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 مقدمه

توسعه ورزش و فعالیت بدنی کودکان به عنوان یکی از کمیته های زیر مجموعه سازمان توسعه فعالیت بدنی فدراسیون  ملی کمیته

فعالیت بدنی  وافزایش سواد جسمانی ، ای تقویت مهارت های حرکتی بنیادیبرنامه ریزی در راست ورزش های همگانی ایران با هدف

کم تحرکی و فقر حرکتی کودکان متاسفانه کند.  کشور فعالیت می ( سال برای دختران  11تا  2برای پسران و  سال 12تا  2) کودکان

اگر پیش بینی های الزم در خصوص جبران امروزه بواسطه گسترش زندگی ماشینی، مشغله والدین و آپارتمان نشینی افزایش یافته است و 

از این رو به منظور تحقق اهداف عالی وزارت ورزش  کودکان دچار مشکالت فراوان جسمانی و روانی خواهند شد. ،صورت نگیردکی کم تحر

فعالیت های و جوانان در خصوص فراهم آوردن بستر فعالیت بدنی برای اقشار مختلف بویژه کودکان و همچنین قانونمندی و ساماندهی 

ر به عنوان شرایط اختصاصی الزامی برای تاسیس باشگاه های بازی ضاماکن ورزشی و غیرورزشی، دستورالعمل حابازی و ورزش کودکان در 

  و ورزش کودکان پیشنهاد گردیده است. 

 اهمیت و ضرورت

 پای  در را زیاادی  اجتماعی و روانی جسمانی، تبعات که است کودکان حرکتی فقر ،امروز زندگی اساسی های دغدغه از یکی

ایش چاقی در بین کودکان شاده  در دوران کودکی باعث افز بدنیهای  سبک زندگی غیرفعال در سراسر جهان و کاهش فعالیت .دارد

ساال گششاته در حاوزه     40( جامعه جهانی جهش و رشد شادیدی را در  WHO) 1. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانیاست

میلیون نفر افازایش یافتاه    120میلیونی کودکان چاق به بیش از  11جمعیت چاقی کودکان و نوجوانان تجربه کرده اند، طوری که 

میلیون نفر رسیده است، طبق آخرین آمار تا  213است. این آمار در حالی است که کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن به بیش از 

 17اقی در زمان ورود به مدرسه در ایران، درصد دختران چاق هستند و متاسفانه شیوع چ 6درصد پسران و  8میالدی،  2016سال 

 .درصد گزارش شده که دو برابر میانگین جهانی است

پژوهشگران بر این باورند که تغشیه مناسب در خانه و مدرسه و داشتن فعالیات بادنی مناساب، بهتارین راه بارای کنتارل چااقی و        

ت بدنی مناسب یکی از راهکارهای مهم در بهبود ساط  ساالمت   باشد. تاکید ویژه تحقیقات به داشتن فعالیعوارض مرتبط با آن می

های دوران آغازین زندگی، سبب حفظ فعالیت در دوران بعدی خواهد شاد  طاوری   باشد. داشتن اعتماد به نفس در فعالیتافراد می

ن کاودکی سرچشامه مای    هاای ورزشای در دورا  که اعتماد به نفس در دوران بزرگسالی بیشتر از یادگیری حرکات بنیادی و مهارت

ها نیاز دارند، تا بتوانند زندگی خود را بر آن، بنا کنند  این زیر بنا تحت عناوان  گیرد. بنابراین کودکان به زیربنایی از این نوع مهارت

 شناخته شده است 2سواد جسمانی

های حرکتای  دگیری و تمرین مهارتسنگ بنای توسعه سواد جسمانی در بسیاری از منابع علمی در حوزه بازی و ورزش کودکان، یا

های بنیادی و ورزشی در کودکان است که به ( برشمرده شده است. بازی به عنوان یک روش مهم در توسعه مهارتFMS) 3بنیادی

توانمناد سااختن کودکاان در افازایش وا گاان      نوبه خود منجر به افزایش سواد جسمانی و شایستگی جسمانی کودکان خواهد شد. 

