــغيرة
( )Microdantieما ينت عنه وجود تباعد بين األسنان.

* مشاكل كلوية وتشولات في الجهاز البوليProblèmes rénaux et les anomalies (:

 )urinairesنجد هذه المش ـ ــاكل عند  %00من الحاالت وهي ذات طبيعة مختلفة مثل ض ـ ــيق

وريدي كلوي ( ،)Aplaise rénaleوفي بعض الحاالت وجود كيس كلوي وإص ـ ــابات تعفنية في

الجهاز البولي تنت عنها أالم حادة في مؤخرة البطن.
* ارتفوواع الطووووووووو

الحاالت.

الوودموي ( )Hypertension artérielleتوجــد عنــد حوالي  %68من
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* النمو( )Croissanceيكون النمو بطيئا حتى  6سنوات بعد ذلك يحدث استقرار نسبى في
نمو الطفل ،أما فيما يخص البلوغ يكون في سن مبكر قبل السن العادي .باإلضافة إلى تشوه في

العمود الفقري (.)EUROTEXT J L., 2000, p.5 ( )Cyphoscoliose
 -5-Iالمميزات والخصائص الجسمية لعرض وليامس:
 -5-5-Iالتشولات الوجيهة :

نجد عند أغلب األطفال الحاملين لعرض وليامس خصوصيات وميزات وجهيه تظهر منذ الوالدة.
لقد شــبه أغلب الباحثين هذه الفئة من األطفال بالشــخصــيات الســاحرة أو العفاريت وهو ما يعرف

في لغات أخرى ﺑ ( )elfes, les fées, lutinأو أجنة.

هذه الخصــائص الوجهية تجعلنا نالحظ التشــابه بين هؤالء األطفال فيما بينهم أكثر من تشــابههم

مع إخوانهم ،ومن أهم هذه الخصائص مايلي:
 -0جبهة عريضة ومتفتحة.

 -1الحاجبين لهم شـ ـ ـ ـ ـ ــكل قون نجمي ،هذه الميزة نجدها عند  %76من الحاالت خاصـ ـ ـ ـ ـ ــة
الذين لديهم لون العينين أزر أو رمادي.

 -6عينين منتفختين ومتبـاعـدتين مع وجود ) (L’épicanthusوهو االنثنـاءات الجلدية التي
تغطي الزوايا الداخلية للعين.

 -6أنف صغير لكن قمته منتفخة.

 -0فم كبير وشـ ـ ــفتين منتفختين وملحومتين حيث تكون الشـ ـ ــفة السـ ـ ــفلى مقلوبة نوعا ما نحو
الخارج هذا ما يجعل الفم شبه مفتوح.

 -4أذنين كبيرتين وذات شكل بيضوي.
 -7ذقن صغير.

 -0رقبة طويلة ورأن ص ـ ـ ـ ـ ـ ــغير )(Microcéphalieمع وزن ض ـ ـ ـ ـ ـ ــعيف عند الوالدة ( De

 .)BEECK, P Op G., p. 5فبالنس ـ ـ ــبة لهذه المميزات والص ـ ـ ــفات الوجهية بقيت

لوقت طويل من الزمن من أهم العوامل المساعدة على تشخيص هذا العرض.

 -5-Iالخصائص المعرفية والنفس عصبية لمتالزمة وليامس و بوران

تظهر المميزات النفس عصـ ـ ــبية عند هذه الفئة من خالل التباعد والفر الكبير بين النمو اللغوي

الجي ــد والق ــدرات المعرفي ــة الع ــام ــة األخرى .وث ــاني ــا من خالل عجز كبير في الق ــدرات المعرفي ــة
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المتعلقة بالمكان أو الفض ـ ـ ـ ــاء ،إذ يمكن اعتبار هذا التناظر بين الجانبين كأس ـ ـ ـ ــان للتش ـ ـ ـ ــخيص

العيادي ،وأول ش ـ ــيء يجب أن نش ـ ــير إليه هو أن التقييم النفس عص ـ ــبي ألي فئة يجب أن يقوم
أوال على المعرفــة العــامــة لهــذه الفئــة ،مثــل معرفــة العمر العقلي عن طريق اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمــال بطــاريــات

واختبارات خاص ـ ـ ـ ــة بذلك ،وأخذ فكرة عامة عن النتائ ثم بعد ذلك ينتقل إلى د ارس ـ ـ ـ ــة كل وظيفة
معرفية على حدى.

أ-القدرات العقلية العامة :فيما يتعلق بالمستوى الفكري فالطفل الحامل لمتالزمة وليامس وبوران
يعاني من تأخر عقلي خفيف إلى متوسط مع عمر عقلي بين  68إلى  58و المتوسط يقدر ﺑ

 ،00نجد  %70منهم يعانون من التأخر العقلي %18 ،لديهم ذكاء قريب من العادي%0 ،

عندهم ذكاء عادي ( .)MALAZZOTO M, 2003, p. 19.

