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چڪیده 
مطالعه  انگیزشی  »فعالیت های  تعیین  هدف  با  حارض  پژوهش 

و  ڪودڪان  فڪری  پرورش  ڪانون  هرنی  فرهنگی  مراڪز  در 

نوجوانان«، از طریق بررسی نظرات مربیان در سطح مراڪز ڪانون 

پرورش فڪری ڪودڪان و نوجوانان شهرتهران، از فروردین 1387 تا 

پایان تیر 1387، انجام شده است. روش تحقیق، پیامیشی- توصیفی 

است. نتایج حاصل از پژوهش حاڪی از آن است ڪه 73/2 درصد 

بیشرتین  فرهنگی  عام  فعالیت های  انجام  معتقدند  مربیان ڪانون 

تأثیر را بر ایجاد انگیزۀ مطالعه در بین ڪودڪان و نوجوانان دارد. 

فعالیت های هرنی با 37/5 درصد در رتبه دوم، و فعالیت های ادبی 

با 27/7 درصد در رتبه سوم تأثیرگذاری بر ایجاد انگیزۀ مطالعه در 

ڪودڪان و نوجوانان قرار دارند. از دید مربیان ڪانون، گروه های 

سنی »الف« عالقۀ خاصی به فعالیت های خاص هرنی دارند. گروه 

سنی »ب« متایل زیادی به فعالیت های عام فرهنگی و خاص هرنی و 

اسالمی دارند. گروه سنی »ج« بیشرتین عالقه را، در مقایسه با سایر 

گروه ها، به فعالیت های فرهنگی، ادبی، علمی، و اسالمی دارند. گروه 

سنی »د« به فعالیت های خاص ادبی و علمی بیش از فعالیت های 

هرنی، فرهنگی، و اسالمی عالقه دارند. گروه سنی »ه« در مقایسه 

با سایر گروه ها، ڪمرتین میزان عالقه را به فعالیت های خاص هرنی 

داشته و به فعالیت های ادبی و علمی عالقه بیشرتی دارند.

ڪلیدواژه ها 
 انگیزش، مطالعه، ڪودڪان و نوجوانان، ڪانون پرورش فڪری ڪودڪان و نوجوانان، انگیزۀ مطالعه
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دريافت: 1387/5/21       پذيرش: 1387/9/10

مقدمه
کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، که بیشتر با عنوان مراکز فرهنگی 
هنری نامیده می شوند، یکی از مهم ترین مراکز فعال در زمینه های فرهنگی و هنری برای 
گروه سنی کودک و نوجوان در ایران به شمار می روند. مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان3  از جمله مکان هایی هستند که با ارائة فعالیت های فرهنگی و 
هنری متنوع و نیز با برخورداری از مربیان فرهنگی، هنری، و ادبی مجرب و کارآزموده 
می توانند در جهت پرورش ذوق و افکار دانش آموزان و تقویت قدرت بیان، نگارش، و 
درک و فهم آنها، که از عوامل اساسی و بسیار مهم در ایجاد انگیزة مطالعه است، بسیار 
مؤثر و کارساز باشند )بهرامی، 1385(. سابقة فعالیت کانون، که با هدف ایجاد امکانات 
الزم جهت رشد و پرورش فکری و ذوق کودکان و نوجوانان تأسیس شده است، به میانة 
دهة 40 شمسی در سال 1344 بازمی گردد. فعالیت های این مرکز در مناطق مختلف کشور 
گسترده است. یکی از اصلی ترین و در عین حال، ارزشمندترین رسالت هایی که مراکز 
فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برعهده دارند، غنی سازی اوقات 
فراغت اعضا، ایجاد زمینة مثبت و مساعد برای کتابخوان شدن آنها، و سوق دادن آنها به 
سمت مطالعه، آن هم با رغبت و تمایلی پایان ناپذیر است. مربیان فرهنگی کانون، با شناختی 
که از گرایش ها و استعدادها و توانایی های کودکان و نوجوانان در گروه های سنی مختلف 

مریم قنربپور1| دڪرت زهرا اباذری2

بررسی فعالیت های انگیزشی مطالعه
 در مراڪز فرهنگی هنری

 ڪانون پرورش فڪری ڪودڪان و نوجوانان 
 شهر تهران از دیدگاه مربیان 
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دارند، تالش می  کنند برای جذب  بیشتر آنها فعالیت هایی با عنوان ها و شیوه های متنوع را 
برنامه ریزی کنند. فعالیت های رایج در مراکز فرهنگی عبارت اند از: قصه گویی، روخوانی 
کتاب، شعرخوانی، بحث آزاد، معرفی شخصیت، معرفی سرزمین، نشریة دیواری، بازی 
و سرگرمی، هنرهای دستی و کاردستی، اجرای نمایش عروسکی، نمایش فیلم، نمایش 
فیلم استریپ، سفرهای زیارتی و سیاحتی، شرکت در مراسم، بازدیدهای علمی و هنری، 
آشنایی با قرآن، احادیث و احکام،  و مانند آن. این فعالیت ها، ضمن اینکه هرکدام اهداف 
برای کشف  زمینه سازی  همان  که  را  واحد  هدفی  مجموع،  در  دارند،  را  خاص خود 
استعدادها و توانایی های اعضای کانون و عالقه مند نمودن آنها به کتاب و کتابخوانی است، 

دنبال می کنند )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران، 1384(.
بنابراین، با توجه به ارتباط مؤثر فعالیت های متنوع و مثمر ثمر مراکز فرهنگی هنری 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایجاد انگیزة مطالعه در کودکان و نوجوانان، 
پژوهشگر را بر آن داشت تا پژوهش خود را در این زمینه بنگارد. پژوهش های مختلفی 
در زمینة ایجاد انگیزة مطالعه صورت گرفته که نزدیك ترین پژوهش ها به پژوهش حاضر 

