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نيازسنجي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري
مساجد استان هرمزگان از ديدگاه مديران و اعضاء كانون ها

هاشم محمدي چمرداني•

چكيده
تحقيق حاضر به بررسى نياز هاى آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان از 
ديدگاه مديران و اعضاء كانون هامى پردازد، كه در پي يافتن پاسخ به دو سؤال پژوهشي است : 1 ـ نيازهاي 
آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان از ديدگاه مديرها و اعضاء كانون هاكدامند. 2 
ـ آيا بين ديدگاه مديران و اعضاء كانون ها نسبت به نيازهاي آموزشي مديرها تفاوتى وجود دارد. جامعه آماري 
پژوهش فوق 20120 نفر (20000نفر عضو و 120 نفر مدير) مي باشد كه  بر اساس جدول مورگان تعداد 469 
نفر (377نفر عضو و92 نفر مدير) به عنوان نمونه انتخاب شده است و نمونه گيري به صورت تصادفي ساده 
و خوشه اي انجام شده است و ابزار جمع آوري داده هاپرسشنامه مى باشد. همچنين تحقيق فوق به صورت 
توصيفى وداراى پايايى 90درصد است و البته نتيجه كلى كه از اين تحقيق به دست آمده شامل نيازهاى آموزشى 
مديران در زمينه مديريت فرهنگي، روابط عمومي، اصول مديريت، معارف ديني و اسالمي، برنامه ريزي 

اردوهاي زيارتي و تفريحي است. 
كليد واژه: نيازسنجي آموزشي، كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد  

مقدمه
      هر سازماني براي رسيدن به اهداف خود نياز به كاركنان آموزش ديده دارد. با توجه به پيشرفت 
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فن آوري و يافته هاي علمي جديد، علوم در تمامي زمينه ها پيشرفت كرده است و سازمان ها نيز جهت 
پيشبرد اهداف و توسعه فعاليت هايشان، دستاورد هاي علمي و فن آوري را به خدمت گرفته اند؛ در 
نتيجه سبك انجام دادن وظايف شغلي نيز تغيير يافته است و كاركنان ملزم به فراگيري آخرين 
يافته هاي علمي در زمينه وظايف شغليشان مي باشند. با اين وجود نقش محوري آموزش كاركنان 
در سازمان ها از جايگاه ويژه اي برخوردار است و سازمان هايي موفق ترند كه آموزش را به عنوان 
سرمايه گذاري مي نگرند نه هزينه. چنانچه دوره هاي آموزشي بر اساس نيازهاي كاركنان طراحي 
جلوگيري  سازمان  سرمايه  رفتن  هدر  و  هدف  بدون  آموزشي  دوره هاي  برگزاري  از  باشد،  شده 
خواهد شد و اجراي دوره هاي آموزشي زماني اثر بخش تر است كه بر مبناي نيازسنجي علمي و 
دقيق برنامه ريزي شده باشد. در كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد نيز برگزاري دوره هاي آموزشي 
برگرفته از نيازهاي آموزشي مديران ضروري است. و نتايج به دست آمده از اين تحقيق اطالعات 
مفيد و ارزنده اي در اختيار برنامه ريزان كانون هاى فرهنگى و هنرى قرار مي دهد و باعث اثر بخشي 

دوره هاي آموزشي به وسيله تطابق برنامه ها با نيازهاي مديران مي شود. 
هدف اساسي آموزش، كمك به سازمان جهت نيل به مقاصدش مي باشد. به عبارتي آموزش به 
دنبال توسعه صالحيت ها و شايستگي كاركنان و بهبود عملكرد آنها مي باشد. (حاجي كريمي ،1379: 270) 

آموزش كاركنان با تأكيد بر نيازهاي سازماني، شغلي و فردي درصدد است اهداف و مقاصد زير 
را براي بهينه سازي عملكرد سازماني و شغلي و همچنين رشد و اعتالي فردي محقق نمايد كه 

