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 :اضاسُ

یکی اص ضشكت ّبی صیش هجوَػِ ضشكت هلی پبالیص ٍ پخص  خطَط لَلِ ٍ هخبثشات ًفت ایشاى  ضشكت

فشآٍسدُ ّبی ًفتی ایشاى است كِ ثب هبهَسیت اًتمبل كالى هَاد ًفتی ایفبی ًمطی هَثش دس تبهیي اًشطی ثخص 

ضشكت خطَط لَلِ ٍ  چطن اًذاص دس ایي ساستب   .ّبی هختلف صٌؼتی ٍ ثْیٌِ سبصی التصبد هلی سا ثِ ػْذ داسد

ت ایشاى دستیبثی ثِ جبیگبُ ثشتشیي ضشكت دس صهیٌِ اًتمبل كالى، پبیذاس ٍ ایوي ًفت خبم ٍ فشآٍسدُ هخبثشات ًف

 . ّبی ًفتی ٍ اسائِ خذهبت هخبثشات صٌؼتی دس خبٍسهیبًِ است
 ضشكتًیض ثِ ػٌَاى هتَلی سالهت دس  خطَط لَلِ ٍ هخبثشات ًفت ایشاى اهَس ٍسصش ٍ تشثیت ثذًی ضشكت 

دستشسی ػبدالًِ ّوگبى ثِ ٍسصش  ،تأهیي ٍ تمَیت سالهت جسوی ٍ سٍحی كبسكٌبى ّوَاسُ دس ایي سبل ّب ثِ

ثْجَد یبدگیشی، تَسؼِ ٍ ثْجَد  ،افضایص هطبسكت، استجبطبت ٍ اًگیضش كبسكٌبى دس حیي كبس ، ٍ اهکبًبت آى

تَجِ  ػی ٍ اخالق كبسی كبسكٌبىافضایص هسئَلیت اجتوب ٍ هستوش كبسآیی ٍ اثشثخطی كبسكٌبى دس حیي كبس

ثِ  تب دس ایي پظٍّصٍسصش ٍ همَلِ سالهت كبسكٌبى هب سا ثش آى داضت  اّویت تَجِ ثِ.ٍیظُ ای داضتِ است

ثشسسی سضبیتوٌذی كبسكٌبى ضشكت خطَط لَلِ ٍ هخبثشات ًفت ایشاى اص ػولکشد اهَس ٍسصش ٍ تشثیت ثذًی 

 ..پشداختِ ضَد

 :ّذف پژٍّص
 اص ػولکشد اهَس ٍسصش ضشكت خطَط لَلِ ٍ هخبثشات ًفت ایشاى كبسكٌبى سضبیتوٌذیثشسسی 

 

 :سَال ّای پژٍّص
چمذس  ثبضگبُ ٍسصضی اهکبًبت ٍ ضشایط اص هیضاى سضبیت كبسكٌبى ضشكت خطَط لَلِ ٍ هخبثشات ًفت ایشاى .1

 هی ثبضذ؟

هسبثمبت ٍسصضی چمذس هی اص ثشگضاسی سضبیت كبسكٌبى ضشكت خطَط لَلِ ٍ هخبثشات ًفت ایشاى  هیضاى .2

 ثبضذ؟
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 سٍش پژٍّص
سٍش تحمیك پیوبیطی صشفبٌ سٍضی گبم ثِ گبم ًیست . دس ایي پظٍّص اص سٍش  پیوبیطی استفبدُ ضذُ است

ّبی هٌبسجی ثشای  حل كِ هستلضم خاللیت، لذست تخیل، هْبست، هصبلحِ ٍ یبفتي ساُ ثلکِ فشایٌذی است 

  .ادى تحمیك پیوبیطی دسست، ٌّشی اكتسبثی استاًجبم د . ثیٌی ًطذُ است هطکالت پیص

اًجبم ایٌگًَِ فؼبلیتْبی پظٍّطی ثِ ٍیظُ دس ثخص ضٌبخت افکبس ػوَهی غبلجبً ثِ ػْذُ سٍاثط ػوَهی ّش 

