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چکـیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک و بروز خالقیت دانش آموزان مقطع
متوسطه دوم بوده است .روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی ،همبستگی بود .در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد
بررسی عبارت است از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم که به تعداد  011نفر میباشند .حجم نمونه متناسب با تعداد افراد
جامعه تعداد  100نفر میباشد و روش نمونهگیری به روش تصادفی ساده انتخاب شده است .جهت جمعآوری دادهها از
پرسشنامههای استاندارد استفاده شده است .در این پژوهش برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامههای استاندارد
استفاده شد .همچنین جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرمافزار
 SPSS18استفاده شده است .نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک و
بروز خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه معناداری وجود دارد .نتایج فرضیات فرعی نشان داد که سواد
اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد و بین سواد اطالعاتی والدین بر بروز خالقیت
رابطه معناداری وجود دارد.
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عصر کنونی عصر تغییر نامیده می شود و نهادها و سازمانها باید این تغییرات را پیشبینی و خود را با آن سازگار کنند در غیر
اینصورت کارآیی و اثربخشی خود را از دست خواهند داد با توجه به اینکه هدف آموزش و پرورش تربیت جامع انسان است و تربیت
جامع و مانع همواره مورد نظر نظام های آموزشی بوده ،بدین جهت برنامه ریزان درسی همواره باید تالش خود را معطوف این هدف
غایی بنمایند؛ اما در این میان خواه ناخواه برخی از موضوعات کاربردی تربیتی و زیستی آنان مورد غفلت قرار میگیرد .آموزش های
مالی که شامل سواد اطالعاتی و سواد اقتصادی می باشد از جمله این موارد است(.تفتیان و همکاران )8031,یادگیری مهارت های
مربوط به مالی در دوران کودکی میتواند مزایای زیادی در دراز مدت داشته باشد در این میان می توان گفت افرادی که از لحاظ
مالی با سواد هستند و سواد اطالعاتی دارند بهتر می توانند از عهده مشکالت مالی زندگی بر آیند .به هر حال وقتی کسی فاقد
مهارت های مدیریت مالی باشد ،حتی مشکالت مالی کوچک میتواند بزرگ جلوه کند .این فشارهای مالی که اغلب باعث
احساسات شدید می شوند ،احتماال بر جنبههای دیگر زندگی مانند روابط شخصی افراد و عملکرد کاری آنها نیز اثر
میگذارد(آرتور .)1181،8در کشورهای پیشرفته در دوره های مختلف تحصیلی از پیش دبستانی تا دانشگاه و حوزه آموزش های
مالی به ویژه سواد اطالعاتی آموزش داده میشود(اتکینسون .)1180،1در شرایط کنونی اقتصاد ایران بر پایه نفت استوار است حدود
سی سال آینده دیگر نفتی در ایران نیست یا خوشبینانه نفتی برای صادرات وجود ندارد کودکان امروز شش تا هشت ساله در سی
سال آینده ،چرخه اقتصادی را به دست خواهند گرفت اما آیا این کودکان آموزش های الزم در جهت ارتقای هوش مالی خود دیده
اند تا بتوانند موتور محرک اقتصادی را بدون بشکه های نفتی بچرخانند؟ هوش مالی کودکان داللت دارد بر مهارت ایجاد ،حفظ و
افزایش مستمرپول است .کدام یک از ما این مهارتها را در کودکی به دست آورده ایم اگر روی این مهارت کار نشود عواقبش در
بزرگسالی سراغ فرد می آید ابتدا از عدم استقالل مالی شروع می شود و به بحران های بیشتری در زندگی می رسد بنابراین عدم
