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347 
ي يتف

ي جماليات           ن  ي مجتمع المملكة العربية السعوديةببعض سمات الشخصي الدارج وعالقتهالخط العرن 
 
 ة لدى عينة من الجنسي   ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي جماليات ] ي ببعض سمات الشخصي الدارج وعالقتهالخط العرن 
 
ة لدى عينة من الجنسي   ف

 مجتمع المملكة العربية السعودية[

 

ي  . د . أ إعداد الباحث: ]
 [عبد هللا  عبده فتين 

بية - جامعة ام القرى - المملكة العربية السعودية] بية الفنية - كلية التر  [قسم التر

 

 ملخص البحث: 

ي  ن من أهم ما ابتكره العق إ
اعها بدأ التاري    خ الحقيق  ي الكتابة؛ فمنذ ايي  لإلنسانية   وال شك أن   البرسر

ي اعتتز بها المسلمون  الكتابة العربية
ي   من العلوم الت 

ي الكريم .. فقز منذ نزول القرآن الكريم عىل النت 
ي القرآن الكريم نجد اإلشارة

ز
بة والتدوين إىل أهمية الكتا  من يالل اآليات الكريمات  أكير من موضع ف

يفة إىل أهمية الكتابة لدى الرسول الكريم  واتسم عز وج  بأداة الكتابة .. ودلت اخأحاديث النبوية الرسر
ي حفظ  عليم الصالة والسالم

ز
ي نرسر دعوتم وتوثيق اخأمور الحياتية لهم مث     ف

ز
كتاب هللا عز وج  وف

  . الملايعات والمواثيق ونحوها
ي تنق      ووسيلة االتصال  المادة المكتوبة وصورتها ووسيلتها وخأهمية الكتابة كونها ممهر 

اللغوية الت 
ة   الفكر من الكاتب إىل القارئ ومن الفنون الجميلة   ؛ أضخ الخط من أولويات الحياة المتحضز

ز تضلطها وتحددها لتمهر جمالياتها   والخط الجمي  الواض  من   لها معايي    الراتية  فوضعت وتواني 
ي تمكن  م  اخأساسيةالعوا

ي الصحيحة   وأًما الخط الرديء غي    القارئ  الت 
من الوتوف عىل المعائز
ز القارئ ء المكتوب واخأفكار وبي  ي

ز السر  .الواض    فإنم يحول بي 
ي المراح  

ز
وبالرغم من أن الكتابة الجميلة الواضحة تسلقها إرهاصات عديدة مث  الموهلة والتدريب ف

ز العمرية الملكرة ..   من المتعلمي 
ً
ا او  يطوطهم  وغي  ذلك ؛ إال أننا نجد أن كثي  وكتلاتهم اليدوية   تي 
 والرديئة .. ولقد تعددت اخأبحاث

ً
ز الجميلة جدا ي تناولت أسلاب  بي 

ي الكتابة   الت 
ز
ضعف الناشئة ف

وأسلاب رداءة الخط وغي  ذلك من الجوانب اللحثية وظهرت كذلك عدة علوم عقلية    اليدوية
 (Graphology) مجة اللغوية العصبية والعالج والتنويم باإليحاء وظهر ما عرف بالغرافولوجياكالي  
 من شخصيتم  الذي

ً
ا من يط يده الذي يعتي  جزءا

ً
ي بتحلي  شخصية اإلنسان انطالت

وتكوينم   يعتز
ي  .والجدير بالذكر أن هذا االتجاه )الغرافولوجيا( اليعي  لجمالية الخط أي اعتلار  وليس لها تأثي   البرسر

 .عىل النتائج
ي أجريت

ي مجال الخط تليلة  وبخاصة تلك   إال أن اللاحث رأى أن اللحوث والدراسات العلمية الت 
ز
ف

ي المكتلة 
ز
ز الخط الجمي  والشخصية اإلنسانية وأثر ك  منها عىل اآلير  فلاستقراء ف ي لها عالتة بي 

الت 
 تناولت جمالي

ً
ات الكتابة العربية وارتلاطها بشخصية الكاتب ؛ فوضع العربية لم يجد اللاحث أبحاثا

ي الكتابة اليدوية ؟ وأجرى بحثم وفق 
ز
ز شخصية الفرد اللالغ و أدائم ف : ه  توجد عالتة بي 

ً
 رئيسا

ً
تساؤال

  : العناض اللحثية التالية
ي لدراسة سمات الخط الدارج وعالتتم  منهج الدراسة : 

 تام اللاحث باستخدام المنهج الوصقز
وحكمم  ومن يالل   بالشخصية من يالل نتائج تطبيق معيار الخط الجمي  الذي أعده اللاحث

ي واالنفتا  ثم االنبساط
ى للشخصية  وهي العصابية والوداعة والتفائز  .مقياس العوام  الخمس الكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي عدد من   يشم  جميع حملة الثانوية العامة مجتمع الدراسة : 
ز
ز ف   المناطقأو ما يعادلها من الجنسي 

 بالمملكة العربية السعودية
او  أعمارهم من 130تشتم  عينة الدراسة عىل) عينة الدراسة :  ز تي   من الجنسي 

ً
 70- 20( شخصا

وتم ايتيارهم من غي    والحد اخأدئز للمستوى التعليىمي هو المرحلة الثانوية أو ما يعادلها  سنة
ي  ي الخط العرئ 

ز
ز عىل دورات تدريبية ف  . الحاصلي 

 : أدوات الدراسة
ي تقيس سمات الشخصية . 1

ي يمكن االعتماد عليها وتد ايتار   يوجد العديد من اخأدوات الت 
والت 

ي الشخصية
ز
ى ف  .كأداة لقياس سمات شخصية لعينة اللحث   اللاحث مقياس العوام  الخمس الكي 

ي الدارج (   . 2 ز من المحك  مقياس ) معيار الحكم عىل الخط العرئ  اء وتم عرضم عىل اثني  ز الخي  مي 
ز للتحقق من صدق اخأداة  .  المتخصصي 

ي تحليل بيانات الدراسة
 
 : األساليب اإلحصائية المستخدمة ف

لتحقيق أهداف هذه الدراسة بتحلي  بياناتها واإلجابة عىل تساؤالتها وايتلار فرضياتها تم استخدام 
ي ل
 : SPSSحزمة برامج العلوم االجتماعيةاخأساليب اإلحصائية التالية باستخدام برنامج التحلي  اإلحصائ 

ي لتصحي  مقياس الكتابة  . 1
ز الخبي  اخأول والخبي  الثائز معادلة كوبر لحساب معام  االتفاق بي 

ي الدراسة االستطالعية 
اليدوية لجميع عناض عامىلي تصحي  المقياس حسب نوع الخط لعينت 

 . والنهائية
ي الدراسة . 2

 . معام  آلفا لحساب ثلات بنود أدائ 
ي الدراسةمع . 3

سون لحساب الصدق االرتلاطي لبنود أدائ   . ام  ارتلاط بي 
ي  . 4 ي ونسلة المتوسط الحسائ  ي ) التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسائ 

اإلحصاء الوصقز
   واالنحراف المعياري   الحد اخأدئز   والحد اخأعىل   والمدى (

ي المتوسطات الكلية  ( One- way ANOVA) ايتلار تحلي  التلاين أحادي االتجاه . 5
ز
للفروق ف

ى للشخصية  .   لعينة الدراسة  لعوام  مقياس العوام  الخمسة الكي 
( للنسب لتوزي    ع عينة الدراسة الكلية حسب ك  من تصنيف جمال الخط اليدوي  2ايتلار ) كا . 6

 .  الدارج وك  المستوى التعليىمي 
ي نف ي وليس من منمور عالج 

كانت أكير    سي إىل أن عينة الدراسةوتد توص  اللحث من منمور إحصائ 
ي ثم انبساط وأت  عصابية

 .وداعة ثم تفائز
Research Summary: 
One of the most important inventions of the human mind is writing. Since its invention, the 

beginning of the true history of humanity commenced. 

There is no doubt that Arabic writing is one of many sciences Muslims have taken care of 

since the revelation of the Noble Qur’an to the Noble Prophet. 

In more than one place in the Holy Qur’an, we find references through the noble verses to the 

importance of writing and recording, and several noble prophetic hadiths indicated the 

importance of writing for the Holy Prophet, may blessings and peace be upon him, in 

preserving the Book of God Almighty and in spreading his call and documenting life matters 

for the community such as allegiances, covenants and the like. 

The importance of writing as the it’s appearance especially of the written material, its image, 

and its means, and the linguistic means of communication that transmits thought from the 

writer to the reader; Calligraphy has become one of the priorities of civilized life and one of 

many areas of fine arts, so standards and laws have been set for it to control and define it to 

show its aesthetics, and the beautiful clear line being one of the basic factors that enable the 
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ي يتف

ي جماليات           ن  ي مجتمع المملكة العربية السعوديةببعض سمات الشخصي الدارج وعالقتهالخط العرن 
 
 ة لدى عينة من الجنسي   ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

reader to stand on the correct meanings, while the poor, unclear line, prevents comprehension 

of the written text and ideas for the reader. 

Although clear and beautiful writing is preceded by many influences, such as talent and 

training in the early stages of life ... and so on; however, we find that many learners range and 

vary in their handwriting between very beautiful and poor... And there have been numerous 

studies that dealt with the causes of weakness of young people in handwriting: the causes of 

poor handwriting and other research aspects, as well as several mental sciences such as 

neurolinguistic programming, therapy and hypnosis, and what is known as graphology. 

(Graphology) means analyzing a person’s personality based on his handwriting, which is part 

of his personality and human composition. It is worth noting that this trend (graphology) does 

not pay any attention to the aesthetic of the line and has no effect on the results. 

However, the researcher believed that the scientific research and studies conducted in the field 

of calligraphy are few, especially those that have a relationship between beautiful calligraphy 

and the human personality and the effect of each on the other.  He posed a key question: Is 

there a relationship between the personality of an adult and his/her performance in 

handwriting? He conducted his research according to the following research elements: 

Study methodology: The researcher used the descriptive approach to study the traits of the 

vernacular line and its relationship to the personality through the results of applying the 

criterion of beautiful calligraphy prepared by the researcher and his judgment, and through the 

measure of the five major factors of personality, which are neuroticism, gentleness, 

dedication, openness, and extroversion. 

Study population: Includes all high school graduates or equivalent of both genders in a 

number of regions in the Kingdom of Saudi Arabia 

Study sample: The study sample includes (130) people of both sexes, whose ages range from 

20 to 70 years, and the minimum educational level is secondary school or its equivalent, and 

they were selected from those without training courses in Arabic calligraphy. 

Study tools: 

1 - There are many tools that measure personality traits that can be relied upon. The researcher 

has chosen the Five Big Factors Scale of Personality as a tool to measure personality traits of 

the research sample. 

2- Scale (criterion for judging on the common Arabic script), and it was presented to two 

expert referees to verify the validity of the instrument. 

Statistical methods used in analyzing the study data: 

Study data: 

To achieve the objectives of this study by analyzing its data, answering its questions, and 

testing its hypotheses, the following statistical methods were used using SPSS statistical 

analysis program: 
1  - Cooper's equation for calculating the coefficient point of agreement between the first 

expert and the second expert to correct the handwriting scale for all the scale correction factor 

component according to the type of script for the two pilot and final study samples. 

2  - The alpha coefficient point to calculate the stability of the items of the two study tools. 

3  - Pearson correlation coefficient to calculate the correlational validity of the two items of the 

study. 

4  - Descriptive statistics (frequencies, percentages, arithmetic mean, arithmetic mean 

percentage, standard deviation, minimum, upper bound, and range) 

5  - One-way ANOVA test for the differences in the overall averages of the five major factors 

of personality scale factors for the study sample. 
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للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
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ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
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وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
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ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

6 -The Ca2 test of proportions for the distribution of the total study sample according to each 

of the grading of the vernacular handwriting beauty and all educational level. 

