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 الةبقواعد النشر 
  

 
  أواالنجليزيـة   أوفي كافة فروع علم الـنفس سـواء باللغـة العربيـة      األصيلةيقبل نشر البحوث النظرية و الميدانية 

 .نسيةالفر

 تم تقديمه للنشر في أي مكان آخر أويكون العمل قد سبق نشره  أال. 
 األجنبيةواحد باللغة العربية و اآلخر باللغة : يزود البحث بملخصين، 

 . و ذلك في اقل من نصف صفحة لكل واحد منهما  

  يقدم البحث مطبوعا على ورق  أنيجبA4 من ثالث نسخ، و مرفقا بقرص مضغوط. CD  

 األمريكيـة ، طبقا لنظام جمعية علـم الـنفس   األخيرةفي القائمة  أوثيق المراجع سواء في متن البحث يتم تو A.P.A  
American Psychological Association 

  لم يستقر الرأي عليها بجانب المصطلحات العربية في متن البحث عند ورودها للمـرة   التي األجنبيةتكتب المصطلحات
جانـب كتابتهـا    إلى األجنبيةالعلماء األجانب باللغة  أسماءو كذلك تكتب . ، ثم تكتب بعد ذلك باللغة العربية فقطاألولى

 .لورود االسم األولىباللغة العربية في المرة 

  البيانية بشكل جاهز للنسخ المباشر، مع احترام الشروط المنهجية األشكالتقدم الرسومات و. 

  لدراسات للمجلة صحيحة علميا و مصححة لغويا، تجنبا لهدر الوقت و الجهد في التصـحيح  ترسل البحوث و ا أنيجب
 .التصحيح إعادةو 

  القبول أو الرفض ألي  أساسعلى محكمين لتقديم الخبرة حولها و تعتبر هذه التقارير  األبحاثتعرض كل الدراسات و
المراجعة، كما ال تـرد مـا ال يقبـل     إلىالحاجة  أو التحكيمو يخبر الباحث بقبول بحثه أو مالحظات  .بحث أو دراسة

 .صاحبه إلىللنشر 

  تم قبولها في ضوء قواعد النشر المعلنة التييحق لهيئة التحرير إدخال التعديالت المناسبة على البحوث و الدراسات. 

  قيمة العمل أويخضع ترتيب البحوث في النشر العتبارات فنية و ال عالقة له بمكانة المؤلف. 
 ترسل جميع البحوث و المراسالت باسم رئيس التحرير على العنوان االلكتروني التالي: 

 
dpep@windowslive.com 
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ــة   الشخصية في نقل التعلم لدى اطارات البنوك الوطنية فعالي
  في ضوء المتغيرات الديمغرافية

 
  

 ربعي محمد/ د
   ) الجزائر ( غليزان المركز الجامعي أحمد زبانة

     
  

 : الملخص
لعينـة  هدف البحث الحالي هو دراسة الفروقات في الفعالية الشخصية في نقل التعلم ضمن نشاط التكوين لـدى أفـراد ا  

حيث يتضمن التحقق من الدور الذي قد تلعبه المتغيرات الديموغرافية على غـرار  . اإلطارات العاملين بالقطاع البنكي و تأثيراتها
حيث إفترضنا من البداية أنه ليس هنـاك  . السن، الجنس، المستوى الدراسي في تحديد هاته الفروقات في الفعالية المدركة النوعية

حيث كشفت النتائج أنه ال . ياً في الفعالية الشخصية في نقل التكوين تعزى إلى السن، الجنس، المستوى الدراسيفروق دالة إحصائ
توجد فروق دالة إحصائياً لدى أفراد العينة من العاملين في القطاع البنكي من حيث الفعالية الشخصية فـي نقـل الـتعلم تعـزى     

 0.05عند مستوى داللة ) توى التعليميالسن، الجنس، المس(للمتغيرات الديموغرافية 

الفعالية الشخصية، نقل التعلم، تعلم الراشـدين،  ) السن، الجنس، المستوى الدراسي(المتغيرات الديموغرافية : الكلمات المفتاحية 
  .القطـاع البنكي

Abstract : 
 The primary objective of our research is to study the differences in self-efficacy for learning 

transfer (activity training).The respondents tires banking sector workers and their impacts. And in the 
framework of the main objective The search includes verification of the role played by demographic 
variables like age, sex, education level on personal effectiveness. Where we assume from the outset 
that there is no statistically significant differences in personal effectiveness in the transfer of training 
due to age, sex, educational level. The result we have reached is that there are no statistically 
significant differences among respondents from working in the banking sector in terms of self-efficacy 
in the transfer of learning is attributable to the following demographic variables (age, sex, educational 
level) at the 0.05 level 

Key words: Demographic factors (Age,Gender, educational level), Self-Efficacy,Training Transfer, 
Adult Learning,Banking sector. 
 

