
عات بیشتری در رابطه با به فرآیند گزینش مناسب ترین افراد جهت پست ها از گروه متقاضیان کار، انتخاب گفته می شود. در هر مرحله از این فرآیند اطال

ممکن است متقاضی شغل در اختیار اداره استخدام قرار خواهد گرفت که سبب خواهد شد در تطبیق با شغل امکان پذیرش دواطلب مشخص شود. در این مراحل 

سازمان بیشتر باشد امکان انتخاب مناسب تر  از شیوه ها، ابزار و وسایل جهت شناسایی توان دواطلب استفاده گردد. بدیهی است که هر چه متقاضیان شغل در

 توسط سازمان بیشتر خواهد بود. 

شناسی، طالع  چون ارزیابی توانایی یک انسان کار مشکلی است توصیه می شود که از سحطی نگری و استفاده از روش های شبه علمی مانند جمجه شناسی، قیافه

حل مختلف در فرآیند انتخاب این است که اوالً توان غلبه داوطلب بر موانع مختلف و استقامت و صبر او بینی و غیره پرهیز گردد. هدف ایجاد رویه ها و مرا

ر مدیریت به این موارد بی شناخته گردد. ثانیاً بررسی مجموعه توانایی افراد شناخت کامل تری را از توانایی دواطلب در اختیار استخدام کننده قرار خواهد داد. اگ

رای نتایج ناشی از انتخاب خود مطمئناً با افرادی مواجه خواهد شد که فراتر یا فروتر از سطح تعیین شده هستند. ضمن آنکه هزینه گزافی را ب توجه باشد در

ذارد از این رو گانتخاب این افراد متحمل شده است و اینکه هر داوطلب استخدامی پس از استخدام ممکن است با رفتار خود اثر خوب و یا بد نیز بر سازمان ب

 رعایت مراحل انتخاب و استفاده از وسایل و ابزار استاندارد توصیه می شود:

( برگ عدم سوء پیشینه و بررسی 6( مصاحبه ؛ 5( آزمون های استخدامی ؛ 4( فرم درخواست ؛ 3( مصاحبه اولیه ؛ 2( حضور فرد داوطلب در اداره استخدامی ؛ 1

 ( پذیرش، توجیه و به کارگماری. 9( آزمایش های پزشکی ؛ 8تخدامی و سرپرستان ؛ ( انتخاب توسط اداره اس7سوابق ؛ 

 : جبران خدمات  7فصل 

 نظام پرداخت: 

ه عنوان حقوق و نظام پرداخت فرآیندی است که سازمان ها از طریق آن کار افراد را ارزیابی نموده تا متناسب خدمات آنها پاداش های پولی و غیرپولی را ب

 و در مفهوم عام تر یعنی جبران خدمات به آنها پرداخت نماید.دستمزد 

ا تالش و توانای جبران خدمات به معانی مختلف تعبیر می گردد. کارکنان، جبران خدمات را نتیجه تالش ها یا پاداش کار برجسته می دانند، کارفرمایان آن ر

ن خود نسبت می دهند. اغلب افراد جبران خدمات را به حقوقی که بابت کار دریافت های خود در بازگشت سرمایه گذاری و یا آموزش و تحصیالت متخصصا

 می گردد، تعبیر می نمایند. بنابراین آن یک عامل مهم و تعیین کننده در رفتار اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد. 

به آن معتقد هستند این است که جبران خدمات یک نوع هزینه عمده  مدیران در مورد جبران خدمات دو دیدگاه دارند: اولین دیدگاه که اغلب مدیران نیز

درصد هزینه های عملیاتی محسوب می شود و صرفاً به همین دلیل ضرورت دارد که  51عملیاتی است. این نوع هزینه ها در بسیاری از سازمان ها بیش از 

ان یک هزینه نیز می توان بر رفتار و طرز برخورد کارکنان تأثیر بگذارد. پرداخت پرداخت به صورت خیلی حساب شده صورت گیرد، به عالوه پرداخت به عنو

درآمدتر  ممکن است بر تصمیمات کارکنان در درخواست یا تقاضای یک شغل، ادامه همکاری، بهره وری بیشتر کار، یا تقبل آموزش بیشتر برای یک شغل پر

اعمال شود ممکن است باعث شود کارکنان تالس خود را کاهش داده و به دنبال کار دیگری باشند و یا به  تأثیر بگذارد. اگر پرداخت به صورت غیر عادالنه ای

ه صورت عضویت اتحادیه های کارگری درآیند. تأثیر این عوامل بر گرایش ها و رفتارهای کاری کارکنان یکی دیگر از دالیلی است که ضرورت پرداخت ب

د از این رو در تعریف جبران خدمان می توان گفت: جبران خدمات عبارت است از همه شکل های پرداخت مالی و غیر مالی مناسب و منصفانه را مطرح می ساز

 که در ازای خدمات محسوس کارکنان توسط آنها دریافت می شود. 

