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

  الطب                    . واالكتشاف
 
  ساهمت ف

 الحديث حب  اآلن (Thompson, 1996)ات الب 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

   
 
ين من تلل المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف   القرن الحادي والعرسر

 
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

  اخأوعية 
 
  الدماغ أو الحلل الشوك  أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

 
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي   ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان  

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
من إجماىل  حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بدايل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف دايل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة    %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماه  
  جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  

 
  اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىل  حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

  اخأوعية ا
 
فية من نزيف دايل المخ أو تحت ترسب ف يف  تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع الي  

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

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

 
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيس  أو التصوير المقطغ 
 بلعض اخأجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

  اخأعراض ولكنها تستمر في 
 
  تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الب  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تلل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 الدراسة ملخص

  المنممات للقيادة ومهاراتها وكيف 
  بناء فريق العمل الناج  لمعرفة مدى تبب 

 
تهدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر القيادة ف

  المؤسسأثرت عىل بناء فريق العمل الناج   حيث أنم تم االستنتاجات أن هناك 
 
ة تأثي  للقيادة عىل بناء فريق العمل كفء وناج  ف

  تأسيس 
 
 مهارات التحفي   والتخطيط وإجادة التعامل مع فريق العمل  ال بد للقيادة أن تتحىل بمهارات وفنون لتساهم ف

ً
ويصوصا

 فرق العمل الناجحة. 

  القائد  إال أنم من المهم وجود  وهنا يمكن القول أن المهارات القيادية بتصنيفاتها وتنوعها من الصعب أن
 
تكون جلها موجودة ف

  ذلك القائد  ويصوصا أننا نتحدث عن تيادة لديها رؤية ويطط تعمل عىل تحقيقها عىل كافة مستويات 
 
أكير المهارات القيادية ف

  العرص الحديث نتكلم عن منممات واسعة ومت
 
ان من شعلة االطراف  لذا كالمنممة  من يالل فرق العمل وتشكيالتها  وبما أننا ف

  أنشأت من أجلم المنممة ككل. 
وري إلمام القائد بمهارات متنوعة تتمكن من ياللها أن تصل بم لتحقيق اخأهداف المرجوة الب   الرص 

 : القيادات الميدانية، فريق العمل، المهارات القيادية.مصطلحات البحث

Abstract 

This study aims to identify the impact of leadership in building a successful work team to know the extent to which 

organizations adopt leadership and their skills and how they affected the building of a successful work team, as it was 

concluded that there is an impact of leadership on building an efficient and successful team in the organization, especially 

motivation, planning and proficiency skills dealing with Team work, leadership must have the skills and arts to contribute 

to the establishment of successful teams. 

Here it can be said that leadership skills, with their classifications and diversity, are difficult to find in most of them in the 

leader, but it is important to have more leadership skills in that leader, especially since we are talking about a leadership 

that has a vision and plans to achieve it at all levels of the organization, through the work teams and their formations And, 

since we are talking about wide-ranging and branched organizations in the modern era, it was necessary for the leader to be 

familiar with various skills through which he can reach him to achieve the desired goals for which the organization as a 

whole was established. 

Keyword: Field Leaders, Team Work, Leadership Skills. 
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 المقدمة: 

امية اخأطراف  ومن     إدارة أنشطة المنممات المتشعلة والمي 
 
  عرصنا الحاىل  باهتمام كبي  وواسع لما لها من دور فعال ف

 
توىل القيادة ف

هنا يمكن القول أن تحقيق أهداف تلك المنممات يتوتف عىل مدى توفر كفاءات تيادية تستطيع توجيم جهود العاملي   نحو تحقيق 

 أهداف المنممة. 

تمد العمل الجماغ  عىل مجموعة من السلوكيات البسيطة من الناحية النمرية ولكنها صعلة للغاية من الناحية التطبيقية  يع

  تفسد فرق العمل وتولد ضعات ويالفات 
ية الذاتية الب    تستطيع أن تتغلب عىل نزعتها البرسر

  لتلك المجموعات الب 
فالنجا  يأئ 

 دايل اعضاء الفريق. 

