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 نامه در انتهاي سؤالاتپاسخ | 1397-98 دومسال 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: 
 
 حقوق و دستمزد متأثر از تفکر اقتصادي بازار کاملاً آزاد است؟هاي یک از نظریهکدام -1

 قدرت پرداختد)      وجه مزدج)      عرضه و تقضاي کارب)    حداقل معیشتالف) 
 

ترین نظریه در ساختار مزد و نظام هاي پرداخت و جبران خدمت است و منطقیکدام نظریه نتیجه تکامل سایر نظریه -2
 شود؟جبران خدمت کارکنان محسوب می

 درآمد ملید)    چسبندگی دستمزدهاج)       زنیچانهب)      وريبهرهالف) 
 

 شود؟حقوق و مزایا براساس کارکردهاي فرد و توجه به مشتري، ارزیابی و پرداخت میدر کدام فرهنگ سازمانی،  -3
 مدارزماند)       مداروظیفهج)       مدارشبکهب)      فرآیندمدارالف) 

 
 گردد که هر شخص در سازمان، مطابق ارزش نسبی شغل خود، حقوق دریافت کند.این تساوي هنگامی حاصل می -4

 سازمانیدورند)      سازمانیبرونج)       سازمانیب)       فرديالف) 
 

گردد، بندي و ارزشیابی مشاغل به کارکنان و کارمندان پرداخت میکه براساس مکانیزم طبقه میزان حقوق و دستمزدي -5
 چه نام دارد؟

 قدرت پرداختد)      طراحی شغلج)     ساختار دستمزدب)      وجه مزدالف) 
 

 رود.ها به کار میدر این روش، ضریب مورد نظر ارزش کل کالا، در سال پایه براي محاسبه شاخص میانگین موزون نسبت -6
 نسبت قیمت لاس پیرب)       قیمت مقدار لاس پیرالف) 

 نسبت مقدار پاشهد)        نسبت قیمت پاشهج) 
 

شود. معمولاً این ضریب مقدار یا حجم هر کالا در سال می در این روش ضریب مناسبی براي قیمت هر کالا در نظر گرفته -7
 سازد.پایه و یا در سال مورد نظر است و اهمیت هر کالا ار مشخص می

 شاخص جمعی سادهب)       هاي قیمت کلشاخصالف) 
 شاخص هزینه زندگید)      هاي جمعی موزونشاخصج) 

 
ارزشیابی از طریق مقایسه انجام و ارزش هر یک از مشاغل از طریق مقایسه هاي ازرشیابی مشاغل، یک از روشدر کدام -8

 شود؟شغل مورد نظر با دیگر مشاغل به طور جمعی تعیین می
 مقایسه عواملد)       امتیازيج)       بنديطبقهب)      بنديرتبهالف) 
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 بندي مشاغل صحیح است؟یک از موارد زیر در خصوص طبقهکدام -9
 است روش ارزیابی کمی شغلالف) 
 گردد.هاي ذهنی استفاده میکمتر از قضاوتب) 
 گیرد.ها قرار میبنديشود و محتواي شغل، کمتر معیار طبقهتر به عنوان شغلی توجه میبندي، بیشدر روش طبقهج) 
 هاي خصوصی متداول است.استفاده از این روش در سازماند) 

 
هاي این روش ارزشیابی مشاغل، استفاده از دستمزد گروهی از مشاغل کلیدي براي تعیین سایر از محدودیت -10

 باشد. نداشتهدستمزدهاست که از نظر روانی شاید تأثیر خوبی در سازمان 
 مقایسه عواملد)        امتیازيج)       بنديرتبهب)      بنديطبقهالف) 

 
 باشد؟می هاي روش امتیازيمزیتیک از موارد زیر از کدام -11

 تر است.براي کارهاي اداري و خدمات دولتی مناسبالف) 
 هزینه است.ساده و کمب) 
 سازد.دهد و کاربرد سهل آن را میسر میاین روش دقت را افزایش میج) 
 از انعطاف بالایی برخوردار است.د) 

 
 کند و کارکنان به صورت فعالی در فرآیند ارزشیابیارزیابی عملکرد، انگیزه کافی در کارکنان ایجاد مییک از منابع کدام -12

 درگیر خواهند شد؟
 ارزشیابی توسط همکارانب)         خودارزیابیالف) 

 هاي ارزیابکمیتهد)      ارزیابی توسط ارباب رجوعج) 
 

