پرسشنامه مدیریت پاداش
ردیف
5

برنامه های تعهد آور بیمه ای در بانک وجود دارد.

6

برنامه های بیمه بیکاری در بانک وجود دارد.

7

کارکنان از برنامه های بازنشستگی بانک رضایت دارند.

8

بانک از روش پاداش دهی سرمایهگذاری محور ،همچون واگذاری سهام و غیره استفاده میکند.

9

وظایف کارکنان در بانک بر اساس عالیقشان می باشد.

11

ارتقا شغلی در بانک بر اساس عملکرد افراد می باشد.

11

سیستم پاداش بانک بر اساس ارتقاء بر اساس توانایی می باشد.

12

شغل کارکنان در بانک چالشی می باشد.

13

کارکنان احساس می کنند شغلشان سبب کسب موفقیت می شود.

14

رفتار کارکنان بر اساس روابط دوستانه می باشد.

15

رفتار مدیران با کارکنان بصورت مناسب می باشد.

16

سیاست های منصفانه برای پرداخت پاداش به کارکنان وجود دارد.

17

شرایط کاری در بانک آسان می باشد.

18

نوبت کاری کارکنان فشرده نمی باشد.

19

ارتباط عاطفی بین کارکنان وجود دارد.

ال مخالفم
کام ً

4

کارکنان بانک احساس میکنند که پاداشها در بانک بصورت منصفانه توزیع شدهاند.

مخالفم

3

حقوق کارکنان در بانک بر اساس عملکرد کارکنان می باشد.

نظری ندارم

2

سیستم حقوق و دستمزد پاداشهای بانکی را به موقع در اختیار کارکنان قرار می دهد.

موافقم

1

سیستم حقوق و دستمزد در بانک بصورت استاندارد می باشد.

ال موافقم
کام ً

عبارات

تعریف و مفهوم پاداش
سازمانها براین باورند که نیروی انسانی به عنوان منبع اصلی ایجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزیت رقابتی مطرح است .در بازار بسیار
رقابتی امروز ،نیاز سازمانها به حفظ نیروی انسانی متخصص بیش از پیش آشکار شده و ارائه پاداش راهبردی درجهت وصول به این مهم
است (ساندرز .)2111 ،درچنین شرایطی حفظ نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در جهت افزایش روزافزون بهره وری در کار با استفاده از
مکانیسم های مختلف از جمله پاداش از اهم وظایف هر سازمان است.
یکی از شرایطی که زمینه رضایت و عدم رضایت کارکنان را موجب می شود « ،پاداش» است .همانگونه که سیستم پاداش دهی مناسب
و مدیریت درست در این زمینه می تواند رضایت فراوانی را برای کارکنان و مدیران سطوح مختلف سازمان فراهم آورد  ،مدیریت نادرست
آن نیز عدم رضایت و اختالفاتی را به وجود می آورد.
پاداش در واقع ،وسیله اى است که با استفاده از آن  ،سازمان از کارکنان خود به علت شایستگى آنان سپاسگزارى مى کند و با این
قدرشناسى و اداى احترام  ،آنان را به ادامه کار خود تشویق مى کند( سعادت ا سفندیار  1386ص . ) 253براى جبران زحمتى که
فرد در سازمان متحمل مى شود ،در ازاى وقت و نیرویى که او در سازمان ،براى دستیابى به اهداف سازمان صرف مى کند و به تالفى
خالقیت و ابتکارات وى براى یافتن و به کارگیرى روشهاى کارى جدیدتر و بهتر ،سازمان به فرد پاداش مى دهد.
پاداش ( )REWARDعبارتست از ":پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد ( شرمرهرل  .)1993پاداش ارائه یک پیام خوشایند
برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به منظور افزایش احتمال تکرار ا ست ( .هلر بگل و دیگران . )1995
پاداش جایزه ای دلخواه است که در ازای یک کار مشخص  .یک تالش اضافه و انجام موفقیت آمیز یک کار یا پس از یک رویداد
خاص پرداخت می شود و هی چ تضمینی برای پرداخت دوباره ی آن برای کارهای مشابه وجود ندارد .
پاداشی که فرد از سازمان دریافت می کند یا به خاطر انجام وظایف محوله در حد عالی و متعارف است که در این صورت حقوق و
دستمزد نامیده می شود ویا به خاطر انجام وظایف در سطحی باالتر از استانداردهای کاری است که در این صورت از پاداش به عنوان
مزایایی فوق اتعاده به خاطرکار فوق العاده صحبت می شود .
روش نمره گذاری
پرسشنامه مدیریت دانش از  19گویه و  4خرده مقیاس پاداش های مستقیم ( 4سوال) ،پاداش های غیر مستقیم ( 4سوال) ،پاداش
ها در ارتباط با شغل ( 5سوال) و پاداش ها در ارتباط با محیط شغلی ( 6سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش مدیریت
پاداش بر رضایت کارکنان بکار می رود.
ال مخالفم»« ،مخالفم»« ،نظری ندارم»،
نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت  5نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کام ً
ال موافقم» به ترتیب امتیازات  4 ،3 ،2 ،1و  5در نظر گرفته می شود.
«موافقم» و «کام ً
عنوان

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

امتیاز

1

2

3

4

5

خرده مقیاسها و سواالت
ردیف

خرده مقیاس

سواالت

تعداد سوال

1

پاداش های مستقیم

 1تا 4

4

2

پاداش های غیر مستقیم

 5تا 8

4

3

پاداش ها در ارتباط با شغل

 9تا 13

5

4

پاداش ها در ارتباط با محیط شغلی

 14تا 19

6

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد ،مجموع امتیازات مربوط به تک تک سواالت ان بعد را با هم محاسبه نمائید.
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