بازی در محیط، در داخل و  حائز اهمیت است.تگی و قابلیت جسمانی بسیارحافظه حرکتی و کیفیت حرکت در ایجاد شایسحرکتی، 

                                                           
1. World Health Organization 

2. Physical Literacy 

3. Fundamental movement skills 
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، همبازی شدن با  بزرگساالن  و کودکان، کلید ارتقاء سط  سواد شده  ساختهخارج از منزل، بازی با منابع موجود، چه طبیعی و چه 

ی جدیاد و  هاا  چاالش یی بارای تجرباه و   ها فرصتی، توانگری از جسمانبرای پرورش سواد  تواند زمینه غنی یمبازی  جسمانی است.

یی کاه ناوزاد   درجاۀ اوایل دوران کودکی است، تپند گام گشاشتن در مسیر سواد جسمانی قلب افزایش رشد و نمو را به ارمغان آورد.

غنای   گشاری یه سرما را توسعه دهد. شده متولد هاآنی که با  فرد  به منحصرهای   ییتواناو  تواند با تجارب از بدو تولد مواجه شده یم

 (.2010هاد،  وایات کننده و محقق کننده اکتساب پتانسیل سواد جسمانی در کودکان اسات )   ینتضمدر طول زندگی و پرورش آن، 

. با توجه باه اهمیات   نمود ورزش همگانی را در دوران زندگی تامین خواهد یکی از دو هدف ورزش قهرمانی و توسعه سواد جسمانی

توسعه سواد جسمانی کودکان و نیز آموزش صحی  مهارت های حرکتی پایه و مهارت های ورزشی باه کودکاان و تاسایس باشاگاه     

و کارآزموده یکی از نیازهاای اصالی ورزش و فعالیات بادنی در عصار       متخصصهای بازی و ورزش کودکان تحت مربیگری، مربیان 

 حاضر می باشد.

  و اصطالحات رشته ورزشی و زیرمجموعه آن تعاریف

توسعه و ارتقاء یک یا چند مهارت حرکتی پایه، که به منظور فعالیت های حرکتی نظام مندی است  منظور از بازی و ورزش کودکان،

برنامه ریزی و اجرا می شود. در باشگاه و آمادگی بدنی کودکان  شاخص های مرتبط با سالمتمهارت های ورزشی پایه و در نهایت توسعه 

  شاخص های هدف شامل موارد ذیل است:

 (Fundamental Movement Skillsتوسعه مهارت های حرکتی پایه )بازی های  -1

 (Body Control Skills)بازی های تقویت کننده مهارت کنترل بدن  1-1

  بازی های هستند که فرد تالش می کند تعادل و استواری بدن خود را در حالت ایستا و پویا حفظ نماید. این بازی

 -تعادل پویا -تعادل ایستاها و تمرینات اساس مهارت های حرکتی بوده و شامل دامنه وسیعی از مهارتها از قبیل 

 موازنه راه رفتن روی چوب -جاخالی دادن -چرخش -باز شدن -خم شدن

 (Locomotion Skills)جابجایی بازی های تقویت کننده مهارت های 1-2

 جا می شود، مهارت های ه ب هستند که در آنها مرکز ثقل از محلی به محل دیگر تا مسافت قابل توجهی جا بازی هایی

 از این دست هستند.لی لی، سکسکه و یورتمه  ،دویدن، پریدن، جهیدن

 (Manipulation Skills) ءکنترل شیبازی های تقویت کننده مهارت  1-3

 ءارتباط و تعامل دارد. مهارت های دریافت ، پرتاب، حفظ و کنترل شی ءهستند که بدن یا اندام با یک شی بازی هایی 

 و... از این دست هستند.

