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:الملخص 

سعت هذه الدراسة إلى تحلیل أثر التدریب المتطور على األداء التنظیمي للمدیریة الجهویة لإلنتاج 
بحاسي الرمل ، وعلى التنمیة االقتصادیة للجزائر ، وقد تحددت الدراسة لمؤسسة سوناطراك البترولیة 

متمثل في األداء ،بمتغیر مستقل تمثل في أسالیب التدریب الحدیثة واألنظمة المتطورة ومتغیر وسیط 
ولتحقیق أهداف الدراسة قسمنا الدراسة التطبیقیة . التنظیمي ، ومتغیر تابع متمثل في التنمیة االقتصادیة 

.دراسة مساهمة عائدات المحروقات على االقتصاد الوطني : الفصل األول : إلى فصلین 

مفردة ، ) 384(تمثل في استبانة لغرض جمع البیانات من أفراد العینة ، وبلغ عددها : والفصل الثاني 
دا على لتحلیل بیانات االستبانة اعتما) SPSS(وتم استخدام الرزنامة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري وغیرها من األسالیب اإلحصائیة األخرى ، وقد توصلت الدراسة 
في األداء التنظیمي للمدیریة %) 99(إلى أن هناك أثر ألسالیب التدریب الحدیثة واألنظمة المتطورة بنسبة

وأن هناك .في التنمیة االقتصادیة %)95(الجهویة لإلنتاج لمؤسسة سوناطراك بحاسي الرمل ، وبنسبة 
.في التنمیة االقتصادیة %) 95(أثر لألداء التنظیمي بنسبة 

وتوصي الدراسة بضرورة االهتمام باألسالیب التدریب الحدیثة ، والمتمثلة في التعلیم والتدریب الذاتي 
في المؤسسة و المناخ المالئم ، وتهیئة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة .باألسالیب الحدیثة واألنظمة المتطورة 

وذلك لتعزیز األداء التنظیمي لمدیریة الجهویة لإلنتاج لمؤسسة سوناطراك بحاسي الرمل ،وكذلك للمساهمة 
.في التنمیة االقتصادیة للوطن 

أسالیب واألنظمة التدریب المتطور ،التعلیم االلكتروني ، التدریب االلكتروني ، : الكلمات المفتاحیة
یب بالمؤتمرات عن ُبعد ، األداء التنظیمي ، الكفاءة والفاعلیة ، اإلنتاجیة ،التنمیة االقتصادیة ، التدر 

.التنمیة البشریة 



Abstract:
This study sought to analyze the Impact of advanced training on

organizational  performance of the regional directorate to production for
Sonatrach Petroleum Corporation Hass R’eml, and on the economic
development  of Algeria.

The study identified independent variable represent  in modern training
methods and advanced systems, broker variable represented in organizational
performance, and the dependent variable is economic development .

To achieve the objectives of study  we devided the applied study into
two chapters:

Chapter One: study of contribution of hydrocarbon on the national
economy ,the second chapter represents in a questionnaire for the purpose of
data collection respondents, numbered (384)single, was using the statistical
calendar of social sciences(SPSS) to analyze questionnaire data based on the
arithmetic means and standard deviation and other statistical methods.

The study found that there the impact of modern training methods and
advanced systems by (99%) in the organizational performance of regional
directorate to production Sonatrach corporation Hassi R’eml , and by (95%) in
economic development. And there are trace of organizational performance by
(95%) in economic development.

The study recommends the need for attention of modern training
methods, of education and self-training by modern methods and advanced
systems, and the creation of modern technological means in the organization
as well as the suitable climate, so as enhance the organizational performance
of the regional directorate to production Sonatrach Corporation Hassi R’eml ,as
well as contribute to the economic development of the nation.
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