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ي الحد من ر دو     شبات                

 
ي األ الفساد اإلداري  مظاهر   الرقابة الداخلية ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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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 : الملخص

ي قطاع غزةالتعرف الدراسة اىل تهدف     
ي مستشفز القدس فز

ي الحد من مظاهر الفساد اإلداري فز
  ، عىل دور الرقابة الداخلية فز

ز  ، ولتحقيق أهداف  للدراسة وقد وظف ،فلسطي  ي التحليىلي
والمقابلة  باستخدام االستبانة   ثقام الباح الدراسةالمنهج الوصفز

  67)عىل عينة مكونة من  الدراسة ، وأجريتلجمع البياناتكأدوات 
 
ي المستشفز من أصل (موظفا

ز فز  أي بنسبة (84) من العاملي 

ي لجميع فقرات : إىل عدة نتائج، من أهمها  الدراسة ت، وقد توصل(% 80) ي النست  (  % 76) الرقابة الداخليةأن المتوسط الحسائ 

ز  كما وأظهرت النتائج  ,(% 80) بنسبة والحد من مظاهر الفساد اإلداري بعدي الرقابة وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بي 

ة من ومن ثم ، (0.829) الداخلية والحد من مظاهر الفساد اإلداري بنسبة أوصت الدراسة بتعزيز الوغي لدور الرقابة والمخاطر الكبي 

ي االهلية
ي المشافز

 . مظاهر الفساد اإلداري فز

، نظام الرقابة، وظائف اإلدارة، الرقابة الداخلية، الفساد اإلداري، ) :الكلمات المفتاحية ي قطاع الفساد المالي
 
مستشف  القدس ف

 (غزة

 

[The Role of Internal Control Reducing Manifestations of Administrative Corruption 

in Private Hospitals] 

[Dr. Jalal Ismail Shabat] 

[Applied Study: Al-Quds Hospital, Gaza Strip, Palestine] 
 

Abstract: 

    The study aims to identify the role of internal control in limiting the manifestations of 

administrative corruption in Al-Quds Hospital in the Gaza Strip, Palestine, the descriptive analytical 

method was employed for the study, The study was conducted on a sample of )67 hospital 

employees( out of ( 84(, i.e. 80%. The study reached several results, the most important of which are: 

The relative arithmetic mean of all internal control items is (76%), and the administrative corruption 

is reduced by (80%). The results also showed the existence of a direct statistically significant 

relationship between the two dimensions of internal control and the reduction of administrative 

corruption manifestations by (0.829), and then the study recommended enhancing awareness of the 

role of oversight and the great risks of administrative corruption in private hospitals. 

Keywords: (internal control, administrative corruption, financial corruption, control system, 

management functions Al-Quds Hospital in the Gaza Strip) 
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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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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  
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : المقدمة

عىل العمليات اإلنتاجية ( الداخلية والخارجية) العديد من الدراسات واألبحاث تناولت وظيفة الرقابة بوجه عام 

ي كل القطاعات 
وهذا المدخل  ( العامة، الخاصة واألهلية) وتقديم الخدمات وسلوك االفراد  داخل المنظمات فز

ي وضع الخطط والمعايي  
للحديث عن وظيفة الرقابة كاحدى وظائف اإلدارة المركزية طبيغي وموضوغي فز

عكسية راجعة لمتخذي القرارات، ومن باب التجربة    ومتابعة األنشطة وتصويب االنحرافات وتقديم تغذية

ي هذا المجال فان اإلدارات العليا 
ي المؤسسات للباحث فز

ز بمجرد  فز تتخوف وتبتعد وتضع العراقيل امام الباحثي 

ز عليها اعالمهم ان البحث يتناول وظيفة الرقابة بب كذلك مفهوم الفساد الذي بات ال .  يئتها وانشطتها والقائمي 

ي بيئة االعمال  يخفز عىل
ي تنتىمي  وتنخرط فز

احد كمصطلح ومفهوم  لدى الغالبية العظىم من المجتمعات الت 

ين . والمنظمات العامة واألهلية والخاصة ي ( الرقابة الداخلية والفساد اإلداري) وقد تناولت هذه الدراسة المتغي 
فز

ي -مجال العمل الصخي 
ي االهلية بالتطبيق عىل مستشفز القدس الت 

ي المشافز
 تتبع جمعية الهالل األحمر الفلسطيتز

وس كوفيد ي يتحور فيها في 
ة الزمنية الحالية الت  ي الفي 

ي قطاع غزة فز
ي كل بقاع الكرة   19فز

صعودا وهبوطا فز

ي الصحية والحد من أي مظاهر هذا من باب الوقوف عىل . األرضية
ي المشافز

أهمية الرقابة وتفعيل دوائرها فز

ي تلك الم
ي المجتمعات بوجه عام، وعىل وجه الخصوص للفساد اإلداري فز

 عىل أرواح البرسر فز
 
ؤسسات حفاظا

 
 
ي الوباء عالميا

ي ظل تفسر
ي يعيشها وتمر بها المؤسسات الصحية فز

ي للخصوصية الت 
 . المجتمع الفلسطيتز

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة

 : الرقابة الداخلية

ز حول مفهومها  ويرجع ذلك إىل تعدد  مثلها مثل الوظائف اإلدارية األخرى فقد  تعددت اتجاهات الباحثي 

ي تدخل وتتداخل فيها تلك الوظائف
 : ومن تعريفات الرقابة. المجاالت والتخصصات الت 

ي أي منظمة بمثابة خط الدفاع األول الذي يحىمي مصالح كافة األطراف ذات  
ويعتي  نظام الرقابة الداخلية فز

ي اتخاذ  الصلة بالمنظمة، حيث إنه يوفر 
ي يمكن االعتماد عليها فز

الحماية لعملية إنتاج المعلومات المالية الت 

 (Cormichael, 2004القرارات. ) 

ز  ز القانونيي   للرقابة  ( AICPA) قدمت لجنة طرائق التدقيق المنبثقة عن المعهد األمريكي للمحاسبي 
 
تعريفا

ي الوحدة االقتصادية بهدف حماية الداخلية عىل أنها الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والمقاي
يس المتبعة فز

موجوداتها وضبط وتدقيق البيانات المحاسبية والتأكد من دقتها ومدى االعتماد عليها وزيادة الكفاية اإلنتاجية 

ز عىل التمسك بالسياسات اإلدارية الموضوعية  (2004خالد، . ) وتشجيع العاملي 

ز المعتمدين يُ  عرف نظام الرقابة الداخلية بأنه الخطة التنظيمية وكل الطرق وحسب المعهد الكندي للمحاسبي 

والمقاييس المعتمدة داخل المؤسسة من أجل حماية األصول، ضمان دقة وصدق البيانات المحاسبية وتشجيع 

 للسياسات المرسومة.) 
 
 (Birien, 2015فعالية االستغالل، والمحافظة عىل السي  وفقا

ي وضعت المعايي  الدولية للمراجعة ( IFAC) وتعرفه الهيئة الدولية لتطبيق المراجعة 
فإن نظام الرقابة  (IAG)الت 

الداخلية يحتوي عىل الخطة التنظيمية، ومجموع الطرق واإلجراءات المطبقة من طرق المديرية، بغية دعم  
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ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ام السياسة األهداف المرسومة لضمان إمكانية السي  المنظم والفعال لألعما ل، هذه األهداف تشتمل عىل احي 

اإلدارية، حماية األصول، وقاية أو اكتشاف الغش واألخطاء، تحديد مدى كمال الدفاتر المحاسبية، وكذلك الوقت  

ي إعداد المعلومات المحاسبية ذات المصداقية
، . ) المستغرق فز ز  ( 2017مراد وأمي 

اف وال فحص والمراجعة من جانب سلطة أعىل لها هذا الحق، للتعرف عىل وتعرف الرقابة الداخلية عىل أنها اإلرسر

ي األغراض المخصصة لهان ومن 
كيفية سي  العمل داخل الوحدة، وللتأكد من حسن استخدام األموال العامة فز

ز واللوائح والتعليمات المعمول بها، وللتأكد من مدى تحقيق المنظمة    للقواني 
 
أن الموارد يتم استنفاذها طبقا

ي أدت إىل حدوثها  أل
ز معدالت األداء للكشف عن المخالفات واالنحرافات وبحث األسباب الت  هدافها، وتحسي 

ي ذلك الوحدات الخدمية أو االقتصادية 
 سواء فز

ً
اح وسال عالجها لتفادي تكرارها مستقبال السعيدي ) . واقي 

 (2021والشمري، 

ي الوقت نفسه، تضعه  ويستخلص الباحث من التعريفات السابقة أن الرقابة الداخ
ي فز لية هي نظام إداري ورقائ 

