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 چکیده 

بشر ااشا     در مششه  و با توجه به مشکالت اوقات فراغت دانش  ممشوزان زا شر    حاضر مقاله    
اوقات فراغت دان  مموزان زا شر در هشهر    یافته های پژوهشی تحت عنوان راههای غنی اازی

نفرمربیشان، معماشان،    099مماری تعش اد   یجامعه مشه  در دانشگاه فرهنگیان انجام ه ه اات.
مباد و ت گانه مشه  و منشاق  تااداان،قرقاه،هشان یا،احا   فم یران و معاونان م ار  نواحی ه
 09مربیشان  ،نفر 09نفر در چهار گروه )معماان 099د تع ا بهاالت اات،اه به صورت تصادفی 

توصشیفی و پیاایششی   روش انجشام پشژوه     .گردی (انتخاب نفر 09معاونان نفرو09 نفر،م یران
 در حشوزه فعالیشت  مزاد -اشه ازالگوهشای هش      NOYE ااشتفاده از قشرم مششورتی   اات اشه با 

مششکالت   یدربشاره وپش  ازقشرم ملش مه پشژوه  بشاگروه هشا       انتخاب  یتیپرورهی وعموم ترب
اشه راه تقویشت،   مطرم ه  اؤال اصمی پژوه  این ت دان  مموزان زا ر، غوملا ل اوقات فرا

درگروه هشا  تحقی  موضوع    غنی اازی ومعنابخشی اوقات فراغت دان  مموزان زا ر چیلت؟
به عنوان اشواتت تحقیش  بیشان    اه  مطرم گردی   هامنمؤلفه اااای ازقر   4 بررای وتع اد

اوال بلته و یش  اشوال بشاز ااشت بشه       02.برای پااخ به اواتت از پراشنامه اه دارای  ه 
ممشار  عنوان روش جاع موری اقالعات ااتفاده ه . اقالعات حاصل از ناونه ها با ااشتفاده از  

ر پارامتریش  )مزمشون ارواشکال    ( و ممشار ااشتنااقی غیش   فراوانی و درص  ، میانگین )توصیفی 
وجشود   ،ارا شه هش ه   یهشا پااشخ مجاشوع  از تحمیل گردیش   هانگرشبرای بررای تفاوت والی (
در پایگشاه   تششکیل  بیششترین فراوانشی، و قشرم    خاص دان  ممشوزان زا شر   های متاراا  پایگاه
مولفشه   02) ءعوامل و اجشاا  یهیبقحاهیه ای ااترین فراوانی را داهته، فراوانی والویت مناق  

اه قابشل تممشل ااشت.در پایشان پیششنهاداتی بشه       ه ه  در گاارش تحمیل مماری ذار  پیشنهادی(
را تلشهیل   فراغشت   رون  غنی اازی برنامه های اوقات هامنمل وتن و متولیان ارا ه، اه اجرا 

 خواه  ارد.
 

  ر، اوقات فراغت،  تیم یاور.منظومه اردویی زا ر،  پایگاه تربیتی،  دان  مموزان زا  :کلید واژه ها
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 مقدمه-2

ازمنجششا اششه زا ششران مششوتعمی ابششن مواششی الرضششا)ع(ازگروهای مختمشش  اششنی وجنلششی         

.نق  برنامشه ریشای صشحی     می هشون  وبارویکردهای فرهنگی وتربیتشی خشاص درمشه حاضشر   

درجمشوگیری ازماشیه هشا وخطشرات وبهاودهشرایر حاضشرمنان        توانش  یمش اوقات فراغت منان 

باه .گاهی به دلیل اثرت حضور،وع م برنامه ریای صحی  وجامع،از برنامه هشای اوقشات   مؤثر

بی توجهی به ملا ل اای و ایفی برنامه ها به خصوص در هشرایطی اشه   و فراغت غفمت ه ه 

مداب و راوم خاص اات، نق  ته یش   با حضور زا ران با فراوانی بات از اشور های مختم  

ااشت.لاا نگشاهی جهشانی، و منطقشه ای و     دینشی   –ی  تکمی  ممشی   انن ه داهته اه این توجه

اوقات فراغت صحی  و پربشار  ن بومی اقتضای تحول ج ی  در برنامه ها اات.تمای  بر گاران 

 گرایانشه  هم در مموزه های دینی، روانشناای و جشامع هنااشی و هشم در دیش گاه هشای انلشان       

 مورد تمای  اات.

ی دینی و ااالمی توجشه بشه اوقشات فراغشت و چگشونگی گارانش ن       از منجا اه در مموزه ها   

چهشار  :اوهش  انیش  اوقشات روز هشاا      یفرمایممن،ی  ضرورت قطعی اات،و امشام رضشا)ع(  

ااعت باه ، ااعتی برای عاادت و خ مت به خ ا، ااعتی برای تممین معشاش، اشاعتی بشرای    

این خشود اشه از ملشرت و     یا لاا مصاحات با برادران دینی و...و ااعتی نیا برای تفریحات و

 (.74: 2711شاط برخوردار اات. )حلینی، ن

وازقرفی چون گاران ن اوقات فراغت به دوره تاریخی، زمشان، مکشان، اشن وجشن  افشراد          

ملتقیم داهته وتاریخ گواه این حقیقت درملیرگاراززن گی ااده بشه زنش گی پیدیش ه     یرابطه

برنامه راپیدی ه ومتغیرناوده اه انتشرل ونظشارت وبرنامشه     ، نوع فعالیتهای فوقاات  وصنعتی

باتوجه به اینکشه درمعنااشازی برنامشه    و  هرایر عمای،تجربی،وفنی خودرامی قما  هاانریای 

های درای یادگیری رامنوط بشه برقشراری ارتاشاط بادنیشای یادگیرنش گان عالیش  ونیازهایششان        

ت هامل امیه تجربیات برنامشه  غات فراقمه های اوبرنا به قول پوزنر، و (2711 .)فتحی،دان یم

بشا   ریای ه ه ای اات اه ازحیطه موضوعات درای م راه خارج ااشت.این نشوع برنامشه هشا    

 قاشال قرارمیگیرنش .)فتحی،  مشورد ا  ،عنایت به ماهیشت داوقماانشه بشودن من و پااشخگوبودن من    

فتارها، گاران ن صحی  اوقشات  باتحمیل واقع بینانه ازملا ل اجتااعی ورو از من جا اه (2711

