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 مقدمه

 

رمضان، کاالی رمضانیه را که شامل اقالم مصرفی و مورد دانشگاه شیراز هر ساله به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک      

نماید. در همین راستا و به دلیل تالش در افزایش بهبود نیاز کارمندان است، تهیه و بین همکاران محترم توزیع می

 نانکارکدر اختیار جهت نظرسنجی تهیه و گویه،  5ای شامل های آتی، پرسشنامهت سبد رمضانیه در سالکیفیت و کمیّ

باشد که میزان رضایت الت مربوطه در این خصوص میسؤاقرار گرفت. گزارش پیش رو شامل بررسی دانشگاه محترم 

گان پیشنهادات شرکت کنند ،همچنین در قالب یک سؤال باز پاسخ کند.یا عدم رضایت کارمندان را تحلیل و بررسی می

 نتایج در بخش دوم آمده است. مطرح شده و در نظرسنجی

 

  : نتایج نظرسنجی  ـ بخش اول 

 ها در قالب جداول و توضیحات آورده شده است.درخصوص ارزیابی سبد کاالی رمضانیه تحلیل فراوانی

 

 فراوانی پاسخگویان - 1 جدول

 ردیف پاسخگویان تعداد پاسخگویان تعداد کل

 1 کارمندان دانشگاه شیراز 101 1081

 

به پرسشنامه مورد نظر را در مقایسه با تعداد کل دریافت کنندگان سبدکاالی ، فراوانی پاسخگویان 1 جدول       

نفر شرکت کننده در نظرسنجی   1081  نفر از 101دهد. براساس این جدول، تعداد پاسخگویان رمضانیه نشان می

ازنشستگان براننده و  ،اتسیسأهای خدماتی، باغبان، توباشد که با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از کارکنان از نیرمی

ه درصد مشارکت پاسخ دهندگانی که ب به لحاظ دسترسی به سیستم اتوماسیون ندارند، این نظرسنجیکه باشند می

 سیستم اتوماسیون دسترسی دارند باالتر از حد متوسط تعداد کل است.
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 است.های داده شده به هر گویه آورده شده در ادامه جداول مربوط به فراوانی پاسخ

 

 کمیت سبد کاالی رمضانیه - 2جدول 

 گزینه تعداد درصد

 خیلی کم 181 11

 کم 102 3/23

 متوسط 120 0/41

 زیاد 48 1/6

 خیلی زیاد 12 4/1

  

نشان داده شده  2ت کاالی رمضانیه(، نتایج نظرسنجی کارکنان دانشگاه در جدول شماره )کمیّ درخصوص گویه      

ن متعلق به خیلی و کمتری درصد( 8/55) ارزیابی متوسطاست که برطبق این آمار بیشترین درصد ارزیابی متعلق به 

 باشد.می درصد( 5/1) زیاد

 

 سبد کاالی رمضانیه کیفیت - 3جدول 

 گزینه تعداد درصد

 خیلی کم 12 0/11

 کم 120 1/16

 متوسط 133 1/44

 زیاد 114 1/11

 خیلی زیاد 13 1/1

 

نشان داده شده  3، نتایج نظرسنجی کارکنان دانشگاه در جدول شماره (کیفیت کاالی رمضانیه) درخصوص گویه      

درصد( و کمترین متعلق به خیلی  5/55است که برطبق این آمار بیشترین درصد ارزیابی متعلق به ارزیابی متوسط )

 باشد.درصد( می 7/1زیاد )
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 ی توزیع سبد کاالی رمضانیهنحوه - 1جدول 

 گزینه تعداد درصد

 خیلی کم 12 1/4

 کم 43 0/6

 متوسط 388 1/30

 زیاد 204 4/36

 خیلی زیاد 181 1/12

 

نشان  5، نتایج نظرسنجی کارکنان دانشگاه در جدول شماره (نحوه توزیع سبد کاالی رمضانیه) درخصوص گویه      

درصد( و کمترین متعلق به 5/38داده شده است که برطبق این آمار بیشترین درصد ارزیابی متعلق به ارزیابی متوسط )

