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تاریخ دریافت9326/50/92 :
تاریخ پذیرش9326/50/99 :
چکیده
یکی از دغدغههای امروز فرماندهان و مدیران ناجا در بحث خوراک کارکنان ،تأمین اقالم خوراک و چگونگی انجام آن است.
در حال حاضر تأمین برخی از اقالم خوراک به صورت متمرکز توسط معاونت آماد و پشتیبانی ناجا انجام میپذیرد .بنابراین
آگاهی از بررسی میزان رضایتمندی ردههای ناجا از تأمین متمرکز خوراک توسط این معاونت و بازدهی حاصل از آنها برای
مدیران در سیاستگذاریهای آتی ،بسیار حائز اهمیت است .تحقیق حاضر درزمینه بررسی میزان رضایتمندی ردههای ناجا از
تأمین متمرکز خوراک توسط معاونت آماد و پشتیبانی ناجا انجامشده و هدف از انجام تحقیق ،سنجش میزان رضایتمندی
ردههای ناجا از تأمین تمرکزی خوراک آماد و پشتیبانی است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معاونین و مسئولین اداره تأمین و
خرید ردههای مستقل ناجا ،فرماندهی انتظامی استانها ،مراکز آموزش ناجا و فرماندهی مرزبانی میباشد که برابر با  946نفر و
نمونهگیری به روش تمام شمار میباشد .این پژوهش ،کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی میباشد که در قلمروی
مکانی ناجا در سال  9320انجامشده است .روش تجزیه و تحلیل یافتهها با آزمون  tتک نمونهای توسط نرمافزار  SPSSاستفاده
شده است .تحلیل فرضیهها و متغیرهای تحقیق بر اساس آزمون  tتک نمونهای نشان میدهد با توجه به کوچکتر بودن سطح
معنیداری از خطای  5/50و مثبت بودن حدود اطمینان برای متغیرهای تأمین تمرکزی خوراک و تحویل بهموقع و توزیع و
کیفیت با میزان رضایتمندی معنیدار است .اما متغیر قیمت با توجه به کوچکتر بودن سطح معنیداری از خطای  5/50و منفی
بودن کرانهای اطمینان ،با میزان رضایتمندی معنیدار نبوده و کمتر از حد متوسط میباشد.
واژگان کلیدی :آماد و پشتیبانی ،اقالم تمرکزی ،تأمین ،خوراک ،رضایتمندی.

 -9استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین.
 -9عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم انتظامی امین.
 -3کارشناسی ارشد مدیریت آماد و پشتیبانی.
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مقدمه و بیان مسئله