ي بهدف تحقيق حماية الموجودات وتحقيق  
ي مستشفز القدس التابعة للهالل األحمر الفلسطيتز

اإلدارة العليا فز

ي إصدار البيانات المالية لها وتحقيق االستمرارية وكذلك 
ي تقدمها للجمهور والثقة فز

الكفاية الخدمية القصوى الت 

ة للمستشفز تحقيق سمع ز  . ة متمي 
 

 : الفساد اإلداري

 واسعة وتتداخل فيها  
 
تعتي  ظاهرة الفساد اإلداري ظاهرة عالمية واسعة االنتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعادا

ز العام واخالص، وألنها   ي المجتمعات والبلدان عىل المستويي 
ض عملية التطور والبناء فز عدة عوامل، فهي تعي 

وعة، وأصبحت تهدد جميع مجاالت  تهدف إىل تغليب المص لحة الفردية عىل المصالح العامة بطرق غي  مرسر

الحياة، وال يمكن القضاء عليها إال من خالل تضافر كافة الجهود الرامية إىل تجفيف منابعها وتشخيص مسبباتها  

 ( 2015سالم، . ) ومحاولة عالجها بصورة جذرية

ي 
ز واألخالق والقائم عىل األخالق بالمصالح والواجبات العامة ويعرف الفساد اإلداري بأنه السلوك المنافز للقواني 

، . ) من خالل استغالل المال العام لتحقيق مصالح خاصة  ز  (2017مراد وأمي 

عية.   وقراطي منحرف يستهدف تحقيق منافع شخصية بطريقة غي  رسر ويعرف الفساد اإلداري عىل أنه سلوك بي 

 (Daghaither, 2020 ) 

يعات والقيم الخلقية والمجتمعية والوظيفية والذي يهدف ويعرف  الفساد اإلداري بأنه السلوك المخالف للترسر

ي 
ي المجتمع األردئز

الدالهمة، . ) إىل تحقيق منفعة مادية أو معنوية لحسابه الشخصي عىل حساب الصالح العام فز

2021) 

ي 
 يرتكبها الموظف عند إنجاز المعامالت اإلدارية وعليه يمكن ان يشار اىل ان الفساد بتلك المخالفات السلبية الت 

ز الذين يتعاملون مع المستشفز   . والمالية، سواء ما يرتبط منها بالمصلحة العامة أو بمصلحة المواطني 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 
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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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : الدراسات السابقة

، دراسة  بدراسة  ( 2021السعيدي، والشمري، )قام  ي مكافحة الفساد اإلداري والمالي
 
الرقابة ودورها ف

 ". تحليلية

، دراسة تحليلية، تم استخدام   ي مكافحة الفساد اإلداري والماىلي
هدفت الدراسة التعرف عىل الرقابة ودورها فز

، ومناقشة اآلراء  ي
ي    ع العراف  ي الترسر

ي التحليىلي وذلك لوصف وتحليل النصوص القانونية، النافذة فز
المنهج الوصفز

إن الفساد هو ليس وليد اللحظة بل ظهر مع نشوء أوىل  الفقهية، واالتجاهات القانونية، أهم االستنتاجات

ي مكافحته والحد 
ية، وهو يختلف باختالف الزمان والمكان والمعطيات، ومدى جدية الدولة فز الحضارات البرسر

 إىل ارتكاب الفساد الماىلي واإلداري، ومنها انعدام الوازع  
ز ي تدفع بالموظفي 

منه، تجتمع العديد من العوامل الت 

ز واألنظمة النافذة  األخال ، وانعدام الرقابة والتفتيش، أو روتينية القيام بهما، أو عدم تطبيق القواني  ي
، والديتز ي

ف 

ز واألنظمة والتعليمات النافذة،  حات تبسيط االجراءات الشكلية للقواني 
عىل المفسدين، أهم التوصيات والمقي 

ي 
، األمر الذي يسهم فز ز ،  عىل نحو يؤدي إىل تقليل من الروتي  الحد والتقليل من حاالت الفساد اإلداري والماىلي

ي مؤسسات الدولة، تقليص 
ز لعقوبات صارمة تطال كل من يرتكب الفساد اإلداري والماىلي فز ز القواني  وتضمي 

ي تختص بمكافحة الفساد، 
أجهزة الرقابة الخارجية الالحقة والعالجية، إذ كما الحظنا وجود العديد من األجهزة الت 

ي   وإن تعددها 
ز فز ز متخصصتي  اء الفساد داخل البلد، ومحاولة دمجها بهيأة واحدة أو هيأتي  ساعد عىل استرسر

ي مكافحة الفساد اإلداري والماىلي أو الحد والتقليل من انتشاره
 . الرقابة العالجية لتساعد فز

ي الحد من مشكلة الفساد "بدراسة ( 2021الدالهمة، )وقام 
 
اإلداري، دور المؤسسات الرقابية األردنية ف

 ". دراسة تطبيقية عىل المؤسسات المعنية

ي الحد من مشكلة الفساد اإلداري، دراسة تطبيقية عىل  
هدفت الدراسة معرفة دور المؤسسات الرقابية األردنية فز

المؤسسات المعنية، تم تصميم استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات الميدانية من عينة الدراسة المستهدفة،  

اسة منهج المسح االجتماغي الذي يستهدف الحصول عىل معلومات كاملة ودقيقة، وكلك لمناسبته اعتمدت الدر 

ي المملكة 
ي المؤسسات والدوائر الرقابية الرسمية فز

ز فز لموضوع الدراسة، تكون مجتمع الدراسة من العاملي 

اهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة األ ز ي شملت هيئة اليز
، وبلغ عددهم نحو  األردنية الهاشمية، والت  ي

ردئز

موظف وموظفة وذلك حسب احصاءات الدوائر المختصة فيها، تم االعتماد عىل أسلوب التطبيق ( 1323) 

ي ألداة الدراسة للحصول عىل البيانات من مجتمع الدراسة، تم تطبيق أداة الدراسة عىل عينة  
وئز اإللكي 

ي  موظف وموظفة من مجتمع الدراسة( 45) استطالعية مكونة من 
وئز ، وبعد التأكد من صالحية الرابط االلكي 

ونية للمؤسسات، وتمت  ( 1278) أصبحت عينة الدراسة  ي عىل المواقع االلكي 
وئز وتم نرسر الرابط االلكي 

ي %( 29.53) أي بنسبة ( 351) االستجابة من قبل 
من مجتمع الدراسة، أهم النتائج أن دور المؤسسات الرقابية فز

ي  الحد من مظاهر االنحرافات  بمتوسط حسائ 
 
ي الحد من ( 3.701) الجنائية جاء مرتفعا

 فز
 
وأن دورها جاء مرتفعا

ي  
ي الحد من الفساد فز

ز اجراءات المؤسسات الرقابية فز وير والرشوة، أهم التوصيات تركي  ز
جرائم االختالس والي 

ي دول العالم المختلفة
ي أثبتت فاعليتها فز

اتيجيات الحديثة الت  ي الحد من جرائم الفساد  األردن عىل اتباع االسي 
فز

ي المؤسسات العامة
 . اإلداري فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، ) وقاس ي
، وشيخ  ي

 إلطار ( "2021كبلون 
ً
مدى تطبيق المؤسسة االقتصادية لمكونات الرقابة الداخلية وفقا

coso1دراسة ميدانية من وجهة نظر المدققي   الداخليي   بمؤسسات المساهمة بوالية عناية ، ." 