استقالل مالی را میتوان یکی از بحرانهای مالی هر فرد در سنین بزرگسالی دانست .واقعیت جامعه پیچیده امروزی این است که پول
و ثروت نقش بسیار تعیین کننده ای در زندگی انسان دارد بنابراین افرادی در این دنیای آشفته ی مالی موفق هستند که با
آموزشهای مالی در کودکی هوش مالی خود را ارتقا داده اند( رجبی.)8031 ،
والدین عالوه بر تجربیات خود به نکاتی بسیار اساسی در زمینه آموزش مباحث مالی به کودکان خود نیاز دارند .شاید مهمترین
آنها راههای به دست آوردن پول باشد .بخش اعظم و مهم این تحقیق شیوه های پاسخ گویی به این است که کودکان با آموزش
های مالی چگونه میتوانند هوش مالی خود را که دارای پنج مهارت می باشد با ارتقا دهند.چه آموزش هایی قادر خواهند بود پول به
دست بیاورند و در مرحله بعد با چه روشهایی آن را خرج کنند این روش ها که به چهار دسته تقسیم می شوند عبارتند از -8 :به
دست آوردن پول -1پس انداز پول  -0خرج کردن صحیح پول  -0هدیه و بخشش پول  -1سرمایه گذاری پول(رجبی.)8031 ،
جمله ی خردمندانه ای است که میگوید  ":قبل از آنکه بدوی می بایست راه رفتن را یاد بگیری" مدیریت پول به عنوان یک
مهارت حیاتی زندگی در نظر گرفته می شود.گرچه کودکان تحت تاثیر مسائل پول در زندگیشان هستند؛اما بیشتر جوانان بدون
آمادگی برای سروکار داشتن چالش های مالی زندگی مستقل خود مدرسه را به اتمام میرسانند .آنها در معرض خطر وارد شدن به
مسائل مالی در جامعه هستند(.احمدی و همکاران)8030 ،وقتی مسائل مربوط به پول به میان می آید بسیاری از والدین قادر نیستند
نقش یک مدرس خوب را ایفا کنند بر این اساس ،برای غلبه بر بسیاری از کاستی های کودکان ضروری است تا امور مالی آموزش
داده شود .داشتن اطالعات عالی ترین دارایی عصر ماست بنابراین اطالعات کم انسان های فقیر می آفریند .اکثر کسب و کارها به
خاطر فقدان اطالعات مالی دچار شکست می شود نه به خاطر نداشتن پول است(کیوساکی .)1113،0تمام مردم دنیا چه فقیرو چه
ثروتمند مشکل مالی دارند .بسیاری فکر میکنند اگر پول زیادی داشته باشند مشکالت مالی شان تمام میشود در حالی که پول
بیشتر ،مسائل مالی بیشتری را هم به دنبال دارد .پول به تنهایی مشکالت مالی را حل نخواهد کرد .داشتن شغل هم همینطور،
مشکالت مالی رایج در دنیای امروز ،تطبیق نداشتن درآمدها و هزینههای زندگی  ،نداشتن خانه شخصی  ،بدهکاری  ،هزینههای
ماشین  ،هزینههای بهداشتی و درمانی و  ...است .که با استفاده از آموزشهای مالی میتوان هوش مالی افراد را ارتقا داده تا بتوان
با استفاده از آن مشکالت را برطرف کرد.اگر هوش مالی را تقویت نکنیم مشکالت ما روز به روز وخیم تر می شوند و شرایط هم
سخت تر .واقعیت این است که پول تاثیر بسزایی بر سبک و کیفیت زندگی دارد .پول آسایش ،آزادی زمانی و آزادی در انتخاب می
آورد ولی به دست آوردن پول بدون استفاده از هوش مالی به ثروتمند شدن نمی انجامد(رجبی(8031،
چه بسا ثروتمندانی بودهاند که ثروتهای آنان فقط یک یا دو نسل باقی مانده است و فرزندان آنها نتوانسته اند از ثروت و
دارایی به ارث رسیده از پدرانشان محافظت کنند.راه های زیادی برای آموزش مباحث مالی به کودکان وجود دارد یکی از این راه ها
بیان تجربیات و داستان زندگی والدین برای کودک خود می باشد که چگونه پول خود را مدیریت کرده است و یا چقدر از آن را پس
انداز و یا سرمایه گذاری کرده است.
1 .Artour
2 .Atcinsoun
3 .Kiosaki
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اگر کودکان روش های صحیح مدیریت مالی را در دوران کودکی و یا نوجوانی نیاموزند ،ممکن است نسبت به امور مالی خود
