


أ

.أشكر اهللا القدير الذي وفقنيى على إنجاز هذا العمل المتواضع ، فله الحــــمد أوال و آخرا 

زكيـــو " أشكر كل من مّد لي يد المساعدة في هذه الفترة ، و في مقدمتهم فضيلة الدكتور 

الذي يستحق كل التقدير و االحتـــــــــــــرام و االمتنــــــــــــان على نصائحه القّيمة ، دون " مصطفى 

الشكر لكل التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها ، و جزيل " مناد سميرة " أن أنسى األستاذة 

.أساتذة علم االجتماع 

.كما أتقدم مسبقا بشكري الخاص إلى اساتذة اللجنة المناقشة 

يسعد غزالة 



ب

"ن إحسانا بوالديوقضى ربك أال تعبدوا إال إياه و " جلّ أهــــــــــــدي ثمرة جهدي من قال فيهما عز و

الصــــــــــــدر الحنون أمي الغالية حفظها اهللاإلى التي جعل اهللا الجنة تحت أقدامها ، 

إلى من ال أستطيع رّد فضله طول حياتي مرشدي و سندي في هذه الحياة ، أبي أطال اهللا عمره

أبوبكر ، عبد الرحمن ، صالح الدين : إلى إخواتي  

يســــــــــعد ، مـــداح : إلى كل من عائلتّي 

ة ، عائشة مروة ، حسيب: إلى أعّز زميالتي 

إلى خطيــــــــــــبي

.2020-2019إلى كل طلبة السنة ثانية ماستر علم اجتماع دفعة 

يسعد غزالة



ت

فــــــــهــــــــــرس المحتویات

الصفحةالموضوع

أ....................................................................................اإلهداء

ب.............................................................................شكر وتقدیر-

ت........................................................................المحتویاتفهرس -

01....................................................................................مقدمة

5.....................................................المنهجي للدراسةاإلطار:الفصل األول

5............................. ..............................الدراسةمنهجیة:المبحث األول 

5..............................................................الموضوعمبررات اختیار:أوال

5........................................................................الدراسةأهمیة:ثانیا

5.......................................................................الدراسةأهداف:ثالثا

5.......................................................................الدراسةإشكالیة:رابعا

6....................................................................فروض الدراسة: خامسا

6................. ..........................المفاهیم األساسیة للدراسةتحدید :المبحث الثاني

النظري للدراسةاإلطار المنهجي و:األولالباب



ث

6.........................................................................األجرمفهوم: أوال

7.......................................................................األجرمكونات:ثانیا

9..........................................................................األجرأنواع:ثالثا

9...................... .................................................األجــرأهمــــیة:رابعا

10..................................................النظریة للدراسةالمقاربة:ثالث المبحث ال

10................................الجبریة في تحدید األجـــــــــــــــــــــــــورالنظریات التقلیدیة/أوال 

10...... ...................................................الكفـــــــــــــــــــافحد نظریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة-1

11...……………………………………………األجـــــــــــــــوررصیـــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــریةنظــــــــــــــ:2

12. ….........………………………األجـــــــــــــــــــــــــورالنظریات المعاصرة في تحدید /ثانیا 

12..……….…………………………………نظـــــــــــــــــــــــــــریة اإلنتـــــــــــــــــــــــــــــاجیة الحـــــــــــــــــــدیة-1

12..…..……………………………على العــــــــــملنظــــــــــــــــــــــــــــریة الطلــــــب و العـــــــــــــــــــــرض-2

13.…..…………………………………النظـــــــــــــــــریة االقتصادیـــــــــــــــــــــة النیوكالسیــــــــــــــــــكیة-3

14........................تقییــــــــــــــــــــــــــــــــم الوظائـــــــــــــــــــــــف و طرقـــــــــــــــــــــــــها:الرابعالمبحث 

14...........................................تقییـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الوظائــــــــــــــــــــــــــــف و طرقـــــــــــــــــــها:أوال

14.........................................................................النــــقططریــــقة-أ

14..........................................................العوامــــــــــــــــــــــــلطریـقة مقــــارنة-ب

15.............................................................الوظیـفيطریـقة التصنـــیف-ج

15................................................................ظائفالــو طریقـــة ترتــــیب-د



ج

15.....................................................................تسعیـر الوظیـــــفة/ثانیا

16......................................................استطالعات األجور و المرتبات/ثالثا

16...................................................................األجــور منحنـــیات/رابعا

16..................................................ومدى الدفــــــــــــــــــــــــــع درجــــــــــــــــــــــــــات/خامسا

17.........................................................................الفصلخالصـــــــة

19......................................................الدراســــــــــات السابقة :الفصل الثاني 

19.................................................................:الدراسات العالمیة /أوال 

19................................................لجنة العمالة و السیاسة االجتماعیة جنیف-أ

20..........................دلیل السیاسات و اجراءات العاملین بالجامعة األمریكیة بالقاهرة-ب

21...................................................................:العربیة الدراسات/ثانیا

21.....................................................................سوریةسومر أدیب-أ

22.................................................................:الدراسات الجزائریة /ثالثا

22.............................................................................محمدالكر-أ

23........................................................................بوخروبة كلثوم-ب

24..........................................................................محمدددوش-ج

26... ....................و مدى تأثیر الخصخصة علیهامعاییر تحدید األجر: الفصل الثالث 

26.................................................معاییر ونظم تحدید األجر:األول المبحث 

26................................................................................األداء- 1



ح

26................................................................................الجهد- 2

26.............................................................................األقدمیة- 2

26................................................................العلمي و الخبرةالمؤهل- 3
26................................................................فةصعوبة الوظیمستوى- 4
27..................................المستوى المعیشي و مستوى األسعار السائدة في السوق- 5

27.........................................................دفع األجورنظم: المبحث الثاني 

27.......................................................نظام الدفع على أساس الوقت) أوال

27.............................................................نظام األجر التشجیعي) ثانیا

29..........................................األسالیب القانونیة لتجدید األجر: ث الثالث المبح

29...............................................................باالتفاقتحدید األجر /أوال

30.........................................الجماعیةاالتفاقیاتتحدید األجر بمقتضى/ثانیا
31.....................................................تحدید األجر من طرف الدولة/ثالثا
32.......................................................األجــــــــــــــــر الوطني األدنـــــــــــى المضمون/رابعا

32...............................................األجور في القطاع الخاص: المبحث الرابع 
33..............................................................مفهوم القطاع الخاص/أوال
33........................................المقارنة بین القطاع العام و القطاع الخاص/ثانیا
36.......................................................أثر الخصخصة على األجر/ثالثا

37............................................................................خالصة الفصل

38..................................................................................الخاتمة 

39..............................................................................المراجعقائمة 



1

:مقـــــــــــــــدمــــــــــــة 

يعد العمل من أهم األولويات يف حياة الفرد و اجلماعة على حد سواء ، كما أن احلصول على األجر هو 
هو املصدر األساسي ملعيشة الغالبية و ذلك لتغطية املتطلبات االقتصادية فاألجر . أحد دوافع العمل و حوافزه 

كما أن أهم سبيل إلشباع احلاجات الضرورية لألفراد ، كمما يعترب عنصرا من عناصر تكلفة العظمى من الناس ،  
.اإلنتاج بالنسبة للمؤسسة ، إضافة إىل كونه احملرك األول لعملية التطور و حتقيق التقدم لبين البشر 

اجلسدي و االستقرار ومن الناحية الصحية و النفسية فإن العمل يعد عنصرا من عناصر حتقيق التوازن 
النفسي للفرد نتيجة شعوره بالرضا و القناعة عن مستوى احلياة اليت يعيشها ، أما من اجلانب االجتماعي فإن قيمة 

ه ، و كون أن اهلدف من وراء العمل احلصول على مقابل الذي يتمثل يف العمل متثل قيمة اإلنسان يف جمتمع
األجر فهو تقريبا املصدر الوحيد لسد خمتلف حاجيات احلياة اليومية  األجر ، فأمهية العمل هي نفسها أمهية 

. وغريها من احلاجيات األساسيةكاألكل و املسكن و امللبس 

أما من الناحية القانونية يتميز األجر بالصفة املزدوجة يف عالقات العمل إذ أنه يشكل حقا للعامل مقابل 
عمله ، ومقابل ذلك فهو التزام على رب العمل لقاء متتعه بالعمل أو اخلدمة اليت مت اجنازها ، إن هذه الصفة 

ت نفسه هي اليت تطرح يف احلقيقة خمتلف اإلشكاالت 
.القانونية سواء 

منها تربير األسس اليت جيب اعتمادها عند حتديد و تقدير األجور ، النظريات التقليدية اجلربية فلسفية حتاول كل
و النظريات اجلربية املعاصرة ، إن البحث يف هذه النظريات سيبني مدى جتدر األجر يف التاريخ و يف خمتلف العلوم 

ع األجر من أدق موضوعات قانون العمل و نظرا لكون موضو مراحل التطور احلضاري لإلنسان ،االجتماعية عرب
و أشدها تشبعا و تعقيدا ، و أكثرها إثارة للجدل و اخلالف ، و باعتباره أهم املوضوعات اليت تشغل بال العمال 
و أصحاب األعمال و احلكومات و النقابات  فاألجر بالنسبة للعامل ميثل دخال ، و يهم العامل أن حيافظ على 

ل يزيد منه أمال يف رفع مستوى معيشته و رغبة منه يف إشباع حاجاته من السلع و مستوى هذا الدخل ، ب

د من أعباء املؤسسة اليت حيصل على أكرب إنتاج ممكن بأقل  أجر ممكن ، كما أن الزيادة فيه تزيمغال فيه ، حبيث 
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الدولة فهي تنظر إىل األجر على أنه اقد تضعها بعيدا عن جمال املنافسة و إىل االفالس يف بعض األحيان أم
اةفيهمهما أن يتحدد األجر يف املستوى الذي حيقق حيعنصر يؤثر يف السياسة االقتصادية اليت تتبعها ، و لذلك 

فائض يعاد استثماره يف زيادة قدرة الدولة على اإلنتاج و من جهة أخرى الئقة للعمال ، الذي يسمح بتحقيق
فإنه ما يّهم الدولة هو استقرار عالقات العمل ألن استقرار العالقات يشجع على زيادة النشاط االقتصادي ، هذا 

قابل يظل األجر ما يؤدي إىل وجود معادلة متناقضة بني مصلحتني أحدمها اقتصادية و أخرى اجتماعية ، و يف امل
.عنصرا متأثرا بالتطورات احلاصلة يف عامل الشغل 

عن معادلة لتحقيق التوازن يف عالقة إن موضوع األجر احللقة الرئيسية جلميع عالقات العمل ، و حبثا 
اسة العمل و بالتايل حتقيق استقرارها هلذا سوف حناول دراسة هذا املوضوع من خالل بابني الباب األول لدر 

: اإلطار املنهجي للدراسة و الباب الثاين خصصناه لدراسة اإلطار النظري للدراسة و ذلك حسب التفصيل التايل 
الفصل األول الذي قسم إىل ثالث مباحث ، املبحث األول خصصناه ملنهجية الدراسة أما املبحث الثاين 

.فتكلم عن املقاربة النظرية للدراسة فخصصناه لتحديد املفاهيم األساسية للدراسة أما املبحث الثالث 

أما من خالل الفصل الثاين فخصصناه للدراسات السابقة أما الثالث كان حتت عنوان معايري حتديد األجر 
و يتكون من ثالث مباحث ، املبحث األول معايري و نظم حتديد األجر أما الثاين و مدى تأثري اخلصخصة عليها 

. فتكلم عن األساليب القانونية لتحديد األجر أما املبحث الثالث فخصص للتكلم على األجور يف القطاع اخلاص



:الباب األول

ةــــــــدراســللنظريــنهجي و الـــار المــــــــــاإلط



:الفصل األول

اإلطـــــار المنهجـــــي للدراســــــــة

 منهجية الدراسة:األولالمبحث.
تحديد المفاهيم األساسية للدراسة:المبحث الثاني.
المقاربة النظرية:المبحث الثالث.
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اإلطـــــار المنهجـــــي للدراســــــــة:الفصل األول

.منهجية الدراسة:المبحث األول
:مبررات اختيار الموضوع:أوال
كون موضوع سياسة األجور هو حديث الساعة و ال يزال النقاش حوله دائرا.
 حماولة اإلحاطة العلمية و العملية مبوضوع سياسة األجور.
 اآلونة األخرية حول األجور ،هذا ما دفعنا إىل حماولة فهم ملوضوع األجور الذي تدور حوله تصاعد اإلضرابات يف

.هذه النقاشات
األمهية اليت يكتسبها موضوع األجور بالنسبة للموظفني.
الرغبة يف معاجلة هذا املوضوع و دراسته ميدانيا نظرا حلساسيته.
امعيةحماولة املسامهة املتواضعة يف إثراء املكتبة اجل.