عبارتند از : (صدري، 1383 :30) 
كاركنان  كردن  آماده  كاركنان،  بالقوه  توانايي هاي  پرورش  و  بالفعل  اي  حرفه  توانايي  افزايش 
براي تصدي وظايف و مسئوليت هاي جديد، ارتقاي سطح دانش و آگاهي كاركنان، ارتقاي سطح 
مهارت هاي شغلي كاركنان، ايجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش هاي پايدار جامعه در كاركنان، 
افزايش رضايت شغلي و بهبود روحيه كاركنان،  افزايش قابليت انعطاف در كاركنان نسبت به اعمال 
روش هاي جديد و نو و استفاده از وسايل و تجهيزات مدرن و نيز سازگاري با تغييرات جديد 
سازماني، ايجاد و گسترش روحيه همكاري بين كاركنان به منظور تحقق اهداف سازمان، ايجاد 
زمينه هاي استفاده بهينه از منابع موجود انساني به منظور دستيابي به اهداف و سياستهاي سازمان، 
به هنگام سازي آموزش نيروي انساني به منظور ارتقاي سطح اطالعات و نيز ايجاد زمينه هاي رشد 
خالقيت و نوآوري در آن ها مى باشد. آموزش كاركنان فرايندي است كه داراي پنج مرحله زير 

مي باشد :
اولويت بندي  شناسائي،  از  پس  آموزشي،  نيازهاي  مرحله  اين  در   : آموزشي  نيازسنجي  ـ  الف 

مي شوند. 
دوره هاي  برگزاري  جهت  سازمان  توانايى  به  توجه  با   : آموزشي  برنامه ريزي  و  طراحي  ـ  ب 
آموزشي و مد نظر قرار دادن اولويت دوره ها، مقدمات اجراي دوره ها از قبيل بودجه، محل برگزاري، 

اساتيد، محتوي دوره ها، شرايط شركت كنندگان و غيره پيش بيني هاي الزم به عمل مى آيد. 
ج ـ اجراي دوره هاي آموزشي : دوره هاي آموزشي مطابق با موارد برنامه ريزى شده، برگزار مي 
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شود. 
دـ  نظارت بر اجراي دوره ها: كارشناس مسؤالن آموزش بر اجراي دوره هانظارت مي كنند تا بدين 

وسيله دوره هامطابق با اهداف از قبل تعيين شده برگزار شود. 
هـ ـ ارزشيابي : نتايج دوره هامورد ارزشيابي و ميزان حصول به اهداف نيز مورد سنجش قرار              
مي گيرد. از نتايج ارزشيابي جهت بهبود دوره هاي آموزشي آتي استفاده مي شود. با توجه به فرايند 
فوق به اين نتيجه مي رسيم كه نيازسنجي آموزشي بنيادي ترين و اولين ركن آموزش اثربخش 
مي باشد چنانچه به صورت علمي انجام نگيرد و دوره هاي آموزشي متناسب با نيازهاي آموزشي 
كاركنان نباشد تاثير چنداني در وظايف و روند كاري كاركنان نخواهد داشت و بدين وسيله منابعي 

كه سازمان صرف برگزاري دوره هاي آموزشي مى كند به هدر خواهد رفت. 
خصوص  در  گيري  تصميم  جهت  را  ريزان  برنامه  و  مديران  آموزشي،  نيازهاي  بندي  اولويت 
برگزاري دوره هاي آموزشي ضروري سازمان ياري مي كند. همچنين مي توان محتواي آموزشي را 
متناسب با نيازهاي آموزشي طراحي كرد.  در پژوهش حاضر نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي 
فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان شناسايي و اولويت بندي شده اند تا بدين وسيله مبنايي 

جهت برگزاري دوره هاي آموزشي اثر بخش براي آنان باشد. 
اهداف اين تحقيق به شرح زير مي باشند:        

اهداف كلي
ـ نياز سنجي آموزشي  مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان از ديدگاه مديران 

و اعضاء.
ـ ارايه پيشنهادهاى  الزم براي تدوين دوره هاي آموزشي بر اساس نيازهاي احصاء شده 

اهداف ويژه
ـ مشخص كردن نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان. 