 إلطار تهدف الدراسة الحالية إىل 
 
معرفة مدى تطبيق المؤسسة االقتصادية لمكونات الرقابة الداخلية وفقا

coso1  ز بمؤسسات المساهمة بوالية عناية، تم االعتماد عىل ز الداخليي  ، دراسة ميدانية من وجهة نظر المدققي 

ي الجانب العمىلي تم إعداد استبيان وتوزيعه ع
ي الجانب النظري، وفز

ي التحليىلي فز
ىل عينة الدراسة، المنهج الوصفز

كات المساهمة، أما عينة الدراسة   يتكون مجتمع الدراسة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية وبالتحديد الرسر

ي والية عناية، أهم النتائج من خالل اختبار فرضيات الدراسة  ( SPA) مؤسسة مساهمة  50فتكونت من 
فز

ي 
نامج االحصائ  ، واالنحراف المعياري، المتوسط ، وبحساب كل من SPSSباالعتماد عىل الي  ي المتوسط الحسائ 

ي المرجح، واالختبار تم التوصل إىل رفض فرضيات العدم وقبول الفرضيات   ONE SIMPLE TEST الحسائ 

البديلة، ومنه االجابة عىل إشكالية الدراسة، وكنتيجة تم التوصل إىل أن المؤسسات االقتصادية الجزائرية تطبق 

 إلطار مكونات الرقابة الداخ
 
، إال أن هذا التطبيق يتفاوت من مكان آلخر، أهم التوصيات يجب COSO1لية وفقا

أن يشتمل هيكل الرقابة الداخلية عىل خمس مجموعات من األجزاء المتكاملة تسأل عنها اإلدارة مسؤولية كاملة، 

ي عىل  عن تصميمها وتشغيلها، يجب أن تقوم إدارة المؤسسات بتقييم المخاطر، يجب أن يتوف ي نظامها الرقائ 
ر فز

 . الحد األدئز من المقومات اإلدارية والمحاسبية 

، )دراسة أما  ي الحد من ظاهرة الفساد "فقد تناولت ( 2017مراد، وأمي  
 
دور وأهمية نظام الرقابية الداخلية ف

 ". المالي باإلشارة لحالة الجزائر

ي الحد من ظاهرة الفساد الماىلي باإلشارة لحالة هدفت الدراسة التعرف عىل دور وأهمية نظام الرقابية الداخل
ية فز

ي الحديث عن طبيعة وأسباب انتشاره 
ي تهم الرأي العام فز

الجزائر، يعد الفساد الماىلي من أكير الظواهر العالمية الت 

ي 
ي جميع الدول وخاصة فز

واجراءات محاربته والحد منه والقضاء عليه من المعروف أن الفساد الماىلي منترسر فز

ول النامية مما يجعلها تعمل عىل تطوير نظام الرقابة الداخلية للحد منه، وكذلك تشكيل هيئات رقابية جيدة  الد

ي جميع القطاعات، أهم النتائج ارتكاز المسؤوليات والصالحيات عىل مستوى اإلدارات 
للتعامل مع هذه الظاهرة فز

، هن ي تؤثر عىل موضوعية وسيطرتها عىل معظم القرارات قد يؤدي إىل الفساد الماىلي
اك العديد من العوامل الت 

ي تأدية عملها خاصة القيود اإلدارية، تعتي  طبيعة عمل الرقابة الداخلية وخصوصيتها وتنوعها 
الرقابة الداخلية فز

ي يد جهات محددة كي ال يكون 
ز الصالحيات فز ي إيجاد قرارات مفيدة إلدارة، أهم التوصيات عدم تركي 

ذات تأثي  فز

، ذلك مشج ز ورة التحديث المستمر للقواني   لممارسة الفساد عندما تمنح لهذه الجهات تلك الصالحيات، ضز
 
عا

ي الطرق التقليدية للرقابة الداخلية بما 
ورة إعادة النظر فز والتعليمات الصادرة وجعلها مناسبة للوضع الراهن، ضز

ي   . يواكب تطور التكنولوج 

ي 
 
، )دراسة وف ي

ي الحد من الفساد اإلداري  دور "تم دراسة ( 2016الكنان 
 
نظام الرقابة والضبط الداخىلي ف

ي قسم الرقابة والتدقيق الداخىلي لمديرية الجنسية  
 
، دراسة تطبيقية ف ي دوائر قوى األمن الداخىلي

 
والمالي ف

 ". العامة

ي دوائر 
ي الحد من الفساد اإلداري والماىلي فز

قوى األمن هدفت الدراسة معرفة دور نظام الرقابة والضبط الداخىلي فز

ي قسم الرقابة والتدقيق الداخىلي لمديرية الجنسية العامة، اعتمدت الدراسة المنهج 
، دراسة تطبيقية فز الداخىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي التحليىلي 
تم تصميم استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات المطلوبة، تمثل مجتمع الدراسة من قسم ، و الوصفز

ي مفاصل مديرية الجنسي 
ي مكاتب المفتش العام بوصفهم  التدقيق والرقابة الداخلية فز

ة العامة، وبعض موظفز

ة   من أساتذة الجامعات من ذوي الكفاءة والخي 
 
، كذلك عددا جهات رقابية هدفها محاربة الفساد اإلداري والماىلي

ي وبشكل قصدي، تم توزي    ع 
ت عينة الدراسة عىل أساس انتقائ  والمعرفة والدراية العلمية والعملية، واختي 

(  40)استمارة، وتم تحليل وتفري    غ ( 50) ىل أساس النوع وليس الكم وبلغ عدد االستمارات الموزعة االستبانات ع

ز من %( 80) استبانة أي بنسبة  ي وزيادة عدد العاملي 
ي توصلت إليها الدراسة إن التوسع الجغرافز

، أهم النتائج الت 

ي يجعل هؤالء 
ز أو اشباعها بالحد الكافز دون اتخاذ اجراءات كفيلة بتحقيق وتلبية حاجات ورغبات هؤالء العاملي 

، يلجئون إىل ممارسات غي   قانونية إلشباع هذه الرغبات، أهم توصيات الدراسة الع ي مل عىل رفع الوغي الرقائ 

ي الدائرة ولكل المستويات اإلدارية، من األعىل إىل األدئز بما يضمن زيادة الثقافة  
ز جمهور موظفز ي بي 

والتدقيف 

ي دعم وتقوية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذ مستلزمات هذا النظام  
الرقابية والمساهمة الفاعلة كال من موقعه فز

 . لتالعب لمنع حاالت االحتيال أو ا

، حيث تناوله  ز  الكثي  من االهتمام من قبل الباحثي 
ويرى الباحث من الدارسات السابقة أن الموضوع الف 

ي الحد من ظاهرة الفساد اإلداري باختالف بيئات األعمال، وبيئات 
ون وذلك لمعرفة دور الرقابة الداخلية فز الكثي 

ز أو خارجها.   التطبيق سواء داخل فلسطي 
 

 : ةمشكلة الدراس

ي مرحلة حساسة لمواجهة وباء كوفيد 
ي الصحية رأس  19يمر العالم بأرسه فز

، وتعتي  المشافز ز  من عامي 
منذ أكير

ي تلك المواجهة، وحيث 
ت وتعددت األبحاث العلمية بهذا الصدد للمساهمة فز ي هذه المواجهة، وقد كير

الحربة فز

ي قطاع غزة ل
 لمستشفز القدس فز

 
 اداريا

 
ز ان الباحث عمل مديرا ي ( 2003-2001) مدة عامي 

 من الجامعة الت 
 
منتدبا

ز عىل الرقابة ومظاهر   كي 
ي مواجهة الحالة الوبائية العالمية من خالل الي 

يعمل بها فقد تم االنحياز اىل المساهمة فز

ي مقابلة مع مدير دائرة الرقابة  
ي هذه الحقبة الزمنية، وفز

ي أنشطة عمل المستشفيات فز
ي قد تظهر فز

الفساد الت 

ي تتبع لها مستشفز القدس، أشار ال
ي الت 

ي جمعية الهالل األحمر الفلسطيتز
، ) داخلية فز ان  ( 2021بالطة، ديسمي 

ي هذه المرحلة ازمة كوفيد 
 فز
 
ة عالية خصوصا ي الداخىلي من قبل الدائرة يعمل بوتي  ، ولكننا ال ندغ 19األداء الرقائ 

ي بالكامل، باإلضافة  ي تطبيق النظام الرقائ 
،  ) اىل مقابلة ثانية مع رئيس قسم الشؤون اإلدارية الكمال فز العجرمي

 ، فقد أشار ان مصطلح الفساد مرعب وتتالشر المؤسسات الحديث فيه وتبتعد عنه، مع تأكيده  ( 2021ديسمي 

 وتظهر هناك أخطاء ويتم معالجتها من قبل الجهات المعنية،
 
ا ي مقابلة ميدانية  اننا برسر أوال واخي 

هذا ما أكدته فز

 )عاشور، 
 
من هنا جاء السؤال الرئيس لهذه الدراسة للحصول عىل إجابات من واقع  (. 2021/ 12/ 9ايضا

ي قطاع غزة- المؤسسة
 . مستشفز القدس فز

 : السؤال الرئيس

ي  االهلية، دراسة تطبيقية
ي المشافز

ي الحد من مظاهر الفساد اإلداري فز
مستشفز  : ما دور الرقابة الداخلية فز

ي  القدس
؟ و قطاع غز  فز ز  : يتفرع منه األسئلة الفرعية عىل النحو التاىلي ة بفلسطي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي قطاع غزة؟  .1
ي مستشفز القدس فز