غیر مسئول و سهل انگار بار آیند و در بزرگسالی نتوانند مسئولیت های مالی خود را بر عهده بگیرند .این گروه انتظار دارند که
همواره پدر و مادر برنامه های مالی آنان را تنظیم کنند و زحمت کنترل خرج ها و هزینه های خود را به گردن آنها بیندازند.حتی
ممکن است دربزرگسالی نیز با کوچکترین غفلت و اهمال کاری ،تمامی درآمدی را که طی چند سال پس انداز کردهاند ،یکجا از
دست بدهند و برای تهیه ی نیازمندیهای اولیه ی زندگی شان محتاج کمکهای مالی اطرافیانشان بشوند .در راه آموزش مباحث
مالی و پولی به کودکان باید اجازه دهیم کودکان تجربه کنند و خودشان تجربیاتشان پند بگیرند .اگر کودکی با آموزش مالی در
حفظ پولِ خود مهارت به دست نیاورده باشد قطعاً او نمی تواند پس اندازی کسب کند و از پس انداز خود سرمایهگذاری انجام دهد
تا از آن سرمایهگذاری ،به افزایش پول خود به طور مستمر ،ادامه دهد و عدم این تجربه در کودکان باعث می شود آنها در
بزرگسالی اشتباهات مالی بزرگتری را مرتکب شود که باعث زیان های مالی خیلی بزرگتر و چه بسا جبران ناپذیر شوند.
آموزش های مالی به کودکان ،مثل آموزش دوچرخه سواری به انهاست.اگر پدر و مادر همیشه پشت زین دوچرخه را نگه دارند،
فرزندشان هیچ گاه نمی افتد ،ولی دوچرخه سواری هم یاد نمی گیرد(سلحشور  .)8011 ،یکی از مسایل و مشکالتی که ممکن است
موجب از هم پاشیدگی بسیاری از خانواده ها شود اختالف های مالی ساده بین فرزندان یک خانواده است .تعداد خانواده هایی که بر
سر مسائل مالی و یا تقسیم پول و ثروت به مشاجره ها و بگومگو های طوالنی می پردازند کم نیست .در بدترین حالت ،این
اختالفات مالی می تواند منجر به گسستگی و قطع روابط خانوادگی بین آنها شود .این گونه فشارها و تنش های خانوادگی بین
مادر و پدر یا والدین و فرزندان می تواند رابطه صمیمی بین آنان را خراب کند و منجر به جدایی ها و آزردگی های عمیق خانواده
شود.با توجه به نکته های فوق توصیه می شود اگر تا کنون مبانی و اصولی مشخص برای برنامه ها و تصمیم گیری های مالی خود
در نظر نگرفتهاید و ایده وطرح ساده ای برای آموزش مالی به فرزندانتان انتخاب نکرده اید ،بهتر است به عواقب و پیامدهای آن
،که میتواند تهدیدی علیه آرامش و آسودگی خاطر خودتان باشد  ،بیندیشید .اگر هدف شما آن است که فرزندان در آینده  ،افرادی
مسئول و مدیر باشند و مسئولیت های مالی شان را خود بر عهده بگیرند ،باید آموزش های مالی را از همان دوران کودکی و
نوجوانی آنها شروع کنید و اجازه ندهید که دچار مسائل و مشکالتی مثل مصرف زدگی ،قرض گرفتن های مکرر،بی تجربگی ،عدم
اعتماد به نفس و شکست های مالی عمده شوند(لرمیت .)8333،8آموزشهای مالی به کودکان کمک میکند تا بتوانند در بخشش و
هدیه دادن که اصل چهارم هوش مالی است توجه و تصمیم گیری بهتری داشته باشد .با افزایش هوش مالیِ کودک ،قدرت صبر و
اراده آنها نیز باال میرود و آنها در تصمیمات خریدهای شخصی خود عجوالنه تصمیم نمیگیرند زیرا میدانند با توجه به صبر و
شکیبایی به خرید ارزشمند و بزرگتر و با کیفیت تری دست خواهند یافت .باتوجه به مطالب گفته شده،هدف پژوهش حاضر بررسی
بررسی سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک و بروز خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم است .وسوال اصلی
این پژوهش این است که آیا سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک و بروز خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
رابطه معناداری وجود دارد؟