به شرح زیر می باشد: 
در پژوهشی باعنوان »بررسی نقش معلم در ایجاد انگیزة مطالعه در دانش آموزان دختر 
پایة پنجم منطقة 16«، که در دانشگاه الزهرا )س( با هدف بررسی نقش معلم در ایجاد 
انگیزة مطالعه در دانش آموزان توسط میرزایی انجام شد، تعداد 200 نفر از دانش آموزان 
مدارس دخترانة پنجم ابتدایی )ارشاد، آزادی، پیك انقالب، حجاب، و معصومه( در منطقة 
16 تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و با روش های آماری محاسبة 
فراوانی، درصد فراوانی، و آزمون کااسکوئر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این 
تحقیق فرضیات پژوهش را مورد تأیید قرار داد: 1( بین توجه معلم به مطالعه در محیط 
مدرسه و عالقه مندی دانش آموزان به مطالعه رابطه وجود دارد، 2( بین توجه معلم به 
درس انشا و ادبیات فارسی و عالقه مندی دانش آموزان به مطالعه رابطه وجود دارد، 3( بین 
وجود کتابخانه در مدرسه و تشویق دانش آموزان به امر مطالعه از طرف معلم رابطه وجود 
دارد، و 4( بین زنگ مطالعه در مدارس و ترغیب دانش آموزان به مطالعه رابطه وجود دارد 

)میرزایی، 1385(.
پژوهش دیگری توسط قناویزچی و داورپناه )1386( با عنوان »بررسی عوامل تسهیل کننده 
و بازدارندة مطالعه و رابطة نگرش به مطالعه و کتابخوانی با الگوی انگیزشی مزلو« با استفاده از 
روش پیمایشی، انگیزة مطالعه و کتابخوانی، و رابطة آن با الگوی انگیزشی مزلو را مورد بررسی 
قرار داده است. نمونه ای متشکل از 1535 نفر در دامنة سنی 12 تا 60 سال از چهار شهر 

مریــــم قــــــــــنربپور
دڪرت زهـــــــرا ابــاذری
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استان خراسان رضوی )کالت، تربت حیدریه، فردوس، و مشهد( به شیوة  نمونه گیری 
خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد. نتایج پژوهش نشان داد 
باالترین سطح نیاز جامعة مورد مطالعه، »نیاز به احترام« است. نیاز های »تعلق و دوست  
داشتن«، »خود شکوفایی«، »ایمنی«، و »فیزیولوژیك« در مرتبه های بعدی قرار دارند. تمامی 
عوامل بازدارنده و تسهیل کنندة مورد مطالعه در این پژوهش، نقش زیادی در بازدارندگی 
و تسهیل مطالعه و کتابخوانی داشته اند. آزمودنی ها، نسبت به مطالعه، نگرش مثبت داشته 
و این نگرش از جنبة شناختی باالتر از جنبة هیجانی قرار دارد. بین افراد واقع  در دامنة 
سنی 31- 35  سال با افراد گروه های 10- 15، 16- 20، و 21- 25 سال تفاوت، نگرش 
به مطالعه، پیدا شد. همچنین، افراد با مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر تفاوتی معنا دار را با 
افراد با مدارک تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، و دبیرستان، در گرایش به مطالعه، از خود نشان 
دادند. از سوی دیگر، نتایج تحلیل واریانس نشان داد بین مشاغل فرهنگی و سایر مشاغل 
مانند کارمندان، نظامیان، مشاغل آزاد، افراد بیکار و کارگران، تفاوت معنا داری در گرایش 
به مطالعه وجود دارد. نتایج آزمون تي نشان داد زنان به طور معنا داری نسبت به مردان دارای 

گرایش مثبت به مطالعه و کتابخوانی هستند.
ویگفیلد، گوتریه، تونکس و پرنسیویچ4  )2004( نیز پژوهشی با عنوان »انگیزة کودکان 
برای خواندن: اختصاصی بودن قلمرو و تأثیرات آموزشی« انجام داده اند. در این تحقیق، 
ماهیت و اختصاصی بودن قلمرو انگیزة خواندن مورد بحث قرار می گیرد. بخشی از این 
پژوهش، به بررسی تأثیر دو برنامة آموزش خواندن )آموزش خواندن مفهومی »کری«5  
و آموزش با راهبرد چندگانه »اس. آی.«6 ( برانگیزة درونی دانش آموزان پایة سوم برای 
خواندن و خودکفایی خواندن می پرداخت. هریك از برنامه های خواندن در اواخر سال 
تحصیلی انجام گرفت و 12 هفته طول کشید، تقریباً 150 دانش آموز پایة سوم در برنامة 
»کری« و 200 دانش آموز پایة سوم در برنامة آموزش »اس. آی.« شرکت کردند. نتایج تحلیل 
پاسخ های دانش آموزان، قبل و بعد از آزمون، نشان داد که انگیزة درونی دانش آموزان برای 

خواندن و خودکفایی خواندن فقط در گروه »کری« افزایش یافته است.
گوتریه7  )2006(، در طرح پژوهشی خود باعنوان »افزایش درک خواندن، انگیزه و 
دانش علمی از طریق آموزش خواندن مفهومی در یك تجربه با گسترة ناحیه ای« که از 
سال های 2001 تا 2006 به طول انجامید، به بررسی تأثیر آموزش نوآورانه برای افزایش 
خواندن و درک مفاهیم، پرداخت، عوامل مداخله گر در این پژوهش عبارت بودند از: 
1( استفاده از اهداف دانش مفهومی برای آموزش خواندن، 2( فراهم آوردن تجربه های 
ملموس، 3( در اختیار قرار دادن گزینه هـایی در مورد تکالیـف و متـن به دانش آمـوز، 

,Wigfield, Guthrie .4
Tonks & Perencevich

CORI .5
SI .6

 Guthrie .7

بررسی فعالیت های انگیزشی 
مطـــالعــه در مـــراڪـز ...
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4( استفاده از متون جالب )اطالعات علمی و ادبی(، و 5( ترویج یادگیری مشارکتی. این 
پژوهش در مدارس دولتی با عنوان صالحیت )آی(8  در منطقة آتالنتیك صورت گرفت. 
جامعة آماری شامل 280 نفر در 11 کالس  بود که در هر کدام از پایه های 3- 5  با الگوی 
»کری«، و 230 نفر در 13 کالس با الگوی راهبردی آموزش؛ که تقریباً 95 دانش آموز از 
4 کالس در یك دور، آموزش سنتی شرکت کردند. نتایج پژوهش که اساساً از تأثیرات 
آزمایشی در پایه های 3، 4، و 5 تشکیل شده است نشان می دهد که آموزش خواندن مفهوم 

