
 مدیریت تعاون روستائی استان قزوین توسطخدمات قابل ارائه تحلیل نظرسنجی از 

 در سکوی رایزنی دیجیتال سازمان

 استان قزوین مدیریتدربا هدف مشاركت در امر بهبود ارائه خدمات 

 مقدمه:

مورخ  1127128روندی در نظام اداری شماره تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شه 9ماده  2اجرای بند  درراستای 

مدیریت شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری ، این سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی در ، 28/12/95

و  عین را تامین نمایدش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجالنهایت سعی و ت تعاون روستائی استان قزوین ،

 زمینه مشارکت الکترونیکی مردم را فراهم نماید.

ش می نماید با دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات و جلب مشارکت مردمی از السازمانی تلذا به همین منظور سازمان در ارائه خدمات  

 . د و نیز ارتقاء سطح رضایتمندی ارباب رجوع اقدام نمایدطرق ذیل نسبت به اصالح، بروزرسانی و بهبود خدمات در راستای ماموریت خو

ش می نماید با امکان مشارکت و تصمیم گیری الکترونیک شهروندان در تصمیماتی که در کارگروهها و شوراها در الدر این راستا سازمان ت

 راستای بهبود ارائه خدمات و توسعه دولت الکترونیک گرفته می شود، اثرگذار باشد

از آئین نامه ها ، دستورالعمل ها وضوابط اجرایی مرتبط با حقوق افراد را پس از تهیه پیش نویس وقبل از تصویب نهایی ، از طریق برخی 

ه انتقادات وپیشنهادات سازندرسانی خود طی مدت دو هفته در اختیار عموم برای اظهار نظر قراردهد وپس از دریافت  اطالعپایگاههای 

 .ا اقدام نماید آنه اصالحنسبت به 

  

 نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات اعالمترهای تعاملی شهروندان جهت سب

  :ghazvin.corc.ir  \\https سازمان به نشانی رسانی اطالعه  درگا -1

 در میز خدمت الکترونیکی درج شده شماره تماس و پست الکترونیکی مسئولین ارائه دهنده خدمت -2

)جهت درج طرح و ایده و پیشنهاد ،گزارش،  ارتباط الکترونیکی با رئیس سازمان-3  ندر تارنمای سازما

 (انتقادات، شکایت

ذینفعان از طریق آدرس الکترونیکی ذیل، می توانند نظرات خود را در خصوص  ظرسنجی خدمات :ن -4

  .دریافت خدمات سازمانی ارایه نمایند

https://ghazvin.corc.ir/
https://ghazvin.corc.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=6&tempname=ghazvin1&codel=26831&referrer=link


 

ذینفعان از طریق آدرس  دریافت پیشنهادات و انتقادات مردم در رابطه با بهبود ارائه خدمات :-5 

خصوص کلیه امور ارایه نمایند. پس از بررسی مورد ذکر الکترونیکی ذیل، می توانند پیشنهادات خود را در 

  .شده توسط کارشناسان پاسخ مناسب داده می شود

 

عموم ذینفعان می توانند با استفاده از سامانه شکایات نسبت به ثبت و  سامانه رسیدگی به شکایات : -6

   . پیگیری شکایات خود اقدام نمایند

  

از دریافت پیشنهادات و شکایات در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به واحدهای سازمانی مکلفند پس -7

تهیه پاسخ و ارسال آن از طریق سامانه جامع میز خدمت اقدام نمایند. مجموع زمان پاسخگویی و ارسال 

  .روز کاری به طول بیانجامد 7آن به ارباب رجوع نباید بیش از 

میز شکایت از نحوه دریافت خدمت بنحو مقتضی در امکان مشاهده، ارسال نظر، پیشنهاد، انتقاد و -8

 د.به شهروندان اطالع رسانی گرد خدمت تارنمای سازمان

                                                     دیجیتال سکوی رایزنیرأی گیری بر خط و  -9 

  : سایر کانالهای ارتباطی -10

از این طریق می توانند نظرات خود را در خصوص کیفیت تارنمای  نظرسنجی تارنمای سازمان :-1        

