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 مقدمه:

با ماه مبارک رمضان در نمایشگاه قرآن کریم به عنوان یک رویداد مهم در حیات فرهنگی کشور همه ساله همزمان 

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

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

تم الی بیست و ششم خردادماه در مصلی امام خمینی )ره( در فضایی به متمایزتر از سال های گذشته از تاریخ هش

روبه رو  گستردهغرفه کارش را آغاز نمود که تا روز آخر نمایشگاه با استقبال 173متر مربع، با مشارکت  6500مساحت

لیدات و طراح، تولیدکننده و توزیع کننده محصوالت عفاف و حجاب که به معرفی جدیدترین تو 173بود. حضور 

این نمایشگاه طبق سنوات  محصوالت خود پرداختند، عمالً مهمترین و اصلی ترین بخش این رویداد مهم تلقی می شد.

 . گذشته جدیدترین آثار و طرح های حوزه عفاف و حجاب را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد

ه مخاطبان پیرامون مواردی نظیر نحوه برگزاری به منظور کسب اطالع از دیدگا کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

در سطحی گسترده اقدام به نظرسنجی ، میزان اثرگذاری نمایشگاه در ترویج عفت و حجاب و ... نحوه مدیریت نمایشگاه،

ید زاری دوره های آتی استفاده نمادر امر سیاستگذاری و برنامه ریزی برای برگ تا از نتایج و یافته های بدست آمده کرد

 ا مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.ر ههای بازدیدکنندگاناین گزارش نتایج مربوط به نظرات و دیدگا که

بخش عفاف و حجاب بیست و پنجمین نمایشگاه  سال به باال(15)مرد و زن از  بازدیدکنندگان جامعه آماری این طرح

 بین المللی قرآن کریم را در بر می گیرد.

خرداد ماه اجرا 26الی8از مورخه 24الی17با شروع نمایشگاه در ماه مبارک رمضان یعنی از ساعت  این پژوهش همزمان

 گردید.

نفر تعیین شده 1200فزایش دقت نمونه ها نسبت به ادوار قبل با هدف ا این طرح با افزایش قابل توجه تعداد حجم نمونه

)به خاطر ایرادات  پرسشنامه65اری داده ها تعدادو کدگذ و بعد از بررسی که پس از اتمام مرحله گردآوری اطالعات بود

برای  یید و برای انجام تحلیل مورد بررسی قرار گرفت.پرسشنامه مورد تأ1135 ابطال گردید. و نهایتاً و برخی نواقص(

ه صورت روش تحقیق ب انتخاب نمونه در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد استفاده قرار گردیده است.

 .و محقق با حضور در محل پرسشنامه را تکمیل نموده است پیمایشی بوده
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آمار توصیفی-  

  جنس-1

جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت-1-1  

پاسخ طبقات تعداد درصد  

1/37  مرد 422 

7/59  زن 678 

2/3  بی پاسخ 35 

 مجموع 1135 100

 

پاسخگویان برحسب جنسیت نمودار توزیع فراوانی-2-1  
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سن-2  

ساله 5سنی  هایگروهجدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب -1-2  

 درصد تعداد طبقات پاسخ

15-19 88 7 

20-24 133 14 

25-29 169 16 

30-34 145 15 

35-39 183 18 

40-44 129 11 

45-49 67 5 

50-54 52 4 

55-59 25 2 

60-64 32 2 

65-69 3 5/0 

 5/0 3 به باال70

 9 106 بی پاسخ

 100 1135 مجموع
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 ساله 5های سنی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه نمودار-2-2
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 هلوضعیت تأ-3

 هلوضعیت تأ حسبجدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر -3-1

 درصد تعداد  طبقات پاسخ

 4/66 751 هلمتأ

 25 284 مجرد

 6/8 100 بی پاسخ

 100 1135 مجموع

 لاوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهتوزیع فر نمودار-3-2
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 میزان تحصیالت-4

 پاسخگویان بر حسب میزان تحصیالت جدول توزیع فراوانی-4-1

 درصد تعداد طبقات پاسخ

 10 117 لمزیر دیپ

 22 250 دیپلم

 15 168 کاردانی

 1/33 370 کارشناسی

 9/13 157 و باالتر کارشناسی ارشد

 6 73 بی پاسخ

 100 1135 مجموع

 نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیالت:-4-2
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 وضعیت اشتغال-5

 ضعیت اشتغالوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وجدول ت-5-1

 درصد تعداد پاسخ طبقات

 23 253 شاغل دولتی

 19 209 دانشجو/محصل

 23 257 خانه دار

 9/7 72 بیکار

 22 261 شاغل خصوصی

 3 42 بازنشسته

 ./1 2 سایر

 3 39 بی پاسخ

 100 1135 مجموع

 نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال-5-2
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 محل سکونت -6

