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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الد
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت راسافي 

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 من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 الدراسة  ملخص
ي تهدف إىل 

ز
ي غاية االهمية ف

ز
ي ضابط لكافة أنشطتها، من هنا تعد الرقابة أداة إدارية ف ة من نظام رقائ 

ز ال تخلو مؤسسة ناجحة ومتمي 

ي قد تحدث أثناء خالل العمليات االدارية المختلفة، 
ها، وتعمل الكشف عن االنحرافات الت  ي تأثي 

وتعمل إىل منع حدوثها أو تالشر

 للخطط المرسومة لضمان تحقيق أعىل كفاءة وفاعلية، والحفاظ عىل مقدرات المنظمة. 
ً
 عىل تصحيح مسارها وفقا

ي  الرقابية والعملية المنظمات من للعديد  الرئيسية المشكلة تعتي   الرقابة زالت ما 
ز
ة، المشاري    ع ف  بالنظام فقط رتبطت ال  ف ي  الكبي 

ي  ، واألساليب الرقائ  ي  واألهداف بالخطط بل القيادية والهيكل التنظيىمي
 بعملية اإلسالم المنظمة. كما اهتم المركزية القوة تعتي   الت 

 .اإلداري العمل عىل أهمية لها من لما كبي   بشكل الرقابة

ي 
ز
ي يبينها االسالم الحنيف، وذلك ف

ها، تسيي  أمور الدولة االسالمية بجميع مكونت يهدف هذا البحث للتعرف عىل المفاهيم الت 

 أنها مبنية عىل القرءان والسنة النبوية. 
ً
 إضافة لكيفية االستفادة من هذه المفاهيم لتطبيقها عىل المنظمات كافة خصوصا

.  مصطلحات البحث:  ي  الرقابة، أداء المنظمات، النظام الرقائ 

 

 

Abstract 

A successful and distinguished institution is not devoid of a control system that controls all its activities. Hence, 

oversight is an extremely important administrative tool aimed at detecting deviations that may occur during various 

administrative processes, and works to prevent their occurrence or their effects from fading, and to correct its course 

according to the plans Painted to ensure the highest efficiency and effectiveness, and to preserve the organization's 

capabilities. 

Control is still considered the main problem for many organizations and the oversight process in large projects. It is 

not only related to the regulatory system, leadership styles and organizational structure, but to the plans and goals that 

are the central organized force. Islam also cared greatly about the oversight process because of its importance for 

administrative work. 

This research aims to identify the concepts that are shown by true Islam, in the conduct of the affairs of the Islamic 

state with all its component, in addition to how to take advantage of these concepts to apply them to all organizations, 

especially as they are based on the Qur’an and the Sunnah of the Prophet. 

 

Keywords: Oversight, Organization performance, Regulatory system. 
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 مقدمة: ال
يعتنا االسالمية بإتقان العمل حيث قال رسول  أن يتقنم "  هللا صىل هللا أمرتنا رسر

ً
عليم وسلم " إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال

ز عىل ممارسة  1113) )الصحيحة،  المسلمي 
ً
فهو يحسن القيام بمهنتم وعباداتم، وقال عمر بن الخطاب رضز هللا عنم مشجعا

" ي  الرقابة: "إن أحب الناس إىل من رفع إىل عيوئ 

ان قياس  ز ي المنظمة، ف ي مي 
ز
ز الساهرة عىل سي  اإلعمال ومجريات األمور ف ي الرقابة بمتابعة ومالحظة االداء، وتعي  بمثابة العي 

تعتز

ي ظل تطور العمل اإلداري وزيادة 
ز
ايد خاصة ف ز ي آن واحد، وقد حظيت الرقابة باهتمام مي 

ز
االداء، ويمتاز موضوع باألصالة والحداثة ف

ي ف ي بمثابة وظيفة دائمة وعملية ذاتية حجم وتخصص المرسر 
ي كافة مجاالت النشا  اإلنسائز

ز
وعات االقتصادية، وتدخل ف

 مستمرة. 