The research concluded from a statistical perspective and not from a therapeutic 

psychological perspective that the study sample was more meek, then devoted, then 

extravagance and less neurotic 

 

 

 خلفية البحث : 

ي لها  جانلان  إن  ي الذي يستخدم ؛  اخأولممارسة الخط العرئ 
ي الفتز ياصة  أتالما الخط العرئ 

ي ظ  الحضارة  أنواعا ولم  وتواعد جمالية  وأصول ويتبع مقاييس فنية  
ز
مختلفة  نمت ثم ازدهرت ف

ي     اإلسالمية ي مجال الخط العرئ 
ز
هو الكتابة  ؛ اآلير انب والج . ويقوم بممارستم فنانون متخصصون ف

ي الدارجسوف نطلق عليم اصطالحا   ما  العربية  وهو  وهو الخط السه  اليسي  الذي    الخط العرن 
ي  أنواع أكير  خأنهما   يط الرتعة او  يط النسخ ن يكون أ اما  جميعا وهو نكتب بم 

ز
ي سهولة ف الخط العرئ 

ي مرحلة ما   التعلم والممارسة 
ز
ة النمامية وحت  السنة الثالثة منها متفرغا تل  الدراس اذ ان الطف  ف

ي تكون بخط النسخ  ثم يتعلم فيما بعد الكتابة بخط الرتعة 
 خأنملهجاء الكلمات ورسم صور حروفم الت 

ي التدوين الرسي    ع الذي يتناسب مع  أسه 
ز
ي الممارسة ولمناسبتم ف

ز
الحياة   مع وجود نسلة تليلة   إيقاعف
ي الكتابة بخط النسخ  .  الذين يفضلون اخأشخاصمن بعض 

ز
 االستمرار ف

مجة اللغوية العصبية والعالج ولقد ظهرت مؤيرا عدة  وظهر  والتنويم باإليحاء  علوم عقلية كالي 
ي بتحلي  شخصية اإلنسان انطالتا من يط يده Graphologyبالغرافولوجيا )ماعرف 

( الذي  يعتز
ي   )الغرافولوجيا( اليعي  ير بالذكر ان هذا االتجاه والجد.  الذي يعتي  جزء من شخصيتم  وتكوينم البرسر

 .  1نتائج ال تأثي  عىل ها لاي اعتلار وليس  جمالية الخط

ورةالكتابة العربية  أهميةوبالرغم من   إال   عىل التحصي  والمعرفة  ذلك اثر أصولها و تعلمها وفق  وضز
ي مجال اللاحث يرى  أن

ز
ي أجريت  ف

ي بليلة  و الخط تأن اللحوث والدراسات العلمية الت 
خاصة تلك الت 

ز الخط لها عالتة  بخط  اإلنسانسواء كتب ف واثر ك  منها عىل اآلير   اإلنسانيةوالشخصية الجمي  بي 
ض فان اللاحث ي   بشك  جمي تريب الشلم بهما  أو  الرتعة او يط النسخ  ذلك نوعا من التعبي   أنفي 

ي عق  
ز
ي مالم  شخصيتم بسماتها المختلفة و    ووجدانم اإلنسانعن الطلقات العميقة ف

ز
تمهر ف

ز شخصية الفرد اللالغ  وكتابتم  يشي  اىل وجود  بما   المسئولة عن انتمام وثلات سلوكم عالتة بي 
 . اليدوية
 النظري :  اإلطار 

ي :  جماليات:  أول   الخط العرن 

 صفات الخط الجميل : 

ي عي  فيها 
ي هو احد أهم مماهر الفن اإلسالمي  الت  و الفنان المسلم  عن إحساسم وعلقريتم  الخط العرئ 

ز الكتابة العربية بكونها متصلة مما يجعلها تابلة الكتساب أشكال هندسية مختلفة من يالل المد  تتمي 
كيب وية والتشابك والتداي  والي  ز ي وضع اخأسس  ا جهود أن   وال شكوالرجع واالستدارة والي 

ز
بذلت ف

ي ضلط أشكالها وعالت الكتابية
ز
عىل نمام محدد  يعتي   ة اخأحرف التناسبية  بلعضها اللعضواستقرت ف

                                                           
 علم الجرافولوجي -السجان ،مرفت: الكشف عن الموهبة والنبوغ والعبقرية من خالل تحليل الخط اليدوي 1
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ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

م الكاتب من توضي   ز الخروج عنم تشوي  ها  يجب إلزالتم العودة إىل تلك الضوابط   وبقدر ما يلي 
ي  للكلمات وجع  اخأحرف منسجمة جميلة الشك  بقرب  ها من تواعدها اخأصولية   يكون لذلك اثر ايجائ 

ي فهم ما هو مكتوب   إ
ز
ي توي ف

ز
ي نقص الحقائق وأحيانا يكون سبلا ف

ز
ء سبلا ف ذ غاللا ما يكون الخط السي

ي علم تائم عىل أصول ثابتة  وتواعد دتيقة وضعها علاترة  اإليالل بالمعتز المقصود.  والخط العرئ 
ي عي  تاري    خ تطوره والخط فن خأنم يعتمد عىل أسس فنية من تناسق وتوازن وتماث  وغي   الخط العرئ 

ي المدارس بتعلم ذلك  ومن أ 
ز
كير الخطوط الدارجة شيوعا يطي الرتعة والنسخ وعادة يلدأ التالميذ ف

ي الحياة اليومية   فنجد 
ز
 أنيط النسخ خأن الكتب تطبع بم  ثم يتعلمون يط الرتعة حيث يستخدم ف

ي كتاباتهم   و ب أو رتعة  خطب إما يطوط من يكتب بالعربية أكير 
ز
نجد خط نسخ ويعد اخأول أكير شيوعا ف

ز  ز النوعي   . بعضهم يخلط بي 

عم ووضع تواعده  و  يط الرتعة )بضم الراء( من الخطوط المتأيرة  أي حديثة المهور  وتد ايي 
ي عهد السلطان "علد المجيد يان" 

ز
اخأستاذ "ممتاز بك مصطقز أفندي المستشار"  وكان ذلك ف

ت ". ويمتاز يط الرتعة بقض الفا "محمد ض أن نشأتم ترجع إىل عهد السلطانم(. ويرى اللع1861)ت: 
 من يط الثلث والنسخ. ويط الرتعة يط جمي  يمتاز باستقامة 

ة
ق
ُ
حروفم  ويحتم  أن يكون تد اشت

كيب  وفيم وضو  ويقرأ بسهولة   ه من الخطوط  وهو ال يحتم  التشكي  أو الي   من غي 
حروفم أكير

ي الكتابة اليو 
ز
ي ويعد أسه  الخطوط جميعا كما أنم يعد اخأص  ف

ز
مية لدى الناس  حيث يستخدم ف
ي اإلعالنات التجارية  وذلك لبساطتم 

ز
المراسالت والكتابات اليومية وعناوين الكتب والمجالت وف
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ي ذلك عىل الخط المستقيم و 

ز
القوس والدائرة فضال عن طواعيتم البسيط  فهي سهلة الرسم معتمدة ف

اع يط  لحركة اليد الرسيعة  إضافة إىل كون حروفم واضحة القراءة ذات شك  جمي ".  وينسب ايي 
اب كانوا ينسخون بم 

ة
النسخ إىل الوزير الخطاط عىلي بن مقلة. وتد سىمي هذا الخط بخط النسخ خأن الكت

يف ويكتبون بم المؤلفات  وكان ابن مقلة ُيسميم "اللديع" لشدة جمالم   وهو يحتم   المصحف الرسر
التشكي   ولكن بشك  أت  من الثلث ويزيده التشكي  )النقط( ُحسنا وَرونقا. ويكتب بخط النسخ 

يف   الرسر
ُ
 الكريم والحديث

ُ
واخأبيات الشعرية وعندما ظهرت المطابع العربية اتخذت من حروف القرآن

ي جميع المطبوعات العربية النسخ أداة لمصفوفاتها وأصلحت السيادة لخط
ز
 . النسخ  ف

 صفات الخط الجميل :  أهمومن 

ي تؤدي  برسعة يكتب بطريقة أن . 1
ز اللطء الشديد والرسعة المخلة الت  عدم تناسق  إىلمتوسطة بي 

 الحروف وطمس معالمها . 
ي  . 2

ز
ي رسم الحروف بان توضع النقاط والهمزات ف

ز
الوضو  بحيث ال يكون هناك لبسا وال تشابها ف

 ها الصحيحة . مواضع
ز الكلمات . 3 ي الطول واالتساع وضلط المسافة بي 

ز
ز الحروف ف  . التناسق بي 

الجمال مث  : النمافة الهوامش الجانبية تلاعد اخأسطر .  إبراز مراعاة الخصائص المساعدة عىل  . 4
 تنميم مواتع اخأحرف بالنسلة للسطر . 
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  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الدارج :  جمالياتمعايت  الحكم عىل   الخط العرن 

 التنسيق والتنظيم ل : أو 

ام بخط الكرسي  . 1 ز  2االلي 
ام بخط القمة  . 2 ز  3االلي 
ام بخط القاع   . 3 ز  4االلي 
ز الكلمات . 4 ي الفراغات بي 

ز
 مراعاة التناسب ف

ام بنوع واحد من الخط . 5 ز  االلي 
 مراعاة الحروف من حيث الحجم . 6
ام بقاعدة االحرف الخمسة . 7 ز  5االلي 
 تساوي اطوال اسطر الكتابة . 8
ت . 9  . يماستخدام عالمات الي 

ي : الكتابة بمالمح خط الرقعة 
 
 المحور الثان

 أعىلاتصال ) ال( التعريف من  . 1
 ( من ) ال( التعريف تحت الالم اخألفوضع )  . 2
ةالتفاف الهاء  . 3  أفقيةباستطالة  المربوطةوالتاء  اخأيي 
ي زوايا تائمة باخأجزاء اخأفقية اخأجزاءالتقاء  . 4

ز
 الراسية ف

ام بالصورة ) البيضوية ( لراس . 5 ز الجيم او إحدى أيتيها  او الصورة ) المثلثة ( حسب الحروف  االلي 
ي تليها , تاعدة راس الجيم او إحدى أيتيها ) البيضوية ( او) المثلثة (: 

 الت 
ي الجيم او 

ز
ي يط الرتعة صورتان : الصورة البيضوية : وتستخدم هذه الصورة ف

ز
للجيم او إحدى أيتيها ف

 حرف من حروف كلمة ) جرهىمي ( )شك  المرفق(إحدى أيتيها  المبتدئة  إذا تالها أي 
 أما اذا جاء بعد الجيم المبتدئة او إحدى أيتيها حرف من غي  هذه الحروف فإنها ترسم بالصورة المثلثة 

 (2و )شك  رتم  (1رتم)شك  
ة باستطالة افقية .  . 6  التفاف ذي  الياء المفردة او االيي 
ي تسلقها وضع حرف ) اللاء  او احدى ايتيها(  المفردة  . 7

  فوق االلف الت 
ي تسلقها  . 8

  وضع حرف النون المفردة فوق االلف الت 
ي انحدار الجزء  . 9

ز
 من الكاف اخأولالملالغة ف

ي نزول ذي  الميم    . 10
ز
ةاو  المفردةالملالغة ف  اخأيي 

ة والفاء والقاف 11.  ز الوسطية واخأيي  ز والغي  ام بطمس رؤوس حرف الميم والعي  ز   االلي 
ام بوضع 12.  ز  نقاط الحروف متصلة وليست منفصلةااللي 

                                                           
 يقصد بخط الكرسي : السطر الذي تستقر عليه معظم الحروف  2
 أللف ، الالم ..الخ) يقصد بخط القمة : السطر الذي تصل إليه أعمدة الحروف مثل ( ا 3
 يقصد بخط القاع  : السطر الذي تصل إليه أذيال الحروف الهابطة مثل:(الميم والجيم ...الخ )  4
التين تتماثالن األحرف الخمسة :وهي :(الباء والتاء والثاء ) و( النون والياء ) في حالة اتصالهما في البداية  او في الوسط فقط ألنهما في هاتين الح  5

  هما الكتابية دون اختالف وان اختلفت أصواتها . فإذا تتالت ثالثة من األحرف الخمسة فيجب ( جماليا)  رفع األوسط منها  صور

 واذا تتالت أربعة منها فيجب ( جماليا ) رفع الثاني او الثالث منها  

 واذا تتالت خمسة منها فيجب رفع الثالث منها  
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ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ام بوضع نقاط بعض الحروف المفردة او 13.  ز ةااللي   بجسم الحروف اخأيي 
ةالهاء  إلحاق 14.   او الواو أيتها او التاء المربوطة بجسم الراء او  اخأيي 

 الث : الكتابة بمالمح خط النسخ : المحور الث
ي واحد ما عدا اخأ  1.

