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 نامه در انتهاي سؤالاتپاسخ | 1393- 94 ومدسال نیم سؤالات دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 دقیقه 60 مدت زمان آزمون:
 هاي پرداخت حقوق و دستمزدسیستمعنوان درس: 

 )مهندسی صنایع (چند بخشیمهندسی صنایع، رشته تحصیلی: 
 1122028کد درس: 

 
 ؟ستا به طور کلی از نظر طراحان، حقوق دستمزد داراي دو بعد مرتبط با یکدیگر است، کدام گزینه نشانگر این دو بعد -1

 کنندهو مؤسسات استخدامها بعد سازمان -رانیگببعد حقوقالف) 
 حقوقی بعد -بعد مالیب) 
 بعد منابع انسانی  -بعد مدیریتیج) 
 بعد ارزیابی عملکرد و پرداخت -تحلیل وظایفو تجزیه  ،بعد طراحید) 

 
 ؟است شود، کدام گزینه گویاي این دو روشمی ارزیابی کار عموماً به دور وش انجام -2

 ارزیابی مفهومی  -ارزیابی مقداريب)        زمان انجام کار  -میزان کارالف) 
 کارسنجی -کار يمقایسهد)     ارزیابی از بعد انسان  -ارزیابی از بعد ماشینج) 

 
 ؟است »مفهوم مزد در مکتب اسکولاستیک« يکدام گزینه منعکس کننده -3

 .دگیرمی کارکنان و کارگران شکل يمفهوم مزد عادلانه براساس سطح زندگی مناسب و شایستهالف) 
 .دکنمی تأکیدحداقل معاش کارگران و کارکنان  تأمیناین مکتب بر ب) 
 .ددهمی وري نهایی مبناي پرداخت مزد را تشکیلاز نظر این مکتب، بهرهج) 
 .ددهمی مزد را تشکیلجمعی کار مبناي مفهومی دستههاي و پیمانها نامهطبق این نظریه تعمیم مذاکرات و موافقتد) 

 
پرداز نظریهپرداز است، این این جمله از کدام نظریه »مزدبگیري مانع انبساط و اعتلاي شخصیت کارگران استي شیوه« -4

 دهد؟می چه پیشنهادي جهت حل این مشکل ارائه
 براي اعتلاي کارگرانها و دولتها ضرورت دخالت حکومت -جان مینارد کینزالف) 
 .دگاه از میزان حداقل معیشت کارگران زیادتر نشوشود که مزد هیچمی رقابت موجب -مالتوسب) 
 تر باشد کوشش و مراقبت کارگر نیز افزایش خواهد یافت. هرچه میزان دستمزد بیش -اسمیتآدام ج) 
 تعاونیهاي شرکت يتشویق توسعه -جان استوارت میلد) 

 
 ؟اندشامل ویژگی کدام گزینه »وريچسبندگی دستمزدها و حداقل معیشت با بهرهعرضه و تقاضا، « ينظریه -5

 .دپذیري برخوردارناز عنصر انعطافها این نظریهب)       ها اثرات گروهی نظریهالف) 
 .دانانگیزشیهاي معروف به نظریهها این نظریهد)      هاپویایی و ایستایی نظریهج) 

 
 ؟است مدرندر دنیاي پست »حقوقهاي روند نگرش به نظریه«کدام گزینه گویاي  -6

 ساده براساس نظر کارفرماب)     فردي شدن حقوق و دستمزد الف) 
 مند براساس ارزیابی دقیقنظامد)     حقوق و دستمزد هاي نظریهج) 
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 صحیح است؟ »دستمزد براساس وجه مزد ينظریه«کدام گزینه در خصوص  -7
 کار استوار است.  يمبناي عرضهاین تئوري بر الف) 
 ست. ر سطح کارخانجات بزرگ قابل اجراتئوري مذکور دب) 
 .دگونه ارتباطی ندارشده هیچدادهسطح دستمزد نسبت به کل وجه اختصاصج) 
 .دکنمی بسیار پیچیده معنا پیداهاي این نظریه در مورد کارها و فعالیتد) 

 
توان آن را به طور تجربی محک زد، کدام نظریه دستمزد را نمی وري کهبهره ينظریهگیتمن به عنوان جانشینی براي  -8

 کند؟می پیشنهاد
 دستمزد براساس مبانی فرهنگی، ارزشی ينظریهب)   براساس قوانین و مقررات دولتی  دستمزد ينظریهالف) 

 گذاري مزددستمزد براساس سرمایه ينظریهد)       زنی دستمزد براساس چانه ينظریهج) 
 

