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 مقدمه

 درمان با ماه مبارک رمضان نگی کشور همه ساله همزهاه قرآن کریم به عنوان یک رویداد مهم در حیات فرنمایشگ

یکی از بخش های  های متعدد و متنوعی جهت ارتقا معنویت و دینداری در بین آحاد جامعه برگزار می گردد.بخش

خش عفاف و حجاب با جدیت و عرضه محصوالت حوزه عفاف و حجاب است. در این دوره نیز ب اصلی این رویداد مهم،

در فضایی به  مصلی امام خمینی )ره( دماه درخردا خ هشتم الی بیست و ششمتر از سال های گذشته از تاریمتمایز

با استقبال وسیع مردمی نمایشگاه که تا روز آخر  آغاز نمودغرفه کارش را 173با مشارکت  ،متر مربع 6500مساحت

دترین تولیدات جدی تولیدکننده و توزیع کننده محصوالت عفاف و حجاب که به معرفی طراح، 173روبه رو بود. حضور 

 مهم تلقی می شد. این رویدادعمالً مهمترین و اصلی ترین بخش  ،و محصوالت خود پرداختند

، آگاهی از نقاط ضعف ارزیابی نظرات آنان کسب اطالع از دیدگاه غرفه داران،کارگروه ساماندهی مد و لباس به منظور 

سنجی از غرفه نظرتوزیع فرمهای پرسشنامه و م به اقدا و قدرت بخش مذکور و دستیابی به علمی ترین نتیجه ممکن

تی سیاستگذاری و برنامه ریزی آدیدگاه های آنها برای برگزاری نمایشگاه های از نظرات و با بهره گیری تا  نمود داران

 . شایسته تری انجام دهد

ا مراجعه حضوری از است که پرسشگر بگزارش نتایج مربوط به نظرات و دیدگاههای غرفه داران  آنچه پیش روست

در این فرآیند تمامی غرفه های بخش  طریق مصاحبه به تکمیل فرمها پرداخته است. جامعه آماری در نظرگرفته شده

  شود.را شامل میعفاف و حجاب بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 
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آمار توصیفیـ   

پیشنهادات و انتقادات غرفه دارانـ   

 ه گزارشـ خالص

 ـ پرسشنامه
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 آمار توصیفی:

جنسیت -1  

جدول توزیع فراوانی غرفه داران بر حسب جنسیت-1-1  

تجمعی درصد فراوانی تعداد   طبقات پاسخ 

3/65  مرد 113 

7/34  زن 60 

 کل 173 100

 

غرفه داران بر حسب جنسیت نمودار توزیع فراوانی -2-1  
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میزان تحصیالت-2  

راوانی غرفه داران بر حسب میزان تحصیالتجدول توزیع ف-1-2  

 طبقات پاسخ تعداد فراوانی درصد تجمعی

 زیر دیپلم 19 11

1/34  دیپلم 59 

5/7  کاردانی 13 

1/34  کارشناسی 59 

3/13  کارشناسی ارشد و باالتر 23 

 مجموع 173 100

 

 

نمودار توزیع فراوانی غرفه داران بر حسب میزان تحصیالت-2-2  
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سن-3  

غرفه داران بر حسب سن جدول توزیع فراوانی-1-3  

 گروههای سنی تعداد فراوانی درصد

1/8  14 24-20  

9/17  31 29-25  

3/24  42 34-30  

8/20  36 39-35  

1/8  14 44-40  

4/10  18 49-45  

4/6  11 54-50  

4 7 59-55  

 مجموع 173 100

  

نمودار توزیع فراوانی غرفه داران برحسب سن-2-3  
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 حوزه جغرافیای فعالیت-4

 جدول توزیع فراوانی غرفه داران بر حسب حوزه جغرافیای فعالیت-1-4

 درصد تعداد فراوانی مکان فعالیت

 5/96 167 تهران

 5/3 6 شهرستان

 100 173 مجموع

 

نمودار توزیع فراوانی غرفه داران بر حسب حوزه جغرافیایی فعالیت-4-2  
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داران از فرآیند ثبت نام دی غرفهمیزان رضایتمن-5  

جدول توزیع میزان رضایتمندی غرفه داران از فرآین ثبت نام-5-1  

 طبقات پاسخ تعداد فراوانی درصد

 خیلی خوب 45 26

4/32  خوب 56 

7/23  متوسط 41 

7/8  کم 15 

2/9  خیلی کم 16 

 مجموع 173 100

 

فرآیند ثبت نام نمودار توزیع فراوانی میزان رضایتمندی غرفه داران از-5-2  
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اطالع رسانی برگزاری در نمایشگاهسطح رضایتمندی غرفه داران از نحوه -6  