ز  األساسية الدعائم أهم من الرقابة وتعد  الحديثة، اإلدارة أركان أحد وجم، باعتبارها أكمل عىل بواجبها القيام من منظمة أي لتمكي 

ي  الفاعلة أذرعها وأحد
ز
ي  المساعد لدورها باإلضافة أصولها، المنظمة وحماية سالمة عىل المحافظة ف

ز
 والتخطيط القرارات اتخاذ ف

 م(. 2004المتاحة )ابراهيم،  للموارد األمثل األداء واالستغالل وتقويم والتوجيم

ي  المواضيع أهم من الرقابة وتعد
ة من لها لما وذلك فيها الكتابة تتم أن يجب الت  ي  اإلدارة وسيلة ف ي  أهمية كبي 

ز
 التنفيذ متابعة ف

  تتم األنشطة أن من والتحقق
ً
  تنفيذا ستنفذ القرارات والتعليمات وأن للخطط المقرة وفقا

ً
 سوف المرغوبة األهداف وأن سليما

 وقوعها قبل المشكلة يستخدم لعالج ما فمنها االصناف من مجموعة االنحرافات. وللرقابة لكشف اإلدارة وسيلة كما أنها تتحقق،

 موجود غي   أخر نوع وهناك .وقوعها بعد المشكلة لعالج ما يستخدم ومنها المشكلة وقوع أثناء المشكلة لعالج يستخدم ما ومنها

ي 
ز
ي  يتمثل الوضعية وهو اإلدارة ف

ز
ز بم الذي الذاتية الرقابة ف ها.  عن اإلسالمية اإلدارة يمي   غي 

 

 مصطلحات البحث: 

 الرقابة: 

ي فايلول   للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة  الرقابةعرف هيز
ً
ء يحدث طبقا ي

بأنها: "تنطوي عىل التحقيق عما إذا كان كل شر

". )العالق، 
ً
والمبادئ المحددة، وإن غرضها االشارة إىل نقا  الضعف واألخطاء بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها مستقبال

 م(. 1998

  االسالم: 
 
 الرقابة ف

فة إدارية فردية وجماعية ومهمتها متابعة النشا  اإلداري وفحصة داخل المنظمة بموضوع بهدف ( وظي2000عرفها )االشعري، 

 لقول 
ً
وعية العملية اإلدارية أداء ووسيلة وغاية، وتنفيذ للواجب وانقيادا التقويم أو التغيي  عند اللزوم وذلك للتأكد من سالمة ومرسر

: "والذين هم ز ي وصف المؤمني 
ز
 (. 8ألماناتهم وعهدهم راعون")المؤمنون، اآلية  هللا تبارك وتعاىل وف

ز أبوداود، ج  لقول المصطفز صىل هللا عليم وسلم: " كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيتم")سيز
ً
 للمسئولية وامتثاال

ً
، 3واستشعارا

 (343ص
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز المستمر لإلنجازات أو النشاطات ضمن أي نظام وهو مفهوم لقياس الناتجتحسي   األداء:  ، من عملية معينة او إجراء  هو التحسي 

 ، من ثم تعديل لزيادة االنتاجية والكفاءة، وهذا المفهوم إما أن يطبق عىل األداء التنظيىمي أو المشاري    ع التجارية )ادريس والمرشي

 م(. 2005

  االسالم
 
 الرقابة ف

 تعريف الرقابة: 

والتعليمات الصادرة والمبادئ  المقررة، الخطة يطابق يحدث ما بأن "هي التحقق الرقابة بأنها) فيول (اإلدارة عالم وعرف

 م(. 2012السارية")عواد، 

ي محاوالتهم للتأكد من أن العمليات الفعلية تطابق أو 
ز
ي يقوم بها المديرون ف

كما تعريف الرقابة بأنها: تتضمن جميع االنشطة الت 

 م(2011تماثل العمليات المخططة" )ديري، 

 ن جه د م نظم لوض ع مع ايي  األداء م ع أهداف التخطيط لتصميم نظم معلومات تغذية عكسية، الرقاب ة بأنه ا: بعب ارة ع وتعرف