 صحیح است؟ »اصول نظام پرداخت«کدام گزینه در خصوص  -9
 .دسازمان مطابق ارزش نسبی شغل خود حقوق دریافت کنسازمانی گویاي این است که هر شخص در دروناصل تساوي برونالف) 
 .دنماینمی در رعایت اصل برابري تمام افراد به یک میزان حقوق و مزایا دریافتب) 
 .دشومی اصل تساوي فردي، حقوق افراد مساوي اما مزایاي متفاوتی پرداختدر ج) 
 . است زندگی يرعایت اصل توازن اجتماعی گویاي توازن افراد جامعه از لحاظ درآمد و از نظر سطح هزینهد) 

 
 اند؟کننده نامیدهکدام گزینه را تفاوت تعدیل» در نظام پرداخت مؤثرعوامل «در مبحث  -10

 تفاوت ناشی از نوع و زمان کارب)    اشی از کیفیت جسمی و روحی جمعیت تفاوت نالف) 
 ساختار حقوق و دستمزدد)           اوري تفاوت ناشی از فنّج) 

 
 يشدهاحصاهاي و شاخصها مؤلفهاز  »عدالت در پرداخت، فقرزدایی، مراعات مصالح عمومی و حفظ توازن در پرداخت« -11

 ؟است کدام گزینه
 مطالعات ارزشیاز منظر ها مؤلفهو ها شاخصب)      از منظر منافع ملیها مؤلفهو ها شاخصالف) 

 از منظر تحول اداريها مؤلفهو ها شاخصد)     از منظر مطالعات میدانی ها مؤلفهو ها شاخصج) 
 

 ؟»ستگروه از کالاهابراي یک ها سطح عمومی قیمت يمهیا نمودن مبنایی براي مقایسه«کدام شاخص  يهدف از محاسبه -12
 شاخص جمعی موزوند)    شاخص قیمت ج)     عددي هاي شاخصب)     قیمت کل هاي شاخصالف) 

 
شاخص میانگین موزون  يسال پایه ضریب مورد نظر ارزش کل کالا خواهد بود که براي محاسبه«در کدام گزینه،  -13

 ؟»رودمی کاربهها نسبت
 شاخص لاس پیرد)    شاخص پاشه ج)     شاخص میانگین موزونب)     شاخص سال نمونه الف) 
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 کرد؟ بنديها به صورت کدام گزینه دستهو نیز شرایط احراز آنها شرح وظایف و مسئولیتهاي از فرم استفادهمشاغل را باید با  -14

 طبقات شغلی  -شغلی يرسته -فرعی يرسته -شغلی يرستهالف) 
 شرایط احراز وظایف -رشته وظایف -فرعی يرسته -اصلی يرستهب) 
 مشاغل کیفی -فرعیي طبقه -شغلی يرسته -طبقات شغلیج) 
 شغلی  يرسته -طبقات شغلی -یمشاغل کمّ -مشاغل کیفید) 

 
 صحیح است؟ »بندي مشاغلرتبه«کدام گزینه در خصوص  -15

 .دشومی زوجی انجام يبه دو صورت کارت دائمی و مقایسهالف) 
 د.شومی بنديشغلی رتبه يبه صورت طبقات شغلی و رشتهب) 
 .دشومی بنديشغلی رتبه يشغلی و رشته يبه صورت رستهج) 
 .دشومی بنديبندي براساس سطح شغل و محتواي شغل رتبهرتبهد) 

 
 صحیح است؟ »عواملي وش مقایسهر«کدام گزینه در خصوص  -16

 یابی مشاغل است. شارزکیفی هاي یکی از روشالف) 
 . نیست بنديدر این روش نیازي به تصویب طرح طبقهب) 
 .دشومی بنديعوامل دستههاي رسته ياین روش از نظر کیفی زیرمجموعهج) 
 .دآیمی بندي به حسابروش رتبه يیافتهاین روش تکاملد) 

 
 شوند؟می سنتی طبق کدام گزینه تقسیم يارزیابی مشاغل به شیوههاي روشترین رایج -17

 ی و کیفیکمّد)    ساعتی و ماهیانه ج)     اي امتیازي و رتبهب)     تحلیلی و غیرتحلیلی الف) 
 

 ؟ارزیابی عملکرد صحیح استهاي کدام گزینه در خصوص مقیاس -18
 است. » معیارهاي کاري و اخلاق«مقیاس ارزیابی عملکرد الف) 
 .دتوان استفاده نمومی »ارزیابهاي ارزیابی و یا کمیتهخود«عملکرد هاي از مقیاسب) 
 . است ارزیابی عملکردهاي آموزش از جمله مقیاسهاي سن، جنس، تجربه، تحصیلات و دورهج) 
 .دشومی تقسیم بندي »عنی و ذهنی«هاي با مقیاسد) 

 
 صحیح است؟ »فرد با دیگران يارزشیابی مبتنی بر مقایسههاي روش«کدام گزینه در خصوص  -19

