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چكيده

ّذف پژٍّص حاضر تررسی ًگرش هادراى ایراًی تِ آهَزش زتاى اًگلیسی فرزًذاًطاى تا استفادُ از
فٌاٍری است .صذٍ ّیجذُ خاًن هتأّل دارای فرزًذ تا رٍش ًوًَِگیری در دسترس اًتخاب ضذًذً .گرش
آًاى تِ استفادُ از رایاًِ جْت آهَزش زتاى اًگلیسی فرزًذاًطاى تَسط پرسطٌاهِی هحقق ساخت ٍ تا در
ًظر گرفتي سِ جٌثِ ضاهل آهَزضی ،عاطفی ٍ اقتصادی ارزیاتی گردیذ .دادُّا تا استفادُ از آهار تَصیفی،
آزهَى تی ٍ هحاسثِ ضریة ّوثستگی هَرد تررسی قرار گرفت .یافتِ ّا ًطاى داد کِ هادراى تِ طَرکلی تِ
استفادُ از فٌاٍری ترای آهَزش زتاى اًگلیسی ًگرضی هثثت دارًذ .ایي ًگرش در دٍ جٌثِ آهَزضی ٍ
اقتصادی تِطَر هعٌاداری از هیاًگیي ًظری ( )3تاالتر است .اها در جٌثِ عاطفی ایي ًگرش ًِ هثثت ٍ ًِ
هٌفی است .تفاٍت ًگرش هادراى تا درًظرگرفتي تحصیالت ٍ ٍضعیت اضتغال تِطَر کلی هعٌادار ًثَد ٍلی
تفاٍت ًگرش تا در ًظر گرفتي سِ جٌثِ ًطاى داد کِ هادراًی کِ دارای تحصیالت داًطگاّی ّستٌذ تِ جٌثِ
عاطفی کارترد رایاًِ تیطتر ًگرش هثثت دارًذ .در عیي حال ،در جٌثِّای آهَزضی ٍ اقتصادی ّیچ تفاٍتی
تیي هادراى تا تحصیالت داًطگاّی ٍ هادراى دیپلوِ هطاّذُ ًطذ .تررسی تفاٍت ًگرش هادراى تا تَجِ تِ
ٍضعیت اضتغال آًْا ًطاى داد کِ ّیچ تفاٍتی تیي ًگرش کلی ٍ سِ جٌثِ ًگرش تیي هادراى ضاغل ٍ
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خاًِدار ٍجَد ًذارد .هحاسثِ ضریة ّوثستگی ًطاى داد کِ ّیچ ارتثاطی تیي ًگرشّا تِطَر کلی ٍ جٌثِ
ّای آى تا سي هادراى ٍ تعذاد فرزًذاى آًاى ٍجَد ًذارد .یافتِّای ایي پژٍّص تیاًگر ًظر ًسثتاً هثثت هادراى
در تِ استفادُ از فٌاٍری در یادگیری فرزًذاًطاى است کِ هیتَاًذ راّگطای ًظام آهَزش ٍ پرٍرش در
جْت تَسعِ آهَزش هثتٌی تر فٌاٍری (هاًٌذ آهَزش الکترًٍیکی) تاضذ .یافتِ ّا ّن تر ضرٍرت ترقراری
دٍرُّای آضٌا سازی هادراى ایراًی تا فَایذ فٌاٍری در آهَزش تأکیذ دارد.
کليد واشه:هادراى ،آهَزش زتاى اًگلیسی ،فٌاٍریً ،گرش

مقدمه

ثسٍى قک ضقس ٍ تكبهل قرهیتی ٍ اختوبػی اًؿبى تحت تأثیط ذبًَازُ ٍ
هتغیطّبی هطثَط ثِ آى ًظیط ٍضؼیت اقتهبزی ٍ اختوبػی ذبًَازُ ،ثبٍضّب ٍ
ًگطـّبی اػضبی ذبًَازُ ،ؾغح تحهیالت ٍ قغل پسض ٍ هبزض ٍ اضتجبط ٍالسیي
ثب یكسیگط ٍ ثب فطظًساى قطاض زاضز.
اهب زض ذبًَازُ ًَع اضتجبعی کِ فطظًساى ثب پسضاى ٍ هبزضاى ثطقطاض هیکٌٌس
یكؿبى ًیؿت .فطظًساى ػوَهبً هؿبئل هطثَط ثِ اهَض هٌعل ،ذطیس ،هسضؾِ ٍ
هؿبئل ثغطًح احؿبؾی ضا ثب هبزض ذَز زضهیبى هیگصاضًس (ضًٍكبّ ٍ 1وكبضاى،
 ،2002ثِ ًقل اظ پبضکَال .)2006 ،2پػٍّفّب ًكبى هیزّس کِ هبزض هْوتطیي تأثیط
ضا ثط فطظًساى زاضز ٍ زض تطثیت فطظًس ٍ قكل-گیطی قرهیت آًْب ًقف هحَضی
ایفب هیکٌس (کطچوبض .)2002 ،زض ثؿیبضی اظ ذبًَازُّب هبزضاى ثیكتطیي هؿئَلیت
ضا زض ذبًِ ثِ ػْسُ زاضًس ٍ ػالٍُ ثط اًدبم اهَض ذبًَازُ ػوالً ثِ ػٌَاى حلقِ
هطکعی اضتجبط اػضبی ذبًَازُ ًیع هحؿَة هیقًَس .ثرف ػوسُ تطثیت کَزک
ثطػْسُ هبزض اؾت.اٍ ثیكتطیي ؾبػبت ضا ثب فطظًساى ذَز هیگصضاًس (حؿیٌی ٍ
ذضطلَ )1388 ،زض ًتیدِ اظ ّوبى کَزکی ضاثغِ ػبعفی هحكوی ثیي هبزض ٍ
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ذَی کَزکبى ثیكتط اظ پسضاى اؾت (حؿیٌی ٍ ذضطلَ.)1388 ،
اضتجبط هبزض ثب فطظًساى ًتبیح ثلٌس هستی زضثطزاضز ٍ زض زٍضاى خَاًی ٍ
ًَخَاًی ٍ حتی ثعضگؿبلی زض ثطضؾی ٍ فْن ضفتبضّبی افطاز هَثط اؾت (زضٍیعُ،
 .)1382هیعاى تحهیالت هبزض ٍ قبغل ثَزى ٍی ثط اًتربة قغل ٍ ضقتِ
تحهیلی فطظًساى هَثط اؾت (اؾویت .)2000 ،هبزضاى ثِ ػٌَاى الگَی ضفتبضی
ثطای فطظًساى ذهَنبً فطظًساى زذتط ًقف اؾبؾی زاضًس (گطؼٍ ،الظگَئع ٍ
ّوكبضاى ٍ )2009 ،ثطذَضز هثجت ٍ هٌغقی آًبى زض قكلگیطی ًگطـ هثجت
فطظًساى ثِ زضٍؼ هرتلف هبًٌس ضیبضی ٍ کبضکطز آى هَثط اؾت (نوسی،
.)1386
زنان خانه دار شهر تهران

ثب ٍخَز آًكِ ًقف هبزض زض هؿبئل تحهیلی ٍ قرهیتی فطظًساى ًظیط ًگطـ
ضیبضی (نوسی ،)1386 ،کوبل گطایی (قطیفیً ،یكٌبم ٍ گیَُ چی ،)1390 ،حل
هؿئلِ (قكَّییكتب ٍ پطًس ،)1387 ،ؾبظگبضی (حؿیٌی ٍ ذضطلَ،)1388 ،
هككالت ضفتبضی (تطک ،هلک پَض ٍ گلپطٍض ٍ )1387 ،پیكطفت تحهیلی (اهیي