 )حلشینی،  ،و...مؤثرباهش  هاتیش هو،بحران هشا یاشردرگا ازابهامات،ی فراقت میتوانش درجموگیر 

دان  مموز را فردی محصور در چشارچوب دبلشتان و    توانیناروهن اات اه دیگر  . (2711



 

 

زمان مح ود راای مموزش تمقی اشرد.دان  ممشوز بشا دنیشای واشیعی اشه خشارج از موالشه         

مموزهی اات پیون  خورده اات. از ایشن رو بشرای برخشورد و تعامشل او بشا دنیشای بیشرون از        

(. 2714منااه اق ام ارد)احا ونش  و مهجشور   یهافرصتاال  و م راه بای به برنامه ریای 

مشوزان زا شر مشی    مت بشرای قششرعظیای هادشون دانش      غش چون گارانش ن صشحی  اوقشات فرا   

ایشن   وبشا  ت مؤثرباهش  غش می رویکرداصمی بشه اوقشات فرا  عا توان درجهت دهی مثات نظری و

ت درهرایطی ک تنوع فرهنگشی بشه دلیشل مهشاجرت افشراد بشه       غواقعیت ک گاران ن اوقات فرا

محق  برمن اات تا با برراشی وضشعیت اوقشات    ، ههرماهای مشه  هرایر خاص خود را دارد

این ململه اصمی باهش  اشه    یم و فراگیر، پیگیرظت دان  مموزان زا ر به عنوان ی  قشر عغفرا

؟چشه قشرم    ، پربشار و معنشادار ناشود   مؤثر را  اوقات فراغت دان  مموزان زا ر توانیمچگونه 

 ،اوقشات فراغشت  بشا   تشوان یمش اااای برای اامان دهی اوقات فراغشت وجشود دارد؟و چگونشه    

امکردی ع ییهامؤلفه نیترمهمااعات و لحظات پر ثاری را برای دان  مموزان زا ر ورق زد؟

 چیلت؟ ان یماا   دان  مموزان اه به پربار اردن اوقات فراغت

از تنوع فرهنگی، رفتاری و...خشاص بشه دلیشل     هون میههرهایی اه به عنوان مقص  انتخاب  ، برای افر    

میمیشون   70 بافت جاعیتی و ههری برخوردار اات و باتوجه به اینکه مشه  در بین ههرهای ایشران اشاتنه  

را در خود جای داده اامان هی و برنامه ریای صحی  برای اوقات حاضر در ههر ی  ضرورت اات و زا ر 

میمیون زا ر در اال(  به عنوان ی  قشر عظشیم ،از اهایشت و    20این مهم برای دان  مموزان زا ر )نادی  به

 1109( از2711اوهلشتانی و هاکشاران،   ) جشامع هنااشان   هایبررایویژگی خاص برخوردار اات. برقا  

من صر  اار و تشامین نیازهشای ضشروری از     درص (11ااعت )0179ااعت عار انلان در ی  اال میاان 

 19ااعت باقیاان ه یعنشی حش ود   2009و  هودمیجامه خوابی ن، غاا خوردن،مم  و رفت، ااتحاام و غیره 

ه ایشن رقشم در اششور    اش  ده میدرص (ال وقت انلان در ی  اال را اوقات فراغت تشکیل 00هاانه روز)

)مق ار اوقات فراغت دانش  ممشوزان بشا میشانگین اشاعات فراغشت روزانشه         را میایران به بی  از اه ماه 

اال بایش   00درص  در اال(. در تقلیم میاان وقت فراغت گروه انی زیر77و با 0009ااعت در ی  اال 1

ااترین اهم را دارن  امشا از لحشاظ   گفت اه دان  مموزان دوره های مختم  تحصیمی از لحاظ م ت زمان 

اوقشات فراغشت    هشای فعالیتدر االهای اخیر توجه روز افاونی به  اهایت باتترین حلاایت را دارا هلتن .

بحث اوقات فراغت و چگونگی گاران من هایشه مورد توجه وال ین و از قرفی دوران نوجوانی ه ه اات. 

از  یزمینهفراغت فرزن ان خود را به گونه ای انترل نااین  اه  اوقات خواهن میفرزن ان بوده اات. وال ین 

تربیتی خود نایشل هشون . از قرفشی فرزنش ان مایشل هلشتن         هایه  روش تربیتی منان محلوب ه ه و به 

اوقشات فراغشت گشاهی    (. 2710-ا خود برنامه ریای و عال نااین )قای فشر چگونگی گاران اوقات فراغت ر



 

 

 یمجاوعشه اجتاشاعی  -تربیتی هایفعالیت. در تعری  هودمیاجتااعی تعری  –بیتی تر هایفعالیتمتراد  

اه از ناحیه اوداان و نوجوانان با ه ایت و برنامه ریای و نظارت مربیشان صشورت    هاییتالشو  هااوه 

ت اوقشا  هشای فعالیشت های  بتوان دتیل متع د وی را در این زمینه در نظشر گرفشت.   ( . 2702-)ممکیگیردمی

روانشنااشی و احلشا  هویشت    -فراغت با پیام های زن گی بهتر، عامکرد تحصیمی باتتر،ملشا ل بهایلشتی  

با ایجشاد زمینشه هشای     توان میاوقات فراغت  هایفعالیت( 0997، مرتار اات.)بارنکووالکن ترروهنفردی 

 هشای مهشارت تواشعه   هخص و نیا ارتقشاء خودمختشاری و   هایتواناییو  هاهایلتگیاجتااعی برای تواعه 

تصایم گیری در هکل گیشری هویشت هخصشی و اجتاشاعی دوران نوجشوانی نقش  بلشیار مشوثری داهشته          

 (0929باه .)درینور،دلفابرو،ان راون

به قور متوار دان  مموزان در هر روز بی  از اه ااعت و در ایام تعطیل در ح ود ده اشاعت وقشت        

 ه گویای این امر اات اه در جامعه هر فرد نوجوان به قور متوار هادنین نتایج به دات مم فراغت دارن .

