ﺑرﻗرار ﮐردن ﯾﮏ طرح ﭘرداﺧت
ﮐﻧﺗرل ﭘرداﺧت ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﻣدﯾرﯾت ﯾﮏ ﮐﺳب و ﮐﺎر اﺳت .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم رﺳﻣﯽ ﮐﻧﺗرل ﭘرداﺧت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد،
اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺧﺎرج ﮐﺎرﻣﻧدان ،ﺑﮭﺗر ﮐردن روﺣﯾﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ،و ﮐﺎھش ﮔردش ﻧﯾروی ﮐﺎررا ﮐﻧﺗرل ﮐﻧد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ "طرح ﭘرداﺧت" ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد؟
ﯾﮏ طرح ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣدﯾرﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧود و اﻧﺟﺎم ﮐﺳب و ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن طرح ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣوارد
زﯾر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد:
•

اﺳﺗﺧدام
ﻣﺣدوده ﭘرداﺧت ﻧرخ ھﺎی رﻗﺎﺑﺗﯽ اﺳﺗﺧدام را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺟذب ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺟدﯾد ﺷود.

•

ﺣﻔظ ﮐردن
طرح ھﺎی ﻋﻣﻠﮑرد و اﻓزاﯾش ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﺗوﺳﻌﮫ ﺣرﻓﮫ ای در ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ را ﺑﮭﺑود
ﺑﺧﺷد.

•

اﯾﺟﺎد اﻧﮕﯾزه
طرح ھﺎی ﭘرداﺧت ﻣﺷوق ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزه ﯾﺎ ﭘﯾﺷرﻓت در ﺷرﮐت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد رﺳﻣﯽ ﮐﻧﺗرل ﭘرداﺧت ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎ و ﮐﺳور دوﻟﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
اﺳﺗﺧدام ﺟﻣﻊ آوری ﺷده اﺳت.

ﺗوﺳﻌﮫ و ﻧﺻب ﯾﮏ طرح
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﭘرداﺧت ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای ﺷﻣﺎ وﻗت و ﺧرج زﯾﺎدی را درﺑر ﺑﮕﯾرد .ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ھﻧﮕﺎم ﺑرﻗرار ﮐردن طرح ﮐﻧﺗرل ﭘرداﺧت در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد درﯾﺎﻓت ﭘذﯾرش ،درک و ﺣﻣﺎﯾت ﻣدﯾران و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎﺳت.
ﻗدم ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑرای ﺑرﻗرار ﮐردن ﯾﮏ طرح ﭘرداﺧت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ﺗﻌرﯾف ﻣوﻗﻌﯾت
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﺎﻏل
ﻗﯾﻣت ﮔذاری ﻣﺷﺎﻏل
اﻧﺟﺎم طرح
ﻣطﻠﻊ ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﺑﺎره طرح
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﮐﻧﺎن

1 888 576-4444 l 514 496-4636
infoentrepreneurs.org l acclr.ca l ccmm.ca
Acclr, par le biais de son service d’intelligence d'affaires, reçoit le soutien
financier de Développement économique Canada pour les régions du
Québec et est membre du Réseau Entreprises Canada.
Acclr, through its business intelligence department, receives financial support from Canada
Economic Development for Quebec Regions and is a member of the Canada Business Network.

ﻗدم  :1ﺗﻌرﯾف ﻣوﻗﻌﯾت
اوﻟﯾن ﻗدم ﺑرای ﺑرﻗرار ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ ،آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑرای ھر ﮐﺎری اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺧودﺗﺎن ﺑﺗواﻧﯾد اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﻧوﯾﺳﯾد ،اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳوال ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺷﺎﻏل ﺧود را ﺷرح
دھﻧد و آن ھﺎ را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺷرح ﺷﻐل ﻣﻌﻣوﻻً ﺷﺎﻣل:
•
•
•
•
•

ﻋﻧوان ﺷﻐﻠﯽ
ﮔزﻟرش رواﺑط
ﻣﺷﺧﺻﺎت
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ
ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ) ﺗﺣﺻﯾﻼت ﯾﺎ آﻣوزش ھﺎی رﺳﻣﯽ ،ﺗﺟرﺑﮫ و ﺳﺎﺑﻘﮫ ،ﺷراﯾط ﮐﺎری ﻏﯾر ﻣﻌﻣول(

ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ،ﺷرح ﺷﻐل ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣوارد زﯾر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد:
•
•
•
•