 .نمایند اعالمسازمان 

  30007013007007   ارسال پیامک به شماره  -2       

 .@corc.irghazvin:       الکترونیکی سازمان به آدرس تپس-3       

 

https://ghazvin.corc.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=6&tempname=ghazvin1&codel=26831&referrer=link
https://ghazvin.corc.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=6&tempname=ghazvin1&codel=26831&referrer=link
https://ghazvin.corc.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=6&tempname=ghazvin1&codel=26831&referrer=link
https://ghazvin.corc.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=6&tempname=ghazvin1&codel=27096&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_ghazvin1_block2709&epageId=4641
mailto:ghazvin@corc.ir
https://ghazvin.corc.ir/Index.aspx?code=21&lang=1&sub=6&page_=adveform&tempname=ghazvin1&pageId=3566
https://ghazvin.corc.ir/index.aspx?page_=complain&order=list&lang=1&sub=6&tempname=ghazvin1&PageIdF=-1&PageId=3716&OValue=DESC
http://arzyabi.corc.ir/


 

  در این راستا تحلیل وبررسی میزان رضایت مندی جامعه هدف از نحوه ارائه خدمات ، یکی از اولویت های مهم

 واساسی در راستای بهبود ارائه خدمات سازمانی می باشد.

 
فرمهتای نظتر ستنجی از     قراراستت  سکوی رایزنی دیجیتال در پرتال این مدیریت راه اندازی و بر اساس دستورالعمل این اجرای منظور به

 به شرح ذیل تقدیم می گردد:  1399گزارش تحلیلی مشارکت الکترونیکی این مدیریت در سال ادارات داخلی ،

 مدیریت تعاون روستائی استان قزوین اداره خدمات فنی وکشاورزیخدمات قابل ارائه تحلیل نظرسنجی از 

سنجی خدمات قابل ارائه توسط اداره خدمات فنی وکشاورزی مدیریت نظرجدول کلی میزان رضایت مندی   : 1جدول شماره 
 تعاون روستائی استان قزوین

 
آیا از نحوه توزیع کود در سامانه نپ 

 رضایت دارید؟

آیا از نحوه توزیع کود در سامانه پایش 

 مواد کودی رضایت دارید؟

آیا از تامین وتوزیع سموم دفع 

 آفات نباتی رضایت دارید؟

مین وتوزیع بذور توسط این آیا از تا

 سازمان رضایت دارید؟

 راضی راضی راضی بسیار راضی

 بسیار راضی راضی بسیار راضی بسیار راضی

 راضینا بسیار راضی راضی راضی

 راضی راضی راضی بسیار راضی

 بسیار راضی راضی بسیار راضی بسیار راضی

 بسیار راضی بسیار راضی راضی راضی

 نظری ندارم راضی نظری ندارم راضی

 راضی بسیار راضی بسیار راضی بسیار راضی

 بسیار راضی بسیار راضی بسیار راضی بسیار راضی

 بسیار راضی بسیار راضی بسیار راضی بسیار راضی

 بسیار راضی راضی راضی راضی

 راضی راضی نظری ندارم بسیار راضی

 نظری ندارم نظری ندارم ناراضی راضی

 نظری ندارم بسیار راضی نظری ندارم راضی

 راضی راضی بسیار راضی بسیار راضی

 بسیار راضی بسیار راضی بسیار راضی بسیار راضی

 بسیار راضی بسیار راضی بسیار راضی بسیار راضی

 بسیار راضی راضی راضی راضی

 راضی راضی نظری ندارم بسیار راضی

 نظری ندارم بسیار راضی ناراضی راضی

 

 



 

  نپ سامانه در کود توزیع نحوه از توزیع نسبی )درصد( میزان رضایت  -2ماره جدول ش

 

 

  نپ سامانه در کود توزیع نحوه از میزان رضایت  -2شماره نمودار  

 

 

 
 دریافت نفر از ارباب رجوعان سازمان 20 اطالعات  :نشان داده شده است  2 شماره نمودارر جدول ود که همانگونه

میزان مقبولیت جامعه هدف از خدمات اداره خدمات فنی وکشاورزی این مدیریت در  است این نمایانگر که است شده

جهت تامین ز راه اندازی سامانه های نپ سطح )بسیار راضی وراضی ( می باشد.که نشانگر این است که اکثریت افراد ا

 رضایت دارند. وتوزیع کود شیمیایی اوره مورد نیاز کشاورزان 

 

 

12 
8 

0 0 

60 

40 

0 0 
0

10

20

30

40

50

60

70

 ناراضی بدون نظر راضی بسیار راضی

 فراوانی پاسخ

 درصد فراوانی

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

 ٪60 12 بسیار راضی

 ٪40 8 راضی

 ٪0 0 بدون نظر

 ٪0 0 ناراضی

 ٪100 20 جمع



 