ًیبصّب ٍ ػالیك   تَاى ّن هی ثب اًجبم پظٍّص دس فشایٌذی دٍ طشفِ ٍ هتمبثل  سبصهبى ًْبدُ ضذُ است چشا كِ

سا دس ثخطْبی داخلی ٍ ثیشًٍی  هیضاى هَفمیت ٍ اثشثخطی استجبطبت سبصهبًی هطتشیبى سا ضٌبخت ٍّن

 . اثضاس هَسد استفبدُ دس ایي پظٍّص پشسطٌبهِ هی ثبضذ. گیشی كشد اًذاصُ

 جاهعِ ی آهاسی ٍ حجن ًوًَِ
جبهؼِ آهبسی  هَسد ثشسسی كبسكٌبى ستبد ضشكت خطَط لَلِ ٍ هخبثشات ًفت ایشاى است كِ ثب استفبدُ اص سٍش 

 ..ًفش اص كبسكٌبى ستبد پبسخگَ ًظشسٌجی هزكَس ثَدُ اًذ 26ًوًَِ گیشی تصبدفی سبدُ تؼذاد 

 تیاى یافتِ ّای پژٍّص

 جٌسیت .1

دس ایي ًظشسٌجی دسصذ صى   11.5دسصذ اص كبسكٌبى هشد ٍ  88.5حذٍد  ،اص هجوَع تؼذاد پبسخ دٌّذگبى

    . ضشكت داضتِ اًذ

 توسیع فزاوانی بز حسب جنسیت 1 جدول شماره

 جىسیت فراياوی درصد فراياوی

 1 سن 3 11.5

 2 مزد 23 88.5

 جمع 26 100.0

 

 
23, مرد 

3, زن 

  جٌسیت
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 سطح تحصیالت .2

فَق دسصذ  19 دسصذ فَق دیپلن ٍ 26 لیسبًس، دسصذ اص كبسكٌبى42حذٍد  ،اص هجوَع تؼذاد پبسخ دٌّذگبى

 .لیسبًس ثَدُ اًذ
وسیع فزاوانی بز حسب سطح تحصیالت ت 2جدول شماره  

 سطح تحصیالت فراياوی درصد فراياوی

 1 دیپلن 3 11.5

دیپلنفَق  7 26.9  2 

 3 لیسبًس 11 42.3

لیسبًسفَق  5 19.2  4 

 جمع 26 100.0

 

 
 

 

 

 

 

 ساتقِ کاسی .3

دسصذ اص كبسكٌبى  23سبل ،   16داسای سبثمِ ثبالی  دسصذ اص كبسكٌبى53حذٍد  ،هجوَع تؼذاد پبسخ دٌّذگبىاص 

كِ آهبس هزكَس . دُ اًذسبل ثَ 6 -10دسصذ ًیض داسای سبثمِ ثیي  19سبل ثَدُ ٍ  11-15داسای سبثمِ ثیي 

ًوبیبًگش ایي ًکتِ هی ثبضذ كِ ثیطتش استفبدُ كٌٌذگبى ثبضگبُ ٍسصضی ٍ ضشكت كٌٌذگبى دس هسبثمبت كبسكٌبى ثب 

 . سبثمِ ضشكت ثَدُ اًذ

 

3, دیپلم 

7, فوق دیپلم

11, لیسانس

,  فوق لیسانس
5

سطح تحصیالت
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وسیع فزاوانی بز حسب سابقه کاریت 3جدول شماره  

 سابقه کاری فراياوی درصد فراياوی

- - 1-5 1 

19.2 5 6-10 2 

23.1 6 11-15 3 

سال 16باالی 14 53.8   4 

3.8 1 Missing 

 جمع 26 100.0

 

 
 

 

 

 جیٌص سالي تاضگاُ ٍسصضیًحَُ  .4

دسصذاص جیٌص ٍ یب چیذهبى دستگبُ ّبی سبلي ٍسصضی سضبیت ًذاضتِ ٍ  88اص هجوَع تؼذاد كبسكٌبى پبسخگَ 

 .دسصذ ًیض سضبیت خَد سا اػالم ًوَدُ اًذ 12حذٍد 
 جیٌص سبلي ثبضگبُ ٍسصضیتَصیغ فشاٍاًی ثش حست 4جذٍل ضوبس

