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تاریخ دریافت1331/07/11 :
تاریخ پذیرش1331/01/11 :
چکیده 
هر سازمانی برای اجرای درست مأموریتهای خود نیازمند تجهیزات مناسب است و در اختیار داشتن
تجهیزات مناسب درگرو توزیع بهموقع و مناسب این تجهیزات و امکانات در سطح سازمان است .در همین
راستا تحقیق پیش رو جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت توزیع اقالم عمومی در سطح ناجا انجامشده است.
هدف این تحقیق شناسایی نقاط ضعف توزیع اقالم عمومی در ناجا و ارائه راهکارهای بهینه جهت بهبود
وضعیت آتی توزیع کاال در ناجا میباشد و جهت نیل به این هدف از مدل اسکاپ 1استفاده شده است .این
مدل دربردارنده چهار عامل :سازمان افزار ،اطالعات افزار ،انسان افزار و سختافزار میباشد که بر اساس آنها
پرسشنامه تهیه و تنظیمشدهاند .تحقیق پیش رو ازلحاظ هدف کاربردی است که به صورت ،توصیفی -تحلیلی
صورت یافته است .جامعه آماری این تحقیق معاونین آماد و پشتیبانی استانهای سراسر کشور و مسئوالن
آماد استانها به عالوه چهار نفر از فرماندهان آماد نواحی ویژه انتظامی و چهار نفر از مدیران کل معاونت آماد
و پشتیبانی ناجا و چهار نفر از کارشناسان عالی آماد و پشتیبانی ناجا می باشند .برای تعیین روایی ،ده
پرسشنامه بین متخصصین توزیع شد و پس از تکمیل و جمعآوری پرسشنامهها و تجزیهوتحلیل اطالعات
اولیه مؤلفههای مورد نظر ،اصالحات صورت گرفت .همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای

 -1دانشیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)
 -2عضوهیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
 -3کارشناس ارشد آماد و پشتیبانی
4- ESCAP
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کرونباخ استفاده شده که میزان آن  % 131می باشد .اطالعات حاصل از پاسخهای این جامعه آماری به کمک
نرمافزار  SPSS 11موردبررسی قرارگرفته و جهت آسیبشناسی از آزمون  tتکجملهای استفادهشده است.
تجزیهوتحلیل دادهها نشان میدهد که توزیع اقالم عمومی در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا با آسیبهای
اطالعات افزاری و همچنین در بعد انسان افزار با آسیبهای «نگرش و انگیزش» و «آموزش و دانش فنی»
مواجه است.
واژههای کلیدی :آسیبشناسی ،توزیع ،انسان افزار ،سازمان افزار ،سختافزار ،نرمافزار
مقدمه

نیروهای مسلح باید برای اجرای مأموریتهای محوله در شرایط خاص ،بحرانها و تهدیدها از
آمادگی الزم برخوردار باشند و در این میان نقش نیروی انتظامی بهعنوان نیروی حافظ نظم و امنیت
در داخل کشور و مرزها ،بیشازپیش اهمیت دارد.حفظ آمادگی و چابکی الزم جهت انجام
مأموریتهای محوله مستلزم اقالم و تجهیزات مختلفی است که باید در زمان مناسب و متناسب با
مأموریتها توزیع شوند .این امر مستلزم حفظ کیفیت و استانداردهای الزم توزیع در سطح ناجاست که
جز با آسیبشناسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف امر توزیع اقالم در ناجا محقق نمیشود .آماد و
پشتیبانی ناجا مجموعهای سازمان یافته ،منظم و هدفمند متشکل از نیروی انسانی ،تجهیزات ،برنامهها،
رویهها ،روشها و نرمافزارهایی است که هدف و کارکرد آنها پشتیبانی از نیروی پلیس برای تأمین
نظم و امنیت جامعه است.
هر سازمانی برای اجرای صحیح مأموریت خود نیازمند وسایل و تجهیزات مناسب و آمادهبهکار
است ،تا هر زمان و هر مکان با توجه به نیاز خود در انجام مأموریتهایش به بهترین وجه با
استفاده از آنها بتواند به هدفهای تعیینشده برسد .بسیاری از اقالم آمادی اعم از سرمایهای و
مصرفی مطابق با ضوابط و مقررات و استانداردهای مربوط نگهداری شده و در موقع نیاز جهت
اجرای مأموریتهای محوله بین ردههای قسمتهای مربوطه توزیع شود .بااینوجود مشکالتی از
قبیل :فقدان آشنایی کارکنان با توزیع صحیح و اصولی اقالم ،ناتوانی در بهکارگیری کارکنان
مجرب در امر توزیع ،استفاده غیر اثربخش از اقالم و وسایل ،فقدان کارایی الزم اقالم در اجرای
ٔ
دغدغه
مأموریتها ،فقدان استاندارد بستهبندی ،نارضایتی کارکنان از اقالم و ...وجود دارد که باعث
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فرماندهان ،مسئولین و رؤسای ادارات معاونت آماد و پشتیبانی ناجا در مورد توزیع اقالم میگردد.
برخی از این مشکالت عبارتاند از:
الف :نیروی انسانی کافی در امر توزیع اقالم عمومی وجود ندارد و نگهداری کاالها در مخازن
دارای نواقص و کمبودهای فراوان است.
ب :ضوابط و مقررات موجود در امر توزیع اقالم عمومی روزآمد و کافی نیست و به همین علت:
ممکن است اقالم مورد نیاز به ردههای بهرهبردار در زمان و مکان مناسب تحویل نگردد و یا به
مقدار کافی به ردههای بهرهبردار تحویل نگردد.
وجود این مشکالت باعث شده تا موضوع توزیع اقالم به یکی از چالشهای مهم مسئوالن سازمان
تبدیل و ردههای مصرفکننده اقالم آمادی در انجام مأموریتهای خود با مشکالت مختلفی مواجه
شوند لذا مسئله اصلی این تحقیق آن است که آسیبها و مشکالت توزیع اقالم عمومی در معاونت
آماد و پشتیبانی ناجا چیست و راهکارهای مقابله با این آسیبها چگونه است؟