 ارزشیابی مبتنی بر مقایسه فرد با دیگران است؟هاي یک از موارد زیر، از روشکدام -13
 لیستچکب)     مقیاس استانداردهاي مختلطالف) 

 بنديروش رتبهد)      بندي ترسیمیمقیاس رتبهج) 
 

 کند؟بندي مینرمال دسته هاي خاصی مطابق با توزیعکننده، کارکنان را در گروهدر کدام روش ارزشیابی عملکرد، ارزشیابی -14
 روش توزیع اجباريب)       اي رفتاريمقیاس رتبهالف) 

 مدیریت بر مبناي هدفد)       روش انتخاب اجباريج) 
 

 ؟باشدنمیهاي ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد فردي یک از موارد زیر، از روشکدام -15
 روش شاخص مستقیمب)          لیستچکالف) 

 مدیریت بر مبناي هدفد)        روش استانداردهاج) 
 

 باشد؟یک از موارد زیر مربوط به عوامل برانگیزاننده هرزبرگ میکدام -16
 مزایاد)       قدردانیج)       سیستم پرداختب)       مدیریتالف) 
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 د؟دهقرار میهاي زیر، تناسب بین میزان اعطاي پاداش و تقاضاي شغل و کوشش افراد را مورد تأیید یک از نظریهکدام -17

 برابريد)       انتظارج)       اسنادب)     سلسله مراتب مازلوالف) 
 

 باشد؟، مربوط به کدام یک از انواع مزایا می»هاي مشارکت در سودطرح« -18
 از شغل مستقلد)     به شغل وابستهج)        رفاهب)       مقام مسئولیتالف) 

 
گویی به نیاز مؤسسات از یک سو و محدودیت بازار کار از سوي دیگر و صرفاً در مورد پاسخالعاده جهت این نوع فوق -19

 شود.تعداد محدودي از مشاغل هر سازمان برقرار می
 شرایط نامساعد و نامتعارف آب و هواییب)       یافتهمناطق کمتر توسعهالف) 

 خاص جذب مشاغلد)      محل خدمت (جغرافیایی) خاصج) 
 

ها با دریافتی کارکنانی که در شوند که تفاوت پرداخت میان دریافتی آندهد که کارکنان متوجه میزمانی رخ می -20
 ها قرار دارند بسیار کم است.مشاغل بالا یا پایین آن

 دستمزدها پوشانیهمد)     تعدیل به نرخج)      دامنه پرداختب)      تراکم پرداختالف) 
 

 ؟هاي آنان استها و استعداد نیروي انسانی و ارتقاي صلاحیتبه رفاه، تمرکز اقدامات رفاهی بر ارتقاي مهارت در کدام نگرش -21
 مدرند)      ايتوسعهج)       هاکلاسیکب)       اجتماعیالف) 

 
 باشد؟یک از انواع مشاغل میمربوط به کدام» معاونت اداره کل«شغل  -22

 تخصصی عالید)      کارشناسیج)       مدیریتیب)       سرپرستیالف) 
 

 گیرد؟هاي ارزشیابی مشاغل، جهت ارزیابی مشاغل مدیریتی و سرپرستی مورد توجه قرار مییک از روشکدام -23
 پروفایلد)        هیج)        امتیازيب)      منحنی رشدالف) 

 
 باشد؟کدام نوع از انواع پرداخت می، مربوط به »کاروري و اضافهپرداخت براساس بهره« -24

 غیرنقديد)        ویژهج)       غیرمستمرب)       مستمرالف) 
 

 آورد چه نام دارد؟میزان دریافتی که کارگر در قبال تلاش مشروع و در چهارچوب قانون کار به دست می -25
 السعیحقد)        مزدج)      وريپاداش بهرهب)      سود سالیانهالف) 

 
 سؤالات تشریحی

 
 مورد از عوامل مؤثر در نظام پرداخت را نام ببرید و توضیح دهید. 5 -1
 هاي ارزشیابی شاغلین، توضیح دهید.درجه را به عنوان یکی از روش 360روش ارزشیابی  -2
 هاي افزایش حقوق و مزایا را نام ببرید و تشریح کنید.روش -3
 پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوري را بنویسید.اصول حاکم بر نظام  -4
 چهار مورد از اهداف اصلی نظام ارزیابی مشاغل در ارتباط با مزد را بنویسید. -5
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