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 کارکنان پاداش و شناسایی برای بندی بودجه نحوه

مورد توجه قرار  را مواردی چه بگیرید، نظر در پاداش و شناسایی ایی برایبودجه دارید قصد در که هنگامی

 .است متفاوت دارید که کارمندانی تعداد اساس بر سازمان هر پاداش و شناخت مجموعدهید. می

 از درصد 10 تا هاشرکت از برخی که دریافت World at Work. دارد وجودبرای این کار  زیادی هایچارچوب

این نظر را تایید  SHRM. است درصد 1 حدود آن میانگین اگرچه کنند،می بودجه صرف را دستمزد و حقوق

 بودجه البته، .است موفق برنامه یک کلید دستمزد، و حقوق کل از بیشتر یا ٪1 پاداش بودجه پیشنهاد کند کهمی

 .دارد وجود بررسی برای دیگر فاکتور چند اینجا درر گرفته شود. ظبه صورت نقدی در ن فقط نباید پاداش بندی

 اداری زمان

 دستی شناسایی برنامه یک اجرای برای شده صرفاداری  زمان و کار ها،هزینه کاهش برای انسانی منابع تیمغالبأ 

 اجرا راافراد متقاضی  بر مبتنی کارمندان شناسایی برنامه یک اگر مثال، عنوان به. دهدغفلت قرار میمورد  را

 :کنید مدیریت باید که دارد وجود مرحله چند فقط اینجا در کنید،می

 کنید. افراد را برای پاداش دادن انتخاب می چگونه چرا، بگویید باید .1

هر بار فقط یک نفر را مورد  توانیدنمی و کنند معرفی را دیگری افراد تا باشند آماده باید شما کارمندان .2

 تشویق قرار دهید. 

عملکرد افراد را بررسی و واجدین شرایط را برای دریافت پاداش تشویق  که دارید نیاز ایکمیته به شما .3

  خود رای گیری کنید و آن را مدیریت کنید.  کارکنان از باید یاکنند 

 نحوه ارائه آن را تعیین کنید. و بگیرید تصمیم پاداش ردمو در باید شما .4

 طلبد. این روش زمان و تالش زیادی را می



 تأثیر

 دانیدمی که است دلیل این به احتماأل و کنید، فکر شناسایی برنامه یک اجرای به ممکن است دلیلیهر  به شما

 کارکنان شناخت با نزدیکی ارتباط کارکنان باالی مشارکت به میزان زیادی تأثیر داشته باشد. تواند می برنامه این

 بسیار تجاری های گروه .دارند بیشتری سود درصد 21 است،  باال کارکنان مشارکت هاکه در آن هاییشرکت .دارد

 خوبی را ارتباط که کارمندانی .کردند تجربه را وری بهره در افزایش درصد 17 و غیبت کاهش درصد 41 فعال،

 که هاییشرکت .دارند بیشتری وری بهره و کنند می کار سریعتر دارند، اعتماد یکدیگر به اغلب و کنندمی برقرار

 در دالر هزاران ساله هر که کنندمی مشاهده را کمتری مالی گردش درصد 59 ،دارند متعهد بسیار کارمندان

  .کندمی جوییصرفه شانشرکت استخدام هایهزینه و مالی گردش

 شناخت و پاداش برنامه اجرای برای اصلی دلیل 6

 منجر این موضوع کند. می کمک کارکنان مشارکت افزایش به شناختن رسمیت به و پاداش برنامه یک گنجاندن

 رسمیت به کارمندان نظرسنجی، یک در. حفظ و وری بهره افزایش مانند شود،می شرکت برای زیادی مزایای به

 کند، عالی کار تولید به وادار را هاآن تواندمی شرکت یا مدیر یک که روشی بهترین عنوان بهرا  شخصی شناختن

 .کردند ذکر

 .دهیدمی افزایش را کارکنان انگیزه .1

 مسیر در کند تاو به کارمندان کمک می دهدمی افزایش را انگیزه کارکنان عملکرد برای پاداش و شناختن رسمیت

 هدفی کارمندان به و کنندمی تشویق را همکاری هابرنامه این. کنند حفظ را خود مثبت نگرش و بمانند باقی خود