  
  
  
  
  
  
  



 
16/2016  

 

116 

  :مشكـلة البحـث
تهدف هاته الدراسة الكشف عن دور المتغيرات الديموغرافية في تحديد الفروق للفعالية المدركـة لنقـل الـتعلم    

  :لنشاط التكوين حيث تحاول اإلجابة عن األسئلة التالية 
السـن،  ( فيـة    هل هناك فروق في الفعالية الشخصية لنقل التعلم في نشاط التكوين من حيث المتغيـرات الديموغرا  -

  لدى أفراد العينة العاملين في القطاع البنكي؟) الجنس، المستوى الدراسي
  :فرضيات البحث 

  :أمكن للباحث صياغة الفرضيات على النحو التالي 
ال توجد فروق لدى أفراد العينة من العاملين في القطاع البنكي من حيث الفعالية الشخصية في نقـل  : الفرضية الرئيسية

    0.05عند مستوى داللة ). السن، الجنس، المستوى التعليمي(م تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية التعل
ال توجد فروق من حيث الفعالية الشخصية في نقل التعلم لدى أفراد العينة من العـاملين   -1األولى ف ية الجزئيةالفرض

  ).الذكور و اإلناث(في القطاع البنكي وفقاً لجنسهم 
ال توجد فروق من حيث الفعالية الشخصية في نقل التعلم لدى أفراد العينة العاملين فـي   -2ة الجزئية الثانية فالفرضي

  . القطاع البنكي وفقاً للفئات العمرية
ال توجد فروق من حيث الفعالية الشخصية في نقل التعلم لدى أفراد العينة من العـاملين   -3الفرضية الجزئية الثالثة ف

  ).اإلبتدائي، المتوسط، الثانوي، الجامعي(البنكي وفقاً للمستوى الدراسي  في القطاع

  : أهداف البحث 
  :التحقق من وجود فروق دالة إحصائياً في الفعالية الشخصية في نقل التعلم ترجع إلى المتغيرات الديموغرافية  -
  .المستوى الدراسي -الجنس، ج -الفئة العمرية ، ب -أ 
  .ة العالقة بين السن، الجنس، و المستوى الدراسي مع الفعالية الشخصية في نقل التعلمالتعرف على طبيع -

  .تحديد المفاهيم اإلجرائية للبحث
  :الفعالية الشخصية في نقل التعلم  -1

تتمثل في إعتقاد المتكون بقدرته على إنجاح التكوين بمختلف الدرجات إبتداءاً من القدرة على التعلم و إكتسـاب  
  ).EL Akermi , A Kh,R F : 2004, 4( .ءات الجديدة ونقلها إلى ميدان العملالكفا

. عالوة على ذلك فإن الفعالية الشخصية تشمل الفعالية الشخصية في التعلم و الفعالية الشخصية في نقـل الـتعلم  
هي األحكـام التـي   فحسبه ف (Bandura,1986) فالفعالية الشخصية هي مفهوم أساسي في نظرية التعلم اإلجتماعي لـ 

أما عن الفعالية الشخصية فيما قبل التعلم فهي ثقة المتربص في قدراته . يصدرها الفرد عن قدراته في إنجاز مهمة معينة
على تعلم محتوى التكوين أما الفعالية الشخصية فيما بعد التكوين أو النقل فهي ثقة المتربص في قدرتـه علـى تطبيـق    

     .)Tharanganie M ,G :2013, 321( .ات في العمل بعد التكوينالمعارف المكتسبة و الكفاء
ـ   الدرجة الكلية المتحصل عليها من مقياس الفعالية الشخصية في نقل التعلم :إجرائياً   Specific Self-Efficacy)لـ

For Transfer) (Traci Sitzmann , 2008) 
لى إكتساب المعارف بما فيها المعـارف، المهـارات و   هو مجموعة من نشاطات التعلم المخططة تهدف إ :التكوين -2

التي تسهل تكيف األفراد و الجماعات مع محيطهم اإلجتماعي و المهني عالوة على تحقيق أهـداف الفعاليـة   .اإلتجاهات
  .(Audet , I: 2007, 7)التنظيمية 
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ف و المعارف التقنية و أن عملية التكوين تمثل سيرورة إكتساب المعار (Vincens,2001)من جهة أخرى يرى 
  .  السلوكات و كل ما يقدم الكفاءات أي القدرات و باألخص التي هي الزمة للعمل اإلنتاجي

هو عملية إكتساب المعارف و خصوصاً المعارف اإلجرائية التطبيقية حيث أن هدفه هو تحسين األداء فـي  : التعلم  -3
  . بيئة العمل

خاللها الفرد و الجماعة يطبقون و يكيفون بطريقة مستمرة للحظات المناسبة فـي   هو العملية التي من: نقل التعلم  -4
  .بيئة العمل لمجموع التعلمات، المعارف و القدرات المكتسبة حين نشاطات التكوين المالئمة لمهامهم

