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الملخص

يعد مجال العالج الطبيعي من المجاالت الحديثة التي ظهرت الستكمال المنظومة الطبية وتلبية

احتياجات المجتمع حيث تم إنشاء عدد من كليات العالج الطبيعي حديثا على مستوي الجمهورية
في بعض الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة علي حد سواء .ونظ ار ألن جودة التعليم أصبحت
محط أنظار وتفكير الكثير من الباحثين في التعليم العالي وأكدت أهميتها عشرات المؤتمرات والندوات
الدولية ،فقد أجريت هذه الدراسة للتعرف على مدي تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة بكليات العالج

الطبيعي المصرية من وجهة نظر قيادتها اإلدارية وتحديد ما إذا كان هناك فروق بين الكليات
الخاصة والحكوميه وكذلك تحديد إذا كان هناك ارتباط بين سنوات خبرة القيادة اإلدارية وتطبيق

معايير إدارة الجودة الشاملة .تكونت عينة الدراسة من  16قائدا اداريا ( 8عمداء و 8وكالء) من 9
ضمت  55فقرة،
كليات ( 3حكومية و  6خاصة) ،أما أداة الدراسة فقد تمثلت باالستبانة التي ّ
توزعت على  7مجاالت ،عكست معاييرادارة الجودة الشاملة في التعليم .وأشار معامال الصدق
والثبات لهذه األداة إلى مناسبتها لما صممت لقياسه وأظهرت المعالجات اإلحصائية الالزمة أن
المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق معايير الجودة الشاملة الخاصة بالتعليم بكليات العالج الطبيعي
مرتفعة حيث احتل مجال التخطيط االستراتيجي المرتبة األولى ،بينما احتل مجال البحث العلمي

المرتبة األخيرة .وأظهرت نتائج فحص الفرضيات عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
المتوسطات الحسابية لدرجات تطبيق معايير الجودة الشاملة في كليات العالج الطبيعي الحكومية
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والخاصة كما أوضحت النتائج عدم وجود ارتباط بين عدد سنوات خبرة القيادة اإلدارية في وظائفهم
الحالية وبين درجة إجاباتهم علي محاور االستبانه .في ضوء هذه النتائج قدمت الدراسة مجموعة
من التوصيات أهمها أن تتبنى كليات العالج الطبيعي سياسات تعليمية هادفة وداعمة لتطبيق معايير
إدارة الجودة الشاملة خاصة الكليات الخاصة والحديثة واالهتمام بالبحث العلمي كقاطرة للنهوض
بالتعليم العالي.
الكلمات المفتاحية :معايير الجودة الشاملة  -القيادة اإلدارية – كليات العالج الطبيعي
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