 برای بیشتری انگیزه کنند،می دریافت پاداش درست کاری انجام برای وقتی. کنند کار آن سمت به تا دهندمی

 .کنندمی پیدا دوباره و دوباره کار آن انجام

 .دهید نشان قدردانی .2

شناسایی افراد الیق  با شود.، موجب رضایت کارکنان میدهند می انجام تیم که کاری از شما قدردانی میزان

 می کمک کارمندان به این. دارند اهمیت شرکت کل و شما برای آنها که کنیدمی ارسال مستقیم پیامی ،تشویق

 ضروری کار در رضایت برای همگی که هستند، ارزش با و شوندمی شنیده شوند،می دیده کنند احساس تا کند

 کمک شرکت موفقیت و رشد به تا کنند کار سخت خواهند می که ست شادی کارمندان قدردان فرما،کار. هستند

 .کنند

 کند می تشویق را دوستانه رقابت .3



 عملکرد مقایسه به شروع کارگران. کندمی حمایت کارمندان بین در دوستانه رقابت احساس از پاداش های رنامهب

 در باالخره وقتی. باشند داشته بهتری عملکرد تا کرد خواهند تالش بعد دفعه در و کرد خواهند یکدیگر با خود

 با ارتباط برقراری .برسند آنجا به خواهندمی تیم اعضای همه و کنندمی موفقیت احساس بگیرند، قرار لیست صدر

 تالش تمام تا کندمی تشویق را کارمندان و دهدمی افزایش را آگاهی تیم، یا فرد یک موفقیت مورد در شرکت کل

 .گیرند کار به را خود

 بخشدرا بهبود می وری بهره .4

بهبود  شود، شناخته رسمیت به پاداش با چه و شفاهی صورت به چه هایشانموفقیت که زمانی کارمندانوری بهذه

 زمان صرف با زیرا دارند، بیشتری وریبهره کنندمی تالش اهداف به رسیدن برای که مندانکار از هاییتیمیابد. می

 .شوندمی کارآمدتر قعیوا نتایج دیدن و اهداف آن به رسیدن برای خود انرژی و

 دهید افزایش را کارکنان حفظ .5

 انسانی منابع متخصصان از نظرسنجی یک. مانندمی باقی هم کنار در زیاد احتمال به متعهد و راضی کارمندان

 دلیل این به این. دارد کارکنان حفظ بر مثبتی تأثیر آنها شناسایی هایبرنامه که گفتند آنها از ٪68 که داد نشان

 با را قدردانی این و هستند قائل ارزش آنها برای که کنند کار هاییشرکت برای خواهند می کارکنان که است

 و کندمی حفظ را بیشتری کارکنان که است یاقدام ،شناخت و پاداش گنجاندن .دهندمی نشان ملموس اقدامات

 .کندمی کمک شرکت بلندمدت رشد و موفقیت به

 قدرت کنند،می افتخار آن به و کنندمی بیشتری گذاریسرمایه دهندمی انجام که کاری روی کارمندان وقتی

 کارمندان سایر با که زمانی آنها. دهندمی انجام موقع به را آنها زیاد احتمال به و کنندمی پیدا را خود وظایف کنترل

  دهند. تری انجام میباال کیفیت بارا  کار کنند،می تالش پاداش دریافت برای یا شوند می سنجیده

 کنید ایجاد مثبت کار محل یک .6

 . هستند نیز تر مثبت بلکه هستند، ترسازنده تنها نه شده،تشویق  و انگیزه با راضی، کارکنان از متشکل هایتیم

 .شودمی بخش رضایت و مشتاق کارکنان از بهتر کلی کار محیط یک به منجر و هستند مسری احساسات این

 شناختن، رسمیت به ابتکارات و پاداش با. است موفق کار و کسب یک هایمؤلفه مهمترین از یکی شرکت فرهنگ

 عالی مکان یک تا کنندمی کار هم با اجزا این همه . شوندمی تشویق همه همکاری و انگیزه، رضایت، مشارکت،

 .کنند ایجاد کار برای