 : منهج الدراسة و األدوات المستعملة 
لوصف الظاهرة موضوع الدراسـة  الفروق المسجلة إتبع الباحث في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تناول 

و تحليل بياناتها و بيان أثر المتغيرات الديموغرافية كالسن و الجنس و المستوى الدراسي و األراء التي تطرح حولها و 
ت مـن  و هو المنهج الذي يعتمد على المسح الميداني للحصول على البيانا. العمليات التي تتضمنها و األثار التي تحدثها

و الذي هو أكثر مالئمةً يتمتع . مصادرها الرئيسية باإلعتماد على أداة اإلستبيان المتعلق بالفعالية الشخصية في نقل التعلم
عـن  و تحليلها إحصـائياً  المتحصل عليها بعدما تم فرزها ومن ثم معالجة البيانات . بدرجة مقبولة من الصدق و الثبات

  .ختبار الفرضيات و التحقق منها وفي األخير النظر في اإلستنتاجات و مناقشتهاإل spssطريق البرنامج اإلحصائي 

  :الخصائص السيكوميترية ألداة البحث
  .مقياس الفعالية الشخصية في نقل التعلم

يقيس هذا اإلستبيان الفعالية الشخصية النوعية و المتعلقة بنقل التعلم وهو جزء من مقـاييس الفعاليـة    :وصف المقياس 
و في إطار عملية تقييم التكـوين الـذي تـم     (Specific Self-Efficacy For Transfer)شخصية في سياقات التعلم ال

 A Meta-Analysis of Meaning of Trainee) (Traci Sitzmann , 2008) إسـتخدامه أيضـاً مـن قبـل    
Reactions Data Session TU 119) 

  .بارات أبعاد مقياس الفعالية الشخصية في نقل التعلمتوزيع ع): 1(الجدول                       
  المجموع  أرقام العبارات  البعد

  5  5، 4، 3،  1،2  الفعالية الشخصية في نقل التعلم

فقرات تقيس الفعالية الشخصية النوعية المدركة في نقل الـتعلم و اإلجابـة عـن     05حيث يتكون اإلستبيان من 
رت متدرج خماسي كما أن الفقرات كلها مصـاغة صـياغة إيجابيـة و الخماسـي     فقرات اإلستبيان كان ضمن سلم ليك
) 5(موافـق  ) 4(محايـد  ) 3.(غير موافق) 2(غير موافق بشدة ) 1.( 5و أعالها  1المتضمن خمسة مستويات أدناها 

عة للمقياس تنم و الدرجة المرتف .على فئة اإلجابة التي تتفق أكثر مع رأيه+ حيث يضع المستجوب عالمة . موافق بشدة
  .عن الفعالية الشخصية المرتفعة

  .2األوزان المعطاة لخيارات اإلجابة عن فقرات المقياس س): 2(الجدول 
 الدرجة 5 4 3 2 1

 التصنيف موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

  :فحص الخصائص السيكوميترية لمقياس الفعالية الشخصية في نقل التعلم 
، و طريقـة  )صدق المحكمـين (لحساب صدق المقياس إستعمل الباحث طريقتين الصدق الظاهري : س الصدق قيا -1

 .اإلتساق الداخلي



 
16/2016  

 

118 

أو صدق المحكمين حيث قام الباحث بعرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين تألفت مـن   الصدق الظاهري -أ
النفس و علوم التربية ألخذ أرائهم فيمـا يخـص الصـياغة    ذوي الخبرة من األساتذة العاملين في التدريس لقسمي علم 

اللغوية للفقرات و مدى صدقها في الكشف عن الفعالية الشخصية النوعية في نقل التعلم بعد التكوين وقد إستجاب الباحث 
يـة أصـل   اإلنقليز(ألراء السادة المحكمين فقام بإجراء بعض التعديالت في الصياغة اللفظية بحكم عامل الترجمة مـن  

حيث بلغت نسب إتفاق المحكمين على عبارات المقياس أكثـر  . وقد إتفقت أراء المحكمين على أغلب الفقرات) المقياس
  .  و قد أعتبرت موافقة المحكمين على عبارات اإلستبيان بمثابة صدق لشكل اإلستبيان% 80من 
الخارجي لألداة المتعلقة بالفعالية الشخصية فـي   بعدما تم التأكد من الصدق الظاهري أو الوجه:  الصدق اإلحصائي -ب

معامـل  : حيث تم إيجاد معامل اإلتساق الداخلي عـن طريـق   . كان لزاماً علينا أن نقيس صدق المضمون. نقل التعلم 
  .اإلرتباط بين درجة كل فقرة و الدرجة الكلية للمقياس

ق اإلتساق الداخلي من خالل تطبيـق فقـرات   لحساب صدق المقياس تم التأكد من صد: طريقة اإلتساق الداخلي 
موظفاً و إطاراً في البنوك الوطنية المحليـة و المتوزعـة    50اإلختبار على عينة الدراسة اإلستطالعية و البالغ عددها 

