
 توانمندسازي منابع انسانیکنفرانس  هفتمین دوره                           مطالعه مورد موضوع              بنیاد توانمندسازي منابع انسانی ایران                   
 

 1 چالش هاي محیطی و رهبري منابع انسانی :موضوع مورد

  چالش هاي محیطی و رهبري منابع انسانی

  شرکت مواد غذایی ابهر رود

نفر پرسنل  492این شرکت . ویت، کیک و نوشیدنی هاي متنوع در سطح ملی استکذایی ابهر رود تولید کننده انواع شکالت، بیسغشرکت مواد 
و بسته بندي و توزیع فعال ) خط تولید  شکالت، بیسگویت، کیک و نوشیدنی ها (درصد در بخش تولیدي 67دارد و از بعد ساختار سازمانی 

  .اد حضور دارندزمایشگاه و ستآهستند و مابقی در امور فنی، طراحی محصول،کنترل کیفیت ، 

تراکم تحصیالت رسمی در سطح دیپلم و فوق دیپلم است و از استان هاي  ،بر اساس نوع فرایندها و فن آوري بکار گرفته شده
ساله است و همین امر  15این شرکت داراي سابقه کار . در این شرکت شاغل هستندافرادي ) مازندران /آذربایجان/همدان/قزوین/گیالن(اطراف
درصد  15هر شیفت  در. هستندکار مشغول بشیفت  2درضمن افراد در  .دبه میانسالی نزدیکتر گرد که سنوات کاري و سن افراد هشدباعث 

   .مدیر ارشد و میانی این شرکت از مهندسان تحصیل کرده شهر هستند .ها تشکیل می دهندخانمشاغلین را 

کاري زیاد براي کارکنان مقدور است و همچنین هزینه هاي ایاب و ذهاب و در از آنجا که کارکنان در شهر ابهر ساکن هستند امکان اضافه 
روند خروج  .استو قابل مقایسه با رقبا نیز موع هزینه هاي کارکنان باال نیست هرچند سطح درآمد کارکنان از متوسط درآمد منطقه باالتر مج

  .کارکنان از شرکت بشدت کند و تمایل براي این امر بشدت محدود است

  :ساختار سازمانی این شرکت عبارت است از

  

  

  

    

  

  

  

  

واحد تحقیق و توسعه در . به جهت فشار ارگان هاي دولتی این شرکت از تجهیزات مدرنی براي کنترل کیفیت مواد غذایی استفاده می نمایند
 رکترا شناسائی نموده و فرایند تولید آن را در ش صوالتیندارد و اعضاي هیئت مدیره بر اساس بازدید هاي برون کشوري خود محشرکت وجود 

  .است شکل گرفتهبدین دلیل چالش هایی در تولید و دستیابی به اهداف مورد نظر . توسعه می دهند

  سهامداران
 اعضاي هیئت مدیره

 مدیر تولید

 مدیرعامل

 و مالی امور اداري کنترل کیفیت

 5تا  1خط 

 نت

 حسابداري آزمایشگاه

 نگهبانی

و  کارگزینی
 آموزش

 فروش

 بازاریابی

 توزیع

 تدارکات

 روابط عمومی

 ---- 
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 2 چالش هاي محیطی و رهبري منابع انسانی :موضوع مورد

کاهش : ضرورت هاي جدیدي به این شرکت تحمیل گردیده است، از قبیل ،با ورود محصوالت ترکیه و در سال هاي اخیر محصوالتی از چین
  ).فشار ارگان هاي نظارتی( قیمت، تنوع محصوالت، افزایش کیفیت

گزارش شده است که اگر حجم واردات را هم به آن اضافه کنیم این رقم به  1390میلیارد تومان در سال  490حجم فروش این صنایع در کشور 
داداش زاده، آیدین، : درصد رسید که رقباي اصلی آن عبارت بودند از  21که سهم بازار این شرکت در همان سال به  رسدمیلیارد تومان می  720

  .عسل، محصوالت ترك  شیرین

قابل   دستیابی به اهداف مورد نظر جاري سازي و اثربخشی سیستمهاي الزم  برايقابل ذکر است که در این شرکت فرایندي براي اطمینان از 
یت ارشد دیرنظام پاداش بر اساس صالحدید م. و همچنین برنامه جامعی از اهداف و مسیر دستیابی به آن تدوین نگردیده است شناسائی نیست

 .ارگان هاي حاکمیتی است نامه هاي شکایتیبه کارکنان اعطا می گردد و دغدغه ذهنی مدیران بر کسب درآمد و جلوگیري از 

  : پیش فرض ها 

 تورم در جامعه ثابت است •

 درصدي در کشور 4رشد اقتصادي  •

 .زیست محیطی سازمان را آزار می دهد فشارهاي •

 در کشور رو به گسترش است تمایل به خرید محصوالت خارجی •

 در کشور بدلیل پهناور بودن آنمحصوالت پیچیدگی توزیع  •

 ن انرژيشدگران روند  •

 چنین محصوالتی در کشورروند گسترش بازار بدلیل مصرف باالي جامعه از  •

 ذائقه ایرانی با محصوالت خارجی هماهنگی کمتري دارد •

  

 .نقش مدیران ارشد با تمرکز بر منابع انسانی را توضیح دهید ،براي حل چالش ها