دقیقشه و بشرای نوجوانشان    212دقیقه در هاانه روز زمان فراقت دارن  اه این میاان برای نوجوانشان پلشر   201

مزادی، تنوع و  ،صوصیات اوقات فراغت انتخابی بودن(؛ چرا اه از خ2711، )عصاره باه میدقیقه 244دختر

هشرات در فعالیتهشای فشوق برنامشه و     من اات و امیقه ها و مراء نق  اااای در انتخاب من دارد.  نو بودن

و مشکالت برنامه هشای راشای ااشت. در برنامشه هشای راشای        هااختیاوقات فراغت، راهی برای جاران 

گلشترده و  عوامل موثر هناخته و تعری  ه ه اات اما نق  عوامل تغییر در فعالیتهشای فشوق برنامشه بلشیار     

متنوع اات.هراق ام و تالش برای ایجاد دگرگونی ملتمام عوامل تغییر اات.عوامل تغییر ماکن اات دان  

مموزان ،معماان ، م یران، ههرون ان عادی و ایااشت مش ارانی باهشن  اشه بشه امشر تعمشیم و تربیشت عالقشه          

ج ی دارن .)ارنششتاین و هشانکینا    من ن .غالاا چنین افرادی در جریان برنامه های راای و غیر راای نق 

0927) 

اگر این مهم در ی  حرات منطقی و با رویکرد اصشالم قماانشه و ارزهشی پیگیشری نششود           

ظاهری و باقنی من در اوتاه م ت و دراز م ت ناشود پیش ا اشرده و جاشران اشردن       یهاهیما

قرم جامع به عنشوان  وجود مم ه مشکل خواه  بود لاا ضرورت ایجاد بنا خوااته و  یهاخمل

پایگاه اردویی به منظور یکنواختی معنا بخشی و انتشرل اوقشات فراغشت زا شران یش  واقعیشت       

ارزهی اه اارمن ان و متولیان برای خش مات راشانی    یهاهاجتااعی اات، در هرایر فعمی با 

به زا ران گاارش ه ه فراوانی خش مت در گاهشته  بیششتر در مؤلفشه هشای  ملشکن، تغایشه و        

ه اهت و ایاب و ذهاب) بمیر افر (  بوده ااشت.اگر چشه اشه ایشن ملشا ل  مهشم ااشت امشا         ب

هشناخت، عوامشل    ینشه یزم توانش  یمش قصه حضور باه  .قرم جشامع اردویشی    یهاه توان ینا



 

 

تلهیل انن ه و بازدارن ه معنا بخشی اوقات فراغت دان  ممشوزان زا شر را هنااشایی،تحمیل و    

در میاان مهنایی و هادنین حضشور و خش مت    توان یموجود قرم  پیگیری و ه ایت ناای .و

برای معنا بخشی اوقات فراغت دان  مموزان زا ر تواشر ملشؤوتن و برنامشه ریشاان اششوری      

)قرم جامع ممی(و منطقه ای مؤثر باه  با این قرم نگاه بشه دانش  ممشوز زا شر هشم از حیشث       

ل من و هشم از دیش گاه روانشنااشی و ملشا ل     مموزه های دینی، هم از دی گاه اجتااعی و ملا 

 -رضایت و ع م رضایت درونی و هم از نگاه م یریتی حرات نو و مترقی بشا رویکشرد عماشی   

 تربیتی به دان  مموزان زا ر و خانواده های منان اات. -فرهنگی

بشه   توانش  مشی  فوق برنامه هایفعالیتاه هرات دان  مموزان در  ده میمتع د نشان  هایپژوه نتایج     

. در تحقیش   (2001 ،یونش  و هاکشاران  ) تاثیر بگاارد هامنقور ملتقیم یا غیر ملتقیم در وضعیت تحصیمی 

مشه  درباره چگونگی گاران ن اوقات فراغت انجام ه ه به  2( در ناحیه 2710دیگری اه توار )تقی پور، 

ش عماشی، تربیشت بش نی ،اشرگرمی     عواممی مثل اتشاب و اتشاب خشوانی، رادیشو و تمویایون،اشیناا، گشرد      

 عمای،بازدی ، اردو و افر اهاره ه ه اات اه بیشترین فراوانی مورد نظر مربوط به تااهای تمویایون اات.

این تحقیقات و تحقیقات مشابه نشان از اهایت اوقات فراغت در زن گی بشر در قول تشاریخ از دیش گاه       

رضشایت درونشی و بیرونشی را بشرای      توان میاه توجه به من ماهای، اجتااعی و روانشناای اات  تاریخی،

 به وجود مورد. فردی اه به گاران ن اوقات فراغت مشغول اات،

تاانون ارا شه هش ه اشه هشر الگشو       2010الگوهای معنوی زیادی در مورد مموزش اوقات فراغت در اال     

جامعشه ،الگشوی   -ون  اوقات فراغت م راه؛مثل الگوی پیباه میبیانگر ادراک فردی، اازن ه اوقات فراغت 

پیون  اوقات فراغت و خانواده، الگوی مموزش اوقات فراغت ،الگوهای جامع اوقات فراغت )هاای  تحول 

 .(2709 بنیادین،

 ااااشی  هشای  هشیوه  با باتوجه به بررای پیشینه و اهایت اوقات فراغت، ه   از انجام پژوه  مهنایی    

. برهاین ااا  اواتت پژوه  به هرم باه میمشه   ههر در زا ر مموزان دان  فراغت اوقات پرباراردن

 :باه میزیر 

 فراغشت  اوقات های برنامه اازی غنی و اامان هی در متاراا پایگاه هایویژگی و خصوصیات ترینمهم-2

 چیلت؟ زا ر مموزان دان 

 زا ر مموزان دان  فراغت اوقات اامان هی و دهی جهت چگونگی در راای غیر و راای نهادهای نق -0

 چیلت؟



 

 

 فراغشت  اوقات های پایگاه در مجاور مموزان دان  یا زا ر مموزان دان  مموزی دان  هایمشارات نق -7

 ات؟ ا چگونه مموزان دان  فراغت اوقات های برنامه اازی غنی میاان و

 برنامشه  صحی  معنابخشی و دهی جهت در ااری مختم  بخشهای در اصمی میابان عنوان به مردم نق  -4

 چیلت؟ زا ر مموزان دان  فراغت اوقات های

 اموزان دان  فراغت اوقات های برنامه باره در ومعاونان و مربیان ،م یران، معماان نظرات بین چه تفاوتی-0

 دارد؟ وجود زایر

 

 روش پژوهش-2

 معشاون  و مش یر  مربشی،  ، ممعمش  نفشر  099. از باهش  مشی پیاایشی -روش پژوه  حاضر از نوع توصیفی      