ب-القدرات الذاكرية :الذاكرة عند هذه الفئة سـليمة نسبيا مقارنة بوظائف معرفية أخرى ،فبالنسبة

للذاكرة الســمعية اللفظية القصــيرة المدى فهي ســليمة ،حيث بينت بعض البحوث أنه يمكن للطفل
الحـامـل لمتالزمـة وليامس وبوران أن يتحص ـ ـ ـ ـ ـ ــل على نتائ أحس ـ ـ ـ ـ ـ ــن من الطفل العادي والطفل

المصـ ـ ـ ـ ـ ــاب بمتالزمة داون في بنود الذاكرة السـ ـ ـ ـ ـ ــمعية اللفظية القصـ ـ ـ ـ ـ ــيرة المدى لألرقام ،وكذلك

الكلمات .أما الذاكرة البصرية فهي مصابة لحد كبير فالدراسات التي قام بها كل من بلجي وونق
( )WANG et BELLUGIسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة  ،0556بينــت أن هؤالء األطفــال لــديهم عجز كبير في
الذاكرة البصرية القصيرة المدى وهذه الصعوبات تلعب دور مهم في العجز الذي يعانون منه في

البنية المكانية (.)MALAZZOTO M., 2003 p.p. 22 – 23

ج-القودرات اننتبواليوة :نجـد عنـد  %47من هـذه الفئة مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاكل في االنتباه ،فهذه الوظيفة جد
مصــابة ومع مرور الســن تصــبح هذه المشــاكل مالزمة لهم .كما تكون مصــحوبة بصــعوبات في

التركيز وميل إلى الذهول والش ـ ـ ـ ــرود ( ،)Distractionلذا يجب أن يكون هناك وقفات قص ـ ـ ـ ــيرة
تتخلل النش ــطات اليومية لهذه الفئة .لكن يجب أن تكون منتظمة مع تنويع في النش ــطات وتحديد

فترات العمل لوقت قصير وليس لساعات طويلة .والشيء الذي يجب ذكره هنا هو التأثير الكبير

الذي تلعبه ( )L’hyperacousieفي عملية االنتباه والتركيز والحس ـ ــاس ـ ــية الش ـ ــديدة لألصـ ـ ـوات
المرتفعة هي األخرى تشتت انتباه وتركيز الطفل.

د-القدرات الل وية :وصــفت القدرات اللغوية عند هذه الفئة على أنها جيدة حيث بينت الد ارس ــات

مايلي:
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 أوال هناك اكتس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب متأخر للغة عند الطفل الحامل لمتالزمة وليامس في الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات األولىمقارنة مع الطفل العادي إذ يوجد تباعد بحوالي عامين بينهما.

 -ثــانيــا عــدم وجود اختالف يــذكر في اكتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب اللغــة بين عرض وليــامس وعرض داون في

المرحلة بين  01إلى  74شــهر فالهوة والفر يظهر عندما يبدأ اكتســاب النحو والتركيب اللغوي.

هذه النتائ توص ــل إليها كل من بلجي ( )BELLUGIورفاقه س ــنة ( ،)1888حيث يظهر هذا

االختالف بوض ـ ــوح كلما تقدم الطفل الحامل لعرض ويالمس في الس ـ ــن ( MALAZZOTO
.)M.,2003, p.p. 23 - 24 – 25

فيمــا يخص المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى اإلنتــاجي للغــة بينــت اختبــارات اللغــة التلقــائيــة أن الطفــل الحــامــل لعرض

وليامس قادر على اسـتعمال مرسالت وجمل مركبة ومعقدة و متنوعة كذالك ( Les capacités

 )métasyntaxiqueفهي س ـ ــليمة وغير مص ـ ــابة ،ألن الطفل يس ـ ــتطيع التعرف في المرس ـ ــالت

النحوية التركيبية الغير الصـ ـ ـ ــحيحة على مكان الخطأ ويصـ ـ ـ ــححه في عدة حاالت إذا نسـ ـ ـ ــتطيع
القول أن النتـائ اللغويـة عند الطفل الحامل لعرض وليامس حس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة فالجمل المكونة من طرف

الطفــل تكون ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحــة من النــاحيــة التركيبيــة النحويــة ،وفي بعض األحيــان القــدرات النحويــة
والصرفية تبدو أكبر من العمر العقلي لديهم .وعلى الرغم من هذا فأحيانا لغتهم ال تكون متناسقة

مع مض ـ ـ ـ ـ ـ ــمون الحوار وليس لديها أي قيمة إخبارية أو اتص ـ ـ ـ ـ ـ ــالية ( De BEEKC P Op.

)1999, p. 104.

