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چکیده
از مهمترین اقداماتی که سازمانهای موفق می توانند برای ارتقای اثر بخشی خود انجام دهند آسیب شناسی به موقع
فرآیندهای امور عملیاتی جاری در سازمان است که این امکان را به مدیران می دهد ،همواره از مسائل و مشکالت جاری
سازمان خود مطلع باشند و با توجه به راه اندازی سیستم انبارداری اقالم طبقه بندی شده در سازمان های مورد مطالعه برای
تصمیمگیریهای سیاستگذاری آسیبشناسی سیستم مورد نظر اقدامات الزم را انجام دهد .این مطالعه باهدف آسیبشناسی
سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی در یک واحد صنعتی دفاعی بر اساس الگوی سه شاخگی انجامگرفته است .بنابراین ازنظر
نتیجه ،یک تحقیق کاربردی ،ازنظر هدف از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی میباشد .برای
اندازهگیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید؛ که روایی محتوای آن توسط خبرگان تأییدشده و ضریب
آلفای کرونباخ پرسشنامه نیز برای سنجش پایایی محاسبه شد .نمونه موردمطالعه در این تحقیق شامل  217نفر از کارکنان
آمادی شاغل در واحد صنعتی دفاعی بود ،که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید .نتیجه آزمون
فرضیههای تحقیق به کمک آزمون تی تک نمونهای و فریدمن بدست آمده است عمده ترین نتایج نشاندهنده مناسب بودن
وضعیت عوامل ساختاری و نامناسب بودن وضعیت عوامل رفتاری و زمینهای میباشد .مهمترین آسیب عوامل ساختاری شامل
پیچیدگی سازمانی شناخته شد .مهمترین آسیب عوامل زمینهای شامل فرهنگسازمانی ،منزلت و اعتبار ،فناوری و عملکرد
گذشته و مهمترین آسیب عوامل رفتاری نیز مدیریت و رهبری ،سیستم اطالعات ،جذب ،جامعهپذیری ،آموزش ،حفظ و
نگهداشت ،ارزیابی عملکرد ،بهکارگیری و رسیدگی به شکایات میباشد.
واژگان کلیدی :مدل سه شاخکی ،عوامل ساختاری ،عوامل رفتاری و عوامل زمینهای
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 .1کارشناس ارشد مدیریت آماد ،دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
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مقدمه و بیان مسئله

یکی از مهمترین اقداماتی که سازمانهای موفق برای ارتقای اثربخشی خود انجام میدهند،
آسیبشناسی صحیح و بهموقع است .آسیبشناسی صحیح و بهموقع ،این امکان را به مدیران میدهد
که همواره از مسائل و مشکالت جاری سازمان خود مطلع باشند و از حاد شدن آن جلوگیری نمایند؛
بنابراین بهبود سازمان با مرحله آسیبشناسی یعنی جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها بهمنظور ارزیابی
موقعیت و تعیین اهداف مناسب برای تغییر آغاز میشود .یک آسیبشناسی مناسب ،به خروج از انجماد
موقعیت موجود و تعیین دقیق راههای مناسب ،یاری میرساند .بهبود سازمانی سپس وارد مرحله
مداخله فعال میشود؛ یعنی مرحلهای که طی آن اهداف تغییر از طریق یک سلسله عملیات ویژه و
متنوع انجام میگیرد .آخرین مرحله بهبود سازمانی ،تقویت سازمانی است .در این مرحله ،تغییرات،
نظارت ،تقویت و ارزیابی میشوند و انجام میگیرد (شرمرهورن .)288 ،2388 ،2هدف از آسیبشناسی
یافتن علل رکود یا بحران در روند طبیعی پدیدهها و فعالیتهاست .آسیبشناسی فرایندی است نظام-
مند از جمعآوری دادهها بهمنظور تعامل اثربخش و سودمند در راستای حل مشکالت ،چالشها،
فشارها؛ و محدودیتهای محیطی در سازمان است؛ بهعبارتدیگر آسیبشناسی به معنی بیماری
شناسی و تشخیص آسیبهای وارده بر سیستمی مشخص (موردمطالعه) است (دانشفرد.)21 ،2301 ،1
همچنین سیستم انبارداری هر سازمان از دو بعد حائز اهمیت میباشد؛
بُعد مالی انبار (سرمایهای) :با توجه به بررسیها و کنترلها و تحقیقات انجامگرفته در سازمانها
و صنایع شاهد آن هستیم که در حدود بهطور متوسط  33درصد حجم سرمایههای یک سازمان
(بستگی به نوع سازمان) درانبارها بهعنوان موجودیهای مواد و کاال قرار دارد.
بُعد نگرش مدیریت هزینهها :با توجّه به عرضه رقابت و تولید در بازارها میتوان گفت که
سازمانهایی که توان مدیریت بر هزینههای خود رادارند میتوانند از بهای تمامشده تثبیتشدهای
استفاده نمایند و همین عامل موجب دست یافتن به بازارهای هدف بزرگتری برای آنان خواهد
شد .بنابراین در اینجا نقش مدیریت و کنترل بر هزینههای بهای تمامشده یک کاالی مدنظر قرار
میگیرد (رضوی.)33 ،2309 ،

