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اشاره 

یتْای تزًاهِ ریشی فزٌّگی هی تَاًذ اهىاى تِ وارگیزی دلیك هذیزیت ّا، ساسهاى ّا ٍ عزاحی الذام ّا ٍ فؼال

اهزٍسُ تزًاهِ ریشی در توام اهَر اًساًی، اهزی  .فزٌّگی هتٌاسة تا اّذاف ٍ اٍلَیت ّا را فزاّن آٍرد

تزًاهِ یه  .اًىارًاپذیز تلمی ٍ ػوال ضاخصی تزای تفىیه وطَرّای پیطزفتِ اس غیزپیطزفتِ هحسَب هی ضَد

. داضتِ تاضذهطاروت هخاعثاى را درتز تا  ریشی فزٌّگی تایذ اًؼغاف پذیز تاضذ

تزای تحمك اّذاف فزٌّگی، تایذ هیاى رّثزاى سیاسی ٍ تزًاهِ ریشاى پیَستِ تثادل ًظز صَرت گیزد، تزًاهِ 

چِ وارضٌاساًی  –در صَرتی وِ واروٌاى . ریشی ًوی تَاًذ اس فزایٌذ سیاسی جذا افتذ ٍلی تَجِ تِ آى اداهِ یاتذ

آى را اجزا هی ًوایٌذ تزای اجزای آى هطتاق ًثاضٌذ ٍ یا ٍرسیذگی وِ تزًاهِ را تْیِ هی وٌٌذ ٍ چِ وارهٌذاًی وِ 

در ایي پضٍّص تِ تزرسی تزًاهِ فزٌّگی هاُ هثارن  .وافی ًذاضتِ تاضٌذ، تزًاهِ را تا ضىست هَاجِ هی وٌٌذ

.  ضزوت خغَط لَلِ ٍ هخاتزات ًفت ایزاى پزداختِ ضذُ است 1395رهضاى در سال 

: هدف پژوهش

ضزوت خغَط لَلِ ٍ هخاتزات ًفت ایزاى  1395ٌّگی هاُ هثارن رهضاى در سال تزرسی تزًاهِ فز

 

: سوال های پژوهش

هحتَای هغالة ارائِ ضذُ اس در خصَظ  هیشاى رضایت واروٌاى ضزوت خغَط لَلِ ٍ هخاتزات ًفت ایزاى .1

 ؟چمذر است (حضزت حجت االسالم ػلیپَر)عزف سخٌزاى هذّثی در رٍسّای دٍضٌثِ ٍ چْارضٌثِ 

چمذر است؟   تَاًایی سخٌزاى در تیاى هغالةهیشاى رضایت واروٌاى اس .2

ٍیضُ هاُ هثارن رهضاى رضایت دارًذ؟  سهاى تزگشاری سخٌزاًیتِ چِ هیشاى واروٌاى ضزوت اس .3

در  (اس جٌثِ اجزا ٍ ویفیت )حضَر لاریاى تیي الوللی در رٍسّای سِ ضٌثِ هیشاى رضایت واروٌاى ضزوت اس .4

 اُ هثارن رهضاى چمذر است؟ایام م

در ایام هاُ هثارن  تزًاهِ تزتیل خَاًی لزآى وزین رٍسّای ضٌثِ ٍ یىطٌثِتِ چِ هیشاى واروٌاى ضزوت اس .5

رهضاى رضایت دارًذ؟  

در ایام هاُ هثارن رهضاى چمذر  تَسیغ جشء ّای لزآى تیي ًواسگشاراىواروٌاى ضزوت اس  تهیشاى رضای.6

است؟ 
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چمذر است؟  تزگشاری هساتمِ وتاتخَاًی ٍیضُ هاُ هثارن رهضاىاروٌاى ضزوت اس هیشاى رضایت ن.7

در ایام هاُ هثارن رهضاى  (ها را چِ هی ضَد؟)هحتَای پیام ّای ّفتگی هیشاى رضایت واروٌاى ضزوت اس .8