لمقارنة اإلنجاز الفعل ي بالمع ايي  المح ددة مسبقا، لتقدير ما إذا كان هناك انحرافات وتحديد أهميتها التخاذ أي عمل مطلوب، 

دامها ب  أكير الط  رق فاعلي  ة وكف  اءة ممكن  ة ف  ي تحقي  ق أه  داف المنظمة )عوض، للتأكيد من أن، جمي  ع م  وارد المنظم  ة ي  تم اس  تخ

 م(. 2012

 المسؤولية والمقصود عىل اإلسالم شدد ولهذا .اإلداري العمل عىل أهمية من لم لما كبي   بشكل الرقابة بعملية اإلسالم اهتم ولقد

 م(2009،المتحققة )بحر  والترصفات األفعال نتائج تحمل بها

  االسالم:  . 1
 
 مفهوم الرقابة ف

ي صىل هللا عليم وسلم ودعمها من بعده الخلفاء الراشدون ومن خلفهم من خلفاء  ي أسس أركانها النت 
اطورية اإلسالمية الت  أن اإلمي 

 طويلة، ولقد عرفت اإلدارة اإلسالمية مفاهيم الوظيفة العامة وكيفية توظيفها واألسس السليمة للخدمة 
ً
ز استقرت قرونا المسلمي 

ز عمالة "وظيفة" التفويض المدنية. كما أنها طب ي طلب الوظيفة العامة، كذلك فرقت بي 
ز
قت مبدأ تكافؤ الفرص واختيار األصلح ف

ي عرفتها اإلدارة الحديثة بصورة التفرقة ب
ي ال اجتهاد فيها، وهذه التفرقة هي الت 

ي الرأي وعمالم التنفيذ الت 
ز
ي تتطلب االجتهاد ف

ز والت   ي 

ي الدولة اإلسالمية مبدأ تفويض وظائف االستشارة ووظائف التنفيذ. ون
ز
 التساع الدولة اإلسالمية فقد عرفت اإلدارة العامة ف

ً
ظرا

السلطات، وإعطاء الوالة عىل األمصار سلطات مطلقة كوسيلة لتحقيق كفاءة اإلدارة المحلية. كما عرفت نظام الحوافز وتحديد 

 وسائل التدر 
ً
ي الدواوين، وتمثل الدواوين األجهالمسؤولية وروابطها بالوظيفة العامة، وعرفت أيضا

ز
ز ف ز والعاملي  زة يب وتنمية اإلداريي 

ي تقوم عىل تنفيذ أوامر الخليفة ووزرائم وحكام األقاليم. ولقد نمت الدواوين وتطورت بنمو الدولة اإلسالمية 
اإلدارية التنفيذية الت 

وقراطية وتعقد مشكالتها وما صحب اتساع الدولة اإلسالمية من نمو الحواجز ومراك . ومع توسع الدولة ونمو البي  ي
ز التجمع السكائز

، فأصبح الجهاز اإلداري للدولة العباسية جهاز  ي العرص العباشي
ز
فيها تعددت الدواوين ولقد بلغت الذروة من التعدد واالتساع ف

 يبدأ من القمة بالوزير وينت ي بصغار المحررين والكتاب 
ز  من الموظفي 

ً
 متصال

ً
وقراطيا  . )م1997ر وآخرون، )النمبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الد
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت راسافي 

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 من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز النظام اإلداري للدولة اإلسالمية بمحاولتم التالؤم مع ما جاء بم اإلسالم من تعاليم وإرشادات وأحكام، حيث مثل والية  ولقد تمي 

ي النظام اإلداري للدولة اإلسالمية، حيث بلغا من الدقة والت
ز
ز ما قالحسبة ووالية المظالم محاولة تجريبية فائقة للرقابة الشاملة ف ني 

 
 
