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تاریخ دریافت1331/20/22 :
تاریخ پذیرش1331/21/20 :
چکیده
زمینه و هدف :در حال حاضر خریدها و تأمین اقالم در ناجا با مشکالت بستهبندی سازمانی مواجه بوده و
تاکنون در پیوست فنی قراردادها این موضوع جدیت پیدا نکرده است و علت آن داشتن تفکرات کاال محوری در
لجستیک و دیدگاه سنتی به بستهبندی میباشد ،هرساله بخش قابلتوجهی از اقالم آمادی به دلیل تناسب
پایین سطوح بستهبندی (اولیه ،ثانویه ،عملیاتی) با شرایط اقلیم منطقه ،تناسب کم اندازه و ابعاد بستهبندی با
نرمهای توزیع ،تجهیزات و امکانات ذخیرهسازی و جابجایی اقالم در انبارها و محدوده وزنی نفر حمل ،پایین
بودن تنوع و کیفیت دربسته بندی و یا نادیده گرفتن الزامات ویژه و موردنیاز مصرفکننده جهت ایمنی
بیشتر ،دچار نابودی ،تخریب یا فساد و یا بهنوعی دچار کاهش عمر ماندگاری و حفظ کیفیت اقالم ،هدر رفتن
منابع ،اتالف زمان و درنهایت باعث کاهش تحقق مأموریتها میگردند .بر این اساس هدف اصلی این تحقیق
بررسی وضعیت بستهبندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا و ارائه راهکار مناسب میباشد .
روش :تحقیق حاضر ازنظر روش توصیفی پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است .جامعه آماری موردمطالعه
مدیران ،کارشناسان کاربران حوزه تأمین و توزیع فیزیکی اقالم آمادی در ناجا مجموعاً به تعداد  370نفر را
شامل میشود .تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران  123نفر تعیین و به روش نمونهگیری تصادفی

 -1عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم انتظامی امین
 -2عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم انتظامی امین
 -3کارشناس ارشد مدیریت آماد و پشتیبانی
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طبقهای انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از روش مطالعه اسنادی منابع و پرسشنامه محقق ساخته
شامل  12سؤال ،استفادهشده است .روایی پرسشنامه از طریق مراجعه به نظریات خبرگان و پایایی آن از
طریق آلفای کرونباخ ( )2/027احصاء گردید.
یافتهها :اکثر قریب بهاتفاق پاسخدهندگان دارای تحصیالت عالی و کارشناس بوده و از سابقه خدمتی بسیار
خوبی در حوزه آماد برخوردار میباشند .یافتهها مبی ن آن است که شاخص درج مشخصات (الزامات
بستهبندی) بر روی بستهبندی با میانگین کل  3/332بیشترین و شاخص استفاده از درپوشهای سیل شده
(موم دار) با میانگین کل 2/300کمترین برخورداری و همچنین مؤلفه شکل با میانگین کل  3/332بیشترین
و مؤلفه محافظت در مقابل دستکاری و تقلبات با میانگین کل  2/103کمترین برخورداری را در میان سایر
شاخصها و مؤلفههای مؤثر دربسته بندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا به خود اختصاص و رتبهبندی
گردیدهاند.
نتایج :در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق که وضعیت بسته بندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا چگونه است
میانگین کل بهدستآمده  3/363بوده که نشاندهنده برخورداری تقریباً زیاد بستهبندی اقالم آمادی از این
قابلیتها میباشد که الزم است متولیان تأمین و توزیع فیزیکی اقالم آمادی در ناجا با دیدی نوین و نظام مند
به مزایای بستهبندی نگاه کرده ،و با تقویت شاخصهای ضعیف احصاء شده ،بهرهوری و رضایتمندی را در
سازمان افزایش دهند.
واژههای کلیدی :بسته بندی ،اقالم آمادی ،انبار ،چیدمان ،ذخیرهسازی ،جابجایی.
مقدمه و بیان مسئله

ازآنجاییکه بستهبندی ،دارای فناوری الزم برای حفظ و نگهداری کاال در مقابل خطرات
گوناگون از قبیل فساد ،ضربه ،لرزش ،فشار و شرایط جوی در انبارها و شبکه توزیع میباشد ،لذا
باید با توجه به اصول علمی و رعایت ویژگیهای مندرج در استاندارد ،مناسبترین محافظ را
همراه با تمهیدات الزم و با توجه به ویژگیها و طبیعت کاالهای موردنظر به کار گرفت تا کاالها
پس از طی مراحل مختلف نگهداری ،جابجایی ،حملونقل و شرایط گوناگون آب و هوائی از
راههای زمینی ،دریایی و هوایی به دست مصرفکننده برسد و در هریک از این موارد باید
بستهبندیها دارای خصوصیات و ویژگیهای خاص و متناسب با کاال باشد (مرکز مطالعات و
پژوهشهای لجستیکی )0 :1300 ،بستهبندی یک سیستم است ،یعنی مجموعه هماهنگی از مواد،
انرژی و ارزشافزوده که یک پوشش حفاظتی و یک ساختار اطالعاتی برای کاال به وجود میآورد،
اگر پوشش حفاظتی در حد کفایت نباشد ،کاال ازنظر فیزیکی آسیب میبیند و اگر پوشش
اطالعاتی نادرست باشد ،اعتماد خریدار از بین میرود (همان .)6 :بستهبندی بهعنوان هنر یا
عملیات مورداستفاده در آمادهسازی کاال برای حمل ،نگهداری و یا تحویل به مشتری تعریفشده
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است .امروزه بستهبندی نهتنها یک عنصر خارجی تلقی نمیگردد ،بلکه جزئی از محصول به شمار
میآید (ابراهیمی .)17:1300،به اعتقاد کاتلر و آرمسترانگ )8002( 1بستهبندی محصول شامل
کلیه فعالیتهای طراحی و تولید یک ظرف یا لفاف برای یک کاال است و سه وظیفه اصلی بر
عهده دارد :محافظت از محتویات بسته ،تأمین اطالعات و متمایز کردن محصول از سایر مارکها از
طریق جلبتوجه مصرفکننده (استیری.)3:1306،
تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت بستهبندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا میباشد تا متولیان
امر تأمین و توزیع اقالم بتوانند بهوسیلهٔ آن عملیات خرید ،تأمین و بستهبندی موردنیاز خود را انجام
دهند ،در حال حاضر خریدها و تأمین اقالم در ناجا با مشکالت بستهبندی سازمانی مواجه میباشد و
تاکنون در پیوست فنی قراردادها این موضوع جدیت پیدا نکرده است علت آن ،داشتن تفکرات کاال
محوری در لجستیک میباشد ،درواقع مالک عملکرد لجستیک رساندن میزان کاالی انبار به یک
محدوده خاص و یا رساندن کاالی خاص به ردههای مختلف نیست بلکه مالک برآورده کردن نیاز رده در
زمان ،مکان و شرایط مطلوب کاالست که هر سه شرط فوق تنها با بستهبندی مناسب امکانپذیر است.
بستهبندی یعنی مطلوب نگهداشتن کاال دربسته بندی حملونقلی بهمنظور سالم رساندن کاال به دست
مصرفکننده است.
هرساله بخش قابلتوجهی از اقالم آمادی به دلیل تناسب پایین سطوح بستهبندی (اولیه،
ثانویه ،عملیاتی) با شرایط اقلیم منطقه ،تناسب کم اندازه و ابعاد بستهبندی با نرمهای توزیع،
تجهیزات و امکانات ذخیرهسازی و جابجایی اقالم در انبارها ،محدوده وزنی نفر حمل ،پایین بودن
تنوع و کیفیت دربسته بندی و یا نادیده گرفتن الزامات ویژه و موردنیاز مصرفکننده جهت ایمنی
بیشتر ،دچار نابودی ،تخریب یا فساد و یا بهنوعی دچار کاهش عمر ماندگاری و حفظ کیفیت
اقالم ،هدر رفتن منابع ،اتالف زمان و درنهایت باعث کاهش تحقق مأموریتها میگردند .ازاینرو با
توجه به کمبود منابع و محدودیتهای موجود ،بهمنظور بهرهبرداری بهینه از مزایای بستهبندی
الزم است تا مؤلفهها و شاخصهای مهم و مؤثر دربسته بندی اقالم آمادی با مرور ادبیات تحقیق و
شناخت کارکردهای بستهبندی در همه ابعاد ،شناساییشده و بر اساس نظرهای مصرفکننده
نهائی اولویتبندی شود تا بتوان در برنامهریزیها و فعالیتهای بازاریابی سازمان ،آنها را مدنظر
قرار داده و باعث افزایش بهرهوری در سازمان گردد.

