
 

 طّور تواصلك 
 ستقبال وعمل جماعي أفضل امن أجل 

 
 ناظـــــم بردعــــــــــــة

مستشار  -جامعي مدّرس  -مصمم تدريب  -مدرب   
 



 ناظــم بردعـــة
 
 مستشار  -جامعي مدّرس  –مدرب  -تدريب مصّمم  •

   JCIحاصل على دبلوم األكاديمية اإلفريقية الثامنة للقيادة •

 سأكون ناجعا  ...النجاح أدوات : كتاب صاحب •

اتيةاستشارات  تدريب ومرافقة وتقديم: الخبرة •
ّ
نمية الذ

ّ
 في القيادة واإلدارة والت



ردود الفعل الّسلبّية الخطرة     
EIG : Événement indésirable grave 

 في تونس
عددها وأهّم  

 أسبابها؟



...أجد ولم  ...بحثت  



 من ردود الفعل السلبّية الخطرة   25%
 مربوطة بطريقة عمل الفريق املعالج

  %35الّسبب الّرئيس ي 
واصل بين املهنيين

ّ
نسيق والت

ّ
 نقص الت

 

La Haute Autorité de Santé 
 الهيأة العليا للّصّحة فرنسا 

2005 – 2009   

 ...سنوّيا   EIG 395000و  275000 مابين



 

 إثر تطوير إدارة فريق العمل املعالج
واصل 

ّ
 ...وتحسين الت

 تراجع معدل الوفيات 
18% * 

* Neily J, Mills PD, Young-Xu Y, Carney BT, West P, Berger 
DH, Mazzia LM, Paull DE, Bagian JP. Association between 
implementation of a medical team training program and 
surgical mortality. JAMA. 2010 Oct 20;304(15):1693-700 



 

ر  إدارة فريق العمل
ّ
 ...والتواصل توف

   ...الخطرةعامل وقاية أساس ي ضد ردود الفعل الّسلبّية •
 ...باملرافقعنصر جودة في العناية باملريض واإلحاطة •
ر أساس ي في جودة مناخ العمل ألعضاء الفريق •

ّ
 ...املعلجمؤث

 ...العامليةمنظمة الّصحة 
 ...مختلفةدراسات 



ديد نحن لسنا فريق عمل معالج 
ّ

...ناجعلألسف الش  
  ...خبرات نحن مجّرد مجموعة 

سحنون  .د .أ  



 اخلصائص العرش 

 للفرق ذات الأداء العايل



 اخلصائص العرش للفرق ذات الأداء العايل

Ten Characteristics of a High Performance Team 

شريك في 
ّ
الت

 القيادة

خلق املناخ 
 اإليجابي

إرساء العالقات 
عاونّية

ّ
 الت

 موازنة املساهمة تثمين اإلختالف إدارة الّصرعات 

واصل  تحديد األدوار  تحديد األهداف
ّ
خاذ القرارات الت

ّ
 إت

 ebb associates inc 



 

 ...عملّية خطوات  10
اء 1.

ّ
 تدريب كّل فريق العمل على التواصل املنهي البن

SAER / SMART / Ecoute Active / Compassion / Modèle Responsable... 

 ...الجماعّية تواصل فريق العمل املعالج ونشاطاته  مأسسة  1.

 ...للمهامالتوضيح املستمّر 2.

اتمراجعة جماعّية ومنهجّية 3.
ّ
 ...املعالجفي إطار فريق العمل  ...للملف

قني املستمر لفريق العمل 4.
ّ
كوين الت

ّ
 ...املعالجالت

 ...املعالجاملريض واملرافق األساس ي جزءا من فريق العمل  إعتبار 5.

 ...القيمالرؤية املهّمة  ...املعالجتطوير جماعي مليثاق فريق العمل  6.

 ...عليهوضع منهج عملي لحل اإلشكالّيات وتدريب فريق العمل املعالج 7.

 ...الجدد وضع منهج عملي إلدماج األعضاء 8.

 ...الحراجةالكتابة الواضحة وبيان درجة 9.
 

 
 



 ...الّطّب علينا أأن نعرف يف 
 ...والّصّحةأأس باب العّّل 
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