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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية 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 السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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 أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 ملخص الدراسة

ز مؤوسسة  ي  حيث أجريت الدراسة عىل عينة من موظفي 
ناتشت هذه الدراسة مدى أهمية الرتابة اإلدارية وعالتتها باخأداء الوظيفز

ي المملكة العربية السعودية  بحيث تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الرت
ز
ي المؤوسسات للوصول اىل أداء وظيحكومية ف

ز
ي ابة ف

فز

 متكام . 

 : تعم  الرتابة عىل كشف االنحرافات وتصحيحها كما تزود تادة المنممات بتغذية راجعة ِصيغت مشكلة الدراسة عىل النحو التاىلي

ي تحديد اخأهداف المستقللية ووضع المعايي  أو المقاييس الالزمة
ز
 . تساعده ف

ز العديد من اخأساليب الرتابية االدارية ومستوى توصلت الدراسة بنتائج عدة أهمها  وجود عالتة ارتلاط طردية عالية موجلة بي 

ي المنممات. 
ز
ي ف
 تحسن اخأداء الوظيفز

.  مصطلحات الدراسة:  ي
الرتابة اإلدارية  اخأداء الوظيفز  

 

Abstract 

 

This study discussed the importance of administrative control and its relationship to job performance, as the study was 

conducted on a sample of employees of a government institution in the Kingdom of Saudi Arabia, so that the study derives 

its importance from the importance of oversight in institutions to reach an integrated job performance. 

The study problem was formulated as follows: Oversight works to detect and correct deviations and provides the leaders of 

organizations with feedback that helps them in determining future goals and setting the necessary standards or measures. 

The study reached several results, the most important of which is the existence of a positive high positive correlation 

between many administrative control methods and the level of improvement in job performance in organizations. 

Keywords: Administrative control, Job performance . 
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 أوال: مقدمة

اتيجية أو تكتيكية وإنما تد ي ي أيامنا هذه أحد القضايا الصعلة عىل اإلدارة العليا حيث ال يقترص عملها عىل أعمال إسي 
ز
ول طتعد الرتابة ف

ة مع مراعاة اخأهمية  ة وكبي  كة من الخطط والسياسات عملها إىل ك  صغي  النسبية لألشياء  ويطول أيضا العديد من مكونات الرسر

 وهي عنوان بحثنا هذا حيث 
ز ي الرتابة عىل أداء العاملي 

ز
اتيجيات ولع  من أهم ما تقوم بم الرتابة من أعمال هي دورها المهم ف

واالسي 

شف االنحرافات إن وجدت مع العم  عىل تصحيحها من يالل معرفة تقوم الرتابة بالتأكد من أن ما تم التخطيط لم هو ما تم تنفيذه وك

ي انحراف اخأداء وتقوم الرتابة بهذه المهمة من يالل مراح  ويطوات وهي "وضع المعايي  لألداء  تياس اخأداء   
ز
اخأسلاب الحقيقية ف

ا تصحي  االنحرافات.   مقارنة اخأداء بالمعايي  الموضوعة  وأيي 

ز من يالل ما يقومون بم من عمليات ومهام ومن يالل ما تقدم يت ض  أن هناك دور مهم للرتابة للوص  خأفض  أداء ممكن للعاملي 

وأنشطة لتحقيق أهداف المنممة بكفاءة وفاعلية وتكتم  هذه العملية من يالل الرتابة مديالت المهام واخأنشطة والعمليات 

 اي  المنممة. والمخرجات وبذلك تكون الرتابة ع  جميع مراح  العم  د

ي التخطيط والتنميم والتنسي
ز
 قوبما أن الرتابة االدارية تمث  أير حلقة من العملية اإلدارية  ف ي تتكام  مع الحلقات اخأيرى المتمثلة ف

يث ح والقيادة واتخاذ ترارات بحيث إن ك  عملية من العمليات اإلدارية تتداي  مع العمليات اخأيرى  دون انفصال لحلقة دون اخأيرى 

ي من وظائفها تياس مدى تحقيق 
ي تعتير من الحلقات اخأساسية للعملية اإلدارية  والت 

يصعب تحقيق الفعالية اإلدارية دون الرتابة الت 

ي حددتها عمليات التخطيط  كما يصعب عىل اإلدارة تحقيق أهدافها دون تيامها بوظيفة الرتابة عىل أكم  وجهم  ف ي 
اخأهداف الت 