 (Fundamental Sport Skillsبازی های تقویت کننده مهارت های پایه ورزشی ) -2
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این سبک از بازی ها بر اساس مدل توسعه بلند  ،در این بازی ها به آموزش مهارت های پایه رشته های ورزشی توجه می شود

   می باشد. ،سال12تا  8کودکان  به آموزش رشته های مختلف ورزشی برای مدت ورزشکاران،

  بدنی یآمادگ تقویت کننده بازی های -3

 نیا یفاکتورها. شود یم توجه سالم، یزندگ وهیش حفظ و عملکرد یاجرا یبرا ازین مورد یفاکتورها توسعه به در این بازی ها

 .بدن بیترک ،یریپش انعطاف ،یهواز ای یعروق یقلب استقامت ،یعضالن استقامت ،یعضالن قدرت: از عبارتند بخش

 آمادگی حرکتیبازی های تقویت کننده  -4

 نیا یفاکتورها. شود یم توجه یجسمان و یورزش یها تیفعال بهتر یاجرا یبرا ازین مورد یفاکتورها توسعه بهدر این بازی ها  

 .یهماهنگ و عمل سرعت ،یچابک تعادل، توان، سرعت،: از عبارتند زین بخش

 شرایط اختصاصی و فنی رشته ورزشی

 تجهیزات تخصصی مخصوص هر رشته 

با توجه به گستردگی مهارت ها و دامنه وسیع وسایل مورد نیاز برای بهبود قابلیت ها و مهارت های حرکتی و ورزشی کودکان، 

 ن اشاره شده است، را فراهم نماید. به آ 1حداقل وسایل مورد نیاز که در پیوست شماره موسس باشگاه موظف است 

 شرایط فنی 

الگی( رده های سنی مختلف نیازمند توجه به انواع مختلف مهارت ها است بر این اساس و با س 12تا  2با توجه به گستردگی سنی )

 توجه به مدل رشد حرکتی کودکان رده بندی مهارتی کودکان به شرح ذیل می باشد:

سال: این گروه سنی بیشتر فعالیت های مربوط به حرکات مقدماتی، توسعه مهارت های پایه، مفاهیم آگاهی های  3 تا 2گروه سنی 

 حرکتی تحت عنوان بازی های والد و کودک برگزار می شوند.

رفته ایان  ( تا رسیدن به سط  پیشFMSسال: برنامه های اصلی این گروه سنی توسعه مهارت های حرکتی پایه ) 7تا  3گروه سنی 

 مهارتها و نیز توسعه آمادگی بدنی و حرکتی کودکان از طریق بازی های می باشد.

های ورزشی و  سال: برنامه اصلی این گروه سنی ترکیب مهارتهای حرکتی پایه در راستای توسعه مهارت 12تا  7گروه سنی 

 ( می باشد.Multisportچند ورزشی )همچنین آموزش مهارت های پایه رشته های مختلف ورزشی در قالب کالس های 

  سال تفکیک جنسیتی الزامی  12تا  7اما گروه سنی الزامی نیست، یسال تفکیک جنسیت 7تا  2تبصره: گروه سنی

 است  
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  نیروی انسانی متخصص

 همگانیان  از فدراسیون ورزش های بازی و ورزش کودک 3کارت مربیگری درجه حداقل دارای بانوان و آقایان  :مربی 

 باشد. یکی از مربیان می بایست دانش آموخته تربیت بدنی الزاماً ،تبصره: در کالس هایی که توسط دو مربی اداره می شوند

 حداقل استانداردهای فضای ورزشی 

  سانتیمتر  270با ارتفاع  متر 120 باشگاه سالن تمرین مفید فضای حداقل -

 نام  ثبت و مدیریت دفتر و انتظار اتاق بهداشتی، سرویس رختکن، ،سالن تمرین احتساب با مربع متر 150 حداقل -

متر مربع به فضای  5برای افزایش ظرفیت کالس می بایست به ازای هر کودک  .می باشدنفر  15حداکثر ظرفیت کالس  :1تبصره  -

  اصلی تمرین اضافه شود.

 نفر یک مربی مجاز می باشد.  10برای کالس با تعداد کودکان کمتر از   :2تبصره  -

 شرایط ویژه فیزیکی و ایمنی باشگاه

 .آن فراهم باشد دائم نظافت امکان کهباشد  یصورته بو نرم باشد می اتاتباید  الزاماًسال  3تا  2برای دامنه سنی  سالن کفپوش -

 .باشد...  و کارکنان و کودکان پرونده فایل اداری، به لوازم مجهز مستقل فضای دارای مدیریت و نام ثبت بخش -

