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ذذبحثبحثمدتخلصذالمدتخلصذال

لطوألذ إهللاذة المهللذ   ال،ا وأل  اليام  َّمصدذ فدي ضدول مدهللخ  ا ذ و ومأل دا  وقدهلل لطوألذ إهللاذة المهللذ   ال،ا وأل  اليام  َّمصدذ فدي ضدول مدهللخ  ا ذ و ومأل دا  وقدهلل إلى إلى ههللف الَّحث ههللف الَّحث 
  مشدد الت   مشدد الت   َّحددثَّحددثالددبا ألحدداو  مدد  خاللدده وصددف المدداهذة موضددو  الالددبا ألحدداو  مدد  خاللدده وصددف المدداهذة موضددو  ال  اقلمددهلل الَّحددث قلددى المدد ل  الوصددفياقلمددهلل الَّحددث قلددى المدد ل  الوصددفي
ا  ولحلألدد  َّألا اللددا  ا  ولحلألدد  َّألا اللددا  و ألفألدد  لطوألذهددا فددي ضددول مددهللخ  ا ذ و ومأل ددو ألفألدد  لطوألذهددا فددي ضددول مددهللخ  ا ذ و ومأل دد  ( ( إهللاذة المهللذ دد  ال،ا وألدد  اليامدد  َّمصددذإهللاذة المهللذ دد  ال،ا وألدد  اليامدد  َّمصددذ

وَّألددا  اليالقدد  َّددأل  م و اللددا  وايذال اللددي لطددذح حوللددا  واليملألددات اللددي للضددم لا  واي،دداذ اللددي لحددهلل،لا  وَّألددا  اليالقدد  َّددأل  م و اللددا  وايذال اللددي لطددذح حوللددا  واليملألددات اللددي للضددم لا  واي،دداذ اللددي لحددهلل،لا  
وهددو أحددهلل أشدد ا  اللحلألدد  واللف ددألذ اليلمددي المدد مك لوصددف المدداهذة أو المشدد ل  المحددهللهللة  ولصددوألذها  مأًلددا وهددو أحددهلل أشدد ا  اللحلألدد  واللف ددألذ اليلمددي المدد مك لوصددف المدداهذة أو المشدد ل  المحددهللهللة  ولصددوألذها  مأًلددا 

  ولصد ألفلا  ولحلألللدا    ولصد ألفلا  ولحلألللدا  َّحدثَّحدثأو المشد ل  موضدو  الأو المشد ل  موضدو  الق  طذألدأ  مدا َّألا دات وميلومدات من  د  قد  المداهذة ق  طذألدأ  مدا َّألا دات وميلومدات من  د  قد  المداهذة 
خضددداقلا للهللذا دددات الهللقألنددد  خضددداقلا للهللذا دددات الهللقألنددد وا  قلدددى قأل ددد  مددد  أقضدددال ا هللاذة المهللذ دددأل  وال لددداز قلدددى قأل ددد  مددد  أقضدددال ا هللاذة المهللذ دددأل  وال لددداز     ولدددك لطَّألدددأ ا  دددلَّا    ولدددك لطَّألدددأ ا  دددلَّا  وا 

ا   و شددف ا   و شددف فدذهللً فدذهللً ( ( ٗٔٗٗٔٗا هللاذا الميداو  لدَّيم مدهللاذس ال،ا وألدد  اليامد  َّمحافمد   دوهاج  َّلددع أفدذاهلل اليأل د   ا هللاذا الميداو  لدَّيم مدهللاذس ال،ا وألدد  اليامد  َّمحافمد   دوهاج  َّلددع أفدذاهلل اليأل د   
ا، لوب ا،م،  لح  الميوقات اللي لوا ه أقضال إهللاذة المهللذ   ال،ا وألد  ا، لوب ا،م،  لح  الميوقات اللي لوا ه أقضال إهللاذة المهللذ   ال،ا وألد    ق  اقلَّاذ ا ذ و ومأل اق  اقلَّاذ ا ذ و ومأل االَّحث الَّحث 

اليامدد  َّمصددذ  ومدد  ،ددك وضددا لصددوذ منلددذح للطددوألذ إهللاذة المهللذ دد  ال،ا وألدد  اليامدد  فددي مصددذ فددي ضددول اليامدد  َّمصددذ  ومدد  ،ددك وضددا لصددوذ منلددذح للطددوألذ إهللاذة المهللذ دد  ال،ا وألدد  اليامدد  فددي مصددذ فددي ضددول 
مد  أهدك  لدائ  الَّحدث مد  أهدك  لدائ  الَّحدث  دا   دا  إلأله م   لائ  الهللذا د  المألهللا ألد   و إلأله م   لائ  الهللذا د  المألهللا ألد   و مهللخ  ا ذ و ومأل ا في ضول ما لك اللوص  مهللخ  ا ذ و ومأل ا في ضول ما لك اللوص  