ها للتحقق من المطابقة. تصنع معايي  ا  لقياس ومن ثم تختير

ي تأدية وظائفها  وتحقيق اخأهداف 
ز
ي وبمدى فاعلية وكفاءة المنممات ف

ي الوتت الحاضز بمفهوم اخأداء الوظيفز
ز
ايد االهتمام ف ز حيث يي 

ي وجدت من أجلها  سواء كانت هذه المنممات تجارية أو حرفية أو تربوية  ومن هذا المنطلق ج
ز عىل إدارة هذه المرجوة الت  كي 

اء الي 

ي لتضمن لها االستمرارية والنمو والتطور )الللوي  
المنممات بصورة تضمن لها الوصول إىل أهدافها من يالل رفع مستوى اخأداء الوظيفز

2008 .) 

: مشكلة البحث: 
ً
 ثانيا

ي تحديد اخأهداف المستقلليتعم  الرتابة عىل كشف االنحرافات وتصحيحها كما تزود تادة المنممات بتغذية راجعة 
ز
ة تساعده ف

 ووضع المعايي  أو المقاييس الالزمة. 

ي حيث تضع الرتابة المعايي  المثىل لألداء الذي تد يتحقق يالل العم  فيصب  الموظف عىل 
كما للرتابة دور مهم عىل االداء الوظيفز

ي أهداف 
ز
المنشأة  وحت  يسه  بعد ذلك تياس اخأعمال كان البد من دراية لما هو مطلوب  منم من أعمال ليحقق الكفاءة والفاعلية ف

 من ياللها نقف عىل أسلاب االنحراف عن اخأداء وك  ذلك بدون إفراط أو استلداد وباستخدام المرونة الممكنة 
ً
ي أيضا

الرتابة الت 
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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 السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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 أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز وأن لم يتم ذلك فقد تكون الرتابة عنرص هدام داي  المؤسسة ال عن لة رص بناء وعلية تتمث  مشكللمحافمة عىل رضز الموظفي 

 : ي اإلجابة عىل السؤال الرئيسي
ز
 اللحث ف

  
 ""ما عالقة الرقابة اإلدارية باألداء الوظيف 

 ويتفرع من هذا التساؤل األسئلة التالية: 

1 .  . ي
 ما هو تأثي  المعايي  الرتابية عىل اخأداء الوظيفز

2 .  . ي
 ما هو تأثي  اإلجراءات الرتابية عىل اخأداء الوظيفز

. ما هو تأث . 3 ي
 ي  تصحي  االنحرافات عىل اخأداء الوظيفز

4 .  . ي
 ما هو تأثي  الرتابة الذاتية عىل اخأداء الوظيفز

: فرضيات البحث: 
ً
 ثالثا

ي ويتفرع منها α≤0.05ه  توجد عالتة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) . 1
( لعالتة الرتابة اإلدارية باخأداء الوظيفز

 الفرضيات التالية: 

. α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )ه  توجد عالتة ذات  - ي
 ( للمعايي  الرتابية عىل اخأداء الوظيفز

. α≤0.05ه  توجد عالتة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - ي
 ( لإلجراءات الرتابية عىل اخأداء الوظيفز

. α≤0.05ه  توجد عالتة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - ي
 ( لتصحي  االنحرافات عىل اخأداء الوظيفز

. α≤0.05ه  توجد عالتة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - ي
 ( للرتابة الذاتية عىل اخأداء الوظيفز

 

: أهداف البحث: 
ً
 رابعا

1 .  . ي
 بيان مستوى تأثي  المعايي  الرتابية عىل اخأداء الوظيفز

.  التعرف عن تأثي  اإلجراءات الرتابية عىل اخأداء . 2 ي
 الوظيفز

3 .  . ي
 معرفة تأثي  تصحي  االنحرافات عىل اخأداء الوظيفز

4 .  . ي
 الكشف تأثي  الرتابة الذاتية عىل اخأداء الوظيفز

 

: أهمية البحث: 
ً
 خامسا

 أ: األهمية النظرية: 

ي دراستهم عير  -1
ز
ز ف ز القادمي  ي إثراء المكتلة العلمية بمراجع تساعد اللاحثي 

ز
الطالع عىل امن المتوتع أن تساهم هذه الدراسة ف

 النتائج والتوصيات. 