:أهمية الموضوع:ثانيا
يعترب موضوع األجور اليت يتقاضاها األفراد من املواضيع اهلامة اليت القت وما تزال تالقي اهتمام الكثري من الباحثني يف 

سني أداء جمال اإلدارة و خاصة إدارة األفراد ، حيث تلعب األجور دورا بارزا يف حياة األفراد و املنظمات ، و تساهم يف حت
.

مما يتطلب وجود نظام سليم األجور يف القطاع اخلاص ، مبين على أسس علمية مدروسة انطالقا من دراسة علمية لتقييم 
ن شركات و مؤسسات القطاع اخلاص، واألفراد معا ، الوظائف العامة حبيث يساعد هذا النظام على حتقيق أهداف كل م

.
ومن هنا تنبع أمهية هذا البحث ، السيما و أنه سيقدم تصورا كامال و فكرة واضحة ملفهوم األجور و كيف حتدد يف مؤسسة 

وبالتايل تستطيع القول أن أمهية هذا البحث تنبع من كونه يعاجل أحد أهم املواضيع ذات الصلة املباشرة ،عدوان للكمياويات
باألفراد العاملني يف القطاع اخلاص،فموضوع األجور ببعديه االقتصادي و االجتماعي يعترب من أهم املواضيع اليت جيب دراستها 

.مشاكل اقتصادية واجتماعية خطريةبشكل مستمر فأي خلل يف نظام األجور يؤدي إىل 
:أهـــداف البحث:ثالثا

:هدف علمي) أ
.يتمثل يف عرض خمتلف جوانب النظرية املتعلقة باألجور و كيفية اعداد نظام األجور يف القطاع اخلاص 

:هدف عملي) ب
.من خالل مؤسسة عدوان للكمياوياتاخلاصيتجلى من خالل الدراسة امليدانية واليت تدور حول تسيري األجور يف القطاع 

:إشكالية الدراسة/ رابعا
تعترب األجور من أهم القضايا اليت يدرجها علماء االجتماع و االقتصاد ضمن املشاكل اليت تواجهها تنظيمات العمل احلديثة 

عنصرا أساسيا من عناصر التكاليف



6

تعترب من أهم املسائل احلساسة اليت متس العمل واملؤسسة ، ففيها يرضى العامل عن عمله و عن اجلهد الذي يبذله أو ال يرضى 
ة املتبعة داخل املؤسسة يف منح األجور ،ومن عن ذلك ، سواء كان اجلهد فكريا أو عضليا،وهذا يرجع على حساب السياس

ضمنها املؤسسات التابعة للقطاع اخلاص ، حيث يضم هذا األخري جمموعة من املهن واألعمال اليت يعمل فيها فرد أو جمموعة 
و يساهم القطاع من األفراد وترتبط باخلربات و املهارات املكتسبة سواء باالعتماد على التدريب املهين أو التعليم األكادميي ،

اخلاص بتوفري الدخل لألفراد من خالل توفري جمموعة من فرص العمل ضمن املنشآت اخلاصة ،وهلذا القطاع سياسات فإذا  
.كانت ناجحة  هذا يؤدي إىل رضى العامل ،أما إذا كانت عكس ذلك فهذا يدل على عدم رضاه 

:ومن هنا نطرح التساؤل األيت
؟مبستغامن" عدوان"ملؤسسة اخلاصة كيف يتم حتديد األجر يف ا


:فروض الدراسة/خامسا
.ملعيار الكفاءة" عدوان"ختضع األجور يف املؤسسة اخلاصة -
.العاملني حسب النظريات اليت تستند إليهاهناك العديد من األنظمة و األساليب املعتمدة لدفع أجور-

.تحديد المفاهيم األساسية للدراسة:المبحث الثاني
:مفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم األجــــــــــــــــــــــــر/أوال

:اللغةهي في :أجــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
تصدق ، أو طلب ما له من : كافأه و أثابه عليه ، أئتجر : إجيارا الرجل على كذا أجر ، أجرا و إجارة ، و آجر ،

اختذه أجريا ، و األجرة هي كراء األجري ،و : املكافأة ، و آجر ، مؤاجرة ، و أستاجر الرجل : أجر  األجر ج أجور ، و آجار 
.املنفعة املعقود عليها اليت متلكها بالعقدأجرة هي بدل املنفعة أو العوض الذي يدفعه املستأجر للمؤجر يف مقابل 

:لغةأجير
1أجراء ، وهو اإلنسان الذي يعمل حلساب الغري مقابل مبلغ معني  : من أجر يؤجر ،فعل مبعىن مفعول أي املستأجر ، ومجعه 

:األجر اصطالحا

. عادة على أساس كمية اإلنتاج أو على أساس الزمن
: الراتب

يطلق على التعويض الذي يدفع للعمال ،
فالفرق بني مصطلح األجر و الراتب هو الفرق يف الشكل وليس يف املضمون فكالمها تعويض ،الزمن ، ونسميهم باملوظفني 

2. نقدي مباشر يتقاضاه الفرد من املنشآت لقاء مسامهاته اليت يقدمها هلا

13، ص 2010مجال عبد الناصر ، املعجم االقتصادي ، دار أسامة  للنشر و التوزيع ، عمان ، –1
سياسة األجور ، تندرج ضمن متطلبات لنيل شهادة ليسانس ، ختصص علم االجتماع تنظيم و عمل ، جامعة وهران دفعة رازام حنان ، طاجني فاطمة ،-2

.9، ص 2004-2005
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لقد تعدًدت التعاريف اليت تتناول مفهوم األجور وتباينت و اختلفت هذه التعاريف تبعا لوجهة نظرا كل كاتب ، و 
:أنواع عرفت األجور كمايلي 

 األجور يف معناها االقتصادي الواسع هي مجيع أشكال و أنواع املكافأة اليت حتصل عليها املوارد البشرية ، وبناء
ألجر بالساعة أو باألسبوع للعمال الصناعيني ، و األجور الشهرية مضافا إليها امتيازات عليه تتضمن األجور ، ا

أخرى ، أما يف معناه االقتصادي الضيق فتستخدم األجور للداللة على وسيلة الدفع لألفراد العاملني حتت 
. العمال الصناعيني أو العمال يف احملالت التجارية : إشراف أفراد آخرين مثل 

 و عر
توجيه الغري خالل مدة زمنية حمددة أو لقاء أداء حمدد ، وقد يكون األجر نقديا أو حقيقيا ، فاألجر النقدي هو 

أو لقاء  ) الساعة ، اليوم ، الشهر ( ذلك املبلغ من النقود الذي حيصل عليه الفرد من عمله خالل فرتة زمنية 
كمية أداء معينة ، أما األجر احلقيقي ، فهو عبارة عن كمية السلع و اخلدمات اليت يستطيع الفرد احلصول عليها 

.نظري أجره النقدي


خالل السنة ، سواء أكان املشتغل يتقاضى أجرا فعليا نقديا أو عينيا ، أو كان صاحب العمل حيسب لنفسه 
قدا أو عينا منها فحسب بل تشمل أيضا ما أجرا أو حيسب له أجر املثل ضمنيا ، وال تشمل األجور ما يدفع ن

حيتجز من االستحقاقات عن العمل الستخدامها يف أغراض التأمني االجتماعي و االدخار وما يتقاضاه 
1.املشتغلون من بدالت أجور إضافية 

:مكونــــــــــــــــــــــــــا ت األجــــــــــــــــــــــــــر/ثانيا
:ــــــــــــــــــــر النقـــــــــــــــــــــــــدياألجـــــــــــــ-1

يتكون األجر النقدي من جزئني  جزء ثابت يدفع بشكل دوري ، و جزء متحرك يرتبط يف قيمته بظروف العمل و 
.اجلهد املبذول عن جانب العامل

:األجر الثابت-أ
يدفع األجر الثابت عن الساعة أو اليوم أو األسبوع أو الشهر أو السنة ، حسب نظام دفع األجور يف املشروع و 

  .
املبلغ الذي يدفع بشكل ثابت يرتبط بأيام العمل اليت تؤدى ، ويدفع للعمال املؤقتني عن أيام العمل الفعلية أو حسب 
املبلغ املتفق عليه مقدما عن كل يوم عمل أما بالنسبة للعمال الدائمني فيدفع هلم املبلغ شهريا ، وفقا للنظام املوضوع و الذي 

‘ د لكل وظيفة بصرف النظر عن أيام العمل حيد
.يسمى هذا املبلغ الثابت احملددة للوظيفة باألجر الثابت أو األجر األساسي 

يل سومر أديب ناصر ، أنظمة األجور و أثرها على أداء العملني يف شركات و مؤسسات القطاع العام الصناعي يف سورية ، تندرج ضمن متطلبات لن-1
.10، ص2004-2003ة املاجسرت،  كلية االقتصاد ، قسم ادارة األعمال ، جامعة تشرين ، دفعة شهاد
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، لكنه يعين أنه يظل ثابتا ال يعين هذا أن املبلغ النقدي الذي يدفع كأجر أساسي يظل ثابتا طول مدة خدمة العامل
لتعديل ، أول هذه الظروف يتمثل ، مث جيري نتيجة توافر جمموعة من الظروف اليت حتتمل ا) عادة ما تكون سنة واحدة ( لفرتة 

م زيادة خربة العمل مبرور الزمن و تزايد أعبائه العائلية ، بسبب التغُري مبعدل معني و يف مواعيد معينة حتدد بواسطة نظايف
.األجور

.ساسي العالوة الدورية أو السنويةتسمى هذه الزيادة اليت تطرأ على األجر األ

:األجـــــــــــــــر المتحرك -ب
1:عالوة على األجر الثابت ، تدفع املؤسسات لعماهلا مبالغ إضافية تتمثل يف 

 املطلوب يف اإلنتاجيةاألجر التشجيعي الذي يعطى للعامل نتيجة لتحقيق زيادة عن املستوى.
 املكافأة التشجيعية اليت ترتبط باألعمال اخلالفة و املبتكرة اليت حيققها العامل ، حيث تكون ذات فائدة للمشروع يف

.ختفيض التكاليف أو زيادة االرادات
ة أطول من األجور اإلضافية اليت تدفع للعمال مقابل الساعات اإلضافية اليت مبوجبها يبقى العامل يف عمله مد

.ساعات عمله
البدالت اليت تدفع للعامل نتيجة لتحمل أعباء مرتبطة بطبيعة العمل.
األرباح اليت تدفعها املؤسسة للعمال بصفة سنوية نتيجة لتحقيق أرباح على مستوى املؤسسة.

:االقتطاعات الشهرية) ج
.كذلك نتيجة الغياباتيستقطع جزء من دخل العامل النقدي كقسط التأمينات االجتماعية و  

:ةالمـزايا المهنيـ- 2
، الج الطيب لكل من العامل و أسرتهتكاليف الع: تتحمل املؤسسة تكاليف جمموعة من اخلدمات اليت تقدم للعمال مثل 

اخلاص بعمال الزي: وكذا تكاليف وسائل النقل و أيضا تكاليف املالبس إذا فرضت ظروف العمل ارتداء زي معني مثل 
.اخلدمات يف الفنادق و شركات الطريان

:ينات االجتماعـــيةالتأم- 3
.تفرض بعض املؤسسات أو التشريعات العمالية أن يساهم رب العمل و العمال بنسبة مئوية من األجر للتأمينات االجتماعية

:التعـــــــــــــــــــــــــــويضــــــــــــــــــــــات- 4
متنح للعامل عند قيامه بالعمل اإلضايف عن عمله املقرر له خارج أوقات عمله يف غري الظروف العادية للعمل، و حلقت العامل 

.أضرار مادية أو معنوية جراء ذلك أو مقابل املصاريف اليت قد أنفقها أثناء قيامه بالعمل أو مبهمة معينة 
:ة ـيالحوافـــــز و المكافــــأة االجتماعـ- 5

هي مبالغ مالية يف شكل نقدي عيين متنح للعامل لتعبري من صاحب العمل عن اخلربة أو املهارة و كحافز لزيادة اجلهد من أجل 
2.حتقيق نتائج أحسن

.334، ص 2005مدخل تطبیقي معاصر ، الدار الجامعیة ، االسكندریة ، : صالح الدین محمد عبد الباقي ، ادارة الموارد البشریة 1
.336-335، صصنفس المرجع السابق2
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:أنــــواع األجــــر/ثالثا
،فنجد أن لكل نوع دور يلعبه 
يف حتديد طبيعة ونوعية األجور اليت يتحصل عليها العامل و الذي يساعده يف قضاء حاجياته و متطلبات احلياة الضرورية و 

:تتمثل هذه األنواع أساسا يف اآليت 
: ـــــــــر غير الدوري ي و األجــــــــــــــــــر الدور األجــــــــ)أ

األجر األساسي و األجر غري الدوري هو الذي يدفع : هو القابل للتكرار كل فرتة صرف ، ومثال ذلك فاألجر الدوري
املنح النقدية اليت : على فرتات زمنية طويلة ال تتفق و دورية األجر ، كما أنه ليس مقابال صرحيا للوظيفة ، ومثال ذلك 