 ناونه عنوان به  ان یشی هم نفره0 اارگروه 09 در اه ،هان یا مشه ،تااداان،قرقاه گانه هفت نواحی م ار 

 مش ل  ترایشه  بشا  و.  انش  هش ه  انتخاب مختم  مناق  و نواحی از  تصادفی قور به ها ناونه. داهتن  هرات

 مطرم گونه این( focus group)صورت  به ژوه پ اصمی اوال مزاد-ه   م لهای از( noye) مشورتی

اباارهشای ایشن پشژوه  مصشاحاه      چیلت؟ مشه  در زا ر مموزان دان  فراغت اوقات معنابخشی راه اه ه 

 مشورد  اصمی مولفه 4 ااری مرحمه دو در نشلت از ایفی و تنظیم پراشنامه باتوجه به پااخ بوده اات. پ 

 راای،مششارات  غیشر  و راای نهادهای متاراا،نق  و ملتقل یگاهپا: هامل اه قرارگرفت اارگروها توجه

 جاع از پ  .عامل فراگیرترین و ترین گلترده عنوان به مشه  مردم مجاور،نق  دانشجویان و مموزان دان 

 اصشمی  اشوال  02 اارهناای، تع اد تیم توار اصمی مولفه چهار برای گاارش ارا ه و ها گروه فعالیت بن ی

 .گردی  ارا ه  فردی قور به تحقی  اولیه های ناونه به و مج دا انتخاب پراشنامه اصمی های گویه عنوان به

 .ناودن  بیان را خود های دی گاه و نظرات گروه از خارج و ملتقل قور به ها ناونه بار این

 رییو نتیجه گ یافته ها-1

نفشره )معماشان    4در گشروه هشای   «راه های غنی اازی اوقات فراغت دان  مموزان زا ر »با قرم موضوع     

( ارا ه و چهار پیشنهاد از قر  گشروه هشا مطشرم    focus group،مربیان،م یران،معاونان( به هکل گروهی)

چگونگی مشارات دان  -7نق  نهادهای راای و غیر راای-0ی  داهتن پایگاه ملتقل و متاراا -2ه )

(. این چهار پیشنهاد،به عنوان اواتت پژوه   نق  مردم مشه -4«قرم یاوران»مموزان و دانشجویان مجاور

مطرم ، اواتت مج دا به ناونه های تحقی  ارا ه تا نظرات خود را درباره هر اوال بیان انن . پ  از ارا شه  

 گاینه ای لیکرت ،نتایجی به هرم زیر ب ات مم . 0اواتت با مقیا  

 



 

 

 اسی در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان زائرفراوانی نظرات معلمان در باره ی مولفه های اس-3جدول  

 
ردی

 

 مولفه ها

 

خیمی زیاد
 

زیاد
ر 
متوا

 

ام
خیمی ام 

 

 %1 %20 %20 %09 %49 داهتن پایگاه خاص و متاراا مربوط به دان  مموزان زا ر 2

 %20 %24 %20 %09 %74 تشکیل اتاد برنامه ریای اوقات فراغت 0

 %1 %20 %24 %01 %70 ان  مموزان زا رداهتن بان  جامع اقالعاتی از د 7

 %4 %0 %09 %79 %49 جنلی دختر و پلر زا ر هایتفاوتمگاهی از  4

 %0 %20 %20 %70 %70 مگاهی از زمان حضور دان  مموزان  زا ر در مشه  0

 %29 %0 %04 %04 %74 قرم ممی دان  مموز زا ر 0

 %29 %24 %09 %00 %01 نق  نهادهای راای 1

 %20 %1 %09 %09 %49 هاد های غیر رااینق  ن 1

 %29 %09 %20 %01 %00 اتاد ارزهیابی و نظارت 0

 %1 %24 %0 %04 %44 تشکیل اتاد ااتقاال و ب رقه 29

 %24 %29 %20 %09 %49 ارا ه تورهای گردهگری متاراا 22

 %20 %00 %00 %20 %79 برنامه زیارتی متاراا   20

 %0 %29 %09 %04 %70 ماهای(گروه مشاور....-فرهنگی-تشکیل تیم یاور)اقتصادی 27

 %0 %0 %21 %00 %49 قرم جاع موری تجربیات و خاقرات 24

 %29 %20 %24 %00 %70 تشکیل پایگاه ااتانی مجاا خاص هر ااتان در درون پایگاه متاراا 20

 %24 %20 %09 %09 %79 ایجاد پایگاه خ مات راانی در حاهیه ههر به منظور تاراا زدایی 20

 %0 %0 %00 %09 %09 تجمیل از دان  مموزان موف  زا ر در قول افر در مشه  21

راای و مهم اشور در پایگاه به منظور تاادل  هایزبانوجود نااین گان  با  21

 اقالعات

04% 09% 20% 29% 4% 

 %1 %1 %09 %04 %49 قرم خ مات ویژه و رایگان )توار نهاد های راای و غیر راای 20

 %29 %0 %24 %04 %40 اارت هنااایی موقت برای دان  مموزان زا ر به منظور ارا ه خ مات  09

 %1 %20 %09 %00 %74 ایجاد اایت رایانه ای خاص دان  مموزان در محل پایگاه- 02

 



 

 

 زائرفراوانی نظرات مربیان در باره ی مولفه های اساسی در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان -2جدول 

 
ردی

 

 مولفه ها

 