 .باشددرصد( می 5/5خیلی کم )

 

 سبد کاالی رمضانیه تنوع - 4جدول 

 گزینه تعداد درصد

 خیلی کم 111 2/14

 کم 222 1/20

 متوسط 344 4/14

 زیاد 11 4/1

 خیلی زیاد 11 1/1

 

نشان داده شده  5خصوص گویه )تنوع سبد کاالی رمضانیه(، نتایج نظرسنجی کارکنان دانشگاه در جدول شماره در      

درصد( و کمترین متعلق به خیلی  5/55است که برطبق این آمار بیشترین درصد ارزیابی متعلق به ارزیابی متوسط )

 .باشددرصد( می 5/1زیاد )
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 سبد کاالی رمضانیه زمان توزیع - 6جدول 

 گزینه تعداد درصد

 خیلی کم 62 1/1

 کم 14 2/12

 متوسط 310 6/11

 زیاد 281 0/61

 خیلی زیاد 61 6/0

 

نشان داده  6زمان توزیع سبد کاالی رمضانیه(، نتایج نظرسنجی کارکنان دانشگاه در جدول شماره در خصوص گویه )   

درصد( و کمترین متعلق به خیلی  8/67) زیادشده است که برطبق این آمار بیشترین درصد ارزیابی متعلق به ارزیابی 

 .باشددرصد( می 9/7کم )
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وسط نسبت به  میانگین مطلوب و مت  سبد کاالی رمضانیه از دید کارمندان دانشگاهبرای پاسخ به این سؤال که 

 درچه وضعیتی است از آزمون تی برای نمونه واحد استفاده شد.
 

 ی میانگین ارزیابی شده با میانگین متوسطمقایسهتک نمونه  برای  -های آزمون تیشاخص  (1جدول شماره 

 51ارزش معیار= 

نمره ارزیابی 

 سبد کاال

 آزمون معناداری آزادی درجه t انحراف معیار میانگین تعداد
اختالف 

 میانگین

781 57/15 51/3 26/5 787 7771/7 52/7 

دهد باشد. چنان که جدول توصیفی نشان میهای واحد میمربوط به نتایج تی برای نمونه 1جدول شماره 

باشد می 57/15 اندکارکنان دانشگاه که سبد کاال دریافت کرده  781های پاسخ داده شده توسط ی کل آیتممیانگین نمره

که نشانگر ارزش پاسخ  3)که از حاصل ضرب بیست و چهار آیتم در ارزش 15که در مقایسه با ارزش فرضی متوسط 

باشد به دست آمده است( تفاوت معناداری دارد و میانگین واقعی از میانگین فرضی میـ  ارزیابی متوسطـ  متوسط

( میانگین نمره کل sig=7771/7و  t= 26/5است. به عبارت دیگر با توجه به شاخص ) ترپایینمعیار به طور معناداری 

 ترایینپبا معیار متوسط تفاوت معناداری دارد و میانگین واقعی  کارکنان دانشگاه شیرازهای پاسخ داده شده توسط آیتم

 از میانگین متوسط فرضی است.
 

 

 ی میانگین ارزیابی شده با میانگین مطلوبمقایسهتک نمونه برای  -های آزمون تیشاخص ( 2جدول شماره

 02ارزش معیار= 

نمره ارزیابی 

 سبد کاال

 آزمون معناداری آزادیدرجه  t انحراف معیار میانگین تعداد
اختالف 

 میانگین

781 57/15 51/3 18/55 787 771/7 52/5 

دهد باشد. چنان که جدول توصیفی نشان میهای واحد میمربوط به نتایج تی برای نمونه 2جدول شماره 

باشد می 57/15 اندکارکنان دانشگاه که سبد کاال دریافت کرده  781های پاسخ داده شده توسط ی کل آیتممیانگین نمره

که نشانگر ارزش پاسخ  5 )که از حاصل ضرب بیست و چهار آیتم در ارزش 27 مطلوبکه در مقایسه با ارزش فرضی 

می باشد به دست آمده است( تفاوت معناداری دارد و میانگین واقعی از میانگین فرضی ـ  مطلوبارزیابی ـ  مطلوب