ي الدولة اإلسالمية. وعليم نجد أن الفكر اإلسالمي بمثل أرف

ز
يعة اإلسالمية عىل الفكر اإلداري ف يوضح مدى تأثي  مبادئ وأسس الرسر

ه من الفكر اإلداري الحديث والمعاض، ومن أهم هذه السمات  ي يتسم بها عن غي 
مراحل التنظيم والنظريات اإلدارية الت 

ي عالمنا  والخصائص وجود عالقة
ز
ز العقيدة اإللهية وهو أمر تفتقر إليم نظريات اإلدارة ف ي اإلسالم وبي 

ز
ز الفكر اإلداري ف قوية بي 

ز هذه النظريات بأي عقيدة أو إيمان أو أخالق مما يجعلها تقف عاجزة عن تقديم تفسي  مقنع أو إيجاد  المعاض، حيث ال ارتبا  بي 

ي 
ز
م باألخالقيات والقيم الروحية والدينية مما تقويم عمىلي لسلوك الفرد داخل الجماعة. ف ز  نجد أن الفكر اإلداري اإلسالمي يلي 

ز  حي 

ي ُيبتز عليها الفكر اإلداري 
ي كل زمان ومكان، كما أن هناك العديد من المبادئ الت 

ز
 يصلح للتطبيق العمىلي ف

ً
 متكامال

ً
جعل منم فكرا

يعة اإلسالمية ومن أهم ه ستف  من الرسر
ُ
ي ت
 . م(1997: )النمر وآخرون، ذه المبادئ ما يىلي اإلسالمي والت 

 

مراعاة المسلم لدينم فيما يوكل إليم من مهام وأعمال وذلك إلحساسم بوجود رقابة عليا من هللا سبحانم وتعاىل، ورقابة  . 1

ه الخي المستمد من العقيدة الدينية والقيم الروحية  .ذاتية بوحي من ضمي 

ي تعامالت الفرد  . 2
ز
  األخذ بمبدأ الشورى ف

ً
ي المسؤولية تحقيقا

ز
ورة المشاركة ف المسلم مع رؤسائم ومرؤوسيم مما يدفعم إىل ضز

 .للمبدأ اإلداري السلطة بقدر المسؤولية

ي تاريخم . 3
ز
ي عرفم اإلنسان ف  .االهتمام بالرقابة الذاتية وهو أقوى مبدأ رقائ 

[ ومن األهمية تطبيق مبدأ تقسم العمل، ومبدأ الجدارة واألمانة، ومبدأ اختيار األصلح ]إن  . 4 ز خي  من استأجرت القوى األمي 

 لقول الرسول 
ً
ز اإلداري قد قام من اإلدارة اإلسالمية عىل منح الموظف األجر الذي يتناسب مع عملم مصداقا القول إن مبدأ التحفي 

 صىل هللا عليم وسلم )أعطوا األجي  حقم قبل أن يجف عرقم(. 

ي ثالث مستويات "المسؤولية أكد اإلسالم عىل المسؤولية المقصود بها تحم
ز
ل نتائج الترصفات واألفعال المتحققة فعال، وتقع ف

 (2009المسؤولية اإلدارية" )بحر، -المسؤولية الجماعية-الذاتية

ي الرقابة فكل فرد مسئول عن أفعالم أمام هللا حيث قال -1
ز
ي ة مبدأ مهم ف

المسؤولية الذاتية: المسؤولية عن األفعال والترصفات الذائ 

" )سورة الطور، اآلية ت ز  (21عاىلي "كل امرئ بما كسب رهي 

المسؤولية الجماعية: المقصود رقابة الجماعة عىل الفرد وهي تأكيد ألهمية الرقابة الخارجية حيث قال تعاىلي "والمؤمنون -2

 (71والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر")سورة التوبة، اآلية 

ي شؤونهم وبالتاىلي فهو -3
ز
ز يكون مسئوال أمام هللا ف المسؤولية اإلدارية: وهي مسؤولية الحاكم عن رعيتم فمن توىل أمر المسلمي 