ثطضؾی ًگطـ هبزضاى ثِ کبضثطز فٌبٍضی زض آهَظـ ظثبى اًگلیؿی فطظًساى

فطظًس ثطقطاض هیقَز .ثِ ّویي ػلت زض اغلت ذبًَازُ ّب تأثیط هبزضاى زض ذلق ٍ

ظازُ ٍ ؾطهس )1388 ،هَضز ثطضؾی قطاض گطفتِ اؾت ،ایي ًگطـ زض هَضز هؿئلِ
هْوی هبًٌس اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی ٍ اثعاض آى زض اهط آهَظـ زض کكَض هب هغفَل هبًسُ
اؾت .ایي ًگطـ یكی اظ ػَاهلی اؾت کِ ؾبلّب تَخِ پػٍّكگطاى حَظُ
فٌبٍضی ضا ثِ ذَز هؼغَف کطزُ اؾت .ثطاؾبؼ هسل پصیطـ فٌبٍضی یكی اظ
هْنتطیي ػَاهل تبثیطگصاض ثط اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی زض فطآیٌس یبزگیطی ًگطـ هثجت ٍ
یب هٌفی کبضثط ثِ اثعاض فٌبٍضی ٍ هیعاى اضظقوٌس ثَزى آى زض اهط یبزگیطی ٍ یبززّی
اؾت (زیَیؽ .)1998 ،زض حبلیکِ ًگطـ هثجت پیفثیٌیکٌٌسُ ٍ تؿْیلکٌٌسُ
اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی زض اهط آهَظـ اؾتً ،گطـ هٌفی ثِ فٌبٍضی هیتَاًس ثب ایدبز
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احؿبؼ تطؼ ٍ اضغطاة ؾجت اختٌبة اظ ثِکبضگیطی فٌبٍضی ٍ اثعاض آى گطزز ٍ
ثِعَض خسی ثط تهوینگیطیّبی فطز زض اؾتفبز اظ فٌبٍضی تأثیط گصاضز.
ًگطـ هثجت یب هٌفی ثِ فٌبٍضی ،ثب هؿبئل اختوبػی ٍ فطٌّگ اؾتفبزُ اظ
فٌبٍضی اضتجبط هؿتقین زاضز (قؼجبًی ٍ هرتبضی )1387 ،کِ تحت تأثیط زؾتطؾی
ٍ هیعاى اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی زض هسضؾِ ٍ ذبًِ ،ؾَاز ٍ هْبضت ّبی ضایبًِای کبضثط
ٍ اػضبی ذبًَازُ ٍ ذهَنبً ًگطـ ٍالسیي ثِ هفیس ثَزى فٌبٍضی ثؿتگی زاضز
(هیلیؿي ٍ زضًت.)2008 ،1
اظ آًدب کِ ّعیٌِ ذطیس ضایبًِ قرهی ،تدْیعات خبًجیً ،طم افعاض ٍ اتهبل ثِ
قجكِ ثِػْسُ ذبًَازُ اؾت ٍ کؿت اخبظُ ثطای اؾتفبزُ اظ ضایبًِ ٍ اؾتوطاض
کبضکطزى ثب آى ثِ ًظط ذبًَازُ ثِذهَل هبزض ذبًَازُ ثؿتگی زاضز ،چٌبًچِ
هبزضاى ٍ پسضاى ثِ ؾغح آگبّیّبی الظم زض هَضز اضظـ اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی زض
آهَظـ فطظًساًكبى ًطؾیسُ ثبقٌس ًِ ،تٌْب اهكبًبت هَضز ًیبظ ثطای اؾتفبزُ اظ
فٌبٍضی ضا ثطای فطظًساًكبى فطاّن ًوی کٌٌس ،ثلكِ ثب ثیبى زیس ٍ ًگطـ هٌفی ذَز
ؾجت ایدبز ًگطـ هٌفی زض فطظًساى ًیع هیقًَسً .تیدِ ایي ًگطـ هٌفی اختٌبة
زاًف آهَظاى اظ اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی زض اهَض زضؾی ٍ هحطٍم هبًسى اظ هحبؾي
فٌبٍضی زض آهَظـ اؾت .ػالٍُ ثط ایي اضتقبی ًگطـ هبزضاى ثِ فٌبٍضی هٌدط ثِ
اؾتفبزُ ثیكتط آًبى اظ فٌبٍضی گطزیسُ ٍ یكی اظ هَاًغ هْن زض ضاُ اؾتفبزُ اظ
اثعاضّبی فٌبٍضی ثطای تحقق اّساف هرتلف ضفغ هیگطزز .ایي اهط هیتَاًس ظهیٌِ
آقٌبیی هبزضاى ثب هٌبثغ آهَظقی ٍ کوکآهَظقی الكتطًٍیكی هفیس زض آهَظـ ٍ
یبزگیطی فطظًساى ضا فطاّن ًوبیس .زض ایي ضاؾتب پػٍّف حبضط پطؾفّبی ظیط ضا
پبؾد ذَاّس زاز:
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1- Meelisse & Drent

فطظًساًكبى زاضًس؟
 -2آیب هیبى ًگطـ هبزضاى ثِ اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی ثطای آهَظـ فطظًساًكبى ثب
تحهیالت ٍ ٍضؼیت اقتغبل آًْب اضتجبعی ٍخَز زاضز؟
 -3آیب هیبى ًگطـ هبزضاى ثِ اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی ثطای آهَظـ فطظًساًكبى ثب
ؾي هبزضاى ٍ تؼساز فطظًساى اضتجبعی ٍخَز زاضز؟
مادران و فناوری

هقَلِ هبزضاى ٍ فٌبٍضی اظ زٍ خٌجِ قبثل ثطضؾی اؾت ،هبزضاى ثِ ػٌَاى کبضثط
فٌبٍضی ٍ ،زٍم هبزضاى ثِ ػٌَاى هؿئَل تؼبهل فطظًساى ثب فٌبٍضی.
هَضَع هبزضاى ثِ ػٌَاى کبضثط فٌبٍضی زض حیغِ ضاثغِ خٌؿیت ٍ فٌبٍضی قطاض
هیگیطز .ؾبلّب تؼبهل ظًبى ٍ زذتطاى ثب فٌبٍضی ثِ ػٌَاى یكی اظ ثحثاًگیعتطیي
زنان خانه دار شهر تهران

هَضَػبت پػٍّكی هَضز تَخِ هحققبى ثَزُ اؾت .ثطضؾیّبی هتؼسز ًكبى
هیزّس کِ تفبٍت ضفتبضّبی افطاز زض هقبثل فٌبٍضی اؾبؾبً ثِ قكبف خٌؿی

زیدیتبلی هطثَط هیقَز کِ ثِ هؼٌی هحطٍهیت ظًبى اظ فٌبٍضی ٍ کبضثطزّبی آى

ثطضؾی ًگطـ هبزضاى ثِ کبضثطز فٌبٍضی زض آهَظـ ظثبى اًگلیؿی فطظًساى

 -1هبزضاى چِ ًگطقی ًؿجت ثِ اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی ثطای آهَظـ ظثبى

اؾت (ضحیوی ٍ یساللْی .)1390 ،ثؼضی اظ پػٍّفّب ًكبى هیزّس کِ حیغِ
فٌبٍضی زض تؿلظ هطزاى اؾت ٍ ظًبى زض حیغِّب ٍ قغلّبیی کِ ثِ اؾتفبزُ اظ