یکی از مهمترین موضوعات عملکرد سازمانها در شرایط رقابتی کنونی ،آگاهی از میزان
رضایت کارکنان و نظرات آنان در خصوص محصوالت و خدمات است .این مسئله برای
سازمانهای نظامی و انتظامی که محصولی مهم به جامعه و مشتریان خویش عرضه میکنند ،از
اهمیت مضاعف برخوردار است .راهبردهای نوین رضایتمندی و تالش برای افزایش کارایی و
اثربخشی یک سازمان ،میتواند تحقق اهداف و چشمانداز سازمانی را در بلندمدت به ارمغان آورد.
در جهان متالطم امروزی ،سازمانهای پیشرو بیش از هر دوره و زمان دیگری به اهمیت و توجه
به کارکنان خود پی بردهاند .آنها دریافتند که چگونه میتوان با تأکید بیشتر بر حفظ و توسعه
سرمایه انسانی خود و ارتقای رضایتمندی کارکنان ،میتوان بهرهوری سازمانی را افزایش داد
(دانشمند.)91 :9323 ،
خرید اقالم تمرکزی در ناجا؛ با توجه به آمار ،اطالعات و شیوههای خرید انجام میپذیرد.
برخی از اقالم مصرفی خوراک و جیره غذایی عموماً به صورت تمرکزی خریداری میشود ،باید
توجه داشت که حدود  40درصد بودجه ناجا؛ صرف تأمین خوراک میگردد .شناخت عوامل مؤثر
بر رضایتمندی کارکنان ناجا در خصوص خوراک ،میتواند مدیران را در پیشرفت و بهبود
مأموریتها و نیل به اهداف سازمانی ناجا را یاری نماید .به طوری که منافع دوسویه کارکنان و
سازمان تأمین گردد .به دلیل تنوع سالیق و یا نیازهای متنوع در یک سازمان بزرگ مانند نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،تأمین رضایتمندی تمامی ردههای ناجا نسبت به خریدهای
اقالم تمرکزی آماد و پشتیبانی کاری دشوار و فنی است .بنابراین تحقیق حاضر قصد دارد نسبت
به شناسایی و بررسی میزان رضایتمندی ردهها با توجه به مؤلفههای تحویل بهموقع ،توزیع،
کیفیت و قیمت در خصوص این موضوع مهم ،درنهایت راهکارهای کاربردی برای ارتقای سطح
رضایتمندی آنها و بهبود عملکرد آماد و پشتیبانی ناجا در خصوص خریداری اقالم تمرکزی را
شناسایی و ارائه نماید.
بر همین اساس رضایت یا عدم رضایت آنان در سازمان و تحقق اهداف و انجام وظایف و
مأموریتهای ناجا نقش بسزایی دارد .پس ضرورت بررسی میزان رضایتمندی کارکنان ناجا از
خریدهای تمرکزی آماد و پشتیبانی به سازمان کمک میکند تا به مشکالت از دریچه و دیدگاه
کارکنان نگریسته شود و مسائل و مشکالت نمایان گردد و با ارائه برنامههای مناسب در خصوص
خریدهای تمرکزی کاال و خوراک موردنیاز ناجا ،تصمیمات دانش بنیان و مناسبتری گرفته شود.
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مبانی نظری

امروزه همه واحدهای سازمانی ،شرکتها و موسسههای دنیا؛ گرایش به مشتری دارند و
رضایت مشتری عامل کلیدی موفقیت آنهاست .این موضوع برای سازمانهای دولتی ،خصوصی،
تجاری ،نظامی ،انتظامی و حتی انتفاعی دارای اهمیت بسیار است.
رضایت مشتری عبارت است از؛ تأمین کامل نیازها ،و خواستههای او درست در همان زمان و
به همان روشی که وی میخواهد (رسول اف و همکاران .)950 :9314 ،رضایتمندی 9از درک
متفاوت مابین انتظارات مشتری و عملکرد واقعی محصول یا سازمان حاصل میشود (کاووسی و
سقایی .)6 :9314 ،میزان رفع نیاز مشتری نیز بستگی به کیفیت کاال و خدمات دارد .به عبارت
دیگر کیفیت همان ویژگیها و خصوصیاتی است که باید در کاال و خدمات موجود باشد تا نیازهای
موردنظر را برطرف کند (فکی کوا.)69: 9554،9
فرآیندهای مختلف شکلگیری رضایتمندی را میتوان در مدلهای زیر مشاهده کرد .ارتباط
بین رضایتمندی و محرکهای آن را در شکل شماره یک ارائهشده است.

شکل  :9مدل عدمتأیید انتظارات (برگر)2013: 4 ،3

مدل رضایتمندی مشتری در اروپا :4این مدل بهواقع یکی از گونههای جدید و اصالحشده
 ACSIمیباشد که در سال  9555ارائه گردیده است .انتظارات مشتری ،کیفیت دریافتی ،ارزش
دریافتی و وفاداری مشتری دقیقاً مشابه مدل  ACSIمیباشد .نکته قابلتوجه این مدل افزودن
عامل شهرت شرکت (تصور قبلی مشتری از شرکت) است.

1.Satisfation
2 .Fecikova
3. Berger
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4.ECSI: Europian Customer Satisfaction Index
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شکل  :9مدل ECSI

شاخصهای و مدلهای متعددی چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی برای
رضایتمندی مشتری در دهه اخیر معرفیشدهاند .رضایتمندی یک متغیر کیفی است که ضرورت
دارد آن را به یک شاخص تبدیل نمود .در دنیای امروز کیفیت با رضایتمندی در هم آمیختهشده
و ناچار هستیم با انتخاب مدل مناسب بهطور مداوم شاخص رضایتمندی را اندازهگیری نماییم
(بیرل.)999: 9595 9
انواع خرید بر اساس ساختار سازمانی