ي تطوير تدرات اللاحث اللحثية وفق المنهجية العلمية.  -2
ز
 من المتوتع أن تساهم الدراسة ف

  ب: األهمية التطبيقية: 

ي للمنممات.  . 1
ي تحسن االداء الوظيفز

ي معرفة المعايي  الرتابية الت 
ز
 من المنتمر أن تقدم الدراسة الحالية توصيات تسهم 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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية 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 السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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 أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي من يالل تطبيق الرتابة االدارية. تسليط الضوء  . 2
ز االداء الوظيفز  عىل أهم العوام  المؤدية إىل تحسي 

ي تواجم  . 3
ي كافة القطاعات اخأيرى والت 

ز
ي كون فوائدها المرتقلة ال تقترص االستفادة منها عىل مؤسستنا ب  ف

ز
تتجىل أهمية هذه الدراسة ف

ي بروز نفس تلك العالمات. 
ز
 تحديات مشابهة ف

: منهج
ً
 البحث:  سادسا

ي فهم أفض  وأدق لجوانب وأبعاد الماهرة موضوع الدراسة حيث يصفها 
ز
ي التحليىلي  الذي يفيد ف

طلقت الدراسة عىل المنهج الوصفز

 .
ً
 وكميا
ً
 ويعير عنها كيفيا

ً
 دتيقا

ً
 وصفا

ات البحث:  : متغير
ً
 سابعا

. المتغير التابع:  - ي
 اخأداء الوظيفز

 وتشتم  عىلالرتابة اإلدارية: المتغير المستقل: 

  المعايي  الرتابية 

  اإلجراءات الرتابية 

  تصحي  االنحرافات 

  الرتابة الذاتية 

ات اللحث1الشك  رتم )  ( يوض  متغي 
 

 

 

 

 :لبحثمصطلحات ا ثامنًا:

 

 للخطة الموضوعة والتعليمات الرقابة: 
ً
ء يحدث طلقا ي

ي فايلول بأنها: "تنطوي عىل التحقيق عما إذا كان ك  شر كما عرفها هيز

". الصادرة والملادئ المحددة  وإن غرضها 
ً
االشارة إىل نقاط الضعف واخأيطاء بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها مستقلال

 م(. 1998)العالق  

 بأول عملهم وتقييم لها  والمنفذين اإلدارية تنفيذ العمليات بمتابعة تعتز  بانها "وظيفة وتعرف الرقابة
ً
 إىل الهدف للوصول أوال

ي   "وتكلفم يطأ وأت دتة   وأكير  وتت  وأترص وجم  أفض  عىل المرسوم  م(2003)الحرئر

ي  المرسومة  للغاية تطابقها ومدى اإلدارة تانونية من تستهدف التأكد مستمرة "عملية بأنها تعرف :اإلدارية الرقابة
ز
 حدود الوتت ف

ز   م(. 1991والنتيجة المرجوة" )حبيش  المقررة والتكاليف المعي 

 المتغيرات الشخصية المتغير المستقل المتغير التابع

  المعايير الرقابية 
  اإلجراءات الرقابية 
  تصحيح االنحرافات 
  الرقابة الذاتية 

 

 العمر

 المؤهل لعلمي

 المسمى الوظيفي

 سنوات الخدمة
 

 األداء الوظيفي
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية 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 السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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 أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 لدرجة من بلوغ الفرد أو الفريق لألهداف المخططة. أي  يعرف بأنم "سج  النتائج المحققة  وسج االداء: 
ً
 عمليا

ً
يجسد سلوكا

 م(. 2004درجة االنجاز بكفاءة وفعالية")مصطفز  

  
: يعرف بأنم "نشاط يمكن الفرد من انجاز المهمة أو الهدف المخصصة لم بنجا  ويتوتف ذلك عىل القيود العادية االداء الوظيف 

 م(. 1995لمتاحة")المي   لالستخدام المعقول للموارد ا

   األداءكما تم تعريف 
ي  الوظيف 

ز
بتنفيذها"  أو مكلف بها متعهد أعمال وتحقيق وتنفيذ بأنم انجاز " أكسفورد تاموس ف

(Armstong, 2001) . 