1 -Katler and armestrang
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سؤالهای تحقیق

الف) سؤال اصلی
وضعیت بستهبندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا چگونه است؟
ب) سؤالهای فرعی
 -1وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطه نظر دربرگیرندگی در انبارهای ناجا چگونه است؟
 -2وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطه نظر محافظت و نگهداری در انبارهای ناجا چگونه است؟
 -3وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطه نظر راحتی استفادهکننده در انبارهای ناجا چگونه است؟
 -0وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطه نظر شناسایی و ارائه اطالعات در انبارهای ناجا چگونه است؟
 -1وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطه نظر جذب در بازار در انبارهای ناجا چگونه است؟
جامعه آماری ،حجم نمونه
جامعه آماری این تحقیق شامل فرماندهان ،کارشناسان ،مدیران و کاربران حوزه معاونت آماد و پشتیبانی
ناجا ،حوزه آماد مراکز استانها ،حوزه آماد مراکز آموزش ناجا ،حوزه آماد مرزبانی مراکز استانها ،حوزه
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا ،فرماندهیها و پلیسهای تخصصی ناجا جمعاً به تعداد  374نفر است که در
حوزه آماد فعالیت میکنند .با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  123نفر تعیین انتخاب گردیده است.
نوع و روش تحقیق

با توجه به اینکه هدف این تحقیق ازلحاظ گردآوری داده ها و اطالعات اوالً شناخت در مورد
بسته بندی و کارکردهای آن و درثانی بررسی وضعیت بسته بندی اقالم در انبارهای ناجا
می باشد به روش توصیفی -پیمایشی بوده و ازلحاظ هدف و ماهیت با توجه به اینکه نتایج
حاصل از این تحقیق در حل مسائل و مشکالت به کار می آید ،تحقیقی کاربردی است.
مبانی نظری

تعاریف بستهبندی
بستهبندی در زبان فارسی دارای مفاهیم زیر است:
 عمل بستن چیزی ،بستن چیزهایی در جعبه یا قوطی یا لفافه (عمید.)1363، عمل بستن بستهها (دهخدا.)1302،بستهبندی تعاریف مختلفی دارد که مهمترین آن عبارت است از:
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 بستهبندی ،هنر علم و صنعت آماده کردن کاال برای حملونقل و فروش است.1 بستهبندی را میتوان وسیلهای تضمینشده برای تحویل مطمئن محصول به مصرفکننده نهاییدر شرایطی سالم و با حداقل هزینه کلی دانست.
 دهخدا در فرهنگ خود ،بستهبندی را عبارت از بستن اشیا متفرق در یک لفاف یا در یکصندوق بیان میکند (همان).
 انستیتوی بستهبندی آمریکا در کتاب لغت نامه خود بستهبندی را چنین تعریف میکند:در برگرفتن محصوالت ،اقالم و یا بستهها در یک کیسه ،جعبه ،لیوان ،سینی ،قوطی ،لوله و یا
فرم دیگری از ظروف که بتوانند یکی از اعمال عمده زیر را انجام دهد:
 محافظت ،یعنی کاال را از شرایط محیط خارجی آن حفظ نماید ،ازجمله عواملی نظیر فشار،ضربه ،رطوبت ،نور و ...که تأثیر هر یک از این عوامل بستگی به ماهیت محصول و حساسیت آن
دارد )اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه پاسداران.)63 :1370 ،
اصول بستهبندی

در یک سیستم بستهبندی هر کاالیی دارای زمانی خاص برای حفظ ساختار و ویژگیهای خود است ،بنابراین
رابطه میان کاال و بستهبندی تابع زمان معینی است و بعد از سپری شدن زمان چنین رابطهای گسسته
میشود ،این اصول در طراحی بستهبندی عبارت است از:

الف) مشخصات محصول (معرفی محصول)
ب) چشم گیری محصول(2جلب توجه نمودن محصول)
ج) تصور و استنباط ذهنی مصرف کننده (روش های سنجش از طریق مصاحبه و پرسش نامه)
د) نقش بسته (برتری محصول)
ذ) مقررات و استانداردها (عرضه محصول)
داشتن این اطالعات و رعایت آن ها برای پیشگیری از زیان های غیرضروری و کسب موفقیت و
دستیابی به بازارهای مختلف در طراحی بسته بندی سودمند است.
وظایف بستهبندی

بستهبندی را بهگونهای متفاوتی تعریف کردهاند ،اما در این مورد اتفاقنظری به چشم میخورد
و آن این است که بستهبندی ،عالوه بر وظیفه اصلیاش که دربرگیرندگی کاالست ،باید حفاظت،