فٌبٍضی هطثَط هی قَز کوتط ثِ فؼبلیت هیپطزاظًس (افكبضی ٍ قیجبًی.)1383 ،
ػالٍُ ثط آى ظًبى کبضثط زض قیبؼ ثب هطزاى کوتط ثِ فٌبٍضی ٍ کبضثطزّبی آى
ًگطـ هثجت زاضًس (کَپط ٍ )2006 ،ثِ ّویي ػلت کوتط اظ ضایبًِ اؾتفبزُ هیکٌٌس
(کبلی ٍ کوجط .)2003 ،تفبٍتّبی ضفتبضی ثیي ظًبى ٍ هطزاى زض تؼبهل ثب فٌبٍضی
ًیع گعاضـ قسُ اؾت .ثِ ػٌَاى هثبل ثؼضی اظ پػٍّفّب ًكبى هیزّس کِ ظًبى
ثیكتط ثِ فٌبٍضی ّبیی ػالقِ زاضًس کِ ثطای ثطقطاضی اضتجبط یب ثطای ّسف ذبنی
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ثِکبض هیضًٍس (ؾیتًَيّ ٍ 1وكبضاى ،2002 ،ثِ ًقل اظ پبضکَال ) 2006 ،اهب هطزاى
فٌبٍضی ضا ثیكتط ثطای تفطیح ٍ ؾطگطهی هَضز اؾتفبزُ قطاض هیزٌّس (ٍَّ 2
ّوكبضاى .)2006 ،اًتربة اثعاض فٌبٍضی ًیع ثب خٌؿیت زض اضتجبط اؾت ٍ
تفبٍتّبیی ثیي اؾتفبزُ هطزاى ٍ ظًبى اظ ای-هیل ٍ فطؾتبزى پیبهک هكبّسُ قسُ
اؾت ثسیي هؼٌی کِ ظًبى اظ ّط زٍ ؾطٍیؽ ثیف اظ هطزاى اؾتفبزُ هیکٌٌس
(پبضکَال .)2006 ،تفبٍت ّبی خٌؿیتی حتی زض ًحَُ نحجت کطزى افطاز زض
هَضز فٌبٍضی ًیع آقكبض اؾت .ظًبى ثِ ضاحتی ٍ ثسٍى تَخِ ثِ انغالحبت زضثبضُ
فٌبٍضی نحجت هیکٌٌس ٍلی هطزاى ثِ ٍیػگیّب ٍ ضیعُکبضیّبی فٌبٍضی تَخِ
ثیكتطی هیکٌٌس ٍ انطاض زاضًس کِ اظ انغالح نحیح اؾتفبزُ ًوبیٌس (َّ ٍ
ّوكبضاى.)2006 ،
کَپط ٍ ٍیَض ( )2003ضیكِ ایي ًَع تفبٍتّب ضا هطتجظ ثِ فطآیٌس اختوبػی
قسى خٌؽ هًَث ٍ ثطذَضزّبی تجؼیض آهیع ثب آًبى زض هحیظّبی گًَبگَى
هبًٌس ذبًَازُ ،هسضؾِ ،زاًكگبُ ٍ هحلکبض هیزاًٌس .زض ػیي حبل ثبیس ذبعطًكبى
کطز کِ زؾتطؾی اقكبض هرتلف خبهؼِ ثِ ضایبًِ ٍ ٍخَز ضایبًِ زضذبًِ هیتَاًس ثط
قكلگیطی ًگطـ کَزکبى ًؿجت ثِ ضایبًِ تأثیط ثگصاضز ٍ ؾجت اظ ثیي ضفتي
تجؼیض زض اؾتفبزُ اظ ضایبًِ گطزز (پَیٌتَى .)2005 ،زٍهیي خٌجِ ضاثغِ هبزضاى ثب
فٌبٍضی ثِ هسیطیت آًْب ثط ًحَُ اؾتفبزُ ٍ تؼبهل فطظًساى ثب فٌبٍضی ثطهیگطزز.
پبضکَال ( )2006ثب ثطضؾی ّوِ خجٌِّبی ًگطـ هبزضاى ثِ فٌبٍضی زضیبفت کِ
هبزضاى هؼتقسًس فٌبٍضی ذَة فٌبٍضی اؾت کِ هفیس ثبقس ،ثِ ضاحتی ثتَاى اظ آى
اؾتفبزُ کطز ٍ ًحَُ کبض ثب آى ثِ ضاحتی قبثل یبزگیطی ثبقس .ػالٍُ ثط ایي هبزضاى
ثِ ػٌَاى کٌتطلکٌٌسُ ضفتبض فٌبٍضی ذبًَازُ ػول هیکٌٌس ٍ تؼییي هیکٌٌس کِ چِ
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1- Siitonen
2- Hou

اػضبی ذبًَازُ قطاض گیطز.
ؾیتًَي ٍ ّوكبضاى ( ،2002ثِ ًقل اظ پبضکَال )2006 ،زض پػٍّكی اظ
ذبًَازُّب ذَاؾتٌس هیعاى ػالقِ ذَز ًؿجت ثِ اؾتفبزُ اظ اثعاضّبی فٌبٍضی
اعالػبت ضا ثیبى کٌٌسً .تبیح ًكبى زاز کِ ػالقِ فطظًساى ٍ پسض ذبًَاُ ثِ ػالئق
هبزض ذبًَازُ ثؿیبض ًعزیک اؾت .آًبى ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس کِ هبزضاى ضّجطاى
ًگطـ ثِ فٌبٍضی زض ذبًَازُ هحؿَة هیقًَس .ایي ثساى هؼٌی اؾت کِ هبزضاى
الگَ ٍ ضاٌّوبی فطظًساى ذَز ّؿتٌس ٍ ًگطـ آًبى ًؿجت ثِ فٌبٍضی ثط ًگطـ
فطظًساًكبى تأثیط هیگصاضز .ػالٍُ ثطایيً ،قف هبزضاى ٍ هیعاى تحهیالت آًبى زض
ثطاًگیرتي ػالقِ فطظًساى ثِ اًتربة هكبغلی کِ ثب فٌبٍضی اعالػبت زض اضتجبط
فطظًساى ثط فٌبٍضی هیگصاضز (هیلیعؾعٍؾكب ٍ اؾتٌسٍض.)2010،

زنان خانه دار شهر تهران

اؾت ثِ اثجبت ضؾیسُ ٍ ًكبى هیزّس کِ ًگطـ هبزضاى تأثیط هثجتی ثط ػالقِ
اظ آًدب کِ ػوَم پػٍّفّب ثیبًگط ایي هغلت اؾت کِ ًگطـ هبزضاى ثِعَض

کلی ثِ فٌبٍضی هٌفی اؾت (اکؿوي ٍ ضایتبًیي ،)2003 ،1ثطای اضتقبی ؾغح

ثطضؾی ًگطـ هبزضاى ثِ کبضثطز فٌبٍضی زض آهَظـ ظثبى اًگلیؿی فطظًساى

فٌبٍضی هیتَاًس ثب اعویٌبى ٍ عیت ذبعط ثِ ذبًِ ٍاضز قسُ ٍ هَضز اؾتفبزُ

ًگطـ هبزضاى ،ثؿیبضی اظ کكَضّبی تَؾؼِ یبفتِ ٍ ضٍثِتَؾؼِ ثِ زًجبل اضائِ
آهَظـّبی ؾبظًسُ ثِ هبزضاى زض خْت ّسایت ضفتبضیّبی هطثَط ثِ فٌبٍضی
فطظًساًكبى ّؿتٌس (پبضکَال .)2006 ،ظیطا ًتبیح اخطای ایي کبضگبُّبی آهَظقی
ًكبى زازُ اؾت کِ ذَزکبضآهسی فٌبٍضی اعالػبتیً ،گطـ ٍ حتی هیعاى اؾتفبزُ
اظ فٌبٍضی هبزضاى ثب توطیي ٍ آهَظـ هؿتقین افعایف هییبثس (ّبضتعل.)2003 ،

1- Oksman & Rautiainen
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مسایای آموزش با فناوری