خیمی 

زیاد
زیاد 
متوا 

ام ط
خیمی  

ام
 

 %4 %1 %00 %79 %71 داهتن پایگاه خاص و متاراا مربوط به دان  مموزان زا ر 2

 9 %0 %20 %09 %09 تشکیل اتاد برنامه ریای اوقات فراغت 0

 %29 %24 %20 %04 %70 داهتن بان  جامع اقالعاتی از دان  مموزان زا ر 7

 %20 %20 %20 %00 %74 جنلی دختر و پلر زا ر هایتفاوتاز  مگاهی 4

 %0 %0 %04 %79 %49 مگاهی از زمان حضور دان  مموزان  زا ر در مشه  0

 %0 %24 %21 %04 %74 قرم ممی دان  مموز زا ر-0 0

 %0 %1 %09 %09 %44 نق  نهادهای راای- 1

%09 %79 %74 نق  نهاد های غیر راای 1

 + 

1% 4% 

 %1 %10 %24 %79 %01 تاد ارزهیابی و نظارتا 0

 %4 %1 %04 %79 %70 تشکیل اتاد ااتقاال و ب رقه 29

 %4 %20 %24 %79 %49 ارا ه تورهای گردهگری متاراا 22

 %24 %20 %29 %79 %04 برنامه زیارتی متاراا- 20

 %0 %20 %09 %04 %71 ماهای(گروه مشاور....-فرهنگی-تشکیل تیم یاور)اقتصادی 27

 %1 %20 %24 %79 %74 قرم جاع موری تجربیات و خاقرات 24

 %4 %0 %09 %49 %79 تشکیل پایگاه ااتانی مجاا خاص هر ااتان در درون پایگاه متاراا 20

 %4 %20 %09 %04 %49 ایجاد پایگاه خ مات راانی در حاهیه ههر به منظور تاراا زدایی 20

 %20 %20 %20 %04 %70 در قول افر در مشه تجمیل از دان  مموزان موف  زا ر  21

راای و مهم اشور در پایگاه به منظور تاادل  هایزبانوجود نااین گان  با  21

 اقالعات

44% 09% 09% 24% 0% 

 %09 %20 %04 %04 %49 قرم خ مات ویژه و رایگان )توار نهاد های راای و غیر راای 20

 %0 %29 %24 %74 %79 زا ر به منظور ارا ه خ مات  اارت هنااایی موقت برای دان  مموزان 09

 %04 %21 %4  %09 %74 ایجاد اایت رایانه ای خاص دان  مموزان در محل پایگاه- 02

 



 

 

 فراوانی نظرات مدیران در باره ی مولفه های اساسی در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان زائر -1جدول 

 
ردی

 

 مولفه ها

 

خیمی 

زیاد
زیاد 
متوا 

ام ط
خیمی  

ام
 

 %20 %20 %09 %21 %74 داهتن پایگاه خاص و متاراا مربوط به دان  مموزان زا ر 2

 %20 %00 %79 %09 %04 تشکیل اتاد برنامه ریای اوقات فراغت 0

 %4 %4 %04 %00 %40 داهتن بان  جامع اقالعاتی از دان  مموزان زا ر 7

 %0 %0 %04 %09 %40 جنلی دختر و پلر زا ر هایتفاوتمگاهی از  4

 %1 %00 %4 %20 %09 مگاهی از زمان حضور دان  مموزان  زا ر در مشه  0

 %20 %20 %24 %09 %40 قرم ممی دان  مموز زا ر-0 0

 %20 %4 %04 %09 %70 نق  نهادهای راای- 1

 %0 %21 %29 %79 %49 نق  نهاد های غیر راای 1

 %0 %20 %0 %09 %00 اتاد ارزهیابی و نظارت 0

 %24 %09 %24 %04 %01 تشکیل اتاد ااتقاال و ب رقه 29

 %1 %09 %20 %00 %74 ارا ه تورهای گردهگری متاراا 22

 %1 %20 %04 %09 %74 برنامه زیارتی متاراا- 20

 %20 %24 %24 %70 %09 ماهای(گروه مشاور....-فرهنگی-تشکیل تیم یاور)اقتصادی 2

 %24 10 %20 %04 %00 قرم جاع موری تجربیات و خاقرات 24

 %29 %29 %29 %79 %49 تشکیل پایگاه ااتانی مجاا خاص هر ااتان در درون پایگاه متاراا 20

 %21 %0 %04 %79 %00 ایجاد پایگاه خ مات راانی در حاهیه ههر به منظور تاراا زدایی 20

 %4 %4 %24 %09 %01 تجمیل از دان  مموزان موف  زا ر در قول افر در مشه  21

راای و مهم اشور در پایگاه به منظور تاادل  هایزبانوجود نااین گان  با  21

 اقالعات

74% 09% 09% 20% 24% 

 %4 %29 %20 %79 %40 قرم خ مات ویژه و رایگان )توار نهاد های راای و غیر راای 20

 %0 %20 %00 %00 %74 اارت هنااایی موقت برای دان  مموزان زا ر به منظور ارا ه خ مات  09

 %4 0 %00 %24 %00 ایجاد اایت رایانه ای خاص دان  مموزان در محل پایگاه- 02

 



 

 

 فراوانی نظرات معاونان در باره ی مولفه های اساسی در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان زائر-4جدول  

 
ردی

 

 مولفه ها

 

خیمی 

زیاد
زیاد 
متوا 

ام ط
خیمی  

ام
 

 %04 %20 %20 %09 %70 اا مربوط به دان  مموزان زا رداهتن پایگاه خاص و متار 2

 %24 %20 %09 %09 %79 تشکیل اتاد برنامه ریای اوقات فراغت 0

 %24 %20 %21 %00 %74 داهتن بان  جامع اقالعاتی از دان  مموزان زا ر 7

 %20 %20 %04 %04 %09 جنلی دختر و پلر زا ر هایتفاوتمگاهی از  4

 %20 %20 %20 %20 %40 ضور دان  مموزان  زا ر در مشه مگاهی از زمان ح 0

 %0 %29 %20 %00 %40 قرم ممی دان  مموز زا ر-0 0

 %4 %1 %29 %70 %49 نق  نهادهای راای- 1

 %4 %20 %00 %21 %71 نق  نهاد های غیر راای 1

 %29 %29 %79 %00 %04 اتاد ارزهیابی و نظارت 0

 %24 %24 %20 %04 %70 تشکیل اتاد ااتقاال و ب رقه 29

 %21 %24 %09 %09 %01 ارا ه تورهای گردهگری متاراا 22

 %20 %20 %09 %70 %04 برنامه زیارتی متاراا- 20

 %1 %20 %09 %29 %09 ماهای(گروه مشاور....-فرهنگی-تشکیل تیم یاور)اقتصادی 27

 %4 %4 %29 %79 %09 قرم جاع موری تجربیات و خاقرات 24

 %21 %0 %20 %04 %49 یگاه ااتانی مجاا خاص هر ااتان در درون پایگاه متارااتشکیل پا 20

 %1 %20 %09 %01 %70 ایجاد پایگاه خ مات راانی در حاهیه ههر به منظور تاراا زدایی 20

 %0 %0 %74 %04 %71 تجمیل از دان  مموزان موف  زا ر در قول افر در مشه  21

راای و مهم اشور در پایگاه به منظور تاادل  هایزبانوجود نااین گان  با  21

 اقالعات

74% 79% 09% 1% 1% 

 %20 %09 %00 %20 %41 قرم خ مات ویژه و رایگان )توار نهاد های راای و غیر راای 20

 %1 %29 %21 %09 %40 اارت هنااایی موقت برای دان  مموزان زا ر به منظور ارا ه خ مات  09