1-Packaging Management- T.J.Neill J.H.Briston
2-Impact Visual
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انبارش ،شناسایی و ارائه اطالعات ،بازارپسندی ،راحتی و ایمنی مصرفکننده را نیز تأمین کند
(استیوارت.)2227،1
 )1دربرگیرندگی کاال
وظیفه بستهبندی نگهداری محصوالت باز میباشد ،دربرگیرندگی کاال ابتدا روشی برای باهم
نگهداشتن محصوالت باز یا جمعآوری وسایل بعد از استفاده بود .این وظیفه مهم هنوز هم الزمه
اصلی به شمار میرود  ،اما الزامات ثانوی دیگری نیز هستند که امروزه در نظر گرفته میشوند،
ازجمله کمیت متناسب ،هماهنگی با محصول و دربرگیرندگی تحت شرایط تعریفشده (مخصوصاً
ازنظر ایمنی).
 )2محافظت و نگهداری
محصوالت ممکن است تحت تأثیر خطرات مکانیکی ،شیمیایی ،محیطی و زیستمحیطی قرار
میگیرند .نقش بستهبندی مناسب ،حذف یا حداقل کاهش هریک از این خطراتی است که منجر
به تغییرات نامطلوب در محصول میشوند.
 )3شناسایی و اطالعات
بستهبندی با اطالعاتی د ر مورد تولید محصول ،ماهیت ،استحکام ،وزن محتوا و هرگونه
دستورالعمل در مورد کاربرد ،هشدارهای الزم و سایر اطالعات موردنیاز مصرفکننده باشد.
همچنین باید تمامی الزامات و شرایط قانونی برای نشانهگذاری بسته را رعایت کند.
 )4جذب در بازار
نقش بسته بندی درنتیجه تغییرات به وجود آمده در الگوی خرده فروشی ،گسترش زیادی
پیداکرده است و الزم است برای جذب در بازار و هم به منظور راحتی مشتری ،بسته بندی
شوند .درنتیجه استاندارد آثار گرافیکی و کیفیت چاپ بسته های این محصوالت نیز باال رفته
است ،بسته ها باید بتواند ماهیت محتوای خود و روش استفاده از آن را تشریح کنند.
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 )5راحتی استفادهکننده
اندازه ،شکل و روش استفاده و مصرف می تواند از طریق بسته بندی معین شود .قابلیت باز
کردن و بستن مجدد ،سهولت حمل ،امکانات استفاده (بهره برداری) و امکانات بالقوه پس از
استفاده ،همه و همه مسائلی به شمار می روند که می توانند به عنوان بخشی از وظایف
بسته بندی به شمار آیند (معاونت آماد و پشتیبانی نیروی مقاومت بسیج.)13 :1300،
اهمیت و ضرورت در جستجوی بستهبندی بهینه

نقش و عملکرد اساسی بستهبندی ،مشخص کردن محصول و حصول اطمینان از سالمتی آن ،محصول
در طول جابهجایی در سیستم توزیع است که درنهایت به مصرفکننده میرسد .چنانچه بستهبندی
استاندارد موجب آسان نمودن استفاده از محصول شود و یا از آن بستهبندی بتوان دوباره استفاده
نمود ،آنگاه میتوان برای توجیه بهای تمامشده و پیشبرد فروش ،مقداری بر قیمت کاال افزود.
استاندارد عبارت است از رعایت اصول و ضوابطی در تولید کاال که کیفیت مطلوبی را برای
کاالی تولیدشده به دنبال داشته باشد (اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه پاسداران.)03 :1370 ،
نگرشهای موجود به استاندارد بستهبندی در نیروهای مسلّح

در استانداردهای نظامی ،بستهبندی کاالها شامل سه سطح دیگر استاندارد میباشد:
 )1بستهبندی استاندارد سطح A
این سطح از استاندارد بستهبندی ،قابلیت بهکارگیری کاالها را برای حداقل سه سال از تاریخ
کلیه شرایط
بستهبندی ،بهعالوه حفاظت در مقابل آسیب فیزیکی و اقلیمی در طول ارسال برای ٔ
آبوهوایی ،جابهجایی چندباره ،شرایط نامعلوم ذخیرهسازی و توزیع تضمین مینماید.
 )2بستهبندی استاندارد سطح B
این سطح از استاندارد بستهبندی ،قابلیت بهکارگیری کاالها را برای حداقل سه سال از تاریخ
بستهبندی بهعالوه حفاظت در مقابل آسیب فیزیکی و اقلیمی در خالل ارسال ،جابهجایی چندباره
و شرایط معلوم ذخیرهسازی و توزیع تضمین میکند.
 )3بستهبندی استاندارد سطح C
این سطح از استاندارد بستهبندی ،قابلیت بهکارگیری کاالها را برای حداقل یک سال از تاریخ
بستهبندی ،بهعالوه حفاظت در مقابل آسیب فیزیکی و اقلیمی در طول ارسال ،جابهجایی و
ذخیرهسازی از مبدأ تأمین تا مقصد دریافت تضمین مینماید.
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ویژگیهای استاندارد بستهبندی نظامی

با توجه به ویژگیهایی که در مأموریتهای ارتشهای نظامی جهان به چشم میخورد،
بستهبندیهایی که جهت پشتیبانی اقالم لجستیکی به کار میروند نیز به همان نسبت دارای
ویژگیهای خاص خود میباشند .این ویژگیها بهنوعی در جهت ارسال راحت کاال ،تسریع در
استفاده از کاال ،خصوصیت نقلوانتقال بینقارهای کاال ،حفظ محیطزیست ،قابلیت بازیافت،
نگهداری بلندمدت ،بهداشتی بودن ،ارگونومی و رضایت استفادهکننده دارای اهمیت قابل
چشمگیری میباشند .مهمترین این ویژگیها به شرح زیر میباشد:
 )1ویژگی حفظ و ماندگاری
 )2ویژگی تطبیق بسته با کاال شامل :چیدمان (شکل هندسی مناسب) ،سهولت مصرف ،مقاومت
شیمیایی بسته در مقابل کاال ،مقاومت فیزیکی و مکانیکی ،مقاومت در برابر عوامل محیطی،
دسترسی به منابع اولیه بستهبندی ،کاهش فضای مرده داخل بستهبندی ،قوانین و استاندارد،
طول عمر مفید ،امکان استفاده مجدد ،قابلیت چاپ یا برچسبزنی ،درب بندی مجدد و استفاده از
ٔ
تهیه
بقیه محصول ،کاهش امکان سرقت ،بازیابی ،کاهش تجهیزات الزم جهت ساخت و
ٔ
بستهبندی ،سهولت حملونقل ،زیبایی و فروش ،وزن بستهبندی ،اطّالعت و عالئم روی بسته،
بهداشت و ایمنی (اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه پاسداران.)00:1370 ،
مدل مفهومی تحقیق