و هي العينة اإلستطالعية حيث تم حسـابه بإسـتخدام معامـل     تيارت، غليزان، مستغانم، تلمسان: على الواليات التالية
  :كما أسفرت نتائج القياس على مايلي . اط بيرسون بين كل درجة فقرة و الدرجة الكلية للمقياسإرتب

  :الصدق الداخلي لمقياس الفعالية الشخصية في نقل التعلم 
  .)50=ن(صدق اإلتساق الداخلي لمقياس الفعالية الشخصية في نقل التعلم ) : 3(الجدول 

درجة 
 الحرية

م رق الفقرة معامل اإلرتباط
 الفقرة

 1 إنني مقتنع أنه بإمكاني تطبيق كل ما تعلمته فعليا في عملي **0.867 0.000
 2 أعتقد أنني قادر على نقل كل ما تعلمته إلى عملي **0.845 0.000
إنني متأكد أنني سأستعمل الكفاءات التي إكتسبتها في التكوين في تحسين مردوديتي  **0.836 0.000

 في العمل
3  
 

 4 إنني مقتنع أني تعلمت المعرفة الالزمة المقدمة في التكوين **0.861 0.000
 5 أعتقد أنني حسنت من كفاءاتي المهنية خالل التكوين **0.843 0.000

  الفعالية الشخصية في نقل التعلم  
  0.01اإلرتباط دال عند مستوى الداللة ** 

عامالت اإلرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات إختبار الموضح للنتائج أعاله الذي يبين م) 3(من خالل الجدول 
في ) 0.867(حيث تراوحت ما بين . الفعالية الشخصية في نقل التكوين و الدرجة الكلية لجميع الفقرات أنها كلها موجبة

أن جميـع  كما هو موضح آنفاً ). 3(األدنى أمام الفقرة رقم  في حدها) 0.836(وبين ) 1(حدها األعلى أمام الفقرة رقم 
حيث بلغت جميع قيم معامل إرتباط بيرسون أعلى قيمة من ). 0.01(فقرات المقياس دالة إحصائياً عند مستوى المعنوية 

وبذلك تعتبر فقـرات المقيـاس   ) 0.01(كما أن جميع اإلرتباطات السالفة الذكر قوية جداً عند مستوى الداللة ). 0.70(
كل فقرة لها عالقة قوية بهدف الدراسة و بالتالي يتمتع بدرجة عاليـة مـن    و هذا يؤكد أن. صادقة لما وضعت لقياسه

  .اإلتساق الداخلي

 :الثبات  - 2
لقياس ثبات اإلختبار للفعالية الشخصية في نقل التعلم تم إستخدام درجات العينة  :لإلتساق الداخلي  طريقة ألفا كرونباخ

موظف و عن طريق اإلتساق الـداخلي   50ريين و العاملين قوامها اإلستطالعية و التي هي مكونة من  الموظفين اإلدا
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مقياس الفعالية " والذي يسمح لنا بالكشف عن درجة اإلتساق بين فقرات أداة القياس و بالتالي التحقق من ثبات أداة القياس
) 0.9010(كانت نتيجتـه  من أجل ذلك تم إستخدام معامل الثبات الداخلي ألفا كرونباخ و الذي " الشخصية في نقل التعلم

بناءاً على ذلك إتضح أن أداة القياس تتميز بقدر عالي من اإلنسجام و اإلتساق كما يثبت أنها تتميز بقدر عالي من الثبات 
  .وهذا يدل على إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تترتب عند تطبيق المقياس. و اإلستقرار في نتائجها

  
  )50=ن( )ألفا كرونباخ( 2الداخلي إلستبيان سمعامل الثبات ): 4(الجدول 

  مقياس الفعالية الشخصية
  ألفا كرونباخ  عدد الفقرات

5  0.9010  
تم إستخدام درجات العينة اإلستطالعية لحساب ثبات اإلختبار الكلي لمقياس الفعالية الشخصية : طريقة التجزئة النصفية 

حساب معامل اإلرتباط بيرسون بين درجات النصف األول و درجـات   حيث تم. في نقل التعلم بطريقة التجزئة النصفية
النصف الثاني ثم جرى تعديل الطول بإستخدام معادلة سبيرمان براون التصحيحية و معامل جتمان حينمـا ال يتسـاوى   

  .النصفان
  )50=ن( )التجزئة النصفية( 2معامل الثبات الداخلي إلستبيان س): 5(الجدول 

Transfer self-efficacy For Learning  
5 items Reliability Coefficient 
0.7672 Correlation between forms 
0.8360 Guttman Split-half 
0.8683 Equal-length Spearman-Brown 
0.8724 Unequal-length Spearman-Brown 
0,8555 Alpha for part 1 
0,8317 Alpha for part 2 