مدار »کری« بر آموزش با استراتژی و آموزش سنتی در این سه مورد برتـــری دارد: 
متن(، 2(  استاندارد، درک چندمتنی و درک  )آزمون های  مفاهیم   1( خواندن و درک 
راهبردهای خواندن شامل فعال کردن پیش زمینة علمی، پرسش و پاسخ، جست وجو برای 
اطالعات در متن،  و 3( انگیزة خواندن )سنجش طبق گزارش خود دانش آموز، ارزیابی 
معلم از تك تك دانش آموزان، و گزارش خود دانش آموزان از میزان خواندن(. نتایج نشان 
داد که فعالیت های علمی تحقیقی که از لحاظ مفهومی با متن های جذاب پیوند دارند، 
باعث افزایش میزان خواندن و درک مفاهیم می شوند. بنابراین، کاربرد راهبرد آموزش در 
فضای علمی تحقیقی، توأم با حمایت انگیزة خواندن، نتایج چندگانه در علم و خواندن را 
افزایش می دهد. از طریق الگوسازی معادله ساختاری )سیم(9  رشد دانش آ موز، اثبات شد 
که انگیزة خواندن باعث افزایش رشد علم به واسطة خواندن و درک مفاهیم و استنتاج 

می گردد.
پرسش اساسی در این تحقیق این است که چه نوع فعالیت های انگیزشی مطالعه 
)فعالیت هایی که سبب ایجاد انگیزة مطالعه می شوند( در کتابخانه های کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان شهر تهران وجود دارد؟ و این سؤال را در قالب 8 سؤال فرعی مطرح 

ساخته ایم که به ترتیب تأثیرعبارت اند از:
1. فعالیت های عام فرهنگی؛
2. فعالیت های خاص هنری؛
3. فعالیت های خاص ادبی؛

4. فعالیت های خاص اسالمی؛
5. فعالیت های خاص علمی بر ایجاد انگیزة مطالعه در گروه های سنی مختلف عضو 

کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران از دیدگاه مربیان؛
6. رابطة بین نوع فعالیت های انگیزشی مطالعه و گروه های سنی مختلف بر ایجاد انگیزة 
مطالعه در گروه های سنی مختلف عضوکتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان شهر تهران از دیدگاه مربیان؛
8. I
9. SEM

مریــــم قــــــــــنربپور
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7. نظرات مربیان دربارة فعالیت هایی که سبب ایجاد انگیزة بیشتر به مطالعه می شود؛ و 
8. تأثیر انواع فعالیت های انگیزشی مطالعه )عام فرهنگی، خاص هنری، ادبی، اسالمی، 
و علمی( بر گروه های سنی مختلف عضو کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان شهر تهران را مورد بررسی قرار داده است. 

بیان مسئله
 در دنیای پیچیدة امروزی، داشتن مطالعه سبب موفقیت فرد و فزونی آگاهی او از مسائل 
مختلف علمی و اجتماعی گردیده و نیز موجب ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و توسعة 
اقتصادی و فرهنگی آن می شود. برای ایجاد عادت به مطالعه و انگیزه های الزم در کودکان، 
نوجوانان، جوانان، و حتی در بزرگساالن باید از دوران کودکی به این مسئله توجه شود و 
خواندن مطالب به کودکان، قبل از ورود آنها به محیط مدرسه، توسط والدین انجام گیرد 
تا گرایش به مطالعه در کودکان به وجود آید و زمانی هم که کودک پا به محیط مدرسه 
می گذارد گفت وگو با او در مورد مطالعه و نشان دادن این مسئله به کودک که خواندن 
مهم است می تواند عامل مؤثری در تشویق او به مطالعه باشد. به دلیل نقش حیاتی مطالعه 
در زندگی هر فرد، و با توجه به اینکه گرایش به مطالعه و ایجاد انگیزه و رغبت به مطالعه 
یك شبه پدید نمی آید، بلکه برای رسیدن به این مهم نیاز است که در هر فردی این مسئله 
درونی شود و از خردسالی در فرد به وجود آید. پس اگر قرار است عادتی شکل گیرد و 

عالقه و انگیزه ای ایجاد گردد، بهتر است در همین زمان باشد )امانی و آذرنوید، 1380(.
مراکز فرهنگی هنری و کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با 
امکاناتی که در اختیار دارند، نظیر مربیان کارآزموده در زمینه های فرهنگی هنری و ادبی، 
کتاب های خاص کودکان و نوجوانان با موضوعات مختلف، و وسایل سمعی و بصری 
می توانند نقش بسزایی در بلوغ فکری و کاشتن بذر انگیزه و عالقه به مطالعه در مخاطبان 

6 تا 16 سال داشته باشند )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1384(.
این پژوهش بر آن است تا با توجه به نظرات مربیان مراکز فرهنگی هنری کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران به بررسی انواع فعالیت هایی که در این 
مراکز مورد استفاده قرار می گیرد، و نیز میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی، هنری، ادبی، 
اسالمی، و علمی که سبب ایجاد انگیزة مطالعه می شوند، بپردازد. در این پژوهش سعی 
شده انجام یا عدم انجام فعالیت های انگیزشی مطالعه در کلیة کتابخانه های کانون مورد 
بررسی قرار گیرد و نیز مشخص گردد که گروه های سنی الف، ب، ج، د، و ه، به کدام یك 
از فعالیت های فوق، انگیزه و رغبت بیشتری نشان می دهند. لذا این پژوهش درنظر دارد 
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تا با نتیجه گیری از بررسی نظرات مربیان، به مشکالت و محدودیت ها و مسائلی که مانع 
ایجاد انگیزه و رغبت به مطالعه در کودکان و نوجوانان می شود پی برده و در جهت رفع 

آنها پیشنهادها و راهکارهایی ارائه دهد که سبب بهبود شرایط در آینده گردد. 