برای دستیابی به مدل مفهومی اولیه تحقیق از نظریات و دیدگاه های ارائه شده در مبان ی
نظری تحقیق و تا حدود زیادی از نظریه سیستمی استیوارت ( )2007استفاده و تلفیق گردیده
است ،با توجه به تنوع اقالم آمادی و دستیابی به یک مدل جامع میبایست ابعاد و مؤلفهها و شاخص
هائی استخراج گردند که مربوط به یک قلم کاال نبوده بلکه بر اساس شرایط و حساسیتهای اقالم نظیر
شرایط نگهداری ،حمل ،توزیع و مصرف تنظیمشده باشد ،بر این اساس وظایف کارکردی بستهبندی
شامل دربرگیرندگی ،حفاظت و نگهداری ،راحتی استفادهکننده ،جذب در بازار و شناسایی و ارائه
اطالعات بهعنوان ابعاد مدل مفهومی انتخاب گردید ،با توجه به منابع احصاء شده راند2221،؛
راند2223،؛ کرزن ()2221؛ اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه پاسداران  13 :1373و مطالب
ارائهشده در مبانی نظری تحقیق و خبره سنجی و اعمال نظرات اصالحی اساتید ،مدل مفهومی
پیشنهادی تحقیق تعیین و ترسیم گردید.
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شکل  :1مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق بر اساس نظریه استیوارت ()2007
ابزار جمعآوری دادهها و اطالعات

در این فصل برای جمعآوری دادهها و اطالعات موردنیاز از روش میدانی (پیمایشی) استفادهشده
است .در مطالعات میدانی با توجه به اینکه جهت جمعآوری دادهها و اطالعات میبایست مستقیماً
با نمونههای (آزمودنیها) تحقیق سروکار داشت و با حضور در محیط تحقیق (جامعه تعریفشده)
به بررسی و جمعآوری دادهها پرداخت لذا پس از ارزیابی تحقیقات و نظریات مرتبط با موضوع
ازیکطرف و شناخت وضعیت کنونی بستهبندی اقالم آمادی از طرف دیگر به تدوین شاخصها و
مؤلفههای تحقیق پرداخته شد و درنهایت با استفاده از گویهسازی ،پرسشنامه تحقیق ساخته شد.
در جریان تنظیم و طراحی پرسشنامه و شکلدهی قسمتهای مختلف آنکه ابزار اصلی جمعآوری
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دادههای این تحقیق را تشکیل میدهد از راهنماییها و نظرات کارشناسی اساتید مشاور و راهنما
و دیدگاههای خبرگان بستهبندی و آمادوپشتیباتی ناجا استفاده شد.
روایی و پایایی

برای سنجش اعتبار پرسشنامه ،ابتدا پرسشنامه مقدماتی تهیه و به تعداد  12نفر از خبرگان و اساتید حوزه
آمادو پشتیبانی ارائه و با مشورت و استفاده از نقطه نظرات آنها و اعمال اصالحات الزم پرسشنامه نهایی

تهیه و اعتبار آن به دست آمد .برای سنجش پایایی این پرسشنامه بعد از تکمیل  12سؤال
پرسشنامه ،بهعنوان پیشآزمون از ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی شاخصهای مختلف
پرسشنامه استفاده شد .بدین ترتیب گویههایی که همبستگی کمتری باهم داشتند اصالح و
گویههای متناسب دیگری جایگزین آنها شد .دادههای حاصل از پرسشنامه پسازاینکه وارد
نرمافزار S.P.S.S :گردید میزان آماره آلفای کرونباخ را  2/027محاسبه نموده که نشانگر
برقراری بسیار خوب پایایی پرسشنامه میباشد.
داده های جمعیتشناسی

 )1سن پاسخ دهندگان
جدول  :1توزیع فراوانی و درصد پاسخدهندگان برحسب سن
گز ینه ها

فراوان ی

درصد فراوانی نسب ی

درصد فراوانی تجمع ی

ک متر از  32سال

13

12 /1

12 /20

 32تا  02سال

02

62

72 /1

 01تا  12سال

20

21 /72

33 /0

باال ی  11سال

0

6 /22

122

جمع

123

122

2

داده های حاصل از جدول و نمودار نشان می دهد که بیشترین پاسخ دهندگان دارای سن  32تا
 02سال با درصد فراوانی  62درصد و کمترین درصد فراوانی پاسخ دهندگان داری سن باالی
 11سال با درصد فراوانی  6/22درصد می باشد.
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 )2میزان تحصیالت پاسخ دهندگان
جدول  :2توزیع فراوانی و درصد پاسخدهندگان برحسب میزان تحصیالت
گز ینه ها

فراوان ی

درصد فراوانی نسب ی

درصد فراوانی تجمع ی

د یپلم

12

7 /0

7 /0

فوق د یپلم

22

17 /1

20 /0

لیسانس

77

13 /7

00 /1

فوق لیسانس

11

11 /6

36 /1

دکترا

1

3 /3

122

جمع

123

122

2

دادههای جدول و نمودار فوق نشان میدهد که بیشترین درصد فراوانی پاسخدهندگان در سطح
تحصیالت با درصد فراوانی  13/7درصد و کمترین درصد فراوانی پاسخدهندگان در سطح تحصیالت
دکترا با درصد فراوانی  3/3درصد میباشد .با توجه به ارقام جدول مذکور میتوان چنین استنباط نمود که
جامعه آماری ازنظر تحصیالت دانشگاهی در سطح قابل قبولی بوده و نظرات آنها با رویکرد علمی قابل
توجیه میباشد.
 )3درجه /رتبه پاسخدهندگان
جدول  :3توزیع فراوانی و درصد پاسخدهندگان برحسب درجه/رتبه
گز ینه ها

فراوان ی

درصد فراوانی نسب ی

درصد فراوانی تجمع ی

 3و کمتر ( درجه دار)

0

3 /12

3 /12

 12تا ( 13افسر جزء)

67

11 /3

11 /2

 10تا (16افسر ارشد)

16

03 /0

30 /0

 17و باالتر

2

1/6

122

جمع

123

122

2

داده های جدول و نمودار فوق نشان می دهد که بیشترین درصد فراوانی پاسخ دهندگان در
سطح درجه /رتبه  12تا ( 13افسر جزء) با درصد فراوانی  11/3درصد و کمترین درصد فراوانی
پاسخ دهندگان در سطح درجه /رتبه  17و باالتر با درصد فراوانی  1/6درصد می باشد .برابر
نتای ج حاصل از جدول مذکور می توان چنین استنباط نمود که تناسب بسیار خوبی بین سطوح
درجه جامعه آماری و موضوع تحقیق وجود.
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 )0جایگاه شغلی پاسخ دهندگان
جدول  :4توزیع فراوانی و درصد پاسخدهندگان برحسب درجه/رتبه
گز ینه ها