اﺳﺗﺧدام و آﻣوزش دادن ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﺗﻐﯾﯾر وظﺎﯾف در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗطﺎﺑق اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﺧدام و ﻗواﻧﯾن ﻧرخ ﭘرداﺧت
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑر ﻣﺑﻧﺎی وظﺎﯾف ﺗﻌﯾﯾن ﺷده

ﻗدم  :2ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﺎﻏل
ﯾﮏ روش ﺧوب ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ  100ﮐﺎرﻣﻧد ﯾﺎ ﮐﻣﺗرﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﭘﺎﯾﮫ رﺗﺑﮫ ﺑﻧدی اﺳت .ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از
اﯾن ﻧوع روش ھﺎ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرﺣﺳب ﻣﺷﮑﻼت و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎ رﺗﺑﮫ ﺑﻧدی ﻣﯽ
ﮔردﻧد.
ﭘس از رﺗﺑﮫ ﺑﻧدی ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ،ﻗدم ﺑﻌدی ﮔروه ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در ھدف و ﻣﺳﺋوﻟﯾت در ﯾﮏ رده ﭘرداﺧت
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﭘس از ﻣرﺗب ﺳﺎزی ﻧوع ﮐﺎر ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﮔروه ھﺎرا در ﯾﮏ ﺳری از ﺳطوح ﭘرداﺧت از ﺑﺎﻻﺗرﯾن
ﺳطﺢ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن ﺳطﺢ ﻗرار دھﯾد.
ﺗﻌداد ﺳطوح ﭘرداﺧت ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﮐل ﺗﻌداد ﻣﺷﺎﻏل و ﻧوع ﮐﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻣﺎ دارد .ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﺎ ﮐﻣﺗر از  100ﺷﻐل
ﻣﻌﻣوﻻً ﻓﻘط اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ  10ﺗﺎ  12ﺳطﺢ ﭘرداﺧت دارد.

ﻗدم  :3ﻗﯾﻣت ﮔذاری ﻣﺷﺎﻏل
ﻧرخ ﭘرداﺧت
ﺑرای اﻓزاﯾش ﯾﮏ دﻻردر ھر ﯾﮏ از ﺳطوح ﭘرداﺧﺗﯽ ﺗﺎن ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺟﺎری ﺑرای ﮐﺎرھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ در
ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز را از ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﭼون اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎی ﻋﻣده ای ﮐﮫ
در ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎ ﻗرار دارﻧد ،ﯾﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت آورﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺟﻣن ﺗﺟﺎری ﺗﻌﻠق دارﯾد ،آﻧﮭﺎ ﻧﯾز
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﻧد اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد اﺳﺗﺎﻧدارد ﺳطﺢ ﭘرداﺧت ﺑرای ﻣﺷﺎﻏل ﻣﺧﺗﻠف در ﺻﻧﻌت ﺷﻣﺎ ﻓراھم آورﻧد .ﺑﮫ ﺧﺎطر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﺎن ﺣد اﻗل دﺳﺗﻣزد ی را ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت ﺑﭘردازﯾد.
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ھﻧﮕﺎم ﺗﺣﻘﯾق در ﺑﺎره ﻧرخ ﭘرداﺧت در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود ،اطﻣﯾﻧﺎن ﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﺷرح وظﺎﯾف را ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد ﻧﮫ ﻋﻧﺎوﯾن ﺷﻐﻠﯽ را.
ﻋﻧﺎوﯾن ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ در ﻣورد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﻐل ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ
وﺟود دارد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﯾﮏ ﻧرخ ﭘرداﺧت در دﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺣد ﻣﺗوﺳط ﯾﮏ ﻧرخ را ﺑرای ھر ﺷﻐل ﺣﺳﺎب
ﮐﻧﯾد و آن را روی ﯾﮏ ﮐﺎرﺑرگ وارد ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل:

