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دبيران دوره دوم متوسطه  توانمندسازیبررسي رابطه بين آموزش الکترونيکي با 

 منطقه انزل شهرستان اروميه
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 چکيده

رستان ارومیه بود که دبیران دوره دوم متوسطه منطقه انزل شه توانمندسازیموضوع پژوهش رابطه میان آموزش الکترونیکی و 

، اثربخشی، معناداری و اعتماد و اطمینان انجام خودمختاری، کارآمدیبا هدف تبیین رابطه آموزش الکترونیکی معلمان با خود 

شده است. روش تحقیق، توصیفی با تأکید بر همبستگی است. جامعه آماری شامل دبیران متوسطه دوم شهر ارومیه در سال 

تصادفی  یریگ نمونه صورت بهمرد( و  01زن و  01دبیر )011که با استفاده از جدول مورگان،  باشند می0011-0611تحصیلی 

با استفاده از پرسشنامه استاندارد اسپریتزر و اطالعات  توانمندسازینمونه انتخاب شدند. اطالعات  عنوان بهنسبی  ای طبقه

مقیاس پرسشنامه  0شد. ضریب آلفای کرونباخ برای  آوری جمعآموزش الکترونیکی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 

%بدست آمد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پژوهش 30و ضریب همبستگی پرسشنامه آموزش الکترونیکی  36/1توانمندسازی 

 و خودمستقل نشان داد بین آموزش الکترونیکی  t با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و

رابطه وجود دارد، بین  ٪10در سطح اطمینان  و خودمختاریکارآمدی رابطه وجود دارد، همچنین بین آموزش الکترونیکی 

رابطه وجود  ٪10در سطح اطمینان  و معناداریآموزش الکترونیکی و اثرگذاری رابطه وجود ندارد، بین آموزش الکترونیکی 

اختی )جنس، سابقه خدمت و تحصیالت( بین آموزش الکترونیکی تفاوتی وجود جمعیت شن های مؤلفهدارد. همچنین به لحاظ 

به لحاظ سابقه خدمت  توانمندسازیبه لحاظ )جنس و تحصیالت( تفاوت معنادار وجود ندارد، ولی بین  توانمندسازیندارد، بین 

 تفاوت وجود دارد. 

 

 ، دبیرانتوانمندسازیآموزش الکترونیکی، های کليدی:  واژه

 



تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

 036 -077، صفحات 0011 تابستان ،2 شماره ،7 دوره

 

 

 

 