 جیٌص سبلي ثبضگبُ ٍسصضی فراياوی درصد فراياوی

 1 کم خیلی 14 53.8

 2 کم 9 34.6

 3 سیاد 3 11.5

 4 سیاد خیلی - -

 جمع 26 100.0

 

6-10

سال 16باالی 15-11

ساتقِ کاسی
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 ایوٌی دستگاّْای تاضگاُ ٍسصضی . 5
 16كبسكٌبى ایوٌی دستگبُ ّب سضبیت ًذاضتِ ٍ حذٍد دسصذ اص  84حذٍد اص هجوَع كل كبسكٌبى پبسخ دٌّذُ 

 .دسصذ سضبیت خَد سا اػالم ًوَدُ اًذ
 ایوٌی دستگبّْبی ثبضگبٍُصیغ فشاٍاًی ثش حست ت5جذٍل ضوبس

 ایوٌی دستگبّْبی ثبضگبُ فراياوی درصد فراياوی

 1 کم خیلی 10 38.5

 2 کم 12 46.2

 3 سیاد 4 15.4

 4 سیاد خیلی - -

 جمع 26 100.0
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 ًحَُ تشخَسد پشسٌل تاضگاُ . 6

دسصذ  32سضبیت ًذاضتِ ٍ حذٍد  دسصذ اص ًحَُ ثشخَسد پشسٌل ثبضگبُ  68اص هجوَع تؼذاد كبسكٌبى پبسخگَ 

 .ًیض سضبیت خَد سا اػالم ًوَدُ اًذ

 نحوه بزخورد پزسنل باشگاهتوسیع فزاوانی بز حسب  6جدول شماره

بزخورد پزسنل باشگاهنحوه  فراياوی درصد فراياوی  

 1 کم خیلی 9 34.6

 2 کم 9 34.6

 3 سیاد 6 23.1

 4 سیاد خیلی 1 3.8

3.8 1 Missing 

 جمع 26 100.0

 

 

 ًحَُ تذسیس هشتی تاضگاُ . 7
دسصذ  32سضبیت ًذاضتِ ٍ حذٍد  دسصذ اص ًحَُ تذسیس هشثی ثبضگبُ  68اص هجوَع تؼذاد كبسكٌبى پبسخگَ 

 .اػالم ًوَدُ اًذًیض سضبیت خَد سا 
 

 نحوه تدریس مزبی باشگاهتوسیع فزاوانی بز حسب 7جدول شماره

 نحوه تدریس مزبی باشگاه فراياوی درصد فراياوی

 1 کم خیلی 17 65.4

 2 کم 5 19.2

 3 سیاد 3 11.5

 4 سیاد خیلی - -

3.8 1 Missing 

 جمع 26 100.0
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 کویت ٍ کیفیت تغزیِ تاضگاُ ٍسصضی.8
سضبیت ًذاضتِ ٍ كویت ٍ كیفیت تغزیِ ثبضگبُ ٍسصضی دسصذ اص  96 كل كبسكٌبى پبسخگَ حذٍداص تؼذاد 

 .دسصذ ًیض سضبیت خَد سا اػالم ًوَدُ اًذ4حذٍد 
 کمیت و کیفیت تغذیه باشگاه توسیع فزاوانی بز حسب 8جدول شماره

 کمیت و کیفیت تغذیه باشگاه فراياوی درصد فراياوی

 1 کم خیلی 21 80.8

 2 کم 4 15.4

 3 سیاد - -

 4 سیاد خیلی - -

3.8 1 Missing 

 جمع 26 100.0

 

 

 

 

 

 

21, خیلی کم 

4, کم 

کیفیت تغزیِ تاضگاُ 
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 ٍسصضی سضایت اص ًاظش تاضگاُ . 9

دسصذ ًیض 4سضبیت ًذاضتِ ٍ حذٍد  ًبظش ثبضگبُ ٍسصضیدسصذ اص  96 اص تؼذاد كل كبسكٌبى پبسخگَ حذٍد

