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 حقوق و دستمزد تیر ی : مدازدهمیفصل  ❖

و نیرویی که کارکنان در جهت    زمان  وت  شود اما بر جبران خدمادهند ، حقوق و دستمزد پرداخت میبه کارکنان جهت جبران کاری که در سازمان انجام می  

باید جنبه انگیزشی نیز داشته باشد . بعنی باید سیستمی طراحی و اجرا شود که کارکنان را  شود که میکنند پرداخت و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می

   به عملکرد موثر تشویق نماید .

هایی وجود دارد یعنی منظور از دستمزد پرداختی است که مبنای آن محاسبه ساعت است و منظور از  تفاوتضمنا باید توجه داشت که بین حقوق و دستمزد  

ترین شیوه پرداخت  ترین شیوه پرداخت به کارگران بوده و حقوق متداول به عبارت دیگر دستمزد متداول   گیرد .هایی است که ماهانه صورت میحقوق پرداخت

 به کارمندان است . 

دارد. در   یو اجتماع  ی اقتصاد  یعادالنه و هماهنگ با روندها  ،یپرداخت منطق  ستمیس  یدر جهت طراح   یگام بزرگ  بیرق  یهاپرداخت سازمان  زانیم  یبررس

به    یابیکارمند  حلهدر مر  ا یو   باشدی م  بیرق  یهاکارمند به سازمان  وستن یمنجر به ترک سازمان توسط کارمند و پ  ردیانجام نگ  یمرحله به خوب  نیکه ا  یصورت

 . میخوریمشکل بر م

 های سیستم حقوق و دستمزد ویژگی ✓

 ش کافی باشد و نیازهای اولیه کارکنان را برطرف نماید.برای امرار معا (1

 ایجاد انگیزه نماید و باعث تشویق کارکنان به عملکرد بهتر شود.  (2

 اقتصادی و موثر باشد.  (3

 رقابت کند. های دیگر سازمان را قادر نماید تا با سازمان (4

 منطقی باشد و کارکنان منطقی بودن آن را بپذیرند.  (5

 منصفانه و عادالنه باشد. (6

 های سرپرستان و مدیران در طراحی حقوق و دستمزد:مسئولیت  ✓

 باشد. می  هایی مرتبط با شغل آنهابرای جبران وظایف و مسئولیت  ،شودحقوق و دستمزدی که به کارکنان پرداخت می -

 ها را گزارش تا شرح شغل به روز باشد. در شرح وظایف و مسئولیت  باید هر تغییراجرایی   سرپرستان و مدیران -

 باید نتایج حاصل از ارزشیابی مشاغل را مطالعه و درستی آن را تایید نمایند. -

 پیشنهاد افزایش و یاکاهش داده شود.  ،اگر پرداخت به برخی از مشاغل متناسب نیست -

 های تشویقی را در عملکرد کارکنان گزارش کنند.ها و پرداختآثار ناشی از اجرای طرح -

 نیاز به اضافه کاری را گزارش و نرخ عادالنه آن را پیشنهاد نمایند .  -

 مانع سوء استفاده از مزایایی شوند که به کارکنان اعطاء گردیده است.  -

 عف سیستم پرداخت را به مسئوالن مربوطه گزارش نمایند.نقاط قوت و ض -

 های سیستم پرداخت را برای کارکنان توضیح و به سواالت پاسخ و شکایات کارکنان را به اطالع مسئولین برسانند.ویژگی -

 دقت داشته باشند که پرداخت در سازمان با قوانین و مقررات دولتی در تضاد نباشد .  -

 طراحی سیستم حقوق و دستمزد مراحل مختلف   ✓

 تجزیه  وتحلیل شغل (1

 شرح شغل (2

 ارزشیابی شغل (3

 در صنعت  بررسی نرخ حقوق و دستمزدهای متداول  (4
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 تعیین نرخ پراخت  (5

 تعدیل و ترمیم سیستم پرداخت  (6

 ارزیابی تفاضلی حقوق و دستمزد (7

 بررسی قوانین و مقررات درون سازمانی (8

 پرداختبررسی قوانین و مقررات دولتی حاکم بر  (9

 تعیین حقوق پایه  (10

 کنید :در نمودار زیر مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد را مشاهده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی هایروش ✓

سهم هر شغل در موفقیت سازمان به آسانی میسر  گیری دقیق ، سهمی است که آن شغل در تحقق اهداف آن سازمان دارد اما چون اندازه ارزش نسبی یک شغل

گیری آن بتوانیم ارزش هر شغل را تعیین نماییم و در این رابطه متعیرهایی که معموال برای  ها و متغیرهای دیگری را پیدا کرد که با اندازه نیست باید شاخص

 کار می باشند .  شود شامل مسئولیت ، مهارت، تالش و شرایطارزشیابی شغل از آنها استفاده می

 برای ارزشیابی مشاغل چهار روش اصلی وجود دارند که عبارتند از : روش امتیازی، مقایسه عوامل، طبقه بندی و رتبه بندی.