يعة وحدود هللا وبالتاىلي فإن سلطتم مقيدة بتلك األحكام وبتحقيق 
مسئول أمام الناس وأمام رئيسم عن المحافظة عىل أحكام الرسر

ز حيث يقول  (. 49هللا تعاىل "وأن احكم بينهم بما انزل هللا" )سورة المائدة، اآلية  مصالح المسلمي 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  البحث ال – ولالعدد األ – ثالثالمجلد ال

 
    – 15                                                                    (   - 1017) ص:  ثان

 
  م 2019 – كانون الثان

        

14 
  تحسي   أداء                                                                                  الشمري

 
  اإلسالم ودورها ف

 
 المنظماتالرقابة ف

                                                                                

www.ijssp.com                                                                                                                                                                   International Journal of Scientific Studies Publishing                                                                                                                                                                                    

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الد
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت راسافي 

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 من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  لقران الكريم: 
 
 مدلول الرقابة ف

ي  ورد فقد
ز
ي  تعدد إىل يشي   ما الكريم القرآن ف

ْوٍل  :"وجل عز قولم ذلك ومن .ة المتعدد وترصيفاتها) )رقابة كلمة معائز
َ
 ِمن ق

ُ
ِفظ
ْ
ا َيل م ة

 
َ
ْيِم َرِقيٌب ع

َ
د
َ
 ل
 ة
 ِإَّل

ٌ
 .اإلنسان ترصفات لكل إىل الحفظ هنا المعتز  ويشي  )١٨ اآلية )ق، "ِتيد

" )الدخان، اآلية         
َ
ِقُبون
َ
ْرت ُهم مُّ

 ة
ِقْب ِإن

َ
اْرت
َ
ي موضع آخر من كتاب هللا يقول الموىل سبحانم وتعاىل: "ف

ز
 (. 59وف

 
 ة
ولقد أشار القرآن الكريم إىل أن هللا يبعث مالئكة لتسجيل ترصفات وسلوكيات الناس كأساس للرقابة والمحاسبة، فقال تعاىل:" َوِإن

زَ ) َحاِفِظي 
َ
ْم ل
ُ
ْيك
َ
ل
َ
زَ )10ع اِتِبي 

َ
 )11( ِكَراًما ك

َ
ون
ُ
َعل
ْ
ف
َ
 َما ت
َ
ُمون
َ
 (. 12-10(" )سورة االنفطار، اآليات 12( َيْعل

ْم َرِقيًبا" )النساء، اآلية كما بينت اآلي
ُ
ْيك
َ
ل
َ
 ع
َ
ان
َ
َ ك
ه
 اَّلل
 ة
ي سورة النساء " ِإن

ز
ي  الرقابة معتز  ( وتدلل1ة الكريمة ف

ز
 محاسبة :هو اآلية هذه ف

 لجميع نشاطاتهم.  وتعاىل سبحانم مراقبتم طريق عن وذلك لعباده سبحانم وتعاىل هللا

ي القرآن نفقد وإحصاء األعمال واألشياء عىل الناس ثم تعريفها لهم يستنبط من اآليات السابقة أن لفظ الرقابة والرقيب يع
ز
ي ف
تز

 ، ، ومرشي غي . )الي 
ز امهم بالقواعد والمعايي  الموضوعة من قبل هللا رب العالمي  ز

 (. 410ه: ص 1416بغرض المحافظة ولضمان الي 

 

  السنة النبوية: 
 
 مدلول الرقابة ف

ي السنة النبوية العديد من األحادي
ز
ي االسالم، قال رسول هللا صىل هللا عليم وسلم حيث ورد ف

ز
ي تفصل وتوضح مدلول الرقابة ف

ث الت 

عندما سئل عن االحسان، قال: ))أن تعبد هللا كأنك تراه فان لم تكن تراه فانم يراك((. ويفيد هذا الحديث أن المسلم يجب ان 

ي الحديث قال رسول 
ز
ي كل حال. كما ورد ف

ز
 هللا صىل هللا عليم وسلم: ))ما منكم من أحد اال ويسالميستحرصز عظمة هللا ومراقبتم ف