ثؿیبضی اظ اًسیكوٌساى هؼتقسًس کِ ّسف اظ کبضثطز فٌبٍضی زض آهَظـ
هتحَل کطزى ًظبمّبی آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ زض ًْبیت آهبزُ کطزى زاًفآهَظاى ٍ
زاًكدَیبى ثطای ػهط اعالػبت ثِ ػٌَاى ًیطٍی هترهم هبّط ثطای خبهؼِ ٍ
اقتهبز خْبًی اؾت (آلجیطًی .)2006 ،1یكی اظ ػلل انلی اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی زض
فطآیٌس یبززّی -یبزگیطی هعایبی آى زض فطزی ؾبظی 2آهَظـ ،افعایف یبزگیطی ٍ
نطفِخَیی زض ّعیٌِّب ٍ ٍقت زاًفآهَظاى اؾت .پػٍّكگطاى اؾتفبزُ آهَظقی
اظ ضایبًِ ٍ ٍضٍز آى ثِ ذبًِ ٍ هسضؾِ ضا ههبزف ثب آغبظ یک اًقالة آهَظقی
قلوساز هیکٌٌس .آًبى اػتقبز زاضًس کِ ضایبًِ ػالٍُ ثط یک هٌجغ آهَظقی ثطای
تقَیت ٍ تَؾؼِ فطایٌس یبززّی -یبزگیطی زض هساضؼ ،هیتَاًس ًقف یک هٌجغ
یبزگیطی هؿتقل ،ذَز آهَظ ٍ ضًٍق ثرف ضٍیكطز «تساٍم یبزگیطی» ضا ثطای
زاًفآهَظاى ایفب کٌس .زض ٍاقغ ،ثب ثْطُگیطی هٌغقی اظ ایي اثعاض آهَظقی هیتَاى
آهَظـ ٍ یبزگیطی ضا اظ زضٍى کالؼ ٍ هسضؾِ ثِ هٌبظل ٍ هحیظّبی ذبضج اظ
هسضؾِ اًتقبل زاز .ػالٍُ ثط ایي ،ضایبًِ ایي تَاًبیی ضا زاضز کِ ثبظٍی هسیطیت ًظبم
آهَظـ ٍ پطٍضـّ-ن زض اثؼبز هسیطیت کالى ًظبم ٍ ّن هسیطیت کالؼ ٍ
هسضؾِ -ثبقس (ػجبؾی .)1388 ،فتحیبى ٍ هْسٍی ًَض ( ،1386ل  )122هعایبی
اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی زض آهَظـ ضا ثِ قطح ظیط هیزاًٌس:
 حصف هحسٍزیت ظهبى ٍ هكبى ٍ ثِ ػجبضت ثْتط اهكبى یبزگیطی زض ّط هكبى
ٍ ظهبى،
 اهكبى یبزگیطی زض ّط ؾي،
 کبّف ّعیٌِ تحهیلی ًؿجت ثِ ضٍـّبی ؾٌتی،
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1- Albirini
2- Individualization

 تحقق ػسالت زض ًظبم آهَظقی،
 اهكبى یبزگیطی هكبضکتی ثسٍى ّیچ حس ٍ هطظ خغطافیبیی،
 یبزگیطی اًتربثی زٍضُّبی آهَظقی.
ػبثسیٌی ٍ فطاّی ( )1388هعایب ٍ فَائس آهَظـّبی هجتٌی ثط فٌبٍضی ضا اظ زٍ
هٌظط ثطضؾی هیکٌٌس .آًْب هؼتقسًس کِ هعایبی ایي ًَع آهَظـّب ثطای ؾبظهبىّب ٍ
هطاکع آهَظقی ػجبضتٌس اظ :کبّف ّعیٌِّب ،اضتجبط گؿتطزُ ثیي هؼلوبى ٍ
زاًفآهَظاى ،ؾَْلت زؾتطؾی ثِ اعالػبت هَخَز زض خْبى زض هست ظهبى
کَتبُ ،اضتقبی کویت پصیطـ زاًفآهَظ ٍ زاًكدَ ٍ کیفیت یبزگیطی ،اخطای
ؾطیغتط اهَضازاضی ،اؾتفبزُ اظ قیَُّبی هتٌَع آهَظـ ٍ ثِضٍظ ضؾبًی ؾطیغتط ٍ
زنان خانه دار شهر تهران

ؾبزُتط هحتَیبت آهَظقی .هعایبی ایي ًَع آهَظـّب ثطای اؾتفبزُکٌٌسگبى
ػجبضت اؾت اظ :کبّف ّعیٌِّب ،تؼبهل ثیكتط ثب هؼلوبى ،افعایف اػتوبز ثِ ًفؽ،
هؿئَلیتپصیطی ٍ افعایف حؽ اثتكبض ٍ کٌدكبٍی ،تؼییي خْت ؾطػت ٍ
پیكطفت ٍ ثْطُگیطی اظ هٌبثغ الكتطًٍیكی هتٌَع هبًٌس کتبثربًِّبی زیدیتبل.
استفاده از فناوری در آموزش زبان انگليسی

ثطضؾی ًگطـ هبزضاى ثِ کبضثطز فٌبٍضی زض آهَظـ ظثبى اًگلیؿی فطظًساى

 زؾتطؾی ؾبزُ ثِ هٌبثغ آهَظقی خسیس،

ًتبیح ثؿیبضی اظ پػٍّفّب ًكبى هیزّس کِ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ زض آهَظـ
ظثبى ،فطآیٌس یبززّی -یبزگیطی آى ضا تؿطیغ هیکٌس .لیَّ ٍ 1وكبضاى ( )2003ثب
هطٍض  246هقبلِ هٌتكط قسُ ثیي ؾبلّبی  1990تب  2000ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس کِ
اؾتفبزُ اظ ضایبًِ زض آهَظـ ظثبى اًگلیؿی ضقس چكوگیط ٍ هَثطی زاقتِ اؾت.
ػلت آى ،ایي اؾت کِ یبزگیطی ظثبى ذبضخی ثب یبزگیطی هَضَػبت زضؾی زیگط
تفبٍت زاضز ٍ هْنتطیي ٍیػگی آى خٌجِ اختوبػی ثَزى ٍ ثطقطاضی اضتجبط اؾت.
1- Liu
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اؾتفبزُ اظ فٌبٍضیّبی خسیس هبًٌس ًطم افعاضّبی چٌس ضؾبًِای ٍ ایٌتطًت
هیتَاًٌس ثطقطاضی ایي اضتجبط ضا تؿْیل کطزُ ٍ اؾتفبزُ اظ هْبضتّبی آهَذتِ
قسُ ضا ثطای ظثبىآهَظاى هیؿط ًوبیس .ثِ ّویي ػلت یكی اظ ًتبیح اًكبضًبپصیط
اؾتفبزُ اظفٌبٍضی زض آهَظـ ظثبى ،افعایف یبزگیطی اؾت .هطٍض پػٍّفّبی
هرتلف ًكبى هیزّس کِ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ زض آهَظـ ظثبى زض هقَلِّبی ظیط هَثط
اؾت:
 -1ذَاًسى :اؾتفبزُ اظکتبةّبی الكتطًٍیكی ٍ 1هتَى انیل 2ثطگطفتِ اظ
ٍةؾبیتّبی هؼتجط هبًٌس زاًكٌبهِّب ٍضٍظًبهِّبی الكتطًٍیكی.
ً -2گبضـ :اؾتفبزُ اظ ضایبى ًبهٍِ ، 3ثالگّب ٍ ٍةؾبیتّب (اؾویت.)2003 ،
 -3قٌیسى :اؾتفبزُ اظ کتبةّبی نَتی ،4ؾرٌطاًیّب ٍ فیلنّب (اؾویت،
.)2003
 -4تلفظ :اؾتفبزُ اظ ثطًبهِّبی آهَظـ ًظطی ٍ اًیویكي خْت آهَظـ ًظبم
آٍایی ظثبى اًگلیؿی (ٌّؿَى-اؾویت.)2002 ،5
 -5لغت :اؾتفبزُ اظ ثبًکّبی لغت ،6تَزُّبی ظثبًی ،7فطٌّگ لغبت ضایبًِای
ٍ ضٍـ ٍاغگبًی 8ثطای افعایف ؾطػت یبزگیطی لغت (ضحیوی ٍ یساللْی،
.)1387
 -6زؾتَض :اؾتفبزُ اظ ثطًبهِّبی ًطمافعاضی ٍ هٌبثغ ثطذظ (ثلع.)2004 ،9
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1- E-books
2- Authentic
3- E-mail
4- Audio books
5- Hanson-Smith
6- Word banks
7- Corpora
8- Lexical Approach
9- Belz