و سپس از هر    شوندیم  ییکه در سازمان وجود دارند شناسا  یانواع مشاغل  خست،)ویژگی مهم این روش سادگی و سهولت آن است( ن    :یازیـ روش امت1

عوامل،    ن یاز ا  کیهر    ی هامجموعه   ریو بعد ز  گردندیانتخاب م  ی ابیارزش  ی برا  یدی کل  یهاو معموال نمونه   شودیشغل به عنوان نمونه انتخاب م  کیگروه،  

 .  ددگریمختلف مشخص م یاههر کدام سطح  یو برا  گردندیو انتخاب م ییشناسا

کمتر   ازیامت  ترت ی و هر چه کم اهم  ازیامت  نیشتری عامل ب  نیمهمتر  یبرا  بی و به ترت  ردیگیانجام م  یگذارب یها ضرمجموعه  ریز  نی ا  یدر مرحله بعد برا

شغل    یدیعوامل کل  ییـ شناسا3شغل از هر گروه به عنوان نمونه؛   کیـ انتخاب  2انواع مشاغل؛    ییـ شناسا1  که این مراحل به اختصار عبارتنداز:  میدهیم

 از؛ یامت ن ییـ محاسبه و تع6 ؛ یدیعوامل کل یازبندیامت ای یگذارب یـ ضر5از عوامل؛  کیهر یهارمجموعهیز ییـ شناسا4نمونه؛  

  یی هایرفع کاست یبرا  1926عوامل در سال  سهی مشاغل به روش مقا ی ابیرزش)ویژگی مهم این روش انعطاف پذیری آن است(  ا     عوامل: سهیـ روش مقا2

امت ادیگرد  یطراح  شد،یمشاهده م  یازیکه در روش  امت  نی. در  و    هارمجموعهیز  یعنیکوچکتر،    یبه اجزا  یدیعوامل کل  یازیروش برخالف روش 

بررسی قوانین و  

 مقررات درون سازمانی 

سندیکاها بررسی قوانین و مقررات 

 درباره شرایط و میزان پرداخت

تجزیه و تحلیل شغل  

منظور  مطالعه شغل به 

شناخت مشخصات و  

 ویژگی های اصلی آن 

 شرح شغل  

شرح وظایف و  

 های موجود درشغل مسئولیت 

 ارزشیابی شغل  

تعیین ارزش نسبی  

 مشاغل سازمان 

بررسی نرخ های حقوق و  

 متداول در صنعت  دستمزد

 تعیین نرخ پرداخت 

 ترسیم منحنی پرداخت- •

 تنظیم جدول پرداخت - •

تفاضلی حقوق و  ارزیابی 

 دستمزد  

تعیین گروه و پایه شغلی  

 کارکنان

بررسی قوانین و مقررات  

 دولتی حاکم بر پرداخت
 استانداردهای عملکرد 

حقوق 

 پایه 
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که این مراحل به اختصار عبارتنداز   گردندی م سهی مقا گریکدیبا  ما  یمستقبلکه مشاغل براساس عوامل مختلف،  شودینم ک یو تفک م یدرجات مختلف تقس

ـ 3.  دنگردیمبندی  و درجه   ستیل  ،    ییشناسا  ید یـ عوامل کل2گردد    سهیمشاغل با آنها مقا  ریمشاغل انتخاب و سا  نیشغل از ب  20تا    15  معموال بین  ـ1  :

جدول    یـ طراح5.  یالیر  ه ی و جدول سهم  ی دیدو جدول عوامل کل  سه یـ مقا4  گرددیم   نیعهریک از عوامل کلیدی در سیستم جاری ت  ی الیر  ه یجدول سهم

 .املعو سهیمقا

روش ساده و متداول، مشاغل در سازمان   ن یا  لهیوس)ویژگی مهم این روش کم هزینه،سادگی و سهولت استفاده آن است(  ب    مشاغل:  ی بندـ روش طبقه 3

  ی است که برا  ن یراه ا  ک ی.  مشاغل وجود دارد   یبند طبقه  یبرا یمختلف  یها. روشرندیگی قرار م  یبه خصوص  یشغل یهاو در گروه  شوندیم  ی بندطبقه 