فرضیۀ پژوهش
مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایجاد انگیزة مطالعه در 

کودکان و نوجوانان نقش فعالی دارند.        

تعاریف مفهومی و عملیاتی
انگیزش یا انگیزه: در لغت به معنی انگیزیدن، انگیختن، تحریك، تحریض می باشد یا آنچه 
کسی را به کاری برمی انگیزاند )فرهنگ معین، 1362(. انگیزش یك مفهوم وسیع است و 
دربرگیرندة نیازها، عالیق، ارزش ها، گرایش ها، و اشتیاق ها و مشوق هاست و منبع ارضای 

نیازها و رغبت ها محسوب می شود )قناویزچی و داورپناه، 1386(.
فعالیت های انگیزشی مطالعه: در این پژوهش منظور از فعالیت های انگیزشی مطالعه 
فعالیت های عام فرهنگی، خاص هنری، ادبی، اسالمی، و علمی است که کانون از طریق 

آنها کودکان و نوجوانان را به مطالعه وا می دارد. 
کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: نوع خاصی از کتابخانة 
کودک است که از بسیاری جهات و به ویژه از حیث سازمان و تشکیالت و فعالیت های 
فرهنگی یا کتابخانه های کودک سایر کشورهای جهان متفاوت است. اصوالً کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان به عنوان یك سازمان مستقل که کارش منحصراً تأسیس و ادارة 
کتابخانة کودک و مهم تر از آن نشر کتاب برای کودکان است در مقیاس جهانی یك سازمان 
کم نظیر است. کتابخانه های کانون، که مراکز فرهنگی هنری نامیده می شوند، کار خود را 
تنها به خدمات کتابداری محدود نمی کنند. در این کتابخانه ها یا مراکز فرهنگی- هنری 
برنامه های متنوعی همچون قصه گویی، معرفی کتاب، روخوانی کتاب، معرفی شخصیت، 
معرفی سرزمین، نمایش فیلم، اجرای نمایش و تئاتر، بازدیدهای علمی، آموزش نقاشی، 

خوشنویسی، موسیقی، و کارهای دستی انجام می شود. 
همة این برنامه ها و کارهای فرهنگی و هنری را خود کتابداران و مربیان کانون ابداع 
کرده و در کتابخانه ها به راه انداخته اند. به این ترتیب، رواج این برنامه ها حاصل عالقه، 
تعهد، و خالقیت خود مربیان و کتابداران و کارکنان کانون است )بهرامی، 1385(. بنابراین، 
در این پژوهش دو اصطالح »مرکز« و »کتابخانه« معادل هم به کار می روند و منظور از هر دو 
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شعبه های مختلف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سطح شهر تهران می باشد.  
متغیرهای اساسی پژوهش

متغیر مستقل: مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران.
متغیر وابسته: فعالیت های انگیزشی مطالعه.  

جامعۀ پژوهش
در تحقیق حاضر جامعة آماری شامل 212 مربی از 31 مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان موجود در سطح شهر تهران می باشد.

روش پژوهش و توجیه روایی آن 
 در این پژوهش، از لحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب نحوة گردآوری داده ها )طرح 
تحقیق(، از روش پیمایشی- توصیفی استفاده شده است، زیرا به توصیف فعالیت های 
انگیزشی مطالعه در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر 

تهران می پردازد.
برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری ابتدا سه پرسشنامه بین سه تن از مربیان کانون توزیع 
گردید و ابهامات آنها دربارة سؤال ها مشخص شد. بدین ترتیب، تعدادی از سؤال ها حذف 
و تعدادی دیگر جایگزین شد و در نهایت، پس از شفاف شدن و رفع ابهامات، برای تأیید 
نهایی پرسشنامة تهیه شده، از نظر استاد راهنما و  استاد مشاور و مشاور آماری استفاده شد 

که بعد از انجام اصالحات و تغییر برخی سؤال ها پرسشنامة اصلی تهیه و توزیع گردید. 

تحلیل  یافته ها 
برای تحلیل ابعاد مختلف سؤال های پرسشنامه از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده 
است. نخست برای هر یك از ابعاد سؤال های  پژوهش جدول توزیع فراوانی تهیه خواهد شد و سپس 

میزان اهمیت هر یك از ابعاد، با طرح فرضیة آماری تحلیل خواهد شد. 
در بررسی های تحلیلی، قبل از انجام آزمون فرضیه ها، سطح آزمون )حداکثر خطای نوع اول 
قابل قبول α( را از قبل تعیین و سپس خروجی های به دست آمده را با آن مقایسه می کنند. در این 
پژوهش نیز،  همانند اکثر تحقیقات، سطح آزمون برابر مقدار α=0/05 در نظر گرفته شد. برای بررسی 
تحلیلی نیاز به طرح فرضیة آماری و آزمودن آن می باشد. فرضیه به صورت فرض صفر و فرض مقابل 
بیان می شود و بر اساس شواهد به دست آمده از پژوهش، نتیجة آزمون منجر به قبول یا رد فرض صفر 

آماری می شود. 
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برای پذیرش یا رد فرض صفر آماری می توان از دو معیار سطح معناداری آزمون و یا مقایسة آمارة 
آزمون با مقدار مربوط آن از روی جدول توزیع احتمالی آماره استفاده نمود. 