 .  حرف ذات اخأذيال الهابطة إدراك وضع اخأحرف عىل يط أفق 
ي الراء والزاي تحت يط اخأساس  2.

ز
 .  إدراك وضع حرف

تان او المفردتان تحت يط اخأساس  3.  .  إدراك وضع حرف الجيم او أيتيها اخأيي 
ة . 4.   استخدام صورة الياء الراجعة االيي 
ام بوضع نقاط الحروف متصلة  5. ز   االلي 
 الوسطية مفتوحةمراعاة  كتابة حرف )الميم ( 6. 
 مراعاة  كتابة حرف )الواو (  مفتوحة .  7. 
ي )الفاء والقاف(  مفتوحتان . 8. 

ز
 مراعاة  كتابة حرف

ز 9.  ز ( الوسطيتان مطموستي  ز والغي  ي )العي 
ز
 مراعاة  كتابة حرف

ز 10.  ز والشي   إظهار أسنان السي 
 مراعاة وضع حلية ) الالم(  المبتدئة والمفردة11. 
ي 12. 

  للعض الحروف. المد اخأفق 
 استخدام صورة الكاف ) المزدوجة(13. 
ي الحرف الكاسي الممتد السابق لها.  14.

ز
 مراعاة وضع بعض الحروف ف

ي الشك  رتم  
ز
ها ف  (3)الحظ تلك المالم  وغي 

 ثانيا :الشخصية 

 تعريفها : 

ي لكلمة الشخصية , فتجدها مثال تستعم  
ي حياتهم اليوميةتعددت المعائز

ز
ز الناس ف  الشخصية  بي 

فقد يذكر ان بمعان مختلفة , فقد يقصد بها اللعض االمتياز أو المكانة أو توة التأثي  االجتماغي للفرد , 
ه  ذو شخصية ضعيفة     ما ذو شخصية توية وغي 

ً
ي بها اللعض اآلير أيالق الفرد و شخصا

و تد يعتز
ي المفاهيم و ملادئم . إىل غي  ذلك من 

  صية . العامة لمصطل  الشخالمعائز

ه من اخأفراد   ويتكون من  إىلأن الشخصية هي  " نمط سلوكي مركز   ثابت  ز الفرد عن غي  حد كبي    يمي 
ي تمم القدرات العقلية 

   والت 
ً
تنميم فريد لمجموعة من الوظائف والسمات واخأجهزة المتفاعلة معا
ي والوظائف الفسيولوجية 

كيب الجسىمي الورائر واخأحداث التاريخية الحياتية واالنفعال واإلرادة والي 
ز مع التكيف للبيئة " ي االستجابة وأسلوبم الممي 

ز
ي تحدد طريقة الفرد الخاصة ف

(  2001)علدالرحمن والت 
ي " البناء الخاص بصفات الفرد (  ان 1981و يرى علدهللا علد الخي )   16ص

مصطل  الشخصية يعتز
ي تكيفم مع بيئتم  والذي يتنلأ باستجاباتم وأنماط سلوكم الذي من شأنم أن يحدد لنا طريقتم الم

ز
تفردة ف

ي تكتسب عن طريق 
للوراثة  والنضج  وأسلوب التنشئة يالل مرحلة الطفولة  والدوافع االجتماعية الت 

ي تشكي  الشخصية حيث أن ما يصدر من تول أو فع  ال بد 
ز
ات المكتسلة  دور كبي  ف التعلم مع الخي 

ي حياتنا اليومية , إ ".  كىلي للشخصية  وأن يكون منسجما مع البناء ال
ز
ن اصطال  الشخصية يستخدم ف

. و يرى عثمان أن معتز  ز ي تجع  اآليرين مقبولون أو غي  مقبولي 
لنصف بم السمات المختلفة الت 

ز :  ز رئيستي  ي مجموعتي 
ز
 الشخصية لدى العامة يمكن تصنيفم ف
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ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ز
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ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف
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إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز
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ي مع األوىل : 
ز
تز الشخصية , و عىل هذا اخأساس يحكم عىل و تؤكد صفة المهارة و الللاتة االجتماعية ف

ي المروف 
ز
ز بم ف شخصية الفرد بمقدار تدرتم عىل إثارة استجابات إيجابية من اخأشخاص المحيطي 

 المختلفة . 
ي اآليرين و  الثانية : 

ز
كها الفرد ف ي يي 

و تنمر إىل شخصية الفرد باعتلار أنها تتضمن أهم االنطلاعات الت 
ا , فيقال أ ز ها تميي 

ي   )ن فالنا ذو شخصية عدوانية أو مسيطرة أو مستسلمة . أكير
 .  (1982نجائ 

  بعض أنماط الشخصية
 لتصف بعض اخأشخاص تلعا خأنماط سلوكه

ً
م ولكنها غي  هذه المسميات للشخصية تتداول يوميا

 متفق عليها علميا: 
 ” :Extravert“شخصية انبساطية 

ي االيتالط باآليرين. لذلك يحب 
ز
حها كارل يونج. وهي تصف الشخص االجتماغي الذي يجد متعة ف أتي 

ز بسهول ين. وهو يتمي   ة تعاملم وانفتاحم عىل اآليرين. العم  الذي يتي  لم التعام  مع الكثي 
 ” :Introvert“شخصية انطوائية 

ي ب كارل يونغجاء بها  
ز
ي ف

ي داية القرن الماضز
ي    وه تصف الشخص االنطوائ 

يتحاسر صاحبها  الت 
ز  ا منكمشاالتصال االجتماغي ويفض  ان يكون دائما  برغلة عالية اىل االنعزال والوحدة عىل نفسم  ويتمي 

 عن التعام  مع و 
ً
  أو بعيدا

ً
 الناس.   الخج  وحب العم  منفردا

 ” :Emotionally labile“شخصية انفعالية 

ودائما مزاجم متقللا ولديم االستعداد  القلقوصاحب هذه الشخصية تجده دائما  مهيئا للتوتر و 
    . بحيث يفقد سيطرتم عىل المشاعر برسعة والتهيج  لالنفعال

 : "Obsessive"شخصية وسواسيه 

ز ب  ن العم   الدتة   والنمام  واالتتصاد والمثابرة وحب النمافة واتقاالملالغة بوهذه الشخصية تتمي 
عة للكمال واالهتمام بأدق التفاصي    ز ي تعيبواليز

ي التفاصي   قمثالية الت 
ز
اتمام الواجلات واالستغراق ف

يتحول االهتمام من الموضوع اخأصىلي اىل التفاصي  الدتيقة وكذلك يلجأ اصحاب هذه الشخصية بخي 
اض عىل أي  ي العم  بحجة انم لن اىل االضار عىل ان يتبع الجميع مساره واسلوبم او االعي 

ز
اسلوب ف

ي  لعدم االيذه برأية وطريقتم
العناد وعدم  و الشخصية بالمماطلة وعادة تتصف هذه يؤدى كما ينلغز

 لم.  الكفاءة والمجادلة واستمرا الشكوى من إساءة اآليرين وعدم تقديرهم وفهمهم

ية ش  : ”Histrionic“خصية هستر

ي إبداء عواطفها. تجيد لعب اخأدوار والتضف بطريقة تهوى االستمتاع بالحياة ولفت اخأنمار. ت
ز
لالغ ف

ي انفعالها عند إثارتها. 
ز
هي تعادل  مرسحية. منفتحة عىل اآليرين  نزوية  تلقائية. يصعب عليها التحكم ف

ي تتكون عندما يكون 
عند اللعض" الشخصية القضيبية" عىل حسب تقسيم فرويد  وهي الشخصية الت 

" المرحلة ا ي
ز
. التثبيت ف ز هذه الشخصية  لقضيبية" من النمو النفسي الجنسي ملحوظة: أرجو التفريق بي 

ية". “ والشخصية المضطربة    . ”Histrionic personality disorder“اضطراب الشخصية الهسي 

 ” :Authoritarian“شخصية تسلطية  
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي القوة 
ز
ز بسلوك محافظ. يمي  إىل الشك واالستهزاء باآليرين  مع الرغلة ف  والسيطرة والقيادة.  يتمي 

 ” :Aggressive“شخصية عدوانية 

. من أهم الصفات القسوة والعدوانية  
ً
لها كثي  من سمات الشخصية ضد المجتمع سأتناولها الحقا

 وعدم أعطاء اعتلار لمشاعر أو حقوق اآليرين. 

 

 

 ": شخصية السوية "غت  المضطربة" ال

ي الشخصية خأن المعايي  الخاصة بالسواء تختلف من مجتمع آلير. ولكن  
ز
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أنم التكيف مع النفس ومع البيئة. هلجارد يضع ستة مرتكزات  بصورة عامة يمكن اعتلار السواء عىل
 أساسية للسواء: 

 الذات  من حيث الحاجات والدوافع والمشاعر.  معرفة -2اإلدراك الفعال للواتع.  -1
ام وتقل  الذات.  -3  احي 
 السيطرة عىل السلوك والمشاعر.  -4
 القدرة عىل يلق واستمرارية عالتات أرسية واجتماعية وعاطفية سليمة.  -5
  القدرة عىل اإلنتاجية.  -6
شأنم تشويم أو الهرب من الحقيقة  ن اخأسوياء ال يستعملون آليات الدفاع النفسية بكثافة خأن ذلك منإ

 أو الواتع  ويدل عىل سوء التكيف. 

 :” Disordered personality“المضطربة الشخصية 
بب تعتي  الشخصية مضطربة عندما تكون سمات الشخصية صللة  عنيدة  سيئة التكيف  وتس

 . ي واخأرسي واالجتماغي
 أو تعوق تكيفم المهتز

ً
 نفسيا

ً
 لصاحبها ألما

ة الضطراب الشخصية:  ز  الخصائص الممي 
ة المراهقة وبداية الرجولة.  - ي في 

ز
 يلدأ االضطراب عادة ف

 االضطراب مالزم للشخص طيلة حياتم.  -
ومنسجمة مع ملادئها  لذا ال يشكو المصاب من أية أعراض  خأن دوافعم وأفكاره متقللة من اخأنا  -

 يغضبون إذا نصحوا بمقابلة معالج أو طبيب. 
ي ولذلك يقلقون وينفعلون بسهولة.  -

 تحملهم للضغوط متدئز
ي التكيف مع بيئتهم ومع من حولهم.  -

ز
 يجدون صعوبة ف

-  . ة لإلصابة بالمرض النفسي والعقىلي  تابليتهم كبي 
  األسباب

1-  . ي
 االستعداد الورائر

 الطفولة المعززة بالسلوك المنحرف.  تجارب -2
 أسلاب متعلقة بالدماغ.  -3
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للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
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ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
ً
ها اضطربا ي توصف بأنها مضطربة أو مريضة ومن أكير

ة من الشخصيات الت  توجد هناك حوىلي عرسر
ي عىل ذكرها الحقا. 