 %20 %1 %74 %20 %79 ی خاص دان  مموزان در محل پایگاهایجاد اایت رایانه ا- 02

 



 

 

مربیان،معلمان ،مدیران ومعاونان در باره ی مولفه های اساسی در غنی  جمع بندی و میانگین  فراوانی نظرات-5جدول 

 سازی اوقات فراغت دانش آموزان زائر

 
ردی

 

 مولفه ها

 

خیمی 

زیاد
زیاد 
متوا 

ام ط
خیمی  

ام
 

 %20 %29 %21 %00 %71 خاص و متاراا مربوط به دان  مموزان زا رداهتن پایگاه  2

 %29 %27 %20 %09 %71 تشکیل اتاد برنامه ریای اوقات فراغت 0

 %0 %29 %21 %04 %71 داهتن بان  جامع اقالعاتی از دان  مموزان زا ر 7

 %0 %0 %02 %00 %74 جنلی دختر و پلر زا ر هایتفاوتمگاهی از  4

 %1 %27 %27 %00 %47 زمان حضور دان  مموزان  زا ر در مشه  مگاهی از 0

 %1 %29 %21 %00 %71 قرم ممی دان  مموز زا ر 0

 %0 %1 %21 %00 %71 نق  نهادهای راای 1

 %0 %20 %21 %04 %71 نق  نهاد های غیر راای 1

 %1 %20 %20 %00 %77 اتاد ارزهیابی و نظارت 0

 %29 %24 %20 %00 %74 هتشکیل اتاد ااتقاال و ب رق 29

 %22 %24 %20 %04 %70 ارا ه تورهای گردهگری متاراا 22

 %20 %24 %09 %04 %70 برنامه زیارتی متاراا 20

 %1 %20 %21 %07 %70 ماهای(گروه مشاور....-فرهنگی-تشکیل تیم یاور)اقتصادی 27

 %1 %29 %24 %01 %71 قرم جاع موری تجربیات و خاقرات 24

 %29 %1 %20 %79 %70 پایگاه ااتانی مجاا خاص هر ااتان در درون پایگاه متارااتشکیل  20

 %22 %22 %02 %00 %72 ایجاد پایگاه خ مات راانی در حاهیه ههر به منظور تاراا زدایی 20

 %0 %0 %00 %00 %44 تجمیل از دان  مموزان موف  زا ر در قول افر در مشه  21

راای و مهم اشور در پایگاه به منظور تاادل  هایزبانوجود نااین گان  با  21

 اقالعات

42% 00% 21% 22% 1% 

 %22 %27 %02 %00 %40 قرم خ مات ویژه و رایگان )توار نهاد های راای و غیر راای 20

 %1 %0 %21 %00 %71 اارت هنااایی موقت برای دان  مموزان زا ر به منظور ارا ه خ مات  09

 %27 %29 %02 %21 %70 ه ای خاص دان  مموزان در محل پایگاهایجاد اایت رایان- 02

 

پ  از تحمیل اقالعات در پااخ به اوال اول تحقی  )ضرورت داهتن پایگاه متاراا و ملتقل خاص    

ناونه ها مورد نظر  هایفراوانیدرص  از مجاوع  10دان  مموزان زا ر( و پااخ به ناونه های تحقی ، با

 را مینظر ه بر ضرورت من  در غنی اازی اوقات فراغت دان  مموزان زا ر داهته اات.ببیشترین تاای  را 

اه در اتاد برنامه ریای اوقات فراغت ااتان بای  به صورت تخصصی به داهتن پایگاه متاراا توجه ویژه 



 

 

اوقات گردد.در تحمیل اوال دوم تحقی  با عنوان )نق  نهادهای راای و غیر راای ااتان در غنی اازی 

. لاا بر ان داهتهدرص  فراوانی بر اهایت و ضرورت موضوع تاای  00فراغت (فراوانی نظریات ناونه ها با 

در غنی  هامنااا  نتایج پژوه  بای  ضان تعری  جامع و مانع از نهاد های راای و غیر راای و نق  

وال اوم تحقی  )نق  دان  مموزان اازی اوقات فراغت حیطه و دامنه من مورد نظر قرار گیرد. در تحمیل ا

مورد نظر و تاای  ناونه های تحقی   هایفراوانیدرص  از 19و دانشجویان در غنی اازی اوقات فراغت با 

 بر این مهم بای  نق  و اهایت من مورد توجه قرار گیرد.در تحمیل اوال چهارم )نق  مردم به عنوان عنصر

درص  از دی گاه ناونه ها، این نق  مهم و 10  ههر(با فراوانی اااای در حیطه ها و جناه های مختم  اط

و لحظه های حضور دان   هافرصتج ی بوده و مردم به دلیل ارتااط ملتقیم و غیر ملتقیم در تاام 

.لاا بای  در هودمیمموزان زا ر تابمو عینی و مجلم عامکرد برای دان  مموزان به عنوان الگوی عامی تمقی 

خود )زبان، مداب و راوم،برخورد ها، رعایت قوانین و هنجارها( نق  ج ی داهته، هورای فرهن  عاومی 

به این مهم عال ان .در پااخ به اوال پنجم اه تفاوت نظریات معماان  توان میعاومی و فرهن  ههر 

و  هافراوانی،م یران،مربیان و معاونان درباره برنامه ریای اوقات فراغت مطرم ه  هم از ممار توصیفی بیان 

هم از ممار غیر پارامتری  به صورت ااتنااقی از مزمون ارواکال والی  در مقایله تفاوت نظریات ااتفاده 

 ه ه اات اه نتایج من به هرم زیر اات.