فراوان ی

درصد فراوانی نسب ی

درصد فراوانی تجمع ی

 3و کمتر ( درجه دار)

2

1/6

1/6

 12تا ( 13افسر جزء)

16

03 /0

01 /2

 10تا (16افسر ارشد)

61

07 /3

32 /2

 17و باالتر

12

7 /0

122

جمع

123

122

2

داده های جدول و نمودار فوق نشان می دهد که بیشترین درصد فراوانی پاسخ دهندگان در
سطح جایگاه شغلی  10تا ( 16افسر ارشد) با درصد فراوانی  07/3درصد و کمترین درصد
فراوانی پاسخ دهندگان در سطح جایگاه شغلی  3و با درصد فراوانی  1/6درصد می باشد .برابر
نتای ج حاصل از جدول مذکور می توان چنین استنباط نمود که تناسب بسیار خوبی بین سطوح
درجه جامعه آماری و موضوع تحقیق وجود دارد.
 )1نوع شغل پاسخ دهندگان
جدول  :5توزیع فراوانی و درصد پاسخدهندگان برحسب نوع شغل
گز ینه ها

فراوان ی

درصد فراوانی نسب ی

درصد فراوانی تجمع ی

ک اربر

11

11 /6

11 /6

ک ارشناس

03

60 /3

76 /2

مد یر/رئی س

27

22 /3

36 /3

فرمانده

0

3 /12

122

جمع

123

122

2

ج

داده های جدول و نمودار فوق نشان می دهد که بیشترین درصد فراوانی پاسخ دهندگان در
سطح نوع شغل کارشناس با درصد فراوانی  60/3درصد و کمترین درصد فراوانی
پاسخ دهندگان در سطح فرمانده با درصد فراوانی  3/12درصد می باشد .برابر نتایج حاصل از
جدول مذکور می توان چنین استنباط نمود اکثر افرادی که به عنوان کاربر با سیستم انبار و
توزیع فیزیکی اقالم آمادی در ارتباط هستند ،کارشناس نیز می باشند.
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 )6میزان سابقه پاسخ دهندگان در آماد و پشتیبانی
جدول  :6توزیع فراوانی و درصد پاسخدهندگان برحسب میزان سابقه درآماد وپشتیبانی
گز ینه ها

فراوان ی

درصد فراوانی نسب ی

درصد فراوانی تجمع ی

ک متر از  1سال

0

6 /22

6 /22

 6تا  12سال

13

10 /7

22 /3

 11تا  11سال

63

13 /1

70 /0

 16تا  22سال

21

13 /0

33 /0

 21تا  21سال

2

1/6

31 /3

بی ش از  21سال

6

0/6

122

جمع

123

122

2

همان طور که داده های جدول و نمودار نشان می دهد بیشترین پاسخ دهندگان دارای سابقه 11
تا  11سال در آماد وپشتیبانی با درصد فراوانی  13/1درصد و کمترین پاسخ دهندگان دارای
سابقه  21تا  21سال با درصد فراوانی  1/6درصد می باشد .لذا نتایج به دست آمده از جدول و
نمودار مذکور نشان می دهد پاسخ دهندگان سابقه بسیار خوبی در آماد و پشتیبانی داشته و
نظرات آنان با دیدگاه تجربی نیز دارای اهمیت ویژه ای است.
تجزیهوتحلیل سؤاالت پرسشنامه

در این بخش بررسی وضعیت شاخص های مؤلفه ها ی خطرات محیطی ،خطرات فیزیکی،
خطرات شیمیایی ،حفاظت از آلودگی میکروبی ،محافظت در مقابل دست کار ی و تقلبات،
قابلیت های بسته بندی ،وزن ،اندازه و ابعاد ،شکل ،شناخت محصول ،دستورالعمل های
کاربردی ،درج اطالعات استحکام و وزن محتوا ،درج اطالعات ماهیت محصول ،جذب در بازار،
مشتری مداری ،هماهنگی با محصول ،دربرگیرندگی تحت شرایط ویژه ،کمیت متناسب
دربسته بندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا را با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین،
مد ،انحراف استاندارد) موردبررسی قرار می دهیم.
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رتبهبندی مؤلفههای مؤثر دربسته بندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا
جدول  :7رتبه بندی مؤلفه های مؤثر دربسته بندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا
رتبه

مؤلفه

می انگی ن

اول

شکل

3/322

دوم

شناخت محصول

3/037

سوم

خطرات شیمیایی

3/763

چهارم

اندازه و ابعاد

3/722

پنجم

خطرات محیطی

3/131

ششم

خطرات فیزیکی

3/100

هفتم

وزن

3/101

هشتم

جذب در بازار

3/111

نهم

کمیت متناسب

3/120

دهم

دستورالعملهای کاربردی

3/123

یازدهم

حفاظت از آلودگی میکروبی

3/121

دوازدهم

درج اطالعات ماهیت محصول

3/023

سیزدهم

مشتری مداری

3/373

چهاردهم

هماهنگی با محصول

2/270

پانزدهم

دربرگیرندگی تحت شرایط ویژه

2/301

شانزدهم

قابلیتهای بستهبندی

2/063

هفدهم

درج اطالعات استحکام و وزن محتوا

2/037

هجدهم

محافظت در مقابل دستکاری و تقلبات

2/103

همانطور که در جدول شماره هفت نشان دادهشده است مؤلفه شکل با میانگین کل 3/332
بیشترین و مؤلفه محافظت در مقابل دستکاری و تقلبات با میانگین کل  2/103کمترین برخورداری را
در میان سایر مؤلفههای مؤثر دربسته بندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا دارند.
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رتبهبندی کل شاخصهای مؤثر دربسته بندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا
جدول  :8رتبه بندی شاخصهای مؤثر دربسته بندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا
شماره
سؤاالت

شاخص

میانگین

رتبه

20

درج مشخصات (الزامات بستهبندی) بر روی بستهبندی

3/322

1

3/322

2

3/071

3

0

حفاظت از اثرات تابش نور خورشید (اشعه مرئی و فوق بنفش)

3/062

0

16

استفاده از فرایند پوششهای نفوذناپذیر (پلیاتیلن)

3/012

1

12

حفاظت در مقابل اثر متقابل محصول و ظرف (واکنشپذیری ،ترک خوردن)

3/021

6

0

حفاظت در مقابل ترکیب با اکسیژن (اکسیداسیون یا زنگ زدن)

3/730

7

11

حفاظت در مقابل سرایت فساد و تسریع آن (نفوذ یک عامل خارجی)

3/702

0

3

حفاظت در مقابل از دست دادن مواد فرار (تغییر ماهیت) نظیر خشک شدن

3/767

3

37

قابلیت بازیافت شدن بستهبندی (تفکر سبز)

3/713

12

1

حفاظت از اثرات تغییرات دما (خشک شدن ،شکستگی ،ذوب محصول و )...

