نظامهای حقوق و دستمزد چیست؟

ًظبم پ زداخت فؼبلیتی است کِ سبسهبًْب اس طزیك آى کبر افزاد را ارسیبثی هی کٌٌذ تب پبداضْبی پَلی ،غیز پَلی،
هستمین ٍ غیز هستمین را در چبرچَة همزرات لبًًَی ٍ تَاًبیی پزداخت خَد هیبى آًبى تَسیغ کٌٌذ.
ًظبم پزداخت ثب اّویت ضوزدُ هی ضَد ،سیزا هی تَاًذ :
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کبر جَیبى ثبلمَُ را جذة کٌذ.
کبرکٌبى خَة را ًگْذاری کٌذ.
کبرکٌبى را ثزاًگیشد.
پزداخت را ثزاسبس همزرات لبًًَی اًجبم دّذ.
ّذفْبی استزاتژیکی سبسهبًی را سبدُ ٍ ّشیٌِ ّبی ًیزٍی کبر را هْبر کٌذ.

تَاًوٌذی ًظبم پزداخت در جذةً ،گْذاری ٍ ثزاًگیختي افزاد ثستگی ثِ اّویتی دارد کِ هزدم ثزای پَل لبئل
ّستٌذ .پزداخت هستمین یب غیز هستمین ً ،یبسّبی گًَبگَى افزاد هختلف را ثزطزف هی کٌذ ،ثٌبثزایي اس درجبت
گًَبگَى اّویت ثزخَردار است .ثب ایي ّوِ  ،کبرکٌبى اغلت ثِ دالیلی غیز اس پَل توبیل دارًذ ثِ سبسهبًی
ثپ یًَذًذ ٍ در آى خذهت کٌٌذ .ثزخی اس اهکبًبت غیز پَلی کِ سبسهبى هی تَاًذ ثزای ایي افزاد فزاّن آٍرد
ػجبرتٌذ اس ضبى ٍ هٌشلت ضغلی ،اهٌیت ضغلی ،ایوٌی ،هسئَلیت ضغلی ٍ تٌَع کبری.
اس ػَاهل هْن هحیطی کِ تبثیزی اسبسی در ًظبم پزداخت دارًذ هی تَاى هالحظبت لبًًَی ،اتحبدیِ ّب ٍ ثبسار را
ًبم ثزد کِ ّز یک تبثیز خبظ خَد را دارد ً .ظبم پزداخت ًیش هبًٌذ سبیز فؼبلیتْبی هذیزیت اهَر کبرکٌبى ٍ
هٌبثغ اًسبًی اس لَاًیي هحلی ٍ هلی ٍ ّوچٌیي اس تصویوْبی کوسیَى حمَق ثطز تبثیز هی پذیزد .لَاًیٌی کِ
اغلت در ّز کطَری در سطح هلی ًبفذ است هسبئل ی چَى حذالل دستوشد  ،اضبفِ کبری ،ایبم تؼطیل ٍ پزداخت
ثزاثز را در ثز هی گیزد.
ثزای ارسیبثی اثز ثخطی ادارُ اهَر حمَق ٍ دستوشد ّذفْبی اصلی ّوچَى جذة کبرجَیبى تَاًوٌذ ،ثزاًگیختي
کبرکٌبىً ،گْذاری کبرکٌبى ضبیستِ ،سبدُ کزدى ّذفْبی استزاتژیک ٍ کٌتزل ّشیٌِ ّبی ًیزٍی کبر را ثبیذ در
ًظز گزفت .ثزای دستیبثی ثِ ایي ّذفْب ثبیذ کبری کزد کِ کبرکٌبى ثِ طَر کلی اس دریبفتْبی خَد خطٌَد
ثبضٌذ.
یؼٌی ثبیذ سطَح پزداخت در سبسهبى ثسیبر رلبثتی ثبضذ .ثزداضت کبرکٌبى هجتٌی ثز پزداخت تَام ثب هسبٍات در
سبسهبى ثبضذ ٍ ادارُ اهَر حمَق ٍ دستوشد ثِ درستی کبرگزداًی ضَد .ثِ ثیبى دیگز ضیَُ ّبی پزداخت ثبیذ
لَاًیي هلی ٍ هحلی حمَق ٍ دستوشد ٍ ًیش هالحظبت هزثَط ثِ ارسش تطجیمی هطبغل را رػبیت کٌذ .در ًتیجِ،
ثب همبیسِ سطَح پزداخت سبسهبى ثب سبیز سبسهبًْب ،ثب تحلیل اػتجبر رٍضْبی ارسضیبثی ضغل در آى ،ثب سٌجص
دیذگبّْبی کبرکٌبى اس پزداخت هٌصفبًِ ٍ پزداخت هجتٌی ثز ػولکزد ٍ ثب تؼییي سطَح پزداخت ّز یک اس افزاد
ثز پبیِ ّز ضغل ٍ ّوِ هطبغل هی تَاى هجوَػِ پزداختْبی سبسهبى را ارسیبثی کزد.
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