ـ مشخص كردن اولويت نيازهاي مذكور. 
مشخص كردن تفاوت هاي موجود بين ديدگاه هاي مديران و اعضاء كانون هادر زمينه نيازهاي 

آموزشي مديران كانون ها.
سوال هاى پژوهشي به شرح زير مي باشند:

1-ـ نيازهاي آموزشى مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان از ديدگاه مديران 
و اعضاء كانون هاكدامند ؟

2ـ آيا بين ديدگاه مديران و اعضاء كانون هانسبت به نيازهاي آموزشى مديران كانون هاتفاوت 
وجود دارد ؟
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مباني نظري
پيشينه تحقيق: برخي از تحقيقات انجام شده در زمينه نيازسنجي آموزشي به شرح زير مي باشد :

انجام  ايالم،  استان  دبستان هاي  مديران  آموزشي  نيازسنجي  عنوان،  با  تحقيقي   (1381) بازدار، 
داده است كه نتايج تحقيق وي بدين شرح است : 1 ـ در تمام زمينه هاي هفتگانه (ارايه خدمات 
حمايتي به دانش آموزان، برقراري ارتباط مؤثر بين مدرسه و جامعه، فراهم سازي تسهيالت و 
تجهيزات مدارس، انجام امور اداري و مالي، برنامه ريزي درسي، نظارت بر تدريس و ارايه خدمات 
پشتيباني به معلمان با 99 درصد اطمينان نياز وجود دارد. 2 ـ بين نيازهاي آموزشي زنان و مردان، 
دارندگان مدرك تحصيلي مختلف، گروه هاي داراي پست هاى مديريتى مختلف بودند در هيچ كدام 
از زمينه هاي مذكور در سطح 95 درصد اطمينان تفاوت معني داري وجود ندارد. 3 ـ بين نيازهاي 
آموزشي گروه هاي داراي رشته هاي تحصيلي مختلف تنها در زمينه ارايه خدمات پشتيباني به كاركنان 
در سطح 95 درصد اطمينان تفاوت معني دار وجود ندارد. 4- بين نيازهاي آموزشي گروه هاي سني 
مختلف تنها در دو زمينه نظارت بر تدريس معلمان و ارايه خدمات پشتيباني در سطح 99 درصد 

اطمينان تفاوت معني دار وجود دارد. 
باشي، (1382)، تحقيقي با عنوان نيازسنجي آموزشي كاركنان خدمات آموزشي دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالي شهر تهران انجام داد و در تحقيقش نيازهاي آموزشي كاركنان خدمات آموزشي را در 
زمينه دانش و اطالعات حرفه اي، نگرش هاو طرز تلقي هاي حرفه اي بررسي كرد كه نتايج تحقيق 
وي بدين شرح مي باشد: هيچ رابطه معني داري بين سه خرده مقياس دانش، مهارت و نگرش با 
تأكيد بر سن و جنس يافت نشده است و سطح سواد كاركنان از جمله عوامل اثرگذار بر نيازهاي 

آموزشي آنان بود. 
سيد حسيني، (1379) تحقيقي با عنوان بررسي نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري 
مساجد كل كشور از ديدگاه خود آنان، انجام داده است و نتايج تحقيق وي نشان مى دهد كه نيازهاي 
آموزشي  نياز  از:  عبارتند  اولويت  ترتيب  به  مساجد  هنري  فرهنگي  كانون هاي  مديران  آموزشي 
عقيدتي، نيازهاي آموزشي مرتبط با چگونگي برگزاري جشن ها و فعاليت هاي فرهنگي (شب شعر 
و مولود خواني)، برنامه ريزي كانون ها، روانشناسي مخاطبان كانون ها، نحوه جذب و مشاركت افراد، 