 

  کودی موادپایش  سامانه در کود توزیع نحوه از توزیع نسبی )درصد( میزان رضایت  -3جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

 ٪40 8 بسیار راضی

 ٪30 6 راضی

 ٪20 4 بدون نظر

 ٪10 2 ناراضی

 ٪100 20 جمع

 

 

  کودی موادپایش  سامانه در کود توزیع نحوه از میزان رضایت  -3شماره نمودار 

 

 

 دریافت نفر از ارباب رجوعان سازمان 20 اطالعات  :نشان داده شده است  3 شماره نموداردر جدول و که همانگونه

 ،رضایتمندی مراجعین از نحوه توزیع کود از طریق سامانه پایش مواد کودیمیزان  است این نمایانگر که است شده

 درصد می باشد.  30درصد ودر دو مولفه دیگر کمتر از 70بیش از ( و راضی سطح )بسیار راضی در
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  نباتی آفات دفع سموم وتوزیع تامین از توزیع نسبی )درصد( میزان رضایت  -4جدول شماره 

 

 

 

  نباتی آفات دفع سموم وتوزیع تامین نحوه از میزان رضایت  -4نمودار شماره 

 

 

 دریافت نفر از ارباب رجوعان سازمان 20 اطالعات  :نشان داده شده است  4 شماره نموداردر جدول و که همانگونه

، درسطح  نباتی آفات دفع سموم وتوزیع تامینمیزان رضایتمندی مراجعین از نحوه  است این نمایانگر که است شده

 درصد می باشد.  5در دو مولفه دیگر کمتر از  و درصد  95)بسیار راضی و راضی ( بیش از 
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 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

 ٪45 9 بسیار راضی

 ٪50 10 راضی

 ٪5 1 بدون نظر

 ٪0 0 ناراضی

 ٪100 20 جمع



  وربذ وتوزیع تامین از توزیع نسبی )درصد( میزان رضایت  -5جدول شماره 

 

 

 

  بذور وتوزیع تامین نحوه از میزان رضایت  -5نمودار شماره 

 

 

 

 دریافت عان سازماننفر از ارباب رجو 20 اطالعات  :نشان داده شده است  5  شماره نموداردر جدول و که همانگونه

، درسطح )بسیار راضی و  بذور وتوزیع تامینمیزان رضایتمندی مراجعین از نحوه  است این نمایانگر که است شده
 .درصد می باشد 25درصد  و در دو مولفه دیگر کمتر از  75راضی ( بیش از 
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 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

 ٪45 9 بسیار راضی

 ٪50 10 راضی

 ٪5 1 بدون نظر

 ٪0 0 ناراضی

 ٪100 20 جمع



 عاون روستائی استان قزوینمدیریت ت آموزش و توانمندسازیاداره خدمات قابل ارائه تحلیل نظرسنجی از 

مادیریت   آموزش وتوانمندساازی نظرسنجی خدمات قابل ارائه توسط اداره جدول کلی میزان رضایت مندی   : 1جدول شماره 
 تعاون روستائی استان قزوین