.منح األعياد و ما يف حكمهاحيصل عليها العامل يف املناسبات كاملكافآت السنوية ، و 
: ياالسمي و االجر الحقيقـر األجـــــ)ب

و قدرته االمسيهو املبلغ الذي ينقضاه العامل لقاء العمل الذي يقوم به و األجر احلقيقي هو قيمة األجر االمسيفاألجر 
.أو هو مقدار السلع و اخلدمات اليت ميكن احلصول عليها العامل بأجره النقديعلى إشباع احلاجات ،

:ـر النقدي األجـ)ج
و جزء متحرك يرتبط بظروف العمل و اجلهد املبذول دوري،يدفع بشكل ثابت،جزء : يتكون األجر النقدي من جزأين

.العملمن جانب 
:ـر العيني جــاأل)  د

الرعاية : يتمثل األجر العيين يف مقابل غري النقدي الذي يظهر يف شكل خدمات تقدمها املنظمة للعامل ، ومن أمثلها 
1.الصحية ، العالج ، املواصالت ، السكن و املالبس ، ووجبات الطعام أثناء العمل 

:كما ميكننا أن منيز بني إمجايل األجر و األجر الصايف حيث أن
.قبل خصم أية استقطاعات) كمقابل وظيفة ( هو ما يستحقه الفرد من األجر : ـــــــــــــــــــايل األجــــــر إمجـــــــ-1
هو عبارة عن األجر بعد خصم االستقطاعات ، أي هو األجر الذي يستلمه الفرد يف يده ، و : صـــــــــــــــــــــــــــــايف األجـــــــر -2

تأمينات ( اليت ختصم من األجر يف الضرائب ، و نصيب وظيفة الفرد من التأمينات املختلفة مثل تتمثل االستقطاعات 
2)البطالة ، الرعاية الصحية ، والعجز ،و املعاش

:ـراألجـــية أهمــ/رابعا
نظرا لضعف مستواها مقارنة مبستوى املعيشة و 

سواء ، وهي موضوع اهتمام  

وهي من أهم العوامل بل من أكثرها تأثريا يف اندفاع الفرد للعمل و زيادة إنتاجياته ، أو العكس ومن وجهة نظر املنظمات متثل 
د العناصر األساسية يف تكاليف اإلنتاج أو أن أية زيادة فيها تعين بالتايل زيادة يف هذه التكاليف مما يفرض عليها أن توازن أح

.181-179ص، ص2010، 1خة ، ادارة الموارد البشرية ، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، ط نادر أحمد أبو شي1
.284، ص 2007أمحد ماهر ، ادارة املوارد البشرية ، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، 2
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بني ما تدفعه من أجور و حوافز مادية و بني ما حتصل عليه من مردود أو إنتاج كنتيجة هلذه األجور و احلوافز حبيث تكون 
1.احملصلة لصاحل املنظمة و العم

كما تلعب معدالت األجور دورا هاما يف توزيع املوارد البشرية ويف استغالهلا بأحسن شكل ممكن ، فيمكن لسياسة 
األجور أن جتذب األفراد ألعمال معينة ، كما ميكن تشجيع االنتقال من مكان آلخر بإجياد فوارق يف األجور اليت 

بأعمال معينة و هناك جمموعة من االعتبارات االقتصادية ، و االجتماعية و النفسية و األخالقية يتقاضاها األفراد للقيام 
:لألجور و نوضح فيما يلي شرح خمتصر هلذه االعتبارات 

:بارات االقتصـــاديةاالعت)أ
فيجمع لطلباألجر نتيجة لظروف العرض و الطلبيتحدد 

.الكيان االقتصادي 
فهي ال تعترب فقط أكرب بنود الدخل و لكن تقوم أيضا بدور هام يف توزيع املوارد البشرية و حسن استخدامها ، كما يلعب 

.
: اعيةت االجتمـارااالعتبــ)ب

األجر الذي حيصل عليه باعتباره رمز للمركز األديب الذي يشغله ، باإلضافة إىل كونه وسيلة لشراء ينظر كل فرد إىل 
احتياجاته ، ويف هذا ما يفسر ما يعلقه األفراد من دالالت على االختالفات الطفيفة يف األجر ، و ما يفسر أيضا األمهية 

.)وي يومي ، شهري  ، سن( ق الدفع اليت يعلقها األفراد على طر 
:ـيةــــارات النفســــــعتبـاال) ج

تعترب األجور وسيلة إلشباع احلاجات النفسية ، حيث أن احلاجات يف احلافز لألفراد رىل املدى الذي تستطيع فيه األجور 
أن األجر هو الدفع الوحيد إشباع هذه احلاجات تكون وسيلة حلفز األفراد العاملني وقد كان االفرتاض يف فرتة من الفرتات

.، ولكن ثبت أن هناك عوامل أخرى متعددة تتفاعل مع بعضها و تؤدي إىل حفز األفرادللعمل
: القـــــــــيةارات األخاالعتبــ) د

فليس هناك معايري جيب أن تكون املكافأة عادلة ، إال أن االختالف بدأ يظهر عندما يراد حتديد املقوط بالعدالة يف املكافأة ،
2.عامة مقبولة للعدالة ، و من هنا ظهرت االختالفات حول حتديد العوامل اليت يدفع أصحاب العمل املكافأة مقابلها 

.المقاربة النظرية للدراسة:المبحث الثالث 
النظريات التقليدية الجبرية في تحديد األجـــــــــــــــــــــــــور:المبحث األول

: نظريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حد الكفـــــــــــــــــــاف /أوال
تفرتض هذه النظرية أن مثن العمل يتوقف على كفاف العامل ، فاألجور تساوي مقدار السلع الالزمة : منطوق النظرية 

". من البقاء و ختليد جنسهم متكني العمال" 

.172أمحد ابو شيخة ، مرجع سابق ، ص نادر1
338صالح الدين عبد الباقي ، مرجع سابق ، ص 2
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فالرأي الذي تنادي به هذه النظرية هو أن أجور العمال ال ينبغي أن تزيد عن احلد الضروري إلبقائهم أحياء يف مستوى 
بالنفقات ) أجره ( يقاس مبا أنفق عليها ، فكذلك يتحدد سعر العامل وهو- يف رأيهم -الكفاف ، فكما أن سعر السلعة 

.بسواءاآللة سواء بناء على مضمون هذه النظرية هو و فالعامل . قائه حيا اليت تلزم لب
: سند النظرية

يف السكان ، الذي يفرتض أن عرض العمل " مالتس " اعتمدت هذه النظرية على أساس عرض العمل مستندة إىل قانون 
فوق مستوى معني فسيزداد عرضه دائما و إىل ما لنهاية فإن جوزت األجور )الثمن املقدم عنه(مرن إىل ما لنهاية ، فإذا ارتفع 

ما هو الزم لإلبقاء على عرض العمل فسيكون العمال أكرب حجما ، أي يتزوجون و ينجبون كثريا فيزداد عرض العمل ، ومع 
بالعكس إذا اخنفضت األجور 
إىل مادون الكفاف ، فإن األطفال سيمتون أوال و ال يولدون أصال ، وسيؤدي هذا إىل ختفيض عرض العمل يف اجليل الثاين ، 
حبيث ترتفع األجور من جديد من جراء تنافس أصحاب األعمال على العدد األصغر من العمال و لقد مسي ذلك احلد باألجر 

1.ثمن الطبيعي للعملالكفاف أو ال

:نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية رصيـــــــــــــــــد األجـــــــــــــــور /ثانيا
الذي يرى أن " جون ستيوارت ميل " صاحبها 19تعترب هذه النظرية مكملة لنظرية حد الكفاف ظهرت يف القرن 

:مستوى األجر يتوقف على عاملني 
:المنتجين على العمالطلب )أ

رصيد األجور و يتجدد هذا " ميل " ، أطلق عليه ) رأس املال ( يتوقف ذلك على كمية األموال املخصصة لدفع األجور 
ألنه يكون يف فرتة زمنية سابقة األخري برأس املال الذي مت جتميعه يف املاضي ، لذا فهو يعترب أن رصيد األجور ثابت ال يتغري ،

. و ليس خالل الفرتة للعملية اإلنتاجية
:عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض العمــــــــــــــل)ب

أي يتوقف هذا العرض على عدد السكان ، العالقة بني رصيد األجور و عرض العمل هي اليت حتدد مستوى األجور ، 
حماولة لرفع األجر عن هذا املستوى سواء بواسطة الدولة أو ضغط نقابات العمل ، سيؤدي إىل نقص يف األرباح فيقل رصيد 
األجور و بالتايل ينخفض األجر إىل املستوى السابق ، أما إذا اخنفض األجر على املستوى احملدد فإن األرباح تزداد ، ويتجه 

فريتفع الطلب على العمال بسبب زيادة مال االستثمارات ، مما يؤدي إىل زيادة ) د األجور رصي( رأس املال املخصص لألجور 
.األجور حىت تصل إىل املستوى احملدد

هذه النظرية مل تقدم تفسري االختالف األجور يف الصناعات و املهن املتنوعة ، لقد ربطت أيضا بني مستوى : نقد النظرية 
2.ال توجد أية عالقة بينهمااألجور و عدد السكان يف حني 

134، ص 1982محاد حممد شطا ، النظرية العامة لألجور و املرتبات ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 1
224، ص 1995كامل بكري ، مبادئ االقتصاد اجلزئي ، مركز االسكندرية للكتاب ، االسكندرية ، 2
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في تحديد األجـــــــــــــــــــــــــورالمعاصرةالنظريات :الثانيالمبحث 

:نظـــــــــــــــــــــــــــرية اإلنتـــــــــــــــــــــــــــــاجية الحـــــــــــــــــــدية /أوال
نظرية اإلنتاجية اليت ترى أن إنتاجية العامل هي اليت حتدد أجره و اليت ظهرت مع ظهور التحليل احلدي ، و اليت يشار 
إليها يف أكثر من جمال الرتباطها به ، حيث ترى هذه النظرية بأن اإلنتاجية احلدية للعامل هي حتدد أجر العامل ألن صاحب 

د الذي تتساوى فيه قيمة إنتاجيته احلدية مع تكلفته احلدية ، أي أجره ، ألن من غري العمل يستمر يف تشغيل العامل إىل احل
) قيمة إنتاجيته احلدية ( أجر للعامل يزيد عن االيراد احلدي ) املشروع ( املمكن و من غري املتصور أن يدفع صاحب العمل 

1.ال ميكن أن يفرق اإلنتاجية احلدية للعاملأي االيراد الذي حتدد العامل أجره حبيث أن األجر الذي يدفع العامل

و حسب هذه النظرية فإن الطلب على أي نوع من أنواع العمل ، طلب مشتق من إنتاجية هذا العمل ، حيث يتوقف هذا 
.

كلما زاد الطلب على العمل ، و كلما زادت اإلنتاجية احلدية للعمل فيزداد األجر ، كلما زاد الطلب على اليت ينتجها العمل ،
و العكس لو اخنفض الطلب على السلعة ففي هذه احلالة ستزداد املنافسة بني أصحاب األعمال فيما بينهم على أن يسود 

.سعر واحد ألجر العامل مهما كان عدد العمال
: نقد النظرية
لنظرية فقط بالطلب على العمل ، و أمهلت جانب عرض العمل ، فقد كان عليها أن تفرتض لقد اهتمت هذه ا

.أن األجر هو كمية معلومة ملعرفة الناتج الصايف احلدي للعمل
 فبالتايل مل نظف شيئا عن العوامل املتفاعلة اإلنتاجية،كما أن النظرية مل تعرض بشكل تام ارتباط األجور مع

.إلنتاجيةاليت تتوقف عليها ا


األجور إىل التوافق مع اإلنتاجية احلدية للعمل ، وبناءا على ذلك تنتج ظاهرة االستغالل ، و هذا ما علق عليه 
و اليت مل ختتف بعد يف الفروض اليت تغطي كثري من احلاالت احلقيقية و امللموسةبقوله كل هذه" جون مارشال"

2. كل هذه الفروض يوجد استغالل احتكاري لقوى العمال

:ـــــــــرض على العــــــــــملنظــــــــــــــــــــــــــــرية الطلــــــب و العــــــــــــ/ثانيا
بناء على هذه النظرية يتحد سعر العمل أو املعدل األجر يتفاعل قوى العرض و الطلب ، ولكن هنا جيب االشارة فإن 
الطلب على العمل هو طلب مشتق و ليس مباشر ، فهو مشتق من الطلب على السلعة اليت يساهم يف إنتاجها ، فكلما زاد 

لذي يساعد و يزيد يف إنتاجها ، وبناء على ذلك فإن مرونة طلب الطلب على سلعة معينة زاد الطلب على عنصر العمل ا
لطلب على السلع اليت ينتجها العمل تتوقف على مرونة الطلب على السلعة حبيث يصبح الطلب على العمل مرن إذا كان ا

:، وتعتمد مرونة الطلب على العمل عدة عوامل منها مرنة
التقدم الفين لإلنتاج .
 السلع املنتجة اليت أنتجها العملمرونة الطلب على.