 - 1خرید متمرکز :در این ساختار خرید ،یک واحد سازمانی خاص (با عناوینی مانند
تدارکات ،کارپردازی و )...مسئولیت تهیه و تدارک نیازمندیها را در کل سازمان بر عهده دارد.
بدین صورت که واحدهای مختلف نیازهای خود را به واحد مذکور ارجاع داده و واحد مذکور نیز
بر اساس درخواستهای انجامشده ،اقدام به خرید اقالم موردنیاز مینماید .بهکارگیری ساختار
متمرکز در خرید ،مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت( :اکبری جوکار و حیدری.)61 :9310 ،
-1
-2
-3
-4
-5

ایجاد تیمهای تخصصی و باتجربه در امر خرید و پرورش مأموران خرید زبردست و آشنا به بازار
دریافت تخفیف و کاهش قیمت به دلیل متمرکز و یکجا بودن خریدها
کنترل دقیق موجودی و خرید به میزان موردنیاز سازمان
صرفهجویی در نیروی انسانی شاغل در بخش خرید سازمان
سفارش کاال در زمان مناسب به دلیل داشتن برنامه منظم و از پیش تعیینشده

 -6برنامهریزی بهتر برای تأمین اعتبار و تخصیص بهینه منابع مالی
کاربرد روش متمرکز برای خرید کاالهای عمومی که موردنیاز و مصرف مشترک اکثر

1.Beerli
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واحدهای سازمان میباشند و نیز خریدهای برنامهریزیشده که مشخصات آنها دقیقاً تعیینشده
مقرون بهصرفه بوده و مورد توصیه قرار میگیرد .تأمین تمرکزی فرایند تصمیمگیری است که
سازمان رسمی به وسیله آن ،نیاز به خرید کاال و خدمات را به وجود آورده و آنگاه به تشخیص،
ارزیابی و انتخاب بین نامهای تجاری و فروشنده به صورت یکپارچه و متمرکز اقدام میکنند (بیکر
و هارت.)63: 95519
 - 2خرید غیرمتمرکز :در نظام غیرمتمرکز ،هر سازمانی نسبت به خرید کاالی موردنیاز
خود رأساً اقدام میکند .ساختار غیرمتمرکز خرید دارای مزایای زیر میباشد:
 -1به دلیل آشنا بودن هر واحد با مشخصات فنی و کیفی کاالی موردنیاز واحد خود خرید
دقیقتر و صحیحتر انجام میشود.
 -2خرید منطبق با نیازهای واقعی واحدها صورت میپذیرد.
 -3سرعت در تحویل کاال.
سیستم خرید غیرمتمرکز برای سازمانهایی با نیازمندی باال به خرید کاالی اختصاصی و نیز
سازمانهای دارای پراکندگی جغرافیایی (دارای شعب متعدد در شهرها و احیاناً کشورهای متعدد)
مناسبتر از سیستم متمرکز میباشد (افقهی.)99 :9329 ،
آماد و پشتیبانی 9به کلیه فعالیتهای هماهنگی اطالق میشود که جهت بررسی ،تحقیق،
مطالعه و برآورد نیازها و احتیاجات اولیه درزمینه وسایل و تجهیزات ،ماشینها و ابزارآالت،
تأسیسات و قطعات از هر نوع و کلیه امور مربوط به تهیه ،تولید ،بیمه ،نگهداری ،انبارداری ،توزیع،
ترابری ،تنظیم و تهیه روش انجام کار ،طراحی سیستم و دستورالعمل و نظارت بر موارد فوق انجام
میگیرد (عروجی.)994 :9329 ،
هرساله منابع عظیمی از بودجه ناجا در قالب اعتبارات آماد و پشتیبانی ناجا تحت ضوابط و
برنامههای معین به اموال سرمایهای و کاالهای مصرفی تبدیلشده و استمرار مأموریت یگانهای
نیرو را میسر میسازد .در این راستا برنامههای نگهداشت کارکنان در بخش تغذیه ،درصد
قابلتوجهی از این اعتبارات را به خود اختصاص میدهد .زنجیره آماد و پشتیبانی ناجا در اجرای
وظایف ذاتی از محل این اعتبارات تالش میکند تا اقالم غذایی کارکنان تحت پوشش و خدمات
مرتبط با آنها را با حداکثر کیفیت و حداقل قیمت ،خرید و در اختیار یگانها قرار دهد.