 انواع جبران خدمات: 

رداخت های تشویقی( یا به صورت غیر مستقیم و به واسطه خدمات و جبران خدمات ممکن است مستقیماً به صورت پول نقد دریافت شود )حقوق ، مسکن ، پ

ارکنان به صورت فوایدی که در اختیار آنان قرار می گیرد )بازنشستگی ، بیمه ، بهداشت ، مرخصی (. این تعریف از سایر پاداش ها و عوایدی که ممکن است ک

و محسوس بودن نتیجه انجام کار، انتخاب موقعیت های ادرای و شبیه این موارد دریافت نمایند، ارتقا و پیشرفت، قدردانی و تقدیر برای انجام کارهای برجسته 

 ممکن است.  مستثنی می باشد. چنین عواملی به هر حال ممکن است بخشی از نظام پاداش یک سازمان باشند. اداره کردن همه این پاداش ها با جبران خدمات



 عوامل خارجی مؤثر بر جبران خدمات: 

لیات، سیاست های پرداخت ممکن است از شرایط اقتصادی که یک کارخانه با آن مواجه است یا شخصی که در ان کار می کند و خط مشی های کارخانه، عم

خت ارزیابی شوند شامل: ارتباطش با اتحادیه ها و انواع افرادی که با آن همکاری می کنن تأثیر پذیرد. متغیرهای مهم محیطی خارجی که بایستی در رابطه با پردا

 اقتصاد ؛ مقررات دولتی ؛ منابع و قدرت اتحادیه های کارگری است. 

( تفاوت در رفتارهای شغلی 3( تفاوت در سازمان ها ؛ 2( تفاوت در ویژگی ها و خصوصیات کارکنان ؛ 1عوامل تعیین کننده ممکن در سیاست های پرداخت: 

 ( تفاوت در اتحادیه ها. 6تفاوت در موقعیت های بازار کار ؛ ( 5( تفاوت در ماهیت کار ؛ 4کارکنان ؛ 

بردهای سازمان، قبل از اخذ تصمیم در مورد پرداخت باید عوامل متعددی در داخل سازمان مورد مالحظه قرار گیرد، از جمله این عوامل می توان اهداف و راه

 ع مهارت های مورد نیاز برای انجام کار و چگونگی عملکرد کارکنان را نام برد. سیاست ها، فرهنگ و نوع کاری را که باید صورت گیرد و همچنین نو

 تصمیمات جبران خدمات به سازمان و محیط آن بستگی دارد. 

 مراحل راهبردی پرداخت: 

 تصمیمات پرداخت می تواند به وسیله یک مرحله راهبردی در یک سازمان هدایت شود. 

 از: تولد ؛ رشد باال ؛ بلوغ ؛ ثبات ؛ رکود ؛ تجدید حیات.  شش مرحله راهبردی پرداخت عبارتند

 نیازهای کارکنان:

الت جدید، این واقعیت که کارمندان تفاوت دارند، نظام های پرداخت را متأثر می سازد و فرد کارمند را با اهداف سازمان، مسزان سرمایه گذاری محصو

ت محصول را معین می سازد و حقوق دریافتی کارمند و یا کارگر را مشخص می سازد. عمده محدودیت عملکرد و ترکیب مونتاژ به هم پیوند می دهد و کیفی

 نظام های پرداخت فعلی در نادیده انگاشتن نیازها یا نگرش ها و عملکرد افراد است. 

کارکنان با توجه به مزایا و دیگر موارد جبران  مورد ذیل برای کارکنان می باشد: چگونگی انتخاب و تدارک 4به طور غالب تصمیمات جبران خدمات شامل 

یری؛ خدمات است؛ چگونگی حفظ کارکنان با توجه کردن به نیازهای مالی و رفاهی آنها؛ چگونگی عرضه فرصت ها به کارکنان جهت مشارکت در تصمیم گ

برنامه متنوع و گسترده جهت کارکنان الزم است تا آنها تمایل  چگونگی ارائه آیین دادرسی جهت حل مشاجرات و مجادله کارکنان در محیط عام، بنابرانی یک

 به کسب اهداف نشان دهند. از این رو نظام جبران خدمات به طور مستمر باید مورد ارزیابی قرار گیرد. 