زیگطی زض قیبؼ ثب کالؼّبی چْطُ ثِ چْطُ 1ظثبى هیثبقس کِ ثِ اذتهبض ثیبى
هیگطزز:
الف -آهَظـ الكتطًٍیكی ثطای اضائِ هحتَای ػٌبنط اعالػبتی ثب قبلتّبی
هتفبٍت ًظیط :هتيٍ ،یسئَ ،نسا ،اًیویكي ،گطافیک ٍ هحیظّبی هدبظی ٍ یب
قجیِؾبظی قسُ ،اؾتفبزُ هیًوبیسً .طمافعاضّبی آهَظقی چٌسضؾبًِای ثطاؾبؼ
خصاثیت ثهطی ٍ نَتی کِ اضائِ هیکٌٌس ،زض هیعاى یبزگیطی افطاز ثِ
ذهَل کَزکبى ؾْن ثبالیی ضا زاضًس ٍ ثط ذالقیت آًْب تأثیط هیگصاضًس
(ؾالم ظازُ.)1388 ،
ة -آٌّگ فطاگیطی زض ؾیؿتنّبی آهَظـ ضایبًِای اظ یک ضًٍس هكرم ٍ
خصة هیًوبیس (ثتی.)2003 ،2

زنان خانه دار شهر تهران

ًظبمهٌس تجؼیت کطزُ ٍ هربعجبى ذَز ضا ثب ّط ًَع ؾلیقِ ٍ گطایف ثِؾطػت
ج -تفبٍتّبی فطزی هؿئلِای اؾت کِ فكط اًسیكوٌساى تؼلین ٍ تطثیت ضا
ثطای هستّبی عَالًی ثِ ذَز هكغَل کطزُ اؾت ٍ ّوِ آًبى تالـ هیکٌٌس

ثطضؾی ًگطـ هبزضاى ثِ کبضثطز فٌبٍضی زض آهَظـ ظثبى اًگلیؿی فطظًساى

اؾتفبزُ اظ اثعاض فٌبٍضی هبًٌس ضایبًِ ًٍطمافعاضّبی چٌسضؾبًِای زاضای فَایس

ثب تَخِ ثِ هحسٍزیت هٌبثغ ،ثِ ًَػی ایي هككل ضا اظ ؾط ضاُ تؼلینٍتطثیت
ثطزاضًس .تفبٍتّبی فطزی ،زض ٍاقغ هبًؼی ثطای هَفقیت آهَظـ گطٍّی زض
هساضؼ ٍ ّوچٌیي کالؼّبی هكبلوِ ظثبى اؾت .ثسٍى قک تب حل ًكسى ایي
هككل ،ظهیٌِّبی هؿبػس ثطای آهَظـ فطزی ٍخَز ًرَاّس زاقت .اهب ضایبًِ
ثِ ػلت اًؼغبفپصیطی ظیبز ٍ تغجیق هَاز آهَظقی ثب ًیبظّبی فطزی زاًفآهَظ
ٍ اضائِ ضٍـّبی هرتلف ثطای آهَظـ یک هفَْم ،تفبٍتّبی یبزگیطی زض
افطاز هرتلف ضا هسًظط قطاض هیزّس .تغجیق هَاز آهَظقی ثب ًیبظّبی فطزی ثِ
1- Face to face
2- Beatty
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ایي هؼٌبؾت کِ ًِ تٌْب زاًفآهَظ ؾطػت یبزگیطی ذَز ضا کٌتطل هیکٌس ثلكِ
زض هَضز ایٌكِ چِ چیعی ضا ٍ چگًَِ یبز ثگیطز ًیع تهوینگیطی هیکٌس
(ٌّؿَى-اؾویت.)2002 ،
ز -ضایبًِ ثِ فطاگیطاى ایي اهكبى ضا ذَاّس زاز تب ّط فطز ثب تَخِ ثِ هؿبئل ٍ
تَاًبییّبی ذَز ،ظهبى یبزگیطی ذَز ضا هكرم ًوبیس .زض چٌیي هَاضزی ،زض
نَضتیکِ فطاگیطاى ثِ زالیلی ،چٌس ضٍظی اظ ؾیؿتن اؾتفبزُ ًكٌٌس ٍ اظ
آهَظـ زٍض ثبقٌس ،پؽ اظ ثطعطف قسى هككالت ،هدسزاً قبزض ثِ ازاهِ
آهَظـ ذَاٌّس ثَز.
ُ -اظ ضایبًِ هیتَاى ثِ ػٌَاى یک «هؼلن نجَض» یبز کطز چطا کِ زاًفآهَظ
هیتَاًس یک توطیي ٍ فؼبلیت ضا آًقسض تكطاض کٌس تب تؿلظ الظم ضا کؿت کٌس
ایي اهط اغلت زض کالؼّبی حضَضی اهكبىپصیط ًویثبقس (ثتی.)2003 ،
ٍ -زاًفآهَظ هیتَاًس ثبظذَضز فطزی ػولكطز ذَز ضا ثِ عَض هساٍم ٍ فَضی
اظ ضایبًِ زضیبفت کٌس.
ظ -ضایبًِ ثب ایدبز «فضبیی ذهَنی» احؿبؼ ضاحتی ثیكتطی ثطای
زاًفآهَظاى کنضٍ ٍ ذدبلتی ایدبز هیکٌس .ثٌبثطایي اؾتفبزُ اظ ضایبًِ ثطای
آهَظـ ظثبى ایي اهكبى ضا فطاّن هیکٌس کِ فطاگیط ثسٍى اضغطاة ثِ یبزگیطی
ثپطزاظز.
ثب تَخِ ثِ گؿتطـ ضٍظافعٍى کبضثطز فٌبٍضی ٍ ثِذهَل ضایبًِ زض فطآیٌس
یبززّی ٍ یبزگیطی ٍ تبثیط آى ثط افعایف یبزگیطی ٍ کبّف ّعیٌِ ّبی آهَظقی،
ثطضؾی ًگطـ ذبًَازُ کبضثطاى زاًفآهَظ یكی اظ هؿبئل هْن زض پصیطـ ضایبًِ ٍ
اؾتوطاض اؾتفبزُ اظ آى هیثبقس .ثٌبثطایي پػٍّف حبضط پطؾفّبی ظیط ضا پبؾد
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ذَاّس زاز:

چیؿت؟
 -2آیب هیبى ًگطـ هبزضاى ایطاًی ثِ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ ثطای آهَظـ فطظًساًكبى
ثب تحهیالت ٍ ٍضؼیت اقتغبل آًْب اضتجبعی ٍخَز زاضز؟
 -3آیب هیبى ًگطـ هبزضاى ایطاًی ثِ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ ثطای آهَظـ فطظًساًكبى
ثب ؾي هبزضاى ٍ تؼساز فطظًساى اضتجبعی ٍخَز زاضز؟
روش

ایي پػٍّف اظ ًَع تَنیفی-پیوبیكی اؾت ٍ ّسف آى ثطضؾی ًگطـ
هبزضاى ایطاًی ثِ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ ثطای آهَظـ فطظًساى هی ثبقس.
جامعه آماری و شيوه نمونهگيری

خبهؼِ آهبضی ایي پػٍّف کلیِ هبزضاى ایطاًی هتأّل ٍ زاضای فطظًس هیثبقس.
زنان خانه دار شهر تهران

گطٍُ ًوًَِ قبهل  118هبزض اؾت کِ ثب ضٍـ ًوًَِگیطی زض زؾتطؼ اًتربة

قسًس .هیبًگیي ؾي گطٍُ ًوًَِ ( 36/68اًحطاف هؼیبض;  )5/59هیثبقس%48/3 .
اظ افطاز ًوًَِ (ً 57فط) زاضای تحهیالت زاًكگبّی ّؿتٌس .ثیف اظ ًیوی اظ افطاز

ثطضؾی ًگطـ هبزضاى ثِ کبضثطز فٌبٍضی زض آهَظـ ظثبى اًگلیؿی فطظًساى

ً -1گطـ هبزضاى ایطاًی ثِ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ ثطای آهَظـ ظثبى فطظًساًكبى

(ً 63 ،%53/4فط) قبغل ثَزُ ٍ  %64/4اظ آًبى (ً 76فط) ثیف اظ زٍ فطظًس زاقتٌس.
ابسار گردآوری اطالعات