 -2پیشینه پژوهش
میر و اسپرنگر ،)1118(1در مقاله "فقدان سواد اطالعاتی  :تنظیم زمان و مشارکت در برنامه های آموزش مالی" ،این سوال را
مطرح نمودند که چرا با وجود این که بسیاری از سیاست گذاران و اقتصاددانان استدالل می کنند که سواد اطالعاتی کلیدی برای
موفقیت های مالی است ،بسیاری از افراد با وجود اطالع از مزایای آن ،هنوز از نظر مالی بی سواد باقی مانده اند؟ نتایج نشان می
دهد که دلیل اکثر افراد ،نداشتن وقت کافی برای شرکت در برنامه های آموزش سواد اطالعاتی بیان شده است.
نوگراها و آندریانی 0و ( )1111مطالعه ای با هدف بررسی رفتار مالی کارکنان در مورد سواد اطالعاتی و عادت های خرج
کردن بر اساس جنسیت انجام دادند .نمونه گیری خوشه ای در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت و  01نفر از کارکنان  01مرد و
 01زن انتخاب شدند و روش تحلیلی مورد استفاده قرار گرفتند .آزمون تی مستقل برای داده های به طور معمول توزیع شده ،آزمون
متفاوتی است ،در حالی که آزمون  Mann-Whitneyبرای داده های توزیع شده ،طبیعی نیست .نتایج نشان داد که رفتار سواد
اطالعاتی و عادت های خرج کردن کارکنان زن و مرد متفاوت نیستند .این مطالعه همچنین نشان داد که کارکنان زن و مرد دانش
الزم برای مدیریت مالی خود را به ویژه در مدیریت سرمایه گذاری و وام ندارند.
خاتون )1181( 0مطالعه ای با هدف تأثیر سواد اطالعاتی و اجتماعی شدن والدین بر رفتارهای صرفه جویی برروی 801
دانشجو در بنگالدش انجام دادند .داده های اولیه از طریق چهره به چهره با استفاده از پرسشنامه ساختار یافته خودمراقبتی جمع
آوری شده است .رفتار پس انداز به عنوان وابستگی و اجتماعی شدن والدین و سواد اطالعاتی به عنوان متغیرهای مستقل مورد
استفاده قرار گرفته است .برای تعمیم اطالعات جمعیت شناختی از آمار توصیفی استفاده شده است .ابزارهای تحلیل همبستگی
1 .Lermit
2 . Mir&spranger
3 . Andriani and Nugraha
4 . Khatun
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پیرسون و رگرسیون چندگانه برای بررسی اثرات یا رابطه آنها استفاده شد و هر دو آنها ارتباط خوبی با اجتماعی کردن والدین و
ارتباط متوسط با سواد اطالعاتی دارند .در تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره ،آزمون  Fرابطه معنی داری را نشان داد.
ونروژ و دیگران ،)1181( 8در مقاله خود با عنوان "سواد اطالعاتی و برنامه ریزی بازنشستگی در هلند" ،به بررسی رابطه سواد
اطالعاتی و برنامه ریزی دوران بازنشستگی افراد در هلند پرداخته اند .نتایج نشان داد که پیچیدگی تصمیم گیری مالی در خانوارها
به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است و به نظر می رسد با این شرایط ،خانوارها با فقدان سواد اطالعاتی برای مقابله با این
پیچیدگی ها ،از جمله در رابطه با نحوه پس انداز و سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی خود ،مواجه هستند .بنابراین یک رابطه
مثبت معناداری بین سواد اطالعاتی و برنامه ریزی دوران بازنشستگی ،در هلند وجود دارد؛ به این معنی که افرادی که دارای سواد