1.Baker & Hart
2. Logistics
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گرچه ماهیت عملیات پشتیبانی عمالً در هر مورد پیچیدگی خاص خود را دارد ،ولی کارکرد
عناصر اصلی این سیستم (برآورد ،خرید ،نگهداری ،انبار و توزیع) در تمام موضوعات تا حدودی یکسان
و هر عنصر در جایگاه خود وظایف ذاتی مربوطه را انجام و با تعامل و هماهنگی و همگرایی با عناصر
دیگر ،اهداف مأموریتهای آماد و پشتیبانی را در آن مورد خاص ترسیم و درنهایت به ثمر میرساند.
لذا صحت عملکرد این عناصر و عوامل و مشخصههای وابسته به آن ،در نتایج کارکرد چرخه آماد و
پشتیبانی تأثیر منفی یا مثبت خواهد داشت (محمدی و آقایی.)00-06 :9312 ،
تعریف عملیاتی خوراک

هر ترکیبی که زمان خوردن یا آشامیدن ترکیبات ضروری (مواد مغذی) به بدن برساند که این
ترکیبات برای رشد مناسب ،بازسازی و تأمین مطلوب ضروری هستند ،خوراک نامیده می شود.
همچنین غذا عبارت استازموادیکهشناسایی و استفاده آنها ادامه حیات را میسر میسازد (نوری
نائینی.)996 :9315 ،
در این تحقیق ،خوراک شامل مواد غذایی مورد نیاز رده های ناجا می باشد که با تأمین متمرکز
کاال توسط آماد و پشتیبانی ناجا برای مصرف کارکنان سازمان تهیه و توزیع میشود.
یکی ازمهمترین وظایف سازمان های نظامی وانتظامی حفظ توان کارکنان خود،درجهت
اجرای وظایف محوله ،توان وبنیه جسمی جسمی کارکنان می باشد.تغذیه مناسب یکی ازاصلی
ترین عوامل حفظ سالمتی،تقویت جسمی وروحی کارکنان مشاغل درمجموعه ها وسازمان هاست.
تصمیم گیری صحیح و بموقع  ،براساس اصول علمی خرید اقالم تغذیه ای امکان پذیراست.
زیرادرغیراینصورت علی رغم صرف هزینه های زیاد ،موجبات نارضایتی نیروی انسانی وضایع شدن
اقالم تغذیه ای سازمان می گردد.عدم رضایت نسبی کارکنان ازاقالم تغذیه ای ونیزبرنامه تغذیه ای
درگزارشات بازرسی موجوداست و پژوهش های متعددی نیزآن رامنعکس کرده اند .در وضعیت
موجودمشکالتی ازقبیل عدم خریدبهینه وبموقع اقالم تغذیه ای وعدم رضایت کارکنان ازاقالم
تغذیه ای وجود دارد،که باعث دغدغه فرماندهان رده ها(حوزه ها ومدیران آماد) گردیده و نگرانی
آنهارا افزایش داده است(.نصرت پناه ودیگران)9324: 16 ،
خرید سازمانی در ناجا

