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رئيس اليوم الدراسي:د/محمد 

 منادلي

 

قاعة 7700فيفري 70
محمد بن شنب ”المحاضرات 

 المكتبة المركزية 

 ينظم يوما دراسيا  حول  :

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم االجتماعية 

 اللجنة العلمية:

 رئيس اللجنة العلمية :د/محمد عمور
 د/ شتوي األخضر د/ صديق شريف .   

 د/ زواتيني عبد العزيز د/ حاج اهلل مصطفى.

 .د/ صغير جميلة ، د/ سعاد عباسي 

 د/ بوجطو محمد  

 شروط املشاركة:
  أن تتميز املداخلة بالتأصيل واحلداثة، وأن ال

 تكون قد سبقت املشاركة هبا قبال؛
  ضرورة انسجام موضوع املداخلة مع احملاور

 املقرتحة.
   أن يتم التهميش مع إدراج قائمة املصادر

 واملراجع أخر البحث بشكل دقيق؛
  أن يكتب البحث خبط

simplifiedarabic  41حجم. 
  41ترسل املداخلة كاملة ، اليت ال تتعدى 

صفحة ، مرفقة مبلخص ال يزيد عن صفحة 
واحدة مع السرية الذاتية لألستاذ )ة( ،يف 

 7142جانفي 14موعد أقصاه 
 إىل الربيد االلكرتوين:  

menadli@yahoo.com           

  تقيم املداخلة من طرف اللجنة العلمية، ويف
 حالة قبوهلا يبلغ أصحاهبا لتقدمي املداخلة .

   يف حالة عدم قبول املداخلة ال ترد ويبلغ
 أصحاهبا بذلك,

    حيدد وقت التدخل من طرف اللجنة العلمية 

 اللجنة التنظيمية:

 رئيس اللجنة التنظيمية: د/رقية محمودي .
 .أ/ سبخاوي حنان ا/عماد العيد أ.العزوني سمير   

د/حميدة زهرة. أ جاب اهلل يوسف. أ بلقاسم 
 عادل .أ كلوشي مصطفى 

 

 

 

 

العالقات االنسانية في 

ظل االصالحات 

االقتصادية واثرها على 

 السلوك التنظيمي



 استمارة المشاركة:
 اسم ولقب املشارك: ....................-
 الدرجة العلمية: ....................... -
 التخصص: ........................... -
 اجلامعة: .............................. -
 عنوان املداخلة:........................ -
 عنوان احملور:........................... -
اهلاتف:  -

إذن نستتتتتاتتيتتع التتقتتول أن املتتنتت تتمتتا  التتنتتاجتتحتتة 
والتتفتتعتتالتتة عتتي التتيت تتتعتت  بتتالشتتروط التتال متتة لتتلتتعتتنتتصتتر 
البشري،وتسعى دوما لإلصالحا  من ختالل اطتاتط 
التسريية، قصرية  أو بتعتيتدة املتدى لتكتي تتتتمتاشتى متع 
التغريا  التن يتمتيتة و االقتتتصتاديتة. و عتذا متا يتهتدف 

 إليه عذا امللتقى .

 أهداف اليوم الدراسي : 

 هتدف أشغال امللتقى إىل فهم و تفسري عالقة 
  التأثري املتبادل بني اإلصالحا  االقتصادية و

انعكاسها على  املورد البشري و بالتايل 
 تأثريعا على العالقا  اإلنسانية.

  معرفة دور اإلدارة يف حتقيق األداء الفعال
 للمؤسسة االقتصادية .

  إجياد مدخل علمي متكامل حيدد أعم
املتغريا  اليت تؤثر على تنمية الكفاءا  

 البشرية باملؤسسة االقتصادية 
 محاور اليوم الدراسي:

 أمهية العالقا  اإلنسانية يف املن مة . .1

دور اإلصالحا  االقتصادية  يف حتسني  .2
 فعالية املؤسسا  االقتصادية 

 إشكالية اليوم الدراسي :
لقد عرف العامل تقدما مذهال ،الس امي اجملمتعات املتقققدمقن مق     

خالل اكتساب القدرات املعرفين و العلمين ، الأمر اذلي مقهنق قا مق  

التحمك يف التهننولوجيا و اليت انعهنست عىل أأفراد جممتعاهتا ابالإجيقاب ، 

حيث أأصبحت شعوب هذه اجملمتعات تعيش يف مسق قتقوا عقا  مق  

الرفاهين و الريق مما أأهلها أأن تصنف مض  اجملمتعات املتقدمن ، ولقهنق  

قبل هذا التقدم اكن  اهامتم هذه الشعوب ابلعالقات االإنسانيقن داخقل 

خمتلف املنظامت املهنونن للمقمتقمتقاك واكنقت هقنقات مقاوالت مسق قمتقر  

لالإصالحات عىل اكفن امليادي  الاققصقصقاد،قن ،الاجقامتعقيقن،الق قققافقيقن 

 والس ياس ين.

ولك ما ذكرانه تبلور يف نس يج تنظميق  و املقعقروف ابلق قققافقيقن 

التنظميين و اليت بدورها أأوجدت مجموعن م  القمي داخل املؤسسات أأو 

املنظامت و هذه القمي أأصبحت جمسد  يف السلوت التنظمي  ولو رشحنا 

هذه الفهنر  نس تطياك القول أأن هنات رابط ما بني العالققات االإنسقانقيقن 

املوجود  داخل املنظمن و املمت ةل يف الاهامتم ابلعنرص البقيقي داخقل 

املؤسسن م  خالل توفري اليوط الرضور،ن القيت تقتقااقا االإنسقان 

داخل املنظمن م  اجل خلق الظروف املالمئن لتحفزي العنرص البقيقي 

ليك يهنون فعااُل يف املؤسسن أأو املقنقظقمقن،وابلقتقا   سقني نسق قيقج 

جيااب عىل املقؤسقسقن والقتقحقمك مق  خقالل  عالقات العمل ، مما ،ؤثر اإ

التقليل م  التوتر والرصاع وهقهنقذا  سق قتقطقيقاك املقنقظقمقن القتقوجقيق  

واس تخدام العالقات االإنسانين أأحس  اس قتقخقدام الن مسقريي هقذه 

املنظامت مصيقنني ابن العنرص البيي يف املؤسقسقن هقو املقتقحقمك يف 

نتاجين لأن  العنرص اذلي ،تفاعل ماك بيئص  القتقنقظقميقيقن وهقذا  العملين االإ

 

 

. العالقات االإنسانين و أأثرها عىل السلوت 3

 التنظمي  .

 . دور السلوت التنظمي  يف فعالين املؤسسن .4