 پاسخگویان بر حسب محل سکونت جدول توزیع فراوانی-6-1

 درصد تعداد طبقات پاسخ

 88 991 تهران

 10 114 شهرستان

 2 31 بی پاسخ

 100 1135 مجموع

 

 پاسخگویان بر حسب محل سکونتنمودار توزیع فراوانی -6-2
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از زمان و مکان برگزاری نمایشگاه شیوه اطالع  -7  

اطالع از زمان و مکان برگزاری نمایشگاه هشیوجدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب -1-7  

 طبقات پاسخ تعداد درصد

 رادیو و تلویزیون 541 47

 مطبوعات 84 7

 تبلیغات محیطی داخل شهر 53 5

 دوستان و آشنایان 220 20

 اینترنت 194 18

 سایر 43 3

 مجموع 1135 100

مان و مکان برگزاری نمایشگاهاطالع از ز شیوهنمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب -2-7  
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ه شگاینما یبرگزار یرساناز نحوه اطالع ی بازدیدکنندگانتمندیسطح رضا -8  

رسانی برگزاری نمایشگاهب میزان رضایتمندی از نحوه اطالعجدول توزیع فراوانی بر حس-1-8  

 طبقات پاسخ تعداد درصد

 خیلی زیاد 181 17

 زیاد 258 23

 متوسط 480 42

 کم 174 15

 خیلی کم 41 3

 مجموع 1135 100

توزیع فراوانی بر حسب میزان رضایتمندی از نحوه اطالع رسانی برگزاری نمایشگاه نمودار-2-8  
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از منظر بازدیدکنندگان جامعه سطح حجاب و عفاف در جیدر ترو شگاهینما برگزاریمیزان تأثیر  -9  

و عفاف ببرگزاری نمایشگاه در ترویج حجا ثیروزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأجدول ت-1-9  

 طبقات پاسخ تعداد درصد

5/24  خیلی زیاد 260 

5/29  زیاد 328 

 متوسط 373 32

 کم 111 9

 خیلی کم 63 5

 مجموع 1135 100

و عفاف ر برگزاری نمایشگاه در ترویج حجابثیوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأت نمودار-2-9  
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نمایشگاه  ندگان از حضور دربازدیدکن هدف -10  

نمایشگاه راوانی پاسخگویان بر حسب هدف آنان از حضور درجدول توزیع ف-1-10  

 طبقات پاسخ تعداد درصد

 بازدید و اطالع از امور مربوط به قرآن کریم 196 17

 خرید قرآن و نرم افزار 106 9

 بازدید و کسب اطالع از البسه مرتبط به عفاف و حجاب 298 27

 تهیه و خرید البسه 95 9

36 641  همه موارد 

 سایر 24 2

 مجموع 1135 100

 

نمایشگاه حضور در از راوانی پاسخگویان بر حسب هدف آناننمودار توزیع ف-2-10  
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در تأمین نیازهای مخاطبان درحوزه عفاف و حجاب  برگزاری نمایشگاهمیزان تأثیر  -11  

مین نیازهای مخاطبان در حوزه حجاب ثیر برگزاری نمایشگاه در تأرحسب تأبجدول توزیع فراوانی پاسخگویان -11-1

 و عفاف

 طبقات پاسخ تعداد درصد

 خیلی زیاد 243 22

 زیاد 425 38

 متوسط 340 29

 کم 47 4

 خیلی کم 80 7

 مجموع 1135 100

یازهای مخاطبان در حوزه حجاب توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تأثیر برگزاری نمایشگاه در تأمین ن نمودار-2-12

 و عفاف
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میزان دسترسی بازدیدکنندگان به اقالم مورد نیاز خود در نمایشگاه -13  

فقیت آنها در تهیه اقالم مورد نیاز خودمؤ جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب-1-13  

 طبقات پاسخ تعداد درصد

 خیلی زیاد 131 12

 زیاد 286 26

 متوسط 469 41

14 

 

 کم 168

 خیلی کم 81 7

 مجموع 1135 100

 

جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب موفقیت آنها در تهیه اقالم مورد نیاز خود نمودار-2-13  
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در نمایشگاه مطلوبیت و کیفیت کاالهای ارائه شدهنظر بازدیدکنندگان درباره سطح   -14  

 

بیت و کیفیت کاالهای ارائه شده ر آنها درباره مطلوجدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نظ-1-14  