جدول توزیع میزان رضایتمندی غرفه داران از نحوه اطالع رسانی برگزاری نمایشگاه-6-1  

 طبقات پاسخ تعداد فراوانی درصد

1/19  خیلی خوب 33 

5/18  خوب 32 

7/27  متوسط 48 

2/16  کم 28 

5/81  خیلی کم 32 

 مجموع 173 100

 

میزان رضایتمندی غرفه داران از نحوه اطالع رسانی برگزاری نمایشگاه نمودار توزیع فراوانی-6-2  
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میزان رضایت از هزینه پرداختی بابت غرفه ها-7  

جدول توزیع فراوانی میزان رضایت از هزینه پرداختی بابت غرفه ها-7-1  

پاسخطبقات  تعداد فراوانی درصد  

2/20  خیلی خوب 35 

 خوب 38 22

2/31  متوسط 54 

3/17  کم 30 

2/9  خیلی کم 16 

 مجموع 173 100

 

توزیع فراوانی میزان رضایت از هزینه پرداختی بابت غرفه ها نمودار-7-2  
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اسالمی-در تشویق طراحان و تولیدکنندگان حوزه لباس ایرانی ثیر برگزاری نمایشگاهمیزان تأ-8  

اسالمی-ول توزیع فراوانی میزان تاثیر برگزاری نمایشگاه در تشویق طراحان و تولیدکنندگان در حوزه لباس ایرانیجد-8-1  

 طبقات پاسخ تعداد فراوانی درصد

3/54  خیلی خوب 94 

3/28  خوب 49 

 متوسط 19 11

5/3  کم 6 

9/2  خیلی کم 5 

 مجموع 173 100

 

اسالمی-برگزاری نمایشگاه در تشویق طراحان و تولیدکنندگان در حوزه لباس ایرانی توزیع فراوانی میزان تاثیر نمودار-8-2  
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میزان رضایت از جانمایی غرفه-9  

جدول توزیع فراوانی میزان رضایت از جانمایی غرفه-9-1  

 طبقات پاسخ تعداد فراوانی درصد

7/8  خیلی خوب 15 

 خوب 26 15

8/20  متوسط 36 

9/13  کم 24 

6/41 لی کمخی 72   

 مجموع 173 100

 

توزیع فراوانی میزان رضایت از جانمایی غرفه نمودار-9-2  
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داران از استقبال بازدیدکنندگان میزان رضایت غرفه-10  

جدول توزیع فراوانی میزان رضایت غرفه داران از استقبال بازدیدکنندگان-10-1  

 طبقات پاسخ تعداد فراوانی درصد

8/9  خیلی خوب 17 

1/23  04  خوب 

6/26  متوسط 46 

 کم 38 22

5/18  خیلی کم 22 

 مجموع 173 100
 

میزان رضایت غرفه داران از استقبال بازدیدکنندگان نمودار توزیع فراوانی-10-2  
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مایت کارگروه ساماندهی مد و لباسمیزان رضایت غرفه داران از مدیریت و ح-11  

ان از مدیریت و حمایت کارگروه ساماندهی مد و لباسجدول توزیع فراوانی میزان رضایت غرفه دار-11-1  

 طبقات پاسخ تعداد فراوانی درصد

5/33  خیلی خوب 58 

 خوب 45 26

2/20  متوسط 35 

9/6  کم 12 

3/13  خیلی کم 23 

 مجموع 173 100

 

لباستوزیع فراوانی میزان رضایت غرفه داران از مدیریت و حمایت کارگروه ساماندهی مد و  نمودار-11-2  
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داران از ساعت شروع کار نمایشگاهمیزان رضایت غرفه -12  

میزان رضایت غرفه داران از ساعت شروع کار نمایشگاه جدول توزیع فراوانی-12-1  

 طبقات پاسخ تعداد فراوانی درصد

4/43  خیلی خوب 75 

 خوب 71 41

8/5  متوسط 10 

9/2  کم 5 

 خیلی کم 12 7

 مجموع 173 100

 

میزان رضایت غرفه داران از ساعت شروع کار نمایشگاه ر توزیع فراوانینمودا-12-2  
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ه داران از ساعت پایان کارنمایشگاهمیزان رضایت غرف-13  

میزان رضایت غرفه داران از ساعت پایان کارنمایشگاه جدول توزیع فراوانی-13-1  

 طبقات پاسخ تعداد  فراوانی درصد

6/41  خیلی خوب 72 

3/35  خوب 61 

1/8  متوسط 14 

2/5  کم 9 

8/9  خیلی کم 17 

 مجموع 173 100

 

میزان رضایت غرفه داران از ساعت پایان کارنمایشگاه نمودار توزیع فراوانی-13-2  
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ه داران از خدمات رفاهی نمایشگاهمیزان رضایت غرف-14  