ي سنأئ 
 الشخصية المعادية للمجتمع الت 

  ”Anti social personality disorder“الشخصية المعادية للمجتمع 
السمة الرئيسية لهذا االضطراب هي نمط من السلوك الالمسؤول والمعادي للمجتمع. يلدأ هذا 

ي المراهقة ويستمر إىل الكهولة. ومن أعراضم. 
ز
 االضطراب ف

ز مما ينتج عنم مساءالت  -  تانونية.  الخرق المكرر للقواني 
 الغش والخداع.  -
 التهور واالندفاعية بدون اعتلار للنتيجة أو للسالمة أو سالمة أآليرين.  -
 التعدي والقسوة الزائدة عىل اآليرين أو ممتلكاتهم.  -
 عدم تقدير المسؤولية مع االستهتار الشديد.  -
  عدم إبداء أي اهتمام لمشاعر أو حقوق اآليرين.  -

ي حواىلي هذه الشخصية تج
ز
ي اإلصابة بم. وتكير اإلصابة  % 5دها ف

ز
من الذكور الذين يفوتون اإلناث ف

" باضطراب سوء السلوك" و"اضطراب  ز ز الفئات االجتماعية الدنيا. وكما ذكرت سابقا فأن المصابي  بي 
ي الحركة الزائدة مع تلة االنتلاه" معرضون لهذا النوع من اضطراب الشخصية. كما أن االستعداد الورا
ئر

 واضطرابات الدماغ تد تكون من المسبلات. 

الدراسات المرتبطة :    

ز  سمات الشخصية والكتابة  بالرغم من ي لموضوع العالتة بي  ي العالم العرئ 
ز
ز ف تناول العديد من اللاحثي 

ي الدراسات العربية-هناك تصورا عىل حد علم اللاحث  أن إال اليدوية  
ز
اخأبحاث اذ تناولت نلك  -ياصة ف

ي تناولت ارتلاط الشخصية  ويعرض
ي تناولت سمات الشخصية والدراسات الت 

اللاحث الدراسات الت 
 : بالخط اليدوي 

 : ي تناولت موضوع سمات الشخصية  وعالقتها بالفن التشكيىلي
 الدراسات النر

 اإلبداع التشكيىلي بمجاالتم المختلفة   تامت هذه الدراسة عىل 6دراسة ابوتورة 
ز إيجاد العالتة بي 

ز سمات الشخصية . وتد استخدمت اللاحثة ايتلار كات  للكشف عن  )تصوير   نحت ..الخ(  وبي 
ي  إحصائيةالسمات الشخصية للعينة  وتوصلت اىل وجود ايتالفات ذات داللة 

ز
ز ف ز الملدعي  بي 

هم من حيث سمات الشخصية وجوانبها.   الفن التشكيىلي  وغي 

 ي درجة التفكي  أالبتكاري العام وأبعاده   كشفت هذه الدراسة عن طبيعة الفرو 7دراسة الغامدي
ز
ق ف

ي سمات الشخصية المصدرية 
ز
المختلفة من طالتة ومرونة وأصالة وتفاصي  وطبيعة الفروق ف

ة لدى عينة معيارية متجانسة من حيث العمر والجنس والمستوى التعليىمي  الست عرسر
ي مج

ز
ز ف ز وغي  الموهوبي  ز الموهوبي  ال الرسم التشكيىلي   ولقد واالتتصادي لألرسة  من المراهقي 

ي مجال الرسم إحصائية يلصت هذه الدراسة اىل وجود فروق ذات داللة 
ز
هم ف ز وغي  ز الموهوبي  بي 

 . التشكيىلي 

                                                           
ي الف 6

ز
ز شمسابوتورة كوثر: االبداع ف  ن التشكيىلي  وعالتتم بلعض جوانب الشخصية وسماتها  ماجستي  غ منشورة  جامعة عي 

ي مجال الرسم  7
ز
ز  ف ز وغي  الموهوبي  ز الموهوبي  ة للمراهقي  ز الغامدي علدالعزيز: التفكي  أالبتكاري بأبعاده  وبعض سمات الشخصية الممي 

   1425قرى  التشكيىلي بمحافمة جدة  ماجستي   غ منشورة  جامعة ام ال
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ِصماٌم ِدَماغ
ْ
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ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
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وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
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ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف
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سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي تصنيف جمال الخط  α≥  0.05/ ه  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  5س 
ز
( ف

اليدوي الدارج ) يطوط يدوية جميلة   يطوط يدوية متوسطة الجمال   يطوط يدوية غي  جميلة ( 
 لعينة الدراسة الكلية حسب الجنس ؟

ي متوسط درجات   α≥  0.05تة ارتلاطيم ذات داللة إحصائية عند مستوى ) / ه  توجد عال 6س 
ز
( ف

ى  ي   االنبساط   الوداعة   االنفتا  ( من مقياس العوام  الخمسة الكي 
ك  من عام  ) العصابية   التفائز

 للشخصية  لعينة الدراسة الكلية والدرجات الكلية لمحاور مقياس الخط اليدوي الدارج ؟. 

 دراسة : فرضيات ال

ي متوسط درجات ك   α≥  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  الفرضية األوىل: 
ز
( ف

ى  ي   االنبساط   الوداعة   االنفتا  ( من مقياس العوام  الخمسة الكي 
من عام ) العصابية   التفائز

طوط يدوية جميلة  للشخصية  لعينة الدراسة الكلية حسب تصنيف جمال الخط اليدوي الدارج ) ي
جميلة(   يطوط يدوية متوسطة الجمال  يطوط يدوية غي 

ي تصنيف جمال  α≥  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  الفرضية الثانية: 
ز
( ف

 الخط اليدوي الدارج
) يطوط يدوية جميلة   يطوط يدوية متوسطة الجمال   يطوط يدوية غي  جميلة ( لعينة الدراسة 

 كلية حسب المستويات الدراسية . ال

ي تصنيف جمال  α≥  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  الفرضية الثالثة: 
ز
( ف

 الخط اليدوي الدارج 
) يطوط يدوية جميلة   يطوط يدوية متوسطة الجمال   يطوط يدوية غي  جميلة ( لعينة الدراسة 

 الكلية حسب الجنس . 

ي متوسط  α≥  0.05ال توجد عالتة ارتلاطيم ذات داللة إحصائية عند مستوى )  الفرضية الرابعة: 
ز
( ف

ي   االنبساط   الوداعة   االنفتا  ( من مقياس العوام  
درجات ك  من عام  ) العصابية   التفائز

ى للشخصية  لعينة الدراسة الكلية والدرجات الكلية  لمحاور مقياس الخط اليدوي الخمسة الكي 
 . الدارج

 المصطلحات :  

ي الدارج ي الكتابة العربية  حيث  :  الخط العرن 
ز
ي عىل الجانب الجماىلي ف يطلق مصطل  الخط العرئ 

م بها الخطاط   وتد وضع اللاحث تعريفا  ز ي يلي 
تخضع لقواعد الخط ذات النسب واخأسس الفنية الت 

كب من الحروف  الع ي تي 
ي الدارج فهي صورة الكلمات  الت  ربية بخط الرتعة أو النسخ إجرائيا للخط العرئ 

 أو حروف تريلة الشلم بأحدهما . 

ي يتم من ياللها  تصنيف اخأفراد وفق بعض اخأنماط السلوكية   سمات الشخصية : 
وهي الصفات الت 

المعينة   عىل أساس أن ك  سمة من السمات تمث  جانلا من جوانب الشخصية.  وال يتماث  فيها الفرد 
ه ب  ينفرد بها عن  ي تحديد الخطوط العريضة مع غي 

ز
 ف
ً
 أساسيا

ً
اآليرين   وتلعب السمات الفردية دورا

ي يحص  عليها 
ة لشخصية  وتد وضع اللاحث  تعريفا إجرائيا لسمات الشخصية :فهي الدرجة الت  ز الممي 

ي ك  سمة من سمات الشخصية . المفحوصون من عينة الدرا
ز
 سة ف
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 لكلية : خصائص عينة الدراسة ا
ي الدراسة عىل عينة الدراسة الكلية وبتحلي  بياناتها يتض

( 01  لنا من الجدول التاىلي رتم )وبتطبيق أدائ 
ات ديموغرافية  130أن تلك عينة الدراسة الكلية شملت )   وتوزعت يصائصهم عىل ثالثة متغي 

ً
( فردا

 أساسية كالتاىلي : 

 نة الدراسة الكلية( الموض  للتوزي    ع التكراري لعي 01جدول رتم ) 

ات الديموغرافية ) المستوى التعليىمي والجنس ونوع الخط ( )   = ن ( :  130حسب المتغي 

 

ي 
ز
 % ت مستوياتم المتغي  الديموغراف

 المستوى - 1

 التعليىمي 

 10.0 13 ثانوي - 1

 - - دبلوم بعد الثانوي - 2

 60.0 78 جامغي  - 3

 30.0 39 دراسات عليا - 4

 100.0 130 كىلي المجموع ال

 الجنس - 2
 43.8 57 ذكر - 1

 56.2 73 أنتر  - 2

 100.0 130 المجموع الكىلي   

 نوع الخط - 3

 الدارج 

 49.2 64 الرتعة - 1

 50.8 66 النسخ - 2

 100.0 130 المجموع الكىلي 

 
( نجد أن عينة الدراسة توزعت حسب هذا  01من الجدول أعاله رتم )  المستوى التعليمي :  . 1

(  13لمتغي  عىل ثالثة مستويات تعليمية أولها المستوى التعليىمي بالمرحلة الثانوي بإجماىلي ) ا
 بنسلة بلغت ) 

ً
(  78( وثانيها المستوى التعليىمي بالمرحلة الجامعية بإجماىلي )  % 10.0فردا

 بنسلة بلغت ) 
ً
كتوراه ( وثالثها المستوى التعليىمي بالدراسات العليا " ماجستي  ود  % 60.0فردا

 بنسلة بلغت )  39" بإجماىلي ) 
ً
 ( .  % 30.0( فردا

ز )  الجنس :  . 2  بنسلة )  57تكونت عينة الدراسة الكلية من الجنسي 
ً
(  73( َو )  % 43.8( ذكرا

 ( .  % 56.2أنتر بنسلة ) 
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ز مع اللاحث  نوع الخط :  . 3 اء المتعاوني  أسفرت عملية فحص الخطوط اليدوية عن طريق الخي 
 49.2( حالة تنتىمي لخط الرتعة بنسلة )  64الخطوط اليدوية الدارجة إىل )  عىل تصنيف تلك

ي  66( من إجماىلي عينة الدراسة الكلية مقاب  )  %
 
( حالة تنتىمي لخط النسخ تشك  إجماىلي باف

 ( .  % 50.8عينة الدراسة الكلية بنسلة ) 

 الدراسة :  أدوات
ي تقيس سمات الشخصية 

ي يمكن االعتماد عليها وتد ايتار  توجد العديد من اخأدوات الت 
والت 

ي الشخصيةاللاحث 
ز
ى ف  . كأداة لقياس سمات شخصية لعينة اللحث  مقياس العوام  الخمس الكي 

ي الدارج ( -أ  ز وتم عرضم عىل     مقياس ) معيار الحكم عىل الخط العرئ  ز  اثني  اء من المحكمي  الخي 
ز  ز وتم استلعاد العلار   اخأداةللتحقق من صدق المتخصصي  ي كانت نسلة اتفاق المحكمي 

ات الت 
ز    وتد طلب من % 80ات  من   يىلي :  ما  المحكمي 

 فحص المحاور الثالثة للمقياس .  -1
 مدى تغطية المحاور للمقياس .  -2
 إضافة أو حذف محور أو فقرة .  -3
ي يوافق عليها .  وضع عالمة )  -4

 ( أمام العلارة الت 
ز ) الصدق الماه ي دراسات سابقة وتد اكتقز اللاحث بصدق المحكمي 

ز
ري( خأنم لم يجد محك آير ف

 يمكن المقارنة بينها كصدق )للمحك(

 2انظر ملحق 

 .   طبق المقياس  بطرتة فردية لك  فرد من أفراد مجتمع الدراسة  طريقة اإلجراء: 
ي أعىل النموذج .  نوع األداء : 

ز
 يقوم الفرد بإعادة كتابة عدد سلعة اسطر حددها اللاحث ف

  إعادةالوتت مفتو    لكن عادة يستغرق  أنيس للمقياس زمن محدد خأدائم حيث ل :  األداءزمن 
 ..  دتيقة 15-10كتابة علارات المقياس من 

  تصحيح المقياس : 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

ي حال  لمحور األول : ا
 
التنسيق والتنظيم ، يعطي الباحث درجة لكل فقرة من  الفقرات التالية ف

ي كتابة كل فرد من أفراد العينة : 
 
 توفرها ف

ام بخط الكرسي  . 1 ز  االلي 

ام بخط القمة . 2 ز  االلي 
ام بخط القاع   . 3 ز  االلي 

ز الكلمات . 4 ي الفراغات بي 
ز
 مراعاة التناسب ف

ام بنوع واحد من الخ . 5 ز  طااللي 

 مراعاة الحروف من حيث الحجم . 6

ام بقاعدة اخأحرف الخمسة . 7 ز  االلي 
 تساوي أطوال اسطر الكتابة . 8

تيم.  . 9  استخدام عالمات الي 
ي الكتابة. 10

ز
 السالسة ف

 ثانيا. الكتابة 

يعطي الباحث درجة لكل فقرة من  فرد من أفراد العينة بمالمح خط الرقعة ، الف كانت  كتابة  إذا أ.  
 :   الفقرات التالية

 اتصال ) ال( التعريف من أعىل . 1

 وضع ) اخألف ( من ) ال( التعريف تحت الالم . 2
ة والتاء المربوطة باستطالة أفقية . 3  التفاف الهاء اخأيي 

ي زوايا تائمة . 4
ز
 التقاء اخأجزاء اخأفقية باخأجزاء الراسية ف

ام بالصورة ) البيضاوية ( لراس الجيم او إحدى أيتيها  او الصورة ) ال . 5 ز مثلثة ( االلي 
ي تليها . 

