
  شيوه تخصصي بهينه سازي هزينه هاي باز پرداخت ثابت و متغير به منظور بهره وري كارمندان

  ميزا ابي بروك

بخش  chenghtlsich، آمريكا و  Shreveportبخش مديريت و بازاريابي ، دانشگاه ايالت لوزي نيا در 
  يا ، آمريكا، لوزي ن Shreveportعلوم اقتصادي و ماليه ، دانشگاه ايالت لوزي نيا د ر 

  چكيده 

هدف اين مقاله ارائه ساختاري مفهومي به منظور تايين توازن مطلوب بين هزينه هاي باز پرداخت شده : هدف 
  .متغيري است كه يك شركت متحمل مي شود

،بروك و تري به منظور اثبات اين موضوع كه دستمزدهاي  ۲۰۰۴در سال : متولوژي رويكرد  –برنامه ريزي 
به كاهش فشار باتاثيرات اجرايي هستند ، از ساختارهاي اقتصادي استفاده كردند مضمون طرح آنها به متغير قادر 

وجود آورنده ساختاري مفهومي بود كه براي اثبات توازن بين مولفه هاي حقوقي متغير و ثابت مورد استفاده 
  .قرار مي گرفت

ين دستمزدهاي ثابت و متغير بر روي ميزان بهره وري ،انتخاب بهمان گونه كه با يك مثال اثبات شده : يافته ها 
كارمندان شركت ، تاثيرات اجرايي ، ريسك يا خطر پذيري بازار ، هزينه هاي اصلي و جريان نقدي اثر مي 

راه حل نهايي بازپرداخت هاي ثابت و متغير بايد به گونه اي باشد كه امكان دسترسي به اهداف مديريتي . گذارد 
  .رساندن اعتبار شركت را  به همراه داشته باشدو به حداكثر 

نشانه ها حاكي از اين است كه جريانهاي نقدي يك شركت بواسطه تغييرات موجود در مولفه : مفاهيم عملي
  .هاي دستمزد متغير متفاوت است

  واژگان كليدي ، شمارش مجدد ، دستمزد متغير ،بهره وري كاركنان ، جريان نقدي ، مديريت مالي

  مقاله پژوهش: مقاله نوع 

منابع انساني و سازمان ها  به منظور ترغيب و پاداش دادن به كاركنان در افزايش انگيزه آنها و ) HR(متخصصين 
يكي از ابزار اوليه كه بر روي انگيزه و عملكرد .ارتقا عملكردشان ، همواره در جستجوي روش هاي موثر هستند

به (اخيراً تاكيد خاصي به استفاده از طرحهاي باز پرداخت متغير . زايا استاثر بي گذار ، باز پرداخت يا ارائه م
به منظور افزايش بهره وري كاركنان و .   )۲۰۰۱،ماركز۲۰۰۳گرين .(مي نمايند) جاي اشكال ثابت حقوقي

به همراه يك امتياز متمايز اين شيوه افزايش جريان نقدي .عملكردشان عمدتاً از طرحهاي متغير استفاده مي كنند 
  ) . ۲۰۰۳گرين .(عوايدي است كه بر اساس اين طرح ارائه مي گردد