 
آیا از برگزاری دوره های آموزش 

 مجازی رضایت دارید؟

به کیفیت برگزاری دوره های 

 ؟آموزشی چه امتیازی می دهید

آیا از محتوی دوره های 

 برگزار شده رضایت دارید؟

آیا دوره ها باتوجه به نیازهای 

 آموزشی شما برگزار می گردد؟

امکان بارگذاری مدارک و ثبت درخواست 

به صورت کامال الکترونیکی و بدون حضور 

 در سازمان وجود دارد؟

 موافقم بله راضی بسیار خوب بسیار راضی

 موافقم بله بسیار راضی خوب راضی

 موافقم نظری ندارم نظری ندارم متوسط راضی

 موافقم بله راضی بسیار خوب بسیار راضی

 موافقم بله بسیار راضی خوب راضی

 موافقم نظری ندارم نظری ندارم متوسط راضی

 موافقم بله بسیار راضی بسیار خوب بسیار راضی

 موافقم بله راضی خوب بسیار راضی

 موافقم بله بسیار راضی بسیار خوب راضی

 موافقم خیر راضی خوب راضی

 موافقم نظری ندارم نظری ندارم بسیار خوب راضی

 موافقم بله راضی بسیار خوب بسیار راضی

 موافقم بله بسیار راضی خوب راضی

 مخالفم نظری ندارم نظری ندارم متوسط راضی

 موافقم بله بسیار راضی بسیار خوب بسیار راضی

 موافقم بله راضی خوب اضیبسیار ر

 موافقم بله بسیار راضی بسیار خوب راضی

 موافقم بله بسیار راضی خوب راضی

 موافقم خیر نظری ندارم متوسط راضی

 موافقم بله بسیار راضی بسیار خوب بسیار راضی

 موافقم بله راضی خوب بسیار راضی

 موافقم بله بسیار راضی بسیار خوب راضی

 موافقم خیر راضی خوب راضی

 مخالفم بله نظری ندارم بسیار خوب راضی

 موافقم بله راضی بسیار خوب بسیار راضی

 موافقم بله بسیار راضی خوب راضی

 موافقم خیر راضی خوب راضی

 موافقم نظری ندارم راضی بسیار خوب راضی

 موافقم بله بسیار راضی متوسط بسیار راضی

 موافقم بله راضی خوب بسیار راضی

 موافقم بله بسیار راضی بسیار خوب راضی

 موافقم خیر راضی خوب راضی

 موافقم نظری ندارم نظری ندارم خوب راضی

 

 



 از برگزاری دوره های آموزش مجازی  توزیع نسبی )درصد( میزان رضایت -2جدول شماره 

 

 

 

  از برگزاری دوره های آموزش مجازی رضایتمیزان  -2شماره نمودار 

 

 

 
 شاده  دریافات  سازمان مراجعیننفر از  33 اطالعات  :نشان داده شده است  2 شماره نموداردر جدول و که همانگونه

این مادیریت   آموزش وتوانمندسازی تعاونیهایخدمات اداره  میزان مقبولیت جامعه هدف از است این نمایانگر که است

برگازاری ییرضواوری دوره هاای    در سطح )بسیار راضی وراضی ( می باشد.که نشانگر این اسات کاه اکثریات افاراد     

 رضایت دارند. آموزشی
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 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

 ٪36 12 بسیار راضی

 ٪64 21 راضی

 ٪0 0 بدون نظر

 ٪0 0 ناراضی

 ٪100 33 جمع



 

 کیفیت برگزاری دوره های آموزشی  از توزیع نسبی )درصد( میزان رضایت  -3جدول شماره 

 

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

 ٪42.5 14 خوببسیار 

 ٪42.5 14 خوب

 ٪15 5 متوسط

 ٪0 0 ضعیف

 ٪100 32 جمع

 

 

  کیفیت برگزاری دوره های آموزشی از میزان رضایت  -3شماره نمودار 

 

 

اعوا تشکلهای تحت کارکنان و نفر از  33 اطالعات  :نشان داده شده است  3 مارهش نموداردر جدول و که همانگونه

کیفیت برگزاری دوره های میزان رضایتمندی مراجعین از  است این نمایانگر که است شده دریافت زمانساپوشش این 

نشانگر واین . درصد می باشد 15ودر دو مولفه دیگر کمتر از  درصد  85( بیش از  خوب وبسیار خوب، درسطح )آموزشی

 این است که دوره های مجازی برگزار شده دارای کیفیت مناسبی میباشد.
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 از محتوی دوره های برگزار شده  توزیع نسبی )درصد( میزان رضایت -4جدول شماره 

 

 

 

 

  از محتوی دوره های برگزار شده رضایتمیزان  -4نمودار شماره 

 

 

اعواا تشاکلهای   کارکناان و  از نفار از   33 اطالعات  :نشان داده شده است  4 شماره نموداردر جدول و که همانگونه

محتوی دوره هاای   میزان مقبولیت جامعه هدف از است این نمایانگر که است شده دریافت زمانساتحت پوشش این 

این مدیریت در سطح )بسایار راضای وراضای ( مای      آموزش وتوانمندسازی تعاونیهایاداره  توسط زار شدهگآموزشی بر

 رضایت دارند. برگزاری ییرضووری دوره های آموزشیاز باشد.که نشانگر این است که اکثریت افراد 
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 دوره ها باتوجه به نیازهای آموزشی  ازبرگزاری توزیع نسبی )درصد( میزان رضایت  -5جدول شماره 

 

 

 

 

  دوره ها باتوجه به نیازهای آموزشی ازبرگزاری میزان رضایت  -5نمودار شماره 

 