408، ص 2007، 1عمان ، طفليح حسن خلف ، االقتصاد اجلزئي ، اجلدار للكتاب العاملي ،1
.311ص ،1992س ، القاهرة ، معبد املنعم ، مبادئ االقتصاد ، مكتبة عني الش)1(
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أما عرض العمل فنقصد به حجم العمال يف نوع معني من العمل الذي يعرضون أنفسهم للعمل عند مستويات األجور 
املختلفة و خيتلف عرض العمل للصناعة عن عرض العمل بالنسبة لالقتصاد القوي ككل ، إذ تستطيع الصناعة عرض العمل ، 

مال من صناعات أخرى أو عن طريق رفع األجور أو عن طريق رفع ساعات العمل ، أما عرض العمل أما عن طريق جذب ع
بالنسبة لالقتصاد ككل فيتوقف على عوامل متعددة منها معدل النمو السكاين ، اهليكل السكاين هل هو كثيف األفراد يف سن 

1.هاالعمل أم هو كثيف األفراد يف سن الشيخوخة و الظروف الصحية و غري 

يؤكد واضعو هذه النظرية على أنه يف حلظة معينة يتحدد معدل األجر عند نقطة تقاطع منحىن العرض مع : منطوق النظــــــرية 
.منحىن الطلب بضرورة يتقطعان يف نقطة واحدة

.و أنه بناء على ردود فعل املنظمني ، فإن هذا املعدل باستمرار إىل مستوى اإلنتاجية احلدية
.فإذا كانت اإلنتاجية احلدية للعمل مرتفعة ، يعني املنظمون عماال جددا مما يرتتب عليه رفع األجر و اخنفاض اإلنتاجية احلدية 
و يف احلالة العكسية يسرح املنظمون جزءا من عماهلم و عندئذ يتعادل معدل اإلنتاجية ، و حيصل العامل على األجر الذي 

2.ه لإلنتاجميثل املعادل احلق ملا يقدس

:النظريـــــــــة االقتصادية النيوكالسيكية / ثالــــــــــــــــــــثا
ترى النظرية االقتصادية النيوكالسيكية أن القطاع اخلاص هو عبارة عن عامل اقتصادي ، تتمثل أهدافه يف تعظيم الربح 

ه النظرية ال تركز على التحليل الداخلي هلذا ، أما متطلباته و إحتياجته فتتمثل يف القدرات التكنولوجية غري أن هذ
.القطاع

، و اليت تساعد يف تعظيم " آدم مسيث"إن حبث الفرد عن طريق تعظيم الربح ، حتقيق اليد اخلفية اليت تكلم عنها 
االقتصادية الكلية غري أن هدف تعظيم الربح واجه انتقادات شديدة باعتبار أن املسألة تتخطى جمرد حتقيق ربح و

.لكنها أيضا تسعى إىل حتقيق خدمات ، الكفاءة االقتصادية ، و العدل يف توزيع الفائدة 
) :  املدرسة النقــــــــــــــــــــدية ( مدرســــــــــــــــــــــــــة شيكـــــــــــــــــــــــاغو -

الذي يرى و آخرون معه أن التغلب على الكساد التضخمي يتطلب "فريدمان ميلتون " املفكر االقتصادي الشهري 
الفضاء أوال على التضخم نظرا للتداعيات اخلطرة الناجتة عنه ، أي سياسة تدخلية للدولة أي هذه النظرية تعظم عمل 

ناسبهم القطاع اخلاص و تقول هذه املدرسة أيضا على الفقراء االعتماد على أنفسهم يف البحث عن العمل الذي ي
باألجور السائدة يف السوق ، يف جانب آخر يؤكد أنصار مدرسة شيكاغو بأنه ليس من مهام الدولة يف النظام الرأمسايل 

األمن الداخلي (العمل على حتقيق التوظيف الكامل ، بل جيب أن تنحصر أدوار الدولة يف أداء وظائفها العامة املعروفة 
3).و مراقبة تنفيذ القوانني 

.355، ص2012، 1عامر علي سعيد ، مقدمة يف االقتصاد اجلزئي ، دار البداية ناشرون و موزعون ، عمان ، ط)2(
.147محاد حممد شطا ، مرجع سابق ، ص )3(
24، 23شكر جواد مهدي وامساعيل علي ، مرجع سابق ، ص 3
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تقييــــــــــــــــــــــــــــــــم الوظائـــــــــــــــــــــــف و طرقـــــــــــــــــــــــــها:المبحث الثالث
:تقييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الوظائــــــــــــــــــــــــــــف و طرقـــــــــــــــــــها )أوال

ميثل تقييم الوظائف التحديد املنظم لقيمة كل طبقة ، وفقا لعالقتها بالوظائف األخرى يف املنظمة ، تستخدم هذه العملية 
يف تصميم هيكل الدفع و ليس يف تقييم أداء الفرد شاغل الوظيفة ، تتمثل الفكرة األساسية لتقييم الوظائف يف حتديد متطلبات  

يتضمن عمل مهندس التصميم متطلبات أكثر تعقيدا و اسهاما إىل املنظمة ، : يل املثال كل وظيفة وفقا ألمهيتها على سب
فبالرغم من أمهية الوظيفتني للمنظمة إال أن هناك قيمة نسبية أكرب إلحدامها مقارنة مع األخرى،إىل جانب الغرض األساسي 

: خيدمها تقييم الوظائف يذكر منهامن تقييم الوظائف وهو حتديد القيمة النسبية يوجد أغراض أخرى ميكن أن
يقدم أساس لقياس الفرد .
يقدم حقائق ملساواة األجور .
يقدم حقائق لعالقات الوظائف .
يقدم حافز لألفراد للسعي إىل الرتقي لوظيفة يف مستوى أعلى.

.اخلطوة األوىل يف برنامج تقييم الوظائف هي مجع املعلومات املراد تقييمها
:جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومات 

ميكن احلصول على هذه املعلومات من التوصيف احلايل للوظائف ، يتم بعد ذلك حتديد العامل أو العوامل املستخدمة يف 
.املهارة ، املسؤولية ، و ظروف العمل : 

إن عملية التقييم تتضمن تنمية و تطبيق خطة تستخدم الختيار عوامل تقييم القيم النسبية للوظائف املختلفة بالنسبة 
جيب هلذه اخلطة أن تضع الوظائف اليت تتطلب عوامل أكثر يف مستوى أعلى من التدريج الوظيفي عن تلك للمنظمة ،

1:الوظائف تتكون من واحد أو أكثر من هذه الطرق األربعة 

:قط طريــــقة النــــ)أ
معقولة و منطقية من فهي تتغري بسهولة ويف نقس الوقت تتميز بدرجة استخداما،من أكثر خطط تقييم الوظائف 

املوضوعية 
عند استخدام هذه الطريقة هذه الطريقة ، ال بد من وضع مقياس كمي للنقط لكل الوظائف املراد تقييمها ، ال ميكن استخدام 
مقياس واحد لكل أنواع الوظائف ، فمثال جيب أال يوجد مقياس خمتلف للوظائف االدارية و مقياس آخر لوظائف اإلنتاج ،

.على إدارة اإلنتاج حتديد الوظائف اليت تندرج حتت نوعية مقياس معني
: ـارنة العوامــــــــــــــــــــــــلـــقة مقطريـ)ب

ريقة مع طريقة النقط إىل حد مت التوصل إىل طريقة مقارنة العوامل للتغلب على النقائص املدركة يف طريقة النقط ، تتشابه هذه الط
فيما عمعني 

لكن،وجهة نظر املنظمة 
إىل عوامل فرعية أو درجات أيضا اختالف آخر يتعلق برتتيب العوامل الرئيسية ، ففي مقارنة العوامل ، كل عامل يرتب وفقا 

.273، ص 2000راوية حممد حسن ، ادارة املوارد البشرية ، دار اجلامعية ، االسكندرية ، 1
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سية ، يتم هذا من خالل حتديد ترتيب كل وظيفة رئيسية يف عامل واحد ألمهيته النسبية بالنسبة لكل وظيفة من الوظائف الرئي
يف وقت واحد ، و لزيادة صدق الرتتيب وفقا لطريقة مقارنة العوامل ، يقرتح البعض إعادة الرتتيب مرة أو مرتني دون الرجوع إىل 

عامل يتم ختصيص أجر أو –بعد ترتيب كل وظيفة على أساس عامل يتم التأكد أن الرتتيب هو نفسه ،الرتتيب السابق ، حىت
ينادي بعض املؤيدي استخدام هذه الطريقة إىل أن خيصص الدفع بدون الرجوع إىل ،مرتب لكل وظيفة وفقا لرتتيب العوامل

لنظر عن هذه اآلراء ، ترتيب العوامل ، أما آخرون فيعتقدون ضرورة رجوع املقيم إىل ترتيب العوامل عدد ختصيص الدفع بغض ا
إال أنه جيب معرفة ضرورة التنسيق بني ترتيب العوامل و ختصيص الدفع ، فإذا حدث أي نوع من االختالفات اليت ال ميكن 

كخطوة أخرية يف مقارنة العوامل ، يتم إعداد ملركز من قائمة الوظائف الرئيسية  حلها، ال بد حينئذ حذف هذه الوظيفة أو ا
عامل من العوامل الرئيسية و ال يظهر كل مقياس لرتتيب الوظائف بل أيضا تظهر الفروق النسبية يف الدفع مقياس نقدي لكل

.لكل الوظائف
:فيالوظيــــيف التصنقةطريـ) ج

جات طريقة التصنيف أو التدريج الوظيفي الطريقة الثالثة لتقييم الوظائف ، وفقا هلذه الطريقة ، يتم حتديد طبقات أو الدر متثل
لتقييم الوظائف ، تعرف هذه الطبقات أو الدرجات على أساس االختالفات يف الواجبات ، املسؤوليات ، املهارات ، ظروف 

مث توضع كل وظيفة يف الطبقة أو الدرجة املناسبة بالرغم من متّيزهذه الطريقة توصيف كل درجة أو طبقة من الطبقات ، 

إىل 5ح عدد الطبقات من ملراد تقييمها ، عادة يرتاو املهارات ، ، املسؤوليات و الواجبات و املتطلبات املوجودة بني الوظائف ا
.طبقات10

:ـوظائفالــيب ترتـــةطريقـــ) د
متثل هذه الطريقة أبسط و أسهل أساليب تقييم الوظائف ومع هذا أقلها استخداما ، وفقا هلذه الطريقة ، يقوم املقّيم برتتيب  

حيث يبدأ بأسهل الوظائف و ينتهي بأصعبها و أعقدها ن غالبا ما يقوم املقّيم بإعداد بطاقات كل الوظائف ترتيبا تصاعديا ،
.وفقا ألمهية املراكزحتتوي على معلومات رئيسية وهامة عن الوظائف ، مث يرتبها

صل على الرتتيب ال تتضمن طريقة ترتيب الوظائف توضيح أي درجة نسبية لالختالف بني هذه الرتب مثال ، الوظيفة ايل حت
.الرابع ال تعين أن صعوبتها ضعف الوظيفة اليت على الرتتيب الثاين

:فةيـر الوظيـــــتسع) 2
تعد طريقة تسعري الوظيفة الطريقة الوحيدة للتقييم اليت تربط قيمة الوظيفة مبقياس نقدي ، مع ذلك فإن النتائج تنبثق 

يستخدم وحده لتحديد معدل بصفة عامة ، إن تقييم الوظائف ال ميكن أنمن مقياس األجور املطبق حاليا باملنظمة ،
، فال بد أن يكون هناك ضمان و تأكيد على أن العوامل اخلارجية مثل ظروف سوق العمل و معدالت األجور السائدة األجور

مجع معلومات عن العوامل اخلارجية و تكلفة املعيشة ، ممثلة و مأخوذة يف االعتبار عند إعداد مقياس األجور ، لذلك البد من 
.لتمثل يف حتديد معدل األجور



16

:استطالعات األجور و المرتبات)3
تستخدم استطالعات األجور و املرتبات يف مجع املعلومات املقارنة عن السياسات و املمارسات و طرق دفع األجور يف 

صناعة معينة ، تقدم هذه االستطالعات معرفة عامة عن السوق و بعض املنظمات املختارة يف مواقع جغرافية معينة ، و نوع 
.تضمن العدالة اخلارجية حيث متكن الفرد من تصحيح سوء بعض الوظائف ، كما أن هلا تأثري إجيابيا على دافعية األفراد

املركزي للتعبئة و االحصاء ميكن جتميع البيانات املتعلقة باستطالع األجور من مصادر متنوعة ، مثل القطاع احلكومي و اجلهاز
عادة يتم تقسيم األجور وفقا للمناصب اجلغرافية و نوعية الصناعة أو الوظائف ، باإلضافة إىل هذا املصدر ، قد تقوم بعض 

.
البد من حتديد الوظائف و املنظمات و املناطق اليت سيتم دراستها ، البد أيضا من حتديد لتصميم استطالع األجور ،