1.Horn
2. Don shepherd
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در نیروهای مسلح به دلیل شرایط خاص و راهبردی اکثر اقالم و قطعات مورداستفاده و موانع موجود در
سر راه تهیه و تأمین اقالم و قطعات با توجه به تحریمهای اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین تأثیر
مستقیم اقالم و تجهیزات مذکور بر توان رزمی و قدرت دفاعی ،حفظ و نگهداری اقالم و تجهیزات و
انبارداری ،ضمن برخورداری از اهمیت باال شرایط بسیار مشکلتری داشته و از وضعیت و موقعیت خاصی
داراست .بهگونهای که انجام هیچ عملیات رزمی بدون وجود آماد و پشتیبانی بهموقع و مؤثر امکانپذیر
نخواهد بود .بدیهی است ایجاد یک آماد و پشتیبانی پویا مستلزم انبارداری دقیق ،صحیح و ایمن میباشد.
موضوع لجستیک (پشتیبانی) در سطح نیروهای مسلح بهعنوان یکی از ارکان اصلی موفقیت در نبرد مطرح است.
لیکن با توجه به گستردگی و متنوع بودن حوزههای مرتبط با پشتیبانی صحنه نبرد عمالً سرمایهگذاری ،صرف
هزینه و تمرکز در کلیه این ابعاد امکانپذیر نمیباشد .موضوعی که در سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی
ابالغی مقام معظم رهبری ( )2302در بندهای شش و نه صراحتاً به آن اشارهشده است .در بندهای مذکور معظم له
بر موضوع برونسپاری و جلب مشارکت سایر بخشها اعم از دولتی و غیردولتی در تأمین نیازهای نیروهای مسلح با
رعایت مالحظات امنیتی و حفاظتی (بند شش) و نیز مقرونبهصرفه سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری دفاعی و
امنیتی کشور و ایجاد همافزایی در فناوریهای موردنیاز (بند نه) تأکید نمودهاند .موضوعی که نیازمند رویکردهایی
چون برونسپاری ،همکاری با صنایع و مراکز علمی و پژوهشی و  ......میباشد .در چنین شرایطی موضوع
آسیبشناسی سیستم انبارداری بهعنوان یکی از ارکان زنجیره تأمین سازمانهای دفاعی بسیار حائز اهمیت است.
اهمیت این تحقیق ناشی از دغدغههای مدیران و برنامه ریزان حوزه آمادی در سطح نیروهای مسلح و گرفتن
بازخورد میباشد .همچنین عدم مطالعه موضوع باعث میشود تا مدیران بر اساس سالیق مختلف و برداشت
شخصی خود ،نگاه ناقص و نادرستی نسبت به موضوع داشته باشند .چنانچه این تحقیق صورت پذیرد ،مدیران و
برنامه ریزان این حوزه از یک نگرش و ذهنیت شفاف در مورد آسیبها و چالشها برخورد شده و از اولویتهای
اجرایی و نقشهای خود در این زمینه مطلع میگردند .همچنین انجام این تحقیق در نیروهای مسلح از چند جهت
میتواند اهمیت داشته باشد :اطالعرسانی به مدیریت و تسهیل در فرآیند مدیریت و نیل به اهداف سازمانی ،کمک
به تصمیمگیریهای دقیق و کارآمد ،تأمین رضایت کارکنان و فرماندهان ،بهبود عملکرد سازمانی.
هرچند در خصوص آسیبشناسی فرایندهای سازمانی در سازمانهای نظامی ،مطالعاتی صورت گرفته است اما
دامنه آن در حدی نیست که بتوان بهحکم کلی و فراگیر در این خصوص در سیستمهای آمادی این سازمانها
دست یافت؛ و هنوز ابهامات فراوانی در این زمینه وجود دارد که مستلزم انجام پژوهش و جمعآوری دادههای تجربی
بیشتر است؛ بنابراین در این تحقیق سعی بر آن است تا آسیبهای مترتب بر سیستم انبارداری اقالم طبقه یکم
آمادی (خوراک) در واحد صنعتی دفاعی موردمطالعه بررسی شود .تا از این طریق خأل پژوهشی مزبور بر طرف شود.
نتایجی که از این تحقیق بدست خواهد آمد به مدیران دستگاههای اجرایی کمک خواهد کرد تا درک درستی از
عوامل آسیبزا در سیستم آمادی داشته باشند.
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چالش اصلی و مسئلهای که منجر به انتخاب موضوع از سوی محقق گردید آن است که سیستم
انبارداری اقالم طبقه یکم آمادی (خوراک) در سازمان موردمطالعه اخیراً عملیاتی گردیده و نوپا میباشد
و آسیبها و مشکالت احتمالی آن بررسی و تحلیل نگردیده است و این مسئله به یکی از دغدغه اصلی
و مهم تصمیمگیرندگان و سیاست گذاران این حوزه تبدیلشده است؛
بنابراین الزم است که میزان اثربخشی ،موفقیت و کامیابی آن در دستیابی به اهداف موردبررسی و
تحلیل قرار گیرد و آسیبهای احتمالی آن مشخص گردد .بر این اساس ،پژوهشگر در صدد است تا با
انجام تحقیق حاضر به شیوه ای علمی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که آسیبهای مترتب بر سیستم
انبارداری اقالم طبقه یکم آمادی (خوراک) در واحد صنعتی دفاعی موردمطالعه کدامند؟
مبانی نظری تحقیق
آسیبشناسی
2

آسیبشناسی سازمانی اغلب بهعنوان حساسترین جزء استقرار یک طرح بهبود سازمان تلقی
میگردد .ازاینرو ،یکی از مهمترین اقداماتی که شرکتها و سازمانهای موفق برای ارتقای اثربخشی
خود انجام میدهند ،آسیبشناسی صحیح و بهموقع است .آسیبشناسی صحیح و بهموقع ،این امکان
را به مدیران میدهد که همواره از مسائل و مشکالت جاری سازمان خود مطلع باشند و از حاد شدن
آن جلوگیری نمایند .آسیبشناسی سازمانی ،فرایند تشریکمساعی میان اعضای سازمان و مشاور یا
مشاوران آسیبشناسی سازمانی بهمنظور جمعآوری اطالعات مناسب و مربوطه در مورد مشکالت
اساسی سازمان و دالیل آن ،تجزیهوتحلیل اطالعات جمعآوریشده ،نتیجهگیری از تحلیلهای
بهعملآمده و دستهبندی مشکالت در دو سطح عمومی و تخصصی و ارائه پیشنهادها در خصوص
جهتگیریهای الزم در راستای رفع مشکالت میباشد (شریفی کلویی.)21 ،2370 ،
پیش از مطالعه و بررسی آسیبشناسی سازمانی ،ضروری است که مراحل بهبود و بازسازی
سازمان ،طبیعت بهبود سازمان و فرآیند آن مرور شود؛ تا در این گذر بتوان مسیر عملیاتی بهبود
سازمان را در یک نگاه به تصویر کشید .بهبود سازمانی کوششی است دوربرد و حمایتشده از طرف
مدیریت عالی سازمان ،در جهت بهبود و حل مشکالت سازمانی و فرایندهای بازسازی بهخصوص از
طریق یک نوع مدیریت مؤثر و مبتنی بر همکاری گروهی بر پایه فرهنگ سازمان ،با همکاری یک
مشاوره تسهیلکننده و بهکارگیری نظریههای علوم رفتاری کاربردی (فرنچ و بل.)21 ،2309،1