 حسب الحروف الت 
ة باستطالة افقية .  . 6  التفاف ذي  الياء المفردة او اخأيي 

ي تسلقها  . 7
  وضع حرف ) اللاء  او احدي أيتيها(  المفردة فوق اخألف الت 

ي تسلقها  . 8
  وضع حرف النون المفردة فوق اخألف الت 

ي انحدار الجزء اخأول من الكاف . 9
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 الملالغة ف

ي نز . 10
ز
ةالملالغة ف  ول ذي  الميم  المفردة او اخأيي 

ة والفاء والقاف   . 11 ز الوسطية واخأيي  ز والغي  ام بطمس رؤوس حرف الميم والعي  ز  االلي 
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ُ
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(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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كانت  كتابة الفرد من أفراد العينة الكتابة بمالمح خط النسخ ، فيعطي الباحث درجة لكل   إذا ب.  
 فقرة من  الفقرات التالية  : 

 

ي واحد ما عدا اخأحرف ذات اخأذيال الهابطة  . 1
 .  إدراك وضع اخأحرف عىل يط أفق 

ي الراء والز  . 2
ز
 .  اي تحت يط اخأساس إدراك وضع حرف

تان او المفردتان تحت يط اخأساس  . 3  .  إدراك وضع حرف الجيم او أيتيها اخأيي 

ة .  . 4  استخدام صورة الياء الراجعة االيي 

ام بوضع نقاط الحروف متصلة  . 5 ز   االلي 

 مراعاة  كتابة حرف )الميم ( الوسطية مفتوحة . 6

 مراعاة  كتابة حرف )الواو (  مفتوحة .   . 7

ي )الفاء والقاف(  مفتوحتان . مراعاة    . 8
ز
 كتابة حرف

ز  . 9 ز ( الوسطيتان مطموستي  ز والغي  ي )العي 
ز
 مراعاة  كتابة حرف

ز  . 10 ز والشي   إظهار أسنان السي 

 مراعاة وضع حلية ) الالم(  المبتدئة والمفردة . 11

ي للعض الحروف.  . 12
 المد اخأفق 

 استخدام صورة الكاف ) المزدوجة( . 13

ي الحرف  . 14
ز
 الكاسي الممتد السابق لها. مراعاة وضع بعض الحروف ف
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ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز
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ين كانت عالية ومتسقة فيما بينها بموضوعية  ز الخبي  هذه النتائج تؤكد لللاحث أن معامالت االتفاق بي 
اس ابة عىل أسئلة وفرضيات الدراسة المتعلقة بمقيمما سيساعد اللاحث االعتماد عىل بياناتها لإلج

 الخط اليدوي بطريقة موضوعية . 

ي الشخصية -ب
 
ى ف    مقياس العوامل الخمس الكت 
 وتم التحقق من صدق وثبات الختبار

وتام اللاحث بتطبيق االيتلار عىل أفراد العينة وتام بتصحي  المقياس وفق التعليمات الخاصة    مع 
 غي  المكتملة.   استلعاد اإلجابات

 

 مقياس الكتابة اليدوية الكىلي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ثبات أدوات الدراسة : 

ي أبسط معانيم أن تعط اخأداة نفس النتائج إذا أعيد تطبيقها عىل نفس المجموعة 
ز
يعتز ثلات اخأداة ف

ي أو عىل عينات ومجموعات مماثلة . للثلات طرق متعددة لحسابم منها أهمها إعادة التطبيق 
بفارق زمتز

المتكافئة أو االتساق الدايىلي بمعادلة آلفا كرونلاخ . وتد تم  أو التجزئة النصفية أو تطبيق الصور 
ى من يالل التطبيق عىل عينة استطالعية من )  (  30حساب ثلات بنود مقياس العوام  الخمسة الكي 
ي أسفرت نتائج تحليلها عن تيم الثلات التالية 

 بطريقة االتساق الدايىلي ) آلفا كرونلاخ (  الت 
ً
فردا

ي الج
ز
 ( ومنم نجد :  03دول التاىلي رتم ) الموضحة ف

ى المحسوبة 03جدول  رتم )   ( الموض  لقيم ثلات عوام  مقياس العوام  الخمسة الكي 
 = ن ( :  30لعينة االستطالعية )  بطريقة ) آلفا كرونلاخ (

عوامل المقياس 
 : 

عدد 
 البنود

معام  
 آلفا

 كرونلاخ

 العصابية – 1
20 

0.808 

ي  – 2
 
 التفان

20 
0.875 

 النبساط – 3
19 

0.815 

 الوداعة – 4
20 

0.887 

 16 االنفتا  – 5
0.814 

ي الدراسة الحالية بلغ ) 
ز
ى للشخصية ف    0.875   0.808أن ثلات بنود مقياس العوام  الخمسة الكي 

ي   االنبساط   الوداعة   االنفتا  (  0.814   0.887   0.815
( عىل التواىلي لعوام  ) العصبية   التفائز

ز اللاحث للسي   وهي تيم تؤكد أن عوام  المقياس الخمسة تمتع بقيم ثلات عالية يعتمد عليها ويطمي 
ي تطبيق هذه ا

ز
 ف
ً
 خأداة عىل عينة الدراسة الكلية . تدما

كما تم حساب ثلات بنود محاور استمارة تصحي  مقياس الكتابة اليدوية الناتجة من تصحي  الخبي  
ي 
ي لعينت 

 الدراسة االستطالعية والنهائية والمحسوبة كذلك بطريقة ) آلفا كرونلاخ ( اخأول والخبي  الثائز
ي أسفرت نتائج تحلي  بياناتها عن تيم ثلات بلغت لمحور التنسيق والتنميم ) 

(  لعينة  0.931والت 
( لعينة الدراسة الكلية فيما بلغ الثلات الكىلي   0.978الدراسة االستطالعية مقاب  تيمة ثلات بلغت ) 

( لعينة الدراسة االستطالعية مقاب  تيمة ثلات بلغت  0.968لبنود محور الكتابة بمالم  يط الرتعة ) 
(  0.944( لعينة الدراسة الكلية وبلغ الثلات الكىلي لبنود محور الكتابة بمالم  يط النسخ )   0.988) 

اسة الكلية أما الثلات الكىلي ( لعينة الدر   0.960لعينة الدراسة االستطالعية مقاب  تيمة ثلات بلغت ) 
( لعينة الدراسة االستطالعية مقاب  ثلات بلغت  0.961لجميع بنود محوري االستمارة فقد بلغ ) 

ي الجدول التاىلي رتم )   0.975تيمتم  ) 
ز
( الذي تؤكد بياناتم عىل  04( لعينة الدراسة الكلية كما موض  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 يعت
ً
ي العم  أن هذه اخأداة كذلك بقيم ثلات عالية جدا

 
ي إكمال باف

ز
 ف
ً
ز اللاحث للسي  تدما مد عليها وتطمي 

 . 

( الموض  لقيم ثلات محاور استمارة تصحي  مقياس الكتابة اليدوية الناتجة من  04جدول رتم ) 
 تصحي 

ي 
ي الدراسة االستطالعية والنهائية  الخبي  اخأول و الخبي  الثائز

 : لمحسوبة بطريقة ) آلفا كرونلاخ (والعينت 

 ام تقدير درجة تصحيح عنارصمعدل ع

 محاور مقياس الكتابة اليدوية بي   المصححي   

 عدد

 البنود

 تيمة الثلات للعينة

 االستطالعية

 = ن ( 30) 

 النهائية

 = ن ( 130) 

 محور ) التنسيق والتنظيم ( – 1
10 0.931 0.978 

 " ( 64محور ) الكتابة بمالمح خط الرقعة " ن =  -/ أ  2
14 0.968 0.988 

 "( 66محور ) الكتابة بمالمح خط النسخ " ن =   -/ ب  2
14 0.944 0.960 

 العنارص الكلية لمحوري  مقياس الكتابة اليدوية – 3
24 0.961 0.975 

 صدق أداوت الدراسة :  – 3

ي أبسط معانيم أن تقيس اخأداة ما وضعت خأجلم . وللصدق طرق متعددة منها صدق 
ز
يعتز الصدق ف

ز ال ي والصدق الفارق والصدق االرتلاطي والصدق التنبؤي والصدق العامىلي المحكمي 
صدق المنطق 

ي . هذا وتد تم حساب صدق مقياس 
وصدق المحتوى والصدق المحكي وصدق التكوين الفرضز

ي الدراسة الحالية من يالل التطبيق عىل عينة استطالعية بلغت 
ز
ى للشخصية ف العوام  الخمسة الكي 

 . وتد  30) 
ً
أسفرت نتائج تحلي  بيانات تلك العينة االستطالعية عىل تيم معامالت ارتلاط جيدة ( فردا

ي الجدول التاىلي رتم ) 
ز
ز ف  ( ومنم نجد :  05للبند بالدرجة الكلية لعاملم كما هو مبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 

  *( يوض  نتائج تيم الصدق االرتلاطي  05جدول رتم ) 

ى لعينة ا  = ن ( :  30 لدراسة االستطالعية )لعلارات مقياس العوام  الخمسة الكي 

 ارتباط درجات عبارات العامل بالدرجة الكلية لـنفس العامل : 

 رقم

 العبارة
 العصابية

 رقم

 العبارة
ي 
 
 التفان

 رقم

 العبارة
 النبساط

 رقم

 العبارة
 الوداعة

 رقم

 العبارة
 النفتاح

01 0.593** 04 0.404** 02 0.538** 03 0.533** 20 0.838** 

05 
0.523** 09 0.532** 07 0.471** 08 0.723** 35 0.519** 

06 
0.629** 14 0.667** 12 0.517** 13 0.529** 38 0.552** 

10 
0.506** 19 0.464** 17 0.563** 18 0.499** 40 0.443** 

11 
0.601** 24 0.456** 22 0.542** 23 0.548** 45 0.606** 

15 
0.436** 29 0.417** 25 0.562** 28 0.555** 50 0.549** 

16 
0.551** 34 0.493** 27 0.522** 30 0.643** 51 0.697** 

21 
0.431** 37 0.464** 32 0.679** 33 0.597** 55 0.629** 

26 
0.600** 39 0.428** 42 0.410** 43 0.524** 60 0.543** 

31 
0.586** 49 0.648** 47 0.651** 44 0.532** 65 0.568** 

36 
0.547** 54 0.452** 52 0.733** 48 0.503** 70 0.440** 

41 
0.556** 59 0.707** 57 0.585** 53 0.532** 75 0.551** 

                                                           
ي الجدول أعاله ذات داللة إحصائية عند مستوى )   * */ ) 

ز
ي الجدول أعاله   *  ) (  0.01( القيم االرتلاطية الواردة ف

ز
( القيم االرتلاطية الواردة ف

 (.  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )  
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 ة لدى عينة من الجنسي   ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