ة وهذا النوع من القيادة يكون لم من هنا تعتي     تكون تادرة عىل تيادة االيرين من أجل تحقيق إنجازات متمي  
 القيادة الحكيمة ه  الب 

  الوضع الحاىل  وما يؤثر عليم من مستجدات كما أنها تكون تادرة عىل فهم ما سيكون عليم المستقلل حيث تنمر إليم 
 
السبق ف

 دمة أهدافها. بطريقة ذكية وتعمل عىل تطويعم لخ

   بالغة أهمية الميدانية لها القيادة أن كما أنم من المؤكد
 
من  واستمرارية  وفعالية بكفاءة أداء العمل من مرتفع مستوى تحقيق ف

اتيجيات وتواني   موضوعة.  يالل
 اسي 

  
ً
 احتكاكا بالعمل ف   تتطلب توفر مهارات متنوعة أكير ايتصاصا

ية والمهارات بما يشمل المهارات الفنوبما أن القيادة الميدانية أكير

  ال غب  عنها  حيث أن نجا  أي تائد هو من يالل كسب تعاون اآليرين معم المتمثل بالزمالء 
 المهارات اإلنسانية الب 

ً
ا الذهنية وأيي 

 .  والمرؤوسي  

 مفهوم القيادة: 

 القيادة بأنها نشاط إيجائ   يتم من يالل شخص بقرار رسىم   تتوفر بم سم
ف عىل مجموعة متتمي   ن ات ويصائص تيادية  يرسر

ورة.   المرؤوسي   لتحقيق أهداف واضحة بوسيلة التأثي   أو من يالل استخدام السلطة بالقدر المناسب وعند الرص 

  ترتكز عىل العمل الجماغ  والذي يهدف اىل تحقيق أهداف وتوجهات المؤسسة. حيث عرف 
كما أن القيادة الناجحة ه  الب 

ادة بأنها: استخدام التأثي  غي  القرسي لتشكيل أهداف التنميم والجماعة  ودفع السلوك نحو إنجاز االهداف التنميمية اللدري القي

 م(. 2002ومساعدة الجماعة والتنميم لتشكيل هويتم وثقافتم )اللدري  

  تحقيوتعرف القيادة بأنها: تدرة القائد عىل إتناع اخأفراد والتأثي  عليهم لحملهم عىل أداء وا
 
  تساهم ف

ق الهدف جلاتهم ومهامهم الب 

   
ك للجماعة )القحطائ   م(. 2001المشي 
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  المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
 
وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف دايل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة    %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماه  
  جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  

 
  اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىل  حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

  اخأوعية ا
 
فية من نزيف دايل المخ أو تحت ترسب ف يف  تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع الي  

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

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

 
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيس  أو التصوير المقطغ 
 بلعض اخأجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

  اخأعراض ولكنها تستمر في 
 
  تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الب  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تلل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ْ
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ثاٌر ُمخ ِ
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عية )القانونية(:  (ج عية عىل من يكون تحت  السلطة الشر   الهيكل التنميىم  يكسلم توة وسلطة رسر
 
المركز الرسىم  للفرد ف

عية  عية ادارتم. فالمدير العام يملك سلطة رسر   المنممة  وكل مدير إدارة يتمتع بسلطة رسر
بحكم منصلم عىل جميع موظف 

 نهاية التسلسل الهرم  للسلطة. 
  إدارتم  وهكذا حب 

 
 عىل مديري االتسام ف

 ثانيا: السلطة الغي  رسمية: 

 حيث تعتي  هذه السلطة مرتلطة بشخص القائد وليس بالمنصب  ومن االمثلة عليها: 

  مجال التخصص. وبذلك هذه القو  قوة التخصص:  (أ 
 
ه ف ه عن غي  ة أو مهارة أو معرفة تمي   ة تنشأ نتيجة امتالك الفرد لخي 

 يستطيع ن يقود االيرين الذين ينصاعون لتأثي  هذه القوة باتتناع. 