 تعیین اهداف جبران خدمات: 

 ( خط مشی هایی که مبانی نظام پرداخت را شکل می دهد. 1

 مدیریت جبران خدمات را نشان می دهد.  ( نگرش که ابزار و روش های2

 ( اهداف جبران خدمات یا نتایج رضایت بخش. 3

 روند پرداخت

 خط مشی گذاری و مفاهیم فنون جبران خدمات اهداف جبران خدمات

 

 تعادل

 اثربخشی

 قابلیت رقابت خارجی تعریف بازار بررسی بازار خط مشی سطوح پرداخت

 ثبات داخلی تجزیه و تحلیل شغل شرح شغل ارزشیابی شغل ساختار پرداخت

 مشارکت کارمند مبنای ارشدیت مبنای عملکرد دستورالعمل افزایش پرداخت برنامه های تشویقی

 ماهیت اداره برنامه ریزی بودجه بندی ارتباطات ارزیابی

 اثربخشی بر مبنای ویژگی های زیر تعریف می شود: بهبود بهره وری و کنترل هزینه های کار. 



یق و شایسته و اغلب این دو مورد در اظهارات کارفرما مبنی بر اهداف پرداخت مانند تسهیل عملکرد سازمان، کنترل هزینه های کار، جذب و حفظ کارکنان ال

 ای کارکنان بیان می شود. پاداش دادن به مشارکت ها و عملکرده

ب برای یک کار برابر حقوقی یکی از اهداف اساسی و زیربنایی نظام پرداخت است. اظهاراتی مانند رفتار مناسب با همه کارکنان یا یک پرداخت روزانه مناس

 ارکنان و نیازهای کارکنان تمرکز دارد. روزانه مناسب اهمیت برابر ا منعکس می نماید. هدف برابری بر تشخیص تصمیمات پرداخت و نیز مشارکت ک

 شود.  قابلیت رقابت خارجی: قابلیت رقابت خارجی به چگونگی موقعیت های یک کارفرما و پرداخت هایش نسبت به چگونگی پرداخت سایر رقبا مربوط می

 ثبات داخلی )تعادل داخلی(: ثابت داخلی به مقایسه میان مشاغل یا سطح مهارت های داخل یک سازمان اشاره دارد. 

 روش در تعیین سطح پرداخت: هدایت رقابت ؛ هماهنگی در رقابت ؛ مطابقت با آنچه دیگران پرداخت می کنند.  3

تمرکز دارد. تعدادی از متخصصان جبران خدمات اظهار می نمایند که ساختار پرداخت منصفانه با  ساختار پرداخت بر رابطه میان ادراک کارکنان و رفتار کاری

 هر چیزی از جمله اقدام کارکنان به اعتصاب و نارضایتی مربوط است. 

 نظریات حقوق و دستمزد: 

رضه و تقاضا محاسبه و تعیین می گردد. یعنی هرگاه عرضه کاال از ( نظریه عرضه و تقاضا: بر اساس این نظریه، حقوق و دستمزد عامالن کار بر اساس قوانین ع1

مهارت های آنان  تقاضای آن بیشتر شود، قیمت کاال کاهش می یابد و چنانچه بالعکس باشد، قیمت ها افزایش می یابد. طبق این نظریه با نیروی کار و تخصص و

 هی به نیازهای انسانی و مهارت ها و تخصص های آنان نمی شود. مانند کاال و خدمات برخورد می شود و در واقع هیچ گونه توج

به هنگامی  ( نظریه قدرت پرداخت: طبق این نظریه حقوق و دستمزد کارکنان یک سازمان بر اساس توان پرداخت آن سازمان، محاسبه و تعیین می گردد یعنی2

وردار باشد، سازمان حقوق و دستمزد باالیی را برای کارکنانش در نظر می گیرد و در که سازمان از وضعیت مالی خوب و در نتیجه قدرت پرداخت باالیی برخ

 مواقعی که سود و منفعت سازمان به دالیلی چند کاهش می یابد حقوق کمتری برای کارکنان در نظر گرفته می شود. 