برگزاري مسابقه هاى علمي مذهبي و كتابداري مى باشد.
ذوالقدر، (1383)، تحقيقي را با عنوان بررسي نيازهاي آموزشي معلمان شيمي مقطع متوسطه شهر 
قزوين در زمينه روش هاو فنون تدريس، انجام داده است و در اين تحقيق نيازهاي آموزشي دبيران 
شيمي مقطع متوسطه را در موارد طراحي برنامه تدريس، الگوها و روش هاي تدريس، رسانه هاي 
آموزشي مناسب تدريس درس شيمي مقطع متوسطه، روشهاي ارزشيابي مناسب و ارتباط با دانش 
آموز مقطع متوسطه مورد بررسي قرار داده است كه نتايج تحقيق وي بدين شرح است: 1ـ  نيازهاي 
آموزشي معلمان در تمام خرده مقياس هاي طراحي، الگو و روش هاي تدريس، روش هاي  ارزشيابي، 
ارتباط با دانش آموز به غير از رسانه ها آموزشي در سطح 95 درصد اطمينان مورد پذيرش بوده 
است. 2 ـ بين نيازهاي آموزشي با  مدرك تحصيلي به غير از خرده مقياس طراحي تدريس، الگو و 
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روش هاي تدريس معلمان شيمي در سطح 95 درصد اطمينان مورد تاييد قرار گرفت. 3ـ اولويت هاي 
نيازها به ترتيب عبارتنداز : 1ـ رسانه هاي آموزشي 2ـ الگو و روش هاي تدريس 3ـ ارزشيابي 4ـ 
طراحي تدريس  5ـ ارتباط با دانش آموز هر پنج خرده مقياس در سطح 95 درصد مورد تائيد قرار 
گرفتند. 4- نيازهاى آموزشى معلمان شيمى با تاكيد بر جنسيت، رشته تحصيلى، سن و سابقه تدريس 
در سطح 05/ 0  داراى تفاوت معنى دار نبوده است، ولى نيازهاى آموزشى با تأكيد بر مدرك تحصيلى 

فقط در خرده مقياس هاى طراحى، الگوها و روش هاى تدريس تفاوت معنى دارى داشته است.

 چهارچوب نظري تحقيق
نيازهاي آموزشي عبارت است از تغييرهاى مطلوبي كه در فرد يا افراد از نظر دانش، مهارت و يا 
رفتار، بايد به وجود آيد تا فرد يا افراد مزبور بتوانند وظايف و مسئوليت هاي مربوط به شغل خود را 
در حد مطلوب، قابل قبول و منطبق با استانداردهاي كاري انجام داده و در صورت امكان زمينه هاي 

رشد و تعالي افراد را در ابعاد مختلف به وجود آورد. (محمدي ،1382: 31)
     اغلب صاحب نظران نياز آموزشي كاركنان را به عنوان فاصله يا شكاف بين وضع مطلوب و 
موجود در زمينه عملكرد و ساير الزام هاى شغلي كاركنان بيان داشته اند. پاره اي نيز آن را به مفهوم 
نقصان تعريف كرده اند. بر اساس اين تعاريف، شناسايي نيازهاي آموزشي معادل شناخت فقدان، 
كاستي يا زمينه هاي گسترش دانش، مهارت و نگرش هاي مرتبط با عملكرد رضايت بخش شغلي 

است. (عباس زادگان و ترك زاده ،1379: 59)
يكى از متداول ترين تعاريف ارايه شده از مفهوم نياز تعريف آن به عنوان خواست يا ترجيح هاى 
افراد است.به عبارت روشن خواسته هاى افراد در زمينه هاى گوناگون، نيازهاى آنان را تشكيل 

مى دهد. (سوريانو،1955:74 به نقل از فتحى واجارگاه 1383  : 100-99)
برتن و مريل بر اين باورند كه نيازسنجي به طور كلي عبارت است از فرايندي نظامدار براي 
اولويت هابراي  تعيين  نهايت  در  هدف هاو  و  موجود  وضع  بين  فاصله  شناسايي  اهداف،  تعيين 
مي گويد:  نيازسنجي  تعريف  در  سوآرز(1996)  همچنين   .(Burrton&Merrill. 1977. P:22)عمل
نيازسنجي در زمينه تعليم و تربيت فرآيند جمع آوري و تحليل داده هااست كه منجر به شناسايي 
نيازهاي افراد، گروه ها، موسسه ها، جامعه محلي و جامعه به طور كلي مي شود، از اين رو كاربرد 
اصلي نيازسنجي مي تواند متمركز بر شناسايي نيازهاي دانش آموزان، نيازهاي آموزشي ضمن خدمت 
معلمان و تعيين نيازهاي آتي نظام آموزش محلي، محلي منطقه اي و ملي باشد. (فتحي و اجارگاه ،25: 1382)