سؤالهایتحقیق

سؤال اصلی
آسیبهای موجود در توزیع اقالم عمومی معاونت آماد و پشتیبانی کدماند؟
سؤالهای فرعی
 -1آسیبهای سازمان افزاری موجود در توزیع اقالم عمومی معاونت آماد و پشتیبانی کدماند؟
 -2آسیبهای انسان افزاری موجود در توزیع اقالم عمومی معاونت آماد و پشتیبانی کدماند؟
 -3آسیبهای اطالعات افزاری موجود در توزیع اقالم عمومی معاونت آماد و پشتیبانی کدماند؟
 -1آسیبهای سختافزاری موجود در توزیع اقالم عمومی معاونت آماد و پشتیبانی کدماند؟
 -5راهکارهای مناسب جهت رفع مشکالت و بهینهسازی توزیع اقالم کدماند؟
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روشگردآوریاطالعات

روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و میدانی است .بدین معنا که ادبیات مرتبط و
مورد نیز از طریق جستجوی کتابخانهای و استفاده از کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها و نیز موارد
موجود در سایتهای اینترنتی جمعآوری شده و نیز دادههای موردنیاز برای تجزیهوتحلیل و
آزمون مدل با استفاده از پرسشنامه و از طریق روش میدانی انجام گردید.
جامعهآماریوحجمنمونه

جامعه آماری این تحقیق هشتادوشش نفر شامل  31نفر از فرماندهان آماد و پشتیبانی
استانهای سراسر کشور و  31نفر از مسئوالن آماد استانها بعالوه چهار نفر از فرماندهان آماد
نواحی ویژه انتظامی شامل ف.ا .ویژه غرب تهران ،فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران و مسئوالن
آماد آنها 12 ،نفر از معاونین و روسای آماد و پشتیبانی ردههای مستقل ناجا و چهار نفر از
مدیران کل ادارات آماد و پشتیبانی ناجا و چهار نفر از کارشناسان عالی آماد و پشتیبانی ناجا که
مرتبط با موضوع تحقیق جمعاً  18نفر هستند که از تمامی آنها جمعآوری اطالعات صورت
خواهد گرفت.
ادبیاتتحقیق

توزیع 1شامل کلیه عواملی است که تولیدکننده تا محل دسترسی مصرفکنندگان را در
برمیگیرد .یا به تعبیر دیگر «توزیع به معنای مجموعه حرکاتی است که کاالها یا خدمات را از
منابع تولید به سمت خریداران و مصرفکنندگان انتقال میدهد» .درواقع هزینههای توزیع سهم
بزرگی از قیمت کاال را به خود اختصاص داده و نقش تعیینکنندهای در قیمت تمامشده کاال و
خدمات برای مصرفکنندگان ایفا میکند و از این لحاظ نقش مهمی در تأمین سالمت اقتصاد
کشور و رفاه مردم دارد.

1. Distrbution
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بدیهی است که هماهنگی سه بخش تولید توزیع و مصرف الزامی بوده و رفع نیازمندیهای
مصرفکنندگان را تسهیل و تسریع مینماید.
در علوم بازرگانی مبانی توزیع چندان شباهتی به مبانی توزیع در سازمانهای نظامی انتظامی
ندارد .توزیع در سازمانهای نظامی و انتظامی (در مقایسه با سازمانهای بازرگانی) با اهداف
متفاوتی انجام میگیرد .بهطوریکه توزیعکنندگان به دنبال کسب منافع تجاری نبوده و واگذاری
کاال به مصرفکنندگان واقعی و تعیینشده و رفع نیاز را در چارچوب ضوابط وظیفه خود تلقی
مینمایند درحالیکه در توزیع امور بازرگانی باهدف سودآوری انجام میپذیرد.
امروزه یکی از مسائل مهمی که مدیران ارشد سازمانها با آن مواجهاند تصمیمگیری در مورد
نحوه توزیع کاال میباشد .این تصمیم بر دیگر تصمیمات مهم سازمان اثر مستقیم دارد.
(گرجیان)51:1311،
پیتر دراکر ،1بزرگ آموزگار مدیریت ،بر این باور است که بزرگترین تغییرات در روشهای
تولیدی و مصرف ایجاد نخواهد شد بلکه ،در کانالهای توزیع اتفاق خواهد افتاد .انتخاب کانالهای
عرضه کاال و ترغیب آنها برای کار کردن با شما
ٔ
توزیع مناسب ،متقاعد کردن آنها بهمنظور
بهعنوان یک شرکت ،چالش عمدهای به شمار میآید.
درباره راهکارهای
ٔ
یه اکید دارد که شرکتها باید بهطور مداوم و مستمر
فیلیپ کاتلر 2توص ٔ
مختلف توزیع محصوالت خود بیندیشند؛ اتفاقی که دراینباره در شرکتها کمتر رخ میدهد،
دوراندیشی است و درنهایت ،دیراندیشی جایگزین دوراندیشی میشود.ویژگی ممتاز این اثر در نگاه
عملیاتی به توزیع و موضوعات متنوع آن است .نگاهی که قابلیت اجرایی آن را میتوان در عمل
آزمود و نتایج و منافع آن را وارسی کرد.
سیستم توزیع کاال را بهعنوان بخشی مهم از فرآیند بازاریابی داخلی و بینالمللی ،میتوان به
عنوان نرمافزار ،در کنار و در خدمت تجارت و صنعت ترابری کاالی دنیا در نظر گرفت .درواقع اگر

1 .Drucker
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جادهها ،خطوط هوایی ،سیستم ریلی ،وسایل نقلیه موتوری ،قطارها ،هواپیماها و مسیر ترابری
دریایی و ..بهعنوان سختافزار صنعت ترابری در نظر گرفته شوند .عواملی مانند برنامهریزی توزیع،
واسطهها توزیع خواهند بود .وظیفه اصلی سیستم توزیع ،حمل و ارائه کاالهای تولیدکننده به
مصرفکننده است سیستم توزیع ازنظر مکانی ،فاصله بین کاال یا خدمات و مصرفکننده را از بین
برده و ازنظر زمانی نیز به هر دو طرف کمک شایانی مینماید( .شفقی)11:1318،
مأموریتهاواهدافاساسیتوزیع


هدف اساسی از توزیع ،رفع نیاز مصرفکننده جهت دوره زمانی معینی میباشد .منظور از دوره
زمانی مدتزمانی است که کاال جهت مصرف برای همان مدت واگذار میگردد .در راستای تحقق
این هدف ،تسهیم و تعیین مالکیت کاال مأموریت اصلی سیستم توزیع به شمار میرود.
مأموریتهای سیستم توزیع را به

شرح زیر میتوان تشریح نمود:

سهمیه بندی کاال
در این مأموریت توزیعکننده نسبت به تعیین سهمیه یک رده بر اساس فرمهای مصرف و
جداول تجهیزات و سازمان اقالم مینماید .بدیهی است تعیین سهمیه در هر رده شاخصی از
برآورد نیازمندی آن رده میباشد .در سیستم سهمیهبندی کاال ممکن است هر دسته یا طبقه از
کاالها با شرایط و مبانی معین و مربوط به خود تقسیم گردد .لذا شاخصهای سهمیهبندی کاال در
هر رده و در هر دسته از کاالها متنوع و متفاوت میباشد.
تعیین مالکیت کاال بر اساس سهمیههای تعیینشده
دومین مأموریت سیستم توزیع پس از تعیین سهم هر رده از یک کاال بر اساس روش معین،
انجام اقدامات الزم جهت تملک کاال توسط رده ذیربط میباشد .بدیهی است مأموریت سیستم
توزیع با خروج کاال از انبار (انبار تولیدکننده یا انبار رده) پایان میپذیرد.
اصوالً واگذاری و تحویل کاال بدون توجه به معیارها و مبانی تعیین سهمیه و مشخص نمودن
قطعی سهم یک رده متناسب با نیاز و مأموریت آن رده قابلقبول نخواهد بود.
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الزم به ذکر است که یکی از شاخصهای مهم تحویل سهمیهها و واگذاری آن کاال در موعد
مقرر میباشد .یک سیستم مناسب توزیع زمانی میتواند مأموریت خود را بهخوبی انجام داده باشد
که در وقت نیاز کاال را به مصرفکننده تحویل داده باشد .تأخیر زمانی در تحویل کاال موجب به
هم خوردن دوره مصرف و نرسیدن کاال به یک رده خواهد شد.
اصولتوزیع

در طراحی سیستم توزیع و برنامهریزی عملیات مربوط توجه به اصول زیر موجب بهینه شدن
امر توزیع در سازمان خواهد شد:
توزیع بر اساس مبانی و معیارهای معین
توزیع اقالم بدون وجود مبنا و معیار مشخص و معین منطقی حقیقتاً قابل انجام نبوده و یا بر
اساس سیستم مدون قابلکنترل نخواهد بود .بهطور نمونه ،به سه مبنای اساسی در توزیع اقالم به
شرح زیر آورده میشود:
الف :توزیع بر اساس جداول سازمان تجهیزات و استانداردهای مصرف
با توجه به اینکه اصوالً توزیع اقالم بدون مالک معیار و مبنای معین و مشخص منطقی نیست توزیع
بر اساس جداول سازمان تجهیزات و اقالم سرمایهای و استانداردهای مصرف برای اقالم مصرفی و
قطعات اصل مسلمی است که بدون توجه به آن نظام توزیع دچار خلل و خدشه خواهد شد.
ب :توزیع بر اساس اولویت در مأموریتها
بر اساس این اصل ،توزیعکننده موظف است ردههایی را که مأموریتهای آنها در اولویت قرار
دارد ،در توزیع اقالم مدنظر داشته و واگذاری کاال را به آنها (نسبت به سایر ردهها) در اولویت
نخست قرار دهد .با توجه به وجود مأموریتهای متفاوت و حساسّیتها و ویژگیهای مختلف توجه
به این اصل در سیستم توزیع امری ضروری میباشد.
ج) توزیع بر اساس بستهبندی مناسب کاال
نوع بستهبندی در مصرف کاال تأثیر مستقیم و بسزایی دارد .سیستم توزیع عالوه بر اعالم نوع
بستهبندیهای موردنیاز بر اساس قوارههای مصرف به سیستم تأمین موظف است کاالها را با
7
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نحوه مصرف رده استفادهکننده تناسب داشته باشد.
ٔ
بستهبندیهایی توزیع نماید که با نوع و
بهطور مثال در شرایط عملیاتی ،مربا ،عسل ،کره و ...باید بهصورت انفرادی در اختیار نیروهای
عملکننده قرار گیرد و لذا نمیتوان آنها را در بستهبندیهای بزرگ و اجتماعی توزیع نمود.


روشهایتوزیعکاالدرناجا


رساندن یا توزیع اقالم موردنیاز به یگانها و ردههای مربوط به روشهایی متناسب با شرایط
موجود صورت میگیرد .فرماندهی هر رده با توجه به وضعیت خاص خود تجهیزات و امکانات
نگهداری و ترابری یگان و ویژگیها و خواص اقالم روش خاصی را بهعنوان روش جاری عادی و
عملیاتی خود تعیین و اعمال میکند .روش های معمول عبارتند از:
روش توزیع در نقطه
روشی است که در آن افراد یا سازمان پشتیبانی شونده به یک نقطه معین مراجعه کرده و
نیازمندیهای خود را برابر اعتبار و سهمیه دریافت میکند .در این روش ،مکان پشتیبانیکننده ثابت
است و افراد یا سازمانهای پشتیبانی شونده برای دریافت امکانات و خدمات به آنجا مراجعه میکنند.

 8
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روش تقسیم به یگان
روشی است که در آن افراد یا سازمانهای پشتیبانی شونده در نقطه معینی مستقر هستند و
فرد یا سازمان پشتیبانیکننده با مراجعه به محل افراد یا سازمانهای پشتیبانی شونده
نیازمندیهای آنها را برابر سهم و اعتبار تأمین میکند.
روش ترکیبی
در این روش برای توزیع برخی از اقالم و خدمات آمادی و پشتیبانی از روش تقسیم به یگان و
در مورد برخی دیگر از اقالم و خدمات از روش توزیع در نقطه استفاده میشود ممکن است در
زمانهای مختلف در استفاده از هریک از روشها تفاوت به وجود آید.
روشهای توزیع کششی و رانشی
درروش رانشی سهمیه هریک از یگانها و ردهها مستقل بهطور متمرکز در مرکزیت و ستاد آماد
و پشتیبانی مشخص گردیده و پس از طی مراحل تأمین اعتبار بهطور عمده توسط سازمان خرید
فرماندهی آماد و پشتیبانی خریداریشده و در مخازن اصلی ذخیره میشود ،سپس سهمیه هریک
از یگانها و ردهها از طریق امکانات ترابری فرماندهی آماد و پشتیبانی و یا وسایل ترابری خود
ردهها به آمادگاههای مقصد حمل شده و به مبادی ذیربط تحویل میگردد .همچنین از طریق
بهکارگیری روش ارسال مستقیم نیز بدون نیاز به ذخیرهسازی میتوان سهمیه هر رده را طی
مسیر لجستیکی معین کرده و به آنها واگذار نمود و درنهایت با دریافت اسناد حاکی از اعالم
وصول به رده پشتیبانی شونده به حسابرسی و تسویهحساب پرداخت.
درروش کششی مبنای واگذاری اقالم اعالم نیاز و درخواست ردههای پایین و پشتیبانی شونده
از ردههای مافوق و پشتیبانیکننده است و تا زمانی که طبق روشهای جاری تدارکاتی اعالم نیاز
و فرم درخواست به گردش نیفتد سیستم تأمین فعال نشده و نیازمندی ردههای پایین تدارک
نمیشود .در این روش درواقع ردههای تحت پشتیبانی مبادرت به جذب و کشیدن امکانات آمادی
به سمت خود مینمایند.

