
 ملخص البحث

 : استخدام بيانات األرجونوميكس المعيارية لتصميم المالعب و ساحات المعب في المدارس االبتدائية.البحث عنوان
 (1) : د/ تامر حسين محمد الشتيحىالباحث اسم

س يهدف البحث إلى الوصول إلىى معىايير و سسىس لصىيالة الارالىات الداخميىة لممالعىب و سمىاكن الممارسىة داخىل المىدار 
 االبتدائية وذلك عن طريق:

 تصميم استبيان لتحديد متطمبات تدريس مقررات ومناهج التربية الرياضية لممرحمة االبتدائية.-1
 تصميم ساحة لعب ومالعب رياضية نموذجية مقترحة لتدريس المقررات والمناهج.-2

 :وتتحدد مشكمة البحث في
 االبتدائية في مصر. عدم وجود نماذج لممالعب وسماكن الممارسة لممدارس -1
 عدم االهتمام بوجود معايير قياسية عممية ووظياية لماراغ الداخمي لممالعب. -2

عىىىدم االهتمىىىام بتحقيىىىق االسىىىتاادة مىىىن تطبيقىىىات التكنولوجيىىىا المتقدمىىىة ممىىىا يسىىىاعد عمىىىى الىىىتحكم فىىىي المسىىىاحات  -3
 الصغيرة.

مبىىات المناسىىبة لتىىدريس وممارسىىة الرياضىىة البدنيىىة وقىىد اسىىتخدم الباحىىث المىىنهج الوصىىاي بالطريقىىة المسىىحية لتحديىىد المتط
لممرحمة االبتدائية من حيث المساحات والمالعب وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من مدارس المرحمة االبتدائيىة 

  (مدرسة.22الحكومية والخاصة بمحافظة القميوبية وكان عدد المدارس )
 وكانت أهم النتائج:

 عب وساحات المعب باستخدام بيانات األرجونوميكس المعيارية لممرحمة االبتدائية. ممالنموذج لتصميم  -1

 ضرورة االهتمام واإللمام باألساليب التكنولوجية الحديثة حيث تمكننا من االقتصاد في الاراغ الداخمي. -2

 حساب المساحة الكمية لممالعب وساحات المعب بالمدرسة اإلبتدائية. -3

 :وكانت أهم التوصيات
 ع نتائج البحث إلى المسئولين عن اإلنشاءات واألبنية التعميمية لممرحمة االبتدائية.رف -1
 مراعاة الدقة عند اختيار األرض التي سوف تنشأ عميها المالعب وساحات المعب في المدارس لتقميل التكماة. -2

 ات المعب المدرسية.االهتمام بأعمال الصيانة الوقائية قبل المجوء إلى الصيانة اإلصالحية لممالعب وساح -3

                                                 

 جامعة بنها. –كمية التربية الرياضية  –بقسم التدريب الرياضي وعموم الحركة ( مدرس  1)
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Abstract: 
     The research aims to find criteria and principles for planning internal spaces 

of playgrounds and places of exercise in primary schools by the following: 

1-Providing a questionnaire for determining the requirements of teaching 

courses and curricula of physical education in primary schools. 

2- Designing playgrounds and model sports exercise locations for teaching 

physical education curricula. 

    (1) There are no models of playgrounds and exercise places or locations in 

primary schools in Egypt. 

    (2) Standard criteria (Scientifically and Functionally) of the internal space 

in playground have no interest by responsible persons. 

    (3) No one interests in utilizing from high technology applications in 

controlling small spaces. 

       The researcher used descriptive method by survey way to determine the 

appropriate requirements for teaching and exercising physical education for 

primary school children concerning spaces and playgrounds. The subjects of 

study were selected intentionally from primary schools (public and private 

schools) in Kalubia governorate (no. 20 schools).  

The researcher concluded to the following important findings: 

1- Designing playgrounds and exercise locations by using measurable 

argonomix data. 

2- Finding costs of designing playgrounds and exercise locations and 

knowing the required space for primary stage. 

3- Interest should be directed to capture modern technology means to be 

guided in utilizing internal spaces. 

Recommendations: 

1- Submitting the findings of the study to professionals who are responsible 

for constructions and teaching buildings of primary stage. 

2- Selection locations of playgrounds and exercise places in schools in 

accuracy to reduce costs. 

3- Interesting in preventive maintenance works before we have been obliged 

to repair playgrounds and exercise locations in schools. 