اصول تشکیالتی بخش تدارکاتی هر سازمان با حجم کار ،هدف ،خطمشیها ،وظایف کلی،
صرفه و صالح سازمان ،میزان اختیارات و نحوه ارتباط واحدهای داخلی آن سازمان با یکدیگر
پیوند مستقیم دارد .اهمیت این موضوع در سازمانهای نظامی و انتظامی چندین برابر میباشد .با
عنایت به مجموعه مشکالت ،محدودیتها و مقدوراتی که در بازار اقتصادی کشور ما وجود دارد،
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اتخاذ شیوه ها و روش خرید (خریدهایی با مقیاس گسترده و وسیع در سطح ناجا) امری است که
توجه مدیران را به خود معطوف نموده است .هر چه سازمان گستردهتر باشد ،تأمین ،خرید و
توزیع نیازمندیهای لجستیکی ردههای آن از پیچیدگی بیشتری برخوردار میباشد .داشتن
سازمانی با ویژگیهای زیر ،پیچیدگیهای فوق را به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد.
گستردگی و پراکندگی محل استقرار ردههای مصرفکننده در سراسر کشور.
مأموریت متنوع سازمانی.
طیف بسیار گسترده از تنوع اقالم موردنیاز.
پیچیدگی ،تخصصی بودن و ظرافتهای خاص در خرید هر یک از اقالم موردنیاز.
باال بودن حجم و میزان نیازمندی سازمان به دلیل کثرت کارکنان ،ساختمان و امکانات.
اولویتها ،حساسیتهای سازمانی و ضرورت سرعت عمل در اجرای مأموریتها.
با در نظر گرفتن این نکته ،برای اداره کردن امور تدارکات ،نظامهای متمرکز ،غیرمتمرکز و
نیمهمتمرکز مشترک وجود دارد (کرامت زاده.)01 :9319 ،
توزیع 9به معنای مجموعه هماهنگ حرکاتی است که کاال یا خدمات را از منابع تولید به
سمت مصرفکنندگان انتقال میدهد .در نظام آماد و پشتیبانی ،از بین سه مرحله (خرید ،توزیع و
مصرف) ،عامل «توزیع» نقش کلیدی و تعیینکنندهای را در ایجاد تعادل لجستیکی و بهبود
عملیات تأمین کاال ایفا میکند (کاظمی .)306 :9325 ،توزیع همواره یکی از مهمترین معضالت
سازمانها بوده که امروزه با اصالح دیدگاه مدیران و گسترش مسئله توزیع و شاخههای آن ،مفهوم
مدیریت توزیع ،به عنوان مسئله بسیار مهمی مطرح میباشد .تجزیه و تحلیل ،برنامهریزی ،کنترل
سطوح خدمات و هزینه و تعادل بین آنها ازجمله وظایف مدیریت توزیع است.
مدیریت زنجیره تأمین 9یکپارچهسازی خدمات لجستیکی در طول زنجیره تأمین به سمت
یکپارچهسازی و مدیریت فرایندهای کلیدی تجاری در طول زنجیره تأمین بازتعریف شده است .بر
اساس همین شفاف شدن تفاوت بین «مدیریت زنجیره تأمین» و لجستیک ،در سال ،9553
انجمن مدیریت لجستیک تعریف اصالحشدهای از لجستیک را ارائه کرد.
این تعریف اصالحی بهوضوح موضع انجمن مدیریت لجستیک را بیان میدارد که «مدیریت
لجستیک» را به عنوان جزئی از «مدیریت زنجیره تأمین» معرفی میکند .این تعریف اصالحشده
بدین صورت است :لجستیک آن قسمت از مدیریت زنجیره تأمین است که کارایی و اثربخشی

1. Distribution
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جریان روبهجلو و روبه عقب و نیز ذخیرهسازی کاالها ،خدمات و اطالعات مربوطه بین نقطه
آغازین زنجیره تا نقطه مصرف نهایی به منظور تأمین نیازمندیهای مشتریان زنجیره را
برنامهریزی میکند ،به کار میگیرد و کنترل میکند (کارگر قجرآبی و همکاران.)16 :9323 ،
اصول عمدهای که سازمانهای نظامی انتظامی در حین فعالیت خرید باید از آنها متابعت
نمایند عبارتند از (نصرت پناه:)2 :9324 ،
-

خرید بر اساس سفارش
کیفیت مطلوب
خرید با قیمت مناسب
خرید از منبع مناسب
خرید در زمان مناسب
خرید بر اساس قرارداد و آییننامه مقامات دولتی
عالوه بر اصول یادشده ،بهکارگیری سیاستهای خرید زیر در نیروی انتظامی ضروری است:

 خرید کاال بر اساس اولویت اقالم موردنیاز
 اولویت خرید از بخشهای دولتی
 اولویت در خریدها به صورت محلی و منطقهای
مدل مفهومی تحقیق