با  بايست  مي  كه  كيفي  و  كمي  تغييرهاى  دادن  تشخيص  از  است  عبارت  آموزشي  نيازسنجي 
استفاده از برنامه آموزشي و كار آموزي در نحوه انجام دادن فعاليت هاي كارمند به وجود آيد تا 

بهترين نتيجه از كار او حاصل شود (خلود، 1369 : 59 ) 
فرآيند جمع آوري داده هاو تحليل وضع موجود سازمان، شغل و فرد، همچنين مقايسه و تعيين 
فاصله دانش، نگرش و مهارت فرد نسبت به وضع مطلوب به ترتيب اولويت را نيازسنجي آموزشي 

گويند. (رضوي، 1382 :38)
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در اين تحقيق از فنون نيازسنجي آموزشي تحت عنوان فن دلفي استفاده شده است. دالكي و هلمر 
در 1963 در مقاله اي با عنوان «كاربرد تجربي روش دلفي براي استفاده كارشناسان»، روش دلفي 
را پيشنهاد كردند. البته فن دلفي را از اوايل دهه 1950 گروهي از محققان شركت راند براي تركيب 
نظرهاي فردي و يافتن بهترين نظرهاي مورد قبول همه به كار بردند. (يمني،1382 :119). از تكنيك دلفي 
براي دستيابي به توافق جمعي هنگامي استفاده مي شود كه حضور جمع در جلسات ميسر نباشد. 
(كافمن و هرمن، 1374: 9). اين فن يك روش نگرش سنج است و كاربرد آن در مطالعه هاى نيازسنجي 
آموزشي مي تواند بدين صورت باشد كه ابتدا پرسشنامه اوليه اي ساخته مي شود و از افراد مورد 
مطالعه خواسته مي شود تا فهرستي از نيازها را در خصوص موضوع مشخصي از ديدگاه خودشان 
ارايه نمايند، سپس فرد يا گروه نيازسنج، مجموعه نيازهاي ارايه شده را تلفيق نموده و پرسشنامه 
ديگري كه در برگيرنده فهرست جامعي از نيازها است؛ مي سازد و دوباره جهت نظر خواهي براي 
گروه مورد مطالعه ارسال مي كند و در نهايت پس از جمع آوري پرسشنامه ها، ترتيب و اولويت 

بندي نيازها با توجه به پاسخ هاي ارايه شده مشخص مي شود. 

روش شناسى
جامعه، نمونه و روش نمونه گيري: جامعه آماري شامل كليه مديران و اعضاء كانون هاي فرهنگي 
هنري مساجد استان هرمزگان (تعداد 20000 نفر عضو و 120 نفر مديركانون) مي باشد. روش نمونه 
گيري مورد استفاده در اين تحقيق، تصادفي ساده و خوشه اي است و جهت تعيين حجم نمونه  از 
جدول مورگان استفاده شده است كه مطابق اين جدول تعداد 377 نفر عضو و 92 نفر مدير (در 

مجموع 469 نفر) به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.