وكخاتمة لهذا التناول النفس عص ـ ـ ـ ــبي فالتأخر العقلي المالحظ عند عرض وليامس هو بص ـ ـ ـ ــفة
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاملة غير مميز ،ويبقي دائما دور التحليل النفس عص ـ ـ ـ ـ ـ ــبي هو تحديد المناطق العص ـ ـ ـ ـ ـ ــبية

المصــابة والعجز النات عن هذه اإلصــابة ،وبالمقابل تحديد الباحات العصــبية الســليمة وذلك من

أجل تكييف الكفالة وتوجيه إعادة التربية نحو نقاط الض ــعف ،واس ــتغالل الجوانب الس ــليمة ألكبر

حد ممكن من أجل دعم التعلم واالكتسـ ـ ــاب .وفي الجزء الموالي سـ ـ ــوف نتناول خصـ ـ ــائص البنية
المكانية عند الطفل العادي لنص ــل في النهاية إلى تحديد أهم خص ــائص ــها عند الطفل المص ــاب

بمتالزمة وليامس وبوران.

ثانيا :مفاليم عامة حول البنية المكانية وخصائصها عند الطفل المصاب بمتالزمة وليامس
 5-IIمفهوم البنية المكانية

 5-5- IIحسب الموسوعة النفسية لنربت سيالمي ()NORBERT SILLAMY
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( )Espaceهي كلمة مشتقة من كلمة التينية ( )Spatiumوالتي تعني المجال الذي يضم الفرد

ووس ـ ـ ـ ــطه االجتماعي الس ـ ـ ـ ــيكولوجي ،فهذا االمتداد المكاني يض ـ ـ ـ ــم كل المتغيرات الس ـ ـ ـ ــيكولوجية
المس ـ ـ ـ ـ ــتقلة والتي تؤثر في تحديد س ـ ـ ـ ـ ــلوك الفرد في أي وقت ( SILLAMY N., 1989, p.
.)448

 5-5-IIحسووب لويس نوت ( )LOUIS NOTالمكان هو ذلك الوســط الفارغ الذي ال تتكون

صـ ــورته في الذهن إال بواسـ ــطة األشـ ــياء التي يشـ ــغلها والتنقالت التي تحدث فيه ،فإدراك المكان

هو اتخاذ الوض ـ ـ ــعيات االتجاهات ،األبعاد ،األحجام ،الحركات واألش ـ ـ ــكال .وبناء الحيز المكاني

في المراحل األولى عند الطفل متعلق أوال وقبل كل ش ــيء بالتعرف على الص ــورة الجس ــمية التي
يســتعين بها كمرجع أســاســي لتعيين مواقف واتجاهات مختلفة .وبالتالي يكتســب الطفل المفردات

وهذا ما يس ـ ـ ـ ــاعده في التوجه وفهم واس ـ ـ ـ ــتعمال المفاهيم المختلفة مثل (فو  ،تحت ،أمام ،وراء).

(.)1986, p.153.،NOT L

وعلى ضــوء ما ســبق ننتهي إلى أن تعريف المكان يكون كالتالي :هو ذلك الحيز الذي ال تتكون

صــ ــورته في الذهن إال إذا كانت هناك مجموعة من العالقات المتكونة بين األجسـ ـ ــام التي يحس

بها الفرد ويتصـ ــورها ألن الحيز المكاني مرتبط بجسـ ــمه الذي يصـ ــبح المرجع األول واألسـ ــاسـ ــي
لتعيين مختلف االتجاهات والوضعيات.

 5-IIتطور مفهوم المكان عند الطفل حسب بياجي (:)PIAGET

إن إدراك العالم المحيط بنا هو إدراك مكاني بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة للجس ـ ـ ـ ـ ـ ــم الذي يعتبر المرجع األول لكل

الوضـعيات ،فالجسـم يعتبر محور أسـاسـي انطالقا منه يتم التعرف على المكان وبالتالي يستطيع
الفرد أن يتموضـ ـ ــع وينتقل باسـ ـ ــتعمال المفاهيم (أمام ،وراء ،فو  ،تحت) هذه التقابالت هي التي

تكون المكان ويدركها الفرد بالنس ـ ـ ــبة لجس ـ ـ ــمه ثم يعمل بها وبالنس ـ ـ ــبة للغير .إن المحيط المكاني
للطفل يتكون حسـ ـ ـ ـ ـ ــب النمو النفسـ ـ ـ ـ ـ ــي الحركي ،والعوامل العالئقية التي تؤدي إلى التعرف على

المكان والتبليغ واالتص ـ ـ ـ ــال .فالتنظيم الحييزي هو مجموعة من الميكانزمات النفس ـ ـ ـ ــية ،حيث أن
الســياقات النفســية هي التي تســمح للطفل بإعداد بني المكان المحيط به ،هذا التنظيم الحيزي هو
نتيجة الكتساب متواصل أثناء الطفولة (.)DOLL MARIE J., 1977, p. 163

يري بيــاجي أن المكــان هو نتــاج لمرحلــة طويلــة من المثــابرة ،والتي تكون مقرونــة بتعريف وربط

