
 وعالقتها الشاملة الجودة إلدارة الحكومية الثانوية المدارس مديري  تطبيق درجة
 نظرهم وجهة من للمعلمين الوظيفي بالرضا
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 الملخص 

 الجودة إلدارة الحكومي  الثانوي  المدارس مدي ي  تطبيق درج هدفت الدراسةةةةةةةةةةةة  لل  ال     لل       

( 125، وقد تكونت عين  الدراس  من )نظ هم وجه  من للم لمين الوظيفي بال ضا وعالق ها الشامل 

م لمًا وم لم  من المدارس الثانوي  الحكومي  للواء وادي السةةةةةةةةةةةةةي ل ولن ت جمو البيانا  ا ولي  تم 

اسةةةة  عل  المنهو الواةةةةفي ال حليلي، ( فق ة،  واع مد  الدر 41تطوي  اسةةةة بان  تكونت من ج وين و)

 ،درج  تطبيق مدي ي المدارس الثانوي  الحكومي  إلدارة الجودة الشةةةةةةةةامل وأظه   ن اوو الدراسةةةةةةةة  أ  

نح ا  ا( و 62ل3جاء  بدرج  م وسةةط  بم وسةةا يسةةابي )و في مدارسةةهم من وجه  نظ  الم لمين، 

 م وسةةةةةةط ، لا بلو الم وسةةةةةةا الحسةةةةةةابيكانت للم لمين  ال ضةةةةةةا الوظيفيدرج    أ، و (77ل0م ياري)

 داللةةة  اا ارتبةةةا يةةة  موجبةةة  و عالقةةة  هنةةةا  ، و (91ل0( وانح ا  م يةةةاري )45ل3للةةةدرجةةة  الكليةةة  )

 مدي ي المدارس الثانوي  الحكومي  بين درج  تطبيق (α ≤ 0.05) الدالل  مسةةةةةةةة و   عند ليصةةةةةةةةاوي 

 ودرج  ال ضا الوظيفي للم لمينلدارة الجودة الشامل  إل

 الدراس  ب دد من ال وايا ، من أب زها:وأوات 
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توعي هم لدارة الجودة الشامل  و  عقد دورا  تدريبي  لمدي ي المدارس الحكومي  يول تنمي  ل1

 بشكل دوري لالرتقاء في مدارسهملللم لمين  الق ها بال ضا الوظيفي ب

 للم لمين لدارة الجودة الشامل  وعالق ها بال ضا الوظيفي تطبيقلج اء دراس  مماثل  يول  ل2

 في المدارس ا ساسي ل

لج اء دراسا  مماثل  لمدي يا  ت بي  في منا ق مخ لف  للمقارن  بينها ولم  ف  مس و    ل3

 تطبيق لدارة الجودة الشامل  في هذه المدي يا ل

 لج اء دراسا  مماثل  إلدارة الجودة الشامل  وربطها بم ني  آخ ل  ل4
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Abstract 

    This study aims to identify the degree of applying the principals to total 

quality management and its relation to the job satisfaction of the teachers by 

the principals of high schools, from their point of view. The study sample 

consisted of (125) teachers from the public high schools of “Bayader Wadi 

Al Sair” Governorate. For collecting primary data, a questionnaire was 

developed consisting of two dimensions and (41) items. The study results 

revealed that: 

1 . The degree of TQM application by the high school principals in their 

schools from teacher’s point of view, was at moderate level and satisfaction 

Level with an average mean of (3.62) with a standard deviation of (0.77). 

2.The overall degree of the of job satisfaction was moderate، the output total 

score was (3.45) with a standard deviation of (0.91).  

3.There positive Relationship with a statistical indicator of (α = 0.05), 

between the overall degree of the job satisfaction and the TQM application 
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by the public high school principals in their schools. Finally, the study 

recommends the following: 

1. Establishing training courses for principals of public schools on the 

development of TQM to be aware of the relationship between the career 

satisfactions of the teacher’s periodic upgrade in their schools. 

2. Conducting a similar study on the application of TQM and its relationship 

to job satisfaction for teachers in Primary schools. 

3. Conducting similar studies for the directorates of education in different 

regions to compare them to the level of TQM application in these areas. 

4. Conducting similar studies on TQM and relate them to another variable.
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