روش تحقيق، روش و ابزارهاي جمع آوري داده ها
روش تحقيق توصيفي مى باشد. در اين تحقيق از فن دلفى كه يك فن نگرش سنج است استفاده 
شده است و مراحل كار بدين صورت است كه بر اساس فن دلفى پرسشنامه باز پاسخ تهيه شده 
است و جهت شناسايى نيازهاى آموزشى بين اعضاء نمونه تحقيق توزيع و پس ازمدت دو هفته 
پرسشنامه ها جمع آورى شد. و در نهايت پرسشنامه نهايي كه شامل ليستى از نيازهاى آموزشى 
مديران كانون هااست تنظيم شد كه داراى دو بخش  است، بخش اول شامل مشخصه هاى فردي 
پاسخگويان و بخش دوم شامل تعداد 29 گويه با مقياس پنج گانه ليكرت به ترتيب ازباال به پايين، 
«خيلي زياد» با اميتـاز 5، «زياد» امتياز 4، «متوسط» امتياز 3، «كم» امتياز 2، «خيلي كم» امتياز 1 
مي باشد، و جهت اولويت بندى نيازهاى آموزشى  پرسشنامه در طي سه هفته بين اعضاء نمونه 
تحقيق توزيع و جمع آوري شد. واين تحقيق در اواخر سال 1387به اتمام رسيده است. در اين 
تحقيق جهت روا سازي پرسشنامه نهايي، پرسشنامه مورد نظر به تعدادي  از اساتيد دانشگاه و 
اساتيد حوزه ارايه شد تا گويه هايي  كه درك آنها يكسان  نبوده و داراي ابهام  مي باشند؛ مشخص 
كنند و همچنين در خصوص جامع و كامل بودن محتواي  پرسشنامه و ارتباط دقيق آن با هدف  
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آزمون اظهار نظر كنند، سپس از نقطه نظرهاى آنها جهت اصالح پرسشنامه استفاده الزم به عمل 
آمد، همچنين جهت تعيين پايايي پرسشنامه نهايي از روش آلفاي كرو نباخ استفاده شده است و در 

نهايت پايايي آزمون برابر با 90 درصد بدست آمد. 
روش تجزيه و تحليل داده ها: در اين تحقيق روش هاي آماري مورد استفاده عبارتند از : آمار 
توصيفي شامل ميانگين، انحراف معيار، درصد، فراواني و آمار استنباطى شامل روش هاي آماري 
فريد من و يومان ويتني و سطح معنى دارى آلفاى 0/05 مى باشد و همچنين جهت تجزيه و تحليل 

داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

نتايج و يافته ها
درصد)و  و  فراواني(فراواني  توزيع  از  تحقيق  اول  سؤال  به  پاسخگويي  جهت  بخش  اين  در 
شاخص هاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) براي كليه گويه هااستفاده شده است كه ميانگين هاي 
به دست آمده نشان مى دهد نمونه هاي تحقيق در تمامي گويه ها، اهميت نيازهاي آموزشي مديران           
كانون هاي فرهنگي هنري  مساجد را در حد زياد رو به باال تشحيص دادند و جهت بررسي ديدگاه 
اعضاءو مديران با استفاده ازآزمون فريد من در ابتدا ديدگاه مديران و پس از آن ديدگاه اعضا به 
تفكيك مورد بررسي قرار گرفت و سپس ديدگاه مديران و اعضاء بررسي شد و با توجه به معني 
داري اختالف ميانگين رتبه هاي گويه هاي نيازهاي آموزشي عمومي در سطح0/05 (مقدارp محاسبه 
شده p)0/05) (0/000<،نيازهاي آموزشي به ترتيب ميانگين رتبه هاي به دست آمده اولويت بندي 

شد0(جدول شماره1) 
اصول  عمومي2-  روابط  از:1-  گويه هاعبارتند  ترتيب  كانون هابه  مديران  آموزشي  نيازهاي 
جامعه  فرهنگي6-  مديريت  زمان5-  مديريت  ها4-  گردهمايي  همايش هاو  مديريت  مديريت3- 
شناسي فرهنگي7- آگاهي هاي سياسي8- آسيب شناسي اجتماعي9- آشنايي با اديان و مذاهب10- 
تاريخ ايران و جهان11- معارف ديني و اسالمي12- روانشناسي كودك و نوجوان 13- روانشناسي 
 -17 تربيتي  روانشناسي   -16 ارتباطات  روانشناسي   -15 اجتماعي  روانشناسي  شخصيت14- 
روش هاي مشاوره و راهنمايي 18- برنامه ريزي اردوهاي زيارتي و تفريحي 19- برنامه ريزي و 
اجراي مراسم هاي مذهبي 20- كتابداري 21- آشنايي با وسايل سمعي و بصري 22- فن بيان و 
آيين سخنوري 23- روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي و امور فرهنگي 24- روش هاي تدوين 
مقاله تحقيقي 25- آشنايي با قانون اساسي 26- آشنايي با مفاهيم پايه كامپيوتر27- آشنايي با ويندوز 