 

 

اعوا تشکلهای تحت کارکنان و نفر از  33 اطالعات  :نشان داده شده است  5  شماره نموداردر جدول و که همانگونه
اینکه آیا دوره های میزان رضایتمندی مراجعین از  است این نمایانگر که است است شده دریافت زمانساپوشش این 

 15درصد و 18در سطح  خیر درصد  و  67بیش از  بله، درسطح  طابقت دارد مآموزشی برگزار شده با نیازهای آموزشی 
 .درصد هم فاقد نظر میباشند

امکان بارگذاری مدارک و ثبت درخواست به صورت کامال الکترونیکی و بدون حضور در  از  میزان رضایت *

 درصد موافق بوده اند 100: بصورت سازمان وجود دارد

22; 67% 

5; 15% 

6; 18% 

 فراوانی پاسخ

 بله

 خیر

 نظری ندارم

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

 ٪22 22 بله

 ٪50 5 خیر

 ٪5 6 نظری ندارم

 ٪100 33 جمع



 

 عاون روستائی استان قزوینمدیریت ت خرید وفروش محصوالت کشاورزیخدمات قابل ارائه تحلیل نظرسنجی از 

مدیریت تعاون روستائی  بازرگانینظرسنجی خدمات قابل ارائه توسط اداره جدول کلی میزان رضایت مندی   : 1جدول شماره 
 استان قزوین

 
 

 آیا مدت زمان ارائه خدمت طوالنی است نیاز به اصالح فرایند ارائه خدمت دشواری محدودیت بارگزاری مدارک رضایت کامل دارم
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  توسط سازمانخرید وفروش محصوالت کشاورزی  از توزیع نسبی )درصد( میزان رضایت -2جدول شماره 

 

 

 

  خرید وفروش محصوالت کشاورزی توسط سازماناز رضایتمیزان  -2شماره نمودار 

 

 

 
 شاده  دریافت سازمان مراجعیننفر از  125 اطالعات  :نشان داده شده است  2 شماره نموداردر جدول و که همانگونه

در خریاد وفاروش    ایان مادیریت   بازرگاانی خادمات اداره   میزان مقبولیت جامعه هادف از  است این نمایانگر که است

درصد از کشاورزان از خرید وفروش محصاوالت کشااورزی   87می باشد.که نشانگر این است که  محصوالت کشاورزی

 توسط این سازمان رضایت کامل داشته اند.

 

 

 

 فراوانی پاسخ

 درصد فراوانی

0

20

40

60

80

100

120

 بله

 خیر

109 

16 

87 

13 

 فراوانی پاسخ

 درصد فراوانی

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

 ٪87 109 بله

 ٪13 16 خیر

 ٪100 125 جمع



 دشواری محدودیت بارگزاری مدارکتوزیع نسبی )درصد(  -3جدول شماره 

 

 

 

 

 دشواری محدودیت بارگزاری مدارکتوزیع نسبی )درصد(  -3شماره نمودار 

 

 

 
 شاده  دریافت سازمان مراجعیننفر از  125 اطالعات  :نشان داده شده است  3 شماره نموداردر جدول و که همانگونه

در خریاد وفاروش    ایان مادیریت   بازرگاانی خادمات اداره   میزان مقبولیت جامعه هادف از  است این نمایانگر که است

بارگزاری مدارک بصورت آنالیان در  از کشاورزان از  درصد  78می باشد.که نشانگر این است که  محصوالت کشاورزی

 خرید وفروش محصوالت کشاورزی توسط این سازمان رضایت کامل داشته اند.سامانه 
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 توسط سازمان اصالح فرایند ارائه خدمتتوزیع نسبی )درصد(  -4جدول شماره 

 

 

 

 

 توسط سازمان اصالح فرایند ارائه خدمتتوزیع نسبی )درصد(  -4شماره نمودار 

 

 

 
 شاده  دریافت سازمان مراجعیننفر از  125 اطالعات  :نشان داده شده است  4 شماره نموداردر جدول و که همانگونه

در خریاد وفاروش    ایان مادیریت   بازرگاانی خادمات اداره   میزان مقبولیت جامعه هادف از  است این نمایانگر که است

خریاد وفاروش   اصاال    مخاال    از کشااورزان   درصاد   96می باشد.که نشانگر این اسات کاه    محصوالت کشاورزی

 میباشند.محصوالت کشاورزی توسط این سازمان 
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