 طبقات پاسخ تعداد درصد

 خیلی زیاد 152 14

 زیاد 408 36

 متوسط 386 35

 کم 110 9

 خیلی کم 79 6

 مجموع 1135 100
یشگاهتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نظر آنها درباره مطلوبیت و کیفیت کاالهای ارائه شده در نما نمودار-2-14  
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( 24تا  17نمایشگاه )بین ساعت از ساعت بازدید  میزان رضایت بازدیدکنندگان درباره -15  

نمایشگاه از ت بازدیدویان بر حسب نظر آنان درباره ساعجدول توزیع فراوانی پاسخگ-1-15  

 طبقات پاسخ تعداد درصد

4/28  خیلی زیاد 313 

6/37  زیاد 419 

 متوسط 240 22

 کم 65 5

 خیلی کم 98 8

 مجموع 1135 100

نمایشگاهاز ت بازدید خگویان بر حسب نظر آنان درباره ساعتوزیع فراوانی پاس نمودار-2-15  
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از منظر بازدیدکنندگانبرگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب اهمیت  -16  

های عفاف و حجاببرگزاری نمایشگاهاهمیت جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب -1-16  

صددر  طبقات پاسخ تعداد 

 خیلی زیاد 461 41

 زیاد 389 35

 متوسط 158 13

 کم 80 7

 خیلی کم 47 4

 مجموع 1135 100

 

های عفاف و حجاببرگزاری نمایشگاه پاسخگویان بر حسب اهمیت نمودار توزیع فراوانی-2-16  
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عفاف و حجاب  از نحوه مدیریت بخش میزان رضایت بازدیدکنندگان -17  

از نحوه مدیریت بخش عفاف و حجاب نمایشگاه پاسخگویان بر حسب میزان رضایتجدول توزیع فراوانی -1-17  

 طبقات پاسخ تعداد درصد

7/24  خیلی زیاد 366 

 زیاد 359 31

1/32  متوسط 369 

9/5  کم 65 

3/6  خیلی کم 76 

 مجموع 1135 100

 

ایتمندی از نحوه مدیریت بخش عفاف و حجاب نمایشگاهتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رض نمودار-2-17  
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انتقادات و پیشنهادات بازدیدکنندگان-  

انتقادات الف(  

 ردیف عمده انتقادات تعدادتکرار

های اجناسباال بودن قیمت 189  1 

 2 نبودن عالئم و تابلوهای راهنما در بخش عفاف و حجاب 172

 3 نبود آبخوری، مخزن آبجوش 155

ربودن بخش عفاف و حجاب از ایستگاه مترو دو 125  4 

 5 قیمت متفاوت یک جنس از چادر در غرفه های مختلف 98

 6 نبود ایستگاه اطالعات در بخش عفاف و حجاب 35

 7 برخورد بد و نامتعارف نیروهای حراست 22

 

پیشنهادات ب(  

 ردیف عمده پیشنهادات تعداد تکرار

راسته ملزومات... مثال راسته چادر،یکپارچه سازی غرفه ها  108  1 

 2 برگزاری نمایشگاه در ایام دیگر 105

 3 پخش کردن بسته افطاری 84

ستگاه مترو مصلییباز کردن درب ا 52  4 
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 جمع بندی گزارش نظرسنجی از بازدیدکنندگان

حوه اطالع رسانی نمایشگاه، هدف اصلی از انجام این نظر سنجی کسب اطالع از مواردی چون سطح رضایتمندی از ن

تأثیر برگزاری نمایشگاه در ترویج و توسعه عفاف و حجاب از دید بازدیدکنندگان، تأثیر برگزاری نمایشگاه در تأمین 

نیازهای حوزه عفاف و حجاب، میزان مؤفقیت بازدیدکنندگان در تهیه اقالم مورد نیاز از نمایشگاه، رضایتمندی از ساعات 

 ه، و میزان رضایتمندی آنها از مدیریت نمایشگاه بوده است.برگزاری نمایشگا

پرسشنامه 1200این پژوهش به صورت پیمایشی انجام شده و ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه می باشد. تعداد -1

 پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل داشت.1135پخش گردید که از آن میان تعداد 

 درصد 2/3بی پاسخ:   -درصد 7/59زن:   -صددر1/37جنسیت پاسخگویان:  مرد: -2

 درصد 6/8بی پاسخ:  -درصد   25مجرد:   -درصد   4/66وضعیت تأهل پاسخگویان:  متاهل: -3

 1/33کارشناسی:  -درصد  15کاردانی:  -درصد   22دیپلم: -درصد   10میزان تحصیالت پاسخگویان: زیر دیپلم: -4