جدول توزیع فراوانی میزان رضایت غرفه داران از خدمات رفاهی نمایشگاه-14-1  

 طبقات پاسخ تعداد فراوانی درصد

8/16  خیلی خوب 29 

 خوب 44 26

1/23  متوسط 41 

 کم 26 15

1/19  خیلی کم 33 

 مجموع 173 100

 

نمودار توزیع فراوانی میزان رضایت غرفه داران از خدمات رفاهی نمایشگاه-14-2  
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رضایت غرفه داران از نظافت سالن میزان-15  

میزان رضایت غرفه داران از نظافت سالن یجدول توزیع فراوان-15-1  

 طبقات پاسخ تعداد فراوانی درصد

1/34  خیلی خوب 59 

6/37  خوب 65 

9/17  متوسط 31 

 کم 7 4

4/6  خیلی کم 11 

 مجموع 173 100

نمودار توزیع فراوانی میزان رضایت غرفه داران از نظافت سالن-15-1  
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نان رضایت غرفه داران از نور سالمیز-16  

میزان رضایت غرفه داران از نور سالن جدول توزیع فراوانی-16-1  

 طبقات پاسخ تعداد فراوانی درصد

6/26  خیلی خوب 46 

1/34  خوب 59 

5/18  متوسط 32 

6/15  کم 27 

2/5  خیلی کم 9 

 مجموع 173 100

 

میزان رضایت غرفه داران از نور سالن توزیع فراوانی نمودار-16-2  
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ت غرفه داران از امنیت داخل سالنیمیزان رضا-17  

جدول توزیع فراوانی میزان رضایت غرفه داران از امنیت داخل سالن-17-1  

 طبقات پاسخ تعداد فراوانی درصد

 خیلی خوب 109 63

9/24  خوب 43 

4/6  متوسط 11 

5/3  کم 6 

3/2  خیلی کم 4 

 مجموع 173 100

 

ه داران از امنیت داخل سالننمودار توزیع فراوانی میزان رضایت غرف-17-2  
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غرفه داران پیشنهادات و انتقادات  

پیشنهادات الف(  

 ردیف عمده پیشنهادات تعداد فراوانی

غرفه دارانی که تولید کننده نیستند در نمایشگاه بعدی حضور نداشته  39

.باشند  
1 

 2 تعدا غرفه های پارچه فروش در نمایشگاه بعدی کاهش یابد 33

رفه ها متناسب با جانمایی غرفه ها اخذ گردد.هزینه غ 30  3 

 4 نمایشگاه در ایام غیر از ماه مبارک رمضان برگزار شود. 30

 

 ب( انتقادات

 ردیف عمده انتقادات تعدادفراوانی

 1 پخش نکردن بسته افطار 54

 2 نبود آبسرد کن در سالن 48

 3 نبود مخزن آبجوش 45

راهنمای بخش عفاف و حجاببه موقع نصب نشدن تابلوهای  42  4 

 5 تبعیض بازرسان بین غرفه ها در نحوه رسیدگی به تخلفات 25

 6 دیر تحویل دادن دستگاه های کارتخوان توسط بانک شهر 25
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 جمع بندی گزارش نظرسنجی از غرفه داران بخش عفاف و حجاب

در خصوص برگزاری نمایشگاه: )میزان رضایتمندی هدف اصلی از انجام این نظر سنجی کسب اطالع از نظرات غرفه داران 

از فرآیند ثبت نام، اطالع رسانی، سطح رضایت از هزینه پرداختی بابت غرفه ها، تاثیر برگزاری نمایشگاه در تشویق 

تولیدکنندگان، جانمایی غرفه ها، استقبال بازدیدکنندگان، سطح رضایت از مدیریت و حمایت کارگروه ساماندهی مد 

 ساعت شروع و پایان نمایشگاه، خدمات رفاهی، نظافت و نور سالن و امنیت داخل سالن( ولباس،

این پژوهش به صورت پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه می باشد و واحد تحلیل ما کل -1

 غرفه داران بخش عفاف و حجاب است.