طريقة مجع البيانات اليت سيتم استخدامها كطريقة تقييم الوظائف ، فإن الوظائف الرئيسية هلاتني الطريقتني هي اليت سيتم 
ا هي اليت تستخدم ، فيجب استخدام نفس االرشادات استطالعها أما إذا كانت طريقة تدرج أو تصنيف الوظائف أو ترتيبه

1.اليت اتبعت يف اختيار الوظائف و طريقة النقط و مقارنة العوامل 

.غري دقيقةصحيحة فسينتج عنه معلومات خاطئة و 
:  ـور األجـــياتمنحنـ- 4

تظهر منحنيات األجور بيانيا العالقة بني القيمة النسبية و معدالت األجور أو مرتبات تستخدم أيضا لتوضيح طبقات أو 
يف درجات و مدى الدفع الوظائف ، بغض النظر عن وسيلة تقييم الوظائف املستخدمة فإن منحىن األجر يضع الوظائف بيانيا

ترتيب تصاعدي وفقا ملستوى الصعوبة على احملور األفقي و معدالت األجور و املرتبات على احملور العمودي ، لضمان اتساق 
و توافق هيكل األجور النهائي مع كل من تقييم الوظائف و بيانات استطالع األجور ، من األفضل بناء منحىن أجور يعتمد 

عتمد على بيانات االستطالع ، و مقارنة االثنني ببعضهما  البعض ، ميكن معاجلة أي على األجور احلالية و منحىن آخر ي

.البد من إجراء التعديالت الالزمةساسا بطريقة سليمة و منه أعلى و إما أقل من الالزم ، هذا يعين أن الوظيفة مل تقييم أ
:درجــــــــــــــــــــــــــات ومدى الدفــــــــــــــــــــــــــع ) 5

وهذا ألغراض الدفع،فإذا 
استخدمت طريقة النقط لتقييم الوظائف ، فيتم تعريف الطبقة أو الدرجة خالل مدى معني من النقط ، ميكن بنفس الطريقة 
حتديد املدى النقدي لألجر إذا استخدمت طريقة مقارنة العوامل عادة ما يتم حتديد مدى الدفع يف نفس الوقت الذي يتم 

لدرجات ، عند االنتهاء من هذا ، يتم وضع كل درجة تقع يف مدى الدفع أقصى أجر ميكن أن حتصل عليه عمل الطبقات أو ا
الوظيفة اليت تتوافق مع هذه الطبقة و كذلك فإن احلد األدىن ميثل أقل ما ميكن أن تتقاضاه الوظيفة يف هذا املدى ، يتمثل 

لى عدد نسيب كبري من الدرجات مبعدالت متطابقة للدفع لكل املدخلني األساسني لبناء مدى درجات الدفع يف احلصول ع
الوظائف داخل كل طبقة ، أو احلصول على عدد صغري من الدرجات مع مدى نقدي واسع لكل درجة ، و يقع معظم هيكل 

2.األجور يف مكان وسط بني هذين املدخلني

299،312راوية حممد حسن ،مرجع سابق ، ص 
305راوية حممد حسن ، مرجع سابق ، ص )1(
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ضع األمثل أن يتم متكني األفراد الدفع مسبقا وفقا املدى داخل الدرجات ، حبيث ميكن التمييز بني األفراد و الو حيدد
لالستحقاق و األداء ، لكن عمليا و فعليا تتم التفرقة بني مستويات الدفع لألفراد وفقا لألقدمية فقط ، للوصول إىل قمة املدى 

.لدرجة معينة ، متكن الفرد أن يزداد دفعه فقط من خالل التحرك إىل درجة أعلى
:خالصة الفصل 

حيصل عليه الفرد مقابل عمله لشخص آخر طبيعي أو معنوي مع مناداة البعض اآلخر بضرورة وجوب عدالتها ، و 
ألجر االمسي و احلقيقي األجر املتحرك و تأخذ األجور عدة أشكال أو أنواع فهناك األجر الدوري و غري الدوري و ا

الثابت كما ميكننا أن منيز بني إمجايل األجر وهو ما يستحقه الفرد من أجر قبل خصم االقتطاعات و صايف األجر كما 
.تلعب األجور أدوار عدة منها الدور االقتصادي ، االجتماعي ، النفسي و األخالقي



:الثانيالفصل 
دراســــــات الســـــــابقــــةال
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:الدراســـــات الســــــــــــــابقة:الفصل الثاني

I.الدراســــات العالمــــــــــــــــية:

)جنيف(لجنة العمالة والسياسة االجتماعية-أ

تبّني تباطؤا حادا يف منو األجور يف العامل خالل قدمت هذه األخرية بيانات عن اجتاهات األخرية يف األجور ،.1
األزمة االقتصادية و املالية و العاملية ، و ميكن وضع هذا التطور قصري املدى يف سياق اخنفاض منو األجور يف 
العامل على املدى الطويل ، ال سيما يف البلدان املتقدمة حيث أصبحت األجور أكثر فأكثر منفصلة عن 

كما ناقشت الوثيقة الدور الذي ميكن أن تضطلع به سياسات األجور يف مواجهة . تاجية العملاملكاسب يف إن
على ضوء ما ورد أعاله .هذه االختالالت سعيا إىل حتقيق انتعاش من األزمة يتسم باالستدامة و بقاعدة عريضة 
ربة املكتسبة من األدوات قد ترغب جلنة العمالة و السياسة االجتماعية يف تسليط املزيد من الضوء على اخل

:السياسية ، وال سيما مايلي 
كيف ميكن للمفاوضة اجلماعية أن تساعد على تعزيز الروابط بني إنتاجية العمل و األجور و أن ختلق بيئة )أ

.تدعم احللقة احلميدة من مكاسب اإلنتاجية و منو األجور و بالتايل العمالة و النمو و التنمية االقتصاديني
د األدىن لألجور يف إرساء أرضية لألجور ، حتمي العمال ذوي األجور املتدنية و تضمن أن يُرتجم دور احل)ب

.االنتعاش االقتصادي إىل زيادة مستويات املعيشة لصاحل اجلميع 

اخلربة املكتسبة من سياسة أجور أوسع نطاقا ، مبا يف ذلك اإلعانات املرتبطة مبزاولة العمل و التحوالت ) ج
.ة ، يف التصدي لفقر العاملني و املسامهة يف الطلب احملليالنقدي

.املسائل املتعلقة باالتساق بني األدوات السياسية و أساليب ضمان تكاملها) د

كيف ميكن لتنمية املهارات و تنمية املنشآت الصغرية أن تساهم يف تعزيز إنتاجية العمل يف املنشآت الصغرية ) ه
.التايل منوا يف األجور أكثر متانة و أفضل توزيعا و املتوسطة  ، مما يسمح ب
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وقد ترغب اللجنة أيضا يف أن تقدم املزيد من اإلرشادات إىل املكتب لعمله يف املستقبل بشأن سياسات 
1.األجور

:دليل السياسات وإجراءات العاملين بالجامعة األمريكية بالقاهرة-ب

مت وضع قواعد السياسة اليت تتبعها اجلامعة األمريكية بالقاهرة يف دليل : املنظومة اخلاصة بالرواتب و األجور - 

اجلامعة األمريكية بالقاهرة بتكييف و تعديل و تغيري حزم تعكس هذه السياسة رسالة اجلامعة و قيمها ، و تقوم 
الرواتب و األجور أو أي من ذلك من أجل تأكيد مكانتها التنافسية مقارنة مبعايري دخل املوظف املصري يف اجلهات 

أجور املناظرة هلا ، و التزاما منها بالسياسات و التطبيقات اخلاصة بالرواتب و األجور باجلامعة حتدد رواتب و
نظام " العاملني وفقا للمستوى الوظيفي و حتدد نسبة الزيادة السنوية للراتب وفقا ملعدالت أدائهم ، كما موضح يف 

.اخلاص باجلامعة ووفقا للموارد املالية هلا" تقييم األداء 
: حول ترتكز الدراسة 

I. ادارة الرواتب و االجور
مستويات الوظائف و شرائح الرواتب )1
سعر السوق)أ

احلد األدىن لألجور )ب
احلد األقصى لألجور )ت
حتديد مستويات الوظيفة )2
تسكني املوظف حسب شرحية راتبه )3
زيادة اجلدارة )4
التعديالت يف الرواتب )5
النقل األفقي )6
اعادة توصيف الوظيفة)7
العالوات العامة املوظفيني احملليني )8
1.املبالغ املؤقتة اإلضافية املمولة من اجلامعة)9

.17، جنيف ص2011، مارس 3الوثيقة ،310الدورة ) جملس االدارة ( جلنة العمالة و السياسة االجتماعية ، مكتب العمل الدويل  1
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II. الدراســـــــــــــــــات العربية:

دراسة سومر أديب-1

: ورد في إشكالیة الدراسة ما یلي 

رغم اعرتاف غالبية الكتاب و الباحثني بأمهية العنصر البشري و اعتباره أهم عناصر اإلنتاج ، إال أننا قد جند 
بعض االدارات ، وخصوصا يف الدول النامية ،

العنصر ، كاألجور اليت يتم دفعها لألفراد ، و مبا أن األجور تعترب من أهم الوسائل اليت تستخدمها املنظمات لتحسني 
ء األفراد ، ألن عدم أداء األفراد و حتفيزهم ، لذلك البد أن تكون مستويات األجور متناسبة و منسجمة مع أدا

تناسب مستويات األجور و انسجامها مع أداء األفراد و الذي قد يتجسد إما يف اخنفاض اإلنتاجية ، أو يف زيادة 
معدل دوران العمل و الغياب عنه ، أو حىت يف هذه العوامل جمتمعة ، يعترب مشكلة خطرية تنعكس سلبا على النتائج 

و النسيج الذي يعترب من أهم القطاعات اليت يتكون منها االقتصاد الوطين ، مما املتوقع حتقيقها من قطاع الغزل 
.يتوجب علينا دراسة هذه املشكلة ، و اعطاءها األمهية الكافية و الالزمة

:الفرضـيات
:ينطلق البحث من الفرضيات التالية

إن مستويات األجور احلالية غري قادرة على حتفيز األفراد وحتسني أدائهم- 

إن مستويات األجور زيادة احلالية يؤدي إىل حتسني أداء األفراد- 

إن تدين األجور احلالية ال يؤدي إىل زيادة معدل دوران العمل و الغياب عنه- 

إن التعويضات النقدية حتفز األفراد أكثر من التعويضات غري النقدية- 

ال تساعد التعويضات احلالية على حتسني أداء األفراد- 

:األتيةالنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائج لت الدراسة إلى وقد توص
يف القطاع العام يعتمد على وجود صفات معينة موجودة يف الفرد بنسبة أكرب من االعتماد إن تقييم أداء العاملني - 

%80على ناتج أداء الفرد ، أي يتم الرتكيز بشكل أكرب على صفات األداء 

.2013الفصل الرابع ، يناير مكتب املوارد البشرية ، دليل سياسات و اجراءات العاملني باجلامعة األمريكية بالقاهرة ،  1
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يتم تقدمي تقرير الوصف و الكفاءة بناء على اقرتاح الرئيس املباشر للعامل و الذي قد يتأثر ببعض الصفات - 
مما يفقد عملية التقييم املوضوعية) قد تكون إجيابية أو سلبية ( املرؤوسية 

حباجة للتدريب ال ميكن من معرفة أماكن القوة و الضعف يف األداء ، فقد يكون العامل الذي نال درجة ضعيفة- 
مثال

1يتم تقييم أداء العامل عن فرتة زمنية ماضية دون مراعاة األداء املستقبل- 

III. الدراســــــــــــــــــــــــات الجزائريـــــــــــــــــــــــة:

2الكر محمددراســــــــــــــــــــــــــــــــــــة1.

مذكرة خترج ضمن متطلبات نبل شهادة املاجستري بقسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ختصص - الكر حممد
2008–2007لسنة ) 2008–1990" (  واقع آفاق " سياسة األجور يف اجلزائر–ادارة املوارد البشرية 

:اإلشكالـــــــــــــــــية -

ما هو األساس املستخدم يف املكافأة املوظفني باجلزائر ؟- 

ما هي األنظمة و األساليب املعتمدة يف دفع أجور العاملني ؟- 

:الفرضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات -

األساس املستخدم يف مكافأة املوظفني باجلزائر يعتمد على معيار الوقت و اجلهد املبذول- 

هناك العديد من األنظمة و األساليب املعتمدة لدفع أجور العاملني حسب النظريات اليت تستند إليها- 

ميكن اعتبار األجور كتكلفة أو استثمار حسب طبيعة املنظمة و أهدافها املسطرة- 

تماعيةجاء اقرار الزيادة يف األجور نتيجة لعديد من العوامل االقتصادية و السياسية و املطالب االج- 

2003- 2004ث مقدم لنيل املاجستري الدارة األعمال سومر أديب ، أنظمة األجور و أثرها على أداء العاملني يف شركات و مؤسسات القطاع العام الصناعي يف سورية ، حب 1

ل شهادة املاجستري بقسم العلوم نيمذكرة تخرج ضمن متطلبات-)2008–1990(  واقع آفاق" سياسة األجور في الجزائر،الكر حممد2
.2008–2007لسنة "–السياسية و العالقات الدولية ختصص ادارة املوارد البشرية 
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 -.