 درصد 9/13کارشناسی ارشد و باالتر: -درصد  

 9/7بیکار:     -درصد23خانه دار:  -درصد19دانشجو/محصل:  -درصد 23وضعیت اشتغال پاسخگویان: شاغل دولتی: -5

 درصد3بازنشسته: –درصد 22شاغل خصوصی:  -درصد

 درصد2بی پاسخ: –درصد  10شهرستان:   -درصد 88وضعیت سکونت: تهران: -6

 ه شیوه اطالع از زمان و مکان برگزاری نمایشگا -7

درصد  20دوستان و آشنایان:  -درصد5تبلیغات محیطی داخل شهر: -درصد 7مطبوعات:  -درصد 47رادیو و تلویزیون: 

 درصد 3سایرطرق: -درصد 18اینترنت: -

 میزان رضایتمندی بازدیدکنندگان از نحوه اطالع رسانی برگزاری نمایشگاه  -8

درصد 18درصد نظر خاصی نداشته و 42و قوی ارزیابی نمودند.درصد از بازدیدکنندگان نحوه اطالع رسانی را خوب 40

 از بازدیدکنندگان نحوه اطالع رسانی را ضعیف توصیف نمودند.

 میزان تأثیر برگزاری نمایشگاه در ترویج حجاب و عفاف از منظر بازدیدکنندگان -9

درصد  32را بسیار تاثیرگذار دانستند. درصد از بازدیدکنندگان برگزاری نمایشگاه را در ترویج و توسعه عفاف و حجاب54

 درصد اعالم نمودند که این امر در ترویج عفاف و حجاب بی تاثیر است.14صریحا اعالم نظر نکردند و 
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 هدف بازدیدکنندگان از حضور در نمایشگاه -10

از مخاطبان برای  در صد9درصد برای بازدید و اطالع از آخرین محصوالت مربوط به قرآن کریم به نمایشگاه آمدند.17

درصد هدفشان از آمدن به نمایشگاه را بازدید و اطالع از آخرین 27خرید قرآن و نرم افزار در نمایشگاه حضور پیدا کردند.

درصد از پاسخگویان هدفشان را تهیه و خرید البسه از غرفه 9مدلهای پوشش از غرفه های  عفاف و حجاب ابراز نمودند.

درصد از پاسخگویان اعالم نمودند که هدفشان از آمدن به نمایشگاه انجام 36ند و همچنین های عفاف و حجاب ذکر کرد

 همه موارد فوق می باشد.

 میزان مؤثر بودن برگزاری این نمایشگاه، در تأمین نیازهای مخاطبان در حوزه عفاف و حجاب -11

تامین نیازهای مخاطبان در حوزه عفاف و حجاب دارد.  درصد از پاسخگویان عنوان کردند برگزاری نمایشگاه تاثیر بسزایی در 60

 درصد پاسخگویان این اثرگذاری را ضعیف پیش بینی کردند. 11این تأثیر را نسبی دانسته اند و همچنین  29

 تاچه اندازه مؤفق شدید اقالم مورد نیاز خود را تهیه کنید؟نظر بازدیدکنندگان درباره این سئوال که:  -12

درصد توانستند برخی از اقالم مدنظرشان  41سخگویان بیان کردند که توانسته اند اقالم مورد نیاز خود از تهیه نمایند. درصداز پا 38

 درصد از پاسخگویان نتوانسته بودند اقالم خود را تهیه کنند.  21راتهیه کنند و نه همه را، و همچنین

 ارائه شده در نمایشگاه عفاف و حجاب:نظر بازدیدکنندگان درباره مطلوبیت و کیفیت کاالهای -13

درصد کیفیت کاالها را  35درصد از پاسخگویان کیفیت و مطلوبیت کاالهای ارائه شده را خوب و خیلی خوب ارزیابی نمودند. 50

 درصد از پاسخگویان کیفیت و مطلوبیت کاالها را پایین اعالم کردند. 15متوسط  توصیف نمودند و 

 (:24تا  17درباره ساعت بازدید نمایشگاه )بین ساعت  نظر بازدیدکنندگان -14

درصد   13درصد از پاسخگویان نظر خاصی نداشته و  22درصد از بازدیدکنندگان از ساعت بازدید نمایشگاه راضی بودند. همچنین  67

 از ساعت بازدید نمایشگاه راضی نبودند.