3
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روشارسالمستقیمدرناجا

یکی از روشهای تجربهشده و بسیار جالب در توزیع که هم دارای مزایای روش تقسیم در نقطه
و تقسیم به واحد یا یگان (روشهای کششی و رانشی) میباشد و هم فاقد معایب و نارساییهای
روش های یاد شده می باشد ،روش ارسال مستقیم است زیرا در روش ارسال مستقیم امکان
برنامهریزی متمرکز و جامع و نیازسنجی کالن وجود دارد.
همچنین امکان برخورداری از تخفیفهای حجمی ،اعمال و شرایط مطلوب برای عقد قرارداد و
نیز صرفهجویی در هزینههای اداری و ترابری و انبارداری برای تدارک کنندگان فراهم است .از
همه اینها مهمتر سرعت در تأمین نیازمندیها و حذف واسطههای گوناگون است که هریک
موجب افزایش هزینهها و زمان تدارک میشوند.
در این روش که تحت عنوان خرید متمرکز و توزیع غیرمتمرکز هم مورداشاره قرار میگیرد
فعالیتهای زیر صورت میگیرد:
بعد از آن که ادارات کل معاونت آماد و پشتیبانی مشخصات فنی و کیفی و مقادیر نیازمندی
خود را در قالب سفارش خرید به مرکز خرید ابالغ کردند ،یک نسخه از آن را برای تطبیق در
اختیار کمیسیون دریافت ناجا قرار میدهند و سپس مرکز خرید مبادرت به عقد قرارداد با
فروشندگان یا تولیدکنندگان نموده و یک نسخه از متن قرارداد را جهت بهرهبرداری برای
کمیسیون دریافت ارسال مینماید .وقتی فروشنده یا تولیدکننده جهت تحویل محموله به مرکز
خرید اعالم آمادگی نمود ،مرکز خرید نیز برای تحویل کاال به کمیسیون دریافت اعالم آمادگی
مینماید .کمیسیون دریافت پس از دریافت و بررسی انطباق نمونه کاالی دریافتی در صورت تائید،
یک نسخه از آن را به اداره کل مربوط یک نسخه را به مرکز خرید و نسخه سوم را به مرکز
نگهداری ارسال میدارد .در این مرحله ادارات کل ذینفع (آماد ،نگهداری و تعمیرات و یا ترابری)
مبادرت به تشکیل کمیسیون نموده و از این طریق توزیع و ارسال مستقیم محموله خریداریشده
را تهیه نموده و نسخههایی از آن را به مرکز خرید و ردههای ذینفع ارسال میدارد.
مرکز خرید هم یک نسخه از طرح توزیع دریافتی را در اختیار فروشنده یا تولیدکننده کاال قرار
داده و آنها نیز بر همین اساس ،محموله تدارک شده را میان ردههای ذینفع تقسیم مینمایند.
 01
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ردههای دریافتکننده سهمیه نیز فرمهای اعالم وصول اقالم را تکمیل نموده و نسخههای آن را
در اختیار فروشنده ،مرکز خرید ،اداره کنترل اموال آماد و پشتیبانی و اداره کل مربوط قرار
میدهند .در این مرحله کار با فروشنده یا تولیدکننده خاتمه مییابد و مرکز خرید پس از دریافت
مجموع اعالم وصولهای دریافت شده توسط فروشنده و تطبیق دادن آنها با اعالم وصولهای
دریافتی از ردهها به حسابرسی و جمعبندی و تسویهحساب با فروشنده میپردازد .در ادامه این
روند اداره کنترل اموال آماد و پشتیبانی پس از ثبت مشخصات کاالی تحویلی بر اساس اعالم
وصولهای دریافتی ،این اسناد را به مرکز نگهداری ارسال میکند تا رسید انبار آنها توسط این
رده انجام گیرد و سپس این رسید انبارهای مجازی به مرکز خرید و ادارات کل مربوطه تحویل
میگردد و مرکز خرید ،کاالی تحویلشده بر اساس این رسید انبارها را در حساب فروشنده ثبت
مینماید .در این روش باید به دو نکته مهم توجه نمود :اول اینکه نمایندگان واحد سفارشدهنده،
مرکز خرید و کمیسیون دریافت از مراحل تولید و تحویل کاال به واحد استفادهکننده بازدید داشته
باشند و دوم اینکه مشخصات و مختصات فنی در اختیار واحدهای دریافتکننده کاال قرار داده
شود تا هنگام تحول کاال آنها را ازنظر کیفیت کنترل نمایند.
فرآیندتوزیع

در سیستم توزیع ،عملیات و اقدامات زیر معموالً بهطور مستمر انجام میگیرد:
* اخذ تدابیر سیاستها و تبادل آمار و اطالعات
* تعیین و کنترل موجودی
* طرحریزی توزیع
* اجرای توزیع
* حسابرسی توزیع
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شکل  :2فرایند توزیع
مراحلتوزیعکاالدرمعاونتآمادوپشتیبانی