1.Organizatioal pathology
2 French & Bell
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سه عنصر اساسی همه برنامههای تحول سازمان عبارتاند از :تشخیص ،2اقدام عملی 1و مدیریت
برنامه .3عنصر تشخیص بیانگر جمعآوری پیوسته اطالعات در مورد کل سیستم ،واحدهای فرعی،
فرایندهای سیستم ،فرهنگ و سایر محورهای موردنظر است .برآیند مرحله تشخیص ،تعیین نقاط قوت،
فرصتها و بخشهای مشکلدار حوزه موردنظر است .اقدام عملی ،همه فعالیتها و برنامههای تغییر
طراحیشده برای بهبود کارکرد سازمان را در برمیگیرد .این برنامهها برای اصالح یا رفع مشکالت،
بهرهبرداری از فرصتها و حفظ نقاط قوت تدوین میشود .مدیریت برنامه ،فعالیتهای طراحیشده برای
حصول اطمینان از موفقیت برنامه ،نظیر تدوین راهبرد کلی تحول سازمان ،نظارت بر رویدادها در مسیر
این راهبرد و رسیدگی به پیچیدگیها و حوادث ناگهانی در همه برنامهها را شامل میشود .در مرحله سوم
واقعیت یابی در مورد نتایج اقدامات عملی انجامشده ،صورت میگیرد .آیا مشکل سازمان برطرف شده یا
فرصت ،مورد بهرهبرداری قرارگرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است ،اعضای سازمان به سمت مشکالت و
فرصتهای مختلف و جدید دیگری حرکت میکنند؛ اگر پاسخ منفی است ،اعضا مجدداً برای حل
مشکل ،اقدامات عملی و برنامههای جدید ایجاد تغییر را ،به کار میگیرند (همان منبع.)04 ،
بنابراین بهبود سازمان با مرحله آسیبشناسی یعنی جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها بهمنظور
ارزیابی موقعیت و تعیین اهداف مناسب برای تغییر آغاز میشود .یک آسیبشناسی مناسب ،به خروج از
انجماد موقعیت موجود و تعیین دقیق راههای مناسب ،یاری میرساند .بهبود سازمانی سپس وارد مرحله
مداخله فعال میشود؛ یعنی مرحلهای که طی آن اهداف تغییر از طریق یک سلسله عملیات ویژه و متنوع
انجام میگیرد .آخرین مرحله بهبود سازمانی ،تقویت سازمانی است .در این مرحله ،تغییرات ،نظارت،
تقویت و ارزیابی میشوند و انجماد مجدد انجام میگیرد (شرمرهورن.)288 ،2388 ،
چرخه آسیبشناسی

گرچه آسیبشناسی در جای خود فعالیتی هوشیارانه تلقی میشود ،اما فایده آن در عملی است که ارائه
میدهد .بنابراین چرخه آسیبشناسی باید فهرستی از عناصر اصلی که بهطور طبیعی مراحل
آسیبشناسی را دربر میگیرد ،در خود داشته باشد .کل مراحل چرخه به شرح ذیل است:
جمعآوری دادهها :جمعآوری اطالعات از طریق مجاری رسمی مانند اسناد و گزارشها مصاحبه با
مدیران ،کارکنان و در برخی موارد با مشتریان شرکت ،کارکنان سابق ،دانشگاهیان و محققین انجام میگیرد.

1 Diagnosis
2.Action
3.Program Management
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تجزیهوتحلیل :تجزیهوتحلیل عبارت است از بازنگری ،طبقهبندی و تحلیل دادههای جمعآوریشده از
حیث ارتباط آنها با مسائل و مشکالت .این فرایند ،باعث شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان میشود.
بازخورد :هدف از بازخورد ،دستیابی به یک اجماع قابلقبول و یک روش مشارکتی برای تفکر و
گفتگو درباره حقایق است .در همه موارد نتایج بازخورد و واکنش آن به خود مدیران برمیگردد.
برنامههای عملی :عبارت است از جستجو برای یافتن راهحلهای نهایی بین آنچه ازنظر
آسیب شناسی وجود دارد و شرایط مطلوب که باید تعریف شود .در طول این مرحله ،مدیریت از
دادههای آسیبشناسی برای تنظیم اهداف و آرمان خود استفاده میکند.
اجرا :عبارت است از انجام دادن برنامهها .عامل مؤثر در اجرا ،میزان احساس تعهد نسبت به تغییر
توسط افرادی است که باید این طرحها را اجرا کنند.
ارزیابی :عبارت است از بررسی مجدد فعالیتها ،این مرحله بهطور ذاتی به سازمان برمیگردد تا
به مراحل آسیبشناسی (مانزینی.)33 ،2387 ،
مدل سه شاخگی:

در طبقه مدلها از نوع مدلهای منطقی است که بسیاری از مفاهیم ،رویدادها و پدیدهها را
میتوان در قالب نظری سه شاخکی (ساختار ،رفتار و زمینه) موردبررسی ،مطالعه و تجزیهوتحلیل
قرارداد .بر اساس این رویکرد مسائل و آسیبهای سازمانی را میتوان از سه منظر ساختار ،رفتار و
زمینه موردبررسی قرارداد .علت نامگذاری این مدل به سهشاخگی آن است که ارتباط بین عوامل
ساختاری ،رفتاری و زمینهای بهگونهای میباشد که هیچ پدیده یا رویداد سازمانی نمیتواند خارج از
تعامل این سهشاخه صورت پذیرد:
شاخه ساختاری :علل و عواملی که ساختارهای سازمان را در معرض بحران قرار میدهند؛
آسیبهای ساختاری نامیده میشوند .ساختارهای سازمانی مسیرها ،مجراها و ظروفی هستند که
فرآیندها و عملیات سازمانی در آنها جاری میشوند .شاخه ساختاری دربرگیرنده همه عناصر ،عوامل و
شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان میباشد که بانظم ،قاعده و ترتیب خاصی بههمپیوسته و چارچوب
و قالب فیزیکی و مادی سازمان را میسازند.
شاخه محتوا یا رﻓتار :همانطورکه اشاره شد ساختار بهمثابه ظرف فعالیتها و حرکات سازمانی
است .محتوا یا مادهای که در ظرف سازمان میریزد ،همان کار یا رفتار انسانهاست .بنابراین
محتوای اصلی سازمان را رفتار انسانی تشکیل میدهد و فعالیتها و رفتارهای انسان نیز برای نیل
به اهداف از قبل تعیینشده سازمانی انجام میپذیرند ،برآیند کار و انرژی انسان و اهداف و
ساختارهای سازمان در کارکردها یا وظایف اصلی سازمان تبلور پیدا میکند .در شناخت آسیبهای
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رفتاری ،کانون توجه به کارکردها و عملکردهاست و باید آن دسته از عواملی بررسی شود که کارکردهای
سازمانی را مختل و یا عملکرد انسانها را از حالت طبیعی منحرف کرده و به اثربخشی آنها بهقدری
صدمه میزنند که در سازمان ایجاد بحران کرده و سازمان را بهطورکلی از رشد سالم بازمیدارند.
شاخه زمینه یا محیﻂ :شاخه زمینه در نظریه سهشاخگی و در آسیبشناسی سازمانی جایگاه خاصی
دارد .اوالً مهمترین ویژگی ،اهمیت وسعت و قدمت این شاخه نسبت به شاخههای ساختار و محتوا
است .در اهمیت زمینه و محیط همین بس که دوشاخه دیگر وجود و پیدا شدن خود را وابسته به
شاخه محیط میدانند .مفهوم زمینه که در نظریه سیستمی معادل و مترادف مفهوم محیط است،
بهقدری مهم است که از سطح مفهوم به سطح نظریه ارتقاءیافته و امروزه محققین و نظریهپردازان
نظریههای سازمانی ،نظریههای مهمی درباره محیط ارائه دادهاند .اصلیترین کار عوامل زمینه یا
محیطی تنظیم روابط سازمان با دستگاههای باالتر از خود است .چون هر سیستم یا سازمانی در جایگاه
خاص خودش همواره با دستگاههای باالتر از خودش درکنش و واکنش دائمی است و نسبت به
دستگاههای باالتر ،سیستم فرعی محسوب میشود .بنابراین ،همه علل و عواملی که موجبات برقراری،
تنظیم و واکنش بهموقع و مناسب سازمان نسبت به دستگاههای اصلیتر را فراهم میآورند ،زمینه یا
محیط نامیده میشوند .بنابراین ،آسیبهای زمینهای یا محیطی آسیبهایی هستند که رابطه و تعامل
مناسب و درست و یا به عبارت سیستمی ،واکنش بهموقع و درست سازمان را با دستگاههای همجوار
محیطیاش برهم زده و در این روابط ایجاد بحران مینمایند (میرزایی)12 ،2382 ،
آماد

عبارت است از کلیه اقالم و موادی که برای تجهیز کردن ،نگهداری و اجرای عملیات یک
سازمان (بهعنوانمثال در نیروهای مسلح برای یک فرماندهی) الزم است .مأموریت اصلی آمادها در
نیروهای نظامی تهیه ابزارها و سالحها ،تدارکات و پشتیبانی آمادی یگانها و نگهداری و ذخیره
ابزارها با وضعیت عملیاتی و قابل خدمت در منابع ذخیره آمادی است و این تنها به نیازها و برنامه-
های فعلی محدود نگردیده ،بلکه برابر طرحها و پیشبینیهای لجستیکی نیازهای آتی سازمان و
یگان را نیز میبایستی پیشبینی و تهیه نماید (اقتباس از آییننامه  33-8نیروهای مسلح).
نقش و وظیفه آمادها بهعنوان محور اصلی امور لجستیکی در پنج قسمت و پنج هدف به شرح زیر خالصه میشود:
 پیشبینی نیازمندیها درخواست نیازمندیها دریافت ذخیره کردن اقالم واگذاری 42
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بخش آماد همگانی

این حوزه به دلیل اینکه در حال حاضر فاقد سیستم رایانهای یکپارچه جهت مدیریت اطالعات و انجام مکانیزه دادوستد
اقالم آماد همگانی میباشد ،عملیات آمادی بهصورت دستی انجام میگردد .نوع اقالمی که در گروه آماد همگانی قرار می-
گیرند شامل انواع مواد غذایی (فاسدشدنی ،غیر فاسدشدنی ،خشکبار ،کنسرو جات و )..و انواع پوشاک کارکنان و وسایل
زیست مانند تخت ،تشک ،ملحفه و وسایل و تجهیزات اردوگاهی میباشد (اقتباس از آییننامه 33-8نیروهای مسلح).
پیشینه تحقیق

بررسیها نشان میدهد با توجه به اینکه مطالعات جامعی در این خصوص صورت گرفته ولی هر تحقیق به جنبه یا
برخی از جنبههای موضوع یادشده اشاره نمودهاند .فرزین ( )2388در تحقیق خود با عنوان آسیبشناسی شبکه توزیع
شیر در ایران ابتدا به شناخت شاخصهای اقتصادی بازار شیر شامل تولید ،مصرف ،مصرف سرانه ،صادرات و واردات
پرداخت .سپس نظرات تولیدکنندگان ،توزیعکنندگان و مصرفکنندگان در خصوص مهمترین موضوعات شبکه توزیع
شیر در کشور ازجمله سیاستهای یارانهای ،نهادهای سیاستگذار و قانونگذار ،نوع بازار کاال ،اندازه بنگاهها ،هزینه توزیع،
زمان توزیع ،رعایت استانداردها و نوسانهای قیمتی بررسی شد .درنهایت با بررسی نرمها و مطالعات نظری و مطالعات
میدانی ،نقاط قوت و ضعف شبکه توزیع از تولید تا مصرف شناسایی گردید .این مطالعه نشان میدهد که شرکتهای
بزرگ و نظامیافته و فروشگاههای زنجیرهای در شبکه توزیع شیر ایران نقش اندکی دارند ،فاصله تولید تا توزیع شیر کوتاه
است و مهمترین دلیل فاصله قیمتی بین تولید و مصرف ،هزینه باالی حملونقل و فسادپذیری محصول است.
پژوهشهایی که در آنها از مدل سهشاخگی جهت شناسایی آسیب سازمانی مورداستفاده قرار گرفت میتوان به تحقیق بیات
کامرانی ( )2303با بررسی آسیبشناسی منابع نیروی انسانی در برق منطقهای تهران و تحقیق امیر اسماعیلی ( )2309با عنوان
آسیبشناسی منابع نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان و همچنین به تحقیق شمس مورگانی ( )2304با عنوان
آسیبشناسی فعالیتهای آموزشی بهسازی منابع نیروی انسانی بر اساس مدل سهشاخگی در شرکت الکترونیکی فجر تهران و به
تحقیق آسیبشناسی منابع نیروی انسانی بانک ملت در شهر تهران که توسط جعفری ( )2302انجام گرفت اشاره کرد.
مدلتحقیق