3/722

11

26

تناسب ظرف و مظروف در چیدمان و افزایش ظرفیت نگهداری و حمل نقل

3/722

12

23

درج روش استفاده و شیوه مصرف بر روی بستهبندی

3/602

13

36

تناسب ارزش و بهای بستهبندی با محصول

3/602

10

12

حفاظت در مقابل نفوذپذیری مواد فرار از محصوالت همجوار (بوی نامطلوب)

3/611

11

03

لحاظ کردن کمیت بهینه در کاهش قیمت تمامشده محصول

3/603

16

32

استفاده از عالئم و نمادهای بینالمللی ایمنی درسته بندی

3/631

17

6

حفاظت در مقابل فشارهای استاتیکی (فشردگی ،کف نامسطح) حین انبار کردن

3/622

10

7

حفاظت در مقابل فشارهای دینامیکی حین بارگیری و تخلیه (افتادن از ماشین)

3/612

13

21

ایجاد سهولت در حملونقل و جابجایی (نفر حمل)

3/101

22

1

حفاظت در مقابل ضربات ناگهانی (شوک) در حملونقل و جابجایی

3/130

21

30

لحاظ کردن جذابیت گرافیکی (رنگ ،شکل ،فونت و سایز خط)

3/111

22

00

رعایت الزامات اولیه ایمنی و سالمت (استاندارد مربوطه)

3/000

23

27
11

دارا بودن شکل هندسی مطلوب (ترجیحاً مستطیل) در حذف فضاهای مرده داخل
بستهبندی
استفاده از فرآیند تخلیه هوای داخل بستهبندی بهمنظور جلوگیری از واکنشهای
نامطلوب (وکیوم)

 03

فصلنامه علمی -ترویجی اندیشه آماد  /شماره  / 75سال پانزدهم /تابستان 5937

00

ثبات کمیت دربسته بندی یک محصول با برندهای مختلف

3/000

20

30

درج خدمات پس از فروش (ارتباط با مشتری)

3/072

21

20

قابلیت سهولت در دسترسی به محصول و مصرف

3/010

26

2

حفاظت از اثرات جذب رطوبت (شبنم)

3/012

27

33

رعایت اصول ارگونومی و حمل آسان

3/012

20

3

حفاظت از اثرات نفود آب (نم)

3/023

23

33

درج اطالعات نوع و ویژگیهای محصول جهت نگهداشت و جابجایی

3/023

32

12

رعایت الزامات تعداد دربسته بندی و حفظ نرم توزیع (عدم باز شدن بستهبندی)

3/331

31

31

استفاده از بارکد مشخصات محصول جهت شناسایی

3/372

32

02

سهولت دسترسی به محصول داخل بستهبندی

3/316

33

01

رعایت اصول سازگاری بستهبندی با محصول ازنظر جنس و مواد مصرفی (حفظ طول
عمر)

3/273

30

31

رعایت اصل هویتمندی محصول (ایجاد اطمینان)

3/211

31

02

لحاظ قابلیت انتخاب از طریق رنگبندی بستهبندی

3/202

36

07

لحاظ کردن قوانین و مقررات مربوط به مشتری (رنگ ،توضیحات جانبی و)....

3/232

37

22

دارا بودن تسهیالت ویژه جابجایی (پالت ،تسمه ،دستگیره و )...

3/223

30

10

استفاده از پرتودهی (از بین بردن موجودات ذرهبینی)

3/107

33

13

استفاده از شناساگرهای کنترل سالمت محصول (بستهبندی هوشمند)

3/131

02

03

لحاظ کردن نوع بستهبندی با نیاز مشتری (تنوع دربسته بندی)

2/332

01

13

استفاده از برچسبهای ایمنی

2/031

02

01

رعایت الزامات ویژه مشتری (قابلیت غوطه وری ،پرتاب ،اشتعال و)...

2/060

03

32

درج اطالعات استحکام و وزن محتوا در خصوص تعین الزامات ذخیرهسازی و جابجایی

2/037

00

06

لحاظ شرایط اقلیمی منطقه مصرف (شرایط آب و هوایی و)....

2/736

01

22

دارا بودن نگهدارندهها و مهارکنندههای داخل بستهبندی

2/603

06

21

مشخص بودن حجم محصول جهت تعیین ظرفیت ناوبری و تعیین ضریب حجمی

2/127

07

23

دارا بودن قابلیت بستهبندی مجدد بعد از باز شدن (بستهبندی اصالحی ،تکمیلی و)..

2/072

00

10

استفاده از نوارهای پاره شونده

2/012

03

17

استفاده از درپوشهای سیل شده (موم دار)

2/300

12
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جدول شماره هشت نشان می دهد شاخص درج مشخصات (الزامات بستهبندی) بر روی
بستهبندی (سؤال  )20با م یانگین کل  3/332بیشترین (رتبه  )1و شاخص استفاده از
درپوشهای سیل شده (موم دار) (سؤال  )10با م یانگین کل  2/012کمترین (رتبه  )12تأثیر را
در میان سایر شاخص های مؤثر دربسته بندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا دارند.
تجزیهوتحلیل استنباطی سؤالهای تحقیق

 )1تجزیهوتحلیل استنباطی سؤال فرعی اول تحقیق
وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطهنظر دربرگیرندگی در انبارهای ناجا چگونه است؟
برای بررسی وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطهنظر دربرگیرندگی در انبارهای ناجا سؤال ها ی
 03،00،07،06،01،00،03،02،01و  12در پرسشنامه لحاظ گردید که توزیع پاسخ افراد نمونه
آماری به این سؤال ها در جدول شماره نه آمده است.
جدول  :9تجزیهوتحلیل دربرگیرندگی دربسته بندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا
فاصله اطمینان