 )α=0/05 در استفاده از سطح معناداری آزمون، در صورتی که مقدار آن کمتر از سطح آزمون )مقدار
باشد فرض صفر رد می شود در غیر این   صورت دالیل کافی برای رد فرض صفر وجود نداشته و فرض 

سال تأسیستعداد اعضای ڪانونشامره مرڪز

تعداد مربیان ثابت 

و پاره وقت در هر 

مرڪز

تعداد پاسخ دهندگان 

از هر مرڪز

61بدون پاسخ500مرڪز شامره 2

4004652مرڪز شامرۀ 5

5154964مرڪز شامرۀ 6

1615043مرڪز شامرۀ 7

43بدون پاسخ540مرڪز شامرۀ 5

4294598مرڪز شامرۀ 9

4873بدون پاسخمرڪز شامرۀ 10

7004566مرڪز شامرۀ 11

61بدون پاسخ500مرڪز شامرۀ 12

85بدون پاسخبدون پاسخمرڪز شامرۀ 14

73بدون پاسخ954مرڪز شامرۀ 16

54بدون پاسخبدون پاسخمرڪز شامرۀ 18

5221بدون پاسخمرڪز شامرۀ 19

4053177مرڪز شامرۀ 20

6545173مرڪز شامرۀ 21

75بدون پاسخ980مرڪز شامرۀ 22

6504573مرڪز شامرۀ 25

73بدون پاسخ450مرڪز شامرۀ 26

3605633مرڪز شامرۀ 27

62بدون پاسخ665مرڪز شامرۀ 28

54بدون پاسخ419مرڪز شامرۀ 29

53بدون پاسخ1600مرڪز شامرۀ 30

63بدون پاسخ330مرڪز شامرۀ 31

5927374مرڪز شامرۀ 32

8385766مرڪز شامرۀ 33

5157562مرڪز شامرۀ 34

12806672مرڪز شامرۀ 35

80170109مرڪز شامرۀ 37

101بدون پاسخ794مرڪز شامرۀ 38

4257764مرڪز شامرۀ 39

7854بدون پاسخمرڪز شامرۀ 40

192112--16457جمع ڪل
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جدول1 
مشخصات مراڪز مورد بررسی در 
پژوهش از لحاظ تعداد اعضا، سال 
تأسیــس، و تعــداد 
پاسخ دهندگان هر مرڪز
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بررسی فعالیت های انگیزشی 
مطـــالعــه در مـــراڪـز ...

صفر مورد تأیید قرار می گیرد.
در  پاسخ به اولین سؤال اساسی تحقیق مبنی بر اینکه »چه نوع فعالیت های انگیزشی مطالعه در 
مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران وجود دارد؟«؛ به طور کلی 5 
دسته از فعالیت های اصلی در قالب 35 فعالیت مشخص و تعریف شده، شناسایی و مورد بررسی قرار 

گرفت که این فعالیت ها شامل موارد زیر هستند:
• فعالیت های عام فرهنگی، شامل 19 فعالیت قصه گویی، روخوانی کتاب، بحث آزاد، بحث 
کتاب، معرفی کتاب، معرفی شخصیت، معرفی سرزمین، نشریة دیواری، بازی و سرگرمی، 
شعرخوانی، هنرهای دستی و کاردستی، اجرای نمایش عروسکی، نمایش فیلم، نمایش 
فیلم استریپ، سفرهای زیارتی و سیاحتی، برگزاری مسابقات، فعالیت های تحقیقی، معرفی 

وقایع و ایام، نمایش خالق.
• فعالیت های خاص هنری، شامل 7 فعالیت عکاسی، نقاشی، سفالگری، خوشنویسی، 

فیلم سازی، سرود، نمایش عروسکی.
• فعالیت های خاص ادبی، شامل 3 فعالیت آموزش شعر، طرح های ادبی، قصه نویسی 

• فعالیت های خاص علمی، شامل 4 فعالیت آشنایی با علم نجوم )ستاره شناسی(، آشنایی 

بسیارڪمڪمتا حدودیزیادبسیار زیادعنوان فعالیت
جمع باالی 

متوسط
میانهمیانگین

66/129/44/60095/54/615قصه گویی

59/832/16/31/8091/94/55روخوانی  ڪتاب

2734/235/13/6061/23/854بحث آزاد

3643/219/80/9079/24/144بحث ڪتاب

48/245/56/30093/74/424معرفی ڪتاب

19/648/228/63/6067/83/844معرفی شخصیت

10/851/432/44/50/962/23/674معرفی رسزمین

28/845/921/63/6074/744نرشیه دیواری

31/529/726/193/661/23/774بازی و رسگرمی

42/343/212/61/8085/54/264شعرخوانی
هرنهای دستی و 

ڪاردستی
27/936/9277/20/964/83/844

27/63128/711/51/158/63/724اجرای منایش عروسڪی

16/727/538/29/87/844/23/353منایش فیلم

15/922/736/420/54/538/63/253منایش فیلم اسرتیپ

11/316/135/524/212/927/42/893سفرهای زیارتی و سیاحتی

28/646/41780753/964برگزاری مسابقات

46/435/716/11/8082/14/274فعالیت های تحقیقی

13/539/636/990/953/13/564معرفی وقایع و ایام

28/833/325/211/70/962/13/774منایش خالق

جدول2
توزیع فراوانی های میزان تأثیر انجام 

فعالیت های عام فرهنگی بر ایجاد 
انگیزه مطالعه
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با علم زیست شناسی، نمایش فیلم های مربوط به زیست شناسی، کار با میکروسکوپ.
• فعالیت های خاص اسالمی شامل 2 فعالیت آشنایی با قرآن و حدیث، آشنایی با احکام. 

در  پاسخ به دومین سؤال اساسی پژوهش مبنی بر اینکه » تأثیر فعالیت های عام فرهنگی بر ایجاد انگیزة 
مطالعه در گروه های سنی مختلف مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر 
تهران از دیدگاه مربیان چگونه است؟«؛ از دید مربیان کانون، انجام فعالیت های قصه گویی، روخوانی 
کتاب، معرفی کتاب، شعرخوانی و فعالیت های تحقیقی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ایجاد انگیزه به 

مطالعه در بین کودکان و نوجوانان هستند؛ درحالی که، نمایش فیلم، معرفی سرزمین، و معرفی وقایع و 
ایام تأثیر به مراتب کمتری دارند.

در پاسخ به سومین سؤال اساسی پژوهش مبنی بر اینکه »تأثیر فعالیت های خاص هنری بر ایجاد 
انگیزة مطالعه در گروه های سنی مختلف مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
شهر تهران از دیدگاه مربیان چگونه است؟« از دید مربیان کانون انجام فعالیت نقاشی و سفالگری از 
مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ایجاد انگیزه به مطالعه در بین کودکان و نوجوانان هستند؛ درحالی که، سرود 

تأثیر به نسبت کمتری بر ایجاد انگیزه به مطالعه دارد.