 .سضبیت خَد سا اػالم ًوَدُ اًذ

 رضایت اس ناظز باشگاه توسیع فزاوانی بز حسب 9جدول شماره

 رضایت اس ناظز باشگاه فراياوی درصد فراياوی

 1 کم خیلی 17 65.4

 2 کم 8 30.8

 3 سیاد - -

 4 سیاد خیلی - -

3.8 1 Missing 

 جمع 26 100.0

 

 

 تاضگاُ ٍسصضیسضایت اص سیستن صَتی .10
سضبیت ًذاضتِ كِ اص دالیل  اص سیستن صَتی ثبضگبُ ٍسصضیدسصذ 88اص تؼذاد كل كبسكٌبى پبسخگَ حذٍد  

دسصذ ًیض سضبیت 4ػذم سضبیت پبسخ دٌّذگبى لذیوی ثَدى سیستن صَتی ثبضگبُ اػالم ضذُ است ٍ حذٍد 

 .خَد سا اػالم ًوَدُ اًذ

 رضایت اس سیستم صوتی توسیع فزاوانی بز حسب 10جدول شماره

صوتیرضایت اس سیستم  فراياوی درصد فراياوی  

 1 کم خیلی 16 61.5

 2 کم 7 26.9

 3 سیاد 1 3.8

 4 سیاد خیلی - -

7.7 2 Missing 

 جمع 26 100.0

17, خیلی کم 

8, کم

ًاظش تاضگاُ 
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 سضایت اص ًظافت تاضگاُ ٍسصضی .11
دسصذ ًیض سضبیت خَد سا  30سضبیت ًذاضتِ ٍ حذٍد  دسصذ اص ًظبفت ثبضگبُ ٍسصضی 70اص تؼذاد كل كبسكٌبى پبسخگَ حذٍد  

 .اًذاػالم ًوَدُ 

 

 

 رضایت اس نظافت باشگاه ورسشیتوسیع فزاوانی بز حسب 11جدول شماره

 

 

 

 

ًظبفت ثبضگبُ سضبیت اص  فراياوی درصد فراياوی  

 1 کم خیلی 7 26.9

 2 کم 11 42.3

 3 سیاد 5 19.2

 4 سیاد خیلی 3 11.5

 جمع 26 100.0
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 سضایت اص سطح هساتقات ٍسصضی .12
دسصذ  11سضبیت ًذاضتِ ٍ حذٍد سطح مسابقات ورسشی دسصذ اص  76اص تؼذاد كل كبسكٌبى پبسخگَ حذٍد  

 .ًیض سضبیت خَد سا اػالم ًوَدُ اًذ

 رضایت اس سطح مسابقات ورسشی توسیع فزاوانی بز حسب 12جدول شماره

 رضایت اس سطح مسابقات ورسشی فراياوی درصد فراياوی

 1 کم خیلی 12 46.2

 2 کم 8 30.8

 3 سیاد 3 11.5

 4 سیاد خیلی - -

11.5 3 Missing 

 جمع 26 100.0

 

 

 سضایت اص جَایض هساتقات ٍسصضی .13
دسصذ ًیض  4سضبیت ًذاضتِ ٍ حذٍد جوایش مسابقات ورسشی دسصذ اص  76اص تؼذاد كل كبسكٌبى پبسخگَ حذٍد  

 .سضبیت خَد سا اػالم ًوَدُ اًذ

 رضایت اس جوایش مسابقات ورسشی توسیع فزاوانی بز حسب 13جدول شماره

مسابقات ورسشی جوایش رضایت اس  فراياوی درصد فراياوی  

 1 کم خیلی 16 61.5

 2 کم 4 15.4

 3 سیاد 1 3.8

 4 سیاد خیلی - -

19.2 5 Missing 

 جمع 26 100.0
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 تقات ٍسصضیاسضایت اص کیفیت داٍسی هس. 14
 11سضبیت ًذاضتِ ٍ حذٍدکیفیت داوری مسابقات ورسشی دسصذ اص  69اص تؼذاد كل كبسكٌبى پبسخگَ حذٍد  