با اشتراکگذاری و الگوبرداری از متغیرهای مدلهای مختلف رضایتمندی و مدل (،)ECSI9
متغیرهای تحقیق حاضر شناسایی و چارچوب نظری بر اساس مدل مفهومی زیر شکلگرفته است.
بر اساس چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش؛ متغیرهای «قیمت»« ،کیفیت»« ،تحویل
بهموقع»« ،توزیع»« ،سرعت عمل» بهعنوانمثال مؤلفههای اصلی الزامات تأمین تمرکزی خوراک در
زنجیره تأمین ناجا مطرحشدهاند .بر اساس پنج مؤلفه شناساییشده ،تعداد  43شاخص نیز در نظر
گرفتهشده است .مؤلفه قیمت ،دارای نه شاخص میباشد .همچنین مؤلفه کیفیت دارای تعداد  94شاخص
است .مؤلفه تحویل بهموقع دارای تعداد پنج شاخص بوده و مؤلفه توزیع نیز دارای تعداد  94شاخص
است .همچنین مؤلفه سرعت عمل دارای تعداد هشت شاخص میباشد.

1. Europian Customer Satisfaction Index

03
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شکل  :3مدل مفهومی تحقیق
روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ گردآوری و تحلیل دادهها از نوع تحقیقات
توصیفی  -پیمایشی میباشد .رضایتمندی ،قیمت ،کیفیت ،تحویل بهموقع ،توزیع و سرعت عمل
در تهیه اقالم آمادی به عنوان متغیرهای تحقیق میباشند .جامعه آماری شامل کلیه معاونین و
مسئولین اداره تأمین و خرید ردههای مستقل ناجا ،فرماندهی انتظامی استانها ،مراکز آموزش
ناجا و فرماندهی مرزبانی میباشد که برابر با  946نفر بود و از کلیه آنها به صورت تمام شمار به
جمعآوری اطالعات صورت گرفت.
ابزار گردآوری دادههای تحقیق شامل :مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه محقق ساخته طیف
لیکرت پنج گزینهای شامل  40گویه با توجه به شاخصهای مربوط به سنجش متغیرها میباشد.
با توجه به تمام شمار بودن جامعه آماری ،از روشهای آمار توصیفی شامل محاسبه میانگین،
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انحراف معیار ،فراوانی ،درصد فراوانی و روش استنباطی  tتک نمونهای توسط نرمافزار SPSS

استفادهشده است.
روایی محتوای پرسشنامه تحقیق توسط استاد راهنما ،مشاور و خبرگان و کارشناسان مورد
تأیید قرارگرفته است و از روایی الزم برخوردار میباشد .پایایی و اعتبار پرسشنامه تحقیق با
محاسبه آلفای کرونباخ در  SPSSبرابر  5/199به دست آمد که نشاندهنده وجود پایایی باالیی
برای پرسشنامه میباشد.
بررسی فرضیه اول :ردههای ناجا از تحویل بهموقع تأمین تمرکزی خوراک توسط معاونت
آماد و پشتیبانی ناجا رضایت دارند.
جدول  :9آزمون  tتک نمونهای در مورد رضایت از تحویل بهموقع

تحویل
بهموقع

میانگین

T

درجه
آزادی

3/063

0/999

940

فاصله اطمینان

سطح
معنیداری

کران پایین

کران باال

5/555

5/963

5/369

در جدول شماره دو ،مقدار  tمحاسبهشده  0/999با سطح معنیداری صفر میباشد .با توجه به
کوچکتر بودن سطح معنیداری از خطای  5/50و مثبت بودن حدود اطمینان ،میزان رضایتمندی
معنیدار بوده و بیش از متوسط است .به عبارت دیگر ردههای ناجا از تحویل بهموقع و تمرکزی
خوراک توسط معاونت آماد و پشتیبانی ناجا رضایت دارند و فرضیه دوم فرعی نیز تأیید میگردد.
بررسی فرضیه دوم :ردههای ناجا از توزیع تمرکزی خوراک توسط معاونت آماد و پشتیبانی
ناجا رضایت دارند.
جدول  :3آزمون  tتک نمونهای در مورد رضایت از توزیع

