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 چگىنه پاداش منجر به نىآوری می شىد؟

 

یکی از نزایایی کٌ نعهَال برای تک تک اعضای سازنان در نظر گرفتٌ نی شَد پاداش است. پاداش 
تعاریف نتفاٍت ٍ گاى نتناقص دارد، گايی حتی ان را نعادل حقَق ٍ دستهزد نی گیرند انا نعهَال 

انٌ یا ساالنٌ پرداخت نی شَد. انرٍزى اکثر شرکتًای نَفق از جدا از حقَق ٍ دستهزد است کٌ ناي
پاداش برای جًت ديی بٌ رفتار کارکنان استفادى نی کنند. انا نتاسفانٌ در کشَر نا یا پاداش را در 
نظر نهی گیرند یا يدف خاصی از اعطای ان ندارند ٍ يهٌ افراد جدا از عهلکرد نثبت یا ننفی بٌ 

 یافت نی کنند.نیزان یکسان پاداش در

نبنای پرداخت پاداش نی تَاند چیزيای نختلفی از جهلٌ پاداش بر نبنای ارشدیت، سطح 
 تصحیالت، سابقٌ کار، عهلکرد یا پاداش بر نبنای نَاٍری فرد برای سازنان باشد.

در نحیط کسب ٍ کار انرٍزی بٌ علت تغیرات سریع تکنَلَژی، دگرگَن شدن نیرٍی کار ٍ تغیرات 
انجام کاريا،رقابت بین سازنان يا بٌ شدت افزایش یافتٌ است. لذا سازنان يایی نَفق  سریع در

يستند کٌ کارکنان خالق، نَاٍری ٍ پَیا داشتٌ باشند تا بتَانند پَیایی سازنان را يهیشٌ حفظ 
کنند ٍ در نیان دریای رقابت غرق شَند ٍ اینجاست نسئلٌ پاداش نبتنی بر عهلکرد بیش از بیش 

پیدا نی کند ٍ سازنان يا نی کَشند تا بٌ ٍسیلٌ پاداش رفتار نَرد نظر خَدیعنی يهان  ايهیت
 خالقیت ٍ نَاٍری را در اعضای خَد تقَیت کند.

َاٍری ابتدا با تَجٌ بٌ ايداف کسب ٍ کار نعیاريایی را برای نَاٍری  در سیستو پاداش نبتنی بر ن
َاٍر  ی ٍ خالقیت در چٌ بخش يایی بیشتر حائز تعیین نی کنیو در ٍاقع تعیین نی کنیو کٌ ن

ايهیت است ٍ چٌ رفتاريایی را بیشتر شانل نی شَد. بٌ عنَان نثال در یک ٍاحد تَلیدی یا یک 
شرکت نعتبر نهکن است یکی از کارگران پیشنًادی ارائٌ ديد کٌ ننجر بٌ کايش ضایعات گردد ٍیا 

رسانی بًتر بٌ نشتریان ارائٌ ديد کٌ ننجر در یک ٍاحد خدناتی یکی از اعضا رايی را برای خدنت 
 بٌ رضایت بیشتر نشتریان شَد.
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پاداش يای نَاٍرانٌ نی تَاند بٌ دٍ صَرت نقدی یا غیر نقدی شانل بن خرید، تشَیق ٍ قدردانی 
 باشد.

د اٍل اینکٌ افرا-1انجام نی گیرد:   نعهَال نحَى دریافت ایدى يا ٍ پاداش يای نَاٍرانٌ بٌ دٍصَرت
یا اینکٌ در اکثر سازنان -2نی تَانند حین انجام کار ایدى يای خَد را با کارفرنا در نیان بگذارند 

يایی کٌ از جهعیت باالیی برخَردارند یک صندٍق دریافت پیشنًادات در نظر نی گیرند ٍ بعد از 
 ی کنند .ير ناى تهام ایدى ٍ پیشنًادات را بررسی ٍ در صَرت انکان عهلی شدن ان را عهلی ن

نختلف ننجهلٌ بازاریابی، فرٍش، سرنایٌ گذاری   ایدى يای َن اٍرانٌ نی تَانند در بخش يای
ٍ....نفید ٍاقع نی شَد. در ٍاقع يرآن چیزی کٌ ننجر بٌ کايش يزینٌ ٍ ضایعات ٍ افزایش 
فرٍش ٍ سَد ٍ بٌ طَر کلی ننجر بٌ ایجاد یک نَع نزیت رقابتی برای سازنان شَد نستحق 

 افت این نَع از پاداش است.دری
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بٌ طَر کلی عالٍى بر تهام این نَارد انرٍزى در بعضی از شرکت يا برای پی بردن بٌ ایدى يای ناب ٍ 
نفید از نشتریان استفادى نی کنند بدین صَرت کٌ از طریق پرسشنانٌ یا رٍش يای دیگر، ایدى يا 

اختصاص ٍ نظرات نشتریان را دریافت نی کنند ٍ بٌ بًترین ایدى يا طبق قرعٌ کشی يدیٌ خاصی 
نی ديند. بٌ طَر حتو نی تَان گفت کٌ نشتریانی کٌ خارج از نحیط سازنان قرار دارند نی تَانند 

نی شَد بیان کنند. بٌ يرحال بٌ عنَان ختو   نَاردی را کٌ بٌ نظرشان نَجب بًبَد کاال یا خدنات
زنٌ پیشرفت ٍ در کالم نی تَان گفت اگر کسب ٍ کار شها در یک نحیط پَیا ٍ فعال قرار دارد ٍ ال

ان ٍجَد نَاٍری ٍ خالقیت يای گَناگَن است بًتر است کٌ از سیستو پاداش نبتنی بر نَاٍری 
 استفادى کنید.
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