 .باشد داشته وجود مناسب کمدهای با رختکن برای مستقل فضای -

 .باشد داشته وجود والدین انتظار برای مستقل فضای -

 .باشد دیوارها و سقف در رطوبت و نم فاقد باید ساختمان -

 .شداب شکستگی و پوسیدگی فاقد ها پنجره و درب -

 .باشد نداشته وجود ساختمان در حفاظ بدون و زا آسیب شکسته، های شیشه -

 .شود استفاده کشور فرهنگی شرایط با متناسب تصاویر و شاد و مالیم های رنگ از سازی فضا و آمیزی رنگ در -

 وجود....(  و کولر پکیج، بخاری، شوفا ، کوئل، فن رادیاتور،) جغرافیایی منطقه با متناسب استاندارد سرمایشی و گرمایشی سیستم -

 .باشد داشته

 طریقه) باشد داشته وجود اعتبار و شار  دارای و اداری فضای در کپسول یک و بازی سالن در نشانی آتش کپسول 2 حداقل وجود -

 (شود نصب آن کنار در واض  طور به کپسول از استفاده

 .کودکان دسترس از دور و باشد گرفته قرار اشتعال قابل وسایل از دور و مناسب مکانی در گرمایشی وسایل -
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 .نیست مجاز عنوان هیچ به بازی سالن در زمینی بخاری از استفاده -

 .باشد می ممنوع گرمایش برای گازی پز و پخت لوازم از استفاده  -

 باشد. دستشویی کاسه 2 و توالت چشمه 2کودک 20به ازای باشگاه ظرفیت به بهداشتی های سرویس تعداد نسبت  -

 .باشد کودکان قد با متناسب و دستشویی مایع هب مجهز ها دستشویی و گرم آب دارای باید ها توالت -

 برای کوچکی منبع و شلنگ و پدالی زباله سطل مایع، صابون تمیز، کودکانه دمپایی سالم، هواکش  ،سیفون دارای باید ها توالت -

 .باشد آب ذخیره

 .باشد گراد سانتی درجه 25 حداکثر و20 حداقل باید فصول تناسب به باشگاه محیط حرارت درجه -

 .است الزامی کودکان بازی فضای در صحی  کارکرد با سنجدما وجود -بصرهت

 .باشد خوردگی ترک و تراشه و برنده و تیز زوایای فاقد سالم، استاندارد، و ایمنی بایست می کودکان استفاده مورد تجهیزات تمام   -

 زنی، چمن دستگاه مانند خطرناک تجهیزات و آمد و رفت موانع و اضافی وسایل فاقد باید کودکان آمد و رفت و خروج و ورود فضای  -

 .باشد...  و آالت ابزار

 .باشد کودکان استفاده و آمد و رفت برای حفاظتی موانع و حفاظ دارای باید الزاماً...  و ها بالکن ها، رمپ ها، پله  -

 ایمنی کامل رعایت با باید بیرونی و داخلی فضای در...  و ها المپ پریزها، و کلید و الکتریکی وسایل ها، کشی لوله ها، کشی سیم -

 .باشد داخلی قفل یا پوش در و حفاظ دارای پریزها و بگیرد انجام

 .باشد متر 1حداقل به ارتفاع  گیر ضربه و استاندارد و نرم و مناسب پوشش دارای باید بازی سالن در دیوارها تمام  -

 .باشد ناخوشایند بوی بدون و مطبوع هوای ،مناسب تهویه سیستم دارای سالن  -

 .است ممنوع باشگاه در کودکان حضور زمان در کش حشره کننده، خوشبو عطر، گونه هر از استفاده -

 .شود انجام مرتب و روزانه صورت به باید باشگاه نظافت  -

 .باشد زباله کیسه به مجهز و  شو و شست قابل و رنگ ضد دار، پوش سر زباله های سطل تمامی -

 مصرف تاریخ با شو و شست سرم مصرف، یکبار دستکش پنبه، سنج، تب استریل، گاز باند، ب،چس دارای اولیه های کمک جعبه  -

 .باشد داشته وجود جداگانه طور به بازی سالن و اداری فضای در معتبر

 .شود نصب کودکان دسترس از دور و مناسب محل در اولیه یها کمک جعبه -1 بصرهت

 باید حادثه هنگام الزم های کمک مصنوعی، تنفس اولیه، های کمک کودکان، اور انس زمینه در الزاماً مدیر و مربی -2بصره ت