 ما واقع الرقابة الداخلية فز

؟  .2 ز ي قطاع غزة، فلسطي 
ي مستشفز القدس فز

 هل يوجد مظاهر للفساد االداري فز

ز دور الرقابة الداخلية بأبعادها والحد من مظاهر  .3 ي االهلية، هل هناك عالقة بي 
ي المشافز

الفساد اإلداري فز

 مستشفز القدس كنموذج؟ 

ي  األهلية، مستشفز   .4
ي المشافز

ي الحد من مظاهر الفساد اإلداري فز
هل هناك تأثي  للرقابة الداخلية بأبعادها فز

 القدس كنموذج؟

ز تجاه  دور نظام الرقابة الداخلية والحد من مظاهر الفساد  .5 ي آراء العاملي 
اإلداري تعزى هل يوجد اختالف فز

ي ) ل    
، المسىم الوظيفز  ؟( الجنس، سنوات الخدمة، المؤهل العلىمي

 
 
 
 

 : أهداف الدراسة

ي األهلية، 
ي المشافز

ي الحد من مظاهر الفساد اإلداري فز
ي معرفة دور الرقابة الداخلية فز

يتمثل الهدف الرئيس فز

ي قطاع غزة، ويتفرع غنه األهداف الفرعية 
 : التاليةمستشفز القدس فز

ي قطاع غزة  .1
ي مشتفز القدس فز

 . التعرف عىل واقع الرقابة الداخلية فز

ي  األهلية بشكل مستمر  .2
ي تصويب أداء المشافز

ي تلعبه الرقابة الداخلية فز
 . إظهار أهمية الدور الت 

ز الرقابة الداخلية و  .3 ي  األهلية لضمان التعرف عىل العالقة بي 
ي المشافز

الحد من مظاهر الفساد اإلداري فز

 . قديم خدماتها وتحقيق أهدافها الساميةت

ي عىل الحد من ظاهرة الفساد اإلداري تطبيق نظام الرقابة الداخلية  تأثي   التحقق من .4
ي األهلية فز

ي المشافز
فز

 . قطاع غزة 

ي مجال الرقابة و  .5
 فز
ً
ز مستقبال ي القطاع الصخي مظاهر تقديم توصيات علمية وعملية للباحثي 

 . الفساد فز

 

 : أهمية الدراسة

ي واقع  -
ي ميدان القطاع الصخي لما له من أهمية فز

ي الرقابة والفساد فز ي تناولها متغي 
تنبع أهمية الدراسة فز

 .  المجتمعات وعىل وجه الخصوص مؤسسات قطاع غزة

ة  - ز ي صحية متمي 
ي الذي يصبوا اىل امتالك مشافز

ي تطلعات المجتمع الفلسطيتز
ز هذه األهمية فز إضافة لذلك، تي 

 . المستويات اإلقليمية والدولية من حيث الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع ومنافسة عىل 

-  
ً
، أي أن هذه الدراسة ستشكل مدخال ي المجال االكاديىمي

وتكمن أهمية الدراسة بالنسبة للباحث كونه يعمل فز

 للعمل عىل تصويب األخطاء واالنحرافات والحد مظاهر الفساد من خالل المشاركة 
 
ي األنشطة  قويا

الفاعلة فز

ي هذا السياق
 . والفعاليات االكاديمية فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
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 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : محددات الدراسة

ي ي مستشفز القدس ضمن الوظائف : الحد البرسر
ز فز  (. اإلدارية والطبية) جميع العاملي 

ي 
 . 2021الرب  ع األخي  من العام : الحد الزمائز

ي 
، : الحد المكائز ي

ز مستشفز القدس التابع لجمعية الهالل األحمر الفلسطيتز  . قطاع غزة، فلسطي 

ي الرقابة الداخلية للحد من مظا دور  ركزت الدراسة عىل تناول: الحد الموضوغي 
ي المشافز

هر الفساد اإلداري فز

 . األهلية

 

ات الدراسة  : متغي 

الرقابية، المعلومات   األنشطةبيئة الرقابة، تقييم المخاطر، ) الرقابة الداخلية بأبعادها : المتغي  المستقل

 (. واالتصاالت، مراقبة النظام

 . الفساد االداري: المتغي  التابع

 : أداة الدراسة واجراءاتها 

 : الدراسةوعينة مجتمع 

ي مميتمثل مجتمع الدراسة من العا
ز فز  كالتاىلي  ( موظف 108)  والبالغ عددهم ستشفز القدس لي 

ز  تمريض)  : موزعي 

ز  94، إدارة 2، أطباء12 ، رئيس قسم ( ) عىل األقسام اإلدارية والمالية والصيانة والخدماتموزعي  مقابلة، العجرمي

 (م2021/ 12/ 20الشؤون اإلدارية، 

ي الخدمات الختيار العينة تم استخدام 
ي مستشفز القدس مع استبعاد موظفز

ز فز ز العاملي  المسح الشامل للموظفي 

داد ( موظف 84) ، وتبف  العينة المستهدفة  ( موظف 24) والبالغ عددهم  ، حيث تم توزي    ع االستبانات، وتم اسي 

داد (  67)   %. 80استبانة صالحة للتحليل، بنسبة اسي 

 : منهج الدراسة

، وماهي ة وطبيعة الظاهرة   ي التحليىلي الذي يحاول اإلجابة عىل السؤال األساشي
اتبع الباحث المنهج الوصفز

ز مكوناتها، ومعتز ذلك أن الوصف يتم موضوع البحث، ويشمل ذلك تحليل الظاهرة،  وبيئتها، وبيان العالقة بي 

وط أو العالق ات أو الفئ ات أو التصنيفات، وقد يشمل ذلك اآلراء حولها واالتجاهات   بالوحدات أو الرسر
 
أساسا

ي بزغ عنها، ومعتز ذلك أن ا
ي تحدثها والمتجهات الت 

ي تتضمنها واآلثار الت 
لمنهج إزائها، وكذلك العمليات الت 

ي يمتد إىل تناول كيف تعمل الظاهرة وذلك
 : الوصفز

ي 
ي تم التوصل إليها بواسطة أداة الدراسة الت 

للوصول إىل نتائج وتوصيات علمية من خالل تحليل البيانات الت 

ز  (  4) القسم األول المعلومات الشخصية من -صممت كنموذج من قبل الباحث عىل شكل استبيان يتضمن قسمي 

ات ي )  متغي 
، سنوات الخدمة، المسىم الوظيفز ي يحتوي عىل ( الجنس، المؤهل العلىمي

فقرة ( 32) ، والقسم الثائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز مجال يقيس  ي  ( 25) ويتكون من  الرقابة الداخلية بأبعادها الخمسة"مقسمة إىل مجالي 
فقرة، والمجال الثائز

 . ليكرت الخماشي ، وذلك عىل أساس فقرات( 7) من  تكونالفساد اإلداري ويقيس ي

 : فيما يىلي يوضح الجدول المعلومات الشخصية ألفراد عينة الدراسة
 

 يوضح المعلومات الشخصية ألفراد العينة :(1جدول )

ات الشخصية  النسبة% التكرار المتغي 

 الجنس 

 53.7 36 ذكر 

 46.3 31 أنتر 

 المؤهل العلمي 

 13.4 9 دبلوم 

 74.6 50 بكالوريوس 

 10.5 7 ماجستي  

    1.5 1 دكتوراه 

 سنوات الخدمة 

 11.9 8 سنوات  5 –  1من 

 35.8 24 سنوات  10 –  6من 

 37.3 25 سنة  15 –  11من 

.  15من   14.9 10 سنة فأكير

ي 
 المسم الوظيف 

 88.0 59 إداري

ي   12.0 8 طت 

 100 67 المجموع 

 :  السابق ما يىلي ويتضح من خالل الجدول 

ز أن ما نسبته : الجنس −  . منهم إناث% 46.3من أفراد العينة ذكور، وأن ما نسبته % 53.7تبي 

ي أن ما نسبته: المؤهل العلىمي  − من  % 74.6من أفراد العينة مؤهلهم العلىمي دبلوم، وأن ما نسبته %  13.4 تت 

ي مؤهلهم  عينة مؤهلهم ماجستي  من أفراد ال% 10.5هلهم بكالوريوس، وأن ما نسبته أفراد العينة مؤ 
، والباف 

 %.  1.5 دكتوراه بنسبة

ز أن ما نسبته : سنوات الخدمة − سنوات، وأن ما  5-1من أفراد العينة سنوات الخدمة لديهم من % 11.9تبي 