با توجه به مبانی نظری و پیشینه موردبررسی ،چارچوب نظری این تحقیق بر اساس الگوی آسیبشناسی میرزایی اهرنجانی
( )2382شامل عوامل زمینهای ،ساختاری و رفتاری قرار دارد .عوامل ساختاری شامل :شفافیت اهداف ,راهبردها و خطمشیها،
ویژگیهای مشاغل ،نقشها و انتظارات ،پیچیدگی سازمانی ،تمرکز /عدم تمرکز ،صف و ستاد و حیطه نظارت ،عوامل زمینهای
شامل :فرهنگسازمانی ،قوانین و مقررات ،شرایط محیط کار ،منزلت و اعتبار ،فناوری ،اصول و ارزشها ،عملکرد و نتایج گذشته
ترکیب نیروی کار و عوامل رفتاری شامل :مدیریت و رهبری ،بهکارگیری سیستم اطالعات مدیریت ،نیرو یابی و گزینش ،اجتماعی
کردن ،آموزش و توسعه کارکنان ،حفظ و نگهداری کارکنان ،ارزیابی عملکرد ،بهکارگیری کارکنان و رسیدگی به شکایات میباشند
که در این تحقیق وضعیت آنها در سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی در یک واحد صنعتی دفاعی موردبررسی قرار گرفت.
.
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نمودار یک مدل تحلیلی سه شاخکی آسیبشناسی (منبع :میرزایی)11 ،2382،
سؤالهای تحقیق
سؤال اصلی:

آسیبهای مترتب بر سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی کدامند؟
سوال های فرعی:

وضعیت عوامل زمینهای سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی چگونه است؟
وضعیت عوامل ساختاری سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی چگونه است؟
وضعیت عوامل رفتاری سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی چگونه است؟
اولویتبندی آسیبهای مترتب بر سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی چگونه است؟
روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر ،بدین دلیل آنکه به آسیبشناسی سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی در یک واحد صنعتی دفاعی بر
اساس الگوی سه شاخگیمیپردازد و نتایج آن در همان سازمان به کار گرفته خواهد شد؛ ازنظر نتیجه ،تحقیقی کاربردی و
ازنظر هدف جزو تحقیقات توصیفی پیمایشی است ،این تحقیق همچنین به لحاظ زمانی نیز از نوع تحقیقات مقطعی می-
باشد .جامعه آماری تحقیق حاضر ،عبارت است از کلیه کارکنان آمادی شاغل در یک واحد صنعتی دفاعی در شهر تهران
که تعداد کل آنها  199نفر میباشد؛ برای محاسبه حجم نمونه از جدول مورگان استفادهشده که بر این اساس حجم
نمونه آماری  217نفر برآورد شده است ،روش گردآوری اطالعات در مراحل مختلف این تحقیق شامل مطالعات
کتابخانهای و توزیع پرسشنامه بوده است .برای بررسی روایی پرسشنامه پژوهش از روایی محتوایی و صوری استفاده شد؛
بدینصورت که ویرایش اولیه پرسشنامهها بین  23نفر از اساتید و خبرگان حوزه آماد توزیع شد و ضریب CVR2

1 .Content Validity Ratio
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پرسشنامه محاسبه گردید که در جدول یک آمده است .با توجه به تعداد خبرگان ( 23نفر) مقدار  CVRبهدستآمده با
 9/30جدول الوشه مقایسه گردید و هیچیک از سوال های پرسشنامه حذف نشد بنابراین روایی محتوایی پرسشنامه تائید
گردید .برای محاسبه پایایی تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده
برای همه متغیرها باالی  79صدم بدست آمد که بیانگر پایایی پرسشنامهها است .در ادامه ویژگیهای پرسشنامه تشریح
میگردد ،برای سنجش متغیرهای تحقیق از  73سؤال بسته به شرح جدول (یک) استفادهشده است:
متغیرهای تحقیق

عوامل ساختاری

عوامل زمینهای

عوامل رفتاری

CVR

شمارهسوالهای

منبع

مؤلفهها
شفافیت اهداف ,راهبردها و خطمشیها

9/83

 2تا 3

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

ویژگیهای مشاغل

9/81

 4تا 0

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

نقشها و انتظارات

9/84

 29تا 22

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

پیچیدگی سازمانی

9/83

 24تا 28

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

تمرکز /عدم تمرکز

9/39

 27تا 20

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

صف و ستاد

9/88

 19تا 11

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

حیطه نظارت

9/80

 13تا 13

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

فرهنگسازمانی

9/82

 18تا 17

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

قوانین و مقررات

9/88

 18تا 39

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

شرایط محیط کار

9/88

 32تا 33

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

منزلت و اعتبار

9/88

 34تا 38

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

فناوری

9/84

 37تا 30

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

اصول و ارزشها

9/84

 49تا 41

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

عملکرد و نتایج گذشته

9/88

 43تا 43

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

ترکیب نیروی کار

9/87

 48تا 48

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

مدیریت و رهبری

9/83

 40تا 31

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

بهکارگیری سیستم اطالعات مدیریت

9/83

 33تا 33

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

نیرو یابی و گزینش

9/87

 38تا 38

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

اجتماعی کردن

9/83

 30تا 82

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

آموزش و توسعه کارکنان

9/88

 81تا 84

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

حفظ و نگهداری کارکنان

9/87

 83تا 87

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

ارزیابی عملکرد

9/83

 88تا 79

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

بهکارگیری کارکنان

9/84

 72تا 73

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

رسیدگی به شکایات

9/80

 74تا 73

دفت 2302 ،و میرزایی اهرنجانی2382،

جدول یک اندازهگیری متغیرهای تحقیق
00
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در این پژوهش برای پاسخگویی به سوال های پرسشنامه از طیف لیکرت استفادهشده است .الزم به
ذکر است که برای سوال های معکوس امتیازدهی بهصورت معکوس صورت میگیرد.
تحلیل دادهها