صدور سند تخصیص کاال :صدور سند تخصیص کاال توسط ادارات کل معاونت آماد و ردههای
تخصصی ناجا ازجمله معاونت فاوا ناجا و بهداد ناجا در سامانه جامع آماد انجام میگیرد.
صدور حواله خروج کاال :اداره توزیع مرکز نگهداری معاونت آماد با استناد به سند تخصیص صادره
اقدام به صدور حواله خروج کاال از انبار مینماید.
برنامهریزی جهت ارسال :واحدی به نام امور رابطین با جمعبندی و برنامهریزی با توجه به
مقصد و حجم کاالی ارسالی به ردههای پشتیبانی شونده هماهنگیهای الزم جهت درخواست
خودرو از مرکز ترابری معاونت آماد را انجام میدهد.
ارسال کاال :بعد از هماهنگیهای بهعملآمده ،بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته با توجه به
حواله خروج ،کاالی موردنظر به مقصد ارسال میگردد.
اعالم وصول :رده پشتیبانی شونده پس از تحویل کاال سند برگه خروج صادره را در سامانه آماد
تائید مینماید .بهاینترتیب کاالی موردنظر از موجودی مخازن معاونت آماد کم شده و به
موجودی انبار ردههای پشتیبانی شونده اضافه میگردد.
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شکل  :3مراحل توزیع کاال در معاونت آماد و پشتیبانی
مدلمفهومیتحقیق

با توجه به اصول و روشهای توزیع اقالم عمومی که به آنها اشاره گردید و همچنین با توجه
به مباحث مطرحشده در ادبیات تحقیق و سیستمهای توزیع ،از مدل اسکاپ (که از جامعیت
بیشتری برخوردار بوده و همه زوایای سازمان را در برمیگیرد و بهتر میتواند به کشف مشکالت و
مسائل سازمان کمک نماید) جهت شناسایی مشکالت توزیع اقالم عمومی در معاونت آماد و
پشتیبانی استفاده گردید.

انسانافزار
Human
WARE

آسیب شناسی
توزیع

اطالعات
ware
افزار

سازمانافزار

Orga
WARE

اقالم

عمومیناجا

سخت
افزار

ware

Info
WARE

Hard
WARE

ware ware
شکل :1مدل مفهومی تحقیق
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وتحلیلدادهها


تجزیه

سؤال فرعی اول :آسیبهای سازمان افزاری موجود در توزیع اقالم عمومی معاونت آماد و پشتیبانی
کدماند؟
بهمنظور بررسی تأثیر ابعاد مختلف شیوه مدیریت سازمانی در توزیع اقالم عمومی در معاونت آماد و
پشتیبانی ناجا از آزمون  tتک نمونهای 1استفادهشده و نتایج در جدول شماره یک ارائهشده است.
جدول  :1آزمون  tتک نمونهای در مورد آسیبهای سازمانی
Test Value = 3
فاصله اطمینان
 95% Confidence Interval ofمیانگین اختالف
the Difference
Mean
حداقل
حداکثر
Difference
Lower
Upper
3/8111
1/088
8/218

سطح معناداری
)Sig (2-tailed

00/8

درجه

متغیر

آزادی
df

T

11

2/111

سازمان افزار

در جدول باال ،سطح معنیداری محاسبهشده برای تمامی ابعاد کوچکتر از  0/05میباشد و
مقادیر حداقل و حداکثر فاصله اطمینان تمامی ابعاد مثبت است درنتیجه وضعیت توزیع اقالم
عمومی در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا ازلحاظ سازمان افزار در وضعیت مناسبی قرار دارد.
جمع امتیاز

می انگین

مد

54

مأموریتهای محوله در خصوص توزیع اقالم تا چه میزان
باهدفهای سازمانی ناجا انطباق دارد؟

231

3/831

1

1/127

2

استاندارد

54

سیستم کنترل و نظارت موجود در توزیع اقالم عمومی معاونت
آماد و پشتیبانی ناجا تا چه میزانی مناسب است؟

302

3/812

1

1/075

1

رتبه

سؤال های پرسش نامه

انحراف

شماره سؤال

جدول  :2توزیع پاسخ افراد نمونه آماری به گویه های بعد سازمان افزار (به ترتیب رتبه)

1.One-Sample T test

 04

جمع امتیاز

می انگین

مد

55

در حوزه توزیع اقالم عمومی ،سلسلهمراتب سازمانی تا چه
مقداری رعایت شده است؟

210

3/111

3

1/132

1

93

فعالیتهای صورت گرفته توسط مسئوالن توزیع اقالم عمومی
به چه میزان در بهبود وضعیت توزیع مؤثر بوده است؟

272

3/117

3/5

1/131

5

54

فعالیتهای اجرایی توزیع اقالم ،تا چه اندازهای مبتنی بر
برنامهریزی دقیق است؟

270

3/232

3/5

1/211

8

59

تخصیص منابع الزم برای توزیع اقالم عمومی ،به چه میزان در
نظر گرفتهشده است؟

227

2/781

3

1/101

7

275/15

3/383

3/5

1/203

می انگین

استاندارد

54

هدفگذاری در خصوص توزیع اقالم عمومی ،تا چه اندازهای
بهصورت مناسب انجامشده است؟

212

3/133

1

1/287

3

رتبه

سؤال های پرسش نامه

انحراف

شماره سؤال
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نگاهی به نتایج حاصل از جدول شماره دو نشان میدهد ازنظر پاسخدهندگان سیستم کنترل و
نظارت موجود در توزیع اقالم عمومی بهترین وضعیت موجود در بعد سازمان افزار رادار است و
تخصیص منابع الزم برای توزیع اقالم عمومی در بدترین وضعیت نسبت به سایر شاخصهای
سازمان افزار قرار دارد.
سؤال فرعی دوم :آسیبهای انسان افزاری موجود در توزیع اقالم عمومی معاونت آماد و پشتیبانی
کدماند؟
در تحلیل تأثیر نیروی انسانی در توزیع اقالم عمومی معاونت آماد و پشتیبانی و استفاده آزمون
تک نمونهای 1و نتایج حاصل در جدول شماره سه ارائهشده است.

1.One-Sample T test

 15

t

فصلنامه علمی -ترویجی اندیشه آماد  /شماره  / 85سال پانزدهم

جدول :3آزمون  tتک نمونهای در مورد ابعاد آسیبهای نیروی انسانی
Test Value = 3
فاصله اطمینان
95% Confidence
Interval of the
Difference
حداقل
حداکثر
Lower
Upper
8/218

1/088

میانگین
سطح معناداری درجه آزادی
اختالف
df
Sig (2-tailed) Mean
Difference

38/111

11

00/8

T

متغیر

2/111

انسان افزار

در جدول باال نیز سطح معنیداری محاسبهشده ( )sig=0/008کوچکتر از  0/05بوده و مقادیر
حداقل و حداکثر فاصله اطمینان مثبت میباشند .بنابراین میتوان با اطمینان  35درصد نتیجه
گرفت که ازنظر اعضای جامعه موردمطالعه ،بهطورکلی در حوزه نیروی انسانی آسیب قابلتوجهی
در توزیع اقالم عمومی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا وجود ندارد.
توزیع فراوانی پاسخهای افراد موردمطالعه به گویههای آسیبهای نیروی انسانی مرتبط با توزیع
اقالم عمومی در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا ،طبق جدول شماره چهار میباشد.