  تجعل المرؤوسي   ينجذبون لم ويقتنعون بم   قوة االعجاب:  (ب
مصدر هذه القوة هو صفات وسمات شخصية القائد  الب 

 م(. 2001اس  وبركات  كقائد )عل

 مهارات القيادة الناجحة: 

كة الوطنية للبناء للجنوب والجنوب الكبي  تسيي  أمورهم وفق أسس علمية    تدرة تادة رسر
 
  هذه الدراسة تتمثل ف

 
مهارات القيادة ف

 والمهارات الفنية. مبنية عىل الفهم والكفاءة واإلبداع وذلك من يالل  المهارات الذهنية  والمهارات االنسانية  

 المهارات الذهنية )الفكرية(:  -أ 

  تتعلق 
  نجا  العمل وفاعليتم ومن أهم هذه المهارات المهارة الذهنية والب 

 
تعد المهارات القيادية الفاعلية من العوامل المهمة ف

  الحلول والتوصل إىل اآلر 
 
  ابتكار اخأفكار واإلحساس بالمشكالت والتفي   ف

 
ورية اء  والمهارات التصور بمدى كفاءة القائد ف ية ض 

  المستقلل 
 
  يمكن أن تحدث ف

  تخطيط العمل وتوجيهم وترتيب أولوياتم وتوتع اخأمور الب 
 
لمساعدة رجل القيادة عىل النجا  ف

  
 
  نفس الوتت تعتي  أصعب المهارات بالنسلة لم ف

 
ورية الالزمة للقائد لكنها ف علمها ت وتعتي  المهارات الذهنية أهم المهارات الرص 

  ذهنم دائما بالصورة الكلية للمنممة ومجتمعها الخارج   
 
واكتسابها والقائد الذي يتمتع بمهارات ذهنية جيدة هو الذي يحتفظ ف

 م(. 2000)رفاغ   وآيرون  

   ويمكن القول
ها حل  من شأنأن المهارة الذهنية تائم عىل الفهم واالدراك الجيد لمجريات اخأمور  باإلضافة إىل ابتكار اخأفكار الب 

 المشكالت بطريقة علمية منطقية. 

 المهارات االنسانية:  -ب

  
 
ه عن المديرين  وهذه المهارات االنسانية تتمثل ف   تحديد نجاحم وتمي  

 
تشكل المهارات اإلنسانية الجزء اخأكي  من وظائف القائد ف

هم والتأثي  عليهم وإتناعهم من يالل فت تدرة القائد عىل فهم ذاتم من حيث اتجاهاتها وتيمها الشخصية  وفهم اخأيرين   وتحفي  
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  حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

 
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيس  أو التصوير المقطغ 
 بلعض اخأجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

  اخأعراض ولكنها تستمر في 
 
  تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الب  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تلل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ك أكي  من مجموع جهودهم الفردية ف

)علد  ." بحيث يكون مجموع أدائهم المشي 

 م(. 2004السالم 

علارة عن مجموعة من االفراد يعملون مع بعضهم اللعض يتمتعون مهارات متكاملة أن فريق العمل هو  وهنا نستخلص مما سبق

ك.   يسعون لتحقيق هدف مشي 

 أهداف بناء فريق العمل: 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  البحث  – ثالثالعدد ال – ثالثالمجلد ال

 
  م 2019 – أيلول – 15                                                                        (   - 18 10) ص:  الثان

        

15 

  بناء فريق الميدانية القيادات دور                                                                                         راجب   ال               
 
 العمل ف

www.ijssp.com                                                                                                                                                                   International Journal of Scientific Studies Publishing                                                                                                                                                                                    

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

  الطب                    . واالكتشاف
 
  ساهمت ف

 الحديث حب  اآلن (Thompson, 1996)ات الب 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

   
 
ين من تلل المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف   القرن الحادي والعرسر

 
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

  اخأوعية 
 
  الدماغ أو الحلل الشوك  أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

 
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

ي   ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان  

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
من إجماىل  حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بدايل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف دايل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة    %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماه  
  جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  

 
  اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىل  حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

  اخأوعية ا
 
فية من نزيف دايل المخ أو تحت ترسب ف يف  تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع الي  

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 
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الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 
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 بلعض اخأجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

  اخأعراض ولكنها تستمر في 
 
  تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الب  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تلل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تهيئة البيئة المناسلة لتحسي   الخدمات والمنتجات.  (أ 

 .بناء رو  الثقة والتعاون بي   اخأفراد (ب

 .يحقق كفاءة اخأداءاالستخدام اخأمثل للموارد واإلمكانات المتاحة وبما  (ت

 .تنمية مهارات اخأفراد  وزيادة مداركهم (ث

  تحسي   العالتات دايل المنممة بي   الرؤساء والمرؤوسي    (ج
 
 .تنمية مهارات المديرين ف

 .تنمية مهارات حل الرصاعات والمنازعات بي   اخأفراد  والمجموعات ( 

  مواجهة القضايا  والمشكالت توفي  االتصال المفتو  بي   أجزاء المنممة وبما يؤدى إىل مزيد من (خ
 