سطح
معنیدار

آماره T

ماکزیمم

مینیمم

درجه
آزادی

انحراف
استاندارد

میانگین

کران
پایین

کران
باال

2/222

11/210

3/603

2/736

120

2/712

3/200

2/220

2/231

ازآنجاکه سطح معنی دار به دست آمده از آماره  Tکمتر از خطای آزمون  A = 2/21می باشد
فرض صفر در سطح اطمینان  31درصد رد می شود .بنابراین مطلوب بودن وضعیت بسته بند ی
اقالم آمادی ازنقطه نظر دربرگیرندگی در انبارهای ناجا تأیید می گردد .از طرفی میانگین این
سؤال  3/200می باشد که در ط یف لیکرت از میانگین تقریباً زیادی برخوردار است و انحراف
استاندارد  2/712نیز نشانگر پراکندگی پایین ای ن سؤال می باشد.
 )9سؤال فرعی دوم تحقیق

وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطهنظر محافظت و نگهداری در انبارهای ناجا چگونه است؟
برای بررسی وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطهنظر محافظت و نگهداری در انبارهای ناجا
سؤال های  10 ،17 ،16 ،11 ،10 ،13،12،11،12،3،0،7،6،1،0،3،2،1و  13در پرسشنامه
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لحاظ گردید که توزی ع پاسخ افراد نمونه آمار ی به ای ن سؤال ها در جدول  12شماره آمده است.
جهت آزمون سوال فوق دو فرضیه تدوین گردیده است.
 :H0وضعیت بسته بندی اقالم آمادی از نقطه نظر دربرگیرندگی در انبارهای ناجا مطلوب نمی باشد.
 :H1وضعیت بسته بندی اقالم آمادی از نقطه نظر دربرگیرندگی در انبارهای ناجا مطلوب می باشد.
جدول  :11تجزیه وتحلیل محافظت و نگهداری دربسته بندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا
سطح
معنیدار

آماره T

ماکزیمم

مینیمم

درجه
آزادی

انحراف
استاندارد

میانگین

2 / 222

16 / 321

3 / 071

2 / 300

120

2 / 733

3 / 001

فاصله اطمینان
کران پایین

کران باال

2 / 333

2 / 030

ازآنجاکه سطح معنیدار بهدستآمده از آماره  Tکمتر از خطای آزمون  A =2/21میباشد فرض صفر در
سطح اطمینان  31درصد رد میشود .مطلوب بودن وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطهنظر محافظت
و نگهداری در انبارهای ناجا تأیید میگردد .از طرفی میانگین این سؤال  3/001میباشد که در طیف
لیکرت از میانگین تقریباً زیادی برخوردار است و انحراف استاندارد  2/733نیز نشانگر پراکندگی پایین این
سؤال میباشد.
 ) 3سؤال فرعی سوم تحقیق

وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطهنظر راحتی استفادهکننده در انبارهای ناجا چگونه است؟
برای بررسی وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطهنظر راحتی استفادهکننده در انبارهای ناجا
سؤال  26،21،20،23،22،21،22و  27در پرسشنامه لحاظ گردید ک ه توزیع پاسخ افراد نمونه
آماری به این سؤال در جدول شماره  11آمده است.
جدول  :11تجزیه وتحلیل راحتی استفادهکننده دربسته بندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا
سطح
معنیدار

آماره T

ماکزیمم

مینیمم

درجه
آزادی

انحراف
استاندارد

میانگین

2/222

6/103

3/322

2/072

120

2/013

3/132

فاصله اطمینان
کران پایین

کران باال

2/131

2/210

ازآنجاکه سطح معنی دار به دست آمده از آماره  Tکمتر از خطای آزمون  A =2/21می باشد
فرض صفر در سطح اطمینان  31درصد رد می شود .بنابراین مطلوب بودن وضعیت بسته بند ی
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اقالم آمادی ازنقطه نظر راحتی استفاده کننده در انبارهای ناجا تأیید می گردد .از طرفی
میانگین ای ن سؤال  3/132می باشد که در طیف لیکرت از میانگ ین تقریباً زیاد برخوردار است و
انحراف استاندارد  2/013نیز نشانگر پراکندگی پایین ای ن سؤال می باشد.
 )4سؤال فرعی چهارم تحقیق

وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطه نظر شناسایی و ارائه اطالعات در انبارهای ناجا چگونه است؟
برای بررسی وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطه نظر شناسایی و ارائه اطالعات در انبارهای ناجا
سؤال های ،32 ،31 ،32 ،23و  33در پرسشنامه لحاظ گردید که توزیع پاسخ افراد نمونه
آماری به این سؤال ها در جدول شماره  12آمده است.
جدول  :12تجزیه وتحلیل شناسایی و ارائه اطالعات دربسته بندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا
سطح
معنی دار

آماره T

م اکز ی مم

مینی مم

درجه
آزادی

انحراف
استاندارد

می انگی ن

2 / 222

11 / 120

3 / 332

2 / 037

120

2 /016

3 / 007

فاصله اطمینان
کران پایین

کران باال

2 / 021

2 / 103

ازآنجاکه سطح معنی دار به دست آمده از آماره  Tکمتر از خطای آزمون  A =2/21می باشد
فرض صفر در سطح اطمینان  31درصد رد می شود .بنابراین مطلوب بودن وضعیت بسته بند ی
اقالم آمادی ازنقطه نظر شناسایی و ارائه اطالعات در انبارهای ناجا تأیید می گردد .از طرفی
میانگی ن این سؤال  3/007می باشد که در طیف لیکرت از میانگ ین تقریباً زیادی برخوردار است
و انحراف استاندارد  2/016نیز نشانگر پراکندگی پایین این سؤال می باشد.
 )0سؤال فرعی پنجم تحقیق

وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطهنظر جذب در بازار در انبارهای ناجا چگونه است؟
برای بررسی وضعیت بستهبندی اقالم آمادی ازنقطهنظر جذب در بازار در انبارهای ناجا سؤال های
 33،30،37،36،31،30و  02در پرسشنامه لحاظ گردید که توزیع پاسخ افراد نمونه آماری به
این سؤال ها در جدول شماره  13آمده است.
جدول  :13تجزیه وتحلیل جذب در بازار دربسته بندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا
فاصله اطمینان

سطح
معنی دار

آماره T

ماکز ی مم

مینی مم

درجه
آزادی

انحراف
استاندارد

می انگی ن

2 / 222

11 / 113

3 / 713

3 / 202

120

2 /060

3 /076

 07

کران پایین

کران باال

2 / 330

2 / 117
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ازآنجاکه سطح معنیدار بهدستآمده از آماره  Tکمتر از خطای آزمون  A =2/21میباشد
فرض صفر در سطح اطمینان  31درصد رد میشود .بنابراین مطلوب بودن وضعیت بستهبندی
اقالم آمادی ازنقطهنظر بازاریابی در انبارهای ناجا تأیید میگردد .از طرفی میانگین این سؤال
 3/076میباشد که در طیف لیکرت از میانگین تقریباً زیادی برخوردار است و انحراف استاندارد
 2/060نیز نشانگر پراکندگی پایین این سؤال میباشد.
نتیجه گیری و پیشنهادها