در  پاسخ به چهارمین سؤال اساسی پژوهش مبنی بر اینکه »تأثیر فعالیت های خاص 
ادبی بر ایجاد انگیزة مطالعه در گروه های سنی مختلف مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران از دیدگاه مربیان چگونه است؟«؛ براساس نتایج به دست 
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میانهمیانگینجمع باالی متوسطبسیاركمڪمتا حدودیزیادبسیار زیادنوع فعالیت

14/617/143/9222/431/73/23عڪاسی

35/225/9259/34/661/13/784نقاشی

34/224/324/311/75/458/53/74سفالگری

26/328/329/311/15/154/63/64خوشنویسی

21/726/126/117/48/747/83/353فیلم سازی

17/527/239/810/74/944/73/423رسود

2527/43111/94/852/43/564منایش عروسڪی

میانهمیانگینجمع باالی متوسطبسیاركمڪمتا حدودیزیادبسیار زیادنوع فعالیت

34/950141/2084/94/194آموزش شعر

42/335/119/82/7077/44/174طرح های ادبی

46/734/316/21/91814/244قصه نویسی

جدول3 
توزیع فراوانی های میزان تأثیر انجام 
فعالیت های خاص هرنی بر ایجاد 
انگیزہ مطالعه

جدول4 
 توزیع فراوانی های میزان تأثیر انجام 
فعالیت های خاص ادبی بر ایجاد 
انگیزه به مطالعه 
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آمده، به ترتیب قصه نویسی، آموزش شعر، و طرح های ادبی با میانگین امتیازی باالی 4 تأثیر 
زیادی بر ایجاد انگیزه به مطالعه در بین کودکان و نوجوانان دارند. نتایج تحلیلی از انجام آزمون 
تی استیودنت تك نمونه ای نیز نشان داد که برای هر سه فعالیت درنظر گرفته شده، انجام این 
فعالیت ها تأثیر زیادی بر ایجاد انگیزه به مطالعه در کودکان و نوجوانان دارند و با تعریف مجموع 
سه متغیر به عنوان کل فعالیت ادبی نیز مشاهده شد که انجام فعالیت های خاص ادبی با میانگین 
4/26 دارای تأثیر زیادی هستند. بررسی بیشتر با استفاده از نتایج آزمون فریدمن نشان داد که 
میزان تأثیر گذاری انجام هر یك از این سه فعالیت به یك میزان بوده و از اولویت متفاوت 
معناداری برخوردار نیستند، هر چند که قصه نویسی با میانگین رتبة 2/11 تأثیر بیشتری را بر 

ایجاد انگیزه به مطالعه در بین کودکان و نوجوانان دارد.

در پاسخ به پنجمین سؤال اساسی پژوهش مبنی بر اینکه » تأثیر فعالیت های خاص اسالمی 
بر ایجاد انگیزة  مطالعه در گروه های سنی مختلف مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان شهر تهران از دیدگاه مربیان چگونه است؟«؛ براساس اطالعات گردآوری 
شده در پژوهش مشاهده شد که 56/8 درصد مربیان آشنایی با قرآن و حدیث را تا حد زیاد و 
36/5 درصد تا حد متوسط بر ایجاد انگیزه به مطالعه درکودکان و نوجوانان مؤثر دانسته اند. 45/6 
درصد تأثیر آشنایی با احکام را در حد زیاد و 48/5 درصد تا حد متوسطی بر ترغیب کودکان و 
نوجوانان به مطالعه ارزیابی نموده اند. نتایج آزمون تی استیودنت نشان داد که انجام این فعالیت ها 
تأثیر متوسط به باالیی بر ایجاد انگیزه به مطالعه کودکان و نوجوانان دارند و با تعریف مجموع 
دو متغیر به عنوان کل فعالیت های اسالمی نیز مشاهده شد که انجام فعالیت های خاص اسالمی با 

میانگین 3/60 بر ایجاد انگیزه به مطالعه تأثیرگذار است.

جدول5 
توزیع فراوانی های میزان تأثیر انجام 
فعالیت های خاص اسالمی بر ایجاد 

انگیزه به مطالعه 

بسیاركمڪمتا حدودیزیادبسیار زیادنوع فعالیت
جمع باالی 

متوسط
میانهمیانگین

17/639/236/55/41/456/83/664آشنایی با قرآن و حدیث

16/229/448/55/9045/63/563آشنایی با احڪام

جدول6 
توزیع فراوانی های میزان تأثیر انجام 

فعالیت های خاص علمی بر ایجاد 
انگیزه به مطالعه 

نوع فعالیت
بسیار 

زیاد
بسیاركمكمتا حدودیزیاد

جمع باالی 

متوسط
میانهمیانگین

33/32541/70058/33/924آشنایی با علم نجوم

41/7508/30091/73/673آشنایی با علم زیست شناسی

16/716/766/70033/43/53منایش فیلم های مربوط به زیست شناسی

3/3333/333/30066/644ڪار با میڪروسڪوپ
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در  پاسخ به ششمین سؤال اساسی پژوهش مبنی بر اینکه »تأثیر فعالیت های خاص علمی بر 
ایجاد انگیزة به مطالعه در گروه های سنی مختلف مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان شهر تهران از دیدگاه مربیان چگونه است؟«؛ براساس اطالعات گردآوری شده در پژوهش 
مشخص شد که کار با میکروسکوپ، ستاره شناسی، آشنایی با زیست شناسی، و نمایش فیلم های 
مربوط به زیست شناسی بر ایجاد انگیزة مطالعه در بین کودکان و نوجوانان مؤثر هستند. بررسی 
تحلیلی با استفاده از نتایج آزمون تی استیودنت نشان داد که آشنایی با زیست شناسی و نمایش فیلم های 
مربوط به زیست  شناسی تأثیر معنادار چندانی بر ایجاد انگیزة مطالعة کودکان و نوجوانان ندارند. در 
مورد ستاره شناسی و کار با میکروسکوپ، می توان گفت که تأثیر آنها بر تشویق کودکان به مطالعه در 

حد متوسط به باالیی می باشد.