الموضح للبيانات أعاله أنه تم حساب معامل الثبات اإلجمالي بالتجزئة النصفية قبل التعديل  )5(من خالل الجدول
حيث تم إستعمال معامل جتمان ألن  ) 0.8683(وبعد التعديل كان معامل سبيرمان براون  )0.7672(لمعامل بيرسون 

على التوالي بالنسبة للنصف )0.8317(و) 0.8555(و أن ألفا كانتا  )0.8360(النصفين غير متساويين حيث أن قيمته 
  .األول و النصف الثاني

  :مقارنة بين الطريقتين  -3
  :من خالل القيم التي عرضناها سابقاً يمكن أن نقوم بمقارنة لكلتا الطريقين في حساب الثبات 

  .مقارنة بين طريقتي قياس الثبات الداخلي لمقياس الفعالية الشخصية ): 6(الجدول 

  
  الية الشخصيةمقياس الفع

  التجزئة النصفية  ألفا كرونباخ  عدد الفقرات

5  0.9010  0.8360  

  
والتي تم التحصل عليها إن قيم معامالت الثبـات الـداخلي و   ) 6(إعتماداً على النتائج المبينة أعاله في الجدول 

عامل التجزئـة النصـفية لمقيـاس    اإلتساق الداخلي هي متجانسة و متناسقة سواءاً تعلق األمر بمعامل ألفا كرونباخ أو م
حتـى وإن ظهـرت معادلـة    ) 0.60(الفعالية الشخصية في نقل التعلم ككل حيث أن جميعها عالية الثبات تفوق  قيمـة  

الدافعية نحو التعلم فـي  " إستناداً إلى ما سبق من النتائج فإن المقياس . التجزئة النصفية أدنى قيمة من قيمة ألفا كرونباخ
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 .ميز بقدر عالي من الثبات واإلستقرار في نتائجه و بالتالي يمكن اإلعتماد علـى النتـائج و الوثـوق بهـا    يت" التكوين 
)Stafford, J & Bodson,P: 2006 , 99(  

  :مجتمع الدراسة و عينته
 و باألخص فئة اإلطارات في البنوك الوطنية الجزائرية بالنسبة لدراستنا يتحدد مجتمع الدراسة بمجموع العاملين

وهـران   -معسكر -تلمسان  –تيارت –غليزان  –و التي تزاول نشاطها البنكي والتجاري في الواليات التالية  مستغانم 
ثالثة سنوات فما فوق حيث تابعوا تكويناً مهنيـاً فـي أحـد المراكـز      3والذين لديهم خبرة على األقل سنة كاملة حتى 

فرداً حيـث   154حيث شملت العينة على . المتعلقة بالممارسة البنكيةالمتخصصة في تنمية الكفاءات المهنية و المعارف 
إستبانة لعدم كفائتها للتحليل اإلحصائي وهـي نسـبة    9إستبانة و تم إستبعاد حوالي  154بلغ عدد اإلستبيانات المستردة 

  . مقبولة إلجراء التحليل اإلحصائي
  .توزيع عينة الدراسة على مجاالت البحث): 7(الجدول 

  عدد أفراد العينة  الموقع  ؤسسة البنكيةالم
  5-12  تيارت -وهران  .البنك الخارجي الجزائري
  3-12-8  تيارت-مستغانم-وهران  .البنك الوطني الجزائري

  8-3-6-12  تيارت-غليزان- معسكر-مستغانم  .بنك التنمية المحلية
  8- 10-12  تيارت-وهران-مستغانم  .الصندوق الوطني للتوفير و اإلحتياط

  12-7- 11-10  تلمسان -غليزان-معسكر-تيارت  .ك الفالحة و التنمية المحليةبن
  7-8  مستغانم -تيارت -تلمسان  بنك القرض الشعبي الجزائري

  :نتائج الدراسة 
  :نتائج تحليل الفرضية الجزئية األولى 

نقل التعلم في نقـل الـتعلم   ال توجد فروق دالة إحصائياً من حيث الفعالية الشخصية في  -1األولى ف ية الجزئيةالفرض
  0.05عند مستوى الداللة ) الذكور و اإلناث(لدى أفراد العينة من العاملين في القطاع البنكي وفقاً لجنسهم 

و الذي يوضـح  ) 8(للعينات المستقلة وفي النتائج المبينة في الجدول ) T Test( لفحص هاته الفرضية تم إختبار
و  17.3824أما لدى اإلناث فهو يسـاوي   18.2093ل التعلم لدى الذكور يساوي أن متوسط الفعالية الشخصية في نق

و التي هي أكبـر   0.068كانت مستوى الداللة تساوي  )test de Levene sur l’égalité des variances(من نتائج 
م القراءات التـي تقابـل   و لهذا نستطيع القول أن تباين المجتمعين متساويين و بناءاً على هاته النتيجة نستخد 0.05من 

)Hypothèse de variances égales(  و درجات الحريـة تسـاوي    1.089المحسوبة تساوي " ت"و التي تظهر أن
لذا نقبل الفرضية الصفرية ونرفض  فرض البحث للفرضية  0.05و التي هي أكبر من  0.278و مستوى الداللة  152