 

: الدراسات السابقة: 
ً
 تاسعا

  لدى مديري المدارس 2016دراسة )شكري، -
  محافظة ( "الرقابة االدارية وعالقتها باألداء الوظيف 

 
الحكومية االساسية ف

 شمال الضفة الغربية من وجهات نظر المديرين أنفسهم. 

ي محافمة 
ز
ي لدى مديري المدارس الحكومية االساسية ف

هدفت الدراسة إىل التعرف درجة الرتابة المطلقة ودرجة االداء الوظيفز

ينة من جميع مديري المدراس الحكومية شمال الضفة الغربية من وجهات نمر المديرين أنفسهم حيث تكونت مجتمع الع

ي محافمة شمال الضفة الغربية والللغ عددهم )
ز
ي 454االساسية ومديراتها ف

ز
ز المدارس الحكومية االساسية ف  ومديرة موزعي 

ً
( مديرا

 ومديرة  كما استخدم ال229محافمة شمال الضفة الغربية  وتد أجريت عىل عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها )
ً
لاحث المنهج ( مديرا

 . ي التحليىلي
 الوصفز

ي  كما أظهرت النتائج وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 
ارتفاع مستوى الرتابة االدارية  كما أن هناك ارتفاع لواتع االداء الوظيفز

ي لدى مديري المدراس الحكومية االساسية. 
ز عملية الرتابة االدارية واالداء الوظيفز  بوجود عالتة بي 

: مواكلة التطورات العلمية واالساليب الرتابية الحديثة بصورة مستمرة بما يتفق مع متطللات التطور راسة بالتاىل  وأوصت الد

ي المؤسسة التعليمية 
ز
 للمدرين وخأصحاب القرار وصناعة ف

ً
ي  اعتماد نتائج الدراسة لتكون دليال

بوي االداري الفلسطيتز الي 

 الفلسطينية. 
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية 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 السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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 أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ".العامة عمل المؤسسات نجاح عىل اإلسالمية الرقابة تطبيق آثر" بعنوان 2010) والفرا، )بركات دراسة-
ي  اإلسالمية الرتابة أهمية مدى ما لتوضي  الدراسة هذه وهدفت

ز
 عن الدراسة هذه وتكلمت .المؤسسات العامة عم  نجا  ف

 عىل االستلانة اإلسالمية. وزعت الناحية من المالية والرتابة موضوع الرتابة تناولت كما المعاضة المالية والرتابة الرتابة تعريف

ي  العامة من المؤسسات موظف (180)
ز
ي  الدراسة هذه توصيات وتمثلت غزة تطاع ف

ز
ورة ف اتيجية تتبتز  وضع ضز  الرتابة فكرة اسي 

اتيجية هذه تطبيق عىل والعم  اإلسالمية  الرتابة تحقيق الرئيسي  هدفها يكون وبرامج تطبيق يطط يالل من بالتدرج االسي 

ورة عية ال بهيئة تسىم هيئة وجود وضز ي  المعامالت عليها تعرض حت   العليا اإلدارة ضمن تكون رتابة الرسر
لكي  الوزارة بها تقوم الت 

يعة أحكام وفق تتم أنها من تتأكد يلة فرض فمثال .الرسر  هذه عىل يعرض أن من البد آير أي أمر أو الديان أو المحروتات عىل ضز

 يتم حت   فقط استشاري ال وتنفيذي استشاري موتع الرتابة هيئة يكون موتع وأن إلغائم  أو اخأمر هذا تطبيق يتم حت   الهيئة

ي  القرارات تطبيق
ورة يتم اتخاذها  الت  ز  توفي   عىل العم  ضز ز  يجمعون الذين المختصي  ي  المعرفة بي 

ز
ي  الدينية والمعرفة اخأمور ف

ز
 ف

  اخأمور

ز  المدراء توعية عىل والعم  اإلدارية  ي  والعاملي 
ز
 أهمية عن تتحدث ومؤتمرات ندوات عقد يالل من بالرتابة اإلسالمية الوزارة ف