:وتتلخص نتائج الدراسة فيما يلي-

إن إتباع املبادئ و األسس العلمية هي الطريقة املثلى لبناء سياسة أجرية عادلة و احليلولة دون الوقوع يف أخطاء - 
.بيا على املوظفني و أدائهم و تسهم يف احلد من انتشار الفساد االداري بصورة خمتلفةتنعكس سل

إن بناء سياسة أجرية عادلة مير بسلسلة من اخلطوات املتتالية و اليت يؤدي جتاوز أي منها إىل حدوث خلل يف - 
.بنائها و عدالتها 

و حتقيق العدالة يف سياسة األجور كما أن األسس إن تصنيف الوظائف يشكل القاعدة األساسية لتقومي الوظائف-
.املستخدمة يف اجلزائر هي مزدوجة من حيث االعتماد على معيار الوقت و اجلهد املبذول أو ما يعرف باإلنتاجية 

 -
.ن يتوافق عليه مجيع األطراف املعنيني يف اجلزائرينبغي أ

1دراسـة بوخروبة كلثوم2.

:طرح الباحث إشكاليته على النحو األتي
إن الوظيفة العمومية إذا كانت وسطا اجتماعيا ال تكفي وحدها بل هناك سياسة أخرى تتمثل يف فكرة االمتياز 

االقتصادي فبأية كيفية تطورت سياسة األجور ؟

:يات الدراسةفرض
إن كل من هذه السياسات املؤثرة لألجور ال تكفي وحدها بل هناك  سياسة أخرى تتمثل يف االقتطاعات - 

املنبع األجري و أيضا خمتلف االشرتاكات األجرية اليت سيمثلها : املختلفة اليت خيضع هلا األجور وهي 
.الضمان االجتماعي 

.إن األجور جتد نظامها داخل إطار الوظيفة- 

.2017-2016: نيل شهادة دكتوراه علوم يف القانون العام لرسالة مقدمة–تطور سياسة األجور في الجزائر،بوخروبة كلثوم1
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:وقد توصل إلى النتـــائج اآلتية

إن سياسة األجور ال تعين احلجم الساعي يف العمل و ال تعين املزايا االجتماعية لألجور من منح و - 
إخل..... تعويضات 

ب الشهادات و إن سياسة األجور تتخلص عند الراتب أو األجر القاعدي اخلام الذي يتضمن الراتب حس- 
تعويضات اخلربة و عالوات املردودية بالسنة و املنح العائلية ، و عند الراتب أو األجر الصايف الذي ختصم 

إخل.... منه التقاعد بنسبة معينة و الضمان االجتماعي و الرسوم على األجر 
أجور على املستخدمني كما أن سياسة األجور ال تتوقف عند دراسة الكتلة األجرية وما يوزع من رواتب و- 

.يف االدارات العمومية املركزية و الالمركزية 

1ددوش محمددراســــة 3.

:البحثیة على النحو األتياشكالیتھ طرح الباحث 
على إثر التعديالت اليت عرفها نظام األجور كيف تتم عملية تسيري األجور على مستوى املؤسسة العمومية اإلستشفائية ؟

:هذه اإلشكالية تطرح التساؤالت التالية ولإلجابة من 
، وما هي أنواعه و فيم تتمثل املبادئ اليت يقوم عليها ؟ما المقصود باألجر

ما هي أنظمة دفع األجور وما العوامل املؤثرة يف حتديد هذا النظام ؟
ما هي اخلطوات املتبعة يف تصميم نظام األجور؟

:كما یليـــــــــــــــــــــــــــــــاتالفرضيــــــــــــــــــــــوقد صیغت 
يتم دفع األجر على أساس الزمن- 
....اخلربة و املستوى التعليمي : لتحديد األجر يف االدارة اإلستشفائية جيب األخذ بعني االعتبار عدة معايري أمهها - 

:وتتلخص النتـائج كما يلي
تعد األجور األولويات اليت إهتم- 

.و املدرسة احلديثة
.إن تصميم نظام سليم لألجور يتطلب القيام بعدة خطوات متسلسلة- 
حيدد األجر طبقا لعدة معايري أمهها املؤهل العلمي ، الوقت ، مستوى صعوبة الوظيفة- 

.بعدة عيتأثر نظام األجور- 

مذكرة خترج - ورقلة" محمد بوضياف " دراسة حالة المؤسسة اإلستشفائية العمومية -تسيير األجور في المؤسسة اإلستشفائية ،حممدددوش1
.2018- 2017السنة الجامعیة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت أكادميي 



:الثالثالفصل 
عليـــــــــــهامعايير تحديد األجـــــــــــــر ومدى تأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الخصخصة 

 معـــــايير و نظـــــــــــــــــم تحــــــــــــــــــــــديد األجــــــــــــــــــــــــــــر:األولالمبحث.
نظـم دفـع األجـور: المبحث الثاني.
األساليب القـــــــــــــــــــــــــــانونـــــــــــــــــية لتحديــــــــــــــــــــــد األجــــــــــــــــــر:المبحث الثالث

 األجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور في القـــــــــــــــــــــــــــــــطاع الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاص:الرابعالمبحث.



26

معايير تحديد األجــــــــر ومدى تأثــــــــير الخصخصة عليـــــــــــها: الفـصل الثالث

.معـــــايير و نظـــــــــــــــــم تحــــــــــــــــــــــديد األجــــــــــــــــــــــــــــر:األولالمبحث 

:ميكن للمنظمة استخدام املعايري اآلتية لتحديد األجور 

: األداء )1

إذا يتقاضى العمل وفق هذا األساس أجرا يتناسب مع أدائه تبعا ملعايري موضوعة و حمددة بشكل مسبق ، و متكن 
قد ينتج الفرد كمية كبرية من املنتجات لكن : األداء ، فمثال " نوع " و " كم " مشكلة هذا املعيار يف التمييز بني 

.وقد يكافأ على هذه الكمية و يتم التغاضي عن النوعية بنوعية متدنية ،

: الجهــد )2

يستخدم اجلهد كمعيار لتحديد األجور يف احلاالت اليت يكون فيها إجناز الفرد أدىن من املعدل املطلوب يف حني  
.كان اجلهد املبذول يف سبيل ذلك كافيا 

:األقدمـــــــية)3
نظام األجور ، وهذا العامل عادة أكثر وضوحا و استخداما يف نظام أو قانون اخلدمة تؤثر األقدمية يف العمل يف

.املدنية يف اجلهاز احلكومي 

:المؤهل العلمي و الخبرة)4
إن املؤهل العلمي و اخلربة عامالن مهمان يف حتديد أجر الفرد عند التحاقه ألول مرة يف املنظمة و لسوق العمل 

.ديد املقابل هلذه املهارة و اخلربة الدور األساسي يف حت

:مستوى صعوبة الوظيفة)5
يف حتديد األجر ، فالوظيفة املتكررة اليت ) الفكرية و اجلسدية ( يعتمد هذا املعيار على مواصفات شغل الوظيفة 

كما أن مقدار سلطات الوظيفة عامل يسهل تعلمها تستحق أجرا أقل من الوظائف املعقدة املضنية فكريا و جسديا ،
1.حمدد ألجرها 

.109، ص 1988املكتب العريب احلديث ، االسكندرية ، صالح الدين عبد الباقي ، عبد الغفار احلنفي ، إدارة األفراد ، 1
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:المستوى المعيشي و مستوى األسعار السائدة في السوق )6

مم جيعل كثريا من املنظمات العاملية متيل 
.إىل حتديد األجور وفقا للزيادة احلالية و املنتظرة يف مستويات األسعار 

:األجـورع نظـم دفـ: المبحث الثاني
:تتعدد نظم دفع األجور حسب الصيغ اآلتية

) :األجــــــر الزمني( ــــــــــــــــــــوقت نظــــــــــــــــــــــــــــــام الدفـــــــــــــــــع على أساس ال) 1
يتم احتساب األجر يف هذا النظام على أساس املدة الزمنية اليت يقضيها الفرد يف عمله دون النظر إىل كمية اإلنتاج أو 

هر أو بالسنة جودته اليت أجنزها ذلك الفرد ، و قد يتحدد الدفع يف هذه احلالة بالساعة أو باليوم أو باألسبوع أو بالش
:و تعد هذه الطريقة من أقدم و أكثرها شيوعا يف املنظمات بالسنة ، وتعد هذه الطريقة التطبيق يف احلاالت اآلتية 

 يف الوظائف اليت يصعب قياس إنتاجها بوحدات كمية ملموسة و مثاهلا وظائف الصيانة أو الوظائف الكتابية
  عند عدم وضوح العالقة بني كمية اإلنتاج و اجلهد املبذول ، و عندما يكون من غري املمكن التحكم يف

وكانت سرعته حمكومة بسرعة اآللة اليت يعمل . كمية إنتاج العامل ، كما لو كان يعمل على خط التجميع
.عليها ، و كانت سرعة اآللة معروفة مقدما و ليس للعامل سيطرة عليها

.
عند عدم قدرة اإلدارة على مراقبة كمية اإلنتاج العامل ، أو وجود صعوبات يف حتديد كمية اإلنتاج.
 عند حاجة العمل إىل عناية و اهتمام خاص ، و كانت اجلودة أهم من الكمية حبيث إن أيّة زيادة يف سرعة

لعمل تلحق أضرار جبودة املنتجات و على الرغم من أن هذه الطريقة ال تقدم للفرد تعويضا عادال أو أداء ا

1.العامل و عدم تعرضه للتقلبات ، ومتثل هذه امليزة حافزا للفرد لبذل اجلهود

: ) األجر على أساس اإلنتاج أو القطعة ( نظـــــــــــــــــــام األجـــــــــــــر التشـــــــــــــــــــجيعي 2)

وال إن األساس الذي تقوم عليه هذه الطريقة هو الزمن الذي يقضيه الفرد يف أداء واجبات و مسؤوليات وظيفته ،
و تتحمل املنظمة املسؤولية الكاملة عن مجيع اخلسائر كما حتصل من ناحية . تكون كمية العمل حمددة بل تقديرية

.أخرى على مجيع األرباح املتولدة عن أداء العاملني 

.380، ص 1997صالح الدين الشنواين ، إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية ، مؤسسة شباب اجلامعة ، االسكندرية ،  1
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د على يشيع استخدام هذا النظام يف حتديد أجور العمال اإلنتاج يف الصناعة ، ويف ضوء هذا النظام يتوقف أجر الفر 
معدل إنتاجيته ، فاخلاصية األساسية للدفع وفق هذا النظام هي أن العمل املطلوب بتأديته حتدد له قيمة نقدية معينة 
حيصل عليها الفرد إذا أمت العمل ، أي أن الفرد و ليس صاحب العمل ، يتحصل على املكاسب أو تلحق به اخلسائر  

يكون أكثر إرضاء و لى أساس اإلنتاجعو بالرغم من أن نظام الدفع عا لالختالفات يف الكمية املنتجة،و ذلك تب
كما قد يبدو أكثر عدالة من وجهة نظر العامل ، فإن هذه الطريقة ال تناسب مجيع ،قبوال من وجهة نظر املنظمة 

ىل الدرجة الوظائف ، كما قد تصبح غري مرضية إذا أسيء استخدامها ، فقد يندفع العاملون يف سبيل زيادة أجورهم إ
اليت قد تؤثر يف حالتهم الصحية  أو تؤدي زيادة حوادث العمل ، أو تلحق الضرر باملعدات و اآلالت و املواد اخلام 

.املستخدمة

:اآلتياتالنظام يف احلاالت هذا تطبيق بصفة عامة يصلح 

الوظائف اليت يسهل قياس إنتاجها بوحدات رقمية- 1

النمطية الذي يتميز بالتدفق املنظم و عدم وجود أعطال كبرية اإلنتاج النمطي ذو املواصفات- 2

اإلنتاج الذي ميكن ربط جمهود العامل بكمية إنتاجه - 3

عدم حتكم العامل يف مستوى اجلودة ، إذ من املمكن التحكم يف اجلودة إىل درجة كبرية من خالل اآللة ، أو - 4
.كانت اعتبارات اجلودة أقل أمهية من الكمية املنهجةعندما يكون من السهل اختبار جودة املنتجات أو  

.عدم توافر الوقت الكايف من جانب اإلدارة املالحظة العمال- 5
إن هذه الطريقة ، و إن كانت حتقق رضى العاملني إذا طبقت يف األعمال املناسبة و بعد القيام بدراسات زمن عادلة 

يعاب عليها صعوبة حتديد املعايري أو املستويات القياسية لإلنتاج اليت حياسب الفرد على أساسها ، كما يعاب عليها ،

1يف بيئة العمل 
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: ــــــد األجــــــــــــــــــرساليب القـــــــــــــــــــــــــــانونـــــــــــــــــية لتحديــــــــــــــــاأل:المبحث الثالث
من 106وفقا ملبدأ حرية التعاقدية الذي تضمنته املادة العمل،يتم حتديد األجر باالتفاق بني العامل و صاحب 