سؤال

شماره
4

افرادی که دوره های تخصصی تکمیلی را طی کردهانهد تها چهه
میزان در انجام فعالیتهای توزیع اقالم مؤثر هستند؟

303

3/781

1

1/210

3

جمع

4

حضور افراد (به صورت داوطلب) در این رسته ،تا چهه انهدازهای
باعث بهبود کارها میشود؟

321

3/351

1

1/171

2

 06

امتیاز

میانگی ن

مد

7

سطح تجربه و مهارت کارکنان توزیع اقالم عمومی تا چه میزان
در موفقیت آنها تأثیر دارد؟

327

3/317

1

1/131

1

سؤال های پرسش نامه

رتبه

انحراف

استاندارد

جدول  :1توزیع پاسخ افراد نمونه آماری به گویه های بعد انسان افزار (به ترتیب رتبه)

آسیب شناسی سیستم توزیع کاال در ناجا

5

آموزشهای رسته ای تا چه میزان در افهزایش سهطح مههارت و
توانمندی کارکنان شاغل در بخش توزیع اقالم عمومی معاونت
آماد تأثیر دارد؟

307

3/713

1

1/255

1

3

توزیع اقالم عمومی به چه میزانی به تخصص حرفه ای نیازمنهد
است؟

303

3/835

1

1/182

5

49

میزان احساس مسئولیت کارکنان و پایوران در انجام بهینه امور
(کارهای) محوله تا چه حدودی است؟

302

3/812

1

1/332

8

44

تعهد کاری نیروی انسانی شاغل در توزیع اقالم عمومی معاونت
آماد و پشتیبانی را تا چه میزان ارزیابی میکنید؟

231

3/831

1

1/331

7

6

افزایش سنوات خدمتی افهراد شهاغل در توزیهع اقهالم عمهومی
معاونت آماد ،چه اندازه در توانمندی آنان تأثیر دارد؟

235

3/537

1

1/183

1

45

کارکنان آمادی اقالم عمهومی معاونهت آمهاد تها چهه میهزان از
مسئولیت کاری خود رضایتمندی دارند؟

273

3/102

1

1/318

3

44

میزان ابتکار عمل و خالقیت کارکنهان شهاغل در توزیهع اقهالم
عمومی معاونت آماد تا چه اندازهای است؟

272

3/317

1

1/135

10

46

ارتباط بین مشکالت سیستم توزیع اقالم آمادی معاونت آماد با
کمبود نیروی انسانی را به چه میزان ارزیابی میکنید؟

282

3/135

3

1/113

11

4

کارکنان شاغل در بخش توزیع معاونت آماد تا چهه انهدازهای از
دورههای تخصصی ویژه در داخل و خهارج از سهازمان اسهتفاده
کردهاند؟

280

3/170

3

1/201

12

9

سههطح تحصههیالت دانشههگاهی کارکنههان توزیهع اقههالم عمههومی
معاونههت آمههاد و پشههتیبانی ناجهها را در چههه حههدودی ارزیههابی
میکنید؟

252

3/073

3

1/215

13

44

روحیه کاری کارکنان توزیهع اقهالم عمهومی را بهه چهه میهزان
ارزیابی میکنید؟

218

3

3

1/237

11

8

ارتباط بین مشکالت سیستم توزیع اقالم عمومی معاونت آماد و
پشتیبانی با عدم تخصص کارکنهان را بهه چهه میهزان ارزیهابی
میکنید؟

221

3/731

2/5

1/178

15

44

کارکنان آمادی اقالم عمهومی معاونهت آمهاد تها چهه حهدی از
دریافت حق فنی ،حق مسئولیت و اضهافهکهاری خهود رضهایت
دارند؟

200

3/133

2

1/207

18

271/75

3/181

3/5

1/211

می انگین
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نگاهی به اعداد جدول باال نشان میدهد که ازنظر پاسخدهندگان تجربه و مهارت کارکنان مهمترین
شاخص نیروی انسانی در توزیع اقالم عمومی در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا است و داوطلب بودن این
نیروها جهت اشتغال در این بخش نیز تأثیر زیادی در بهبود امور توزیع اقالم عمومی خواهد داشت.
همچنین ازنظر پاسخدهندگان کارکنان آمادی اقالم عمومی معاونت آماد و پشتیبانی از میزان فعلی حق
فنی ،حق مسئولیت و اضافهکاری خود رضایت ندارند و در صورت استفاده از نیروهای غیرمتخصص در
این بخش میتواند آسیبهای جدی به همراه داشته باشد.
سؤال فرعی سوم :آسیب های اطالعات افزاری موجود در توزیع اقالم عمومی معاونت آماد و پشتیبانی کدام اند؟
سؤال فرعی سه ،توسط گویههای  17تا  31پرسشنامه موردبررسی قرارگرفته است .بدین منظور
نیز از آزمون  tتک نمونهای 1استفادهشده و نتایج در جدول شماره پنج ارائه شده است.
جدول  :5آزمون  tتک نمونهای در مورد آسیبهای اطالعات افزاری
Test Value = 3
فاصله اطمینان
 95% Confidence Interval ofمیانگین اختالف
the Difference
Mean
Difference
حداقل
حداکثر
Lower
Upper
3/132

-2/218

0/1171

سطح معناداری
)Sig (2-tailed

درجه آزادی df

T

7/21

11

3/53

متغیر

اطالعات افزار

در جدول فوق سطح معنیداری محاسبهشده ( )sig=0/721بزرگتر از  0/05بوده و مقادیر
حداقل فاصله اطمینان منفی و حداکثر فاصله اطمینان مثبت میباشند .بنابراین میتوان با
اطمینان  35درصد نتیجه گرفت که ازنظر اعضای جامعه موردمطالعه ،معاونت آماد و پشتیبانی
ناجا در توزیع اقالم عمومی در حوزه اطالعات افزار با آسیب مواجه است.
همچنین توزیع فراوانی پاسخهای افراد موردمطالعه به گویههای آسیبهای اطالعات افزاری

1.One-Sample T test

 08

آسیب شناسی سیستم توزیع کاال در ناجا

مرتبط با توزیع اقالم عمومی در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا ،طبق جدول شماره شش میباشد.