 .باشند دارای مدارک الزم از مراجع ذیصالح 
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 نزدیک اعالنات تابلوی رو ،(110) پلیس ،(123) اجتماعی اور انس ،(125) نشانی آتش ،(115) اور انس مانند ضروری های تلفن  -

 .شود نصب تلفن

 .باشد شده قرارداده منیا یها داکت داخل در برق یکش میس و کابل -

 .است الزامیسانتیمتر 100در 50 ابعاد به حداقل کمیته استاندارد فرمت با بدر سر تابلوی نصب  -

 .باشد کودکان میته توسعه ورزش و فعالیت بدنیک اهداف و اصول با منطبق باید الزاماً باشگاه تبلیغات و آگهی پخش و بلیغت -

 .شود انجام مصوب تعرفه طبق باید شهریه دریافت  -

 .است الزامی اولیاء دید معرض در پیشنهادات و انتقادات صندوق نصب  -

 مجازی فضای در مناسب پوشش بدون مربیان و کودکان تصاویر رنش و مربی و مدیر با هماهنگی بدون عکس گرفتن و فیلمبرداری  -

 .است ممنوع

 ایمنی کودکان از نظر تعداد افراد و شئونات اسالمی بالمانع است.برگزاری کالس های والد و کودک در باشگاه با رعایت مالحظات  -

 مالحظات ثبت نام

 ( سال برای دختران 11تا  2برای پسران و  سال 12تا  2ثبت نام کودکان فقط باید در دامنه سنی تعیین شده در آیین نامه ) -

 پشیرش کودکان خاص برای شرکت در کالس ها بر اساس معرفی نامه پزشک معتمد انجام پشیرد -

 کودک هنگام ثبت نام توسط والدین الزامی استبیماری تکمیل فرم اطالعات سالمت و  سوابق  -

 لزامی استاقدام جهت بیمه ورزشی کودکان از بدو ثبت نام ا -
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 نمای کلی فضای ورزشی

 

 : نمونه شماتیک فضای ورزشی1شکل 

 

 

 

 

........... گردیده و در تاریخ  تهیهفدراسیون ...............................  این دستورالعمل در تاریخ ........ توسط 

 وزارت ورزش و جوانان رسیده است . 5به تصویب کمیسیون ماده 

  سالن اصلی تمرین

       

 سرویس بهداشتی
اتاق مدیریت و 

 ثبت نام

اتاق رختکن 

   کودکان

ت
کمد تجهیزا

 

 ورودی اصلی

 
اتاق انتظار 

 والدین
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 1پیوست 

 فهرست اسامی و حداقل تعداد وسایل مورد نیاز برای شروع فعالیت باشگاه

 نام وسیله
حداقل 

 تعداد
 تصویر

 5 تعادل تخته

 

 15 استپ تخته

 

 15 هوالهوپ حلقه

 

 15 توپ های پرشی
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 15 نودل های فومی

 

 ورزشی طناب

 

5 

 

 مخروط

عدد  10

از هر 

اندازه 

)بلند، 

کوتاه و 

 متوسط(

 

 1 چتر رنگین کمان
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 12بالشتک های کوچک )

سانتیمتر( که از  12 ×

جنس پارچه بوده و داخل 

آن میتواند با حبوبات پر 

 شده باشد

15 

 

 1 بارفیکس

 

وسایل هدفگیری مانند 

 دارت توپی
1 
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وسایل باالرفتن مانند 

چوبی قابل نصب نردبان 

 روی دیوار

1 

 

انواع توپ در اندازه های 

کوچک، متوسط و بزرگ 

 و وزن مناسب کودک

هر 

اندازه 

 عدد 15

 

تشک های کوچک برای 

فعالیت های زمینی مانند 

 غلت زدن

5 

 

 5 نردبان چابکی
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)متناسب با  مدیسین بال

 کودکان(
5 

 

راکت های ورزشی 

 متناسب سن
 جفت 8

 

با سط  چوب موازنه 

 مقطع و ارتفاع مختلف
 عدد 4

 

 