توزیع

میانگین

T

درجه
آزادی

3/031

4/112

940

فاصله اطمینان

سطح
معنیداری

کران پایین

کران باال

5/555

5/949

5/330
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در جدول شماره سه ،مقدار  tمحاسبهشده  4/112با سطح معنیداری صفر میباشد .با توجه
به کوچکتر بودن سطح معنیداری از خطای  5/50و مثبت بودن حدود اطمینان ،میزان
رضایتمندی معنیدار بوده و بیش از متوسط است .به عبارت دیگر ردههای ناجا از توزیع تمرکزی
خوراک توسط معاونت آماد و پشتیبانی ناجا رضایت دارند و فرضیه سوم فرعی نیز تأیید میگردد.
بررسی فرضیه سوم :ردههای ناجا از کیفیت تأمین تمرکزی خوراک توسط معاونت آماد و
پشتیبانی ناجا رضایت دارند.
جدول  :4آزمون  tتک نمونهای در مورد رضایت از کیفیت

میانگین

T

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

3/699

9/010

940

5/599

کیفیت

فاصله اطمینان
کران
پایین

کران باال

5/596

5/926

در جدول شماره چهار ،مقدار  tمحاسبهشده  9/010با سطح معنیداری  5/599میباشد .با توجه
به کوچکتر بودن سطح معنیداری از خطای  5/50و مثبت بودن حدود اطمینان ،میزان رضایتمندی
معنیدار بوده و بیش از متوسط است .به عبارت دیگر ردههای ناجا از کیفیت تأمین تمرکزی خوراک
توسط معاونت آماد و پشتیبانی ناجا رضایت دارند و فرضیه چهارم فرعی تأیید میگردد.
بررسی فرضیه چهارم :ردههای ناجا از قیمت تأمین تمرکزی خوراک توسط معاونت آماد و
پشتیبانی ناجا رضایت دارند.
جدول  :0آزمون  tتک نمونهای در مورد رضایت از قیمت

قیمت

میانگین

T

درجه
آزادی

3/319

-9/690

940

فاصله اطمینان

سطح
معنیداری

کران پایین

کران باال

5/595

-5/995

-5/593

در جدول شماره پنج ،مقدار  tمحاسبهشده  -9/690با سطح معنیداری  5/59میباشد .با
توجه به کوچکتر بودن سطح معنیداری از خطای  5/50و منفی بودن کرانهای اطمینان ،میزان
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رضایتمندی معنیدار نبوده و کمتر از متوسط میباشد .به عبارت دیگر ردههای ناجا از قیمت
تأمین تمرکزی خوراک توسط معاونت آماد و پشتیبانی ناجا رضایت ندارند و فرضیه پنجم تحقیق
حاضر رد میگردد.
بررسی فرضیه پنجم :ردههای ناجا از سرعت عمل در تأمین تمرکزی خوراک توسط
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا رضایت دارند.
جدول  :6آزمون  tتک نمونهای در مورد رضایت از سرعت عمل

سرعت عمل

میانگین

T

درجه آزادی

3/009

9/962

940

سطح

فاصله اطمینان

معنیداری

کران پایین

کران باال

5/956

-5/592

5/939

در جدول شماره شش ،مقدار  tمحاسبهشده  9/962با سطح معنیداری  5/956میباشد .با
توجه به بزرگتر بودن سطح معنیداری از خطای  5/50میزان رضایتمندی معنیدار نبوده و در
سطح متوسط است .به عبارت دیگر ردههای ناجا از سرعت عمل در تأمین تمرکزی خوراک توسط
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا رضایت ندارند و فرضیه ششم فرعی تحقیق رد میگردد.
فرضیه اصلی تحقیق :ردههای ناجا از تأمین تمرکزی خوراک توسط معاونت آماد و
پشتیبانی ناجا رضایت دارند .درنهایت برای بررسی درستی فرضیه از آزمون  tتک نمونهای
استفادهشده که نتیجه این آزمون در جدول شماره هفت ارائهشده است.
جدول شماره  :0آزمون  tتک نمونهای در مورد رضایت از تأمین تمرکزی خوراک
فرضیه