من أفراد % 37.3سنوات، وأن ما نسبته  10-6من أفراد العينة سنوات الخدمة لديهم من % 35.8نسبته 

ة لديهم من العينة سنوات الخ ي بنسبة  15-11ي 
من أفراد العينة سنوات الخدمة لديهم  % 14.9سنة، والباف 

 . سنة فأكير  15من 

ي  −
ز أن ما نسبته : المسىم الوظيفز % 12من افراد العينة مسمياتهم الوظيفية إدارية، وأن ما نسبته % 88تبي 

 . منهم مسمياتهم الوظيفية طبية 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 :  وصف المقياس

ي االهلية "يتكون مقياس 
ي المشافز

ي الحد من مظاهر الفساد اإلداري فز
: يقيةدراسة تطب  -دور الرقابة الداخلية فز

ي قطاع غزة،
 : من جزأين هما  مستشفز القدس فز

ز : المعلومات الشخصية ، سنوات الخدمة، المسىم : ) ويشمل بيانات عن المستجيبي  الجنس، المؤهل العلىمي

ي 
 (. الوظيفز

ز بيانات   : الدراسة وتنقسم إىل مجالي 

 . فقرة( 25) ويتكون من  الرقابة الداخلية بأبعادها الخمسةمدي توافر : المجال األول

ي 
 . فقرات ( 7) تكون من يو قياس الحد من ظاهرة الفساد اإلداري، المجال الثائز

 : تصحيـح المقياس

ي الحد من مظاهر "قام الباحث بتصحيح مقياس  
ي دور الرقابة الداخلية فز

ي المشافز
الفساد اإلداري فز

ي قطاع غزة: دراسة تطبيقية -االهلية 
 (. 5) ، وأعىل درجة ( 1) حسب مقياس أدئز درجة  "مستشفز القدس فز

 

 
ا
 : صدق المقياس: أول

 للتحقق من صدق المقياس قام الباحث بحساب الصدق باستخدام الطرق التالية: 

 : صدق المحكمي   

ي  استبيان لقياس قام الباحث بتصميم        
ي المشافز

ي الحد من مظاهر الفساد اإلداري فز
دور الرقابة الداخلية فز

ي قطاع غزة: بيقيةدراسة تط -هلية األ
، بعد االطالع عىل مقاييس أخرى مشابهة، ومن خالل مستشفز القدس فز

ف ومناقش للعديد م ة الباحث العملية كعضو هيئة تدريس ومرسر ي نفس المجال، خي 
ن رسائل الماجستي  فز

ي مجال إدارة األفراد، استطاع الباحث من خالل كل ما ذكر 
وكذلك من خالل مناقشة الباحث لزمالء العمل فز

 . تكوين فقرات المقياس 

ي هذا المجال  
ز فز ز والمتخصصي  ي صورته األولية عىل عدد من األساتذة المحكمي 

وقد تم عرض المقياس فز

ي وصلت نسبة االتفاق عليها وعىل ضوء أراءه
 . فما فوق%(  85) م تم االحتفاظ بالفقرات الت 

ي للمقياس: 
 صدق االتساق الداخىلي والصدق البنان 

يقصد باالتساق الداخىلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس، وعليه تم   

ز فقرات  سون بي  المقياس والدرجة الكلية للمقياس، وذلك لمعرفة مدى ارتباط حساب معامالت االرتباط لبي 

 : ويتضح ذلك من خالل الجدول التاىلي . الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس 

 (: معامالت االرتباط بي   فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس2جدول)

 الفقــــــــــرة  م
معامل  
 االرتباط 

القيمة  
 االحتمالية 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  **

دالة 

 غي  دالة احصائيا  \ \                              0.05* دالة احصائيا عند                            0.01احصائيا عند 

 :
ا
 أبعاد الرقابة الداخلية أول

 بيئة الرقابةأوال: 

ز اإلدارة بالشفافية ومراعاة القيم األخالقية.   .1  0.005 0.745 تتمي 

ي أداء مجلس اإلدارة.   .2
ز
 0.000 0.875 تتوفر الكفاءة والفاعلية ف

3.   .  0.000 0.961 يوجد هيكل تنظيىمي يتالءم مع طبيعة عمل المستشفز

ي واضح   .4
. يوجد وصف وظيفز ي المستشفز

ز
ز ف  0.000 0.873 للعاملي 

5.   . ي المستشفز
ز
 0.000 0.924 تتناسب الصالحيات مع المسئوليات ف

 :
ً
 المخاطر تقييمثانيا

 0.000 0.886 يوجد لدى إدارة المستشفز أهداف واضحة ومحددة.   .1

 الحتمالية حدوث الخطر.   .2
 
 جاهزا

 
 0.000 0.739 تضع إدارة المستشفز تصورا

 0.001 0.824 إدارة المستشفز إجراءات مالئمة لمواجهة المخاطر. تتخذ   .3

ي حال وقوع الخطر.   .4
ز
 0.001 0.843 تضع إدارة المستشفز خطة بديلة ف

 0.001 0.819 تعمل إدارة المستشفز بتكاثف جهودها للخروج من الخطر.   .5

: األنشطة الرقابية
ً
 ثالثا

ي   .1
ز المهام فز . يوجد فصل مالئم بي   0.029 0.628 المستشفز

2.   .  0.018 0.667 يوجد صالحيات محددة لكل مستوى إداري داخل المستشفز

3.   . ي المستشفز
 0.001 0.840 يوجد رقابة فعلية عىل األصول والدفاتر فز

ي السجالت والمستندات.   .4
 0.000 0.962 يوجد رقابة عىل صحة التسجيل فز

ز عن إعداد يتم مراجعة األداء بواسطة أشخاص   .5 ز عن األفراد المسئولي  مستقلي 
 البيانات. 

0.521 0.083 

: المعلومات واالتصاالت
ً
 رابعا

 داخل المستشفز .   .1
 
 قويا

 
ونيا  الكي 

 
 معلوماتيا

 
 0.000 0.929 يوجد نظاما

 0.000 0.932 يوجد آليات للحصول عىل المعلومات الخاصة بالبيئة الخارجية.   .2

ويد   .3 ز ي الوقت المحدد. يوجد آليات لي 
 0.000 0.897 المدراء بالمعلومات الالزمة فز

4.   . اتيجية تطويرية لتطوير نظم المعلومات داخل المستشفز  0.000 0.852 يتوفر اسي 

5.   . ي المستشفز
ي كافة االتجاهات فز

 0.000 0.830 يتوفر وسائل اتصال مناسبة وفز
 :
ً
 مراقبة النظام خامسا

ي المستشفز مراقبة مستمرة لألنشطة التشغيلية.    .1
 0.000 0.897 يتوفر فز

2.   . ي المستشفز
ي فز
ز بشكل مهتز  0.000 0.902 يتم تقييم أداء الموظفي 

ز   .3 ي معالجة جوانب القصور لدى الموظفي 
 0.00 0.918 تساهم تقارير االداء فز

 0.000 0.751 يوجد لجان رقابية خاصة بمراقبة األصول والمخازن.   .4

ي المستشفز بشكل مستمر.   .5
 0.000 0.877 يتم تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية فز

: الفساد اإلداري ي
 المحور الثان 

1.    . ي المستشفز
ي منها األقسام فز

ز ظاهرة تعائز  0.000 0.938 يعتي  التأخي  عن الدوام من قبل الموظفي 

ز الذين يمتنعون عن تأدية المهام الموكلة لهم.   .2  0.000 0.889 يوجد العديد من الموظفي 

3.   . ي المستشفز
ي منها األقسام فز

 0.000 0.886 التهرب من المسؤولية ظاهرة تعائز

ي العمل. تعتي    .4
ز سمة من سمات الرؤساء فز  0.000 0.920 المحاباة والتحي 

ز او المقرصين بالعمل.   .5  للمخطئي 
 0.002 0.794 ال توجد محاسبة رسمية من قبل إدارة المستشفز

6.   .  0.000 0.894 ال يتوفر نظام ماىلي دقيق وواضح للتعامل مع الدورة المالية للمرضز

 عىل   .7
 
 0.000 0.962 األداء الماىلي واإلداري وليس بانتظام وفق معايي  محددة. تمارس الرقابة موسميا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز من خالل الجدول السابق بأن فقرات مقياس  ي تبي 
ي الحد من مظاهر الفساد اإلداري فز

دور الرقابة الداخلية فز

ي االهلية 
ي قطاع غزة،  -المشافز

تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا دراسة تطبيقية: مستشفز القدس فز