برای بررسی نرمال بودن توزیع دادههای تحقیق از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد که
نتایج برای هرکدام از متغیرهای تحقیق در جدول (دو) آمده است.
جدول (دو) آزمون کولموگروف -اسمیرنوف متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

انحراف معیار

Sig
(سطح معنیداری)

α
(مقدار خطا)

نتیجه آزمون

عوامل ساختاری

3/1433

9/77941

9/199

9/ 93

نرمال

عوامل زمینهای

1/8874

9/43080

9/234

9/ 93

نرمال

عوامل رفتاری

1/4882

9/83234

9/299

9/ 93

نرمال

با توجه به جدول باال ،مقدار سطح معنیداری همه متغیرها بزرگتر از مقدار خطا  9/93میباشد
بنابراین نتیجه میگیریم توزیع همه متغیرها نرمال میباشد.
بررسی سوالهای تحقیق

برای پاسخ به سوال های تحقیق ،به بررسی وضعیت (مناسب یا نامناسب بودن متغیرها و ابعاد آنها)
میپردازیم .این کار توسط آزمون میانگین یک جامعه آماری 2انجام میگیرد.
سؤال یک :وضعیت عوامل ساختاری سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی چگونه است؟
متغیرهای مربوط به عوامل ساختاری سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی در این واحد نظامی به ترتیب
شامل موارد زیر میباشد:
 شفافیت اهداف ,راهبردها و خطمشیها ویژگیهای مشاغل نقشها و انتظارات پیچیدگی سازمانی مرکز /عدم تمرکز (ساختاری -اداری) صف و ستاد -حیطه نظارت

1. One-sample t-test
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این متغیرها در پرسشنامه به ترتیب با سوال های یک تا  13سنجیده شدهاند؛ خروجی آزمون در جدول زیر آمده است:
جدول (سه) خروجی آزمون تی تک نمونهای درباره سؤال اول تحقیق
آسیبها

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آماره t

فاصله اطمینان

درجه آزادی

سطح
معنیداری
)(sig

اختالف
میانگین

)(df

حد پایین

حد باال

عوامل
ساختاری

217

3/1433

9/77941

3/382

218

9/992

9/14348

9/2981

9/3788

شفافیت

217

3/1329

9/01140

1/811

218

9/998

9/13907

9/9809

9/3039

ویژگی
مشاغل

217

3/2822

9/00303

1/934

218

9/941

9/28229

9/9988

9/3338

نقشها و
انتظارات

217

3/8080

9/72888

29/017

218

9/99

9/80883

9/3798

9/8112

پیچیدگی

217

3/9377

2/23783

9/371

218

9/388

9/93774

9/1378 -9/2412

تمرکز

217

3/2479

9/89314

1/937

218

9/941

9/24808

9/9938

9/1884

صف و ستاد

217

3/2373

9/88347

1/994

218

9/947

9/23748

9/9920

9/3229

حیطه
نظارت

217

3/1132

9/71232

3/483

218

9/992

9/11329

9/9084

9/3408

سؤال دو :وضعیت عوامل زمینهای سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی چگونه است؟
متغیرهای مربوط به عوامل زمینهای سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی در این واحد نظامی به
ترتیب شامل موارد زیر میباشد - :فرهنگسازمانی
 قوانین و مقررات شرایط محیط کار منزلت و اعتبار فناوری اصول ،ایدئولوژی و ارزشهای سازمانی عملکرد و نتایج گذشته سازمان ترکیب نیروی کاراین متغیرها در پرسشنامه به ترتیب با سوال های  18تا  41سنجیده شدهاند؛ خروجی آزمون در جدول زیر آمده است:
03
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آسیبها

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

 tآماره

درجه
آزادی
()df

سطح
معنیداری
()sig

فاصله اطمینان

اختالف
میانگین

حد پایین

حد باال

فرهنگسازمانی

217

1/8838

2/39199

-9/088

218

9/313

-9/22427

-9/3418

-9/2243

قوانین و مقررات

217

3/1832

9/81990

3/843

218

9/999

9/18390

9/2122

9/4902

محیط کار

217

3/4303

9/30382

8/727

218

9/999

9/43031

9/3339

9/3838

منزلت

217

3/9471

9/87180

9/702

218

9/439

9/94714

-9/9790

9/2834

فناوری

217

2/0440

9/83087

-24/82

218

9/999

-2/93321

-2/1918

-9/0977

اصول و ارزشها

217

3/9284

9/72892

9/188

218

9/774

9/92837

-9/2977

9/2443

عملکرد گذشته

217

1/4383

2/28190

-3/447

218

9/999

-9/38288

-9/7837

-9/3378

ترکیب نیروی
کار

217

3/9304

9/81248

9/349

218

9/309

9/93037

-9/2940

9/2838

جدول (چهار) خروجی آزمون تی تک نمونهای درباره سؤال دوم تحقیق

سؤال سه :وضعیت عوامل رفتاری سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی چگونه است؟
متغیرهای مربوط به عوامل رفتاری سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی به ترتیب شامل موارد زیر میباشد:
مدیریت و رهبری ،بهکارگیری سیستم اطالعات مدیریت ،نیرو یابی و گزینش کارکنان ،اجتماعی
کردن کارکنان ،آموزش و توسعه کارکنان ،حفظ و نگهداری کارکنان ،ارزیابی عملکرد ،بهکارگیری کارکنان
این متغیرها در پرسشنامه به ترتیب با سوال های  43تا  73سنجیده شدهاند؛ خروجی آزمون در
جدول زیر آمده است:
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اختالف
میانگین

