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 المستخلص

يعد مفهوم استراتيجية التمكين من المفاهيم المعاصرة التي ترتقي بالعنصر البشري في       
المنظمة المعاصرة الى مستويات راقية من التعاون وروح الفريق والثقة بالنفس واالبداع والتفكير 

سين منح المرؤو المستقل وروح المبادرة , وان اختلفت مفاهيم التمكين فأن جوهره يتمركز حول 
 الحرية في اداء العمل ومشاركة اوسع في تحمل المسؤولية ووعي اكبر على العمل الذي يقوم به.

وقد تناولت الدراسة استراتيجية التمكين كمتغير مستقل بأبعادها الفرعية ) تفويض الصالحية     
ر تابع , , فرق العمل , التحفيز , والسلوك االبداعي ( وجودة الخدمات الصحية المقدمة كمتغي

وقد تم اختيار مستشفيين هما , مستشفى بغداد التعليمي , ومستشفى الشهيد غازي الحريري 
للجراحات التخصصية, لتكون مجتمع الدراسة , فقد اعتمدت على آراء المدراء , والكادر الطبي 

 .والتمريضي , وآراء المرضى الراقدين في المستشفيين المبحوثة 

في افتقار ادارة المستشفيين المبحوثتين الى االلمام والدراية الكافية  ةوتكمن مشكلة الدراس    
 بأبعاد استراتيجية التمكين من جهة وبعالقتها الوثيقة بجودة الخدمات الصحية من جهة اخرى
,وسعت الدراسة الى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها  مدى دعم المستشفيات المبحوثه 

 بعادها المتمثلة ب)تفويض الصالحية, فرق العمل , التحفيز ,الستراتيجية التمكين ووصف ا
والسلوك االبداعي( ومدى مساهمتها في تحقيق جودة الخدمات الصحية, كما تنطلق اهمية 
الدراسة من تمكين العاملين من خالل االبعاد التي تم طرحها لغرض االهتمام بتقديم خدمات ذات 

 المنظمة.جودة عالية في 

 في العمل اساس هي االدارة تعتبر:  أهمها االستنتاجات من مجموعة الى الدراسة وتوصلت    
 التي باألبعاد التمكين استراتيجية تطبيق خالل من ينعكس المرضى مع تعاملها وحسن المستشفى

 .معها المتعاملين ثقة كسب في كبير بشكل يسهم مما طرحها تم

 بادخال المستشفيين قيام ضرورة: اهمها التوصيات من مجموعة الى الدراسة خلصت كما   
 والتجديد التطوير لغرض اهدافها وتحديد المنظمة رسالة ضمن وحديثة جديدة استراتيجيات

 مستوى ذات صحية خدمات لتقديم تسعى صحية كمنظمة وجودها من االساسي الهدف وتحقيق
 .والمرضى العاملين من العكسية التغذية عملية على والتأكيد تحقيقها ومتابعة الجودة من" عال

 الصحية ألنها تعتبر االساس في بناء المجتمع وتطوره .                              
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