در  پاسخ به هفتمین سؤال اساسی پژوهش مبنی بر اینکه »نظرات مربیان دربارة تأثیر انواع 
فعالیت های انگیزشی مطالعه )عام فرهنگی، خاص هنری، خاص ادبی، خاص اسالمی، خاص علمی( 
بر گروه های سنی مختلف چگونه است؟«؛ در بررسی مربوط به میزان عالقة گروه های سنی مختلف 
به مطالعه از دید مربیان کانون به ترتیب گروه سنی »ج« از دید 72/3 درصد مربیان کانون، گروه سنی 
»ب« از دید 54/5 درصد، گروه سنی »الف« از دید 24/1 درصد، گروه سنی »د« از دید 23/2 درصد و 

گروه سنی »ه« از دید 15/2 درصد مربیان کانون بیشترین میزان عالقه به مطالعه را نشان می  دهند.
• در بررسی میزان تمایل کودکان و نوجوانان به فعالیت های عام فرهنگی، از دید 
مربیان کانون، به ترتیب گروه سنی »ج«، گروه سنی »ب«، گروه سنی »د«، گروه سنی 

»ه« و گروه سنی »الف« در اولویت اول تا پنجم قرار دارند.
• در بررسی میزان تمایل کودکان و نوجوانان به فعالیت های خاص هنری، از دید 
مربیان کانون، به ترتیب گروه سنی »الف«، گروه سنی »ب«، گروه سنی »ج«، گروه 

سنی »د« و گروه سنی »ه« در اولویت اول تا پنجم قرار دارند.
• در بررسی میزان رغبت کودکان و نوجوانان به فعالیت های خاص ادبی، از دید 
مربیان، ترتیب گروه سنی »ج«، گروه سنی »د«، گروه سنی »ه«، گروه سنی »ب« و گروه 

سنی »الف« در اولویت اول تا پنجم قرار دارند.

جدول7 
مقایسه میزان تأثیرگذاری فعالیت های 
مختلف بر ایجاد انگیزه به مطالعه

درصد فراوانیفراوانیانواع فعالیت ها

8273/2فعالیت های فرهنگی

4237/5فعالیت های هرنی

1715/2فعالیت های ادبی

1311/6فعالیت های اسالمی

مریــــم قــــــــــنربپور
دڪرت زهـــــــرا ابــاذری
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•  در بررسی میزان عالقة کودکان و نوجوانان به فعالیت های خاص اسالمی، از دید 
مربیان کانون، به ترتیب گروه سنی »ج«، گروه سنی »ب«، گروه سنی »د«، گروه سنی 

»ه« و گروه سنی »الف« در اولویت اول تا پنجم قرار دارند.
•  در بررسی میزان تمایل کودکان و نوجوانان به فعالیت های خاص علمی، از دید 
مربیان کانون، به ترتیب گروه سنی »ج«، گروه سنی »د«، گروه سنی »ه«، گروه سنی 

»ب« و گروه سنی »الف« در اولویت اول تا پنجم قرار دارند.
در  پاسخ به هشتمین سؤال اساسی پژوهش مبنی بر اینکه » نظرات مربیان دربارة آن 

دسته از فعالیت هایی که سبب ایجاد انگیزة بیشتر به مطالعه در مراکز فرهنگی هنری کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران می شود؟«؛ یك سؤال در پرسشنامه )سؤال 42( 
مطرح شد و نتایج تحقیق نشان داد که 73/2 درصد مربیان کانون معتقدند انجام فعالیت های 
عام فرهنگی بیشترین تأثیر را بر ایجاد انگیزه به مطالعه در بین کودکان و نوجوانان دارد. از 
لحاظ میزان تأثیرگذاری بر ایجاد انگیزه به مطالعه در کودکان و نوجوانان، فعالیت های هنری 

با 37/5 درصد، در رتبة دوم؛ و فعالیت های ادبی با 27/7 درصد، در رتبة سوم قرار دارند.

بررسی تحلیلی فرضیۀ پژوهش  
در این بخش فرضیة پژوهشی مورد آزمون قرار می گیرد. با توجه به قسمت های پیشین 
در مورد اینکه انجام فعالیت های مختلف در مراکز کانون تأثیر زیادی در ایجاد انگیزه به 
مطالعه در کودکان و نوجوانان دارد، در این بخش فرضیة اساسی پژوهش مبنی بر اینکه 
»مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایجاد انگیزه به مطالعه 
در کودکان و نوجوانان نقش فعالی دارند.« مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به اینکه تعداد 
کل فعالیت های قابل انجام درنظر گرفته شده در این تحقیق برابر 35 فعالیت می باشد، مراکز 
کانون از لحاظ سطح انجام فعالیت به سه گروه با فعالیت کم، با فعالیت متوسط، و مراکز 

بررسی فعالیت های انگیزشی 
مطـــالعــه در مـــراڪـز ...

گروه سنی هگروه سنی دگروه سنی جگروه سنی بگروه سنی الفگروه سنی فعالیت ها

اولویت چهارماولویت سوماولویت  اولاولویت دوماولویت پنجمعام فرهنگی

اولویت پنجماولویت چهارماولویت سوماولویت دوماولویت اولخاص هرنی

اولویت سوماولویت دوماولویت اولاولویت چهارماولویت پنجمخاص ادبی

اولویت سوماولویت دوماولویت اولاولویت چهارماولویت پنجمخاص علمی

اولویت چهارماولویت سوماولویت اولاولویت دوماولویت پنجمخاص اسالمی

جدول8
مقایسۀ اولویت متایل گروه های سنی 

به فعالیت های مختلف ڪانون
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فعال تقسیم شدند. نحوة تقسیم بندی مراکز بدین صورت می باشد که در صورتی که مرکزی 
کمتر از 12 فعالیت را انجام دهد به عنوان فعالیت کم، مرکزی که بین 12 تا 24 فعالیت را 
انجام دهد با فعالیت متوسط، و بیش از 24 فعالیت به عنوان فعال درنظر گرفته می شوند. 
بر این اساس، با فرض نرمال بودن توزیع متغیـر و با استفـاده از آزمون تـی استیـودنت 
تك نمونه ای، فرضیة پژوهشی با طرح فرضیة صفر و مقابل، به زبان آماری، به صورت زیر 