46 
0.608** 64 0.630** 62 0.622** 58 0.589** 80 0.595** 

56 
0.420** 69 0.501** 67 0.663** 63 0.616** 85 0.555** 

61 
0.743** 74 0.592** 72 0.506** 68 0.463** 90 0.561** 

66 
0.498** 79 0.628** 77 0.492** 73 0.573** 95 0.718** 

71 
0.510** 84 0.580** 82 0.723** 78 0.442** - - 

76 
0.733** 89 0.708** 87 0.500** 83 0.592** - - 

81 
0.747** 91 0.725** 92 0.473** 88 0.434** - - 

86 
0.731** 94 0.586** - - 93 0.469** - - 

 
         

درجة 
 - - العصابية

-
0.367** 

- -0.263* - 0.216* - 0.396** 

درجة 
ي 
 **0.327 - **0.469 - *0.258 - - - - التفائز

درجة 
 **0.395 - **0.332 - - - - - - االنبساط

درجة 
 *0.198 - - - - - - - - الوداعة

درجة 
 - - - - - - - - - االنفتا 

ز )  تراوحت تيم معام  االرتلاط ز تيم بنود عام  العصابية والدرجة الكلية لنفس العام  فيما بي  بي 
ي والدرجة الكلية لنفس العام   0.747 – 0.420

(   وتراوحت تيم معام  االرتلاط لبنود عام  التفائز
ز )  (   وتراوحت تيم معام  االرتلاط لبنود عام  االنبساط والدرجة الكلية  0.725 – 0.404فيما بي 
ز ) لنفس الع (   أما تيم معام  االرتلاط لبنود عام  الوداعة والدرجة  0.733 – 0.410ام  فيما بي 

ز )  ا تراوحت تيم االرتلاط لبنود  0.723 – 0.434الكلية لنفس العام  فقد تراوحت فيما بي  (   وأيي 
ز )  ز (   أما االرتلا 0.838 – 0.440عام  االنفتا  والدرجة الكلية لنفس العام  فيما بي  طات البينية بي 

ز )  (   تلك القيم تؤكد أن مقياس العوام   0.469 – 0.198العوام  الخمسة فقد تراوحت فيما بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز اللاحث  ز علاراتم وعواملم المختلفة وتطمي  ى للشخصية يتمتع بصدق ارتلاطي جيد بي  الخمسة الكي 
ي تطبيق هذه اخأداة عىل عينة الدراسة الكلية بك  ث

ز
 ف
ً
 بأن جميع القيم للسي  إىل تدما

ً
ز   علما قة ويقي 

ي الجدول أعاله رتم ) 
ز
(  α= 0.01( كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى )  05االرتلاطية الواردة ف

ي الجدول .  α= 0.05ومستوى ) 
ز
ز ف  ( كما هو مبي 

الكتابة اليدوية الناتجة من تصحي  كما تام اللحث كذلك بحساب الصدق االرتلاطي لبيانات مقياس 
ي بعد أن تحويلها من تيم لفمية إىل تيم حسابية لعينة الدراسة االستطالعية ال

خبي  اخأول و الخبي  الثائز
 . وتد أسفرت نتائج تحلي  بيانات  30من يالل التطبيق عىل نفس العينة استطالعية اللالغة ) 

ً
( فردا

ي الجدول التاىلي رتم ) تلك العينة االستطالعية لهذا المقياس عن القيم االرتلاطية التالية الم
ز
وضحة  ف

 ( ومنم نجد :  06
 *( يوض  نتائج تيم الصدق االرتلاطي  06جدول رتم ) 

 محاور استمارة تصحي  مقياس الكتابة اليدوية الناتجة من تصحي لبنود 
ي لعينة الدراسة االستطالعية ) 

 : = ن (  30الخبي  اخأول و الخبي  الثائز

 مسلسل

 البند

 المحور بمعدل عام : ارتباط درجات بنود 

 1المحور
 المقياس

 ككل
 2المحور

 المقياس

 ككل

01 0.733** 0.806** 0.877** 0.813** 

02 
0.813** 0.723** 0.741** 0.723** 

03 
0.707** 0.744** 0.851** 0.829** 

04 
0.809** 0.747** 0.653** 0.699** 

05 
0.801** 0.744** 0.845** 0.854** 

06 
0.736** 0.714** 0.762** 0.754** 

07 
0.755** 0.896** 0.822** 0.766** 

08 
0.812** 0.749** 0.794** 0.867** 

09 
0.811** 0.688** 0.810** 0.738** 

                                                           
ي الجدول أعاله ذات داللة إحصائية عند مستوى )   * */ ) 

ز
ي الجدول أعاله   *(   )  0.01( القيم االرتلاطية الواردة ف

ز
( القيم االرتلاطية الواردة ف

 (.  0.05)  ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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ي جماليات           ن  ي مجتمع المملكة العربية السعوديةببعض سمات الشخصي الدارج وعالقتهالخط العرن 
 
 ة لدى عينة من الجنسي   ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

10 
0.789** 0.711** 0.751** 0.753** 

11 
- - 0.733** 0.803** 

12 
- - 0.862** 0.862** 

13 
- - 0.722** 0.859** 

14 
- - 0.766** 0.761** 

 
    

 ) التنسيق والتنميم ( 1المحور
- - 0.803** 0.929** 

) الكتابة بمالم  نوع  2المحور
 **0.960 - - - يط (

المقياس كك  ) الدرجة الكلية 
 - - - - للكتابة اليدوية (

ز تيم بنود محور ) التنسيق والتنميم سون لتقدير الصدق االرتلاطي بي  (  تراوحت تيم معام  ارتلاط بي 
ز )  (   فيما تراوحت تيم معام  االرتلاط لنفس  0.813 – 0.707والدرجة الكلية لنفس المحور فيما بي 

ز )  (   وتراوحت تيم معام  ارتلاط  0.896 – 0.688البنود بالدرجة الكلية للكتابة اليدوية فيما بي 
ي ) الكتابة بم

ز تيم بنود المحور الثائز سون لتقدير الصدق االرتلاطي بي  الم  نوع يط رتعة أو نسخ ( بي 
ز )  (   فيما تراوحت تيم معام  االرتلاط لنفس  0.877 – 0.653والدرجة الكلية لنفس المحور فيما بي 

ز  ي بالدرجة الكلية للكتابة اليدوية فيما بي 
 بنود المحور الثائز

ي فقد بلغت )  0.867 – 0.699) 
ز المحور اخأول بالثائز ( وللمحور  0.803( أما االرتلاطات البينية بي 

ي بالدرجة الكلية لمقياس الكتابة  0.929اخأول بالدرجة الكلية للكتابة اليدوية بلغت ) 
( وللمحور الثائز

ي الجدول أعاله رتم )  0.960اليدوية بلغت ) 
ز
( كانت ذات داللة  06( جميع القيم االرتلاطية الواردة ف

ة تؤكد أن تقدير درجات تصحي  مقياس ( وتلك القيم االرتلاطي α= 0.01إحصائية عند مستوى ) 
ز بنود المقياس ومحوريم   بامتياز وأسفر عن تيم صدق ارتلاطي عاىلي بي 

ً
الكتابة اليدوية كان موضوعيا

ي تطبيق هذه اخأداة عىل عينة الدراسة الكلية بك  ثقة 
ز
 ف
ً
ز اللاحث للسي  إىل تدما ودرجتم الكلية تطمي 

ز .   ويقي 

ي تحليل بيانات الدراسة : األساليب اإلحصائية المس - 4
 
 تخدمة ف

لتحقيق أهداف هذه الدراسة بتحلي  بياناتها واإلجابة عىل تساؤالتها وايتلار فرضياتها تم استخدام 
ي لحزمة برامج العلوم االجتماعية 

 20) اخأساليب اإلحصائية التالية باستخدام برنامج التحلي  اإلحصائ 

)SPSS   : 
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 ة لدى عينة من الجنسي   ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لتصحي  مقياس الكتابة معادلة كوبر لحساب معام  االت . 1
ز الخبي  اخأول والخبي  الثائز فاق بي 

ي الدراسة االستطالعية 
اليدوية لجميع عنض عامىلي تصحي  المقياس حسب نوع الخط لعينت 

 والنهائية . 

ي الدراسة .  . 2
 معام  آلفا لحساب ثلات بنود أدائ 

ي الدراسة .  . 3
سون لحساب الصدق االرتلاطي لبنود أدائ   معام  ارتلاط بي 

ي ا . 4 ي ونسلة المتوسط الحسائ  ي ) التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسائ 
إلحصاء الوصقز

   والحد اخأعىل   والمدى ( لإلجابة عىل السؤال الفرغي اخأول 
واالنحراف المعياري   الحد اخأدئز

ي من أسئلة الدراسة . 
 والثائز

ي المتوسطات الكلية ( للفر   One- way ANOVAايتلار تحلي  التلاين أحادي االتجاه ) . 5
ز
وق ف

ى للشخصية  لعينة الدراسة الكلية حسب تصنيف جمال  لعوام  مقياس العوام  الخمسة الكي 
الخط اليدوي الدارج ) يطوط يدوية جميلة   يطوط يدوية متوسطة الجمال   يطوط يدوية 

 بايتلار )
ً
ز تصنيف جمال أنوا  Scheffeغي  جميلة ( متبوعا ع الخطوط ( للمقارنة اللعدية بي 

اليدوية لإلجابة عىل السؤال الفرغي الثالث من أسئلة الدراسة وايتلار الفرضية اخأوىل من فرضيات 
 الدراسة . 

( للنسب لتوزي    ع عينة الدراسة الكلية حسب ك  من تصنيف جمال الخط اليدوي  2ايتلار ) كا . 6
فرغي الرابع والخامس من الدارج وك  المستوى التعليىمي و الجنس عىل حده لإلجابة عىل السؤال ال
 أسئلة الدراسة وايتلار الفرضية الثانية والثالثة من فرضيات الدراسة . 

 الدراسة: نتائج 
 اإلجابة عىل السؤال الفرعي األول : 

ي ، النبساط ، الوداعة ،  1س 
 
ى للشخصية ) العصابية ، التفان / ما درجة العوامل الخمسة الكت 

 ية ؟ النفتاح ( لعينة الدراسة الكل

ي   االنبساط   
ى للشخصية ) العصابية   التفائز بالرغم من أن تحديد درجات العوام  الخمسة الكي 

 من أهداف هذه الدراسة إال أن اللاحث يرى 
ً
 رئيسيا

ً
الوداعة   االنفتا  ( لعينة الدراسة الكلية ليس هدفا

لدراسة . وعليم الجدول التاىلي أن تحديد درجات تلك العوام  سيساعد عىل فهم الهدف الرئيسي لهذه ا
( يوض  للمتوسطات الحسابية ونسبها المئوية المتحققة وانحرافاتها المعيارية لدرجة  07رتم ) 

ي   االنبساط   الوداعة   االنفتا  ( لعينة 
ى للشخصية ) العصابية   التفائز العوام  الخمسة الكي 

  الدراسة الكلية مرتلة حسب النسلة المئوية للمتوسطات
ً
 وانحرافاتها المعيارية تصاعديا

ً
الحسابية تنازليا

 لك  العوام  ومنم نجد : 

ز للمتوسطات الحسابية ونسبها المئوية المتحققة وانحرافاتها المعيارية لدرجة 07جدول رتم )   ( المبي 
ي   االنبساط   الوداعة   االنفتا  ( لعين

ى للشخصية ) العصابية   التفائز ة العوام  الخمسة الكي 
 
ً
 وانحرافاتها المعيارية تصاعديا

ً
الدراسة الكلية مرتلةحسب النسلة المئوية للمتوسطات الحسابية تنازليا

 = ن ( :  130لك  العوام  ) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 العوامل الخمسة
ى للشخصية :   الكت 