 .دسصذ ًیض سضبیت خَد سا اػالم ًوَدُ اًذ

 رضایت اس کیفیت داوری مسابقات ورسشی توسیع فزاوانی بز حسب 114جدول شماره

ورسشیرضایت اس  کیفیت داوری مسابقات  فراياوی درصد فراياوی  

 1 کم خیلی 12 46.2

 2 کم 6 23.1

 3 سیاد 3 11.5

 4 سیاد خیلی - -

19.2 5 Missing 

 جمع 26 100.0
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 تقات ٍسصضیاهس هحل اسکاى کیفیتسضایت اص. 15
سضبیت ًذاضتِ ٍ حذٍد  کیفیت محل اسکان مسابقات ورسشیاص دسصذ   76اص هجوَع تؼذاد كبسكٌبى پبسخگَ 

 .دسصذ ًیض سضبیت خَد سا اػالم ًوَدُ اًذ 4

 رضایت اس کیفیت محل اسکان مسابقات ورسشی توسیع فزاوانی بز حسب 15جدول شماره

 رضایت اس  کیفیت محل اسکان مسابقات ورسشی فراياوی درصد فراياوی

 1 کم خیلی 14 53.8

 2 کم 6 23.1

 3 سیاد 1 3.8

 4 سیاد خیلی - -

19.2 5 Missing 

 جمع 26 100.0

 

 

 تقات ٍسصضیاهس هحل تشگضاسی ضایت اص ًظافتس. 16
سضبیت ًذاضتِ ٍ حذٍد نظافت محل بزگشاری مسابقات ورسشی دسصذ اص  68اص هجوَع تؼذاد كبسكٌبى پبسخگَ 

 .دسصذ ًیض سضبیت خَد سا اػالم ًوَدُ اًذ 11
 

 رضایت اس نظافت محل بزگشاری مسابقات ورسشی توسیع فزاوانی بز حسب 16جدول شماره

 رضایت اس نظافت محل بزگشاری مسابقات ورسشی فراياوی درصد فراياوی

 1 کم خیلی 10 38.5

 2 کم 8 30.8

 3 سیاد 3 11.5

 4 سیاد خیلی - -

19.2 5 Missing 

 جمع 26 100.0
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 تقات ٍسصضیاهس ضایت اص ًحَُ تشخَسد تشگضاسکٌٌذگاىس. 17
سضبیت ًذاضتِ ٍ نحوه بزخورد بزگشارکنندگان مسابقات ورسشی دسصذ اص 53اص هجوَع تؼذاد كبسكٌبى پبسخگَ 

 .دسصذ ًیض سضبیت خَد سا اػالم ًوَدُ اًذ27حذٍد 
 

 رضایت اس نحوه بزخورد بزگشارکنندگان مسابقات ورسشی توسیع فزاوانی بز حسب 17جدول شماره

نحوه بزخورد بزگشارکنندگان مسابقات ورسشیرضایت اس  فراياوی درصد فراياوی  

 1 کم خیلی 12 46.2

 2 کم 2 7.7

 3 سیاد 6 23.1

 4 سیاد خیلی 1 3.8

19.2 5 Missing 

 جمع 26 100.0
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 تقات ٍسصضیاهس ضایت اص کیفیت پزیشایی صهاى تشگضاسیس. 18
 

کیفیت پذیزایی نیمزوسی و سه وعده غذا در  سمان بزگشاری  دسصذ اص67اص هجوَع تؼذاد كبسكٌبى پبسخگَ 

 .دسصذ ًیض سضبیت خَد سا اػالم ًوَدُ اًذ15سضبیت ًذاضتِ ٍ حذٍد مسابقات ورسشی 
 

 هسبثمبت ٍسصضی  كیفیت پزیشایی صهبى ثشگضاسیتَصیغ فشاٍاًی ثش حست سضبیت اص 18جذٍل ضوبسُ

 کیفیت پذیزایی سمان بزگشاری مسابقات ورسشی  رضایت اس فراياوی درصد فراياوی

 1 کم خیلی 10 38.5

 2 کم 7 26.9

 3 سیاد 3 11.5

 4 سیاد خیلی 1 3.8

19.2 5 Missing 

 جمع 26 100.0

 

 
 

 تقات ٍسصضیاهس ٍسیلِ ایاب ٍ رّابضایت اص س. 19
سضبیت ًذاضتِ ٍ حذٍد  ٍسیلِ ایبة ٍ رّبة هسبثمبت ٍسصضی دسصذ اص68اص هجوَع تؼذاد كبسكٌبى پبسخگَ 