 .الشفافية  والوضو  ف

  مجاالت التخطيط  ووضع اخأهداف (د 
 
كي   ف

 .إعطاء مزيد من الوتت للمدراء للي 

 م(. 2017)سيف   زيادة تدفق المعلومات بي   مكونات المؤسسة.  (ذ 

 سمات الفريق الفعال: 

 :  للفريق الفعال سمات معروفة  نوضحها عىل النحو لتاىل 

  ذهن كل واحد من أفراد الفريق.  :واألهداف وضوح الرسالة -أ 
 
 فأهداف فريق العمل الفعال تكون واضحة تماما ف

ات هذا الفريق الفعال الحرص عىل اخأفكار اإلبداعية والحلول االبتكارية ويتم  :يعمل بإبداع ويشجع عىل االبتكار -ب ممي  

 .تشجيع كل أعضاء الفريق عىل ذلك

 يتم تحديد اخأدوار وتوزي    ع العمل بدتة  كل فرد يعرف ويفهم  :أدوار ومسئوليات أعضائه واضحة -ت
ً
فهو فريق منمم جدا

 .
ً
 دوره والهدف المطلوب منم جيدا

  الفريق حيث يساند أعضاء الفريق بعضهم اللعض  أعضاؤه متعاونون ويؤازرون قيادتهم -ث
 
  عام ف

: فهناك جو تكاتف 

  غي  تائم عىل التهديد 
  جو تكاتف 

 
ىل بل تائم عىل الثقة المتلادلة بي   أعضاء الفريق  غي  تائم عويتعاونون بحرية ف

 .التنافس وإنما هو تائم عىل المشاركة والتعاون

 كذلك خأنم يساعد عىل يحل الفريق خالفاته بنفسه:  -ج
ً
 ونافعا

ً
  الرأي بي   أعضاء الفريق أمرا طبيعيا

 
يعتي  الخالف ف

 التطوير وإيجاد اخأفكار الجديدة. 

   :ابة الذاتيةالتوجيه والرق - 
 
فلمجرد ما تحدد إدارة المنممة أهداف الفريق العامة تتا  لم درجة عالية من المرونة ف

  التوجيم أو التحريك  وبالتاىل  فهو يقيم ويقوم نفسم بنفسم
 
  ف
 
 .التحرك تكفيم خأداء مهامم دونما تديل إضاف

  الفريق بالسعادة بانتمائم حي :يشعر أفراده باتجاهات إيجابية نحو المؤسسة واإلدارة والعمل -خ
 
ث يشعر كل عضو ف

للفريق وللمؤسسة ويمتىل  تلب كل عضو من أعضاء المجموعة بالحب والود للقية أعضاء الفريق ويحرص عىل 

  العمل دائما معهم
 
 .االستمرار ف



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  البحث  – ثالثالعدد ال – ثالثالمجلد ال

 
  م 2019 – أيلول – 15                                                                        (   - 18 10) ص:  الثان

        

16 

  بناء فريق الميدانية القيادات دور                                                                                         راجب   ال               
 
 العمل ف

www.ijssp.com                                                                                                                                                                   International Journal of Scientific Studies Publishing                                                                                                                                                                                    

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

  الطب                    . واالكتشاف
 
  ساهمت ف

 الحديث حب  اآلن (Thompson, 1996)ات الب 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

   
 
ين من تلل المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف   القرن الحادي والعرسر

 
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

  اخأوعية 
 
  الدماغ أو الحلل الشوك  أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

 
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي   ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان  

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
من إجماىل  حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بدايل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف دايل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة    %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماه  
  جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  

 
  اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىل  حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

  اخأوعية ا
 
فية من نزيف دايل المخ أو تحت ترسب ف يف  تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع الي  

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

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

 
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيس  أو التصوير المقطغ 
 بلعض اخأجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

  اخأعراض ولكنها تستمر في 
 
  تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الب  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تلل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الرو  المعنوية المرتفعة. تتسم فرق العمل الفعالة باإلنتاجية العالية و  :يتمتع أعضاء الفريق بدافعية عالية لألداء الجيد -د 