ﺳطﺢ ﭘرداﺧت

ﺣد ﻣﺗوﺳط

ﺷﻐل

1

ﮐﺎرﻣﻧد دﻓﺗری  -ﺗﺎﯾﭘﯾﺳت

 574دﻻر

2

ﺗﻧدﻧوﯾس

 635دﻻر

3

ﮐﺎرﻣﻧد ﭘرداﺧت ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣزدھﺎ

 687دﻻر

4

ﻣﻧﺷﯽ

 723دﻻر

5

ﮐﺎرﻣﻧد ﺣﺳﺎب داری

 741دﻻر

6

اﭘراﺗور ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر

 815دﻻر

ﻣﺣدوده ﭘرداﺧت
ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺣد ﻣﺗوﺳط ﻧرخ ﭘرداﺧت ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧرخ ﺑﻧﺎ ﮐﻧﯾد و ﯾﮏ ﻣﺣدوده ﻧرخ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻣﻌﻣوﻻً ،ﺣد اﻗل
ﻧرخ در ھر ﺳطﺢ  85در ﺻد ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧرخ اﺳت ،و ﺣد اﮐﺛر ﻧرخ  115در ﺻد ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧرخ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﻧوع طﺑﻘﮫ
ﺑﻧدی ،ﮐﺎرﻣﻧدان ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻐل درآﻣدﺷﺎن را  35درﺻد اﻓزاﯾش دھﻧد ،و ﻣﺷوق ھﺎی ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ
ﺷده اﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر ارﺗﻘﺎ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﯾﮏ داﻣﻧﮫ ﭘرداﺧت ﺑرای ھر ﺷﻐل در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧود در دﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﺣﺻول ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺷﺑﯾﮫ
ﺑﮫ ﻣﺛﺎل زﯾر ﺧواھد ﺑود:

ﺣد اﻗل

ﻣﺣدوده ﭘرداﺧت

ﺣداﮐﺛر

ﺣد وﺳط

1

 490دﻻر

 575دﻻر

 660دﻻر

2

 530دﻻر

 625دﻻر

 720دﻻر

3

 580دﻻر

 685دﻻر

 785دﻻر

4

 615دﻻر

 725دﻻر

 835دﻻر

5

 690دﻻر

 815دﻻر

 935دﻻر

اﯾن ﻧوع داﻣﻧﮫ ﭘرداﺧت ﺷﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺧواھد ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾد در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧرخ ﺑﺎزار ﺣﻘوق ﮐﺎرﻣﻧد ﺷﻣﺎ و ﺣﻘوق ﺑﺎﻟﻘوه در
ﮐﺟﺎ ﻗرار دارد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ در ﮐﺟﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ دادن ﺗﻐﯾﯾرﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧرخ
ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﻗﺎﺑل رﻗﺎﺑت ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧد ﺧود ھﺳﺗﯾد.
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﭘرداﺧت ﺑﺎﯾد ﻗﺎدر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧرخ ﭘرداﺧﺗﯽ ﻓردی را ﺑﺎ ﻋﻣﻠﮑرد ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ
اھداف ﺷرﮐت ﻣﺗﺻل ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﻧﻌطﺎف ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اداره ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺧﺎص را دارا ﺑﺎﺷد.
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ﻗدم  :4اﻧﺟﺎم طرح
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾد اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑرای اﻓزاﯾش ﭘرداﺧت ﻓردی اداره ﺧواھد
ﺷد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﭼﻧدﯾن روﯾﮑرد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد:
•
•
•
•
•

ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ،ﺑرای ﺗﺷوﯾق ﻋﻣﻠﮑرد و ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﺳﺎﻋﯽ اﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود
ارﺗﻘﺎ در ﻣورد ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺳطﺢ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗرﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﻧد اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﯾﮏ ﻣﻘﯾﺎس در ﺣﺎل اﻓزاﯾش از ﺣﻘوق ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﯾرﻧرخ ﺣداﻗل اﺳﺗﺧدام /ﺳطﺢ ﭘرداﺧت ھﺳﺗﻧد
اﻓزاﯾش آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﺟدﯾدﺗر ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ و ﻣﮭﺎرت ﻻزم را ﺑﮫ دﺳت آورده اﻧد.
اﻓزاﯾش ﺑﺧﺎطر دوره ﺗﺻدی ﻣدت ﮐﺎر در ﺷرﮐت

اﻓزاﯾش ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ،ﺑرای ﺣﻔظ درآﻣد واﻗﻌﯽ ﭘﯾرو ﻧﯾﺎزھﺎی ﻋواﻣل اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑرای ﺣﻔظ رﻗﺎﺑت در ﭘرداﺧت داده ﻣﯽ ﺷود
اﮐﺛر اﻓزاﯾش ھﺎی ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ھزﯾﻧﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ ،زﻣﺎن ﺗﺻدی ﺷﻐل ،ﯾﺎ دﻻﺋل ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن
اﺳت از ﭼﻧد ،ھﻣﮫ ﯾﺎ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از روش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻓزاﯾش در ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﯾﮏ ﻓرم ﺑرای ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی اﻓزاﯾش ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣزد و ﺛﺑت دﻻﺋل آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد ،و ﺳواﺑﻘﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل
ﺑرای اداره اھداف ﭘرداﺧت ﻣﮭم اﺳت.