التصورات الذهنية الحسية الحركية.
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فالفضــاء هو ســلوك ذكي يتطلب نشــاطا ذهنيا ،لكن للوصــول إلى ذلك البد أن يجد الطفل وحدة
قيان ،هذه األخيرة لن يجدها جاهزة بل عليه أن يكون قاد ار على القيام بعمليات منطقية وخاصة

منطقية رياضـ ــية ،وانطالقا من هذا نسـ ــتنت أن الطفل سـ ــيكون فضـ ــاءه على مسـ ــتويين مختلفين
ومهمين حيث يكون كل مستوى مكمل لآلخر وهما

-0على المستوى الحسي الحركي ()Sur le plan sonsori-moteur

-1على المستوى التمثيل (( )Sur le plan représentatifيعقوب غ ،5555 ،ص .)555

 5-5-IIالفطاء علي المستوى الحسي :يمر الفضاء عبر طور عملي كي يصبح ذاتيا قبل

أن يصل إلى مستوى التمثيل ،فنشأة الفضاء في العامين األولين يسيطر فيها نشاط ذهني هام.

وذلك لوجود ذكاء حسي حركي قائم دون أي تدخل للتمثيل واللغة ،بمعنى هناك المفهوم الذي

يمثل التنظيم التدريجي للسلوكات أو التصورات الذهنية .وهذه األخيرة هي التي تسمح للطفل

بالتكيف مع األشياء والفضاء القريبين منه ،وباالرتكاز عليهما يمكنه إنجاز نشاط حركي وإدراكي
مناسب .فدور الذكاء ال يؤدي بالطفل للوصول إلى الحقائق ،وإنما يؤدي به إلى تحقيق نجاحات
ناتجة عن تكرار السلوكات خالل التطبيقات اليومية ،فيصبح قاد ار على مسك األشياء واللحا

بالبعيدة واكتشاف المختبئة منها ( .)PIAGET J. 1972, p. 15.

هذا ما أدى ببياجي ( )PIAGETلالعتقاد أن الســلوك قائم منذ الوالدة ،ففي البداية يكون الطفل

غار في فضاء مبهم ( ،)Espace chaotiqueبمعنى فضاء غير متجانس ،و الطفل ال تكون

لديه فكرة عن دوام الشيء و استم ارره و ال هيكلة فضائية موحدة بل مجموعة من األبعاد الناتجة
عن مختلف الفض ــاءات الحس ــية ،البصـ ـرية ،اللمس ــية ،الس ــمعية و الفمية و التي يس ــميها بياجي

( )Groupe de déplacementو تكون غير مترابط ــة فيم ــا بينه ــا ( LOURENDEAU
.)M. PINARD A., 1968, p. 205

ومن خالل إدراك الطفـل المرتبط بـالتجربـة والحركـة تظهر لـديـه الحلقـات الـدوريـة االبتـدائية التي

توحــد االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعــاب المعمم ( ،)Assimilation génératriceأين يكون الطفــل قــادر على فهم
وإدراك عدد معين من العالقات الفضائية الموجودة بين األشياء .ومن أهم هذه العالقات:

أ -المجاورة ( )Le voisinageهي أبســط عالقة فضــائية ،أي اقتراب العناصــر المدركة حســيا
في نفس المجال .هذا المفهوم يتطور وفق الســن ،ففي مراحل الطفولة األولى يدم الطفل أشــياء
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متعددة في شــيء واحد ،عندما تكون هذه األشــياء متجاورة ،ألنه ال يســتطيع التمييز بينها ،ولكن

عندما يتوصل إلى ذلك فإنه ينتقل إلى العالقة الفضائية الثانية.

ب-الفصوووول ( :)La séparationهو أن يدرك الطفل حسـ ـ ــيا أن الوحدات منفصـ ـ ــلة ،وبالتالي
تص ـ ـ ـ ـ ــبح لديه القدرة على التمييز بين األشـ ـ ـ ـ ـ ــياء وهي متجاورة .ويتواصـ ـ ـ ـ ـ ــل تطور هذه العالقات

وتحليلها مع التطور في السن.

ج-الترتيب ( :)l’ordreيتمثل في العالقة التي تتكون بين العناص ــر المتجاورة والمنفص ــلة عن
بعضها البعض في نفس الوقت عندما تكون موزعة الواحدة تلوى األخرى.

د-انحواةوة ( :)L’enveloppementعند تتابع (ا ،ب ،ج) فالعنص ـ ـ ـ ـ ـ ــر هو مدرك حس ـ ـ ـ ـ ـ ــيا
لعنصرين أ وج هذا يمثل إحاطة وحيدة البعد ،ففي اإلحاطة لبعدين يدرك العنصر حسيا وهو في
مســاحة لعنصــر محاط بعناصــر أخرى .أما في اإلحاطة الثالثية األبعاد مثال وضــع الشــيء في

علبة مغلقة .ونظ ار لتعقد هذا المفهوم فهو بطيء التطور.