مریکا مورد توجه قرار گرفت. مطابق نظریه کارایی، سطح ( نظریه کارایی: این نظریه در سال های پیش از جنگ جهانی دوم، به خصوص در کشور آ3

درت پرداخت دستمزدهای یک مؤسسه به نسبت افزایش کارایی کارکنان و بازدهی کار آنان باید تغییر کند. نظریه کارایی با نظریه های عرضه و تقاضا و ق

 ه هنوز یک معیار صحیح و دقیق برای اندازه گیری کارایی کارکنان تهیه نشده است. ارتباط نزدیک دارد. تنها ایراد مهمی که به این نظریه وارد شده، آن است ک

دارد و همه ساله  ( نظریه هزینه زندگی: این نظریه بیان می دارد که بین سطح حقوق و دستمزد پردختی به عامالن کار و هزینه های زندگی رابطه نزدیکی وجود4

متناسبی با میزان تورم به حقوق و دستمزد کارکنان افزوده می گردد. به عبارت دیگر هر قدر هزینه زندگی به موازات  هر چه میزان تورم افزایش می یابد، درصد

ایبی همچون نبودن افزایش سطح قیمت ها باال رود، به همان نسبت از ارزش حقیقی حقوق ها و دستمزدها کاسته می شود. از این نظریه با توجه به دارا بودن مع

ت و ... شخص برای محاسبه حقوق و دستمزد پایه، عدم مقبولیت احتمالی محاسبه نرخ تورم، باال بودن نرخ تورم، مختل نمودن نظام شایستگی در پرداخفرمول م

 نمی توان در بلند مدت استفاده قطعی از آن برای مبارزه با آثار تورم، بالمانع است. 

ردو ارائه شده است. در این تئوری یک سطح معاش دستمزد در نظر گرفته می شود. این تئوری بیان می کند ( تئوری معاش: این تئوری توسط مالتوس و ریکا5

د، این که در کوتاه مدت سطح دستمزد ابتدا در باالی سطح معاش سیر صعودی داشته سپس حالت کاهش پیدا کرده تا جاییکه زیر سطح معاش قرار می گیر

کاهش جمعیت نیروی کار می شوند را تحریک می کند، چنین افزایش و کاهش در جمعیت نیروی کار، سطح دستمزد را باال  نیروهایی را که سبب افزایش و یا

 و پایین برده و در بلند مدت به یک سطح معاش متوسط منتج می شود. 

را به دو طریق می توان باال برد: افزایش در مجموع سرمایه  ( تئوری سرمایه ای دستمزد: این تئوری توسط استوارت میل بیان شد. بر اساس این نظریه دستمزدها6

می توان دستمزدها های به کار گرفته شده در استخدام کارگران ؛ کاهش تعداد متقاضیان شغل در امر استخدام. این تئوری همچنین بیان می کند که به دو طریق 

 خت به کارگران ؛ افزایش تعداد کارگرانی که بایستی به آنها پرداخت صورت گیرد. را پایین آورد: کاهش سرمایه های اختصاص داده شده در امر پردا

 رد. پس نتیجه می گیریم که دستمزد بستگی به تناسب بین تعداد جمعیت کارگری، و سرمایه یا دیگر وجوه اختصاص داده شده به خرید نیروی کار دا



همیشه دستمزدها در کوتاه مدت و آن هم تا حدی به وسیله چانه زنی بین کارگر و کارفرما تعیین می ( تئوری چانه زنی دستمزد: این تئوری بیان می کند که 7

 شوند. در مراحل اولیه صنعتی شدن، افراد به تنهایی چانه می زدند ولی بعدها فرآیند چانه زنی به صورت گروهی شکل پیدا کرد. 

ی نیروی کار همانند توانایی های ذهنی و فیزیکی و .. متمرکز می شود. این داده ها را می توان همان ( تئوری سرمایه گذاری دستمزد: این تئوری بر داده ها8

رد هر چه سرمایه سرمایه گذاری فرد برای انجام کار دانست حال اگر دستمزدها را نرخ بازده سرمایه گذاری های یک فرد فرض کنیم، بنابراین می توان قبول ک

 باشد، دستمزدش نیز بیشتر است.   گذاری های یک فرد بیشتر

پیامد ؛ انتظار کوشش عملکرد. این تئوری بیان می کند که اگر ادراکات باال  –مفهوم اساسی را در بر دارد: ارزش ؛ انتظار عملکرد  3( تئوری انتظار: این تئوری 9

د سیستم جبران مثبت باشد، باعث برانگیخته شدن فرد در جهت اهداف سازمان می شود و نیز این ادراکات در افراد نسبت به هم متفاوت بوده که این می توان

 خدمات را تحت تأثیر قرار دهد.