 بازدیدکنندگان:میزان اهمیت برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب از منظر  -15

درصد از پاسخگویان  13درصد از بازدیدکنندگان برگزاری نمایشگاه را در ترویج عفاف و حجاب بسیار مهم و اساسی دانستند.  76

 درصد از پاسخگویان آن را کم اهمیت دانستند. 11برای آن اهمیتی نسبی قائل شده و 

 فاف و حجاب:نظر بازدیدکنندگان درباره نحوه مدیریت نمایشگاه ع -16

درصد 12/12درصد رضایت نسبی داشته و  1/31درصد از پاسخگویان از نحوه مدیریت بخش عفاف و حجاب راضی بودند.  7/55

 از پاسخگویان نحوه مدیریت را ضعیف توصیف نمودند.
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 پرسشنامه

 شماره پرسشنامه:                                                                                                                                                 
 تاریخ مصاحبه:                                                                                                                                                  

 قرآن کریم  بین المللي نمایشگاهبیست و پنجمین  جي از بازدیدکنندگان بخش عفاف و حجابنظرسن  پرسشنامه 

نمایشگاه طراحی شده بخش عفاف و حجاب  باسالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، پرسشنامه حاضر به منظور بررسی دیدگاه بازدیدکنندگانگرامي:  بازدیدکننده

 گروه نظرسنجي   ید.با دقت و حوصله به سئواالت پاسخ دهیم خواهشمند. ار مهم و راهگشاستاست. پاسخ های دقیق و صحیح شما بسی
 

از چه طریقي از زمان و مکان برگزاری نمایشگاه مطلع شدید؟-1  

 د...............لطفاً ذکر کنی سایر       اینترنت       دوستان و آشنائیان   تبلیغات محیطی داخل شهر   مطبوعات  رادیو و تلویزیون 

ه در چه حدی است؟شگاینما یبرگزار ياز نحوه اطالع رسان ی شماتمندیسطح رضا -2  

 خیلی کم          کم          متوسط             زیاد        خیلی زیاد

چقدر مؤثر است؟ جامعه سطح حجاب و عفاف در جیدر ترو شگاهینما برگزاری -3  

 خیلی کم          کم          متوسط             زیاد         خیلی زیاد

هدف شما از آمدن به این نمایشگاه چیست؟ -4  

 بازدید و کسب اطالع از البسه مرتبط با عفاف و حجاب      خرید قرآن و نرم افزار     بازدید و اطالع از امور مربوط به قرآن کریم 

 فا نام ببرید......................لط سایر        تهیه و خرید البسه   

فکر مي کنید برگزاری این نمایشگاه، چقدر در تأمین نیازهای مخاطبان درحوزه عفاف و حجاب مهم و تاثیرگذار است؟ -5  

   نمی دانم     خیلی کم          کم          متوسط            زیاد          خیلی زیاد

ید اقالم مورد نیاز خود را تهیه کنید؟تاچه اندازه مؤفق شد  -6  

   نمی دانم    خیلی کم          کم          متوسط             زیاد      خیلی زیاد

مطلوبیت و کیفیت کاالهای ارائه شده توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در نمایشگاه عفاف و حجاب را در چه سطحي  -7

 مي دانید؟

   نمی دانم      خیلی کم          کم           متوسط             زیاد         خیلی زیاد

 ( مناسب است؟24تا  17آیا ساعت بازدید نمایشگاه )بین ساعت  -8

   نمی دانم      خیلی کم          کم          متوسط             زیاد         خیلی زیاد 

و حجاب چقدر مهم به نظر مي رسد؟برگزاری نمایشگاه عفاف  -9  

   نمی دانم      خیلی کم          م ک           متوسط            زیاد            خیلی زیاد
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 آیا از نحوه مدیریت نمایشگاه عفاف و حجاب راضي هستید؟ -10

   نمی دانم        خیلی کم        کم          متوسط             زیاد         خیلی زیاد
 

 فرمایید: انیب را  شگاهیقوت نماضعف و کمبود و یا قاط ن-11

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

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

؟های آتي داریداگر پیشنهاد خاصي برای بهبود وضعیت نمایشگاه در سال -12  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مشخصات پاسخگویان

 مجرد  متأهل   وضعیت تأهل:-3-12.........                             سن: -                           2-12مرد زن جنس:-1-12

    ارشد و باالتر    کارشناسی       ی کارشناس       پلمید فوق     دیپلم    زیر دیپلم   میزان تحصیالت: -4-12

 وضعیت اشتغال: -5-12

 ) لطفانام ببرید( ............ سایر موارد     بازنشسته          شاغل خصوصی       بیکار     دار خانه    دانشجو/ محصل       شاغل دولتی 
 

 )شهر ....................................(       شهرستان                     ) منطقه............................(  محل سکونت: تهران -6-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