مورد آزمون قرار گرفت:
فرض صفر: سطح انجام فعالیت های )فرهنگی، هنری، ادبی، علمی، و اسالمی( در 

مراکز مختلف کانون در حد متوسط و کمی است.
فرض مقابل: سطح انجام فعالیت های )فرهنگی، هنری، ادبی، علمی، و اسالمی( در 

مراکز مختلف کانون در حد زیادی است.
به  مربوط  متغیرهای  برای  استیودنت تك نمونه ای  تی  آزمون  نتایج  در جدول9    

فعالیت های هنری ارائه شده است. 
نتایج آزمون تی استیودنت از داده های گردآوری شده در جدول 9 نشان می دهد که چون 

مقدار آمارة آزمون )9/478( از مقدار تی متناظر در جدول توزیع احتمال تی استیودنت )1/65( 
بزرگ تر می باشد، فرض صفر آماری برای این متغیر در سطح اطمینان 95 درصد رد می شود. 
رد فرض صفر آماری تأیید می کند که سطح انجام فعالیت های )فرهنگی، هنری، ادبی، علمی، 
و اسالمی( در مراکز مختلف کانون باال بوده و این مراکز نقش فعالی در ایجاد انگیزه به مطالعه 

در بین کودکان و نوجوانان دارند.

خالصۀ یافته ها و نتیجه گیری
با توجه به نتایج پژوهش از بین 26 مرکز که تعداد اعضای کانون خود را اعالم نموده اند، 
تعداد کل اعضای این مراکز برابر 16.457 نفر اعالم شده بود که بیشترین تعداد اعضا 
مربوط به مرکز شمارة 30 با 1600 نفر عضو و کمترین تعداد مربوط به مرکز شمارة 7 با 
161 عضو می باشد. بیشترین شرکت کنندگان در پژوهش از مرکز  شمارة 37 به تعداد 9 
مربی و مرکز شمارة 9 به تعداد 8 نفر مربی بودند. 98 درصد از مربیان را زنان و 2 درصد 
را مردان تشکیل می دادند که اکثریت مربیان دارای سن 26 تا 33 سال و از مربیان جوان 

نام متغیر
تعداد افراد 

منونه
آماره آزمونانحراف معیارمیانگین

درجۀ 

آزادی

مقدار تی 

جدول
نتیجۀ آزمون

سطح انجام 

فعالیت
11226/93/309/4781111/65

رد فرض صفر 

آماری

جدول9 
 نتیجۀ آزمون تی استیودنت در مورد
نقش فعال مراڪز ڪانون

مریــــم قــــــــــنربپور
دڪرت زهـــــــرا ابــاذری
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شاغل در این کانون ها هستند که 56/4 درصد از کل مربیان را تشکیل می دهند.
از بین 112 نفر مربی، 95 نفر به هر دو سؤال مدرک تحصیلی و رشتة تحصیلی پاسخ 
داده بودند که مالحظه شد تنها 14/7 درصد مربیان دارای مدرک کتابدارای هستند و 85/3 
درصد آنها در رشته های دیگری تحصیل نموده اند. 16/9 درصد مربیان دارای مدرک دیپلم 
یا پایین تر، 25/3 درصد دارای مدرک فوق دیپلم، 55/8 درصد دارای مدرک لیسانس، و 2/1 

درصد دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر هستند. 
69/7 درصد مربیان کانون به صورت تمام وقت و 30/3 درصد به صورت پاره وقت 
مشغول انجام فعالیت هستند. 25/2 درصد از مربیان کانون، که به صورت پاره وقت مشغول 

فعالیت بودند، کمتر از 10 سال و تنها 5 درصد آنها بیش از 10 سال سابقة فعالیت داشتند.
با توجه به هدف اصلی پژوهش مبنی بر تعیین فعالیت های انگیزشی مطالعه در 
مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان )کتابخانه های کانون( شهر 
تهران از طریق بررسی نظرات مربیان، نتایج تحقیق نشان داد که 73/2 درصد مربیان کانون 
معتقدند که انجام فعالیت های عام فرهنگی بیشترین تأثیر را بر ایجاد انگیزه به مطالعه در 
بین کودکان و نوجوانان دارد. فعالیت های هنری با 37/5 درصد، در رتبة دوم و فعالیت های 
ادبی با 27/7 درصد در رتبة سوم از لحاظ تأثیرگذاری بر ایجاد انگیزه به مطالعه در کودکان 
و نوجوانان دارند. از دید مربیان کانون، گروه سنی »الف« عالقة خاصی به فعالیت های 
خاص هنری دارند و در مقایسه با سایر گروه ها، تمایل چندانی به فعالیت های فرهنگی، 
ادبی، علمی، و اسالمی ندارند. افراد گروه سنی »ب« تمایل نسبتاً زیادی به فعالیت های عام 
فرهنگی و خاص هنری و اسالمی دارند و تمایل کمتری به فعالیت های ادبی و علمی از 
خود نشان می دهند. افراد گروه سنی »ج« در مقایسه با سایر گروه ها، بیشترین عالقه را به 
فعالیت  های فرهنگی، ادبی، علمی، و اسالمی دارند و تمایل به نسبت کمتری به فعالیت های 
خاص هنری از خود نشان می دهند گروه سنی »د« به فعالیت های خاص ادبی و علمی 
بیش از فعالیت های هنری، فرهنگی، و اسالمی عالقه دارند. گروه سنی »ه« نیز، در مقایسه 
با سایر گروه ها، کمترین میزان عالقه را به فعالیت های خاص هنری داشته و به فعالیت های 

ادبی و علمی عالقة بیشتری دارند.
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