میانگین

T

درجه
آزادی

فاصله اطمینان

سطح
معنیداری

کران پایین

کران باال

توزیع تمرکزی خوراک

3/693

3/911

940

5/559

5/5424

5/9214

سرعت عمل

3/063

0/999

940

5/555

5/963

5/369

توزیع

3/031

4/112

940

5/555

5/949

5/330

کیفیت

3/699

9/010

940

5/599

5/596

5/926

قیمت

3/319

-9/690

940

5/595

-5/995

-5/592

در جدول فوق ،مقدار  tمحاسبهشده برای فرضیه اول (تأمین تمرکزی خوراک)  3/911با
سطح معنیداری  5/559میباشد .با توجه به کوچکتر بودن سطح معنیداری از خطای  5/50و
02
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مثبت بودن حدود اطمینان ،میزان رضایتمندی معنیدار بوده و بیش از حد متوسط است .به
عبارت دیگر ردههای ناجا از تأمین تمرکزی خوراک توسط معاونت آماد و پشتیبانی ناجا رضایت
دارند و فرضیه تحقیق تأیید میگردد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

کارکنان یک سازمان و کیفیت خدمات ارائهشده به عنوان مسائل حیاتی در اغلب سازمانها
به شمار میروند .به طوری که بهبود کیفیت خدمات ،رضایت کارکنان را افزایش میدهد .یکی از
خدماتی که سازمانها و ازجمله ناجا به کارکنان خود ارائه میکنند؛ تأمین اقالم تمرکزی و
خوراک توسط آماد و پشتیبانی ناجا میباشد .میزان رضایتمندی ردههای ناجا از تأمین اقالم
تمرکزی (خوراک) توسط آماد و پشتیبانی ناجا با توجه به عوامل و مؤلفههای مربوط به آن
سنجیده میشود که این مؤلفهها عبارتاند از :قیمت ،کیفیت ،تحویل بهموقع ،توزیع بهموقع،
سرعت عمل.
نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات پیشین و مشابه در سطح ناجا در
خصوص میزان رضایتمندی ردهها از تأمین تمرکزی اقالم توسط آماد و پشتیبانی ناجا به شرح زیر
همخوانی دارد و با یافتههای مطالعات همسو میباشد :قلی پور و همکاران ( )9325با عنوان:
بررسی شیوههای بهبود فرآیند خرید اقالم مصرفی ناجا (موردمطالعه :استان آذربایجان شرقی).
بر اساس یافتههای تحقیق حاضر و تحقیقات پیشین ،نتیجه میگیریم که رضایتمندی از
تأمین اقالم تمرکزی و خوراک توسط آماد و پشتیبانی ناجا ،میتواند بر عملکرد کارکنان تأثیر
گذارد .با توجه به اینکه ردههای ناجا از تأمین تمرکزی خوراک توسط معاونت آماد و پشتیبانی
ناجا رضایت دارند .پیشنهادهایی برای معاونت آماد و پشتیبانی ناجا در این خصوص به شرح زیر
ارائه میگردد.
 تهیه و تدوین طرحها ،برنامهها ،خطمشیها ،روشها ،آییننامهها و دستورالعملهای الزمدرزمینه تأمین اقالم تمرکزی خوراک برای ردههای ناجا.
 بررسی و پیشنهاد روشهای جدید در تأمین اقالم تمرکزی خوراک برای ردههای ناجا. توجه به تطابق نیازهای مصرفکنندگان و ردههای ناجا با توجه به شرایط آب و هوایی ،شرایطکاری ،سنی ،جسمانی و غیره و تحویل هماهنگ اقالم مکمل در تأمین اقالم تمرکزی خوراک
توسط آماد و پشتیبانی ناجا.
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 برخورداری و استفاده از شبکه توزیع و سیستم مدیریت ترابری ( 9)TMSدر تأمین اقالمتمرکزی خوراک توسط آماد و پشتیبانی ناجا جهت افزایش بهرهوری ،کاهش هزینهها و
افزایش سرعت.
 افزایش تعامل و ارتباط دوسویه آماد و پشتیبانی ناجا با ردههای مصرفکننده اقالم تمرکزیخوراک برای تعیین مشخصات اقالم خوراک مورداستفاده در ردهها.
 دریافت نظر استفادهکنندگان از خدمات و محصوالت و فراهمسازی شرایط و الگوی مناسببرای پاسخ مستمر به مشکالت و نیازهای ردههای مصرفکننده اقالم تمرکزی خوراک.
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