48

سرعت ،دقت و گستره گردش اطالعات مرتبط با توزیع اقالم در طول
و عرض معاونت آماد و پشتیبانی تا چه میزان است؟

283

3/210

3

1/171

5

44

عوامل توزیع فیزیکی اقالم عمومی ،به چه اندازهای در جایگاه مناسب
سازمانی به کار گرفتهشدهاند؟

281

3/281

3

1/313

8

44

بانکهای اطالعاتی (سیستمهای اطالعاتی) موجود در سازمان تا چه
میزان پاسخگوی نیازهای فردی و سازمانی میباشد؟

285

3/231

3

1/151

7

47

وجود جداول توزیع اقالم عمومی تا چه اندازهای در میزان توزیع
بهینه اقالم تأثیر دارد؟

211

3/333

3

1/125

1

43

تا چه اندازهای اقالم موردنیاز اداره توزیع اقالم عمومی ،متناسب با
جداول تجهیزات سازمان میباشد؟

233

2/311

3

1/187

3

44

ساختار سازمانی اداره اقالم عمومی به چه میزان با نیازمندیهای
اداره اقالم عمومی و مأموریتهای محوله انطباق دارد؟

238

2/171

3

1/231

10

48

تا چه اندازهای جداول توزیع اقالم عمومی در دسترس مسئولین قرار دارد؟

231

2/153

3

1/221

11

45

سؤال

46

بانکهای اطالعاتی (سیستمهای اطالعاتی) موجود در معاونت آماد و
پشتیبانی ،تا چه مقدار در پیشبرد هدفهای سازمانی مؤثر میباشد؟

272

3/317

3

1/313

1

شماره

49

رویه و دستورالعملهای موجود در بحث توزیع اقالم عمومی ،تا چه
حدی قابلاجرا میباشد؟

218

3/117

1

1/211

3

جمع

47

نرمافزارههای موجود در اداره توزیع اقالم عمومی ،تا چه انهدازه از
قابلهیت اجرایهی برخوردار میباشند؟

232

3/581

1

1/231

2

امت یاز

م یانگ ی ن

مد

44

ارتباط سازمانی میان رؤسای ردهها با مسئولین توزیع اقالم عمومی
معاونت آماد و پشتیبانی تا چه اندازهای مناسب میباشد؟

238

3/803

1

1/271

1

سؤال های پرسش نامه

رتبه

انحراف

استاندارد

جدول  :8توزیع پاسخ افراد نمونه آماری به گویه های بعد اطالعات افزار (به ترتیب رتبه)

نه فعالیتهای توزیع اقالم عمومی ،تا
دستورالعملهای موجود درزمی ٔ
چه میزان از سادگی و روانی برخورداراست؟

230

2/101

3

1/210

12

43

وضعیت اعتبارات مربوط به امور توزیع اقالم عمومی ،تا چه مقداری مناسب است؟

217

2/181

2.5

1/311

13

94

زمان واگذاری اعتبارات تخصیصی مربوط به امور توزیع اقالم معاونت
آماد و پشتیبانی ،تا چه مقدار مناسب و به هنگام است؟

210

2/581

2

1/352

11

94

اعتبارات تخصیصیافته تا چه میزان با فعالیتهای موجود توزیع اقالم
معاونت آماد و پشتیبانی ،تناسب دارد؟

135

2/371

2

1/232

15

250

2/011

3

1/271

می انگی ن
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نرمافزارهای موجود در اداره توزیع اقالم عمومی از نقاط قوت بعد اطالعات افزار در بخش توزیع
اقالم عمومی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا محسوب میشوند .از دیگر سو به نظر پاسخدهندگان
اعتبارات تخصیصیافته با فعالیتهای موجود در توزیع اقالم عمومی تناسب ندارد و زمان واگذاری
این اعتبارات نیز مناسب و به هنگام نیست.
سؤال فرعی چهارم :آسیبهای سختافزاری موجود در توزیع اقالم عمومی معاونت آماد و
پشتیبانی کداماند؟
1
برای تعیین سوال فوق ،در این مورد نیز از آزمون  tتک نمونهای استفادهشده است .نتایج در
جدول شماره هفت ارائهشده است.
جدول  :7آزمون  tتک نمونهای در مورد آسیبهای سختافزاری
Test Value = 3
فاصله اطمینان
 95% Confidence Interval ofمیانگین اختالف
the Difference
Mean
Difference
حداقل
حداکثر
Lower
Upper
1/375

3/123

5/713

سطح معناداری
)Sig (2-tailed

درجه آزادی df

T

0/00

1/1

1/358

متغیر

سختافزار

در جدول فوق ،سطح معنیداری محاسبهشده ( )sig=0/00کوچکتر از  0/05بوده و مقادیر
حداقل و حداکثر فاصله اطمینان مثبت میباشند ،بنابراین میتوان با اطمینان  35درصد نتیجه
گرفت که ازنظر اعضای جامعه موردمطالعه ،معاونت آماد و پشتیبانی ناجا در توزیع اقالم عمومی با
آسیب سختافزاری مواجه نیست.
همچنین توزیع فراوانی پاسخهای افراد موردمطالعه به گویههای آسیبهای سختافزاری

1.One-Sample T test

 21

آسیب شناسی سیستم توزیع کاال در ناجا

مرتبط با توزیع اقالم عمومی در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا ،طبق جدول ذیل میباشد

جمع امت یاز

میانگی ن

مد

99

میزان سطح استاندارد و کیفیت توزیع اقالم در معاونت
آماد و پشتیبانی چقدر است؟

308

3/731

1

1/287

2

96

در حال حاضر فضاهای تخصصی نگهداری اقالم عمومی،
چقدر از استانداردهای الزم برخوردار است؟

308

3/731

1

1/111

3

94

مقدار و حجم اماکن و فضاهای عمومی در اختیار ردههای
توزیع اقالم معاونت آماد ،به چه میزان منطبق بر نیازهای
واقعی میباشد؟

233

3/573

1

1/305

1

98

وجود سیستم طبقهبندی ابزار و تجهیزات در اختیار
سیستم توزیع اقالم عمومی معاونت آماد و پشتیبانی را تا
چه اندازهای ارزیابی میکنید؟