و -االستتتمرارية  :)La continuitéيتعلق األمر بإدراك اســتم اررية المســافات رغم التحوالت
التي تحــدث ،فبــالرغم من أن الوجــه مثال هو بنيــة قــابلــة للتمثيــل فــالطفــل يتعرف على وجــه أمــه

أكثر من وجه آخر ،وهذا بفضـ ـ ــل مفهوم االسـ ـ ــتم اررية .إذن في هذا المسـ ـ ــتوى الحسـ ـ ــي الحركي

وبالضـ ـ ـ ـ ــبط في الطور الثالث (نحو الشـ ـ ـ ـ ــهر الثالث) يبدأ الطفل في الربط بين (الر ية والقبض،
الر ية والمص) هذا الربط بين الوظائف يمنح بداية الديمومة لألش ـ ــياء ( BERGERON M
.)F., 1985, p.186

فتموضـ ــعات وتنقالت األشـ ــياء في الفضـ ــاء تشـ ــترط على الطفل االس ـ ــتعمال التدريجي للعالقات

المعقدة بين األشـياء .وبفضـل االصـطدام بانخرين وباألشياء يمكن أن يبني هذا األخير تدريجيا

حدوده الجسدية ويتوصل إلى تكوين عالقة وظيفية داخلية بين النظر والحركة.

-5- 5 -IIالفطووووواء علس المسوووووتوى التم يلي :هو االنتقال من اإلدراك إلى التمثيل الذي يتم
بص ــورة بطيئة وتدريجية ،هذا التمثيل يشـ ــتق من النش ــاط الحسـ ــي الحركي الذي يضـــاف إليه في
فترة ظهور الوظيفــة الرمزيــة .والتي تجعــل الطفــل قــاد ار على التــأثير ليس فقط على األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـاء

الموجودة في مجاله اإلدراكي ولكن يمتد ذلك إلى معالجة األشياء الرمزية أو الممثلة ذهنيا.
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فالتمثيل يتولد من إتحاد الدال الذي يس ــمح باس ــتحض ــار األش ــياء الغائبة بواس ــطة المدلوالت التي
تربطها بالعناص ـ ـ ـر الحاض ـ ـ ـرة ،وبهذا فإن التمثيل يمتد لودراك ويضـ ـ ــيف له نظاما من المدلوالت

التي تمييز بين الدال والمدلول.

المودلول :)Signifié(:هو في هـذه الحـالـة الخـاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالتمثيليات الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــائية مجمل التحوالت

الخاصة بالفضاء والوضعيات الفضائية.

الدال :)Signifiant(:هو اللغة المتداولة أو الخاص ـ ـ ــة مثل ،الرموز ،اإلش ـ ـ ــارات ،الرس ـ ـ ــومات،

الصور  ....الخ .إذن األمر هنا يتعلق باستخدام حقيقة غائبة بواسطة الصور و التحكم في هذه
األخيرة عن طريق التمثيل الذهني وليس بواس ــطة الس ــلوك الفوري ( LOURENDEAU M.
.)PINARD A.1968, p.1.

وعموما تطور الفضـ ــاء التمثيلي هو شـ ــكل من أشـ ــكال الفضـ ــاء ويكون وفق فترتين ،انطالقا من

الفعل ( )Actionوص ـ ـ ـ ـوال إلى العملية ( ،)Opérationإذن يمكن أن نميز نوعين من أشـ ـ ـ ــكال
الفضاء ويكونان وفق فترتين.

أ-الفطووووواء في المرحلة ما قبل انجرائية :تمتد هذه المرحلة من س ـ ـ ــنتين إلى  7أو  0س ـ ـ ــنوات.

ففيهــا يطغى التمثيــل الرمزي ،حيــث يتعــذر على الفكر أن يتمــاش ـ ـ ـ ـ ـ ــى وفق أفعــال متــداخلــة .وهـذه
األخيرة ال تتجمع وفق نظــام كلي ،كمــا أنهــا ال تملــك التغير والعمليــات العكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة اللتــان تميزان

العملية العقلية الحقيقية .وتبقي هذه الفترة مرتبطة دائما بالقد ارت المحدودة للنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاط اإلدراكي.

قادر على معالجة األشياء حسيا وتسمية الصور المعروضة
انطالقا من هذه الفترة يصبح الطفل ا
عليه واالســتحضــار ذهنيا من أجل أن يكون نشــاطه الذهني الحدســي .وبالتالي يمكن اعتبار هذه
الفترة انتقاال فعليا من المستوى الحسي الحركي إلى المستوى التمثيلي التصوري .وهكذا يمكن أن
نميز فترتين في هذه المرحلة وهي مرحلة ما قبل العمليات.

*الفترة األولس (ما بين عامين و 5سووووووووونوات) :يكتس ـ ـ ـ ـ ـ ــب الطفل في هذه الفترة لغة تلميحية أو

إشارية أكثر منها إعالمية وال تسمح باستحضار إال الوقائع الخاصة.