ز هللا حجاب وال ترجمان((. متفق عليم. وتوضح هذه األحاديث المراقبة  ز ليس بينم وبي  ي االسالم.  رب العالمي 
ز
 الذاتية ف

. من هذه األحاديث يفة أحاديث تشي  اىل الرقابة الخارجية بواسطة الغي  ليم وسلم: قولم صىل هللا ع كما ورد بالسنة النبوية الرسر

ه بيده، فان لم يستطع فبلسانم، فان لم يستطع فبقلبم وذلك أضعف االيمان((. متفق عليم.   ))من رأى منكم منكرا فليغي 

ي إال أعىط سبعة نجباء رقباء" )ابن حنبل: ج  ي صىل هللا عليم وسلم قولم: "وما من نت   (. ٨٨ه، ص  ١٣٦٨، ١وورد عن النت 

حاديث السابقة أن مفهوم الرقابة هو أن تالحظ االعمال والترصفات بواسطة ذات الفرد او بواسطة الغي  للتأكد من يستنبط من األ 

عم هللا وبيان الضالل وسببم وسبل عالجم.   أنها تسي  حسب ما رسر

 

 :  مدلول الرقابة عند فقهاء المسلمي  

ي هذه الدنيا 
ز
: )أفضل ما يلزم االنسان نفسم ف ي ي بيان مدلول الرقابة، فعىل سبيل المثال قال عثمان المغرئ 

ز
لقد تعددت أقوال فقهاء ف

مذي: )اجعل مراقبتك لمن ال يغيب نظره اليك، واجعل شكرك لمن ال تنقطع نفسم  هو المحاسبة والمراقبة...(، وقال محمد بن الي 

ز )إذا كان عنك، واجعل طاعتك لم ن ال يستغتز عنم، واجعل خضوعك لمن ال تخرج عن ملكم وسلطانم(. وقال أحد الصالحي 

ز )أفضل الطاعات مراقبة الحق عىل دوام االوقات(. كما قال سفيان  ه(. وقال أحد الصالحي  سيدي هللا رقيبا عىل فال اباىلي بغي 

 الرجاء ممن ال عليك الوفاء، وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة(. الثوري: )عليك بالمراقبة ممن ال يخفز عليم خافية، وعليك ب
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الد
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت راسافي 

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 من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مجال الرقابة  
ز
ي ان يراقب الفرد نفسم بنفسم. وف

ي تعتز
يستنبط من االقوال السابقة ان الفقهاء يركزون عىل مراقبة الذاتية والت 

ي تالخارجية بواسطة الغي  سواء وىلي االمر للناس او مراقبة الناس لوىلي االمر، يرى فق
ز انها من الفروض الحتمية الت  تعلق هاء المسلمي 

، ج بأصول الدين وليس ان تتخىل عنها او ان تتهاون فيها.   (. 2339: ص5)الغزاىلي

 

  االدارة االسالمية: 
 
 الرقابة ف

 الرقابة الذاتية: -1

ن عند هللا أو والمعايي  الموضوعة مقدما متقوم عىل فكرة أن يقوم الفرد بمراقبة نفسم بنفسم وذلك للتأكد انم يسي  وفقا للقواعد 

ز وبيان الضالل واالنحراف وسببم وسبل عالجم، فعىل سبيل المثال يقوم  من عند رسولم الكريم أو من عند أوىلي االمر من المؤمني 

فرد بالعمل أو ن يهم الالفرد بمقارنة أدائم الفعىلي باألداء الواجب ان يكون وبيان االنحراف وسببم وسبل عالجم. وقد يتم ذلك قبل ا

ي مجال المعامالت، واساس هذا النوع من الرقابة هو وجود القلب المؤمن الخي اليقظ الذي يخاف 
ز
ي المجال العبادات أو ف

ز
بعده أو ف

، ومرشي  غي ي كل تحركاتم وسكنات. )الي 
ز
 . ه(1416، هللا ويستشعر صاحبم أن هللا يراقبم ف