 روش توزیع اجباري  -بنديروش رتبهب)     روش ترسیمی  -روش زوجیالف) 
 روش شاخص مستقیم -روش رفتاريد)    روش استاندارد  -بنديروش رتبهج) 

 
-وظایف و مسئولیتدر حین انجام » بسیار خوب و یا بسیار بد کارکنانهاي گیريعملکردها و یا تصمیم«در کدام روش  -20

 ؟گرددثبت میهایشان 
 روش شاخص مستقیمد)    روش انتخاب اجباري ج)    روش ثبت وقایع حساسب)    روش توصیفی الف) 

 
 ؟است کدام گزینه »مراتب نیازهاي مزلوتئوري سلسله«نیازها در  يبالاترین مرحله -21

 نیازهاي خدایابید)     نیازهاي اجتماعی ج)      نیاز به احترام ب)    نیازهاي خودیابی الف) 
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ی افراد بعض يرا به عنوان یک منبع انگیزش برا »به نام نیاز به پیشرفتاي متغیر شخصیت ویژه«پرداز کدام تئوري -22
 تعیین کرد؟

 فردریک هرزبرگد)     فردریک وینسلو تیلور ج)       بیر ب)      کلنددیوید مکالف) 
 

 پوشش شاغلین متمرکز بود؟ يعمدتاً بر پایه »اجتماعی تأمینابعاد «در کدام نگرش  -23
 هانگرش کلاسیکد)     مدرن نگرش پستج)     نگرش مدرن ب)     اي نگرش توسعهالف) 

 
 صحیح است؟ »مشاغل دگیري کار براي تدوین استاندارمتداول در اندازههاي اهم روش«کدام گزینه در خصوص  -24

 یابی روش کیفی ارزش -سنجیروش زمانالف) 
 وظایف يروش تفکیک اجزا -سیونی رگرروش کمّب) 
 روش تعیین اضافات مجاز -اطلاعات عملکرديروش سنجش ج) 
 اثربخشیهاي روش استفاده از شاخص -کاراییهاي روش استفاده از شاخصد) 

 
 شود؟می اساس مطالعات لاپتن و گاولر نظام حقوق و دستمزد را شاملکدام گزینه بر -25

 .دسازمانی لحاظ نمو يتوان به طور کارانهمی انفرادي را يانهرکاهاي در این نظام انواع سیستمالف) 
 . است زمانکار به طور همي مبتنی بر زمان انجام کار و نتیجهاین طرح ب) 
 .دیابمی کارکنان سازمان اختصاص يدر این نظام پرداختی به کلیهج) 
 مهم یک نظام حقوق و دستمزد است. هاي شغلی و تلاش از ویژگی يتعریف طبقهبنا بر این د) 

 
 صحیح است؟ »QCDمزایاي معیارهاي اندازه گیري «کدام گزینه در خصوص  -26

 گذاري مبنا -سرعت -ارزانیب)     بازخورد  -سادگی -وضوحالف) 
 بخشرضایت -ارزان -سادهد)      وضوح  -کارا -اثربخشج) 

 
رز مي ابتکار در انجام وظایف شغل و حدوکارگیري قوهبه يدر زمینه »هادو عامل فرعی تفاوت«کدام گزینه در خصوص  -27

 گیري صحیح است؟تصمیماستقلال وي در قضاوت و 
 هدایت و نظارت مدیر -گیريحدومرز تصمیمب)     ماهیت وظایف -پذیريمسئولیتالف) 

 پیچیدگی وظایف -حدود و اختیاراتد)   خلاقیت و نوآوري  -گیريمعیارهاي اندازهج) 
 

 پذیرد کدام گزینه صحیح است؟می در نظام آمار مالی دولت به دو روش صورتاي بندي هزینهطبقه -28
 هابندي اقتصادي هزینهطبقه -هاهزینهاي بندي وظیفهطبقهالف) 
 کالا و خدماتبندي طبقه -بندي بهداشت، آموزش، سلامتطبقهب) 
 بندي سازمانیطبقه -بندي دستگاهیطبقهج) 
 بندي مصارفطبقه -بندي منابعطبقهد) 

 
 صحیح است؟ »مراحل تفصیلی اجراي بودجه«کدام گزینه در خصوص اولین و هفتمین مرحله از  -29

 کردحواله -تشخیص مسئلهد)   پرداخت وجه -درخواست وجهج)   ها هزینه -تشخیصب)    پرداخت -اعتبار تأمینالف) 
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 کند؟می شده به کارگر پرداختکار انجامي داند که کارفرما به ازامی را اجرتی »مزد«کدام گزینه  -30

 مزد از نظر سازمان مللب)    المللی کار مزد از نظر سازمان بینالف) 
 کارگريهاي مزد از نظر اتحادیهد)   نظر حقوقی قانون کار در ایران  مزد ازج) 
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