  ساده، مه یمشاغل ساده، ن  یبندمثل دسته   ردیکه شغل با کدام گروه مطابقت دارد در آن گروه قرار گ  نیوشته شود. سپس بسته به ان  شرح گروه هر گروه  

 .یاحرفه ،یتخصص

شکل   نیمشاغل به ا  ینسب یبند. در واقع رتبه شوندیم  یابینسبت به هم ارزش  یفاکتور کل  کیروش مشاغل بر اساس   نیا  در  مشاغل:  یبندرتبه   روش  -4

:    مرحله دوم   /شغل  لیو تحل  ه یمرحله اول: تجزگیرد :  رتبه بندی در این روش طی چهار مرحله صورت می.  دیآیبه شمار م  ی ابیروش ارزش  نیترساده 

 . مشاغل یندبمرحله چهارم: رتبه  /سهیمقا اری: انتخاب مع مرحله سوم /مشاغل ی بنددسته

 حقوق و دستمزدهای متعارف در صنعت :مهمترین مشکالت بررسی  ✓

 شوند. های شغلی مناسبی برای بررسی انتخاب نمیگروه  •

 شوند. صنایع مناسبی برای بررسی انتخاب نمی •

 گردد توجه نشود.ها و مزایایی که ممکن است عالوه بر حقوق به کارکنان پرداخت میشود و به پاداشمعموال فقط اصل حقوق در نظر گرفته می •

 شود متناسب نیست. اندازه یا نوع سازمانی که برای بررسی انتخاب می  •

 اطالعات به روز نیست.  •

 اند مناسب نیستند. هایی که برای بررسی انتخاب شده سازمان •

 اند کافی نیستند. که برای بررسی انتخاب شده  های نمونه تعداد سازمان •

 اند . اظهار نظر نداشته  اطالعات از کسانی دریافت شده است که صالحیت کافی برای •

 کند. طرح تحقیق غلط است و مسایل و مشکالت دیگری وجود دارد که در مجموع ، اطالعات بدست آمده را از اعتبار ساقط می  •

 پرداخت ستمیسدالیل برابری در  ✓

وجود نداشته باشد   یاگر در صنعت هم برابر  نی و همچن  شود یم  یتیدر سازمان وجود نداشته باشد منشاء نارضا  یپرداخت برابر  ستمیکه در س  ی در صورت

 دارند. یبهتر یهاکه پرداخت  شوندیم ییهاباعث ترک خدمت کارکنان خوب سازمان شده و جذب سازمان

 پرداخت  ستمیس یطراحعوامل موثر در  ✓

 که عبارتنداز : با هم هستند   یاده ی چیروابط متقابل پ یدخالت دارند که دارا ی اریمتنوع بس یپرداخت عوامل ستمیس یطراح در

و اوضاع    یکارگر  ی کاهایو سند  هاه یدر صنعت، نقش اتحاد  جیکارکنان، سطح حقوق و دستمزد را  یمشاغل مختلف در سازمان، ارزش نسب  یارزش نسب 

 حقوق و دستمزد در نظر گرفته شوند.  ستم یس یدر طراح  دیهستند که با یکشور از جمله عوامل مهم  یاقتصاد

 ای  ارزشیابی مشاغل مدیریتی  و حرفه ✓

هدف اصلی در این نوع مشاغل پرداخت حقوق و مزایا در سطحی است که باعث جذب و استخدام نخبگان و ماندن در سازمان شود.  :  مشاغل مدیریتی  

 میزان حقوقی که به مدیران پرداخت می شود تابع دو عامل اصلی است :  
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 اهمیت و ارزش مشاغل مدیران برای سازمان (1

 در این مشاغل توان و شایستگی آنها در انجام وظایف و مسئولیت  (2

ای نیست و مسایل و مشکالت خاصی دارد . عوامل مهم در این مشاغل ، کنجکاوی،  ای کار ساده : تعیین حقوق و مزایا برای مشاغل حرفهای  مشاغل حرفه

گیری دقیق نیست ضمن اینکه تاثیر عملکرد متخصصان در عملکرد سازمان باشد که قابل اندازه قدرت تشخیص مسایل و حل آنها، نواندیشی و خالقیت می

از کنترل آنها است    تابع بعضا خارج  بسیاری است که  اغلب نمیعوامل  به همین دلیل  نتیجه تالش و فعالیت آنها را به طور مستقیم مشاهده و  و  توان 

 گیری کرد. اندازه 