ية، ف ي رقابة 
، من خالل إرساء قواعد وأسس للعمل وإنماء المال، أي تنبع من النفس البرسر ز ي نفوس المسلمي 

ز
ذاتية زرعها اإلسالم ف

. القرآن الكريم  ي
ز
، وهذه القواعد سواء ما ورد منها ف ي اكتفاء برقابة هللا سبحانم وتعاىلي  ربم دون رقيب خارح 

ز يطبقها المسلم بينم وبي 

فة من شأنها حماية األموال وتنفيذ ا  ألعمال عىل أكمل وجم. أو السنة المرسر

 : ي القرآن الكريم، قولم تعاىلي
ز
ي وردت بشأنها ف

 ومن القواعد الت 

ي هللا عملكم ورسولم والمؤمنون " )التوبة، اآلية   (. 105وقول هللا تعاىل: " وقل اعملوا فسي 

 ")القيامة، اآلية 
ٌ
ة َ ِسِم َبِصي 

ْ
ف
َ
ٰ ن
َ
ىل
َ
 ع
ُ
نَسان ِ

ْ
 (14وقولم تعاىل " َبِل اإل

ي نفس المسلم الحق تجعل يتقن العمل دون رقيب إال هللا. )كالب، فالرقابة ال
ز
 م(. 2004داخلية ف

 

افية: -3         الرقابة االدارية االشر

كة،  افية تقوم عىل ربا  المصلحة المشي  ي العمل وهي رقابة إرسر
ز
وع وقادة المنظمة عىل أفرادها وسلوكهم ف وهي رقابة مديري المرسر

ي الجميع روح الفري
ز
مثل " : ق والتعاون والتضامن واإلخاء وهو ما ورد فيم حديث الرسول صىل هللا عليم وسلم حيث قالوتقوي ف

ي أسفلها 
ز
القائم عىل حدود هللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا عىل سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذين ف

 ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وغن أخذوا إذا استقوا عىل مروا عىل من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرق
ً
ي نصيبنا خرقا

ز
نا ف

" رواه البخاري
ً
 . عىل أيديهم نجوا ونجوا جميعا

ً
 طيبا
ً
ي اإلسالم رقابة مزدوجة تجعل من القائد قدوة راشدة ومثال

ز
والرقابة اإلدارية ف

عرفة ومن الخلق القويم ما يؤهلم للقيام بهذه الوظيفة، حت  ال يحتذى بم من جانب مرؤوسيم، ولديم من اإلدراك والوغي من الم

ي قولم 
ز
ي بمثلها، وهو ما ن  هللا سبحانم وتعاىل عنم ف

يكون كمن يأمر مرؤوسيم بأعمال وال يفعلها وينهاهم عن سلوكيات وهو يأئ 

 تعاىل
َ
ْم ت

ُ
نت
َ
ْم َوأ

ُ
َسك

ُ
نف
َ
 أ
َ
نَسْون

َ
ِّ َوت ِبِ

ْ
اَس ِبال

َّ
 الن

َ
ُمُرون

ْ
أ
َ
ت
َ
 : ))أ

َ
اب

َ
ِكت
ْ
 ال
َ
ون

ُ
ل
ْ
  ت

 
ۚ  

َ
ل
َ
ف
َ
(( )البقرة، اآلية  أ

َ
ون

ُ
ْعِقل

َ
 (. 44ت
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الد
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت راسافي 

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 من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
ي اإلسالم ليست رقابة عالجية لألخطاء أو أوجم القصور واالنحراف ف

ز
اتجاه ، ولكنها رقابة وقائية تتنبأ باالداءوالرقابة اإلدارية ف

  المسار 
 
 معالجتم قبل أن يحدث أو يقع االنحراف فيكون ذلك وتتوقع أين تكمن مواطن الزلل أو مناطق القصور فتبادر إىل األدان