 .دسصذ ًیض سضبیت خَد سا اػالم ًوَدُ اًذ11
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 هسبثمبت ٍسصضی ٍسیلِ ایبة ٍ رّبة تَصیغ فشاٍاًی ثش حست سضبیت اص 19جذٍل ضوبسُ

 ٍسیلِ ایبة ٍ رّبة هسبثمبت ٍسصضیسضبیت اص  فراياوی درصد فراياوی

 1 کم خیلی 14 53.8

 2 کم 4 15.4

 3 سیاد 3 11.5

 4 سیاد خیلی - -

19.2 5 Missing 

 جمع 26 100.0

 

 
 

 

 پیطٌْادات ّوکاساى 

 .جیٌص دستگبّْب  خیلی فطشدُ است-

 .ستگبُ ّب ی خشاة دیش دسست هی ضًَذد-

 .كویت ٍ كیفیت تغزیِ ٍ تٌَػی ًذاسد ثِ ًظش چٌذاى ػلوی ًیست-

 .صیبد هی ضَدهیض فَتجبل دستی ثبػث سشٍصذا -

سبل هی ثبضذ ثب تَجِ ثِ تْیِ سبلي ٍ هشثی ٍ توشیي ثشگضاس ًوی ضَد دس  2حذٍد ( سبل 45ثبالی )هسبثمبت ٍالیجبل پیطکسَتبى -

 .صَستی كِ دس سبلْبی لجل ّیچ هطکلی ًجَدُ ٍ ثشگضاس هی ضَد

 . هذیشیت اهَس ٍسصش ثسیبس ضؼیف ثَدُ ٍ سیلمِ ػول هیطَد -
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 :هطخصبت 

 

 

 

 سضایتوٌذی اص اهَس ٍسصشفشم ًظش سٌجی 
 َمكبر گرامی؛ 

خًاَشمىد است بب پبسخ دقیق خًد مسئًلیه ذيربط را در ارائٍ خدمبت . ايه پرسشىبمٍ بٍ مىظًر ارزيببی وظرات كبركىبن از امًر يرزش تُیٍ شدٌ است 

 . مطلًة تر يبري فرمبيىد 

 □صى      □هشد  : جٌسیت

     □سبل  16ثبالی   □سبل  15تب  11  □ 10تب  6   □سبل  5تب  1: سبثمِ كبس /□دكتشی     □فَق لیسبًس    □ لیسبًس    □فَق دیپلن   □دیپلن : تحصیالت
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      يزشضی زضایت دازید؟آیا اش وحًٌ چىیص دستگاٌ َای يزشضی ساله  1

      آیا اش ایمىی دستگاٌ َای ساله يزشضی زضایت دازید؟ 2

      سىل  امًز يزشش زضایت دازید؟پرآیا اش بسخًزد  3

      میصان زضایت اش وحًٌ تدزیس مسبی يزشش  4

      میصان زضایت اش سالمت ي تعداد تغریٍ ساله يزشضی  5

      میصان زضایت اش اش حضًز واظس باضگاٌ ي زسیدگی بٍ مطکالت  6

      میصان زضایت اش سیستم صًتی ساله يزشضی ي مدیسیت آن  7

      میصان زضایت اش وظافت محیط ساله يزشضی  8

      میصان زضایت اش کیفیت ي سطح مسابقات يزشضی  9

      میصان زضایت اش میصان جًایص اختصاصی دز مسابقات يزشضی  10

      میصان زضایت اش کیفیت دايزی دز مسابقات يزشضی  11

      میصان زضایت اش کیفیت محل اسکان ضسکت کىىدگان دز مسابقات  12

      میصان زضایت اش وظافت محل بسگصازی مسابقات  13

      میصان زضایت اش وحًٌ بسخًزد بسگصاز کىىدگان مسابقات  14

      ذیسایی ي غرا دز شمان بسگصازی مسابقاتپمیصان زضایت اش کیفیت  15

      میصان زضایت اش يسیلٍ ایاب ي ذَاب اش محل سکًوت تا محل بسگصازی مسابقات  16
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