* الفترة ال انية (تمتد بين  0و 5سووووونوات) :هذه الفترة تميز المرحلة ما قبل اإلجرائية وتس ـ ـ ــمى

بالفترة الحدس ــية أين يص ــل الطفل إلى اس ــتعمال أكبر العموميات .فيص ــبح يتحكم في عدد معين

من الظواهر المميزة للمحيط وذلك على المسـ ـ ـ ــتوى التمثيلي ومسـ ـ ـ ــتوى المفاهيم .وهنا يتطور عند
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الطفل مفهوم الس ــببية حيث يص ــبح لديه القدرة على توضـ ـيح العالقة بين الس ــبب والحدث ،وذلك
في مواقف مجردة وحاضرة.

ب-الفطووووواء في المرحلة انجرائية الملموسوووووة :إن البناء الذهني القائم في الطفولة الثانية على
الحدن ،ما هو إال تمهيد للبناء الذهني التالي القائم على المحســون والعالقات العكســية .فابتداء

من  7إلى  0سنوات يتجاوز الطفل األبعاد التصورية ويتحرر الفكر من الخضوع للصورة العقلية
فقط .فبفعــل التمثيــل يص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الطفــل تــدريجيــا إلى تطوير أدوات جــديــدة من المعرفــة المنطقيــة

والرياضية ،وتصبح العمليات ذات فعل رمزي على الواقع بدال من استحضاره فقط.

فــالطفــل يص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إلى التحليــل بطريقــة منطقي ـة وينتقــل من معرفــة ذاتيــة للواقع إلى معرفــة أكثر

موضـ ــوعية .وأهم شـ ــيء يظهر في هذه المرحلة هو العمليات الملموسـ ــة أو المحسـ ــوسـ ــة والقائمة
على العالقات العكس ــية .وأحس ــن معيار لظهور العمليات على مسـ ــتوى البنيات المحس ــوسـ ــة هو

بالفعل تكوين الثوابت أو مفاهيم االحتفاظ .فإذا كان النش ـ ـ ـ ـ ــاط المعرفي لهذه المرحلة إجرائيا فهذا
يسـ ـ ـ ـ ـ ــتلزم أنه عكسـ ـ ـ ـ ـ ــي من جهة ،ألن العملية هي التحول من الحالة (أ) إلى الحالة (ب) بإلغاء

التحول .فبفض ـ ـ ــل الظاهرة العكس ـ ـ ــية المكتس ـ ـ ــبة في هذه المرحلة تظهر أهم البنيات العملية وهي

الترتيب ،التصنيف والتي تمثل العمليات المنطقية الرياضية.

-5التصوووونيف ( :)Classificationهو نظام عمليات يتم فيه وض ـ ــع عالقات بين التش ـ ــابهات

واالختالفات مسـ ـ ـ ــتلزما فهم عالقات االحتواء .وهذا النظام أي التصـ ـ ـ ــنيف ال يتكون على شـ ـ ـ ــكل

عملي إال في  7أو  0ســنوات ،بحيث يســتطيع الطفل إدراك مراحل التصــنيف الكاملة مســبقا في
اتجاهين متعاكسين إما تصاعديا أو تنازليا.

-5الترتيب ( :)Sériationيتمثل الترتيب في تنظيم العناصــ ـ ـ ــر حس ـ ـ ـ ــب خاصـ ـ ـ ـ ــية متغيرة ألن

العملية تخص عالقة غير متماثلة ومتعددة انطالقا من  7إلى  0سنوات .ويستعمل الطفل مباشرة
طريقــة منظمــة تتمثــل في التحوالت التي تعرض لهــا ،وذلــك بــارتكــازهم على التحوالت وليس على
األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــال المجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة أو الهيئــة المــدركــة على عكس األطفــال في المرحلــة مــا قبــل اإلجرائيــة

( )LOURENDEAU M. PINARD A,1968, p.16وقد أعاد لوهمان()LOHMAN

س ـ ــنة ( )0575تحليل بيانات العديد من الد ارس ـ ــات في محاولة للتوص ـ ــل إلى العوامل المش ـ ــتركة
التي تقف خلف الفرو الفردية في هذه الفترة .وقد كشفت دراسات على وجود ثالث عوامل هي:
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العامل األول" :التوجه المكاني" يقوم على اسـتخدام القدرة على التصـور ،كيف يبدوا شيء ما أو

مجموعة من األش ــياء مختلفة إذا ما تم تدويرها على نحو معين ويقان باختبارات تدوير األش ــياء

أو ثني السطوح.

العامل ال اني " :العالقات المكانية " يختص هذا العامل بإدراك العالقات المكانية بين األش ـ ـ ـ ــياء

من حيـث أوجه الش ـ ـ ـ ـ ـ ــبه واالختالف ،وكذلك من حيث موقعها في الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء .يقان هذا العامل
باختبارات تركيبية بنائية أو تجميع األشياء أو اختبار يقيس العالقات المكانية.

