
 حسابرسیاداره خدمات قابل ارائه تحلیل نظرسنجی از 

 مدیریت تعاون روستائی استان قزوین

 استان قزوین مدیریت حسابرسیاداره با هدف مشاركت در امر بهبود ارائه خدمات       

 مقدمه:
دستگاههای اجرایی شاخص مشارکت الكترونيكی شهروندان در سياستها، فرآیندها و تصميمات  

شهروندان حق دارند تا سیاستها،  95/12/28مورخ  1127128تصویبنامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 9ماده  2بق بند ط
راز کنند. در صورتیکه این فرآیند در بسترهای الکترونیک فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات اب

 .صورت پذیرد، مشارکت الکترونیک نامیده میشود

 

مددیریت تاداون    حسابرسدی نظرسنجی خددمات قابدا ارا ده توسدا اداره     جدول کلی میزان رضایت مندی   : 1جدول شماره 
 روستا ی استان قزوین

 
به کيفيت خدمات دهی اداره حسابرسی چه  ؟آیا از شيوه ارائه خدمات اداره حسابرسی رضایت دارید

 ؟امتيازی می دهيد

 ؟آیا از حسابرسی های انجام شده رضایت دارید

 بسیار راضی بسیار خوب بسیار راضی

 بسیار راضی خوب راضی

 بسیار راضی متوسط راضی

 بسیار راضی بسیار خوب بسیار راضی

 بسیار راضی خوب راضی

 بسیار راضی متوسط راضی

 راضی بسیار خوب بسیار راضی

 بسیار راضی خوب بسیار راضی

 بسیار راضی بسیار خوب راضی

 بسیار راضی خوب راضی

 بسیار راضی بسیار خوب راضی

 بسیار راضی بسیار خوب بسیار راضی

 بسیار راضی خوب راضی

 راضی متوسط راضی

 بسیار راضی بسیار خوب بسیار راضی

 بسیار راضی خوب بسیار راضی

 بسیار راضی بسیار خوب راضی

 بسیار راضی خوب راضی

 بسیار راضی متوسط راضی

 بسیار راضی بسیار خوب بسیار راضی

 بسیار راضی خوب بسیار راضی

 بسیار راضی بسیار خوب راضی

 بسیار راضی خوب راضی

 بسیار راضی بسیار خوب راضی

 بسیار راضی بسیار خوب بسیار راضی

 بسیار راضی خوب راضی

 بسیار راضی خوب راضی



 بسیار راضی بسیار خوب راضی

 بسیار راضی متوسط بسیار راضی

 بسیار راضی خوب بسیار راضی

 بسیار راضی بسیار خوب راضی

 بسیار راضی خوب راضی

 بسیار راضی خوب راضی

 

 

 شیوه ارائه خدمات اداره حسابرسیاز  توزیع نسبی )درصد( میزان رضایت -2جدول شماره 

 

 

 

  خدمات دهی اداره حسابرسیاز  رضایتمیزان  -2شماره نمودار 
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 ناراضی بدون نظر راضی بسیار راضی

 فراوانی پاسخ

 درصد فراوانی

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

 ٪85 41 بسیار راضی

 ٪15 7 راضی

 ٪۰ ۰ بدون نظر

 ٪۰ ۰ ناراضی

 ٪1۰۰ 48 جمع



 شدده  دریافدت  نفر از مراجاین سازمان 48 اطالعات  :نشان داده شده است  2 شماره نموداردر جدول و که همانگونه

این مدیریت در سطح )بسیار راضی  حسابرسیمیزان مقبولیت جاماه هدف از خدمات اداره  است این نمایانگر که است

 وراضی ( می باشد.

 کیفیت خدمات دهی اداره حسابرسیتوزیع نسبی )درصد( میزان  -3جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

 ٪61 29 خوببسیار 

 ٪29 14 خوب

 ٪1۰ 5 متوسط

 ٪۰ ۰ ضعیف

 ٪1۰۰ 48 جمع

 

 

  خدمات دهی اداره حسابرسیکیفیت  از میزان رضایت  -3شماره نمودار 

 

 

اعضا تشکلهای تحت پوشش این نفر از  48 اطالعات  :نشان داده شده است  3 شماره نموداردر جدول و که همانگونه

، خدمات اداره حسابرسیمیزان رضایتمندی مراجاین از کیفیت  است این نمایانگر که است شده دریافت سازمان

که درصد می باشد. واین نشانگر این است  10مولفه دیگر کمتر از  درصد  ودر 90وبسیار خوب ( بیش از درسطح )خوب 

 کیفیت خدمات اداره حسابرسی در سطح بسیار مطلوب میباشد.
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