ز ) ، حيث تراوحت معامالت االرتباط 0.01عند مستوى داللة أقل من   (، وهذا يدل عىل أن 0.938، 0.521بي 

. ال  مقياس وفقراته يتمتع بمعامل صدق عاىلي

 
ً
 : ثبات المقياس: ثانيا

تم حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وبطريقة التجزئة النصفية عىل العينة االستطالعية، وذلك بهدف التحقق 

، وبلغ 0.887من مدى ثبات المقياس بمجاليه، فقد بلغ معامل الثبات بطريقة الفا كرونباخ للمجال األول 

ي كان 
ز بلغ معامل الثبات بطريقة التجز 0.920للمجال الثائز ي حي 

، ومعامل 0.901ئة النصفية للمجال األول ، فز

ي بطريقة التجزئة النصفية 
ي الحد من  ، وهذا يدل عىل أن 0.950الثبات للمجال الثائز

دور الرقابة الداخلية فز

ي قطاع غزة، 
ي مستشفز القدس فز

 يتمتع بمعامل ثبات مرتفع. مظاهر الفساد اإلداري فز

 : األســاليـب اإلحصـــائيـة

ي قام الباحث  
 Statistical Package forبتفري    غ وتحليل االختبار من خالل برنامج التحليل اإلحصائ 

the Social Sciences   (SPSS 22.0) :وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية ، 

ي واالنحراف المعياري يستخدم هذا األمر بشكل   إحصاءات وصفية منها:  .1 النسبة المئوية والمتوسط الحسائ 

ات الدراسة. أساشي ب ي وصف متغي 
 هدف معرفة تكرار فئات متغي  ما ويفيد الباحث فز

2.  :) ي ي )الوزن النسب  ي النسب  ي معرفة مقدار النسبة المئوية لكل فقرة من فقرات  المتوسط الحسان 
ويفيد فز

 المقياس. 

 لمعرفة ثبات فقرات االختبار.  (: Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) .3

ويستعمل للتأكد من أن االستبانة لديها : (Split half methods) معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية .4

 درجات ثبات مرتفعة. 

سون ) .5 ز   (: Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بي  للتحقق من صدق االتساق الداخىلي بي 

ز فقرات االختبار والدرجة ال كلية لالستبانة ولقياس درجة االرتباط. يستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة بي 

ات.   المتغي 

 لإلجابة عن التساؤل األول الدراسة (: T- Testاختبار  ت ) .6

ي للدراسة. Independent sample)  اختبار ت .7
 (: لإلجابة عن التساؤل الثائز

ي للدراسة. (: One Way ANOVA) اختبار تحليل التباين األحادي .8
 لإلجابة عن التساؤل الثائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 

 

هـا   نتائـج الدراسـة ومناقشتهـا وتفسي 

ي قطاع غزةالسؤال األول: ما  
 
ي مستشف  القدس ف

 
 ؟ مدى توفر الرقابة الداخلية بأبعادها الخمسة ف

ز لمقياس مدى توافر  ي والوزن تم حساب المتوسط أبعاد الرقابة الداخلية ولمعرفة استجابات الموظفي  الحسائ 

 : ي الجدول التاىلي
ي لكل فقرة من فقرات المقياس، ونتائج التساؤل موضحة فز  النست 

ي للمجال األول:  3جدول )  مدى توفر أعاد الرقابة الداخلية ( يوضح التكرارات والنسب المئوية والوزن النسب 

 العبارة
المتوسط  
ي   الحسان 

الوزن  
ي   النسب 

االنحراف  
 المعياري 

 Tقيمة 
مستوى  
 الداللة

تيب   الي 

 الرقابية  بيئةأوال: 
ز اإلدارة بالشفافية ومراعاة القيم األخالقية.   2 .000 10.142 7410. 82.0 4.1 تتمي 

ي أداء مجلس اإلدارة. 
 3 .000 8.805 8510. 80.0 4.0 تتوفر الكفاءة والفاعلية فز

. يوجد هيكل تنظيىمي يتالءم مع طبيعة عمل   4 .000 6.490 1472. 78.0 3.9 المستشفز

 . ي المستشفز
ز فز ي واضح للعاملي 

 5 .000 6.966 4621. 76.0 3.8 يوجد وصف وظيفز

 . ي المستشفز
 1 .000 9.027 8712. 84.0 4.20 تتناسب الصالحيات مع المسئوليات فز

  . 000 8.588 7145. 80.0 4.0 الدرجة الكلية للبعد األول 

 :
ً
 المخاطر:  تقييمثانيا

 1 .000 1120 8514. 84.0 4.2 يوجد لدى إدارة المستشفز أهداف واضحة ومحددة. 

 الحتمالية حدوث الخطر. 
 
 جاهزا

 
 4 .000 10.25 9651. 76.0 3.8 تضع إدارة المستشفز تصورا

 5 .000 9.22 9885. 74.0 3.7 تتخذ إدارة المستشفز إجراءات مالئمة لمواجهة المخاطر. 

ي حال وقوع الخطر. 
ز
 2 .000 8.24 1047. 80.0 4.0 تضع إدارة المستشفز خطة بديلة ف

 3 .000 10.54 0245. 78.0 3.9 تعمل إدارة المستشفز بتكاثف جهودها للخروج من الخطر. 

ي 
  . 000 8.74 7845. 78.0 3.9 الدرجة الكلية للبعد الثان 

 :
ً
 األنشطة الرقابية: ثالثا

. يوجد فصل  ي المستشفز
ز المهام فز  5 .000 8.25 9962. 74.0 3.7 مالئم بي 

 .  4 .000 5.32 8521. 76.0 3.8 يوجد صالحيات محددة لكل مستوى إداري داخل المستشفز

 . ي المستشفز
 3 .000 10.24 7541. 80.0 4.0 يوجد رقابة فعلية عىل األصول والدفاتر فز

ي 
 1 .000 11.27 6541. 84.0 4.2 السجالت والمستندات. يوجد رقابة عىل صحة التسجيل فز

ز عن إعداد  ز عن األفراد المسئولي  يتم مراجعة األداء بواسطة أشخاص مستقلي 
 البيانات. 

4.10 820 .4157 12.35 
000. 

2 

  . 000 11.02 7412. 79.2 3.96 الدرجة الكلية للبعد الثالث 

 
ً
 المعلومات واالتصاالت: : رابعا

 داخل المستشفز . يوجد  
 
 قويا

 
ونيا  الكي 

 
 معلوماتيا

 
 3 .000 10.22 9634. 78.0 3.9 نظاما

 4 .000 9.21 8741. 74.0 3.7 يوجد آليات للحصول عىل المعلومات الخاصة بالبيئة الخارجية. 

ي الوقت المحدد. 
ويد المدراء بالمعلومات الالزمة فز ز  2 .000 12.52 8412. 80.0 4.0 يوجد آليات لي 

 . اتيجية تطويرية لتطوير نظم المعلومات داخل المستشفز  5 .000 13.50 1.014 72 3.6 يتوفر اسي 

 . ي المستشفز
ي كافة االتجاهات فز

 1 .000 10.85 9852. 82.0 4.10 يتوفر وسائل اتصال مناسبة وفز

  . 000 8.88 8879. 76.0 3.8 الدرجة الكلية للبعد الرابع
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 
ً
 : مراقبة النظام: خامسا

ي المستشفز مراقبة مستمرة لألنشطة التشغيلية.  
ز
 5 .000 22.41 1.02 70.0 3.5 يتوفر ف

 . ي المستشفز
ز
ي ف

ز بشكل مهتز  3 .000 25.14 9658. 76.0 3.8 يتم تقييم أداء الموظفي 

ز  ي معالجة جوانب القصور لدى الموظفي 
ز
 4 .000 26.35 9899. 74.0 3.7 تساهم تقارير االداء ف

 1 .000 20.58 7410. 80.0 4.0 يوجد لجان رقابية خاصة بمراقبة األصول والمخازن. 