ثطای ؾٌدف ًگطـ هبزضاى ثِ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ ثطای آهَظـ فطظًساى ثب
کوک ضایبًِ اظ پطؾكٌبهِ هحقق ؾبذت ،اؾتفبزُ گطزیس .پطؾكٌبهِ زاضای  12گَیِ
اؾت کِ ثط اؾبؼ هقیبؼ  5زضخِای لیكطت اظ ( 1کبهالً هربلفن) تب ( 5کبهالً
هَافقن) زضخِثٌسی قسُ اؾت .گَیِّبی پطؾكٌبهِ ثطاؾبؼ چبضچَة ًظطی ٍ
هطٍض پیكیٌِ تحقیق ًَقتِ قسُ ٍ ؾِ خٌجِ ًگطقی ضا زض اؾتفبزُ اظ ضایبًِ زض
آهَظـ ظثبى هَضز ؾٌدف قطاض هیزٌّس :خٌجِ آهَظقی ،خٌجِ ػبعفی ٍ خٌجِ
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اقتهبزیّ .وِ گَیِّب زض خْت هثجت ًَقتِ قسُ ٍ ًوطُ حبنل ثیكتط
ًكبىزٌّسُ ًگطـ هثجتتط پبؾد زٌّسگبى هیثبقس.
اعتبار و روایی

خْت هحبؾجِ اػتجبض اثعاض اظ ضٍـ ّوؿبًی زضًٍی ٍ هحبؾجِ ضطیت آلفبی
کطاًجبخ اؾتفبزُ گطزیس .آلفبی هحبؾجِ قسُ ثطاثط  0/85هیثبقس کِ ػسز قبثل
قجَلی اؾت.
ثطای هحبؾجِ ضٍایی ؾبظُ اثعاض اظ ضٍـ تحلیل ػبهل اؾتفبزُ قس .اثتسا آظهَى
 ٍ KMOثبضتلت اًدبم قس .اًساظُ  KMOثطاثط  ٍ 0/84هقساض ثبضتلت هؼٌیزاض
حبکی اظ هٌبؾت ثَزى هتغیطّبی ٍاضز قسُ ثطای تحلیلػبهلی اؾت (خسٍل.)1
جذيل ضمارٌ  :1آزمًن  KMOي بارتلت
مقذار KMO

مقذار خی دي

درجٍ آزادی

سطح معىاداری

443/82

66

0/000

0/84

هتغیطّبی هَخَز زض اثعاض قبهل ؾِ ػبهل اؾت کِ ثؼس اظ چطذف ٍضیوبکؽ
ثِزؾت آهسُاًس ٍ زض هدوَع تجییيکٌٌسُ ثیف اظ  59زضنس اظ ٍاضیبًؽ ؾبظُ
ّؿتٌس (خسٍل .)2
جذيل ضمارٌ  :2عًامل استخراج ضذٌ
ردیف

عاملَا

تعذاد گًیٍَ-ا

مقذار يیصٌ

ياریاوس

فراياوی تجمعی

1

آهَظقی

4

4/68

38/99

38/99

2

ػبعفی

3

1/34

11/20

50/19

3

اقتهبزی

5

1/15

9/61

59/81

خسٍل قوبضُ ؾِ ًكبىزٌّسُ ًگطـ گطٍُ ًوًَِ ثِ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ ثطای
آهَظـ ظثبى اؾتّ .وبىعَض کِ خسٍل ًكبى هیزّس هیبًگیي ًگطـ هبزضاى
ًؿجت ثِ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ زض آهَظـ ظثبى ثِ تطتیت هطثَط اؾت ثِ خٌجِ
آهَظقی ،اقتهبزی ٍ ػبعفی.
ثطای پبؾد ثِ ؾَال اٍل ٍ ثطضؾی هثجت ثَزى ًگطـ کلی هبزضاى ٍ ؾِ خٌجِ
زضًظط گطفتِ قسُ زض قیبؼ ثب هیبًگیي ًظطی ( )3اظ آظهَى تیتک ًوًَِای
اؾتفبزُ قسُ اؾتً .تبیح ایي آظهَى زض خسٍل ( )3ذالنِ قسُ اؾت.
جذيل ضمارٌ  :3وتایج آزمًن تی تک ومًوٍای
ضاخصَای
آماری

تعذاد

میاوگیه

تفايت میاوگیه

اوحراف

درجٍ

تجربی

با میاوگیه

معیار

آزادی

آمار t

فرضی

معىاداری

زنان خانه دار شهر تهران

متغیرَا

سطح

-1خٌجِ آهَظقی

118

3/72

0/72

0/73

117

10/662

*0/000

-2خٌجِ ػبعفی

118

3/04

0/04

0/74

117

0/648

0/518

-3خٌجِ اقتهبزی

118

3/60

0/60

0/92

117

7/070

*0/000

-4کل پطؾكٌبهِ

118

3/46

0/46

0/64

117

7/784

*0/000

* در سطح معىاداری p > 0/05

ثطضؾی ًگطـ هبزضاى ثِ کبضثطز فٌبٍضی زض آهَظـ ظثبى اًگلیؿی فطظًساى

یافتهها

ًتیدِ آظهَى تیتک ًوًَِای ًكبى هیزّس کِ اذتالف هیبًگیي تدطثی ٍ
هیبًگیي ًظطی (ً )3گطـ کلی هبزضاى هؼٌبزاض اؾت ٍ هیتَاى ًتیدِ گطفت کِ
ثِعَض کلی هبزضاى ًؿجت ثِ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ زض آهَظـ ظثبى ًگطقی هثجت زاضًس.
ایي اذتالف زض هَضز خٌجِ آهَظقی اؾتفبزُ اظ ضایبًِ ًیع هؼٌیزاض اؾت ٍ ًكبى
هیزّس کِ اظ زیسگبُ هبزضاى ایطاًی اؾتفبزُ اظ ضایبًِ هیتَاًس ثط یبزگیطی ظثبى
اًگلیؿی هَثط ثبقسً .تیدِ آظهَى تیتک ًوًَِ-ای زض هَضز خٌجِ اقتهبزی
اؾتفبزُ اظ ضایبًِ ًیع ًكبى هیزّس کِ اذتالف هیبًگیي تدطثی ٍ هیبًگیي ًظطی

83

فهلٌبهِ فطٌّگی ـ تطثیتی ظًبى ٍ ذبًَازُ ،ؾبل ّفتن ،قوبضُ  ،19تبثؿتبى 1391

هؼٌیزاض اؾت ٍ ثیبًگط ایي هَضَع اؾت کِ اظ زیسگبُ هبزضاى ایطاًی یبزگیطی ثب
ضایبًِ هیتَاًس هٌدط ثِ نطفِخَیی زض ّعیٌِّب گطزز (خسٍل .)3
اهب زض هَضز خٌجِ ػبعفی ،اذتالف هیبًگیي تدطثی ٍ هیبًگیي ًظطی هؼٌبزاض
ًیؿت ٍ ایي ثساى هؼٌب اؾت کِ هبزضاى ًؿجت ثِ خٌجِ ػبعفی ضایبًِ ًگطقی هثجت
ًساضًس .اهب ًگطـ آًبى هٌفی ًیع ًیؿت.
جذيل ضمارٌ  :4آمار تًصیفی وگرش مادران با تًجٍ بٍ تحصیالت ي اضتغال
ضاخص َای آماری
گريٌ َا

ثب تحهیالت زاًكگبّی

زیپلن

قبغل

ذبًِ زاض

84

عًامل

میاوگیه

اوحراف معیار

آهَظقی

3/760

0/703

ػبعفی

3/223

0/717

اقتهبزی

3/649

0/890

کل

3/375

0/627

آهَظقی

3/694

0/777

ػبعفی

2/877

0/738

اقتهبزی

3/554

0/955

کل

3/544

0/642

آهَظقی

3/761

0/819

ػبعفی

2/944

0/793

اقتهبزی

3/587

0/973

کل

3/431

0/670

آهَظقی

3/685

0/642

ػبعفی

3/159

0/675

اقتهبزی

3/614

0/867

کل

3/486

0/602

هبزضاى ایطاًی ثِ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ ثطای آهَظـ فطظًساًكبى زض هٌعل ٍ هیعاى
تحهیالت ٍ ٍضؼیت اقتغبل هبزضاى اظ آظهَى تیهؿتقل اؾتفبزُ قس.
خسٍل ً 4كبىزٌّسُ هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض ًگطـ کلی هبزضاى ٍ ّط ؾِ
خٌجِ ثب زضًظطگطفتي تحهیالت ٍ اقتغبل اؾت.
ثطای هقبیؿِ ًگطـ کلی هبزضاى ٍ ؾِ خٌجِ ًگطـ ثب زض ًظط گطفتي زٍ گطٍُ
زاضای تحهیالت زاًكگبّی ٍ زیپلوِ ٍ ّوچٌیي قبغل ٍ ذبًِزاض اظ آظهَى
تیهؿتقل اؾتفبزُ قس (خسٍل .)5
جذيل ضمارٌ  :5وتایج آزمًن تیمستقل برای مقایسٍ وگرش مادران
با تًجٍ بٍ تحصیالت ي اضتغال
عًامل