حد پایین

حد باال

مدیریت و رهبری 217

2/99332 1/3880

-4/841

218

9/999

-9/43229

-9/8937

-9/1340

سیستم اطالعات

217

2/99932 1/2383

-0/718

218

9/999

-9/88331

-2/9301

-9/8870

جذب

217

2/93973 1/3321

-4/097

218

9/999

-9/44881

-9/8108

-9/1878

جامعهپذیری

217

9/77317 3/2340

1/132

218

9/918

-9/23488

9/9287

9/1029

آموزش

217

-4/930 2/903494

218

9/999

-9/30379

-9/3838

-9/1928

حفظ و نگهداشت 217

-3/483 9/824710 1/8937

218

9/999

-9/30833

9/3308

-9/1318

ارزیابی و عملکرد

217

9/00127 1/2321

-0/888

218

9/999

-9/88877

-2/9439

-9/8043

بهکارگیری

217

2/92433 1/1887

-7/093

218

9/999

-9/72210

-9/8804

-9/3331

217

2/99834 2/0714

-22/393

218

9/999

-2/91738

-2/1943

-9/8398

آسیبها

رسیدگی
شکایات

تعداد

به

میانگین

1/8983

انحراف
معیار

 tآماره

درجه
آزادی
df

سطح
معنیداری
((sig

فاصله اطمینان

جدول (پنج) خروجی آزمون تی تک نمونهای درباره سؤال سوم تحقیق

سؤال اصلی :آسیبهای مترتب بر سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی کدامند؟
وضعیت عوامل ساختاری ،زمینهای و رفتاری سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی در واحد صنعتی
دفاعی در جداول سه تا پنج موردبررسی و تحلیل قرار گرفت .مشاهده میشود؛ میانگین عوامل
ساختاری برابر با  ،3/14میانگین عوامل زمینهای برابر با  1/80و میانگین عوامل رفتاری برابر با 1/47
میباشد که تفاوتها معنیدار است .همچنین فاصله اطمینان بهدستآمده (حد باال و پایین جداول)
برای متغیر عوامل ساختاری مثبت است که نشاندهنده مناسب بودن وضعیت عوامل ساختاری است؛
اما فاصله اطمینان بهدستآمده برای عوامل رفتاری و زمینهای منفی میباشد که نشاندهنده نامناسب
بودن وضعیت این عوامل میباشد .همچنین با توجه به جداول مذکور آسیبهای سیستم انبارداری
اقالم آماد همگانی در واحد صنعتی دفاعی به شرح جدول زیر احصا شد:
:
03
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فرهنگسازمانی
آسیبهای عوامل زمینهای فناوری
عملکرد گذشته
مدیریت و رهبری
سیستم اطالعات
جذب
جامعهپذیری
آسیبهای عوامل رﻓتاری

آموزش
حفظ و نگهداشت
ارزیابی عملکرد
بهکارگیری
رسیدگی به شکایات

جدول (شش) آسیبهای شناساییشده
اولویتبندی عوامل

در این پژوهش بهمنظور اولویتبندی عوامل زمینهای ،رفتاری و ساختاری ،از آزمون فریدمن
استفاده کردهایم .در جدول (هشت) خروجی آزمون و اولویتبندی عوامل ارائه میگردد.
آسیبها

میانگین رتبه

اولویت

عوامل ساختاری

1/87

2

عوامل زمینهای

1/98

1

عوامل رفتاری

2/17

3

X2 = 213/408

Sig = 9/999df = 1

جدول (هفت) اولویتبندی عوامل ساختاری ،زمینهای و رفتاری

بهطورکلی نتایج حاصل از اجرای آزمون تی تک نمونهای در مورد سوال های اول تا سوم تحقیق را
میتوان در قالب جدول هشت بهصورت خالصهشده بیان نمود.
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سؤال

نتیجه آزمون تی تک نمونهای

سؤال اول

مناسب بودن عوامل ساختاری

سؤال دوم

نامناسب بودن عوامل زمینهای

سؤال سوم

نامناسب بودن عوامل رفتاری

جدول ( هشت ) خالصه آزمون فرضیات تحقیق

همانطوری که از جدول باال مشخص میباشد عوامل ساختاری در وضعیت مناسب قرار دارند اما
عوامل زمینهای و ساختاری در وضعیت نامناسب قرار دارند.
نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف پژوهش حاضر آسیبشناسی سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی در یک واحد صنعتی دفاعی
براساس الگوی سه شاخگیانجامگرفته است .نتایج سؤال اصلی پژوهش نشان داد که میانگین برخی از
متغیرهای زیرمجموعه عوامل ساختاری ،زمینهای و رفتاری کمتر از سه میباشد که کمتر از متوسط است
و نشاندهنده آن است که در آسیبهای مهم سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی در این واحد صنعتی
دفاعی عبارتاند از :پیچیدگی سازمانی ،فرهنگسازمانی ،منزلت و اعتبار ،فناوری ،عملکرد گذشته،
مدیریت و رهبری ،سیستم اطالعات ،جذب ،جامعهپذیری کارکنان ،آموزش ،حفظ و نگهداشت ،ارزیابی
عملکرد ،بهکارگیری و رسیدگی به شکایات.
نتایج سؤال اول پژوهش نشان داد که میانگین عوامل ساختاری برابر با  3/14میباشد که
بیشتر از متوسط است و نشاندهنده آن است که در مجموع عوامل ساختاری سیستم انبارداری
اقالم آماد همگانی در وضعیت مناسب قرار دارند و فقط متغیر پیچیدگی سازمانی در وضعیت
آسیب قرار دارد .نتایج سؤال دوم پژوهش نشان داد که میانگین عوامل زمینهای برابر با 1/80
میباشد که کمتر از متوسط است و نشاندهنده آن است که در مجموع عوامل زمینهای سیستم
انبارداری اقالم آماد همگانی در این واحد نظامی در وضعیت نامناسب قرار دارند .براساس نتایج
آزمون تی تک نمونهای مهمترین آسیبهای زمینهای سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی شامل
فرهنگسازمانی ،منزلت و اعتبار ،فناوری و عملکرد گذشته میباشد .نتایج سؤال سوم پژوهش
نشان داد که میانگین عوامل رفتاری برابر با  1/47میباشد که کمتر از متوسط است و نشاندهنده
آن است که درمجموع عوامل رفتاری سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی در این واحد نظامی در
وضعیت نامناسب قرار دارند براساس نتایج آزمون تی تک نمونهای مهمترین آسیبهای رفتاری سیستم
انبارداری اقالم آماد همگانی در این واحد نظامی شامل مدیریت و رهبری ،سیستم اطالعات ،جذب،
جامعهپذیری ،آموزش ،حفظ و نگهداشت ،ارزیابی عملکرد ،بهکارگیری و رسیدگی به شکایات میباشد.
04

آسیبشناسی سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی دریک واحد صنعتی دفاعی بر اساس الگوی سه شاخگی /نویسنده مسئول  :محمد باقری منش