چمذر است؟  

در ایام هاُ  (ٍد؟ها را چِ هی ش)تصَیزساسی ٍ گزافیه پیام ّای ّفتگی .هیشاى رضایت واروٌاى ضزوت اس .9

هثارن رهضاى چمذر است؟ 

اس جٌثِ ویفیت ٍ تٌَع )تزگشاری ًوایطگاُ وتاب ٍیضُ هاُ هثارن رهضاى هیشاى رضایت واروٌاى ضزوت  .10

چمذر است؟  (وتاتْا 

حضَر ًوایٌذگاى ًْادّا ٍ هَسسات خیزیِ هتؼذد در ضزوت در ایام هاُ هیشاى رضایت واروٌاى ضزوت  .11

چمذر است؟  هثارن رهضاى

هحتَای ًطزیِ حس خَب اخز ّفتِ در خصَظ هغلة هزتثظ تا هاُ هثارن هیشاى رضایت واروٌاى ضزوت  .12

 چمذر است؟ رهضاى

 چمذر است؟ در ایام هاُ هثارن رهضاى تزتیل خَاًیهیشاى رضایت واروٌاى ضزوت اس   .13

 چمذر است؟ ن رهضاىدر ایام هاُ هثار تالٍت لاریاىهیشاى رضایت واروٌاى ضزوت اس  .14

 

 

: روش پژوهش
آٍردى اعالػاتی در تارُ  تذست در ایي پضٍّص اس رٍش  پیوایطی استفادُ ضذُ است در ایي رٍش تزای 

ّا یا هطخصات گزٍّی اس اػضای یه جاهؼِ ایي رٍش آهاری است  دیذگاّْا، تاٍرّا، ًظزات، رفتارّا، اًگیشُ

تَاى رٍضی ػلوی در تحمیمات  ّوچٌیي پیوایص را هی. ضَد هی وِ اس راُ اًجام تحمیك ٍ پضٍّص ػلوی هیسز

ّا یا  آٍری اعالػات درتارُ افزاد، خاًَادُ اجتواػی للوذاد وزد وِ ضاهل، رٍضْای هٌظن ٍ استاًذارد تزای جوغ

تَاى ّن تِ اتشار استفادُ  در حمیمت پیوایص را هی. ّای تشرگتزی اس گزٍّْای هختلف جاهؼِ است هجوَػِ

. گیزی اس آى اتشار تلمی وزد ّای تىار گزفتِ ضذُ ٌّگام تْزُ ّا ٍ ّن تِ فزایٌذ آٍری دادُ جوغتزای 

پیوایطْای ساسهاًی یا اًجام پضٍّص در حَسُ ضٌاخت افىار ػوَهی در لالة پزٍصُ ّای ًظزسٌجی ٍ افىار 

ت سٌجص رٍحیِ سٌجی اٍلیي تار پس اس جٌگ جْاًی دٍم تِ صَرت هٌسجن ٍ ػلوی تِ ػٌَاى اتشاری جِ

در ضزایظ وًٌَی تذلیل تاویذ ساسهاًْا تز هطتزی هذاری ٍ جلة رضایت خاعز . واروٌاى اًجام پذیزفت

هطتزیاى، تاالتزدى ویفیت هحصَالت ٍ تْیٌِ ساسی رٍضْای تَلیذ، تَسیغ خذهات ٍ واالّا ٍ ّوچٌیي وسة 
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پیوایطْای ساسهاًی اس الثال ٍ  ...وٌٌذگاى ٍ راّْایی هٌاسة جْت ارائِ خذهات پس اس فزٍش تِ هصزف

وٌٌذ  ّای هختلف تا هخاعثاى خَد ارتثاط تزلزار هی ّوِ ساسهاًْا تِ ضیَُ  .اًذ هحثَتیت تیطتزی تزخَردار ضذُ