ضاخصَای

آمارٌ t

سطح معىاداری

گريٌَا
آهَظقی

0/487

0/627

ػبعفی

2/583

*0/011

اقتهبزی

0/558

0/578

کل

1/449

0/150

آهَظقی

0/558

0/578

اقتغبل (زٍ گطٍُ

ػبعفی

1/569

0/119

قبغل ٍ ذبًِزاض)

اقتهبزی

0/159

0/874

کل

0/476

0/641

تحهــیالت (زٍ گــطٍُ
زیــــــــــپلن ٍ زاضای
تحهیالت زاًكگبّی)

زنان خانه دار شهر تهران

آماری

ثطضؾی ًگطـ هبزضاى ثِ کبضثطز فٌبٍضی زض آهَظـ ظثبى اًگلیؿی فطظًساى

ثطای یبفتي پبؾد پطؾف زٍم ایي پػٍّف ٍ ثطضؾی اضتجبط ثیي ًگطـ

ًتبیح آظهَى تی ثب زضًظطگطفتي هیعاى تحهیالت ًكبى زاز کِ ًگطـ کلی
هبزضاى ثب یكسیگط هتفبٍت ًیؿت .اهب ایي ًگطـ زضخٌجِ ػبعفی هتفبٍت اؾت
ثسیي هؼٌی کِ هبزضاى ثب تحهیالت زاًكگبّی ًؿجت ثِ اضظـ ػبعفی اؾتفبزُ اظ
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ضایبًِ زض آهَظـ ًگطـ هثجتتطی زاضًس (هیبًگیي;  .)3/22اهب زض خٌجِّبی
آهَظقی ٍ اقتهبزی ّیچ اضتجبط هؼٌبزاضی ثیي هیبًگیي زٍ گطٍُ هكبّسُ ًكس.
ّوچٌیي ًتبیح آظهَى تی ثب زضًظطگطفتي ٍضؼیت اقتغبل ًكبى زاز کِ ّیچ
تفبٍتی ثیي ًگطـ کلی ٍ خٌجِ ّبی ًگطـ ثیي هبزضاى قبغل ٍ ذبًِزاض ٍخَز
ًساضز.
ثطای یبفتي پبؾد پطؾف ؾَم ٍ اضتجبط ثیي ؾي ٍ تؼساز فطظًساى ثب ًگطـ اظ
ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى اؾتفبزُ قسً .تبیح ًكبى زاز کِ ّیچ اضتجبط هؼٌبزاضی
ثیي ؾي ،تؼساز فطظًساى ٍ ًگطـ ٍ خٌجِّبی آى ٍخَز ًساضز (خسٍل .)6
جذيل ضمارٌ  -6ضریب َمبستگی بیه متغیرَا
وگرش

سه

تعذاد فرزوذان

آهَظقی

-0/067

-0/090

ػبعفی

0/022

-0/131

اقتهبزی

-0/025

-0/059

کل

-0/030

-0/094

بحث و نتيجهگيری

اظ ًتبیح ثِ زؾت آهسُ هجتٌی ثط ؾِ پطؾف اؾبؾی هغطح قسُ زض ایي تحقیق
هَاضز ظیط ضا هیتَاى اؾتٌجبط ٍ تفؿیط کطز:
زض پبؾد ثِ پطؾف اٍل ،ثطضؾی ًگطـ هبزضاى ایطاًی ثِ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ زض
آهَظـ ظثبى اًگلیؿی فطظًساًكبى ًكبى زاز کِ ثِعَض کلی ًگطـ هبزضاى ثِ
اؾتفبزُ اظ ضایبًِ زض آهَظـ ظثبى هثجت اؾت .ایي یبفتِ ثطذالف یبفتِ اکؿوي ٍ
ضاتیبیٌي ( )2003اؾت کِ هؼتقسًس هبزضاى ثِعَض کلی ًؿجت ثِ فٌبٍضی ًظط
هؿبػسی ًساضًس .ایي ًگطـِ ًؿجتبً هثجت ثعضگتطیي ؾطهبیِای اؾت کِ
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ؾیبؾتگصاضاى ثرف آهَظـ کكَض هیتَاًٌس اظ آى ثْطُ ثجطًس .ظیطا یكی اظ

فطآیٌس یبزگیطی ًگطـ هثجت ذبًَازُّب ًؿجت ثِ هعایبی اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی زض
آهَظـ اؾت (هیلیؿي ٍ زضًتّ .)2008 ،وچٌیي ایي ًگطـ هیتَاًس ثِ ضٍاج
فطٌّگ آهَظـ الكتطًٍیكی زض ذبًَازُّب ٍ خبهؼِ ایطاًی کوک قبیبًی ًوبیس
(قؼجبًی ٍ هرتبضی .)1387 ،الجتِ هیبًگیي ًگطـ (ً )3/46كبى هیزّس کِ ایي
ًگطـ ٌَّظ ثِ تقَیت ًیبظ زاضز کِ ثب ثطًبهِضیعی زض ثطگعاضی زٍضُّبی آهَظقی
اهكبىپصیط اؾت.
ًگطـ هبزضاى ثِ خٌجِ آهَظقی اؾتفبزُ اظ یبضاًِ ًیع هثجت اؾت
(هیبًگیي;ٍ )3/72لی ًگطـ آًبى ًؿجت ثِ خٌجِ ػبعفی فٌبٍضی هثجت ًیؿتّ ،ط
چٌس کِ ایي ًگطـ هٌفی ًیع ًیؿت (هیبًگیي; .)3/04ثِ ػجبضت زیگط ثب ٍخَز
زنان خانه دار شهر تهران

اػتقبز هبزضاى ثِ ایٌكِ ضایبًِ هیتَاًس یبزگیطی فطظًساًكبى ضا افعایف زّس اهب آًْب
ٌَّظ ًؿجت ثِ اضظـّبی ػبعفی ضایبًِ ًظط هثجتی ًساضًس .ایي اهط هوكي اؾت ثِ
ػسم تدطثِ کبفی ثِ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ هبزضاى (ثطاٍى ،فَلط ٍ ٍیؿیبى،)2004 ،
اضغطاة ًبقی اظ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ آًبى (اکؿوي ٍ ضاتیبیٌي )2003،یب ػسم آگبّی

