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 نامه در انتهاي سؤالاتپاسخ | 1398-99 اولسال نیم | سؤالات دانشگاه پیام نور
 ارشد کارشناسیسطح: 

 5تشریحی:     25تستی:   تعداد سؤالات: 
 دقیقه 50 تشریحی:  دقیقه 40 تستی: مدت زمان آزمون:

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

 1218608کد درس: 
 هاي پرداخت است؟یک از اصول و اهداف حاکم بر نظریهکدام -1

 کننده هستند.ها تعیینها به تنهایی در پرداختنظریهالف) 
 ها داراي اثرات گروهی هستند.نظریهب) 
 مدت دارند و جنبه بلندمدت مطرح نیست.هاي دستمزد تلاش در جهت تبیین سطح عمومی دستمزدها را در کوتاهنظریه همهج) 
 هاي دستمزد ندارد.چنانی در نظریههاي فلسفی و دینی و حضور ادیان تأثیر آنجنبهد) 

 
 مدرن چگونه است؟هاي حقوق در دنیاي پستروند نگرش به نظریه -2

 ساده براساس نظر کارفرماب)      مند براساس ارزیابی دقیقنظامالف) 
 همه مواردد)      فردي شدن حقوق و دستمزدج) 

 
چه پرداخت حقوق و مزایا با توان مالی و اقتصادي مؤسسه، سازمان یا دولت بستگی داشته باشد نظریه دستمزد چنان -3

 براساس ... شکل گرفته است.
 زنیچانهد)     شاخص هزینه زندگیج)      درآمد ملیب)       قدرت پرداختالف) 

 
ر ترین نظریه دهاي پرداخت و جبران خدمت دانست و منطقیتوان نتیجه تکامل سایر نظریهکدام نظریه دستمزد را می -4

 ساختار مزد و نظام جبران خدمت کارکنان است؟
 چسبندگی دستمزدهاد)      سازمانیفرهنگ ج)      وريبهرهب)      گذاري مزدسرمایهالف) 

 
 شود که:سازمانی از اصول نظام پرداخت هنگامی حاصل میتساوي برون -5

 ها، حقوق پرداخت شود.فرد آندهند متناسب با عوامل منحصربهبه افرادي که مشاغل مشابه را براي سازمان انجام میالف) 
 کند.حقوق دریافت میهر شخص در سازمان مطابق ارزش نسبی شغل خود ب) 
 .داردهر شخص با در نظر گرفتن و متعال کردن نیازهاي خود حقوق دریافت ج) 
 هاي دیگر قابل مقایسه باشد.حقوق کارکنان در یک سازمان در هر سطحی با حقوق کارکنان در مشاغل مشابه در سازماند) 

 
 شود؟یک از عوامل مؤثر در نظام پرداخت محسوب نمیکدام -6

 بازنشستگید)      ساختار دستمزدج)      عرضه و تقاضاب)      هزینه زندگی الف) 
 

از دیدگاه اسلام ارزش کار کارکنان باید محفوظ شود و همان ارزشی که براي انسان باید قائل بود براي «این جمله که  -7
 است؟مربوط به کدام مبانی ارزشی نظام پرداخت » کار و کوشش هم باید قائل بود

 ظ کرامت انسانحفد)    کارکنانکار حفظ احترام ج)    توجه به معیشت مردمب)      رعایت عدالتالف) 
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 دهد چه نام دارد؟شاخص قیمت عددي که میزان هزینه نسبی زندگی را در طول زمان مورد ارزیابی قرار می -8
 ناخالص داخلید)      قدرت خریدج)      کنندهقیمت مصرفب)     هزینه زندگیالف) 

 
 هداف از محاسبه شاخص قیمت کل: -9

 هاي مختلف اقتصادي است.ارزیابی و محاسبه ارزشالف) 
 مختلف در زمان و مقطع خاص زمانی است.ارزیابی و محاسبه تغییرات ب) 
 ها براي یک گروه از کالا است.مهیا نمودن مبنایی براي مقایسه سطح عمومی قیمتج) 
 فروشی با معیار پولی در کشور است.مبنایی براي مقایسه خردهمهیا نمودن د) 

 
کدام شاخص جمعی موزون دلالت بر این دارد که با منظور نمودن مقادیر مصرف در دوره مورد نظر، تغییرات دوره مصرف  -10

 شود؟ی در آن دیده میهاي معین و کاهش سطح زندگکننده در خریداي که اجبار مصرفدهد، به گونهرا مورد توجه قرار می
 روش سال نمونهد)      فیشرج)       پاشهب)      لاس پیرالف) 

 
 بندي مشاغل چیست؟اولین مرحله عملیاتی طبقه -11

 بنديتهیه طرح مقدماتی طبقهب)       بنديتصویب طرح طبقهالف) 
 ها به طبقات شغلیتخصیص پستد)       تهیه مقدمات اجراي طرحج) 

 
 کمی ارزشیابی مشاغل کدام است؟روش  -12

 روش پروفایلد)      امتیازيج)      ايطبقهب)      بنديرتبهالف) 
 