ﻗدم  :5اطﻼع دادن ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﻣورد طرح
ﭘس از اﻧﺟﺎم طرح ﻣدﯾرﯾت ﭘرداﺧت ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ در ﺑﺎره آن ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾد ﮐرد .ﺗﮭﯾﮫ
ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧوب اوﻟﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﺷﻣﺎﺳت ،وﻟﯽ ﺑﮫ روﺷﻧﯽ و واﻗﻌﺎ ً،ﺻﺣﺑت ﮐردن در ﻣورد اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﺎن ﺑﮫ
ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣﮭم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﯾن طرح را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و ﺑﺗواﻧﻧد آن را ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
ﺿﻣﻧﺎ ً ﻓﮑر ﺧوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺗﻧﺎوب اﯾن طرح را ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﻗدم  :6ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﮐﻧﺎن
آﺧرﯾن اﺻل طرح ﻣدﯾرﯾت ﭘرداﺧت ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺳت .اﮐﺛر ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا زﯾرﭘوﺷش اﻓزاﯾش ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ
ﺳﯾﺳﺗم ﭘرداﺧت ﻗرار دارﻧد ،ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﺗﻧﺎوب و ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد وظﺎﺋف ﻣﺣوﻟﮫ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اﻧﺟﺎم
داده اﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﯾﮏ طرح ﻣوﺛر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﮐﻧﺎن:
•
•
•
•
•

ارﺗﺑﺎط ﺑﮭﺗر دوطرﻓﮫ ﺑﯾن ﻣدﯾر و ﮐﺎرﻣﻧد اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد
دﺳﺗﻣزد ﮐﺎرﻣﻧد را ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺷﻐﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﯾﮏ روش اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد
ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎ و اﻧﺗظﺎرات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻐل ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد
اھداف ﮐﺎر ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧد اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد

ﺑررﺳﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدی ﮐﮫ ﮐﺎرش ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣدﯾر وی ﻧﯾز ﮐﻣﮏ ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻣورد ﮐﺳب و ﮐﺎر دﯾد ﺑﮭﺗری ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﯾﮏ ﺗﺑﺎدل اﻓﮑﺎر ﺑﯾن ﮐﺎرﻣﻧد و ﻣدﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣدﯾر ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﭼﮫ
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ﻣواردی از ﻗﺑﯾل وﺳﺎﺋل ،روش ﮐﺎر ،آﻣوزش ﯾﺎ ﻋواﻣل دﯾﮕرﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﻣﻧد ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑﮭﺑود
دارد.
ھﻧﮕﺎم طراﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻓﮑر ﺧوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد رﺳﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد .ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻣول ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد
ﺷﻐﻠﯽ ﻋواﻣل زﯾررا در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرد:
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آﻣده
ﮐﯾﻔﯾت ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣﻘدار ﮐﺎر
اﺛرﺑﺧﺷﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎ دﯾﮕران
اﺛرﺑﺧﺷﯽ در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،و ﻏﯾره
اﺑﺗﮑﺎر
داﻧش ﮐﺎر
ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻋﺗﻣﺎد

ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻓرم ﺧود را ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﮐﺗﺎب ھﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ﻣدﯾرﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن طراﺣﯽ
ﮐﻧﯾد ،وﻟﯽ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓرم ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ طراﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺑررﺳﯽ آن ھﺳﺗﯾد ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.

ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ طرح
طرح ﭘرداﺧت ﺧود را ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ،و از ﺧودﺗﺎن ﺳوال ﮐﻧﯾد :آﯾﺎ ﻧوع ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﯾد ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﯾد؟ ﻧرخ درآﻣد ﺷﻣﺎ
ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﻣورد ﮐﺳب و ﮐﺎر دﻟﺳوز ھﺳﺗﻧد؟ ﺑﺎ ﺑﮫ روز درآوردن طرح ﺗﺎن ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم را
در ھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت ﮐﺳب و ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد
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