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 نامه در انتهاي سؤالاتپاسخ | 1396-97 اولسال نیم سؤالات دانشگاه پیام نور 
 ارشد کارشناسیسطح: 

 5تشریحی:     20تستی:   تعداد سؤالات: 
 دقیقه 55 تشریحی:  دقیقه 40 تستی: مدت زمان آزمون:

 مدیریت حقوق و دستمزدعنوان درس: 
 مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیرشته تحصیلی: 

 1218608کد درس: 
 
 ترین نوع پرداخت براساس کدام نوع زیر است؟متداول -1

 مهارتد)      پیامدج)      شاغلب)      شغلالف) 
 

 درست است؟هاي جبران خدمات کدام عبارت در مورد چالش -2
 هاي خصوصی توانایی مدیریت با سن بالاي مدیران رابطه منفی وجود دارد.در شرکتالف) 
 امروزه چرخش اقتصاد دانشی به تولید گرایش پیدا کرده است.ب) 
 ها نسبت به قبل کاهش یافته است.هاي نژادي، قومی و مذهبی در سازمانتعداد زنان و اقلیتج) 
 هاي دولتی زیاد است.بین زنان و مردان در سازمان فاصله حقوق و دستمزدد) 

 
 براساس نظریه دو عاملی هرزبرگ در سیستم جبران خدمات باید: -3

 ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان، عوامل بهداشتی افراد تأمین شود.قبل از الف) 
 ها توجه کرد.براي جلوگیري از ترك خدمت به عوامل برانگیزنندهب) 
 نیازهاي فیزیولوژیک و ایمنی تا خودشکوفایی توجه کرد.به تمام ج) 
 زمان به نیازهاي رشد، پیشرفت و ترقی افراد توجه نماید.مدیران منابع انسانی علاوه بر نیازهاي فیزولوژیک همد) 

 
 هایی که بین مدیران ارشد سطوح دیگر تفاوت پرداخت زیاد است:دهد در سازمانمطالعات نشان می -4

 تر است.میزان نارضایتی مشتریان از طریق نارضایتی کارکنان بیشب)       تر است.میزان رضایت کارکنان بیشالف) 
 کدامهیچد)   تر است.میزان شایستگی مدیران در انجام وظایف بیشج) 

 
 سپاري:سپاري در این است که در برونفرق شغل سپاري و برون -5

 سپارد.هاي خود را به شرکت دیگر میبخشی از فعالیتب)      کند.میالف) از کارکنان سایر کشورها استفاده 
 کیفیت مطرح است.د)      دهند.افراد شاغل کار را در خانه انجام میج) 

 
 ند؟کند، سیستم پاداش باید بر ... تأکید ککند که محصولات کاملاً رقابتی ارائه میمی وقتی سازمان در بازاراهایی فعالیت -6

 رفتارهاي مشتریانب)        منابع انسانیتوسعه الف) 
 تحلیل درونی سازماند)         وري کارکنانبهرهج) 

 
 ترین اقدامات منابع انسانی کدام است؟استراتژیک -7

 هاي آموزش کارکنانسیستمب)       ارزیابی عملکرد کارکنانالف) 
 هاي جبران خدماتطرحد)          کاراهه شغلیج) 
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 گام در ارزشیابی شغل:اولین  -8
 انجام تجزیه و تحلیل شغلب)         هاتهیه شرح شغلالف) 

 ترین روش ارزشیابی شغلکارگیري مناسبانتخاب و بهد)       هاي پرداختایجاد مقیاسج) 
 

 ؟نیستیک از موراد زیر مربوط به شرایط و منطبق ساختارهاي گریدینگ و پرداخت کدام -9
 .و نیاز سازمان و کارکنانش باشدمناسب فرهنگ الف) 
 .هاي کاراهه را شفاف سازدپاداش، توسعه عمودي و فرصتب) 
 .هاي پرداخت و بودجه به سازمان کمک کندمشیسازي خطدر پیادهج) 
 تعداد سطح و سلسله مراتب سازمانی در نظر گرفته شود.د) 

 
پرداخت استفاده کنند، در حقیقت کدام قلمرو جبران خدمات ها از قدرت خود براي تأثیرگذاري در چه سازمانچنان -10

 استفاده شده است؟
 شناختیرواند)      ارتباطیج)      سیاسیب)      اجتماعیالف) 

 
 نقطه قوت پرداخت مبتنی بر شایستگی چیست؟ -11

 .صرفاً براي کارکنان یدي قابل استفاده استب)       .هاي فردي استتمرکز بر ویژگیالف) 
 .یستنهاي بزرگ و پیچیده مناسب براي سازماند)    .هاي بزرگ و پیچیده مناسب استبراي سازمانج) 

 
رید کننده گشوند و ارزش هر شغل تعیینهاي قابل پرداخت مشاغل به صورت نسبتاً دقیق تعریف میدر کدام سیستم -12