من حيث الفعالية الشخصية في نقل التعلم بعد التكوين لدى  دالة إحصائياً و التي  مفادها أنه ال توجد فروق 1الجزئية ف
   0.05عند مستوى الداللة ) الذكور و اإلناث(أفراد العينة من العاملين في القطاع البنكي وفقاً لجنسهم 

  .لقياس الفعالية الشخصية طبقاً لمتغير الجنس (T-test)نتائج إختبار): 8(الجدول 
المتوسط   العدد  الجنس  )المجال(البعد 

  الحسابي
مستوى   "ت"  اإلنحراف المعياري

  الداللة
الفعالية الشخصية في 

  النقل
  0.278  1.089  4.9471  18.2093  86  ذكر
  4.3160  17.3824  68  أنثى
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 1.089² : حيث كانت النتيجة كمـا يلـي    T/² T+df ²=   2يمكننا أن نستعمل مربع إيتا  :حساب حجم األثر
  0.007يساوي   2فمربع إيتا   0.007=  1.089²+152/

٪ من تباين الفعالية  0.7و الذي يعني أن  0.007و من خالل النتيجة لقيمة مربع إيتا لحجم األثر و التي تساوي 
  .الشخصية في نقل التعلم هي للجنس وهي قيمة صغيرة جداً

المتوسط (متوسطات الفعالية الشخصية في نقل التعلم بين الذكورقمنا بإستعمال اإلختبار ت للمقارنة بين :  نتيجة التحليل
و اإلنحـراف المعيـاري    17.382المتوسـط الحسـابي   (و اإلناث ) 4.94و اإلنحراف المعياري  18.209الحسابي 
حيث أن أهمية الفروق بين المتوسطات كانت جد ضعيفة بالنظر إلى  0.278عند  1.089و قيمت ت تساوي ) 4.310
وبالتالي ليس هناك فروق دالة إحصائياً بين فئتي الذكور و اإلناث لدى أفراد العينة من العاملين . 0.007تا مربع قيمة إي

هذا من جهة أما من جهة أخـرى   0.05في القطاع البنكي من حيث الفعالية الشخصية في نقل التعلم عند مستوى الداللة 
  .اًفإن الفروق بين المتوسطات الحسابية هي ضئيلة جد

  :نتائج تحليل الفرضية الجزئية الثانية
ال توجد فروق دالة إحصائياً من حيث الفعالية الشخصية في نقل التعلم لدى أفراد العينة  -2الفرضية الجزئية الثانية ف

  0.05العاملين في القطاع البنكي وفقاً للفئات العمرية عند مستوى الداللة 
و قد تبين من خالل النتائج الموضـحة فـي    )Anova(التباين األحادي لفحص هاته الفرضية تم إستخدام تحليل 

ممـا   0.05و التي هي أكبر من  0.875و الداللة اإلحصائية  0.230المحسوبة " ف"الذي يوضح أن قيمة ) 9(الجدول 
أفراد العينـة  يعني عدم رفض الفرض الصفري و بالتالي ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين الفئات العمرية األربعة لدى 

  0.05من العاملين في القطاع البنكي من حيث الفعالية الشخصية في نقل التعلم عند مستوى الداللة 

  .طبقاً متغير الفئة العمرية (One way anova)نتائج تحليل التباين األحادي ): 9(الجدول 
مستوى   "ف"  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  )المجال(البعد 

  الداللة
 

  الفعالية الشخصية في النقل
  

    5.118  3  15.355  بين المجموعات
0.230  

  

  
0.875  
  

  22.259  150  3338.905  داخل المجموعات
    153  3354.260  الكلي

 Somme des carré inter-groupes/ Somme des=   2يمكننا أن نستعمل مربع إيتـا   :حساب حجم األثر
carré totale   يسـاوي    2فمربـع إيتـا    0.004=  3354.260/    15.355: حيث كانت النتيجة كما يلـي

0.004  
٪ من تباين الفعالية  0.4و الذي يعني أن  0.004و من خالل النتيجة لقيمة مربع إيتا لحجم األثر و التي تساوي 

  .الشخصية في نقل التعلم هي للفئة العمرية وهي قيمة صغيرة جداً
قمنا بإستعمال تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات الفعالية الشخصية في نقل التعلم بين الفئات :  تيجة التحليلن

حيـث   0.05و التي هي أكبر من  0.875و الداللة اإلحصائية  0.230العمرية األربعة حيث بلغت قيمة ف المحسوبة 
و بالتالي ال يوجد فـروق دالـة   . 0.004ة بالنظر إلى قيمة إيتا مربع أن أهمية الفروق بين المتوسطات كانت جد ضعيف