اضية  الدرجة االفي 

 العمىم

 المتوسط

ي   الحسائ 

 نسلة

 *متوسط

 االنحراف

 المعياري

 أت 

 درجة

 أعىل

 درجة
 المدى

 تيب العام تر 

 لك  العوام 

 الوداعة – 4
80 57.592 72.0 9.26 36 76 40 1 

ي  – 2
 
 التفان

80 57.585 72.0 11.60 24 79 55 2 

 3 51 64 13 9.38 60.1 38.477 64 االنفتا  – 5

 النبساط – 3
76 45.138 59.4 9.98 21 64 43 4 

 العصابية – 1
80 34.631 43.3 12.81 11 71 60 5 

ي هذا المقياس وهو عام  الوداعة احت  المرتلة اخأوىل عىل العوام  الخمسة أن  – 1
ز
العام  الرب  ع ف

ي بلغ )  ى للشخصية بمتوسط حسائ  ( من الدرجة  % 72.0( وبنسلة مئوية بلغت )  57.592الكي 
اضية العمىم لهذا العام  اللالغة )   وداعة .  ( درجة وبالتاىلي يمكن القول أن عينة الدراسة أكير  80االفي 

ى  – 2 ي المرتلة الثانية من العوام  الخمسة الكي 
ي هذا المقياس وهو عام  التفائز

ز
ي ف

احت  العام  الثائز
ي بلغ )  اضية  % 72.0( وبنسلة مئوية بلغت )  57.582للشخصية بمتوسط حسائ  ( من الدرجة االفي 

ي . ( درجة وبالتاىلي يمكن القول أن عين 80العمىم لهذا العام  اللالغة ) 
 ة الدراسة أكير وداعة ثم تفائز

ي هذا المقياس وهو عام  االنفتا  المرتلة الثالثة من العوام  الخمسة  – 3
ز
احت  العام  الخامس ف

ي بلغ )  ى للشخصية بمتوسط حسائ  ( من الدرجة  % 60.1( وبنسلة مئوية بلغت )  38.477الكي 
اضية العمىم لهذا العام  اللالغة )  التاىلي يمكن القول أن عينة الدراسة أكير وداعة ( درجة وب 64االفي 

 . 
ً
ي ثم انفتاحا

 ثم تفائز

ي هذا المقياس وهو عام  االنبساط المرتلة الرابعة من العوام  الخمسة  – 4
ز
احت  العام  الثالث ف

ي بلغ )  ى للشخصية بمتوسط حسائ  ( من الدرجة  % 59.4( وبنسلة مئوية بلغت )  45.138الكي 
اضية العمىم ( درجة وبالتاىلي يمكن القول أن عينة الدراسة أكير وداعة  76 لهذا العام  اللالغة ) االفي 

 ثم انبساطا . 
ً
ي ثم انفتاحا

 ثم تفائز

ة من العوام   – 5 ي هذا المقياس وهو عام  العصابية المرتلة الخامسة واخأيي 
ز
احت  العام  اخأول ف

ي بلغ )  ى للشخصية بمتوسط حسائ  ( من  % 43.3وبنسلة مئوية بلغت ) (  34.631الخمسة الكي 
اضية العمىم لهذا العام  اللالغة )  ( درجة وبالتاىلي يمكن القول أن عينة الدراسة أكير  80الدرجة االفي 

 
ً
ي ثم انفتاحا

 ثم انبساطا وأت  عصابية .  وداعة ثم تفائز

ي  وعلي ي وليس من منمور نفسي عالج 
ي بحتر

يمكن القول  مترتيب تلك العوام  جاء من منمور إحصائ 
ي ث
ي أن عينة الدراسة الكلية كانت أكير وداعة ثم تفائز م انفتاحا ثم انبساطا وأت  عصائ   

                                                           
اضية العمىم للعام   ي المتحقق للعام  / الدرجة االفي   .  100× / نسلة المتوسط = المتوسط الحسائ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 

ي : 
 
 اإلجابة عىل السؤال الفرعي الثان

الخط اليدوي الدارج ) خطوط يدوية جميلة ، خطوط جمال / ما التوزيــــع التكراري لتصنيف  2س
 ( لدى عينة الدراسة الكلية ؟ . يدوية متوسطة الجمال ، خطوط يدوية غت  جميلة 

                                                                                                                                                                                                                                                            
ز جماليات الخط وعدد من السمات الشخصية لعينة  ي ظ  سغ الدراسة الحالية لدراسة الفروق بي 

ز
ف

 عىل اللاحث تحديد وتصنيف جمال الخط اليدوي الدارج 
ً
لإلجابة عىل السؤال الدراسة الكلية كان لزاما

ي و 
ي أسئلة الدر الفرغي الثائز

 
اسة الفرعية وياصة اخأسئلة ) الثالث والرابع الستكمال اإلجابة عىل باف

ز التوزي    ع التكراري لتصنيف  08والخامس ( . وعليم نجد أن الجدول التاىلي رتم )  الخط جمال ( يبي 
 اليدوي الدارج لدى عينة الدراسة الكلية ومنم نجد : 

ز للتوزي    ع التكراري لتصنيف  08جدول رتم )   الخط اليدوي الدارججمال ( المبي 
 = ن ( :  130عينة الدراسة الكلية ) لدى 

 

 % ت نوعية الخط اليدوي الدارج : 

 درجة فأعىل ( 17خطوط يدوية جميلة )  - 1
25 19.2 

 درجة (  16 – 9خطوط يدوية متوسطة الجمال )  - 2
76 58.5 

 22.3 29 درجات ( 9يطوط يدوية غي  جميلة ) أت  من  - 3

 المجموع
130 100.0 

ز عىل ) راد عينة الدراسة من ذوي الخطوط اليدوية الجميلبلغ عدد أف – 1 درجة  17ة والحاصلي 
 بنسلة )  25( عىل مقياس الكتابة اليدوية الدارجة ) فأعىل

ً
 ( .  % 19.2( فردا

ز عىل )  – 2  – 9بلغ عدد أفراد عينة الدراسة من ذوي الخطوط اليدوية المتوسطة الجمال والحاصلي 
 بنسلة )  76كتابة اليدوية الدارجة ) درجة ( عىل مقياس ال  16

ً
 ( .  % 58.5( فردا

ز عىل ) أت  من  – 3  9بلغ عدد أفراد عينة الدراسة من ذوي الخطوط اليدوية غي  الجميلة والحاصلي 
 بنسلة )  29درجات ( عىل مقياس الكتابة اليدوية الدارجة ) 

ً
 ( .  % 22.3( فردا

الدراسة الكلية يصنفون بأنهم من ذوي الخطوط اليدوية  عليم يمكن القول أن أغلب أفراد عينة – 4
ب من التوزي    ع  المتوسطة الجمال وأن توزي    ع أفراد عينة الدراسة الكلية حسب جمال الخط يكاد يقي 

 الطبيغي . 
 اإلجابة عىل السؤال الفرعي الثالث والفرضية األوىل : 

 من اجل اإلجابة عىل السؤال الفرعي الثالث والذي نص عىل : 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 ( تمهر لنا أن :  09الخطوط اليدوية . والنتائج المبينة ف
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وبانحراف  % 65.7بنسلة مئوية  52.586غي  الجميلة اخأت  وداعة واللالغ متوسط هذه المجموعة ) 
ز اخأوىل والثالثة والثانية والثالثة بلغ )  9.03معياري  ز المجموعتي  و  8.694( بمتوسطي ايتالف بي 
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 أصحاب الخطوط غي  الجميلة . 

ي عوام  ) العصابية  – 3
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 ف
ً
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 كذلك ف

ً
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
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ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف
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ي اخأوعية 
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ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
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ة". وت فية
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ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي
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ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

                                                           
 عند أي مستوى من المستويات اإلحصائية المعروفة .   *

َ
ي غي  دالة إحصائيا

 ) غ . د ( / أي أن تيمة االيتلار اإلحصائ 

العوام  
 الخمسة

ى  الكي 
للشخصية 

 : 

 مصدر

 التلاين

 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 تيمة

ايتلار 
 ) ف (

 مستوى

الداللة 
* 

ز   ايتلار ليفي 

لتجانس 
 التلاين

 ايتلار

المقارنة 
 اللعدي 

مالمستخد  

مجموعات 
 نوع 

الخط 
اليدوي 
 الدارج : 

 ن

 المتوسط

ي   الحسائ 

 ةالدرج

اضية  االفي 

العمىم 
 للعام 

النسلة 
 المئوية

 للمتوسط

 االنحراف

 المعياري

متوسط * 
ز  االيتالف بي 

 مجموعات الخط 

ذو داللم إحصائية 
 0.05عند مستوى 

 = ∂ : 

 داللتم تيمتم
 3ن 2ن 1ن

1 – 
 العصابية

ز  بي 
 المجموعات

215.757 2 107.879 
0.654 0.522 

 غ . د

2.677 0.073 

 . دغ 

- 

/  1ن

 25 جمي 
37.240 

80 

46.6 
16.10 - 3.095 3.585 

مع 
 المجموعات

20950.520 127 

164.965 
/  2ن

متوسط 
 الجمال

76 
34.145 

42.7 

11.94 - 

- 

0.490 

 المجموع
21166.520 129 

/ غت   3ن

 جميل

29 33.655 
42.1 

12.01 - 
- 

- 

2 – 
ي 
 
 التفان

ز  بي 
 المجموعات

306.829 2 153.414 
1.143 0.322 3.452 0.05 

- 

/  1ن

 25 جمي 
58.200 80 

72.8 
7.47 - 

- 
0.274 

3.476 
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ي يتف

ي جماليات           ن  ي مجتمع المملكة العربية السعوديةببعض سمات الشخصي الدارج وعالقتهالخط العرن 
 
 ة لدى عينة من الجنسي   ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

مع 
 المجموعات

17044.740 127 

 غ . د 134.211
/  2ن

متوسط 
 الجمال

76 
58.474 

73.1 

11.87 - 

- 

3.750 

 17351.569 المجموع
129 

/ غت   3ن

 جميل

29 54.724 
68.4 

13.54 - 
- 

- 

3 – 
 النبساط

ز  بي 
 المجموعات

67.692 2 33.846 
0.336 0.715 

 غ . د

1.030 0.360 

 غ . د

- 

/  1ن

 25 جمي 
45.960 

76 

60.5 
10.19 - 0.605 2.098 

مع 
 المجموعات

12791.816 127 

100.723 
/  2ن

متوسط 
 الجمال

76 
45.355 

59.7 

9.56 - 

- 

1.493 

 المجموع
12859.508 129 

/ غت   3ن

 ميلج

29 43.862 
57.1 

11.09 - 
- 

- 

4 – 
 الوداعة

ز  بي 
 المجموعات

1103.686 2 551.843 
7.031 0.001 0.994 0.373 

 غ . د

Sc
h

ef
fe

 
/  1ن

 25 جمي 
61.280 

80 

76.6 
7.41 - 2.991 

8.694 
* 

مع 
 المجموعات

9967.706 127 

78.486 
/  2ن

متوسط 
 الجمال

76 
58.289 

72.9 

9.21 - 

- 
5.703 

* 
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ي جماليات           ن  ي مجتمع المملكة العربية السعوديةببعض سمات الشخصي الدارج وعالقتهالخط العرن 
 
 ة لدى عينة من الجنسي   ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

ات الخالصة العامة من الجدول أعاله :   مؤشر

ي   االنبساط   االنفتا  ( كانت
 حيث أن تيم ايتلار ) ف ( لعوام  ) العصابية   التفائز

ً
غي  دالة إحصائيا أي ال توجد فروق ذات  تحقق الفرضية اخأوىل جزئيا

ز متوسطات درجات تلك العوام  حسب  نوع الخط أي ال تأثي  لنوعية الخ ط عىل تلك داللة إحصائية عند أي مستوى من المستويات اإلحصائية المعروفة بي 
ز  ي تراوحت تيمها فيما بي 

ز أنواع الخط والت  ي عام   4.519إىل  0.274 - ) العوام  تؤكد عىل ذلك تيم متوسطات االيتالف بي 
ز
 كذلك ف

ً
( وعدم تحققها جزئيا

( وتمهر نتائج ايتلار شيفية للمقارنة اللعدية  0.001( كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى )  7.031الوداعة حيث نجد أن تيمة  ايتلار)  ف ( اللالغة ) 
ي الخطوط الجميلة والخطوط متوسطة الجما

 وداعة  عن مجموعة الخطوط غي  الجميلة اخأت  وداعة بمتوسطي وجود فروق لصال  مجموعت 
ل اخأكير

. ( عىل التواىلي  5.703و  8.694)  ايتالف

 11071.392 المجموع
129 

/ غت   3ن

 جميل

29 52.586 
65.7 

9.03 - 
- 

- 

5 – 
 االنفتا 

ز  بي 
 المجموعات

276.034 2 138.017 
1.584 0.209 

 غ . د

0.317 0.729 

 غ . د

- 

/  1ن

 25 جمي 
40.760 

64 

63.7 
10.62 - 2.181 4.519 

مع 
 المجموعات

11064.397 127 

87.121 
/  2ن

متوسط 
 لجمالا

76 
38.579 

60.3 

8.95 - 

- 

2.338 

 11340.431 المجموع
129 

/ غت   3ن

 جميل

29 36.241 
56.6 

9.16 - 
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ي يتف

ي جماليات           ن  ي مجتمع المملكة العربية ببعض سمات الشخصي الدارج وعالقتهالخط العرن 
 
ة لدى عينة من الجنسي   ف

 السعودية
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 اإلجابة عىل السؤال الفرعي الرابع والفرضية الثانية : 

 من اجل اإلجابة عىل السؤال الفرعي الرابع والذي نص عىل : 

ي تصنيف جمال  α≥  0.05ى ) / ه  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  4س 
ز
( ف

الخط اليدوي الدارج ) يطوط يدوية جميلة   يطوط يدوية متوسطة الجمال   يطوط 
 يدوية غي  جميلة ( لعينة الدراسة الكلية حسب المستويات الدراسية ؟. 