"ن العقد شريعة المتعاقدي" يلي ج كما.م.ق

على الشروط مبا فيها األجر ، وبرزت إىل الواقع فكرة عدم وجود احلرية و املساواة يف التعاقد بني صاحب العمل و 
.يقة أخرى لتحديده تتم عن طريق االتفاقيات اجلماعية هذا ما أدى إىل ضرورة إجياد طر .العامل 

: تحديد األجر باالتفاق 

أو عقد ) أوال ( يتم حتديد األجر بني صاحب العمل و العامل باالتفاق ، وقد يتجسد هذا يف عقد العمل الفردي 
).ثانيا ( العمل اجلماعي 

:ــــــــــردي حتديد األجـــــــــــــــــر يف عقــــــد العمل الفـ) 1

يتفق العامل و صاحب العمل باعتبارمها املتعاقدين يف عقد العمل على األجر صراحة غري أن عدم االتفاق على 
.األجر ال يعين بطالن عقد العمل إمنا حيدد بأجر املثل

مقابل العمل إذا كان عقد العمل باطال لسبب آخر غري عدم تعيني األجر ، فإن ما يستحق العامل يف هذه احلالة 
الذي أداه يعترب تعويضا و ليس أجرا يتفق أيضا الطرفان يف عقد العمل على خمتلف التعويضات و املكافآت و 

.
بشأن مساواة العمال و العامالت يف األجر عن 100من اتفاقية العمل الدولية رقم 01يف املادة ) أ(جاء يف الفقرة 

األجر أو الراتب العادي األساسي أو األدىن و كل مزايا األخرى يقدمها " عمل ذي قيمة متساوية أنه يقصد باألجر 
1" صاحب العمل للعامل نقدا أو عينا بصورة مباشرة أو غري مباشرة لقاء تشغيله لديه

استقاللية عقد العمل يف وضع و حتديد األجر الذي يتفق عليه األطراف بأحكام ميكن أن نستبدل على 
املتعلق بالنظام اخلاص بعالقات العمل اخلاصة مبسري 29/09/1990املؤرخ يف 290- 90املرسوم التنفيذي رقم 

اوض بني منه على أن عقد العمل الذي يربط املسري باملؤسسة يكون موضوع تف08حيث تنص املادة ،املؤسسات
املسري و جهاز إدارة الشركة ، و حيدد على اخلصوص أسس املرتب و خمتلف العناصر اليت يتشكل منها و املتكونة من 

23، ص2017- 2016يف احلقوق ختصص القانون اخلاص الشامل ، جامعة عبد الرمحن مرية ، جباية ، اخلف بالل ، مذكرة لنيل شهادة املاسرت 1
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األجر األساسي ، و التعويضات الثابتة و اإلضافية ، و العالمات املرتبطة بنتائج املؤسسة و املنافع العينية إىل جانب 
.انب الوظيفي أو العمليبعض العناصر األخرى و املتعلقة باجل

ينبغي على صاحب العمل االلتزام باملساواة بني عماله ، فيما يتعلق بتسديد األجور ، حيث قد يتم حتديد 
مقدار األجر خبضوعه لالتفاق إراديت صاحب العمل و العامل ، وهذا ما ينص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

فيما خيص تعديل األجر احملدد بالعقد الفردي "أجر متساو على للعمل املتساوي "يف خصوص مبدأ 23يف املادة 
من حيث املبدأ أن ينفرد بتعديل العقد استنادا إىل قاعدة العقد " صاحب العمل و العامل "فال جيوز ألحد الطرفني 

فرد باختاذ القرار شريعة املتعاقدين فهذه القاعدة وضعت حلماية العامل حيث ال يسمح لصاحب العمل أن ين
بتخفيض أجر العامل املتفق عليه ، وال يتم ذلك إال مبوافقة العمل الصرحية أ الضمنية حىت يكون صحيحا و قانونيا 

إذا مل يكن صاحب العمل أن خيفض األجر على النقيض من ذلك فإنه يستطيع الزيادة ،مامل يكن رضا العامل معيبا
.الزيادةتفاق مسبق على منح هذه إذا هناك اعليه،يف األجور املتفق 

إذا طرأت ظروف ال جيوز أيضا للقضاء تعديل األجر املتفق عليه يف عقد العمل و هذا كمبدأ عام ، غري أن ،
استثنائية ترتب عليها اختالل التوازن االقتصادي للعقد يف الفرتة ما بني إبرامه و تنفيذه فيكون لصاحب العمل أن 
يطالب إنقاص األجر إذا أصبح دفعه مرهقا له يقدر الذي خيفف هذا اإلرهاق إىل حد معقول ، ويكون للعامل أن 

1.مل يف مقابل األجر املتفق عليه مرهقا لهيطالب بزيادة األجر إذا أصبح أداء الع

:حتديد األجـــــــــــــــــــــــــــــر مبقتضــــــى االتفاقيــــــــــــــات اجلماعــــــــــــــــية ) 2

تتمتع االتفاقات و االتفاقيات اجلماعية للعمل بصالحية واسعة فيما يتعلق بتحديد و تنظيم شروط العمل و حتديد 
عالقة بني العمال و أصحاب العمل و ضبط احلقوق و االلتزامات الناجتة عن هذه العالقة و كذا حتديد األجور و ال

.اخل ... 

العمل فيما يخص االتفاق مدون يتضمن مجموع شروط التشغيل و" 
".فئة أو عدة فئات مهنية 

عقد جماعي الذي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل و جمعية تمثل أصحاب العمل " أو هي
". من جهة ، أو مجموعة عمال أو النقابة التي تمثلهم من جهة أخرى 
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تضمن عالقات العمل أن تعاجل و تنظم امل11- 90من القانون رقم 120ميكن لالتفاقيات اجلماعية وفقا للمادة 
:األمور املتعلقة مبوضوع األجور و التعويضات و تقرر يف هذا الشأن مايلي 

 -
.ر من قبل الدولة ، وكذا الزيادة يف حقوق و امتيازات العمال املؤسسة اليت تشملها خاص على أن يفوق احلد املقر 

.التعويضات املرتبطة باألقدمية ، و الساعات اإلضافية ، و ظروف العمل مبا فيها تعويض املنطقة- 

.املكافأة املرتبطة باإلنتاجية و نتائج العمل و اليت كانت هي األخرى منظمة مبقتضى نصوص تنظيمية - 

.مكافأة العمال املعنيني على املردود ، وهذا بدفع شروط آليات موضوعية و عملية الشكلية كيفيات- 

 -
.خارجية ، و قد كانت هذه النفقات منظمة مبقتضى نصوص تنظيمية يف السابق

حتديد االتفاقيات اجلماعية هذه النفقات لكل فئة من الفئات العمالية و لكل نوع من املهمات اليت تستحق دفع - 
هذه النفقات ، و شروط استحقاقها من عدمه مثل حالة التكفل التام بالعامل من فبل اجلهة اليت يقصدها العامل 

1.سوا من حيث اإليواء أو األكل أو النقل

) : األجر األدىن املضمون ( ألجــــــــــــــــــر من طرف الدولـــــــــــــــة حتديد ا) 3

إن تدخل الدولة يف جمال حتديد األجور جاء نتيجة للسلبيات اليت ترتبت على طريقة املساومة الفردية يف حتديد األجر 
يكون طريف العقد على قدر متساوي باعتبارها األسلوب الوحيد السائد من فبل ، ذلك أن هذه الطريقة تفرتض أن

يتعرض له العامل من ضغط عند قلة فرص العمل فقد يقبل العامل أي أجر منخفض مضطر احلصول على ما حيفظ 
و تبقى احلرية فقط لصاحب العمل يف فرض ما يشاء من أجور نتيجة ملركزه االقتصادي له و ألسرته احلياة العادية ،

.و هو ما أدى األخري إىل فرض أجور ضئيلة ال تكاد تفي باحلاجات اإلنسانية و الضرورية للعامل ومن يعيلهم 

ل أو العامل التفاق يتمثل تدخل الدولة يف حتديد األجر من خالل وضع حد أدىن لألجر ، ال ميكن لصاحب العم
.على خمالفته
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:األجــــــــــــــــر الوطين األدنـــــــــــى املضمون -4

املتضمن عالقات العمل و الذي جيسد إرادة املشرع يف محاية األجر يف إطار اقتصاد 11- 90فيما خيص القانون رقم 
جمال األجور خاصة يف استمرار احملافظة على حد السوق احلر يف جمال عالقات العمل مع إقرار قيود قانونية متثلت يف

أدىن لألجور مضمون للعمال و اجلديد الذي أقره املشرع اجلزائري هو ضرورة استشارة نقابات العمال و منظمات 
.املستخدمني 

ين احملقق من متوسط اإلنتاجية الوطنية و يقصد به املستوى الوط: قد حافظ املشرع اجلزائري على معايري اليت تتمثل يف 
حيث زيادته أو اخنفاضه معتمد على الناتج القومي للدولة و األرقام االستداللية ألسعار االستهالك مع األخذ بعني 

.االعتبار الظروف االقتصادية العامة 

مل يورد املشرع نص خاص مينح للقاضي سلطة تعديل األجر و رفعه إىل األجر األدىن املضمون إذا تضمن عقد العمل 
أجر يقل عن األجر الوطين األدىن املضمون أو أن حيكم القاضي بتعويض لصاحل العامل يتمثل يف الفرق بني ما كان 

1.يتقاضاه العامل من أجر و األجر األدىن املضمون 

.األجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور في القـــــــــــــــــــــــــــــــطاع الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاص:الرابعمبحثال

نتاج الذي يكون ملكيته لشخص ما أو لعاثلة ما ، أو جمموعة من األشخاص تربطهم مصاحلهم املشرتكة يف خالل اإل
: و القطاع اخلاص ضمن عوامل اإلنتاج اليت تتكون من ثالثة جمموعات رئيسية و كآيت ... زيادة اإلنتاج 

البشرية واليت تتضمن القوى العاملة املنتجة للسلع و اخلدمات و كذلك اإلدارة و التنظيم املوارد- 1

املوارد الرأمسالية الثابتة و املتغرية –2

.املوارد الطبيعية اليت تشمل األرض و ما فوقها و ما يف باطنها - 3

كل تلك املوارد اليت متثل مجيع عوامل اإلنتاج بكافة تفاصيلها تتحدد
خالل النشاط االقتصادي املتمثل يف اإلنتاج ، توزيع السلع و اخلدمات ، مبادلة السلع و إشباع الرغبات ، فهذه 
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األنشطة االقتصادية تتأثر سلبا و إجيابا يف عدد و كفاءة و نوعية القوى العاملة ، فكلما زاد الطلب على السلع 
إخل ...الطلب على الكادر العمايل املتمثل بالفنيني و العمال العاديني و احملاسبني و اإلداريني إلشباع زاد

I. للقطـــــــاع الخـــــــــــــاص) االسكوا ( مفهـــــــــــــــــــــوم:

):ESCWA) (اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب آسيا ( 

هو شريان احلياة للتنمية االقتصادية و لتوليد فرص عمل مستدامة فالقطاع اخلاص هو كل وحدة قانونية أو غري ذلك 
سواء كانت شخص مادي أو شخص معنوي و اليت تتمتع باستقالل مايل و إداري يف صنع القرار ، و تنتج سلع و 

.خدمات جتارية 

كبة حيث تعرب عن واقع اقتصادي و بشري و اجتماعي ، القطاع القطاع اخلاص عبارة عن مفهوم و طبيعة مر - 1
اخلاص عبارة عن جمموعة من العوامل املنظمة بكيفية تسمح بإنتاج و تبادل السلع و اخلدمات مع القطاعات 

.االقتصادية األخرى 

أخرى ، تتداخل القطاع اخلاص عبارة عن خلية اقتصادية و الين تشكل عالقات و روابط مع قطاعات اقتصادية - 2
معها يف خمتلف األسواق القطاع اخلاص هو مجيع أشكال املنظمات االقتصادية املستقلة ماليا و هي منظمة جمهزة 
بكيفية توزيع فيها املهام و املسؤوليات و تتخصص يف إنتاج السلع و اخلدمات اليت يتم بيعها يف األسواق بغرض 

حتقيق أرباح من وراء ذلك و ميكن أن تعرف  
.لإلنتاج

القطاع اخلاص هو عبارة عن خلية اقتصادية سوى كانت فردية أو مجاعية و اليت تشمل مركزا مستقل ماليا يف - 3
1.الشركاءاختاذ القرار من حيث إدارة و مراقبة هذا املشروع و تعتمد على شروط تقسيم رأس املال بني

II.دراسة مدى الفعالية ( ــــــاص المقارنـــــــــــــــــــة بين أداء القطاع العـــــــــــــــــــام و القطاع الخــــــــــــــــــــ(:
إن نتيجة تراجع مستوى األداء و الكفاءة االقتصادية ملشاريع القطاع العام ، و آخر ذلك يف النمو االقتصادي ،