إحصائياً بين الفئات العمرية الخمسة لدى أفراد العينة من العاملين في القطاع البنكي من حيث الفعالية الشخصية في نقل 
   0.05التعلم عند مستوى الداللة 
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أعلى متوسط حسابي في الفعالية الشخصية في نقـل   حققت) سنة 55-46( كما يتضح أن الفئة العمرية ما بين 
ثم الفئـة   17.98بمتوسط حسابي يساوي ) سنة 35-26(تليها الفئة العمرية  18.47التعلم إذ بلغ المتوسط الحسابي لها 

 17.40بمتوسط حسابي ) سنة 50أقل من (ثم الفئة األخيرة   17.51بمتوسط حسابي يساوي  ) سنة 45-36(  العمرية
  .ن جهة أما من جهة أخرى فإن الفروق بين المتوسطات الحسابية هي ضئيلةهذا م

  :نتائج تحليل الفرضية الجزئية الثالثة 
ال توجد فروق دالة إحصائياً من حيث الفعالية الشخصية في نقل التعلم لدى أفراد العينة  -3الفرضية الجزئية الثالثة ف

عنـد مسـتوى الداللـة    ) اإلبتدائي، المتوسط، الثانوي، الجامعي(الدراسي  من العاملين في القطاع البنكي وفقاً للمستوى
0.05  

و قد تبين من خالل النتائج الموضـحة فـي   ) Anova(لفحص هاته الفرضية تم إستخدام تحليل التباين األحادي 
 0.05مـن   و التي هي أكبـر  0.703و الداللة اإلحصائية  0.472المحسوبة " ف"الذي يوضح أن قيمة ) 10(الجدول 

مما يعني عدم رفض الفرض الصفري و بالتالي ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين المستويات الدراسية لدى أفراد العينـة  
   0.05من العاملين في القطاع البنكي من حيث الفعالية الشخصية في نقل التعلم عند مستوى الداللة 

 .طبقاً لمتغير المستوى الدراسي (One way anova)نتائج تحليل التباين األحادي ): 10(الجدول 
مستوى   "ف"  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  )المجال(البعد 

  الداللة
الفعالية الشخصية في 

  النقل
   10.447  3  31.340  بين المجموعات

 
0.472  

 
 

0.703  
داخل 

  المجموعات
3322.919  150  22.153  

    153  3354.260  الكلي

 Somme des carré inter-groupes/ Somme des=   2يمكننا أن نستعمل مربع إيتـا   :حساب حجم األثر
carré totale  0.009يساوي   2فمربع إيتا  0.009= 3354.260/  31.340: حيث كانت النتيجة كما يلي  

٪ مـن تبـاين الفعاليـة     0.9و الذي يعنـي أن   0.009و من خالل النتيجة لقيمة مربع إيتا لحجم األثر و التي تساوي 
  .الشخصية في نقل التعلم هي للمستوى الدراسي وهي قيمة صغيرة جداً

قمنا بإستعمال تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات الفعالية الشخصية في نقـل الـتعلم بـين    :  نتيجة التحليل
و التي هي أكبـر مـن    0.703و الداللة اإلحصائية  0.472محسوبة المستويات الدراسة األربعة حيث بلغت قيمة ف ال

و بالتالي ال يوجـد    0.009حيث أن أهمية الفروق بين المتوسطات كانت جد ضعيفة بالنظر إلى قيمة إيتا مربع  0.05
الفعالية الشخصية فروق دالة إحصائياً بين المستويات الدراسية لدى أفراد العينة من العاملين في القطاع البنكي من حيث 

   0.05في نقل التعلم عند مستوى الداللة 

  :مناقشة النتائج 
أما النتيجة األولى فتم تأكيدها أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور و اإلناث من حيث الفعالية الشخصية : أوالً

حيث نالحظ أن نسـبة تواجـد    0.05ى الداللة في نقل التعلم لدى أفراد العينة من العاملين في القطاع البنكي عند مستو
للذكور و الـذي يعنـي عمومـاً أن    % 56من اإلناث في العينة مقابل %  44اإلناث هي نوعاً ما متزنة بإعتبار تواجد 

الوسط اإلداري البنكي يقدم نفس الفرص المماثلة إن لم نقل المتساوية في مجال التوظيف عالوة على ذلك هـو إشـارة   
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مكانية اإلستفادة من نشاطات التكوين التي تقدمه المؤسسات البنكية و التي هدفه إجمـاالً تطـوير و تنميـة    جيدة على إ
و الذي يعني  0.007الكفاءات الخاصة بالممارسة البنكية و من خالل النتيجة لقيمة مربع إيتا لحجم األثر و التي تساوي 

هي للجنس وهي قيمة صغيرة جداً، و الذي يعزز من إنعـدام أيـة   ٪ من تباين الفعالية الشخصية في نقل التعلم  0.7أن 
 (Lakhdari M ,2003)و هو ما أكدته نتائج دراسـة لــ   . عالقة بين الفعالية الشخصية في نقل التعلم و بعد الجنس