نتایج سؤال چهارم پژوهش نشان داد با بررسی آماره کایدو و سطح معنیداری آزمون
فریدمن در سطح اطمینان  03درصد فرض محقق مبنی بر وجود تفاوت معنیدار بین عوامل
آسیبزا موردپذیرش قرار گرفت .عوامل شناساییشده شامل؛ عوامل زمینهای ،عوامل ساختاری و
عوامل رفتاری میباشد که براساس نتایج آزمون فریدمن ترتیب اهمیت بدینصورت است:
عوامل ساختاری ،عوامل زمینهای و عوامل ساختاری.
با توجه به ساختار تقریباً مشابه سیستم انبارداری در سطح نیروهای مسلح پیشنهادهای
تحقیق در قالب پیشنهادها کاربردی برای کارکنان ،مدیران و فرماندهان حوزه آماد در سطح
نیروهای مسلح و پیشنهاد به محققان آینده بر مبنای نتایج تحقیق ارائه میگردد.
پیشنهادهای مربوط به سؤال اول:
با توجه به نتیجه سؤال اول تحقیق پیشنهاد میگردد موارد زیر جهت رفع آسیبهای ساختاری
مترتب بر سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی در سطح سازمان مورد مطالعه مدنظر قرار گیرد.
پیشنهاد در خصوص رﻓع آسیبها

نوع آسیب

تجزیه و تحلیل مجدد و باز طراحی مشاغل سازمانی در سیستم آمادی سازمان بهگونهای که توفیق در انجام
وظایف مستلزم برخورداری از خبرگی ،مهارت و تخصص باشد.

ساختاری

جلوگیری از تقسیم کار شدید و سادهسازی بیش از حد کار در طراحی مجدد مشاغل به منظور جلوگیری از
خستگی و تکراری شدن مشاغل آمادی
تفویض اختیار و دادن آزادی عمل متناسب با مسئولیتهای واگذارشده به کارکنان به منظور افزایش سطح
توانمندی آنان جهت احراز مشاغل در آینده
ارائه بازخورد و اطالعات روشن و قابلدرک به کارکنان در خصوص نحوه انجام وظایف شغلی و آگاه نمودن
آنان از نتایج ارزیابی عملکرد خود از سوی مدیران
جدول (نه) پیشنهادهای مربوط با نوع آسیبهای سؤال دوم

پیشنهادهای مربوط به سؤال سوم
با توجه به نتیجه سؤال سوم تحقیق پیشنهاد میشود موارد زیر جهت رفع آسیبهای رفتاری
مرتب بر سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی مدنظر قرار گیرد:
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نوع آسیب

پیشنهاد در خصوص رﻓع آسیبها

ﻓرهنگسازمانی

نهادینه سازی اهمیت احترام به شایستگیهای حرفهای و علمی کارکنان در سیستم آمادی از طریق توجیه متولیان
و مدیران و آگاهسازی آنها به اهمیت و ضرورت حاکمیت این نگرش و رعایت مالحظات شایستگی در انتصابات،
ارتقا ،ارزیابی عملکرد و اعطای پاداش و...

منزلت و اعتبار

تقویت حمایتهای اجتماعی و ارائه مزایا و تقویت شهرت و تصویرسازمانی در جامعه با انجام اقداماتی همچون انجام
مسئولیتهای اجتماعی ،کمک به مؤسسات و سازمانهای خیریه و تقویت منزلت و جایگاه اجتماعی و سازمانی
کارکنان شاغل در سیستم آمادی از طریق...

ﻓناوری

بهکارگیری فناوریهای نوین در سیستم انبارداری اقالم آماد همگانی ،جهت جایگزیی با نیروی انسانی در انجام
کارهای جسمی و فیزیکی و تالش برای سپردن کارهای فکری و دانشی به آنان

عملکرد و نتایج

خطمشی گذاری و برنامهریزی برای آینده سیستم آمادی از طریق بررسی و تحلیل عملکرد گذشته سازمان و
روندهای آن

گذشته سازمان

جدول ( )29پیشنهادهای مربوط با نوع آسیب های سؤال دوم

نوع آسیب

پیشنهاد در خصوص رﻓع آسیبها

مدیریت و رهبری

اعطای آزادی عمل و فرصت به کارکنان آمادی جهت بهکارگیری قدرت قضاوت و تحلیل
خود در حل مشکالت و مسائل آمادی

بهکارگیری سیستم

بروز نمودن سیستم اطالعاتی سیستم آمادی به منظور کسب اطالع از اوضاع و شرایط
حاکم بر سازمان و ترویج فرهنگ بهرهگیری از اطالعات درست ،جامع ،بهموقع ،دقیق و مرتبط
در مدیریت فرایندهای آمادی

سازمان
اطالعات
نیرو یابی و گزینش کارکنان

توجه به هنجارها و ارزشهای سازمانی جهت شناسایی و جذب کارکنان در سامانه آمادی سازمان

جامعهپذیری

جامعه پذیری و آشنا نمودن کارکنان جذب شده در سیستم آمادی با تاریخچه ،هویت،
اهداف و ارزشهای سازمان ،مقررات و مسئولیتها و...

آموزش و توسعه

اجرای درست و دقیق دورههای آموزشی در سیستم آمادی از طریق جلب بهبود فرایند
برنامه ریزی و مدیریت آموزشی در سیستم آمادی سازمان

حفظ و نگهداری

مرتبط ساختن برنامه های جبران خدمات کارکنان با عملکرد آنان جهت لحاظ نمودن
انگیزه و رضایت کارکنان در اجرای برنامههای جبران خدمات و اعطای مزایا (ازجمله اضافهکار،
پاداش و)...

ارزیابی عملکرد

بهره گی ری از خروجی های فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان در تصمیم گیریهای مربوط
به ارتقاء ،ترفیع و یا خاتمه خدمت کارکنان

بهکارگیری کارکنان

توجه به اصل بکار گیری کارکنان مناسب در پستهای مناسب در انتصابات و ایجاد شرایط
رشد و ترقی آنان در سیستم

رسیدگی به شکایات

استقرار سامانه نظام پیشنهادها و شکایات در سازمان جهت بهره مندی از نظرات و
پیشنهادها کارکنان ،شناخت عوامل نارضایتی و دغدغه های آنان

کارکنان
کارکنان
کارکنان

جدول ( )22پیشنهادهای مربوط با نوع آسیب های سوال سوم
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