و آگاهی مالی بیشتری هستند ،در برنامه ریزی دوران بازنشستگی خود تواناتر هستند.
ونروژ و لوساردی ،)1180( 1در مقاله ای با عنوان "سواد اطالعاتی و مشارکت در بازار سهام" ،دو مدل خاص ،برای اندازه
گیری سواد اطالعاتی و مطالعه ارتباط آن با مشارکت در بورس ،بوسیله نظر سنجی از خانوارها ارائه نمودند .آنها دریافتند که اکثر
پاسخ دهندگان اطالعات پایه و ابتدایی مالی و مفاهیمی مانند نرخ بهره ،تورم و ارزش زمانی پول را درک می کنند .با این حال،
تعداد اندکی از مفاهیم اساسی اطالع دارند؛ بعالوه ،خیلی از پاسخدهندگان تفاوت بین اوراق قرضه و سهام ،رابطه بین قیمت اوراق
قرضه و نرخ بهره و اصول متنوع سازی مخاطره را نمی دانند؛ و از همه مهم تر ،آنها دریافتند که سواد اطالعاتی  ،تصمیم سرمایه
گذاری مالی را تحت تأثیر قرار می دهد و عدم درک اقتصادی و امور مالی یک عامل بازدارنده برای مالکیت سهام است .از سوی
دیگر ،افراد با سواد اطالعاتی کم ،کمتر احتمال دارد در سهام سرمایه گذاری کنند؛ سرمایه گذاران با تحصیالت یا ثروت پایین ،به
احتمال زیاد اقدام به نگهداری سبدهای متنوع ضعیف می کنند و مشخصات عمومی جمعیتی سرمایه گذاران ناآگاه بسیار شبیه افراد
با سواد پایین در نمونه است.
ساچز و همکاران ،)1181( 0در قسمت اول مقاله خود تحت عنوان "مخاطره سرمایه گذاری" ،به بررسی میزان سواد اطالعاتی
و ارتباط آن با درک مخاطره سرمایه گذاری ،در آلمان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سواد اطالعاتی در ارتباط با تحلیل و
درک مخاطره ،با تصمیم گیری سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد و بر اساس تجزیه و تحلیل رگرسیون ،تفاوت بسیار جزئی در
ترکیب مدل های درک مخاطره بین سرمایه گذاران وجود دارد .آنها همچنین در قسمت دوم مقاله خود ،به بررسی تأثیر جنسیت،
سن ،تجربه سرمایه گذاری بر ارتباط سواد اطالعاتی و درک مخاطره سرمایه گذاری ،پرداخته اند و به این نتیجه رسیدند که
اختالف معناداری بر اساس این عوامل در ارتباط با رابطه سواد اطالعاتی و درک از مخاطره وجود دارد.
هینگا )1180( 0در مطالعه ای با هدف بررسی رابطه سواد اطالعاتی و صرفه جویی شخصی در کارکنان پستی در کنیا دست
یافت که سواد اطالعاتی بر میزان پس انداز شخصی تأثیر زیادی دارد .سایر عوامل در این تحقیق که به طور قابل توجهی به
صرفه جویی شخصی منجر می شود ،آموزش ،درآمد ،تحمل ریسک و منظم بودن صرفه جویی است .سن و جنس تأثیر ناچیزی بر
صرفه جویی فردی دارد .این مطالعه مشخص کرده است که سواد اطالعاتی یکی از متغیرهای کلیدی در افزایش پس انداز
شخصی است.
1
دالیون و همکاران ( ،)1180در مقاله ای با عنوان "آموزش سواد اطالعاتی در یک مدل رایگان" ،به بررسی تأثیر سواد
اطالعاتی بر عملکرد افراد در محیط اقتصادی پرداخته اند .آنها نمونه انتخابی خود را به دو گروه تقسیم کرده و فقط به یک گروه
آموزش سواد اطالعاتی ارائه کردند .نتایج نشان داد که فقدان آموزش الزم در زمینه سواد اطالعاتی در گروه دیگر ،باعث افزایش
میزان بدهی افراد و گرایش آنها به وام خواهد شد.
مدیتینوس و همکاران ،)1181( 0در مطالعه خود ،به بررسی تکنیک ها و روش های استفاده شده توسط شش گروه مختلف از