العامل ال الث" :التصووور البصووري الفطووائي" يقصــد به المعالجة العقلية لثني الســطوح أو تركيب

أجزاء ش ـ ـ ــيء ما ،أو إيجاد أجزاء ناقص ـ ـ ــة لش ـ ـ ــيء أو نموذج معين ويقان هذا العامل باختبارات

الفســيفســاء .يقان أيضــا من خالل تقديم مجموعة من األشــكال الهندســية التي يطلب من الطفل
إعادة انجازها (بلخيري و ،1880 ،ص.)60.

-5 -IIالبنية المكانية عند الطفل الحامل لعرض وليامس:

على عكس القدرات اللغوية الجيدة فإن المعرفة الفضـ ــائية وصـ ــفت على أنها وظيفة جد مصـ ــابة
ونــاقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بــالمقــارنــة مع وظــائف أخرى عنــد الطفــل الحــامــل لمتالزمــة وليــامس وبوران .كــذلــك
االختبارات البصرية الفضائية تكشف عن وجود عجز كبير في هذا المجال.

وانطالقا من عدة د ارســات ســوف نحاول التحدث عن هذه الخصــوصــية ،ومن أجل هذا ســنعرض
نتائ لباحثين مختلفين فيما يخص قدرات الطفل الحامل لمتالزمة وليامس في اختبارات ووظائف

مختلفة.

ففي د ارسـ ــة أجريت سـ ــنة ( )0500من طرف بلجي ( )BELLUGIورفاقه اقترحوا فيها على 6

أطفال حاملين لعرض وليامس سنهم على التوالي  04 ،00 ،00أن يرسموا أشياء مستعملة ،هذا
البند أخذ من اختبار (Test Boston Diagnostic Aphasia Examination )BDAE
يتم تطبيقه حسب مبدأ تعقيد متقاطع وعلى أسان حالتين اثنتين.
-0رسم عن طريق الذاكرة
-1رسم بالنقل

فقيمت نتائ األطفال على أنها ض ـ ـ ـ ـ ـ ــعيفة حيث أن المكونات والجوانب كانت في اغلب األحيان

غير مندمجة مع عدم وجود تمثيل حقيقي للشيء.
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واسـ ــتعملوا أيضـ ــا اختبار)(Developmental Visual Motor Integratio Test) (VMI

من أجـل معرفـة قـدرات الطفـل على إنتـاج أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـال هنـدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة عن طريق النقـل .كما طبق هذا

االختبــار كــذلــك على أطفــال حــاملين لمتالزمــة داون ،فكــانــت نتــائ األطفــال الحــاملين لمتالزمــة

وليامس أضعف من النتائ التي حققها األطفال الحاملين لمتالزمة داون.

ومن جهة أخرى يتوقع كل من بلجي ووونق ( )BELLUGI et WANGوجود إصابة عصبية

في نصـ ـ ــف الكرة المخية األيمن ،وهذا ما يفسـ ـ ــر العجز الكبير في المعرفة الفضـ ـ ــائية واالحتفاظ
الجيد باللغة ،فحس ــب رأيهم هاتين الخاص ــيتين نجدهما بكثرة عند أش ــخاص أو مفحوص ــين الذين
يعــانون من إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابــات دمــاغيــة في الجهــة اليمني من الــدمــاغ ( Individus cérébro-lèses

.)droit

ولكن رغم هذا فإن إصـابة الجهة اليمنى من الدماغ ال يسمح بتفسير النتائ الحسنة التي يحققها
الشـخص الحامل لمتالزمة وليامس في التعرف على األوجه واألشـياء وقدراتهم الموسيقية العالي،

ولهذا فإنهم يروا أن اإلصــابة يمكن أن تكون جزئية أي ال تمس كل نصــف الكرة المخية األيمن.

كما افترض مجموعة من الباحثين وجود إصـ ــابة في المس ـ ـارات المهادية البص ـ ـرية الظهرية وهي

التي تتدخل في الص ـ ــعوبات المتعلقة بإعادة البناء الفض ـ ــائي ،إذ هناك مس ـ ــارين بصـ ـ ـريين يمكن

تحديدهما وهما :المس ـ ـ ـ ـ ـ ــار المهادي البطني ( )Ventralوالذي يقوم بمعالجة المعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ــات التي
تخص التعرف على الوجوه ،والمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار المهــادي الظهري ( )Dorsalالــذي مهمتــه فــك الرموز
والتعرف على وض ـ ــعيات األش ـ ــياء فيما بينها ،وبالنس ـ ــبة للش ـ ــخص في حد ذاته ثم تبعث أو تنقل

هــذه المعلومــات إلى الفص الجــداري .والش ـ ـ ـ ـ ـ ــيء المالحظ هو أنــه عنــد متالزمــة وليــامس هنــاك

احتفاظ نسبي بالمسار المهادي البصري البطني وإصـابة المسـار المهادي البصري الظهري.