 ستمزد: کارکنان کلیه دریافتی های خود از سازمان را تحت تأثیر ادراک از نسبت دریافتی خود از سازمان به نسبت داده هایی که به سازمان( تئوری برابر د11

ی در بیشترداشته و همچنین مقایسه این دریافتی ها با دریافتی سایر کارکنان سازمان می سنجند. آنان در صورت احساس عدم تبعیض با حالت رضایتمندی 

تم جبران خدمات خدمت اهداف سازمان قرار می گیرند. اما اگر احساس تبعیض نمایند دست به تسامح و پرخاشگری و تعلل و ... می زنند. حال سازمان باید سیس

 استه نشود. را بر اساس شایستگی و سنوات خدمت طراحی کند تا افراد احساس تبعیض و بی عدالتی نکنند و در نتیجه از عملکرد مثبتشان ک

گاهی اوقات ( تئوری حداقل دستمزد: حداقل دستمزد به مقدار دستمزدی اطالق می شود که یک کارفرما بایستی حتماً برای یک شغل معین در نظر بگیرد که 11

به پرداخت حداقل دستمزد باشند. حال ممکن است بعضی از کارمندان خصوصاً نوجوانان از نظر اقتصادی برای کارفرمایان جذاب نباشند ولی کارفرمایان مجبور 

کارفرما افراد بیشتری  اگر حداقل دستمزد افزایش یابد، بیکاری افزایش یافته و این می تواند از میزان حقوق و دستمزد بکاهد. اگر این حداقل دستمزد کاهش یابد

 را به استخدام درآورده که در نتیجه باعث افزایش نرخ دستمزد می شود. 

 قوق و دستمزد: طرح های ح

این طرح در  الف( طرح زمانی: در اینگونه طرح ها، زمان مأخذ حقوق و دستمزد است و معموالً دستمزدها بر حسب ساعت، روز و یا هفتگی تعیین می گردند.

 ن همیشه ثابت است. بخش عمومی )دولتی( بیشتر مورد استفاده قرار میر گیرد)معموالً ماهیانه(. میزان حقوق و دستمزد بر حسب واحد زما

 عیب این طرح؛ اختالف قائل نشدن بین کارکنان فعالی و بی عالقه و در واقع مالک نبودن کارایی. 

اشته و در آن ب( طرح تکه )پاره( کاری: در این طرح، مأخذ دستمزدها میزان محصول تولید شده یا کار انجام شده می باشد که آن بیشتر در صنعت کاربرد د

 تقیمی بین دستمزد و کار وجود دارد. این گونه طرح ها را طرح های کارمزدی نیز می نامند. همبستگی مس

 عیب این طرح؛ کیفیت فدای کمیت می گردد. فرسودگی زودرس کارکنان و استهالک ماشین آالت را در پی دارد. 

لت آن را طرح مشترک می گویند. طبق این طرح برای انجام کار خاصی بر ج( طرح استاندارد: در این طرح، زمان و میزان کار هر دو مورد نظرند و به همین ع

 اساس اندازه گیری های دقیق، استاندارد زمانی تهیه می گردد. 

 عیب این طرح؛ برای کارمندانی که کمتر یا بیشتر از استاندارد تولید کنند راه حلی ندارد. در پاسخ به این عیب دو طرح زیر مطرح شدند: 

اشد، ولی به دو: طبق این طرح اگر کارمند بیش از حد استاندارد تولید کند، اضافه کارمزد به او تعلق می گیرد که باید معادل واحدهای اضافی تولید ب* طرح بی

 درصد بقیه بین سرپرستان و سایر کارکنان تقسیم گردد.  25درصد این دستمزد به کارمند پرداخت شود و  75عقیده بیدو باید 

 درصد معروف است، نصف دستمزد مربوط به وقت صرفه جویی شده به متصدی مربوطه پرداخت می شود.  51الزی: طبق این طرح که به طرح * طرح ه

زد د، حقوق و دستمطرح روکر: این طرح بین بهره وری نیروی کار و میزان تولید همبستگی ایجاد می کند. در این طرح الزم است همه ساله به نسبت افزایش تولی

 کارکنان افزوده شود. 

 عیب این طرح؛ مشکل پیدا کردن رابطه دقیق بین بهره وری نیروی کار و میزان دستمزد است. 