ساسهاى ٍ ّوچٌیي تثلیغ واالّا ٍ خذهات خَد   ٍ ضوي ارائِ اعالػات تِ آًاى سؼی در ضٌاساًذى ٍ هؼزفی

ی پضٍّطی تِ ٍیضُ در تخص ضٌاخت افىار ػوَهی غالثاً تِ ػْذُ رٍاتظ ػوَهی ّز اًجام ایٌگًَِ فؼالیتْا. دارًذ

ًیاسّا ٍ ػالیك   تَاى ّن هی  تا اًجام پضٍّص در فزایٌذی دٍ عزفِ ٍ هتماتل  ساسهاى ًْادُ ضذُ است چزا وِ

رًٍی هطتزیاى را ضٌاخت ٍّن هیشاى هَفمیت ٍ اثزتخطی ارتثاعات ساسهاًی را در تخطْای داخلی ٍ تی

.  اتشار هَرد استفادُ در ایي پضٍّص پزسطٌاهِ هی تاضذ. گیزی وزد اًذاسُ

جامعه ی آماری و حجم نمونه 

که با استفاده اس روش شزکت خطوط لوله و مخابزات نفت ایزان است  کارکنان ستادجامعه آماری  مورد بزرسی 

. نظزسنجی پژوهش مذکور انتخاب گزیذه استنفز اس کارکنان ستاد جهت  35نمونه گیزی تصادفی ساده اس حذود 

 بیان یافته های پژوهش  

محتًای مطالة ارائٍ شذٌ اس طزف سخىزان مذَثی در ريسَای ديشىثٍ ي چُارشىثٍ میشان رضایت اس  .1

 (حضزت حجت االسالم علیپًر)

هحتَای هغالة ارائِ ضذُ اس درصذ اس واروٌاى ضزوت اس  45اس هجوَع حجن ًوًَِ هَرد تزرسی حذٍد 

رضایت   (حضزت حجت االسالم ػلیپَر)در رٍسّای دٍضٌثِ ٍ چْارضٌثِ  عزف سخٌزاى هذّثی

. درصذ ًیش ًظز هتَسظ دادُ اًذ 17درصذ ًیش ػذم رضایت ٍ  5داضتِ ٍ حذٍد 
 محتًای مطالة ارائٍ شذٌ اس طزف سخىزان جذيل شمارٌ یک تًسیع فزياوی تز حسة 

 محتوای سخنرانی فراوانی درصد فراوانی

 عالي 8 22.9

Valid 
 خوب 16 45.7

 متوسط 6 17.1

 ضعف 2 5.7

91.4 32 Total 

Missing 8.6 3 System 

100.0 35 Total 
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تًاوایی سخىزان در تیان مطالة میشان رضایت اس  .2

 26ضتِ اًذ ٍ درصذ رضایت اس لذرت تیاى ٍ  تَاًایی سخٌزاى  دا 66پاسخ دٌّذُ   واروٌاى  اس هجوَع تؼذاد

. ٍ جالة سایز پاسخ دٌّذگاى پاسخ ًذادُ اًذدرصذ ًظز هتَسظ   

  تَاًایی سخٌزاى در تیاى هطالةتَرسیغ فزاٍاًی تزحسة  2جذٍل شوارُ 

 تًاوایی سخىزان فزاياوی درصذ فزاياوی

 Valid عالي 8 22.9

 خوب 15 42.9

 متوسط 9 25.7

91.4 32 Total 

8.6 3 System Missing 

100.0 35 Total 
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میشان رضایت اس سمان تزگشاری سخىزاوی  .3

تا تَجِ تِ آهار دست آهذُ ولیِ پاسخ دٌّذگاى اس سهاى تزگشاری  اس هجوَع حجن ًوًَِ هَرد تزرسی حذٍد