 بندي اولین مرحله چیست؟در روش طبقه -13
 تعیین نوع مشاغلد)    ارزشیابی مشاغلج)   نوشتن شرح طبقاتب)   تعیین تعداد طبقاتالف) 

 
هاي شود و تمام شغلابتدا بررسی جامعی درباره کلیه مشاغل سازمان انجام میهاي ارزشیابی مشاغل در کدام روش -14

 د؟نشوبندي و در طبقات خاصی که از پیش تعیین شده جاي داده میمورد ارزیابی دسته
 نیمرخ شغلید)      رخ هینیمج)    بنديروش طبقهب)     روش امتیازيالف) 

 
 هاي آموزشی مربوط به کدام معیارهاي شاخص عملکرد است؟دورهسن، جنس، تجربه، تحصیلات و  -15

 همه مواردد)       ارزشیج)       اخلاقیب)       کاريالف) 
 

 کند چه نام دارد؟مشاغلی که در طی عمر کاري فرد در سازمان یکی پس از دیگري طی می -16
 آموزش و بهسازيد)      مسیر شغلیج)    سازي شغلیغنیب)    شایستگی کارکنانالف) 

 
هاي ارزشیابی شود از کدام روشتک سایر افراد دیگر مقایسه میوقتی عملکرد هر یک از کارکنان با عملکرد تک -17

 مبتنی بر مقایسه فرد با دیگران استفاده شده است؟
 مدیریت مبتنی بر هدفد)     روش توزیع اجباريج)     مقایسه زوجیب)    بنديروش رتبهالف) 
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 دهی جهت ایجاد رقابت و نیل به اهداف سازمان باید داشته باشد کدام است؟ترین اصول مدیریتی که یک نظام پاداشمهم -18

 جدا بودن اهداف فرد با اهداف مهم سازمان هنگام جبران خدمات یا پاداشالف) 
 تناسب نوع مسئولیت و وظایف با پرداختب) 
 با سطح حقوق مشابه در بازار کارغیرقابل قیاس بودن سطوح پرداختی ج) 
 ها ارزش شغل مهم نیستها و پاداشدر پرداختد) 

 
 نیاز به رشد در نظریه الدرفرس (الدرفر) با کدام طبقه از نیازهاي مزلو هماهنگ است؟ -19

 اجتماعید)      نیاز به فیزیولوژیکج)      خودیابیب)       احترامالف) 
 

مطلق پاداش کافی نیست بلکه رعایت انصاف و عدالت در اعطاي پاداش است که موجب مطابق کدام نظریه ارزش  -20
 شود؟انگیزش می

 بازتاب غیرمکانیکی و اسنادد)     دیدگاه ابزاري رضایتج)       انتظارب)       برابريالف) 
 

صورت افقی براساس نظام  چه براي فرد براساس ارزش و شایستگی و حرکت بهدر روش افزایش حقوق و مزایا، چنان -21
 عملکرد باشد، کدام روش مورد توجه قرار گرفته است؟

 شیوه افقی و شایستگید)      ارتقا و شایستگیج)       خودکارب)     ترکیب افقیالف) 
 

 حقوق مبنا باید براساس: -22
 همه مواردد)     غل باشداستاندارد شج)    تأمین حداقل زندگی باشدب)   ها باشدانواع تخصصالف) 

 
 متناسب کردن ارزیابی شغل با ساختار و مفاهیم جدید سازمانی در نظام پرداخت به چه معناست؟ -23

 داشتجذب و نگهد)     گذارياسلوب ارزشج)       دامنه پرداختب)     سازگار کردنالف) 
 

رفاهی به افراد و مراعات پرداخت مساوي در هاي آن ارائه تسهیلات و امکانات در نظام حکومتی اسلام و زیرمجموعه -24
 برابر شرایط کار مساوي است، این اصل ناظر بر کدام اصول حاکم بر رفاه است؟

 مشروعیت خدمات رفاهید)    رشد و تکامل معنويج)      رعایت عدالتب)   حفظ کرامت انسانیالف) 
 

 امتیاز است؟هاي شاغل در تخصیص کدام مورد از عوامل مربوط به مهارت -25
 پیچیدگی وظایفب)         تلاش جسمانیالف) 

 مسئولیت سرپرستی نیروي انسانید)         کارآموزي و آموزشج) 
 

 سؤالات تشریحی
 نظریه دستمزد براساس چسبندگی دستمزدها چیست توضیح دهید؟ -1
 هاي کشور را تشریح کنید؟برنامههاي نظام پرداخت از منظر قانونی اساسی و اصول و قوانین ها و مؤلفهشاخص -2
 هاي جمعی موزون دارد؟ها نام برده و توضیح دهید چه فرقی با شاخصشاخص میانگین موزون نسبت -3
 چهار مورد از محاسن و معایب روش مقایسه عوامل (از انواع ارزشیابی مشاغل) را بنویسید. -4
 چیست؟ هاي عینی و ذهنی در ارزیابی عملکردمنظور از مقیاس -5
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 سؤالات تشریحیپاسخ 

 57 و 56 صفحات -1
 83صفحه  -2
 95تا  94 صفحات -3
 111صفحه  -4
 141صفحه  -5
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