 .المفاجأة الرتابة تضية وتطبيق اإلسالمية  الرتابة وراء من تحقيقها الذي يمكن والمزايا اإلسالمية الرتابة

 

   األداء عىل اإلداري االنضباط م( "أثر2015دراسة )نوفل، -
   الوظيف 

 
   الحكومية الجامعية الكليات للعاملير  ف

 
 غزة" قطاع ف

ي  اخأداء عىل اإلداري االنضلاط أثر عىل التعرف اىل الدراسة هذه وهدفت
ي  الوظيفز

ز
ز ف  بقطاع الحكومية الجامعية الكلیات للعاملي 

افیة المناصب ذوي نمر وجهة من وذلك غزة  ي تلك اإلرسر
ز
ام :(كالتاىلي  هي  اإلداري االنضلاط ومماهر الكلیات  ف ز  باخأنممة االلي 

ز  ي  والقواني 
ز
ي  الواجب مقتضيات عىل العم   المحافمة ف

اهة واخأيالق بالقیم التحىلي  العم   عالتات الوظيفز ز  الحميدة  اليز

ي  والشفافية
ز
 العم (.  ف

افیة المناصب ذوي عىل الدراسة وتم تطبيق ي  اإلرسر
ز
 (100) تقريلا الدراسة أفراد وعددغزة  بقطاع الحكومية الجامعية الكلیات ف

ز  وموظفة موظفا  المنهج اللاحث الغرض  واستخدم لهذا يصيصا أعدت توزي    ع استلانة تم كلیات  حيث يمس عىل موزعي 

ي 
.  الوصفز  التحليىلي
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية 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 السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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 أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 

ز  توبة عالتة هنالك أن- ي  واخأداء اإلداري االنضلاط مماهر بي 
ز الوظيفز ي  للعاملي 

ز
 .الخمس الحكومية الجامعية الكلیات ف

ي  اخأداء عىل االداري االنضلاط مماهر للعض توي أثر هنالك بأن الدراسة كما أظهرت-
 الوظيفز

ز  ي  للعاملي 
ز
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية 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 السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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 أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: النتائج والتوصيات: 
ً
ا  عاشر

 : نتائج البحث

  المنممات بأهداف الرتابة وأهميتها يمث  أحد متطللات الرتابة االدارية. أن تنمية وغي 

  ة إن استجابة أفراد المنممة خأي تائد أو مدير ال تكون استجابة كاملة وملبية للرغلات إال إذا اتصف الراغي بحسن السي 

 والسلوك. 

  ي
ز
ات لتسهم ف ورة تطوير اخأساليب الرتابية وأدواتها بما يتفق مع المتغي    تحقيق جودة اخأداء والحد من االنحرافاتضز

 والعم  عىل عدم تكرارها. 

  .ز يمث  توجًها إدارًيا إيجابًيا لتفعي  نشاط الرتابة لرفع مستوى تحسن اخأداء  إن تنمية الرتابة الذاتية للعاملي 

 ز العديد من اخأساليب الرتابية االدارية ومستوى ت ي وجود عالتة ارتلاط طردية عالية موجلة بي 
ز
ي ف
 حسن اخأداء الوظيفز

 المنممات. 

 التوصيات: 

ي المنممة دون استثناء.  -1
ز
ز ف  التأكيد عىل أن تطبيق الرتابة االدارية عىل جميع العاملي 

ي المنممات.  -2
ز
ي ف
ي الرتابة االدارية يزيد من تيمة االداء الوظيفز

ي معائز
 تبتز

ي  والذي الذاتية الرتابة ملدأ تشجيع -3
ي أن هذا نولك نفسم  إنسان ك  يراتب أن يعتز

 .الرئاسية الرتابة دور نتناش ال يعتز

ي برامج -4
ورة تعزيز ثقافة الرتابة االدارية من يالل تبتز  دراسات إلعداد اللحثية المراكز مع علمية وعملية  والتعاون ضز

ي للمنممات. 
ز االداء الوظيفز ي تحسي 

ز
 متعلقة بالرتابة ودورها ف
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