منظور بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه گزینههای مربوط به سؤاالت پرسشنامه بر اساس طیف
لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) کدگذاری و عدد سه را بهعنوان معیار اصلی
میانگین انتخاب و عنوان نمودیم اگر میانگین حاصل از سؤالها ،زیر سه شد وضعیت بستهبندی
اقالم آمادی در انبارهای ناجا مطلوب نمیباشد و چنانچه میانگین سه و باالتر شد وضعیت
بستهبندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا مثبت ارزیابی میگردد .در کلیه آزمونها از به آنجا که
سطح معنیدار بهدستآمده از آماره  Tکمتر از خطای آزمون  A =2/21بود فرض صفر در سطح
اطمینان  31درصد رد و فرضیه  H1تأیید و محرز گردید هر پنج سؤال فرعی تحقیق از
برخورداری تقریباً زیاد وضعیت بستهبندی اقالم آمادی از این مؤلفهها در انبارهای ناجا میباشد.
در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق که وضعیت بستهبندی اقالم آمادی در انبارهای ناجا چگونه است؟
با توجه به تجزیهوتحلیل سؤالهای فرعی تحقیق ،میانگین کل بهدستآمده از سؤالهای فرعی
تحقیق  3/363و میانگین کل مؤلفههای مؤثر در این تحقیق  ،3/371نشاندهنده برخورداری
تقریباً زیاد وضعیت بستهبندی اقالم آمادی از این مؤلفهها در انبارهای ناجا میباشد .بستهبندی
بهعنوان هنر ،علم و ص نعت آماده کردن کاال برای نگهداری ،حمل و توزیع ،بهعنوان ابزاری برای
بسط و توسعه محصول بوده و جزئی از محصول و بخش حیاتی آن و تأمینکننده نیاز مشتری
شناخته میشود که باعث انعطافپذیری بیشتر محصول شده ،و موجب سهولت در استفاده،
محافظت از محصول و حفظ عمر مفید آن میگردد ،الزم است که متولیان امر تأمین و توزیع
فیزیکی اقالم آمادی توجه ویژهای به این مؤلفهها ،شاخصها و اولویتبندی آنها بر اساس نوع
اقالم و نیازهای ردهها داشته و برای بهبود وضعیت بستهبندی اقالم آمادی برنامهریزی و اقدامات
مناسب و نظاممندی را در خصوص استانداردسازی و تدوین پیوستهای فنی قراردادها انجام داده
و از پیشنهادهای زیر برای بهرهبرداری بهینه در تأمین اقالم آمادی استفاده نمایند.
ازنظر پاسخدهندگان بر اساس جدول شماره هفت ،مؤلفههای محافظت در مقابل دستکاری و
تقلبات ،درج اطالعات استحکام و وزن محتوا ،قابلیتهای بستهبندی و دربرگیرندگی تحت شرایط
ویژه به ترتیب از پایینترین میانگین برخوردار بوده و نشاندهنده برخورداری کم بستهبندی اقالم
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آمادی در انبارهای ناجا از شاخصهای آنها میباشد که پیشنهاد میگردد جهت ارتقا و
بهرهمندی بیشتر از این قابلیتها به شناسایی و تحلیل علل پایین بودن آنها پرداخته و آن را
بهبود داد.
با توجه به اینکه ازنظر پاسخدهندگان شاخصهای استفاده از درپوشهای سیل شده ،استفاده از
نوارهای پاره شونده ،دارا بودن قابلیتهای بستهبندی مجدد ،مشخص بودن حجم محصول جهت
تعیین ضریب حجمی ،دارا بودن نگهدارندهها و مهارکنندههای داخلی ،لحاظ کردن شرایط اقلیمی
منطقه مصرف ،درج اطالعات استحکام و وزن محتوا ،رعایت الزامات ویه مشتری ،استفاده از
برچسبهای ایمنی و لحاظ کردن نوع بستهبندی با نیاز مشتری بر اساس جدول شماره هشت به
ترتیب از پایینترین میانگین در بین سایر شاخصهای مؤثر دربسته بندی اقالم آمادی در
انبارهای ناجا برخوردار بوده میبایست جهت بهرهمندی بیشتر از این قابلیتها برنامهریزی مناسب
صورت پذیرد.
با توجه به اینکه میانگین کل بهدستآمده از سؤالهای فرعی تحقیق  3/363و میانگین کل
مؤلفههای مؤثر در این تحقیق  3/371میباشد ،برخورداری بستهبندی اقالم آمادی در انبارهای
ناجا از این قابلیتها در حد تقریباً زیاد ارزیابی میگردد که پیشنهاد میشود نسبت به تحلیل و
ارتقا شاخصهای سطح کم و متوسط ارزیابیشده جدول شماره هشت برنامهریزی مناسب صورت
پذیرد.
با توجه بااینکه اکثر شاخصهای مؤلفههای قابلیتهای بستهبندی و دربرگیرندگی تحت شرایط
ویژه دارای میانگین در حد کم هستند .میبایست جهت ارتقا آن و بهرهمندی بیشتر از این
قابلیتها به شناسایی علل پایین بودن آن پرداخته و برنامهریزی مناسب و نظاممند صورت گیرد.
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا باید در تأمین اقالم آمادی به بستهبندی نگاه ویژهای داشته باشد
نگاهی فراتر از کاال محوری ،هدف تأمین اقالم نباشد بلکه هدف تأمین نیازمندی ردهها باشد تا
اقالم با حفظ کیفیت و کمیت مطلوب به دست مصرفکننده نهایی رسیده و باعث افزایش
بهرهوری و رضایتمندی و کاهش هزینهها در سازمان شود.
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا باید با برگزاری نشستهای علمی و تشکیل اتاقهای فکر و برگزاری
هماندیشیهای تخصصی مقوله بستهبندی اقالم آمادی را به چالش کشیده تا عالوه بر باال بردن و
آشنای پرسنل با مزایای بستهبندی سبب احصاء نیازهای سازمانی از کارکردهای بستهبندی،
استانداردسازی آن و به فعالیت درآوردن آن در پیوستهای فنی قراردادها گردد.
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا باید با توجه به نیاز مشتریانش و حفظ عمر مفید اقالم از انواع
طبقهبندی بستهبندی استفاده نموده و تنوع را در دستور کارش قرار داده خصوصاً بستهبندی
اصالحی که کمتر به آن پرداخته و از آن بهره برده است.
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