 بررسی توصیفی -6جدول 

  

 یارتاه  یانگینم یهگوتع اد  اات

نگرش به اوقات 

فراغت زا ران دان  

 مموز

 70.70 02 معمم

 49.00 02 یانمرب

 09.00 02 یرانم 

 47.47 02 ینمعاون

 - 14 ال
 

 

و در  70.70نگرش ناونه ها  به اوقات فراغت ، معماان  ایرتاه  میانگینفوق  نتایجبا توجه به ج ول    

مختم   ااتهای بین معناداریتفاوت  بررای برای اه باه می 47.47و معاونین09.00،م یران 49.00 مربیان

 :باه می  ذیل هرم بهمن  نتایج اهانجام  ه   والی  ارواکال ناپارامتری ون  مزم

 



 

 

تفاوت نگرش)مربیان، مدیران، مهاونان، معلمان(درباره راههای غنی سازی  مقایسه والیس کروسکالآزمون  -7جدول 

 اوقات فراغت دانش آموزان

نگرش به اوقات  متغیر

فراغت زا ران دان  

 مموز

 0.71 دو یخ

 7 یمزادرجه د

 9.900 یدار یمعناط  

 

 معنیاه  حاصل ه ه اات و چون اط   مزادیبا درجه  0.712دو  خیبا توجه به ج ول فوق ، مق ار    

مموزش و پروش در  اارانان دی گاه بین داری معنیگفت تفاوت  توانمی باه میباتتر از پنج ص م  داری

تیل من نگاه یکنواخت عوامل اجرایی م ار  با اوقات فراغت مختم   وجود ن ارد.های  یکی از د ااتهای

اات اه این یکنواختی در نظریات ب لیل ن اهتن اگاهی های جامع از موضوع اوقات فراغت و نق  من در 

برنامه های تربیتی و مموزهی اات. به هاین دلیل در م ار  تحرااتی اه چشاگیر باه  مشاه ه 

 با تشکیل اتاد برنامه ریای اوقات فراغت و م ل تنظیای من جاران ناود. نتوامیاین خآل را ..هودنای

 در پراشنامه به مولفه های زیر اهاره ه ه اات:در بخ  مربوط به اوال باز از ناونه ها 

-تفریحشی  هشای مکشان بازدیش  از   -0، %00راه ان ازی ملابقات ورزهی بین ااشتانی در پایگشاه هشا     -2

فراهم اازی خ مت موقت دان  ممشوزان زا شر در    -7، % 09مشه    تاریخی خارج از ههر-ماهای

گارانش ن واحش     -0، % 49هم ان یشی   هایارای-تشکیل حمقه های معرفت-4، %04حرم مطهر 

مهنایی با مرااا صنعتی  – 0، %79های اختیاری درای در واح  های مموزهی و ویژه در قول افر.

هشرات در   – 1، %00دی ار بشا نخاگشان .    – 1، %00ص. خا هایتیمو تجاری و پژوهشی در قاله 

: توجه بشه هشر هشاخص در پراششنامه و یشا      . نکته مهم % 09عمای ، فرهنگی ، ادبی .  هایهاای 

موضوعاتی اه توار م ل باز مطرم ه ه با هر میشاان و زمشان تزم بایش  اختیشاری ، مزاد و هشوق      

در قول افر احلا  هود و جناه ارزهیابی و نظارتی و  هامنبرانگیا باه  تا هیرینی بهره گیری از 

 انترل ویژه نااه .

 

 



 

 

 ینتیجه گیر  -3-1

نفر از افراد به عنوان 099درخالل تحقی  درباره اوقات فراغت دان  مموزان زا ر در ههر مشه  تع اد    

قی  هرات داهته اه ناونه های تحقی  )معماان ،مربیان و معاونان نواحی و مناق  مشه  در چن  مرحمه تح

.با توجه به فراوانی حاصل ان ناودهمختم  مطرم  هایفراوانیعامل را با  40از مجاوع یافته ها 

مورد به عنوان برگای ه ترین مولفه های موثر در اوقات فراغت انتخاب گردی .اگرچه اه قاال درباره 02تع اد

وامل مختم  از جامه دااتان به عمل و عاوقات فراغت و نق  و اهایت من تحقیقاتی صورت گرفته و 

ولی  (2711اوهلتانی و هاکاران، ) مطالعه و.....اهاره ه ه اات ،گروهی هایبازیورزش، ،ارایی

مولفه اصمی اولین  02خاص اات.از بین  هایویژگیبرجلتگی تحقی  حاضر ،توجه به دان  مموزان زا ر با 

یه های اصمی پرا  نامه ( اات اه توار اارگروه ها با حاصل مگاهی از ملا ل و موضوعاتی ) گو نتیجه

داتورالعال اجرایی منااای برای برنامه ریاان  توان میفراوانی خاص و میاان رتاه ای مشخص تعیین ه ه و 

و متولیان اوقات فراغت باه . مثل داهتن پایگاه خاص متاراا ، تشکیل اتاد برنامه ریای ، بان  جامع 

اختصاص و  به تشوی  دان  مموزان از قر  نهادهای راای و غیر راای در قول افر توجه  اقالعات ، 

.دومین نتیجه ارا ه م ل  پایگاه تابلتانی مجاا برای دان  مموزان زا ر مختص هر ااتان در درون پایگاه اصمی

وی مشورتی و الگوی عامی برای برنامه ریاان و متولیان حاضر اات اه در این پژوه  با ااتفاده از الگ

مزاد از  و با ااتفاده از روش انتخاب ه  ، (2710 غیر راای )فتحی، هایفعالیتنوی،از الگوهای مشورتی 

( ب ات مم ه اات.این م ل 2710 ،غیر راای )فتحی هایفعالیتهیوه های قراحی و ت وین برنامه های 

 پایگاه اردویی دان  مموزان،عضویت در  ،ورودی دان  مموزان)نیاز انجی ، بخ  اااای اات 1دارای 

تاد ا ،مقیم مشه دانشجویان و مردم  نق  دان  مموزان، ،متولیان نهادهای راای و غیرراای نق  عوامل و

مولفه اصمی اه از  02پژوهشی(.-فملفه ملمر اجتااعی، نواازی عمای ،برنامه ریای،نظارت و ارزیابی

راهاردی و  ینقشهفرادی حاصل ه ه اات ،تحمیل اقالعات با ااتفاده از روش گروهی و روش ان

.اجرای مطموب م ل در حوزه منوط به ده میعامکردی پایگاه اردویی متاراا دان  مموزان زا ر را تشکیل 

عمل عمای و پژوهشی،نق  اای و ایفی اقالعات واقعی،عمل  ()قرم حاایت ممی عمل و عوامل حکومتی

 ریاان و عمل نظارتی )فراین  قراحی،ت وین،اجرا و ارزهیابی(م یریتی و اجرایی ،نق  متولیان و برنامه 

