
سياساخ ٔذقُياخ : يقياس   

 األجٕر ٔانًرذثاخ
 

ذ. أ                                                   ؼ س ٕ ح ت ي ك  ز

 جامعة الحاج لخضر باتنة

 
 قسم التسيير 

 

 تسيير الموارد البشرية           السنة الثالثة: تخصص    



يٍ انًُشؤج في نهؼايهيٍ ذذفغ انري انرؼٕيضاخ يٕضٕع يؼرثر 

 قثم يٍ انكثير االْرًاو ذالقي ٔيازاند القد انري انٓايح انًٕاضيغ

 أٔ انحكٕيي انقطاع في سٕاء ٔاإلدارج، االقرصاد يجاني في انؼايهيٍ

 يثاشر أثر يٍ نهرؼٕيض نًا دنك في انسثة ٔيؼٕد .انخاص انقطاع

 يٍ األساسي رزقٓى يصذر تاػرثارِ نهؼايهيٍ انًؼيشي انًسرٕٖ ػهٗ

 ألٌ ٔدنك ثاَيح، جٓح يٍ األػًال ٔأصحاب انذٔنح ٔػهٗ ، جٓح

 انًُشآخ يؼظى في انؼًم ذكهفح يٍ تٓا تؤس ال َسثح ذًثم انرؼٕيضاخ

 .إَٔاػٓا اخرالف ٔػهٗ



ػهٗ ذساػذ انري انؼٕايم أْى يٍ ذؼرثر ٔانرٔاذة األجٕر أٌ ٔالشك 

 ػٍ انفرد رضا درجح أٌ إر ٔاإلدارج، انؼايهيٍ تيٍ طيثح ػالقح أيجاد

 فإٌ نذنك ٔػيُا َقذا ػهيّ يايحصم قيًح ػهٗ كثير حذ إنٗ ذرٕقف ػًهّ

 نألجٕر رشيذج سياسح تٕضغ االْرًاو أٔ انؼادل األجر ترحذيذ انؼُايح

 في انثشريح انًٕارد إدارج ترايج َجاح ػٕايم يٍ يؼرثر ٔيهحقاذٓا

 . انًُشؤج

 



 المحاور الرئيسية للمحاضرات

يفٕٓو َظاو األجٕر: أٔال 

 

.Iيفٕٓو األجٕر ٔأًٍْخٓا 

.II خصائص ٔيبادئ انُظاو انضهٍى ألجٕر 

.IIIإَٔاع األجٕر ٔانؼٕايم انًإثرة فً حذذٌذْا 

.IVانًزاٌا، انًُافغ ٔانخذياث 

 



 النظريات اإلقتصادية حول األجور: ثانيا

.Iانُظرٌاث انكالصٍكٍت 

.IIانُظرٌاث انٍُٕكالصٍكٍت 

.IIIانُظرٌت انًاركضٍت 

.IVانُظرٌت انذذٌثت 



 طرق دفع األجور: ثالثا

.I .ألجر ػهى أصاس انزيٍا 

.IIاألجر ػهى أصاس اإلَخاج 

.IIIانًؼٍار انًزدٔج ٔاألجٕر انخشجٍؼٍت 

.IVاألجٕر ػهى أصاس انًٓارة ٔانكفاءة 



 آلية تحديد هيكل األجور : رابعا 

.I أصش بُاء ٍْكم األجٕر 

.II حقٍٍى انٕظائف ٔاألػًال 

.III طرق انخقٍٍى 

.IV حذذٌذ األجر ٔحصذٍخ االَذرافاث 



 برنامج التطبيقات

َظاو األجر فً انجزائر: أٔال 

.Iيكَٕاث األجر دضب انخُظٍى انقإًََ انجزائري 

 انثابج االجر1.

 انًخغٍر  االجر2.

 االقخطاػاث3.

.II ّدراصاث دانت : كٍفٍت دضاب 



يٕاضيغ نهثحث : ثاَيا 

 األجر فً االصالو 

أًٍْت األجٕر فً انذذ يٍ حكانٍف دٔراٌ انؼًم 

ثقافت انًُظًت ٔحأثٍرْا فً األجٕر 

 خطٕاث نُجاح ٔحطٌٕر َظاو االجٕر 



 المراجع 

 أدًذ ياْر، ئدارة انًٕارد انبشرٌت، يركز انخًٍُت اإلدارٌت انكهٍت، اإلصكُذرٌت

 .2001يصر، 

 ،دٌضهر جاري، ئدارة انًٕارد انبشرٌت، حرجًت ػبذ انًخؼانً، يذًذ صٍذ أدًذ

 .2004دار انًرٌخ، انرٌاض ، 

 رأٌت دضٍ، ادارة انًٕارد انبشرٌت رؤٌت يضخقبهٍت، انذار انجايؼٍت  يصر

2001. 

 صٍٓهت يذًذ ػباس، ػهً دضٍٍ ػهً، ئدارة انًٕارد انبشرٌت، دار ٔائم

 .2000نهُشر ، انطبؼت األٔنى ػًاٌ، 

 ػبذ انًذضٍ َؼضاًَ، ػًر ٔصفً ػقٍهً، ئدارة انًٕارد انبشرٌت، يُشٕراث

 .2008جايؼت دهب، يذٌرٌت انكخب ٔانًطبٕػاث انجايؼٍت، 

 



 دًٕدي دًٍر، أجر انكفاءة ٔأثرِ ػهى حذضٍٍ األداء فً انًإصضت، كهٍت

 .2008انؼهٕو االقخصادٌت ٔانخضٍٍر ،جايؼت باحُت، 

 ، صٕير أدٌب، أَظًت األجٕر ٔأثرْا ػهى أداء انؼايهٍٍ ، رصانت ياجضخٍر

 .2003كهٍت االقخصاد، جايؼت حشرٌٍ، صٕرٌا، 

 انجرٌذة انرصًٍت 

 2008دنٍم انضرٌبت ػهى انذخم اإلجًانً نألجراء 

 2008انشبكت االصخذالنٍت نهًرحباث 

فإٌَ ػالقاث انؼًم 

انقإٌَ األصاصً انؼاو نهؼايم 