28- آشنايي با word(تايپ بوسيله كامپيوتر) 29- آشنايي با اينترنت
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جدول شماره1: نتاج آزمون فريد من در خصوص نيازهاي آموزشي
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مديران كانون هاى فرهنگى- هنرى از ديدكاه مديران،اعضاء، مديران و اعضاء
جهت پاسخگويي به سوال دوم تحقيق از آزمون يو مان ويتني استفاده شد كه با توجه به مقدار 
يو به دست آمده و اين كه مقدارp بدست آمده بيشتر از 0/05 مى باشد (p) 0/05> مي توان مطرح 
نمود كه در زمينه نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد تفاوت معني داري 

وجود ندارد. (جدول شماره2)   

جدول شماره2: نتيجه آزمون يومان و يتني در مورد بررسي تفاوت بين ديدگاه مديران و اعضاء 
كانون هادر خصوص نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان

نتيجه گيري
نمونه هاي تحقيق در تمامي گويه ها، اهميت نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري 

مساجد استان هرمزگان را در حد زياد رو به باال تشخيص دادند. 
نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان از ديدگاه مديران و 

اعضاء كانون هاشناسايي و اولويت بندي شده است. 
در بررسي ديدگاه مديران كانون ها، اعضاء به تفكيك و همچنين ديدگاه مديران و اعضاء كانون هابه 
طور توأم به اين نكته پي مي بريم كه هر سه گروه (مديران، اعضاء و مديران و اعضاء) نيازهاي 
آموزشي گويه هاي 1- روابط عمومي2- اصول مديريت 5 - مديريت فرهنگي 11- معارف ديني و 
اسالمي  19- برنامه ريزي و اجراي مراسم هاي مذهبي در بين اولويت هاي يكم تا دهم قرار دادند. 
    در پاسخ به سؤال دوم تحقيق مبني بر اين كه آيا بين ديدگاه مديران و اعضاءكانون هادر خصوص 
نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان هرمزگان تفاوت وجود دارد؛ 

نتيجه به دست آمده اين است كه بين ديدگاه مديران و اعضاء كانون هاتفاوت وجود ندارد.
   يافته هاي جانبي تحقيق نشان داد كه بين ديدگاه نمونه تحقيق برحسب جنسيت، بين ديدگاه مردان 
و زنان در خصوص نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان هرمزگان 

تفاوت وجود ندارد.

پيشنهادهاى اجرايي
1ـ از نتايج اين تحقيق در برنامه ريزي دوره هاي آموزش مديران كانون ها استفاده شود. 
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2 ـ در برنامه ريزى دوره هاي آموزشي به اولويت بندي نيازهاي آموزشي توجه شود. 
3ـ پس از برگزارى دوره هاى آموزشى جهت تعيين اثر بخشى دوره هااز مديران نظر سنجى شود. 

4- با توجه به اين كه در بررسي ديدگاه مديران كانون ها، اعضاء كانون هابه تفكيك و همچنين ديدگاه 
مديران و اعضاء كانون هابه طور توأم به اين نكته پي برديم كه هر سه گروه(مديران، اعضاء و مديران 
و اعضاء) نيازهاي آموزشي گويه هاي 1- روابط عمومي2- اصول مديريت 5- مديريت فرهنگي 
11- معارف ديني و اسالمي 19-برنامه ريزي و اجراي مراسم هاي مذهبي در بين اولويت هاي يكم 
تا دهم قرار دادند، برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي برگرفته از اين نيازها از اولويت و 

اهميت ويژه اي برخوردارهستند.
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