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 (*): د/ تامر حسيف الشتيحي  اسم الباحث

ندية الصحية بشكؿ تيدؼ الدراسة إلي محاولة الوصوؿ إلي معايير وأسس لصياغة المقاييس الجسمية والفراغات الداخمية لأل
ي ظؿ ما نراه في يحقؽ المواءمة بيف توفير الخدمات األساسية والوظيفية لمفرد ويحقؽ اتساع الفراغ بالشكؿ الجمالي المطموب وف

ضيؽ المساحات بصفة عامة في اغمب األندية الصحية المنتشرة في المجتمع المصري . وكذلؾ تيدؼ إلي اآلونة األخيرة مف 
خدمة مف حيث التسمسؿ األدائي إلي تحقيؽ تكامؿ في الوحدات المكونة لمنادي الصحي لدراسة األنشطة المست محاولة الوصوؿ

. وكذلؾ البعد عف استخداـ التكنولوجيا الغير مالئمة محميا فكاف البد مف التفكير في محاولة إيجاد الحموؿ المتنوعة ليذا ليا
 منو لما يحقؽ توفير المتطمبات األساسية لطبيعة األنشطة التي تؤدي داخمو . الفراغ بؿ وكيفية التوظيؼ المتكامؿ لكؿ جزء 

وتكمف مشكمة البحث في عدـ االىتماـ بوجود معايير بشكؿ يحقؽ المواءمة والتوافؽ بيف بعض جوانب نظـ التصميـ التكنولوجي 
ؾ عدـ اإلىتماـ بوجود معايير قياسية ووظيفية في النوادي الصحية المستخدمة مع المقاييس األنثروبومترية لمجسـ البشري وكذل

في التصميـ الداخمي لألندية الصحية كذلؾ عدـ استخداـ التكنولوجيا المالءمة محميا لألندية الصحية ذات المساحات الصغيرة . 
 وعدـ تحقيؽ التكامؿ بيف أقساـ النادي الصحي مف حيث التسمسؿ األدائي .

الوصفي وذلؾ عف طريؽ الدراسة النظرية الوصفية التي تتناوؿ المفاىيـ األساسية والقواعد  وقد استخدـ الباحث كؿ مف المنيج
العامة حيث يتـ مف خالليا جمع المادة العممية وتصنيفيا وتحميميا بأسموب منطقي كما استخدـ الباحث المنيج االستقرائي وذلؾ 

 .  بمحافظة القميوبيةنادى صحى  35عف طريؽ المراجع العربية واألجنبية. وذلؾ عمى عينة قدرىا 

 أىـ نتائج الدراسة :

وضع أساسيات ومعايير مقترحة وتصميـ األندية الصحية باستخداـ األرجونوميكس مع مراعات المقاييس األنثروبومترية  -
 لمجسـ .

يث التسمسؿ محاولة الوصوؿ إلي تحقيؽ تكامؿ في الوحدات المكونة لمنادي الصحي بدراسة األنشطة المستخدمة مف ح -
 األدائي ليا .

 ضرورة االىتماـ واإللماـ باألساليب التكنولوجية الحديثة حيث تمكننا مف االقتصاد في الفراغ الداخمي . -

 أهم التوصيات :

التعرؼ عمى عوامؿ الخطر أو عدـ التالـؤ التى قد تسيـ فى إصابات التعامؿ مع الممرات بيف األجيزة أو فى  يجبػ 
 والتى قد تصؿ إلى إصابات اإلجياد المتكررة . الفراغات الضيقة

ػػػػ تطبيػػػؽ نتػػػائج البحػػػث عمػػػى المسػػػتوى اإلنسػػػانى وذلػػػؾ لموصػػػوؿ إلػػػى نػػػوادى صػػػحية مصػػػممة بشػػػكؿ عممػػػى وتسػػػم  بكافػػػة 
 المتطمبات واألنشطة الداخمية .

 

 

Abstract 

                                                 

 0جامعة بنيا -بكمية التربية الرياضية لمبنيف( مدرس بقسـ التدريب الرياضى وعمـو الحركة *)



Researcher Name: Dr. Tamer Hussen El-Shetehy . 
(*)

 

Research Name: The Bases of using Argonomiex and recent technology to the healthy 

clubs with body anthropometric Measurement. 

This study aims to reach to criteria and bases to formulate physical measurement and 

internal spaces for healthy clubs and to achieve coherence between providing the basics 

services and functions to the individual. As well as achieving expansion of the space by 

wanted aesthetical style. 

As we have noticed the narrow areas recently in most healthy clubs in the Egyptian 

society. The study also aims at achieving integration in the healthy club units to study the 

activities, used through the serial performance of it. In additional to not using inadequate 

local technology, it should be thinking to find the various solution to this space and how to 

use every part of it well to achieve the basic requirements to the activities nature done 

inside it. 

The research problem lies in not paying attention to be criteria that achieve coherence 

between some of technology design in the healthy clubs used with anthropometric 

measurement of the human body.  

Moreover, the minority of measurement and functions scales of the internal design of 

healthy clubs and hasn't been using adequate technology of healthy clubs that has small 

areas and hasn't realized the integration between healthy club departments through serial 

performance. 

The Researcher has used both survey curriculum and descriptive theatrical study that are 

dealing with the basic concepts and the public rules that sustain to collect the scientific 

material, classifying it and analyzing it by logic approaches. As also, researcher is using 

inductive curriculum through the Arabic and the foreign references on a sample of 35 

healthy clubs. 

The Most important results of the study:  

- Planning bases and suggestive criteria to design the healthy clubs by using 

Argonomiex with taking care of the body Anthropometric measurements. 

- An attempt to achieve an integration in the healthy club units by studding using 

activities through serial performance of them. 

- The necessity to concern by the recent technological approaches that allow us to 

economize from the internal space. 

Important recommendations: 

We should know the factors of danger and unsuitability, which contribute to the injuries of 

dealing with passages between devices or in narrow spaces that may lead to repeating 

exhaustion. 

- Application of research result at the human level to reach healthy clubs .  

Designing in a scientific way and allowing all requirements and internal activa 
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