 زن7/34-مرد3/65جنسیت:-2

 کارشناسی ارشد و باالتر3/13-کارشناسی1/34-کاردانی5/7-دیپلم1/34-ر دیپلمزی%11میزان تحصیالت:-3

 5/3شهرستان -5/96حوزه جغرافیایی فعالیت: تهران -4

 7/23درصد از غرفه داران میزان رضایت خود را خیلی زیاد و زیاد ارزیابی کردند.4/58میزان رضایت از فرایند ثبت نام:-5

 از غرفه داران میزان رضایت خود را )کم و خیلی( اعالم نمودند.درصد 9/17رضایت نسبی داشتند و 

میزان رضایتشان 7/27در از غرفه داران )خیلی زیاد و زیاد( ابراز کردند.6/37سطح رضایتمندی از نحوه اطالع رسانی:-6

 از غرفه داران در حد)کم و خیلی کم( بود.7/34در حد متوسط بود و سطح رضایتمندی 

خیلی -)کم27-)رضایت نسبی(2/31-خیلی زیاد(-)زیاد2/42دی غرفه داران از هزینه های پرداختی:میزان رضایتمن-7

 کم(

تاثیر برگزاری نمایشگاه ها در تشویق تولیدکنندگان لباس حوزه ایرانی اسالمی: از دیدگاه غرفه داران برگزاری -8

 اسالمی تاثیر گذار است.-یرانیدرصد در تشویق تولید کنندگان در حوزه لباس ا6/82نمایشگاه به میزان 

درصد غرفه داران از جانمایی غرفه شکایت داشتند و از  55رضایتمندی غرفه داران از جانمایی غرفه ها: بیش از -9

 از غرفه داران رضایت نسبی داشتند و مابقی ناراضی بودند.8/20نحوه جانمایی راضی نبودند. 

)کم و 5/40-)متوسط( 6/26 -)خیلی خوب و خوب(9/32دکنندگان:سطح رضایت غرفه داران از استقبال بازدی-10

 خیلی کم(

درصد از غرفه داران میزان  60نظر غرفه داران درباره مدیریت و حمایت کارروه سامندهی مد و لباس: نزدیک به -11

ن نموده و بقیه هم درصد از آنان نیز نظر خود را در حد متوسط بیا 20رضایت خود را )زیاد و خیلی زیاد( بیان نمودند.

 ابراز رضایت ننمودند.



گاه بین المللی قرآن کریم غرفه داران بخش عفاف و حجابنظرسنجی از  رد بیست و پنجمین نمایش  
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   بسمه تعالی
 ن نمایشگاه بین المللی قرآن کریمبخش عفاف و حجاب بیست و پنجمی پرسشنامه نظرسنجی از غرفه داران                       

ی و بررسی نظرات شما درباره نمایشگاه عفاف و حجاب کشور جهت ارزیاباز طرف کارگروه ساماندهی مد و لباس حاضر  مهپرسشنا سالم. بادار محترم: غرفه 

 سنجی  نظرگروه                   ید.دقت و حوصله به سئواالت پاسخ دهبا یم خواهشمند طراحی شده است.

  غرفه: مسئول مشخصات

 :..............سن -3 ................: تحصیالت میزان -2        □ مرد     □ زن: جنسیت -1

  □شهرستان                       □تهران: فعالیت جغرافیایی حوزه -5 ...............:..... فعالیت شروع  -4

  در چه سطحی م؟ نمایشگاه در شرکت برای نام ثبت فرایند از شما رضایتمندی میزان -5

 □ کم  خیلی       □ کم     □ متوسط     □ خوب    □خوب خیلی

 ه در چه حدی است؟ شگاینما یبرگزار یوه اطالع رساناز نح ی شماتمندیسطح رضا -6

 □خیلی کم            □کم         □متوسط            □زیاد        □ خیلی زیاد 

 چقدر رضایت دارید؟ ،که بابت غرفه پرداخت نمودید از هزینه ای -7

 □خیلی کم      □کم     □متوسط     □وب خ   □خیلی خوب  

 ایرانی باشد؟ـ اسالمی حوزه لباس ه عفاف و حجاب تا چه حدی می تواند مشوق طراحان و تولید کنندگان در برگزاری نمایشگا -8

 □خیلی کم      □کم     □متوسط     □خوب    □خیلی خوب 

 جایگاه غرفه خود در نمایشگاه چقدر رضایت دارید؟ از -9

 □خیلی کم      □کم    □متوسط     □خوب    □خیلی خوب   

 از استقبال بازدیدکنندگان از غرفه خود چه مقدار راضی هستید؟ -10

 □خیلی کم      □کم    □متوسط     □خوب    □خیلی خوب 

 ؟ چقدر استگروه ساماندهی مد و لباس رضایت شما از مدیریت و حمایت کار -11

 □خیلی کم      □کم     □متوسط     □خوب    □خیلی خوب 

 خیلی کم کم متوسط خوب خیلی خوب موارد

      ساعت شروع کار نمایشگاه

      ساعت پایان کار نمایشگاه 

      خدمات رفاهی نمایشگاه

      نظافت سالن 

      نورسالن

      امنیت داخل سالن

 فرمایید: انیب را  شگاهیقوت نماضعف و کمبود و یا قاط ن -12      

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 