سرمایه گذاران یوتاتی پرداختند .نتایج آنها نشان داد که در مجموع ،سرمایه گذاران ،هوش طبیعی (تجربه خود را به عنوان مهم
ترین عامل اساسی در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی خارجی رتبه بندی کرده اند .شایعه در بازار نیز برای تجزیه و تحلیل سبدهای
سهام ،به عنوان کم اهمیت ترین فاکتور تعیین شد .پنج نتیجه کلی حاصل بررسی انجام شده توسط آنان است :نخست ،به سطح
پایین سواد اطالعاتی بدون در نظر گرفتن توسعه اقتصادی کشور اشاره دارد؛ دوم ،اشاره به رابطه بین سواد اطالعاتی و متغیرهای
جمعیت شناختی دارد .محققان رابطه قوی را بین سطح سواد اطالعاتی و جنسیت ،تحصیالت ،سطح درآمد و تجربه کشف کردند.
شواهد ارائه شده توسط این محققین ،نشان می دهد که زنان از نظر مسایل مالی کم سوادتر از مردان هستند .به عالوه ،این که
سواد افراد با تحصیالت کمتر و کسانی که در سطح پایین تر توزیع در آمد قرار دارند ،در مورد مسائل مالی کمتر است .سومین
نتیجه ،به رابطه بین سطح سواد اطالعاتی و تصمیم سرمایه گذاری اشاره دارد .ثابت شده است که سرمایه گذاران با سواد باالتر
هنگام تصمیم گیری سرمایه گذاری استفاده از معیارهای متفاوت را نسبت به سرمایه  -گذاران کم سواد ترجیح می دهند .سرمایه
2. Venrozh
2 .Venlog&losardy
3 .sachez et al
4 . HINGA
5 .Delayoun et al
6 .Meditinous et al
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گذاران با سواد اطالعاتی باالتر استفاده از نشریات مالی را ترجیح می دهند ،در حالی که سرمایه گذاران با سواد اطالعاتی پایین
بیشتر بر مشاوره با خانواده ،دوستان و کارگزاران سهام تکیه می کنند .چهارم ،به ارتباط بین عوامل مؤثر در تصمیم سرمایه گذاری و
توع سرمایه گذار ،اندازه سبد و استراتژی های سرمایه گذاری اشاره دارد .سرمایه گذاران انفرادی بر مشاوره با دوستان ،کارگزاران
سهام ،شایعات ،هوش طبیعی (تجربه شخصی و روزنامه ها (رسانه) تکیه می کنند .آخرین نتیجه نیز به شکاف موجود در کارهای
پژوهشی قبلی ،در ارتباط بین سواد اطالعاتی و تصمیم گیری سرمایه گذاری اشاره می کند.سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در
سال  ،1111در خصوص بررسی سواد اطالعاتی در  81کشور از جمله ایاالت متحده آمریکا ،بریتانیا ،کشورهای اروپایی ،استرالیا و
ژاپن نشان داد که سواد اطالعاتی اکثر پاسخ دهندگان بسیار پایین است .اولین پژوهش در سطح سواد اطالعاتی و تصمیم گیری
سرمایه گذاری جامعه سنگاپور ،در سال  1111توسط انجام شده در این پژوهش این سؤال بررسی شد که آیا اهالی سنگاپور در مورد
محصوالت و خدمات مالی عمومی اطالعات دارند و اینکه آیا آنها تصمیم گیری های مؤثری در مدیریت امور مالی و سرمایه
گذاری خود اتخاذ می کنند؟ نتایج این پژوهش نشان داد که اهالی سنگاپور یک نگرش سالم به سمت مدیریت اولیه پول ،برنامه
ریزی مالی و امور سرمایه گذاری دارند .اغلب اهالی سنگاپور وجه نقد پس انداز می کنند و بر مخارج شخصی خود نظارت دارند و
برخی از برنامه ریزی های مالی اساسی را خودشان انجام می دهند.