 یابد؟پرداختی است که به شاغل آن اختصاص می
 همه مواردد)     محورپرداخت یادگیريج)    مبتنی بر مهارتب)    محورپرداخت شاغلالف) 

 
 ها درست است؟کدام عبارت در مورد پرداخت -13

 اي خاص از عملکرد مرتبط نشده است.پرداخت متغیر، پاداشی غیرمشروط است که به انجام وظیفهالف) 
 متغیر و ارائه آن غیرمنطقی و نیازمند کیفیت مشخصی از عملکرد است.پرداخت ثابت، پاداش مشروط به عملکرد بوده و میزان آن ب) 
 هدف پرداخت متغیر، پرداخت در ازاي عملکرد برجسته یا موفقیت در کار است. ج)
 هدف پرداخت ثابت، برانگیختن افراد براي تحقق سطوح بالاتر عملکرد است.د) 

 
 شود که:استنباط میاز بررسی تحقیقات مرتبط با پرداخت متغیر چنین  -14

 کنند.مبتنی بر عملکرد استقبال میتر از جبران خدمات ها با عملکرد بالا بیشافراد و گروهالف) 
 پرداخت به مدیران و کارکنان زمانی مؤثر است که به عملکرد شرکت پیوند یابد.ب) 
 فردي را در راستاي اهداف شرکت سوق دهند.ها خواستار پرداخت براساس عملکرد فردي هستند تا عملکرد تر شرکتبیش ج)
 همه مواردد) 
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 شامل چه مواردي است؟» مزایاي سازمانی«در یک سازمان  -15

 بیمه عمر، مهد کودك، وام و بنب)     هاي همراه و خودرو سازمانیمشاور مالی، رایانهالف) 
 کار، طرح امنیت اجتماعی و تعطیلات با حقوقاضافهد)   بیمه درمانی، بیمه عمر، بیمه بیکاري و مرخصی استعلاجی ج)

 
 هالزي با کدام مورد منطبق است؟ طرح پاداش اقتضایی به روش -16

 شود.تعداد تولید یا خدمت مشخص و استاندارد تعیین میالف) 
 پاداش کارانه باید بین کارگر و بقیه همکاران مرتبط تقسیم شود.ب) 
 .سازمان پرداخت شودپاداش سود براساس سود کل  ج)
 دهنده کار پرداخت شود.شده از لحاظ زمان انجام کار به کارگر انجامجوییباید نصف مبلغ صرفهد) 

 
هاي تخصصی مختلف روي فعالیتی به مدت چند ماه با ها افراد از حوزهاین نوع تیم هاي انگیزشی تیمی،در پرداخت -17

بخش توان براساس انجام رضایتها را میشوند. این نوع تیمشد اعضاي تیم منحل میکنند و زمانی که کار تکمیل هم کار می
 کار و با توجه به زمان و بودجه مقرر آن پاداش داد.

 سازمانید)      کاري ج)     موقتب)      ايپروژهالف) 
 

ها کدام مقایسه پرداخت تی مبلغی را پرداخت کند که نه به سودآوري شرتک مربوط است و نه بهکچه شرچنان -18
 گرها و استعدادها است؟استراتژي جبران خدمات دانش

 همه مواردد)   مبنی بر تسهیم سود ج)      هاستارهب)       رقابتیالف) 
 

 ترین پرداخت به کارکنان غیردولتی پرداخت ... است.مهم -19
 بازارمحورد)        پایه ج)   مبتنی بر شایستگیب)    مبتنی بر مهارتالف) 

 
 هایی مفید هستند که:مقیاس سنتی پرداخت براي سازمان -20

 .مدت با کارکنان هستندداراي قرارداد کوتاهب)        .ساختار ارگانیک دارندالف) 
 .تأکید بر وفاداري و ثبات نیروي کار دارندد)      .تعداد انتصابات شغلی کم است ج)

 
 

 سؤالات تشریحی
 مورد) 4توضیح دهید؟ (هاي جبران خدمات را ) چالش1
 ؟ندارندهاي سازمان را سویی لازم با استراتژي) در چه شرایطی سیستم جبران خدمات هم2
 ) طراحی سیستم جبران خدمات مبنی بر نظریه برابري را شرح دهید؟3
 اند؟ توضیح دهید.دامرو است آن دو کگیري پرداخت به کارکنان روبه) هر سازمانی با دو چالش بازار رقابتی مهم در تصمیم4
 مورد) 4هاي پرداخت انگیزشی مبنی بر عملکرد را شرح دهید؟ () مشکلات برنامه5
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 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره سؤال
 د ج ب الف د ب د ج د الف ب د ب د ج ب ب الف الف الف گزینه صحیح

 
 سؤالات تشریحیپاسخ 

 34تا  29 اتصفح -1
 66صفحه  -2
 84تا  83 اتصفح -3
 104صفحه  -4
 280و صفحه  279پاراگراف آخر صفحه  -5
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