 . سخٌزاًی رضایت واهل داضتِ اًذ

 
تزگشاری سخٌزاًی سهاى تَرسیغ فزاٍاًی تزحسة 3جذٍل شوارُ   

 سمان تزگشاری سخىزاوی فزاياوی  درصذ فزياوی 

 عالي 12 34.3

Valid 57.1 20 خوب 

91.4 32 Total 

8.6 3 System Missing 

100.0 35 Total 
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 ( اس جىثٍ اجزا ي کیفیت )حضًر قاریان تیه المللی در ريسَای سٍ شىثٍ میشان رضایت اس  .4

رضایت واهل اس حضَر لاریاى تیي الوللی در  ىدرصذ اس واروٌا 92 اس هجوَع حجن ًوًَِ هَرد تزرسی حذٍد

. داضتِ اًذ( اس جٌثِ اجزا ٍ ویفیت )رٍسّای سِ ضٌثِ   
حضَر قاریاى تیي الوللی تَرسیغ فزاٍاًی تزحسة 4جذٍل شوارُ   

 قاریان بین المللی  فراوانی درصد فراوانی

 عالي 17 48.6

Valid 
 خوب 15 42.9

 متوسط 2 5.7

97.1 34 Total 

2.9 1 System Missing 

35 100.0 Total 

 

 
 

برناهه ترتیل خوانی قرآى کرین  میشان رضایت اس  .5

رٍسّای شٌثِ ٍ درصذ اس واروٌاى اس تزًاهِ تزتیل خَاًی لزآى وزین  95 اس هجوَع حجن ًوًَِ هَرد تزرسی حذٍد

.درصذ ًظز هتَسظ ارائِ دادُ اًذ 5رضایت داضتِ ٍ تٌْا  یکشٌثِ  
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تزًاهِ تزتیل خَاًی قزآى کزین تَرسیغ فزاٍاًی تزحسة 5جذٍل شوارُ   

 تزتیل خًاوی  فزاياوی درصذ فزاياوی

 عالي 17 48.6

Valid 
 خوب 15 42.9

 متوسط 2 5.7

97.1 34 Total 

2.9 1 System Missing 

100.0 35 Total 

 

 

 تًسیع جشء َای قزآن تیه وماسگشارانمیشان رضایت اس  .6

درصذ اس واروٌاى اس تَسیغ جشء ّای لزآى تیي ًواسگشاراى  87 ًوًَِ هَرد تزرسی حذٍداس هجوَع حجن 

.درصذ ػذم رضایت خَد را اػالم ًوَدُ اًذ 6رضایت داضتِ ٍ   

تَسیغ جشء ّای قزآى تیي ًواسگشاراى تَرسیغ فزاٍاًی تزحسة 6جذٍل شوارُ   

 جشء خًاوی قزآن فزاياوی درصذ فزاياوی

 عالی 16 45.7

Valid 

 خًب 15 42.9

 ضعف 2 5.7

94.3 33 Total 

5.7 2 System Missing 

100.0 35 Total 
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تزگشاری مساتقٍ کتاتخًاوی يیژٌ ماٌ مثارک رمضان میشان رضایت اس  .7

تزگشاری هساتقِ کتاتخَاًی ٍیژُ هاُ هثارک رهضاى درصذ اس واروٌاى اس 75 اس هجوَع حجن ًوًَِ هَرد تزرسی حذٍد  

. درصذ ًظز هتَسظ داضتِ تمیِ واروٌاى پاسخی ًذادُ اًذ 15داضتِ  رضایت   

تزگشاری هساتقِ کتاتخَاًی تَرسیغ فزاٍاًی تزحسة7جذٍل شوارُ  

 هساتمِ وتاتخَاًی فزاٍاًی  درصذفزاٍاًی

 ػالی 9 25.7

Valid 

 خَب 17 48.6

 هتَسظ 5 14.3

88.6 31 Total 

11.4 4 System Missing 

100.0 35 Total 
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( ها را چِ هی ضَد؟)هحتَای پیام ّای ّفتگی میشان رضایت اس  .8

ها را چِ هی )هحتَای پیام ّای ّفتگی درصذ اس واروٌاى اس  69اس هجوَع حجن ًوًَِ هَرد تزرسی حذٍد