ي المستشفز بشكل مستمر. 
ز
 2 .000 10.47 8451. 78.0 3.9 يتم تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية ف

  . 000 22.5 9054. 75.6 3.78 الدرجة الكلية للبعد الخامس 

  . 000 23.51 7485. 76.0 3.80 للمحور األول )أبعاد الرقابة الداخلية( الدرجة الكلية 

ي مستشفز القدس بقطاع غزة، حيث تظهر  3يوضح جدول )        
( مدي مدى توفر أبعاد الرقابة الداخلية فز

ي الجدول  
: البيانات فز  كما يىلي

ز أن محور بيئة الرقابة جاءت بمتوسط  − ي 4تبي  % وهي نسبة مرتفعة حيث تأكد الباحث من  80، ووزن نست 

ي المستشفز من خالل المقابال 
ي أجراها. وجود بيئة رقابية فز

 ت الشخصية الت 

ي  −  أن محور تقييم المخاطر جاء بمتوسط حسائ 
ز ي 3.9تبي  ز  78، ووزن نست  % وهي نسبة مرتفعة حيث تبي 

 أن هناك تقييم للمخاطر بشكل دوري. 

ز أن محور األنشطة الرقابية جاءت بمتوسط  − ي 3.92تبي  ي المهام  79، ووزن نست 
% وذلك ألن هناك فصل فز

 . ز  والصالحيات للموظفي 

ي ت −  أن محور المعلومات  واالتصاالت جاءت بمتوسط حسائ 
ز ي 3.8بي  % وهذا يوضح أن 76، ووزن نست 

 . ي المستشفز
 هناك آليات خاصة بوصول المعلومات واالتصاالت الصاعدة والهابطة فز

ي  −  أن مراقبة النظام جاءت بمتوسط حسائ 
ز ي 3.7تبي  % وهذا يوضح أن هناك مراقبة كاملة  75، ووزن نست 

ي المستشفز مما يوضح أن هناك مراقبة مستمرة لألنشطة التشغيلية. لنظام الع
 مل فز

ي  − % 76، ووزن نسب 3.8مما سبق يتضح أن الدرجة الكلية للرقابة الداخلية وأبعادها جاءت بمتوسط حسائ 

ي قطاع غزة. 
ي مستشفز القدس فز

وهذا يدلل بالملوس ان دائرة الرقابة  وب  هذا يتضح أن هناك رقابة داخلية فز

 . ي أداء المستشفز
 الداخلية تعمل بجدية وضمن إجراءات مستمرة الكتشاف األخطاء وتصويبها فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

: ما واقع  ي
ي قطاع غزةالسؤال الثان 

 
ي مستشف  القدس ف

 
 ؟الحد من ظاهرة الفساد اإلداري ف

ز لمقياس  ي لكل  الفساد اإلداريولمعرفة استجابات الموظفي  ي والوزن النست  ، فقد تم حساب المتوسط الحسائ 

 : ي الجدول التاىلي
 فقرة من فقرات المجال، ونتائج التساؤل موضحة فز

: 4جدول ) ي
ي للمجال الثان   اإلداريالفساد الحد من مظاهر ( يوضح التكرارات والنسب المئوية والوزن النسب 

 العبارة الرقم
المتوسط  
ي   الحسان 

الوزن  
ي   النسب 

االنحراف  
 المعياري

 Tقيمة 
مستوى  
 الداللة 

تيب   الي 

1.  
ز   ي التاخي  عن الدوام من قبل الموظفي 

ز
ال تتهاون اإلدارة العليا ف
 وتتابعه بشكل مستمر. 

4.4 88.0 1.08362 10.922 000 . 1 

2.  
ز  مظاهر ا ال توجد  ي   المهام الموكلة لهمعن تأدية لممتنعي 

ز
ف

 . المستشفز 
3.8 76.0 1.11464 9.841 000 . 6 

. تحمل المسؤولية سمة من سمات رؤساء   .3 ي المستشفز
 4 . 000 10.922 1.08362 80.0 4.0 األقسام فز

ي العمل. ال   .4
ز سمة من سمات الرؤساء فز  5 . 000 9.381 .98473 78.0 3.9 تعتي  المحاباة والتحي 

5.  
ز  متابعة و توجد    للمخطئي 

محاسبة رسمية من قبل إدارة المستشفز
 و المقرصين بالعمل. أ

4.3 86.0 1.19342 8.224 000 . 2 

6.   .  7 . 000 8.617 1.20605 75.0 3.5 يتوفر نظام ماىلي دقيق وواضح للتعامل مع الدورة المالية للمرضز

7.  
بانتظام وفق معايي   األداء الماىلي واإلداري   تمارس الرقابة عىل

 محددة. 
4.0 80.0 1.27920 8.124 000 . 3 

ي 
 . 000 11.622 . 94178 80.0 4.0 الحد من ظاهرة الفساد اإلداري الدرجة الكلية للمحور الثان 

 

 غي  دالة إحصائيا  \ \                        0.05* دالة إحصائيا عند                        0.01** دالة إحصائيا عند 

ي مستشفز القدس بقطاع غزةالحد من ظاهرة مدى ( 4يوضح جدول )        
، حيث تظهر الفساد اإلداري فز

ي الجدول بأن 
ي مستشفز القدس بقطاع غزة بنسبة البيانات فز

، حيث بلغ %80حد من ظاهرة الفساد اإلداري فز

ي للمقياس ي و ، 4 المتوسط الحسائ  وهذا يدلل عىل المتابعة الحثيثة من قبل اإلدارة العليا  %. 80الوزن نست 

ي المستشفز 
ي فز ز وحجم انتمائهم لجمعية الهالل األحمر   والجهاز الرقائ  كما ويشي  بوضوح اىل ثقافة العاملي 

ي الذى ينتموا اليها باألساس. 
 الفلسطيتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  هل هناك عالقة بي   دور الرقابة الداخلية : الثالثالسؤال 
 
بأبعادها والحد من مظاهر الفساد اإلداري ف

ي االهلية،
 
 ؟ مستشف  القدس كنموذج المشاف

اعة التنظيمية والتخطيط  ز الي  سون لمعرفة العالقة بي  ولإلجابة عىل السؤال تم استخدام معامل االرتباط بي 

ي  اتيخ  : االسي  ي الجدول التاىلي
 ، ونتائج التساؤل موضحة فز

 متعدد لمعرفة العالقة بي   الرقابة الداخلية التنظيمية والحد من مظاهر الفساد االداري االنحدار ال يوضح ( 5جدول )

  Rمعامل االرتباط  مستوى الداللة 

0.001 0.829(a) 
الحد من ظاهرة الفساد  

 اإلداري 

سون ليوضح العالقة  يوضح ز الجدول السابق معامل االرتباط بي  الرقابة الداخلية والحد من ظاهرة الفساد بي 

ي الحد   وهو طردي قوي،  0.829 حيث بلغ اإلداري
مما يشي  اىل ان وظيفة الرقابة الداخلية تلعب دورا مهما فز

 . ي المستشفز
 من مظاهر الفساد اإلداري فز

 

ي الحد من السؤال الرابع: 
 
ي   ظاهرة هل هناك تأثي  للرقابة الداخلية بأبعادها ف

 
ي المشاف

 
الفساد اإلداري ف

 ؟ األهلية، مستشف  القدس كنموذج

ي الحد من ظاهرة 
ولإلجابة عىل السؤال تم استخدام معامل االنحدار لمعرفة دور الرقابة الداخلية بأبعادها فز

ي ا
ي المشافز

: ألهلية، مستشفز القدس كنموذجالفساد اإلداري فز ي الجدول التاىلي
 ، ونتائج التساؤل موضحة فز

 يوضح االنحدار المتعدد لمعرفة أثر الرقابة الداخلية عىل الحد من ظاهرة الفساد اإلداري ( 6جدول )
 البيان  𝛃معامل االنحدار  Fقيمة اختبار  مستوى الداللة 

 بيئة الرقابة  0.874 2.30 0.001

 تقييم المخاطر  0.874 1.025 0.000

 األنشطة الرقابية  0.785 3.010 0.000

 المعلومات واالتصاالت  0.771 4.25 0.000

 مراقبة النظام  0.750 5.2 0.000

 الرقابة الداخلية 0.820 2.54 0.000

ز أبعاد الرقابة الداخلية والحد من ظاهرة  يوضح الفساد اإلداري، حيث الجدول السابق أن معامالت االنحدار بي 

ي يعود لعوامل أخرى82بلغ معامل التحديد 
، عىل اعتبار ان الوظائف اإلدارية .%من الفساد اإلداري والباف 

ي تصويب المسار  
ي تساهم فز

ي تمارس وفق معايي  علمية وفن تطبيف 
متكاملة ومتداخلة، وان الرقابة الداخلية الت 

ي أي من جنباتها. للمنظمات وتحد من أي مظاهر للفساد قد 
   تظهر فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي آراء العاملي   تجاه  دور نظام الرقابة الداخلية والحد من مظاهر : الخامسالسؤال 
 