211

3/183

1

1/131

5

95

استاندارد و کیفیت استقرار اقالم در سیستم توزیع اقالم
عمومی در چه سطحی است؟

213

3/151

1

1/353

8

97

کمیت و کیفیت ابزار و تجهیزات در اختیار سیستم توزیع
اقالم عمومی را به چه میزان متناسب با مأموریتها
میدانید؟
میانگی ن

استاندارد

94

استاندارد و کیفیت بستهبندی در اقالم عمومی تا چه
اندازهای است؟

311

3/732

1

1/151

1

283

3/210

3

1/113

233/11

3/571

3/1

1/221

رتبه

سؤال های پرسش نامه

انحراف

شماره سؤال

جدول  :1توزیع پاسخ افراد نمونه آماری به گویه های بعد سختافزار (به ترتیب رتبه)

7

با بررسی نتایج حاصل از جدول میتوان نتیجه گرفت ازنظر پاسخدهندگان استاندارد و کیفیت
بستهبندی اقالم و همچنین استاندارد و کیفیت توزیع اقالم از نقاط قوت سیستم توزیع اقالم
عمومی در معاونت آماد و پشتیبانی ناجاست و از دیگر سو ابزار و تجهیزات در اختیار سیستم
توزیع اقالم عمومی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
 21
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جهگیریوپیشنهادها
نتی 

نتایج زیر را میتوان عمدهترین دستاوردهای تحقیق ،بیان نمود:
در بعد انسان افزار پس از حذف مؤلفه مهارت که شامل شاخصهای درجه حرفهای بودن و
میزان سنوات بود ،مؤلفههای نگرش و انگیزش که شامل روحیه کاری ،تعهد کاری و رضایتمندی
میباشد و آموزش و دانش فنی که شامل دورههای تخصصی ،دورههای کالسیک و دورههای
عرضی و رستهای بود در مدل نهایی باقی ماندند که نشاندهنده آسیب در بعد انسان افزار
میباشد .دستاوردهای این قسمت از تحقیق با یافتههای گرانت و بانیمیونگ در سال 2010
مشابهت بسیار زیادی دارد.
در بعد اطالعات افزار شاخصهای سرعت ،دقت و گستره اطالعات و اجرایی بودن برنامهها و
بانکهای اطالعاتی مورد تایید قرار گرفته اند و مؤلفههای سازمان تجهیزات که شامل شاخصهای
وجود جدول سازمان تجهیزات ،رعایت جدول سازمان تجهیزات و همچنین مؤلفه رویه و
دستورالعمل که شامل شاخصهای اجرایی بودن و سادگی در بیان است و مؤلفه ساختار سازمانی
که شامل شاخصهای ساختار مصوب و ارتباط مصوب و مؤلفه منابع مالی و بودجه که شامل
شاخصهای میزان اعتبارات تخصیصی و تخصیص به هنگام (زمان تخصیص) میباشد مورد قبول
واقع شدند .نتایج بهدستآمده در این تحقیق با نتایج حاصل از پایاننامه ندا قناد زادگان در سال
 31مبتنی بر تأثیرگذاری شفافیت آمار و اطالعات در شبکه توزیع همخوانی دارد.
در بعد سختافزار حذف یا اضافهای در مؤلفهها و شاخصهای مدل نهایی صورت نگرفت و
همان دو مؤلفه که شامل فضاها و مکانها و دربرگیرنده شاخصهای سطح فضاها و استاندارد
فضاها مؤلفه ابزار و تجهیزات که دربرگیرنده متناسب بودن و سیستم طبقهبندی و دسترسی آسان
بود به دست آمد .نتایج حاصل از این تحقیق با یافتههای تحقیق محسن چشمبهراه و سعید جبلی
در سال  11و نیز با نتایج تحقیقات نور دین در سال  2005و لورنتز ،ونگ و هیلموال همسویی
فراوانی دارد.
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در بعد سازمان افزار نیز حذف یا اضافهای در مؤلفهها و شاخصهای مدل نهایی صورت نگرفت و
همان مؤلفههای هدایت و رهبری که دربرگیرنده تصمیمگیری و انگیزش بود و برنامهریزی با
شاخصهای نظاممنهدی و هدفگذاری و تعیین راه و تخصیص منابع و مؤلفه سازماندهی با
شاخصهای سلسلهمراتب و نظارت و کنترل در مدل نهایی به دست آمد .یافتههای حاصل از این
بخش تحقیق با نتایج تحقیقات آماناند و هاپکینسون در سال  2010دارای نقاط اشتراک فراوانی
میباشد.
این تحقیق با توجه به اینکه برای اولین بار به موضوع بسیار مهم آسیبهای توزیع اقالم آمادی
در سطح ناجا میپردازد حائز اهمیت فراوانی است و میتواند مسئوالن آماد و پشتیبانی را در
جهت اتخاذ تصمیمات بزرگ و قابلتوجهی مساعدت نماید لذا پیشنهادهای ذیل در این رابطه،
مطرح میگردند:
 -1نسبت به ارتقای روحیه کارکنان توزیع آماد و پشتیبانی اقدام شود.
 -2آزادی ابتکار عمل و خالقیت در امور محوله به کارکنان داده شود.
 -3با انجام برنامههای مناسب ،مشارکت کارکنان را در امور محوله افزایش داده شود.
 -1در حد امکان راهکارهای انگیزشی مانند حهق فنهی ،حهق مسهئولیت و اضهافهکهاری کارکنهان
استفاده گردد.
 -5کمبود نیروی انسانی توزیع اقالم عمومی بهتناسب حجم کار توزیع اقالم جبران گردد.
 -8جداول توزیع اقالم عمومی متناسب با وظایف محوله بهروز و بهینه گردد
 -7اعتبارات مربوط به امور توزیع اقالم عمومی به مقدار الزم افزایش یابد
 -1اعتبارات تخصیصی امور توزیع اقالم عمومی به هنگام و به مقدار مناسب باشد.
 -3سازوکار مناسب برای ادامه تحصیل نیروی انسانی توزیع اقالم عمومی فراهم گردد.
 -10با تشکیل کارگروههایی نسبت به تجدیدنظر در جداول سازمانی موجود اقدام گردد.
 -11نسبت به تأمین تجهیزات الزم در امر توزیع اقالم عمومی اقدام گردد.
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