ي نصت عىل أنه : 
 ومن اجل اختبار الفرضية اإلحصائية الثانية والنر

ي تصنيف جمال  α≥  0.05إحصائية عند مستوى ) / ال توجد فروق ذات داللة  2ف 
ز
( ف

الخط اليدوي الدارج ) يطوط يدوية جميلة   يطوط يدوية متوسطة الجمال   يطوط 
 يدوية غي  جميلة ( لعينة الدراسة الكلية حسب المستويات الدراسية . 

نه نجد واختبار هذه الفرضية وم( يلخص اإلجابة عىل هذا السؤال  10الجدول التاىلي رقم ) 
 : أن

ز لقيمة ايتلار ) كا 10جدول رتم )   ( لتوزي    ع عينة الدراسة الكلية 2( المبي 

 = ن ( :  130والمستوى التعليىمي ) حسب ك  من تصنيف جمال الخط اليدوي الدارج 

مجموعات تصنيف جمال 
 الخط اليدوي الدارج : 

 المستويات التعليمية : 
 المجموع الكىلي 

 الجامغي  الثانوي
دراسات 

 لياع

 % ت % ت % ت % ت

خطوط يدوية جميلة )  - 1
 درجة فأعىل ( 17

- - 16 12.3 9 6.9 25 19.2 

خطوط يدوية متوسطة  - 2
 درجة ( 16 – 9الجمال ) 

8 6.2 46 35.4 22 16.9 76 58.5 

يطوط يدوية غي  جميلة  - 3
 درجات ( 9) أت  من 

5 3.8 16 12.3 8 6.2 29 22.3 

 100.00 130 30.0 39 60.0 78 10.0 13 المجموع الكىلي 

 4.609 ( 2تيمة ايتلار ) كا
درجة 
 الحرية

4 
مستوى 
 الداللة

غ  0.330
 . د
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 عند  4( بدرجة حرية )  4.609( للنسب اللالغة )  2تيمة ايتلار ) كا
ً
( كانت غي  دالة إحصائيا

ز الت ي جداول التقاطع بي 
ز
وزي    ع التكراري أي مستوى من المستويات اإلحصائية المعروفة ف

لمجموعات تصنيف جمال الخط اليدوي الدارج الثالث ) يطوط يدوية جميلة   يطوط 
يدوية متوسطة الجمال   يطوط يدوية غي  جميلة ( والمستويات التعليمية ) الثانوي   
 الجامغي   الدراسات العليا ( مما يعتز أن ال تأثي  للمستوى التعليىمي عىل جمال الخط . 

  السؤال الفرعي الخامس والفرضية الثالثة : اإلجابة عىل

 من اجل اإلجابة عىل السؤال الفرعي الخامس والذي نص عىل : 

ي تصنيف جمال  α≥  0.05/ ه  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  5س 
ز
( ف

الخط اليدوي الدارج ) يطوط يدوية جميلة   يطوط يدوية متوسطة الجمال   يطوط 
 لة ( لعينة الدراسة الكلية حسب الجنس ؟. يدوية غي  جمي

ي نصت عىل أنه : 
 ومن اجل اختبار الفرضية اإلحصائية الثالثة والنر

ي تصنيف جمال  α≥  0.05/ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  3ف 
ز
( ف

الخط اليدوي الدارج ) يطوط يدوية جميلة   يطوط يدوية متوسطة الجمال   يطوط 
 جميلة ( لعينة الدراسة الكلية حسب الجنس . يدوية غي  

ص اختبار هذه الفرضية ( يلخص عىل اإلجابة هذا السؤال ويلخ 11الجدول التاىلي رقم ) 
 ومنه نجد : 

ز لقيمة ايتلار ) كا 11جدول رتم )   ( لتوزي    ع عينة الدراسة الكلية 2( المبي 

 ن ( : =  130دوي الدارج والجنس ) حسب ك  من تصنيف جمال الخط الي

مجموعات تصنيف جمال الخط 
 اليدوي الدارج : 

 الجنس : 
 المجموع الكىلي 

 أنتر  ذكر

 % ت % ت % ت

 17خطوط يدوية جميلة )  - 1
 درجة فأعىل (

17 13.1 8 6.2 25 19.2 

خطوط يدوية متوسطة  - 2
 درجة ( 16 – 9الجمال ) 

24 18.5 52 40.0 76 58.5 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

  يطوط يدوية غي  جميلة ) أت - 3
 درجات ( 9من 

16 12.3 13 10.0 29 22.3 

 100.00 130 56.2 73 43.8 57 المجموع الكىلي 

 12.080 ( 2تيمة ايتلار ) كا
درجة 
 الحرية

2 
مستوى 
 الداللة

0.01 

 عند  2( بدرجة حرية )  12.080( للنسب اللالغة )  2أن تيمة ايتلار ) كا
ً
( كانت دالة إحصائيا

ي جدا α=  0.05مستوى ) 
ز
ز التوزي    ع التكراري لمجموعات تصنيف جمال ( ف ول التقاطع بي 

الخط اليدوي الدارج الثالث ) يطوط يدوية جميلة   يطوط يدوية متوسطة الجمال   
 يطوط يدوية غي  جميلة ( والجنس

 بنسلة  17) ذكر   أنتر ( فالذكور من ذوى الخطوط الجميلة اللالغ عددهم )  
ً
(  % 13.1ذكرا

(  فيما اإلناث من ذوات الخطوط  % 6.2إناث بنسلة  8اللالغ عددهن ) أكير من اإلناث 
( أكير من الذكور اللالغ عددهم )  % 40.0أنتر بنسلة  52متوسطة الجمال اللالغ عددهن ) 

 بنسلة  24
ً
 فإن الذكور اللالغ عددهم )  % 18.5ذكرا

ً
ا  بنسلة  16( وأيي 

ً
( أسوء  % 12.3ذكرا

ي الخ
ز
 ف
ً
 وأت  جماال

ً
أنتر  13ط من اإلناث ذوات الخطوط الغي  جميلة اللالغ عددهن ) يطا

 ( مما يعتز أن هناك تأثي  للجنس عىل جمال الخط .  % 10.0بنسلة 

 اإلجابة عىل السؤال الفرعي السادس والفرضية الرابعة : 

 من اجل اإلجابة عىل السؤال الفرعي السادس والذي نص عىل : 

ي متوسط  α≥  0.05ات داللة إحصائية عند مستوى ) / ه  توجد عالتة ارتلاطيم ذ 6س 
ز
( ف

ي   االنبساط   الوداعة   االنفتا  ( من مقياس 
درجات ك  من عام  ) العصابية   التفائز

ى للشخصية  لعينة الدراسة الكلية والدرجات الكلية لمح اور مقياس العوام  الخمسة الكي 
 الخط اليدوي الدارج ؟. 

ي نصت عىل أنه : ومن اجل اختبار الفرضية 
 اإلحصائية الرابعة والنر

ي متوسط  α≥  0.05/ ال توجد عالتة ارتلاطيم ذات داللة إحصائية عند مستوى )  4ف 
ز
( ف

ي   االنبساط   الوداعة   االنفتا  ( من مقياس 
درجات ك  من عام  ) العصابية   التفائز

ى للشخصية  لعينة الدراسة الكلية والدرج ات الكلية لمحاور مقياس العوام  الخمسة الكي 
 الخط اليدوي الدارج . 

 المجموع الكىلي درجات ك  من عام  ) العصابية   
ز سون بي  تم استخدام معام  ارتلاط بي 

ى للشخصية لعينة  ي   االنبساط   الوداعة   االنفتا  ( من مقياس العوام  الخمسة الكي 
التفائز

دوي الدارج محور ) التنسيق والتنميم (   الدراسة الكلية والدرجات الكلية لمقياس الخط الي
محور ) الكتابة بمالم  نوع يط ( والدرجة الكلية ) لمقياس الكتابة اليدوية ( والجدول التاىلي 

 ( يمهر نتائج التحلي  ومنم نجد :  12رتم ) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
للوظائف  عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالسكتة الدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
 ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)أو بداي                                                        . المؤدي إىل 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو أو ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

تحت العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي  الدم للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

للسكتة الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  االستعانة بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
ت

ر بالدماغ.   وتنتهي من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

ى للشخصية والدرجة الكلية ل  :  ز العوام  الخمسة الكي   معام  االرتلاط بي 
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 اليدوية

 الداللة االرتلاط الداللة االرتلاط الداللة االرتلاط
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غ .  0.235
 د

ي  – 2
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 د
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غ .  0.215
 د

 الوداعة – 4
0.346 0.01 0.239 0.01 0.308 0.01 

 0.146 غ . د 0.096 0.147 غ . د 0.138 131 االنفتا  – 5
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 د

 

ى من المستويات عدم وجود عالتة ارتلاطيم ذات داللة إحصائية عند أي مستو  – 1
ي   االنبساط   االنفتا  ( من مقياس 

ي درجة عوام  ) العصابية   التفائز
ز
اإلحصائية المعروفة ف
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ز
( ف
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ين (   فيما العالتة االرتلاطية لنفس  % 12.0بتلاين مفرس  ز المتغي  من العالتة االرتلاطية بي 
 ط ( بلغتالعام  ومحور ) الكتابة بمالم  نوع ي
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ز عام  الوداعة ودرجات مقياس الخط اليدوي الدارج الثالث .   داللة احصائية بي 
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ي    – 3
ي عوام  ) العصابية   التفائز

ز
 ف
ً
هذه النتيجة تؤكد عىل تحقق الفرضية الرابعة جزئيا

ي عام  ) الوداعة ( . 
ز
 كذلك ف

ً
 االنبساط   االنفتا  ( وعدم تحققها جزئيا

ي الجدول السابق رتم )  ومجم  النتائج – 4
ز
( تتسق مع نتائج اإلجابة عىل  12المعروضة ف

ي أكدت أن أصحاب الخطوط الجميلة والمتوسطة 
السؤال الفرغي الثالث والفرضية اخأوىل الت 

ي مع اإلجابة عىل السؤال 
 وداعة من اصحاب الخطوط غي  الجميلة   كما تتماسر

الجمال أكير
ي العوام  اخأربعة اخأيرى )  الفرغي اخأول الذي أظهر أن عينة

 
الدراسة الكلية أكير وداعة من باف

ي   االنبساط   االنفتا  ( . 
 العصابية   التفائز
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