  وص  إلأللا ما أللي  وص  إلأللا ما أللي  اللي لاللي ل

ألم   لطوألذ إهللاذة المهللذ د  ال،ا وألد  اليامد  َّا دلخهللاك مدهللخ  ا ذ و ومأل دا  قد  طذألدأ هللذا د  َّألئد  ألم   لطوألذ إهللاذة المهللذ د  ال،ا وألد  اليامد  َّا دلخهللاك مدهللخ  ا ذ و ومأل دا  قد  طذألدأ هللذا د  َّألئد  
م ا ألداللك  ومواصدفاللك ال  دما أل    م ا ألداللك  ومواصدفاللك ال  دما أل   اليم  َّلهللف  ي  ال مداك مذألًحدا وآمً دا لليداملأل  وأللفدأ واحلألا داللك  وا  اليم  َّلهللف  ي  ال مداك مذألًحدا وآمً دا لليداملأل  وأللفدأ واحلألا داللك  وا 

لأل  فدددي َّألئددد  اليمددد   ولحنألدددأ اللفاقددد  َّدددأل  لأل  فدددي َّألئددد  اليمددد   ولحنألدددأ اللفاقددد  َّدددأل  و دددبلك قددد  طذألدددأ االهلمددداك َّاللفاقددد  الصدددحي وايمددد  لليدددامو دددبلك قددد  طذألدددأ االهلمددداك َّاللفاقددد  الصدددحي وايمددد  لليدددام
الم لوألات ا هللاذأل  المخللف  والياملأل   ولنألألك ولحلأل  أ شط  وومائف اليم  المخللف   و دبلك قد  طذألدأ الم لوألات ا هللاذأل  المخللف  والياملأل   ولنألألك ولحلأل  أ شط  وومائف اليم  المخللف   و دبلك قد  طذألدأ 
االهلمدداك َّ ددذق  ا،هللال وال فددالة فددي اليمدد   واالهلمدداك َّلددوفألذ المددواذهلل المالألدد  الالزمدد  لَّ ددال مهللذ دد  ،ا وألدد  االهلمدداك َّ ددذق  ا،هللال وال فددالة فددي اليمدد   واالهلمدداك َّلددوفألذ المددواذهلل المالألدد  الالزمدد  لَّ ددال مهللذ دد  ،ا وألدد  

ولو أل  الحهللأل،   واالهلماك َّلطَّألدأ ال مذألدات الحهللأل،د  للحنألدأ أقلدى ميدهللالت الذاحد  ولو أل  الحهللأل،   واالهلماك َّلطَّألدأ ال مذألدات الحهللأل،د  للحنألدأ أقلدى ميدهللالت الذاحد  لوا ه الم ل هللات الل  لوا ه الم ل هللات الل  
  وا،ما  للياملأل  َّالمهللذ  .وا،ما  للياملأل  َّالمهللذ  .

ذذذذ

وضدددا لصدددوذ منلدددذح للطدددوألذ إهللاذة المهللذ ددد  ال،ا وألددد  اليامددد  فدددي مصدددذ فدددي ضدددول مدددهللخ  وضدددا لصدددوذ منلدددذح للطدددوألذ إهللاذة المهللذ ددد  ال،ا وألددد  اليامددد  فدددي مصدددذ فدددي ضدددول مدددهللخ  التطبيقااا   ذالتطبيقااا   ذ
  ا ذ و ومأل ا.ا ذ و ومأل ا.

      

  ال،ا وأل  اليام  َّ ملوذأل  مصذ اليذَّأل .ال،ا وأل  اليام  َّ ملوذأل  مصذ اليذَّأل .  ا ذ و ومأل ا  إهللاذة المهللذ    المهللذ  ا ذ و ومأل ا  إهللاذة المهللذ    المهللذ  ال ومات ال الة: ال ومات ال الة: 
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                                                Abstract           

          The research aims to develop a public high school in Egypt management 

in light of the entrance Ergonomics, has been searching on the descriptive 

approach that tries through which described the phenomenon in question was 

adopted (public high school in Egypt management) problems, and how to 

develop them in the light of the entrance Ergonomics, analyze the data, and the 

statement of the relationship between its components, and the views put around, 

and processes contained, and the effects of that, which is a form of scientific 

analysis and interpretation regulator to describe the phenomenon or the specific 

problem, and photographed quantified by collecting data and information 

codified phenomenon or problem is the subject of the search, and classification, 

analysis, and subject minute Studies , it was applied a questionnaire to a sample 

of the members of the school administration and the administrative system 

Associate Administrator of some public secondary schools in Sohag reached the 

respondents (414) Person, revealing Find regarded Ergonomics the best way to 

resolve the obstacles faced by members of the public high school administration 

in Egypt, and then conceived proposal to develop public secondary school 

administration in Egypt in light of the entrance Ergonomics in the light of what 

has been reached from the results of the field study, the most important research 

findings include:                                

            Can develop public secondary school management using the entrance 

Ergonomics, through the study of the work environment in order to make the 

system convenient and safe for workers and in conformity with their needs, their 

potential and their specifications physical, as well as through interest in the 

health and safe interaction for workers in the work environment, and to achieve 

the interaction between the various levels of management and employees, and 

evaluating and analyze the activities of the various business functions, as well as 

by concern for speed and efficiency at work, and attention to providing the 

necessary financial resources to build a high school facing the modern 

technological developments, and interest in the application of modern theories to 

achieve the highest comfort and safety rates for workers in school. 

  

Applications: conceived proposal to develop a public high school in Egypt in 

light of management entrance Ergonomics.                           

   

Key words: Ergonomics, the school administration, the public high school in 

the Arab Republic of Egypt.                                                        
 