. درصذ اس واروٌاى ًظز ًذاضتِ اًذ 11درصذ ًیش ًظز هتَسظ داضتِ ٍ  20رضایت داضتِ  (ضَد؟
(ها را چِ هی شَد؟)هحتَای پیام ّای ّفتگی  ع فزاٍاًی تزحسةتَرسی 8جذٍل شوارُ  

 هحتَای پیام ّای ّفتگی فزاٍاًی  درصذ فزاٍاًی

 ػالی 7 20.0

Valid 

 خَب 17 48.6

 هتَسظ 7 20.0

88.6 31 Total 

11.4 4 System Missing 

100.0 35 Total 
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  (ها را چِ هی ضَد؟)ّای ّفتگی تصَیزساسی ٍ گزافیه پیام میشان رضایت اس  .9

ها )تظَیزساسی ٍ گزافیک پیام ّای ّفتگی درصذ اس واروٌاى اس  82اس هجوَع حجن ًوًَِ هَرد تزرسی حذٍد

.  درطذ ًظزی را  اػالم ًٌوَدُ اًذ 10درطذ ًظز هتَسط داشتِ  8رضایت داشتِ ( را چِ هی شَد؟

 
ٍ گزافیک پیام ّای ّفتگیتظَیزساسی  تَرسیغ فزاٍاًی تزحسة 9جذٍل شوارُ   

 تصویرسازی پیام های هفتگی فراوانی  درصد فراوانی

 عالي 9 25.7

Valid 
 خوب 20 57.1

 متوسط 3 8.6

91.4 32 Total 

8.6 3 System Missing 

100.0 35 Total 
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(  تىًع کتاتُا  اس جىثٍ کیفیت ي)تزگشاری ومایشگاٌ کتاب يیژٌ ماٌ مثارک رمضان میشان رضایت اس  .10

تزگشاری ًوایطگاُ وتاب ٍیضُ هاُ هثارن درصذ اس واروٌاى اس  68 اس هجوَع حجن ًوًَِ هَرد تزرسی حذٍد

درصذ اس واروٌاى   10ٍ درصذ ًظز هتَسظ  22حذٍد . رضایت داضتِ اًذ( اس جٌثِ ویفیت ٍ تٌَع وتاتْا )رهضاى 

.  ًوایطگاُ هذوَر را ضؼیف اػالم ًوَدُ اًذ
 

تزگشاری ًوایشگاُ کتاب ٍیژُ هاُ هثارک رهضاى تَرسیغ فزاٍاًی تزحسة 10شوارُ جذٍل   

 تزگشاری ومایشگاٌ کتاب فزاياوی  درصذ فزاياوی

 عالی 9 25.7

Valid 

 خًب 15 42.9

 متًسط 8 22.9

 ضعف 2 5.7

97.1 34 
Total 

2.9 1 
System Missing 

100.0 35 
Total 
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ر ومایىذگان وُادَا ي مًسسات خیزیٍ متعذد در شزکت در ایام ماٌ مثارک میشان رضایت اس حضً .11

 رمضان

حضَر ًوایٌذگاى ًْادّا ٍ هَسسات خیزیِ هتؼذد در درصذ اس  88 اس هجوَع حجن ًوًَِ هَرد تزرسی حذٍد

س درصذ ا 9درصذ ًیش ػذم رضایت خَد را اػالم ًوَدُ ٍ  3ضزوت در ایام هاُ هثارن رهضاى رضایت داضتِ  

.  واروٌاى ًظزی اػالم ًٌوَدُ اًذ

حضَر ًوایٌذگاى ًْادّا ٍ هَسسات خیزیِ هتؼذد تَرسیغ فزاٍاًی تزحسة 11جذٍل شوارُ   

اوی.فزاي درصذ فزاياوی ..حضًر ومایىذگان وُادَا ي   

 ػالی 7 20.0

Valid 

 خَب 24 68.6

 ضؼف 1 2.9

91.4 32 Total 

8.6 3 System Missing 

100.0 35 Total 
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 محتًای وشزیٍ حس خًب اخز َفتٍ در خصًص مطلة مزتثط تا ماٌ مثارک رمضانمیشان رضایت اس  .12