صحی  برنامه ها اات.پژوه  حاضر پااخی به ابهام و امی گویی و نظریه پردازی هایی اات اه تاانون در 

انجام ه ه اات اما قرم و الگوی  امیقه ای و.....( تصادفی، فصمی، برنامه ریای اوقات فراغت )مقطعی،

اامل در پااخگویی به ملا ل و  ،ی  برنامه ریای جامع توان می م ل پیشنهادی( )ه حاصل از پژو

راهکاری  .پیشنهادات اجرایی پژوه  نیامشکالت اوقات فراغت دان  مموزان و غنی اازی برنامه ها باه 

 قات فراغت دان  مموزان زا ر خواه  بود.او یه همنااه برای برنامه ریای عمای، منطقی و حلاب 



 

 

 عوامل زیر اات :،برگرفته از نتا یج پژوه   ای اااای در م ل پیشنهادی ) قرم پایگاه اردویی متاراا (مان

به هنگام قرم اوال  مشورتی ه   مزاد در برنامه ریای هایم لاز   noyeااتفاده از م ل مشورتی  – 2

 هاگروهدر 

موثر و اصحاب تخصص در برنامه )گروه های چهار نفره ( عوامل  focus groupنتایج حاصل از  – 0

 ریای اوقات فراغت و جاع بن ی نظرات .

 نیاز انجی  هایتکنی اااای در  هایم لم ل نیاز انجی از  – 7

نقشه راه عامکردی برای برنامه ریاان و متولیان اوقات فراغت در ااتان  توان می پیشنهادی  این م ل

 مشه  باه . ههر خرااان رضوی به 

هاانطور اه در م ل ذیل مم ه اات ،برنامه ریا اوقات  .از پژوه  می انی اات حاصل نهادیم ل پیش  

در اجرای پژوه  هری  از  موردمطرم ه ه در اصل قرم(21)فراغت بای  ضان رعایت  ااتماامات اااای

بینی عامی و اجرایی برای من پی   هایگاماین م ل را به عنوان داتورالعال اجرایی مطرم و  هایبخ 

 ناای .

 
 م ل پیشنهادی حاصل از تحقی  جهت برنامه ریای اوقات فراغت دان  مموزان زا ر ههر مشه                         
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 پیشنهادات:

 ال (پیشنهاد به مل وتن و برنامه ریاان

برنامه های  ممی و هم جاء برنامشه هشای   فوق برنامه دان  مموزان زا ر هم جاء  هایفعالیتبرنامه ریای -2

 محمی و منطقه ای قرار گیرد.

متفاوت  ،توجه به برنامه ریای ملتار و  هایفراوانیبه دلیل حضور دان  مموزان زا ر در قول اال و با  -0

 در قول اال باه  و مقطعی تمقی نگردد.

دیگر جهت اله  هایااتانادارات ال ارتااط ملتار برنامه ریاان ااتان خرااان رضوی )ههر مشه (با -7

 گروهی(در قول اال تحصیمی -اقالع از چگونگی حضور اردوها )فردی

تعری  نق  و وظای  نهادهای راای و غیر راای در برنامه ریای اوقات فراغت دان  ممشوزان زا شر    -4

 در ااتان

برنامشه هشای اوقشات     متاراا و منطقه ای در ههر مشه  جهت پایرش و اختصشاص  هایمکاناختصاص -0

 فراغت 

اختصاص نشریه و ویژه نامه خاص دان  مموزان زا ر در ااشتان و در اختیشار قشرار دادن من بشین دانش       -0

 مموزان

 اختصاص بودجه ااتانی به تشکیل و غنی اازی پایگاه متاراا اردویی-1

 ب(پیشنهاد به اداره ال مموزش و پرورش ااتان:

 جهت هااهنگی و هاکاری با برنامه ریاان ااتان هااردوگاه-ر م ا–تعیین پایگاه های خاص -2

 انتخاب مربیان و مشاوران با تجربه،ورزی ه و عالمن  برای اار با دان  مموزان زا ر-0

خاص جارانی برای ارگرمی دان  مموزان  هایاال ادبی ،ورزهی،ملابقات و  هایفعالیتبرنامه ریای -7

 زا ر

 در ایام پرتراام به خصوص ایام ویژه ویژه  هایمکاناختصاص -4

 ار ه اارت هنااایی خاص به دان  مموزان زا ر-0

 ج(پیشنهاد به محققان:

 اختصاص و اولویت موضوعات پژوه  و تحقیقی خاص جهت دان  مموزان زا ر-2

 هامنجاعان ی برنامه ریای اوقات فراغت در اایر اشورها و ااتفاده از تجربیات -0

 محرز باه . هامناتی اه ااربلت عامی و عینی انتخاب موضوع-7

 د(پیشنهاد به ماتان ق   ضوی:

 پایرش دان  مموزان ما ع و خالق در برنامه های ویژه حرم مطهر-2



 

 

 مقیم هایااتانپایرش دان  مموزان زا ر به عنوان افیران فرهنگی و ماهای از خرااان به -0

 فرهنگی هایایلتمخ متی خاص  هایچارچوببا ارا ه -7

 پایگاه های متاراا اردویی دان  مموزان هایفعالیتحضور نااین گان ماتان ق   رضوی در -4

 گردهگری: هایاازمانه(پیشنهاد به ههرداری مشه  و 

 تامیغی مانی بر ااتقاال از حضور دان  مموزان زا ر هایترااتنصه تابموها و -2

 ماهای و تاریخی و.....( هایمکانایناا ، –پارک -ویژه و رایگان )ههربازی هایفعالیتاختصاص -0

 تخفی  ویژه در خری  بمیر-7

 تلهیل هرایر برای خری  بمیر و جابجایی دان  مموزان زا ر-4

 و(پیشنهاد به مردم مشه ،دان  مموزان و دانشجویان

 احترام به دان  مموزان زا ر به عنوان مهاانان امام رضا)ع(-2

 و رایگان برای دان  مموزان زا ر اختصاص وقت و زمان خاص-0

 تشکیل گروه های یاور در هاراهی با دان  مموزان زا ر و حل مشکالت رفاهی ،تغایه و تفریحی-7

عاومی و پایگاه های صشمواتی و هاراهشی بشا دانش       هایمکاناختصاص برنامه های عاومی در ملاج ،-4

 مموزان زا ر

 ههر مشه  هایورودیدر  اختصاص مکان در پایرش دان  مموزان زا ر-0
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