ثطضؾی ًگطـ هبزضاى ثِ کبضثطز فٌبٍضی زض آهَظـ ظثبى اًگلیؿی فطظًساى

ػَاهل هَثط زض تكَیق ٍ اؾتوطاض زاًفآهَظاى ٍ اؾتوطاض ثْطُگیطی اظ فٌبٍضی زض

هبزضاى ثِ زیگط فَائس ضایبًِ (ّبضتعل )2003 ،هطثَط ثبقس .ثب ایي ٍخَز ًتبیح ایي
ثرف ًكبى هیزّس کِ هبزضاى ایطاًی ثِ اضظقوٌسی ضایبًِ ثطای یبزگیطی ظثبى تب
حسی هؼتقسًس ٍ ایي هؿألِ هی تَاًس قغؼبً زض ٍضٍز ضایبًِ ثِ حیغِّبی آهَظقی
زض ذبًَازُ تبثیط ثگصاضز ٍ ضایبًِ ضا اظ یک ٍؾیلِ تفطیحی ذبضج کٌس.
ػالٍُ ثط ایيً ،گطـ هبزضاى ایطاًی ثِ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ زض آهَظـ ذبًگی
ظثبى اًگلیؿی فطظًساًكبى زض خْت نطفِخَیی ًكبى زاز کِ ایي ًگطـ هثجت
اؾت (هیبًگیي;  ٍ )3/60ایي ثسیي هؼٌبؾت کِ هبزضاى اشػبى زاضًس کِ ضایبًِ ثِ
ػٌَاى یک اثعاض فٌبٍضی هیتَاًس زض کبّف ّعیٌِّبی ذبًَازُ هَثط ثبقس .ایي اهط
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ًكبىزٌّسُ آگبّی ًؿجی هبزضاى ًؿجت ثِ کبضثطزّبی فٌبٍضی اعالػبت خْت
نطفِخَیی زض ّعیٌِّبؾت.
پبؾد پطؾف زٍم ًكبى زاز کِ هیعاى تحهیالت ٍ ٍضؼیت اقتغبل تفبٍتی زض
ًگطـ کلی هبزضاى ًؿجت ثِ فٌبٍضی ایدبز ًویکٌس .ػالٍُ ثط ایي ،زضًظطگطفتي
ؾغح تحهیالت هبزضاى هكرم کطز کِ ایي ًگطـ فقظ زض خٌجِ ػبعفی
هیبًگیي زٍ گطٍُ هتفبٍت اؾت .ایي اهط ًكبى هیزّس کِ هبزضاى تحهیلکطزُ کِ
ثِ ًظط آقٌبیی ثیكتطی ثب ضایبًِ زاضًس زض هَضز فَائس ػبعفی ضایبًِ زض آهَظـ
ثطای ایدبز هحیظ آضام ثطای یبزگیطی ٍ کبّف اؾتطؼ زاًف آهَظاى اظ آگبّی
ثیكتطی ثطذَضزاضًس .ػلت ایي اهط قبیس هطثَط ثِ تدطثِ ثیكتط هبزضاى ثب
تحهیالت زاًكگبّی زض ظهیٌِ فٌبٍضی ثبقس (هیلیعؾعٍؾكب ٍ اتٌسٍض.)2010 ،
اظ عطفی ٍضؼیت قغلی هبزضاى ّیچ اضتجبط هؼٌبزاضی ثب خٌجِّبی ًگطقی
آًبى ًساضز ٍ تقطیجبً ّط زٍ گطٍُ اظ ًگطـ هتَؾغی ثطذَضزاضًس .ایي یبفتِ
ضطٍضت ایدبز زٍضُّبی آهَظقی ثطای هبزضاى ضا هَضز تأکیس قطاض هیزّس .اظ
آًدب کِ ذَزکبضآهسی فٌبٍضی اعالػبتی هبزضاى ٍ ًگطـ آًبى ثب توطیي ٍ
کبضگبُّبی آهَظقی قبثل اضتقب اؾت (ّبضتعل )2003،ثطًبهِضیعی ثطای هبزضاى زض
هساضؼ ٍ یب هحیظّبی کبض ثطای افعایف ًگطـ ثِ فٌبٍضی ،کبّف اضغطاة،
افعایف هْبضت ٍ ثرهَل آقٌبیی ثب فَایس فٌبٍضی اهطی ضطٍضی اؾت .ػالٍُ
ثط ایي هساضؼ هیتَاًٌس ثب فطٌّگؾبظی ٍ ایدبز اػتوبز زض هبزضاى ًؿجت ثِ
ًطمافعاضّبی آهَظقی ظثبى ،آًبى ضا ثب اّساف آهَظـ الكتطًٍیكی کِ اضتقبی زاًف
ٍ هْبضتّبی زاًفآهَظاى ثب ثِکبضگیطی ثطًبهِای ثِضٍظ ٍ هقطٍى ثِ نطفِ اؾت
آقٌب ؾبظًس ٍ ثسیي تطتیت ظهیٌِ اؾتفبزُ زاًفآهَظاى اظ آهَظـّبی هجتٌی ثط
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ضایبًِ ضا فطاّن کٌٌس.

تؼساز فطظًساى آًبى ٍخَز ًساضز .ایي یبفتِ ثطذالف یبفتِّبی پػٍّكگطاى زیگط
اؾت کِ هؼتقسًس افطاز هؿيتط ًگطـ هٌفیتطی ثِ ضایبًِ زاضًس (ضحیوی ٍ
یساللْی ٍ )1390 ،یب تؼساز فطظًساى کِ هؼوَالً قطایظ اقتهبزی ذبًَازُ ضا تحت
تأثیط ذَز قطاض هیزّس ثبػث کبّف ًگطـ هثجت هبزضاى ثِ اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی
هیگطزز (پبضکَال .)2006 ،ایي یبفتِ تأکیس هیکٌس کِ هبزضاى ثب گطٍُّبی ؾٌی
هرتلف ٍ ثب ٍضؼیت اقتهبزی هتفبٍت ثِ آهَظـ ٍ آگبّی زض هَضز اضظـ
فٌبٍضی زض آهَظـ فطظًساى ذَز ًیبظ زاضًس.
پػٍّف حبضط ثِ ثطضؾی هیعاى ًگطـ هبزضاى ایطاًی ًؿجت ثِ اؾتفبزُ اظ
ضایبًِ زض آهَظـ ظثبى فطظًساًكبى پطزاذت .ػلت ایي ثطضؾی هغفَل هبًسى ًقف
زنان خانه دار شهر تهران

هبزضاى زض ثطًبهِّبی گؿتطـ اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی زض خبهؼِ اؾتً .تیدِ ًكبى زاز
کِ هبزضاى ثِعَض کلی زاضای ًگطقی ًؿجتبً هثجت ثِ اؾتفبزُ اظ ضایبًِ زض آهَظـ
ّؿتٌس ٍ ایي ًگطـ چٌساى ثب هیعاى تحهیالتٍ ،ضؼیت اقتغبل ،ؾي ٍ تؼساز
فطظًساى آًبى هطتجظ ًیؿت .ثٌبثطایي ،ثًِظطهیضؾس یكی اظ ػَاهل هَثط ثط افعایف

ثطضؾی ًگطـ هبزضاى ثِ کبضثطز فٌبٍضی زض آهَظـ ظثبى اًگلیؿی فطظًساى

ثطضؾی پطؾف ؾَم ًیع ًكبى زاز کِ ّیچ اضتجبعی ثیي ًگطـ هبزضاى ثب ؾي ٍ

کبض هفیس ثب فٌبٍضی ًؿل خَاى کِ ذبًَازُ ٍ هبزضاى ّؿتٌس ،زض ثطًبهِضیعیّبی
کالى ٍ ذطز ًیبظ ثِ تَخِ ثیكتطی زاضًس .ثِ ػٌَاى هثبل ثطًبهِ ّبی آهَظقی کِ
زض قبلت کبضگبُّبی آهَظقی زض هساضؼ ٍ یب هحل کبضهبزضاى قبثل اخطاؾت،
ایدبز تؿْیالت الظم ثطای زؾتطؾی ثِ ضایبًِ ثطای توبم ذبًَازُّبی ایطاًی،
افعایف ؾغح ؾَاز ٍ هْبضت ضایبًِای هبزضاى ٍ فطٌّگؾبظی ٍ ایدبز اػتوبز زض
هبزضاى ًؿجت ثِ کبضثطزّبی فٌبٍضی زض آهَظـ اظ اقساهبتی اؾت کِ ثطًبهِضیعاى
هیتَاًٌس ثِ آًْب ثپطزاظًسً .تیدِ ایي آهَظـّب اضتقبی آگبّی هبزضاى ًؿجت ثِ
فَایس فٌبٍضی ٍ پصیطـ اثعاض فٌبٍضی زض هٌعل ٍ ًظبضت ثط اؾتفبزُ هٌبؾت اظ
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فٌبٍضی تَؾظ فطظًساى اؾت کِ اظ ضفتبضّبی فٌبٍضی ًبٌّدبض فطظًساى هبًٌس اػتیبز
ثِ ایٌتطًت ٍ ٍقتگصضاًی زض ٍةؾبیتّب یب اؾتفبزُ اظ ثطًبهِّبی ًبهٌبؾت
خلَگیطی هیکٌس.
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