وظهور االختالالت يف االقتصاد الوطين ، بدأت الدعوة إىل التصحيح اهليكلي و إعادة اهليكلة و التحول إىل اقتصاد 
السوق ، فكان ال بد من إعادة النظر يف توزيع األدوار بني القطاعني العام و اخلاص ، و التحول من منوذج تنموي 

.22ص2016، 1مشاريع القطاع اخلاص و دورها يف احلد من البطالة ، مركز الكتاب األكادميي ، عمان ، طشكر جميد جواد مهدي و امساعيل علي ، 1
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تصحيحات هيكلية يف االقتصاد الوطين ، وختتلف طبيعة القطاع مشويل خمطط إىل آخر يعتمد على آلة السوق تتطلب 
: العام عن طبيعة القطاع اخلاص يف عدد من النواحي أمهها 

:   طبيعة األهداف يف كل القطاعني ) 1

فقد أبرزت الدراسات و التجارب ، أن التوجهات االقتصادية للقطاع العام يسودها يف معظم األحيان تذبذبات 
يف األهداف ناجتا عن عدم الوضوح يف التوجه لدى املسؤولني ، مما ينتج عنه ضعف يف االدارة ، تعكس غموضا

يتجسد يف آثار سلبية على مسرية القطاع اخلاص بالوضوح يف األهداف إذ أن هم املؤسسات اخلاصة هو حتقيق 
ولني على اإلعداد براجمهم بدقة أكثر الرحبية ، و احملافظة على السوق ، واالستمرارية ، و يساعد هذا الوضوح املسؤ 

.األمر الذي يساعد على جناح االدارة 
و على مستوى ثاين ، جند أن الكثري من املؤسسات العامة تكلف بتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية إال أنه 

رة ، وتضخم يصعب يف العدة التوفيق بني أهداف العدالة االجتماعية ، وقد أدى هذا إىل حدوث غموض يف االدا
.هيكله الوظيفي

األمر الذي أدى إىل تدهور أوضاع تلك املؤسسات العامة ، إىل درجات سامهت إىل حد كبري لتبين اخلصخصة 
1.إليقاف النزيف االقتصادي الذي متخضت عنه تلك السياسة 

:الضــــــــــــــوابط و احلـــــــــــــــــوافز )2

ق سلع تنافسي ، لديها حوافز لتخصيص املوارد بكفاءة ، لكي تتفق تكاليف إنتاجها إن املؤسسة اليت تعمل يف سو 

ا ، فعندها سوق حتدد أيضا، ويف املقابل إذا كانت املؤسسة ال توجه منافسة مباشرة للسلع و اخلدمات اليت تبيعه

.عن خشيتها من الوقوع يف اإلفالس سوف ختف و بالتايل سوف تتنافس من حتقيق كفاءة اإلنتاج

:  األداء االقـــــــــــــــــــــتصادي ) 3

1 ، ص 2012، 1ليث عبد اهللا القهيوي ، بالل حممود الوادي ، التحول من القطاع العام إىل القطاع اخلاص ، دار حامد للنشر و التوزيع ، عمان ، ط
35.
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اخلاصة ، وهذا بالرغم من االمتيازات و الصالحيات اليت كانت تقدم للمؤسسات العامة كالتسهيالت يف عملية 
اإلضافة احلصول على املوارد املالية املطلوبة بكل سهولة وهذا ب... االسترياد و االعفاءات من الرسوم على االسترياد 

لتغطية تكلفة ما ، عوض مؤسسات القطاع اخلاص اليت جتد عراقيل بريوقراطية يف استرياد أو تصدير سلعا ، و مراقبة 
.من طرف املسامهني يف كيفية إتفاق االيرادات العامة ، و هذا ما أجرب هذه املؤسسات لتحسني مستوى أدائها

:  القـــــــــــــــرار باإلفـــــــــــالس ) 4
إن السوق املتنافسة تقرر الصناعات الغري الفعالة بإفالسها ، مما جيرب مديرو القطاع اخلاص أن يكونوا أكثر فعالية ، و 

تحويالت إن حضور املؤسسات العمومية وجها لوجه أمام اخلسائر املالية و سهولة تغطية هذه اخلسائر من خالل ال
املالية للحكومة ، هذا العامل األخري ال يشجع مديرو هذه املؤسسات على حتسني أدائهم أو النتيجة ، ألن 

1.املؤسسات الغري فعالة و املفلسة تبقى يف السوق مهما كانت نتيجتها و أدائها 

:الصعــــــــــــــوبات البنكية) 5
املؤسسات اخلاصة قبل تقدمي القروض الالزمة لتمويل تلك املشارع تقوم البنوك يوضع عراقيل و صعوبات ملديرو

اخلاصة ، فتقوم البنوك مبراقبة أداء هذه املؤسسات بعد العقد من أجل سداد املستحقات املالية ، فتعمل على التهديد 
و ترفض جتديد العقود ، بتوقيف الكربونات املستقبلية يف حالة عدم السداد يف فرتة زمنية معينة تكون غالبا حمددة ، أ

.مما جيعل و يظهر مديرو هاته املؤسسات لتسيري احلسن للموارد املالية 

و أما املديرون يف املؤسسات العامة ال خيضعون لنفس الصعوبات و الشروط ، فاحلكومة تدعم و تساعد واجبات و 
ديرين بتجنب تلك العراقيل اليت يتحملها متطلبات هذه املؤسسات و بوجود املؤسسات املالية للقطاع العام تسمح للم

.املسرون أو املديرون يف القطاع اخلاص 

: املرتـــــــــــــــــبات و املكافئــات ) 6
يف املؤسسات التابعة للقطاع اخلاص تكون هناك عالقة مباشرة بني أداء املؤسسة و هيكل األجور و منظور املدير ، 

الل زيادة األجور وتقسيم األرباح ، لكن عندما يكون أداء املسري غري ناجح و فعندما ينجح املدير سيكافأ من خ
حيقق اخلسارة ، فقد حيكم عليه بفقدان منصبه كمسري ففي احلالة األوىل ، فأجر املسري قد يرتفع من السوق كمكافأة 

36ص ‘ قهيوي ، بالل حممود الوادي ، مرجع سابق ليث عبد اهللا ال1
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ون من الصعب إجياد منصب مقدمة من املؤسسات أخرى ، وأما يف احلالة الثانية ، يف حالة فقدان املنصب فإنه يك
آخر يف مؤسسات أخرى و أما يف املؤسسات العامة ، ويف احلالة العامة ، ال يوجد عالقة بني أداء املؤسسة و هيكل 

1كل األجور ، وهذا ما يفسر غياب الفعالية للبحث عن رحبية أكثرليس له أثر على هي

III. أثـــــــــــــــــــــــــــر الخصخصة على األجـــــــــــــــــر:
إن عملية التحول حنو اخلصخصة حتتاج إىل بيئة عمل سليمة لدفع عملية التنمية إىل األمام من خالل وضع تشريعات 

لتحقيق متطلبات الطبقة العاملة و احلصول على األجر املناسب يف ظل التحوالت و إصدار قوانني عمل جديدة

ىل رفع األجور هذا املنطلق يرى بعضهم أن للخصخصة أثارا إجيابية على العمالة و خاصة أن اخلصخصة تؤدي إ

للعامل و منح العاملني مزايا نقدية ترتبط بالعمل تزيد عن تلك املزايا اليت كانت موجودة بالقطاع العام و تتمثل هذه 
، و امللبس ووسائل النقل و يزداد اإلنتاج من خالل إقامة مشروعات جديدة بأموال املزايا بالسكن و العالج 

.اخلصخصة ، وبالتايل يؤدي ذلك إىل زيارة األجور و املكافأة اليت حتصل عليها العامل

ومن اآلثار اإلجيابية تشجيع العامل لتملك األسهم باملشاريع و الشركات املطروحة للتخصيص ، وسداد قيمة هذه 
األسهم على شكل أقساط مما يعطي حافزا للعمل بشكل جدي ، وزيادة اإلنتاج و الشعور باملسؤولية و ينتج ذلك 

إعطاء ميزات للرعاية االجتماعية من املصايف و احلج و اإلجيابية اهتمام الشركات احملولة إىل القطاع اخلاص ب
2.الرحالت و العالج مل تكن موجودة لدى عمال القطاع العام 

وهناك آثار إجيابية مل تكن ملموسة كزيادة فرص الرتقي اليت مل تكن متاحة إال بعد سنوات طويلة يف القطاع العام ،
بينما حيصل عليها العامل بكل سهولة يف القطاع اخلاص وبفرتة زمنية قصرية ألن العمل يتم بشكل منظم و متوازن و 
ليس به تضخم و بالتايل حيصل العامل نتيجة الرتقية على مزايا مالية تتمثل بزيادة األجر و ملحقاته و من اآلثار 

ليت يتم توزيعها على العاملني و ذلك نتيجة بذل جهود استثنائية اإلجيابية حصول العامل على املكافآت التشجيعية ا

.38سابق ، ص الرجع املنفس2
.200، ص 2011، 1حبش حممد حبش ، اخلصخصة و أثرها على حقوق العاملني بالقطاع العام ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، ط1
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بالعمل مما أدى إىل رفع مستوى الكفاءة االقتصادية ،و إذا كانت هناك آثار إجيابية فال بد من وجود آثار سلبية و 
خاصة العمال تؤدي اخلصخصة إىل تسريح عدد كبري من العمال و بالتايل يفقد العامل أجره و: من أهم هذه اآلثار 

إنتاجية وجوده بالعمل ومل يقبل إال بالعامل الذي يكون املشروع حباجة فعلية له  وبالتايل أن اخلصخصة مل حتفظ 
احلقوق و املزايا اليت كانت موجودة با

جانب صاحب العمل و فقد العامل أجره كليا يعد خرقا للحماية االجتماعية اليت تفرضها قوانني العمل ،ومن اآلثار 
القطاع اخلاص نتيجة تنفيذ السلبية فقدان العمال للبدل ، و املكافآت التشجيعية يف الشركات و املشاريع احملولة إىل 

وال يوجد أي . سياسة اخلصخصة و أصبحت هذه املزايا بيد صاحب العمل يستطيع منحها للعامل ، ويستطيع منعها
شيء يلزمه مبنحها نتيجة تقصري و امهال قوانني العمل ملوضوع احلماية االجتماعية للعمال ، بينما كانت هذه املزايا 

عام وفق قوانني و األنظمة ، وهناك كثري من املزايا اليت فقدها العمال بالشركات اليت متنح بشكل منظم بالقطاع ال
1.بدل السفر و حوافز االبتكارات ، وبدل املخاطر ، و بدل اإلقامة: انتقلت إىل القطاع اخلاص مثل 

:خالصة الفصل 

يعد األجر وسيلة مهمة إلشباع احلاجات املادية و االجتماعية و قد أثارت الكثري من الدراسات إىل وجود 
عالقة طردية بني مستوى الدخل و الرضا عن العمل فكلما زاد رضاهم عن العمل و العكس صحيح ، و هناك 

و نظام األجر اإلنتاجي بأسلوب الفردي العديد من أنظمة األجر الزمين و الذي يتم فيه دفع األجر على أساس الزمن
.و اجلماعي 

.202حبش حممد حبش ، مرجع سابق ، ص 1
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:الخـــــــــــــــاتمة

تعد األجور األساس يف استقرار العامل يف عمله و الرضى عنه يف حتقيق وترية عالية من اإلنتاجية ، و 
هو مبثابة سالح ذو حدين إذا أحسن تصميمه و إدارته كان خلري املؤسسة و عليه ميكن القول أن نظام األجور 

على مستوى الفرد و لصاحلها و إذا أسيئ تصميمه كان سوءا عليها ، فمن هذا يستمد نظام األجور أمهية البالغة 
ي النزاعات و 

.اخلالفات

ملا يعرفه املوضوع من 

طائلة لدفع أجور هؤالء اإلطارات لضبط ي ، و تصرف أموال ، برغم من وجود إطارات دولة من أصل جزائر 
نظام أجور يكون يف القمة و هذا يرجع ضمن مؤسسات راقية أخرى حملية كانت أو عاملية و اعطاءها فرصة 

.املنافسة مع هذه األخرية 

مستغامن بوالية شركة عدوان للكمياوياتاليت كانت مقررة باليت متنيت القيام مبهمة البحث امليداين 
لكن مع األسف ،لتوضيح الفكرة أكثر للجانب النظري الذي كان حول دراسة سياسة األجور يف القطاع اخلاص

بسبب جائحة الكورونا وهذا راجع لظروف قهرية ذلك بالرغم من أن دليل املقابلة كان جاهزا بمل أمتكن من القيام
covid 19 و التطبيقية ، كما أثرت على االقتصاد العاملي الذي عاد اليت أثرت على كل الدراسات العلمية

والذي يتعلقهي إال جزء من هذا املوضوع املطروح و هذه الدراسة ما،بالسلب على القطاعني العام و اخلاص
.،سياسة األجور ب
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