 .ويؤدي أفراد الجماعة الفعالة معمم أوتات عملهم عىل درجة عالية من الكفاءة والجودة

  االتصال:  -ذ 
 
يتصف الفريق بقوة العالتات بي   أعضائم  وتأيذ وجود عالقات قوية بي   األعضاء وسهولة وانفتاح ف

ام العالتات شكال غي  رسىم  حيث يصلحون أصدتاء أكير من زم   العمل ويكون توام هذه العالتة: الثقة واالحي 
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  جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

  الطب                    . واالكتشاف
 
  ساهمت ف

 الحديث حب  اآلن (Thompson, 1996)ات الب 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

   
 
ين من تلل المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف   القرن الحادي والعرسر

 
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

  اخأوعية 
 
  الدماغ أو الحلل الشوك  أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

 
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي   ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان  

ثاٌر ُمخ ِ
ُ
من إجماىل  حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بدايل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف دايل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة    %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماه  
  جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  

 
  اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىل  حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

  اخأوعية ا
 
فية من نزيف دايل المخ أو تحت ترسب ف يف  تنتج السكتة الدماغية الي   لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع الي  

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

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

 
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيس  أو التصوير المقطغ 
 بلعض اخأجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

  اخأعراض ولكنها تستمر في 
 
  تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الب  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تلل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  فرق العمل عىل القائد أن يدرك األمور والمفاهيم التالية: 
 
 ف

 آن واحد.  تبسيط  
 
 جعل اخأعمال لعدم تدرة اخأفراد عىل التعامل مع العديد من الحقائق واخأمور ف

  .اخأفراد يحبون كلمات المدي  والثناء 

  .ية  وااليتالف بي   اخأفراد وتنوع إحتياجاتهم  ورغلاتهم  فهم الطبيعة البرسر

 تشك  
 
  وهو السبب ف

ً
 يل الفريق. حاجة اخأفراد إىل أعمال يقومون بها ويؤدونها معا

 ابط بينهم هم ويلق التماسك والي   حاجة اخأفراد اىل العمل مع بعضهم اللعض كفريق  أن يتم تحفي  

  .الفريق لم إحتياجات شخصية يجب عىل القائد التنلم لها وإشلاعها من يالل مشاركتم مع الفريق  
 
 كل فرد ف

  .يثق الناس بحدسهم  وأحاسيسهم أكير من البيانات 

 م(. 2017القائد  إذا كانت أتوالم ال تتطابق مع أفعالم. )سيف  الناس ال تثق ب 

 

 خاتمة

 أهداف محددة دايل المنممة  وذلك 
ً
تتمي   عملية بناء فرق العمل بأنها مخطط لم بعناية لمجموعة من اخأفراد الذين تربطهم معا

  يتم بها تنفيذ العمل. 
 بقصد تحسي   اخأساليب والطرق الب 

  العالتات بي   اخأفراد بهدف االرتقاء بأدائهم نحو اخأفضل 
 
كما ينمر إىل أنشطة بناء فرق العمل عىل أنها طريقة للتأثي  اإليجائ   ف

 وتوحيد جهودهم لتنفيذ المهام الموكلة لهم للوصول إىل أهداف المنممة بأفضل السلل والطرق المتاحة. 

  تجعل من الجماعة وحدة متجانسة ومتماسكة ه الميدانية القيادات لذلك فالهدف من دور
و متابعة وتشكيل فرق العمل الب 

مة بالعمل عىل تحقيق أهداف المؤسسة المحددة.  ابطة ملي     النهاية جماعة مي 
 
 وتمتاز بالفاعلية والتفاعل بي   الفريق لتكون ف

  
 
  إدارة المؤسسة  وتنمية مهاراتم من يالل التعاونولنجا  فريق العمل يجب تعزيز االعتماد عىل مهارات وفنون القيادة الحديثة ف

بي   أعضاء فريق العمل الواحد وذلك بالترصف كنماذج يسغ العاملون لمحاكاتها  مع تطوير تدرة تادة المؤسسة بما يؤهلهم إلتناع 

ورة التعرف عىل ما ي قم  ود العاملون تحقيالعاملي   بفرق العمل وزيادة حماسهم للعمل تحت تيادتهم وتعزيز اهتمامهم برص 

 وتشجعيهم عىل اخأبداع والتعاون من يالل حرية الرأي دايل الفريق. 
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