هحتَای ًطزیِ حس خَب اخز ّفتِ در درصذ اس واروٌاى اس  73 اس هجوَع حجن ًوًَِ هَرد تزرسی حذٍد

درصذ  16حذٍد  درصذ ًیش ًظز هتَسظ داضتِ ٍ 11خصَظ هغلة هزتثظ تا هاُ هثارن رهضاى رضایت داضتِ 

 .ًظز خَد را اػالم ًٌوَدُ اًذ

 هحتَای ًشزیِ حس خَب اخز ّفتِ تَرسیغ فزاٍاًی تزحسة 12جذٍل شوارُ 

 نشریه  حس خوب آخر هفته فراوانی  درصد فراوانی

 عالي 9 25.7

Valid 
 خوب 17 48.6

 متوسط 4 11.4

85.7 30 Total 

14.3 5 System Missing 

100.0 35 Total 
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 بنام خداوند جاى و خرد

 فرم نظر سنجی برناهه های فرهنگی هاه هبارک رهضاى

ّوکار هحتزم تاسالم  

ایي پزسشٌاهِ تِ هٌظَر کسة آگاّی اس ًظزات ٍ هیشاى رضایتوٌذی کارکٌاى اس تزًاهِ ّای فزٌّگی ٍیژُ هاُ 

شوا ها را در ارتقاء تزًاهِ ّای آتی یاری ارائِ ًقطِ ًظزات ارسشوٌذ . هثارک رهضاى تْیِ ٍ تٌظین گزدیذُ است 

. خَاّذ رساًذ

ف 
دی

ر

برناهه های ذیل تا چه اندازه هطلوب نظر شوا بود؟ 
ی 

عال
ب 

خو
ط 

وس
هت

ف 
عی

ض

نظریا پیشنهاد 

هطالة ارائِ شذُ اس طزف سخٌزاى هذّثی در رٍسّای هحتَای  1

( حضزت حجت االسالم ػلیپَر)دٍشٌثِ ٍ چْارشٌثِ 

     

     خٌزاى در تیاى هطالة  تَاًایی س 2

     رٍس ٍ ساػت تزگشاری سخٌزاًی   3

اس جٌثِ اجزا ٍ )حضَر قاریاى تیي الوللی در رٍسّای سِ شٌثِ  4

( کیفیت

     

     تزًاهِ تزتیل خَاًی قزآى کزین رٍسّای شٌثِ ٍ یکشٌثِ   5

     ًواسگشاراى تَسیغ جشء ّای قزآى تیي  6

     اتخَاًی ٍیژُ هاُ هثارک رهضاى تزگشاری هساتقِ کت 7

     (  ها را چِ هی شَد؟)هحتَای پیام ّای ّفتگی  8

     ( ها را چِ هی شَد؟)تظَیزساسی ٍ گزافیک پیام ّای ّفتگی  9

اس جٌثِ کیفیت ٍ )تزگشاری ًوایشگاُ کتاب ٍیژُ هاُ هثارک رهضاى  10

( تٌَع کتاتْا 

     

هَسسات خیزیِ هتؼذد در شزکت در ایام حضَر ًوایٌذگاى ًْادّا ٍ  11

هاُ هثارک رهضاى  

     

هحتَای ًشزیِ حس خَب اخز ّفتِ در خظَص هطلة هزتثط تا هاُ  12

هثارک رهضاى  

     

  اگز تخَاّیذ تزًاهِ ّای تزگشار شذُ ٍیژُ هاُ هثارک رهضاى را اٍلَیت تٌذی کٌیذ تِ تزتیة اٍلَیت هشخض

تالٍت قاریاى  -تزتیل خَاًی                -خٌزاًی              س  -              .ًواییذ
 