كما يري هؤالء الباحثين أن هذه الصــعوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات البصـرية تكون على مســتوى معالجة المعلومات،

ففي الحـ ـ ـ ــالة العـ ـ ـ ــادية المعلومة تعـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ــي مستويين هما المستوى الكلي والمستوى الجزئي أو
المحلي ،فالشخص الح ـ ـ ـ ــامل لمتالزمة وليامس يجد صعوبة في االحتف ـ ـ ـ ــاظ والتحكم في المستوى

الكلي هذا ما يفســر الضــعف الظاهر في النتائ المتحصــل عليها في عدة بنود بص ـرية فضــائية

(.)CLAUDE M. BRAUM J, 2000

ومن خالل د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنا لمميزات البنية المكانية والوظائف المعرفية عند فئة المص ـ ـ ـ ـ ـ ــابين بمتالزمة
وليامس وبوران ،سـ ـ ـ ــجلنا بطئا في نمو مفهوم المكان عندهم .وفي هذا الس ـ ـ ـ ــيا اتفق الكثير من
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الباحثين على أن الطفل المتأخر عقليا من الدرجة الخفيفة والمتوسـ ــطة يعاني من بطيء في نمو
مفهوم المكــان ،فبيــاجي ( )PIAGETيرى أن مفهوم المكــان عنــد الطفــل المتــأخر عقليــا يكون
بـطـي ـ ـ ــأ ج ـ ـ ــدا أو يـتـوقـف فـي الـمـ ارح ـ ـ ــل األولـى مـن الـنـمـو الـمـعـرفـي .كم ـ ـ ــا اقترح انهيل ـ ـ ــدير
( )INHELDERســنة ( )0546مخطط لنمو هذه الوظيفة عند الطفل المتأخر عقليا حيث بين
أن األطفـال الـذين يعـانون من تخلف عقلي متوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،غير قــادرون على تجـاوز مرحلـة مـا قبــل
العمليات ( 1سنة إلى 7سنوات) عند األطفال العاديين ويرجع ذلك إلى عدم وجود مادة لزجة في
الدماغ والتي تسمح لألطفال باالنتقال من مرحلة إلى أخرى بصفة سليمة وسريعة .وعدم وجودها
عنـد المتـأخرين عقليـا يعني بقـاءهم في كـل مرحلة مدة طويلة جدا بالمقارنة مع األطفال العاديين
(يعقوب غ.)5555 .
الخاتمة:

أكدت د ارسـ ـ ـ ـ ــات بياجي على وجود تأخر في اكتسـ ـ ـ ـ ــاب البنية المكانية عند الطفل المتأخر عقليا
بالمقارنة مع الطفل العادي .كما أن هذه األخيرة تعتبر من بين أهم األس ــس القاعدية التي ترتكز
عليهــا عــدة وظــائف أخرى خــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األكــاديميـة منهــا .وألن للبنيــة المكــانيــة دور كبير في تكوين
وترسيخ االكتسابات والمهارات المدرسية فإن الطفل الحامل لمتالزمة وليامس يتأخر حتما تكوينه
لهذه االكتســابات ،وبما أن متالزمة وليامس تندرج ضــمن التأخر العقلي البســيط أو المتوســط كما
وضـ ــحنا ذلك ،فإن مخطط النمو الذي اقترحه الباحثين السـ ــابقين للبنية المكانية ينطبق على هذه
الفئة .ألنهم ال يس ـ ـ ـ ــتطيعوا فهم وإدراك العالقات الفض ـ ـ ـ ــائية الموجودة بين األش ـ ـ ـ ــياء ،مثل عالقة
المجاورة إذ الحظنا أن الطفل يدم كل العناصـ ــر مع بعضـ ــها البعض ،كما أنه لم يتبع السـ ــطر
أثناء الكتابة ،حيث يكون الخط مائال ويبدأ الكتابة من وسط الور  .كما أنهم يعانون من بطيء
في نمو هذه الوظيفة المعرفية منذ فترات عمرهم األولى.
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لهذا فمن الض ـ ـ ـ ــروري تقييم القدرات المعرفية عند الطفل الحامل لمتالزمة وليامس ألنها تس ـ ـ ـ ــاعد
على تنظيم البرام التعليميــة حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب قــدرات هــذه الفئــة والتركيز على تلقين الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح المنطقي
والشــكلي واالعتماد على الملمون .باإلضــافة إلى العمل على تطوير قدرة اإلدراك المكاني وذلك
بالتركيز على التمييز البصـ ـ ـ ـ ــري ،إدراك الشـ ـ ـ ـ ــكل والخلفية وإدراك العالقات الفراغية واالتجاهات.
ومحاولة تعليمه اس ـ ــتراتيجيات معرفية تجعله يحاول االنتقال من المراحل الملموس ـ ــة إلى المراحل
التمثيلية أو الشكلية.
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