ي األثر:) العاقل من يحتال لألمر قبل أن يقع ال بعد 
ز
وقاية وحماية للمنظمة اإلدارية من حدوثم ومن تكلفة هذا الحدوث، فقد ورد ف

افية اإلدارية رقابة تقف عند سلو  ي االوسط عن انس بن مالك .والرقابة اإلرسر
ز
ي ف
ائز ها تمتد إىل ، بل إنأداء العاملي   ك و أن وقع( الطي 

ي تحكم هذا العمل ونقدها ومعالجة القصور فيها، والحكم عىل مدى تناسبها مع احتياجات العمل، ومع 
اللوائح والنظم والقواعد الت 

ي المنظمة، اإلدارية، فضال عن تقرير األجور والمرتبات والحوافز والمكآفات وليس فقط الجزاء
ز
ز ف ل تطوير ات من أجقدرات العاملي 

 لقول هللا تعاىل   األداء
ً
ز المجدين للتجديد واالبتكار إعماال ز العاملي   وتجويده وتحفي 

ْ
ا "َمن

ً
ِمَل َصاِلح

َ
ن ع ر   مِّ

َ
ك
َ
ْو  ذ

َ
ث   أ

ْ
ن
ُ
  أ

ٌ
ِمن

ْ
َو ُمؤ

ُ
َوه

 
ً
َبة يِّ

َ
 ط
ً
َياة

َ
 ح
ُ
ه
َّ
ن
َ
ِيي
ْ
ح
ُ
ن
َ
ل
َ
  ف

 
ۚ  

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
وا ي

ُ
ان
َ
َسِن َما ك

ْ
ح
َ
م ِبأ

ُ
َره

ْ
ج
َ
ْم أ

ُ
ه
َّ
ن
َ
ِزي
ْ
ج
َ
ن
َ
افية (. 97" )النحل، اآلية  َول ومن هنا فإن الرقابة اإلدارية اإلرسر

 كان موقعم أن يعمل  هي رقابة واعية ومدركة ألهمية أن
ً
ي حالة رضا وإخالص، ومن هنا يجب عىل القائد اإلداري أيا

ز
يكون العاملون ف

ي هللا عنم وأرضاه حيث قال
ز عمر بن الخطاب رضز شادا بتوجيهات أمي  المؤمني 

ز معم وتحت قيادتم اسي  )إن هللا  : عىل إثابة العاملي 

، استخلفا عىل عباده لسد جوعهم وعورتهم وتوفر حرفتهم ، ومرشي غي  ه(. 1416(. )الي 

 

 

 خاتمة

ورة وجود رؤية  ي المنظمات الن مصادرها القرءان والسنة النبوية، مع ضز
ز
ي الرقابة بالمفهوم االسالمي يزيد من قيمة االداء ف

ي معائز
تبتز

ي المستقبل حول تحول ثقافة المؤسسات للمبادئ االسالمية ال
ز
امية، مع سمستقبلية وخطة مرحلية متدرجة للوصول إليها ف

ي  والذي الذاتية الرقابة مبدأ تشجيع
ي أن هذا ولكن نفسم، إنسان كل يراقب أن يعتز

الرئاسية، كما نستنتج  الرقابة دور نتناش ال يعتز

ز أداء المنظمة،  ز جودة القرارات وتحسي  ي تحسي 
ز
من هذا البحث دور نظم الرقابة وتطوره اإلداري ورفع األداء المؤسسي يساهم ف

 تشجيع ورسعة الق رارات ودقتها، واختصار الوقت والجهد، والحفز وال

ز أداء العمل، قد توفرت منذ أربعة عرسر قرنا منذ بزوغ فجر االسالم، عدا استخدام  حيث أن استخدام الوسائل الرقابة لتحسي 

ي النظام اإلسالمي 
ز
 .أو التقليل منم األساليب الحديثة، والذي لم يؤثر غيابها عىل فاعلية نظ ام الرقابة الداخلية ف

 

 

 

 

 

 المراجع

 مراجع اللغة العربية
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الد
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت راسافي 

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 من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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