هل يوجد اختالف ف

(؟ ي
، المسم الوظيف   الفساد اإلداري تعزى لــ )الجنس، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي

( تحليل التباين األحادي Fباختالف الجنس واختبار ) ( للفروق tولمعرفة الفروق فقد تم استخدام اختبار) 

 : ي الجدول التاىلي
ز أفراد العينة، ونتائج التساؤل موضحة فز  لمعرفة الفروق بي 

ي  ( يوضح قيمة اختبار )ف( وإجابة السؤال الرابع حول الفروق7جدول )
ات الديمغرافية الب   تعزى للمتغي 

 النتيجة الداللة مستوى  t  / F قيمة المتغي   الرقم

 عدم وجود فروق  //0.803 .0210 الجنس  .1

 عدم وجود فروق  //0.058 1.241 المؤهل العلىمي   .2

 عدم وجود فروق  //0.084 2.014 سنوات الخدمة   .3

ي   .4
 عدم وجود فروق  //0.062 0.552 المسىم الوظيفز

  غي  دالة احصائيا \ \                              0.05* دالة احصائيا عند                  0.01** دالة احصائيا عند 

 :  من خالل الجدول السابق ما يىلي
ز  تبي 

ز تجاه  دور نظام الرقابة الداخلية والحد من مظاهر الفساد اإلداري  أنه ال  .1 ي آراء العاملي 
يوجد اختالف فز

التصور حول دور الرقابة متغي  الجنس، ويعزو الباحث ذلك إىل أن الذكور واإلناث لديهم نفس تعزى ل  

ي الحد من مظاهر الفساد اإلداري. 
 الداخلية ودورها فز

ز تجاه  دور نظام الرقابة الداخلية والحد من مظاهر الفساد اإلداري  أنه ال  .2 ي آراء العاملي 
يوجد اختالف فز

مة، ويعزو الباحث ذلك إىل أن اختالف سنوات الخدمة لن يكون لها تأثي  عىل متغي  سنوات الخدتعزى ل  

ي الحد من مظاهر الفساد اإلداري. الرقابة 
 الداخلية ودورها فز

ز تجاه  دور نظام الرقابة الداخلية والحد من مظاهر الفساد اإلداري  أنه ال  .3 ي آراء العاملي 
يوجد اختالف فز

، ويعزو الباحث ذلك إىل أن تعزى ل   العمل ضمن المستشفز له محددات وقواعد ثابتة  متغي  المؤهل العلىمي

  .   اىل حد كبي  لذلك ال تظهر فروق تعزى للمؤهل العلىمي

ز تجاه  دور نظام الرقابة الداخلية والحد من مظاهر الفساد اإلداري  أنه ال  .4 ي آراء العاملي 
يوجد اختالف فز

، ويعزو الباحث ذلك إىل أن متغي  المسىمتعزى ل   ي
ي النشاء المستشفز ثبت قواعد  الوظيفز

العمر الزمتز

ي للجميع.    األقسام باإلضافة اىل وضوح النظام الرقائ 
ز  وإجراءات محددة وفواصل واضحة بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : النتائج

ي مستشفز القدس من خالل تحليل البيانات 
ز فز ي تمت مع العاملي 

تم التوصل إىل والمقابالت الميدانية الت 

 : مجموعة من النتائج؛ أهمها 

ز  معظم أن .1 ي  العاملي 
ي  األحمر  الهالل جمعية  كادر   عىل هم القدس مستشفز  فز

 تم ثم ومن باألساس الفلسطيتز

ي  للعمل انتدابهم
ي  القدس مستشفز  فز

 . الجمعية دوائر  احد  تعتي   الت 

 جمعية ببيئة ومتاثرة مأخوثة  كبي    حد  اىل إيجابية اجتماعية بعالقات للمستشفز  الداخلية البيئة تتسم .2

ي  األحمر  الهالل
 . اإلنسانية  الفلسطيتز

ام وأن .3 ز ي  االلي 
ز  قبل من الذائ  ي  اإلنسانية الرسالة مع يتقاطع العاملي 

  األحمر  الهالل جمعية تقدمها  الت 

ي 
ي  الرقابة دائرة يساعد  بدوره وهذا  الفلسطيتز

ي  الرقابية واللوائح النظم تثبيت فز
 . المستشفز  فز

ي  بمتوسط جاءت وأبعادها   الداخلية للرقابة الكلية الدرجة أن  البيانات أظهرت وقد  .4   نسب ووزن ،3.8 حسائ 

ي  داخلية رقابة هناك أن يتضح وب  هذا % 76
ي  القدس مستشفز  فز

 . غزة  قطاع فز

ي  البيانات واظهرت كما  .5
ي  اإلداري الفساد  مظاهر  من حد ال بأن الجدول فز

  بلغ غزة  بقطاع القدس مستشفز  فز

ي  المتوسط بلغ حيث ،كبي    حد  اىل عالية نسبة ي  والوزن ،4 للمقياس الحسائ   %. 80 نست 

ز  .6 سون االرتباط معامل من وتبي  ز  العالقة ان بي   قوية اإلداري الفساد  مظاهر  من والحد  الداخلية الرقابة بي 

 .  0.829 بلغ حيث

ز  االنحدار  معامالت أنب البيانات تحليل أظهر  وقد  .7   اإلداري الفساد  ظاهرة من والحد  الداخلية الرقابة أبعاد  بي 

ي   .%82 التحديد  معامل بلغ
 . أخرى  لعوامل يعود  والباف 

ات يتعلق  فيما  أما  .8 ي  اختالف يوجد  ال  أنه البيانات تحليل أظهر   فقد  الشخصية بالمتغي 
ز  آراء فز   تجاه العاملي 

  المؤهل الخدمة، سنوات الجنس،)   ل   تعزى اإلداري الفساد  مظاهر  من والحد  الداخلية الرقابة نظام دور 

، ي  المسىم العلىمي
 (. الوظيفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : التوصيات

ي ضوء النتائج يوضي الباحث بما يىلي 
 : فز

ي مستشفز القدس وجمعية الهالل  ان تقوم اإلدارة العليا بوضوع فواصل إدارية واضحة وجلية  .1
ز العمل فز بي 

ي بما يخدم تقديم الخدمات الصحية بشكل يليق بمؤسسة صحية. 
 األحمر الفلسطيتز

ي مستشفز -وان تعمل اإلدارة عىل المحافظة والتعزيز للثقافة التنظيمية السائدة  .2
ز فز ز العاملي  اإلنسانية بي 

 أروقة العمل.  داخلالقدس من خالل اللقاءات الرسمية وغي  الرسمية 

ي مستشفز القدس وعدم اغالق هذا الباب لما له أهمية من  .3
احات المرضز فز المتابعة الدائمة لشكاوي واقي 

 تقوية جهاز الرقابة الداخلية والحد من مظاهر الفساد اإلداري. 

ي بشكل أكي  مما هو  .4
حاصل، وذلك من  ان تعمل اإلدارة العليا لمستشفز القدس عىل عملية التدوير الوظيفز

 . ز  خالل إجراءات واضحة ومفهومة للعاملي 

ز لما  19يعتي  وباء كوفيد  .5 ي لدى العاملي 
ي تعزيز االنتماء الوظيفز

ة لإلدارة العليا فز ة الحالية فرصة كبي 
ي الفي 

فز

 . ي
 تقدمه المستشفز من خدمات إنسانية للمجتمع الفلسطيتز

ز  أن تقدم إدارة الرقابة نفسها بمعايي  ومحددات الر  .6 قابة الداخلية وأهدافها بشكل مكتوب وواضح للعاملي 

 . ي
ز المعايي  والمحددات عن جمعية الهالل األحمر الفلسطيتز  وذلك بالفصل بي 

 داخل المستشفز

وان توفر إدارة المستشفز كل البيانات الالزمة للجهات الرقابية الخارجية والجهات المانحة بشكل شفاف   .7

 المعتمدة.  ن خالل الوثائق الرسميةونزيه م

، وان تعمل   .8 ر الذي تسببه مظاهر الفساد اإلداري داخل المستشفز ان تعمل الجمعية عىل نرسر الوغي للرصز

ز بتلك اإلجراءات.  مي  ز
ز وغي  الملي   عىل بيان اإلجراءات الرادعة للمخالفي 

ي المستشفز  .9
ز فز  بصياغة واعتماد نظام حوافز مادي ومعنوي فعال للعاملي 

 ليشكل  أن تقوم إدارة المستشفز

 . ز ز العاملي  ين من بي  ز ز والميي  مي  ز
ي للملي   نموذجا من التعزيز اإليجائ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ 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 المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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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