 -3روش تحقیق

 -1-3روش و ابزار گردآوری اطالعات
روش گردآوری اطالعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است .در این تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی و
روش تحقیقی که پیمایشی است از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده می شود.در این پژوهش برای سنجش متغیرهای
پژوهش از پرسشنامههای برگرفته شده از تحقیق (متمنه )1181 ،8استفاده شد.

 -2-3روش تجزیه و تحلیل اطالعات
روش تجزیهوتحلیل داده ها و اطالعات در این تحقیق به روش های زیر می باشد:
 .8از آمار توصیفی جهت برآورد مشخصه های مرکزی و تنظیم جداول توزیع فراوانی آماری و رسم نموداری استفاده خواهد
شد.
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الف) از نظر هدف کاربردی چون نتایج تحقیق در جامعه تحقیق قابل استفاده است ودرجوامع دیگر قابل آزمون است.
ب) از نظر روش :توصیفی،چون متغیرها در وضع موجود و بدون دستکاری تحلیل می شوند.
د) از نظری جمع آوری اطالعات :میدانی(پیمایشی) ،چون از جامعه نمونه می گیریم.

 .1جهت خالصه کردن اطالعات از نرم افزار  EXCELاستفاده می شود در نهایت با استفاده از نرم افزار  SPSSو همچنین
به منظور آزمون فرضیه از روش آماری مناسب استفاده شده و آزمون تحلیل کواریانس انجام خواهد گرفت.

 -3-3جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری
در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی عبارت است از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم که به تعداد  011نفر می باشند.
حجم نمونه متناسب با تعداد افراد جامعه تعداد  100نفر می باشد و روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شده است.

 -4آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه اصلی :بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک و بروز خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه
دوم رابطه معناداری وجود دارد
جدول خالصه مدل

ضریب همبستگی چندگانه
1/100

ضریب تعیین
1/030

ضریب تعیین تعدیل شده
1/010

خطای معیار برآورد
1/10011

برای بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک و بروز خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم  ،از رگرسیون
چندگانه همزمان استفاده شده است .ضریب همبستگی چندگانه برابر  1/100و ضریب تعیین برابر  1/030است .ضریب تعیین مقدار
واریانس تبیین شده توسط مدل را نشان میدهد مقدار عددی ضریب تعیین بین صفر تا  8است .هر چه این مقدار به یک نزدیکتر
1 .Matemane
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باشد نشان دهندهی قویتر بودن رابطه مدل است .نتایج نشان داد که  03درصد از تغییرات بلوغ یادگیری الکترونیک و بروز
خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم قابل پیش بینی است.و بین بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک و
بروز خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه معناداری وجود دارد
آزمون فرضیه فرعی اول  :بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه
معناداری وجود دارد
 : H0بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک رابطه معنی داری وجود ندارد.
 : H1بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک

متغیر مستقل

بلوغ یادگیری الکترونیک

متغیر وابسته

ضریب همبستگی پیرسون

سواد اطالعاتی والدین

1/081

*

سطح معناداری

حجم نمونه
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100
1/111
*.همبستگی در سطح خطای  1/11معنادار است

بر اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول ،بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک در سطح 31%
اطمینان (> 1/11سطح معناداری)رابطه مثبت و معنادارومستقیمی( <1ضریب همبستگی)وجود دارد .بنابراین فرضیه  H0رد و
فرضیه  H1پذیرفته می شود .یعنی فرضیه فرعی اول تحقیق تایید می شود .بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک
رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
آزمون فرضیه فرعی دوم  :بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه معناداری وجود دارد
 : H0بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد.
 : H1بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان

متغیر مستقل

خالقیت دانش آموزان

متغیر وابسته
سواد اطالعاتی والدین

ضریب همبستگی پیرسون
*

1/110
*.همبستگی در سطح خطای  1/11معنادار است

سطح معناداری

حجم نمونه

1/111
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بر اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول ،بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان در سطح 31%
اطمینان (> 1/11سطح معناداری)رابطه مثبت و معنادارومستقیمی( <1ضریب همبستگی)وجود دارد .بنابراین فرضیه  H0رد و
فرضیه  H1پذیرفته می شود .یعنی فرضیه فرعی دوم تحقیق تایید می شود .بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 -5بحث و تفسیر ،مقایسه نتایج تحقیق
آزمون فرضیه فرعی اول ،بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه
معناداری وجود دارد بر اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول ،بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک
در سطح  31%اطمینان (> 1/11سطح معناداری)رابطه مثبت و معنادارومستقیمی( <1ضریب همبستگی)وجود دارد .بنابراین
فرضیه  H0رد و فرضیه  H1پذیرفته می شود .یعنی فرضیه فرعی اول تحقیق تایید می شود .بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ
یادگیری الکترونیک رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .که با نتایج تحقیق توکلی ورحیمی ( ،)8031مرادی وایزدی ( ،)8030ونروژ
و دیگران ( ،)1181که هرکدام به بررسی سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک دانش آموزان پرداخته اند ،همخوانی
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دارد .آزمون فرضیه فرعی دوم بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه معناداری وجود دارد
بر اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول ،بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان در سطح  31%اطمینان
(> 1/11سطح معناداری)رابطه مثبت و معنادارومستقیمی( <1ضریب همبستگی)وجود دارد .بنابراین فرضیه  H0رد و فرضیه H1
پذیرفته می شود .یعنی فرضیه فرعی دوم تحقیق تایید می شود .بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان رابطه مثبت و
معنی داری وجود دارد .که با نتایج تحقیق میر و اسپرنگر ( ،)1183نوگراها و آندریانی و ( ،)1181خاتون ( )1181که هرکدام به
بررسی سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم پرداخته اند.همخوانی دارد.
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سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

در این تحقیق اطالعات الزم جهت تائید فرضیهها از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است در نتیجه یکی از محدودیت
های تحقیق ،محدودیتهای ذاتی پرسشنامه است .درنتیجه ممکن است برخی از افراد از ارائه پاسخ واقعی خودداری کرده
و پاسخ غیر واقعی داده باشند.
عدم تعمیم نتایج به سایر سازمان ها به علت متفاوت بودن شرایط و محیط ها.
غیر قابل کنترل بودن متغییر ها و دخالت عوامل دیگر.
از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به محیط فیزیکی مراکز اشاره کرد؛ یعنی محلی که بتوان فعالیت های
مربوط به آموزش های مالی را اجرا کرد که از نظر شرایط مناسب باشد ،وجود ندارد .همچنین از محدودیتهای دیگر
میتوان به تعداد زیاد آزمودنیها در گروه اشاره نمود.
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A study of parents' information literacy on e-learning maturity
and the emergence of creativity of high school students
Abstract
The purpose of this study was to investigate the information literacy of parents on the maturity of
e-learning and the emergence of creativity of high school students. The research method used
was descriptive correlation. In the present study, the statistical population is 600 high school
students. The sample size is proportional to the number of people in the community is 234
people and the sampling method has been selected by simple random method. To collect data,
standard questionnaires have been used. In this study, standard questionnaires were used to
measure research variables. Pearson correlation and multivariate regression using SPSS 21
software were also used to analyze the data. The results of the main hypothesis showed that there
is a significant relationship between parents' information literacy on e-learning maturity and the
incidence of creativity of high school students. The results of sub-hypotheses showed that there
is a significant relationship between parents 'information literacy and e-learning maturity and
there is a significant relationship between parents' information literacy and creativity.
Keywords: Parents 'information literacy, e-learning maturity, students' creativity
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