( میانگین نمره کل sig=7771/7و  t= 53/55تر است. به عبارت دیگر با توجه به شاخص )پایینمعیار به طور معناداری 

تر ایینپتفاوت معناداری دارد و میانگین واقعی  مطلوببا معیار  کارکنان دانشگاه شیرازهای پاسخ داده شده توسط آیتم

 فرضی است. مطلوباز میانگین 
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ی ویهشود بیشترین میانگین پاسخ مربوط به گداده شده. چنان که دیده می درخصوص سبدکاالی رمضانیه( نشانگر میانگین پاسخی است که به هر گویه براساس طیف لیکرت 1) نمودار      

 باشد. نمودار متناظر با آن در ادامه نمایش داده شده است.می( 5و  1) یو کمترین مربوط به گویه ( 3 )

 

 

 

 :  میانگین پاسخدهی به هر گویه 1نمودار  

0

1

2

3

4

کمیت سبد کاالی رمضانیه کیفیت سبد کاالی رمضانیه هنحوه توزیع سبد کاالی رمضانی تنوع سبد کاالی رمضانیه زمان توزیع سبد کاالی رمضانیه

2/5
2/7

3/5

2/5

3/1
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 بخش دوم  ـ  پیشنهادات کارکنان دانشگاه شیراز: 

 

 پیشنهادات کارمندان درخصوص سبد کاالی رمضانیه

 کارمندانپیشنهادات  تعداد

 پرداخت نقدی  27

 تهیه بن خرید 25

 مرغ(گوشت، تخماستفاده از مواد پروتئینی )مرغ، تن ماهی،  23

 تغییر نوع برنج 21

 تشکر 27

 باال بردن کیفیت کاال 15

 افزایش حجم بسته  15

 تغییر نوع روغن )تغییر اندازه و تعداد(  8

 قند، رب گوجه، ماکارونی، سویا و مربا 8

 توزیع سبد رمضانیه قبل از ماه رمضان  8

 بازنشستگانتوزیع سبد به کارمندان شرکتی و حجمی و  6

 حذف شکر، حذف حبوبات 5

 تهیه اقالم توسط هر دانشکده )مشورت با کارکنان هر دانشکده( 5

 استفاده از کاالی ایرانی  5

 های کیفیت کاال(های پاسخگویی )تنظیم گزینهاالت و گزینهؤهماهنگی س 5

 افزودن لبنیات 2

 داشتن امکان انتخاب نوع کاال 2

 افزودن عرقیات 1

 توزیع سبد دو بار در سال 1

 توزیع سبد یا بن کاال به صورت پلکانی براساس مقدار درآمد و نیاز کارمندان 1
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 16در سال ارزیابی سبد کاالی رمضانیه پیشنهادات کارمندان درخصوص   - 2 نمودار 
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 نتیجه گیری

 

                                 ،یه از دید کارکنان دانشگـاه شیـرازانـاالی رمضـد کـی سبـارزیابت؛ در کل ـوان گفـتن میـایج چنیـداول و نتـجه به ـا توجـب 

 بوده است، همچنیناز حد متوسط  ترپایین

 .د.داشتن زیر میانگیننتایج بیانگر این بود که اغلب پاسخگویان ارزیابی « کمیت سبد کاالی رمضانیه»در مورد گویه اول 

  .تندداش زیر میانگیناسخگویان ارزیابی نتایج بیانگر این بود که  اغلب پ« یهکیفیت سبد کاالی رمضان»در مورد گویه دوم 

  .داشتند نباالتر از میانگینتایج بیانگر این بود که  اغلب پاسخگویان ارزیابی  «نحوه توزیع سبد کاالی رمضانیه»در مورد گویه سوم 

  .ندداشت میانگین زیر اسخگویان ارزیابینتایج بیانگر این بود که  اغلب پ« تنوع سبد کاالی رمضانیه»در مورد گویه چهارم 

 .اشتندد زیر میانگین اسخگویان ارزیابیاین بود که اغلب پبیانگر  نتایج « زمان توزیع سبد کاالی رمضانیه»در مورد گویه پنجم      