وهي الدراسة الوحيدة حسب علمنا التي تناولت دور الجنس فـي التكـوين بـاألخص ودور العوامـل الديموغرافيـة      
رغم التقدم الذي يحرزه الذكور على . قتصادية عموماً حيث أكدت العالقة السلبية بين الجنس و المشاركة في التكويناإل

اإلناث فيما يخص نسبة المشاركة في التكوين لكن بعض اإلحصائيات تقول عكس ذلك تماماً حينما يتعلق األمر بالتكوين 
و من اإلستراتيجيات النشطة لمواجهـة التمييـز بـين الجنسـين و     التطوعي حيث يرى البعض أن التكوين التطوعي ه

  (Pottiez , 2012 , 159)خصوصاً اإلطارات النسائية 
أيضـاً  . يجدر بنا التعميم ألنه في الغالب هناك تناقض في األبحاث و اإلحصائيات في يخص هاته المسألة كما ال

و الذي يحدد مستوى درجات الفعالية الشخصية في نقل التعلم في بالنسبة لدراستنا هو أنه ليس الجنس الذكر أو األنثى ه
التكوين و إنما عوامل أخرى حتى ولو وجدت هاته الفروق أو التأثيرات للجنس فيم يخص التعلم و التكـوين ، الفعاليـة   

 .غيرين إثنينالشخصية إال أن هاته التأثيرات ال تتسنى إال مع متغير أخرى أو أن الجنس يدخل كعامل وسيطي بين مت
إهتمت بالفروقات على أساس الجنس فـي   )Matsui & Tsukamoto,1991(حيث أن هناك عدة دراسات مثل 

الفعالية المدركة أوضحت نتائجها للدور الذي تلعبه التصنيفات الثقافية تجاه األنشطة المهنية على أساس الجنس أو نـوع  
الذكور في المهن العلمية و لكن هاته الفروقات الجنسـية تختلـف    المهن حيث يقدر اإلناث أنهم أقل فعالية شخصية من

حينما يتعلق األمر بتقييم اإلناث لفعاليتهم في إنجاز النشاطات المهنية المشابهة للمهن العلمية من حيث األفعال الروتينيـة  
   (Bandura , A: 2007 , 630) . اليومية أو في النشاطات التي لها صبغة أنثوية

وبصورة أكثر وضوحاً هي أن القدرة في نقل التعلم من ميدان التكوين إلى ميدان العمـل ال تخضـع    مما يعني
لعامل الجنس على أساس أن الجهد الذي يبذله الشخص بغض النظر عن الجنس سواء كان رجـل أو إمـرأة و جميـع    

لنجاح في األداء هو مفتوح للـذي هـو   األفراد متساوون في القدرة على تحقيق األهداف الشخصية و المهنية و أن باب ا
أكثر فعالية في تقديم المجهودات قد تكون هاته الفكرة ال تروق للمدافعين عن المرأة على أساس أن المرأة هي معـذورة  
ألنها مهضومة الحقوق و اإلمتيازات لكن في إعتقادنا أن هذا الحاصل ممكن و محقق في مجتمعات أخـرى لكـن فـي    

أظن لماذا ؟ ألن فرص الدراسة و التعليم بكل أطواره هو مكسب لهاته الفئة بإعتبار أن الغالبية مـن   مجتمعنا المحلي ال
المتحصلين على شهادة البكالوريا و التعليم األولي و العالي نسبة كبيرة منه هي لصف اإلناث وهو ما يؤكده تقرير البنك 

و مكافحة الالمسـاواة بـين   ) الذكور و اإلناث(وى بعد الجنس األفريقي للتنمية حيث يشير إلى التقدم الموجود على مست
حيث أشار التقرير إلى إلى الضمانات التي كفلها الدستور و النصوص التشـريعية قـانون األسـرة، قـانون     . الجنسين

 و التي عززت من الحقوق السياسـية  2008الجنسية، قانون العقوبات و مجموعة من المراجعات التشريعية في نوفمبر
للمرأة من خالل التمثيل في المؤسسات التشريعية و المنتخبة أما فيما يخص التربية و التعليم فبلغت نسبة التمدرس لـدى  

  (B.A.D: 2011 , 11) .للذكور  %  66مقابل  % 60أما نسبة األمية لهاته الفئة بلغت  % 66اإلناث 
إلناث فإن حجم اليد العاملة النسوية يتـوزع علـى   أما من جهة أخرى في مجال نسبة التشغيل لليد العاملة لدى ا

حيث يتضح أن المستوى التعليمي الجامعي يمثل العامل األكثر . من العدد اإلجمالي للعاملين في قطاع اإلدارة % 23.8
 تحديداً و مساهمة فيما يخص إدماج المرأة في سوق العمل بالمقارنة مع مستويات تعليمية أخرى حيث أن نسبة النشـاط 

كما أنه حتـى و  . بالنسبة لحامالت الشهادة الجامعية % 67.9و يصل حتى نسبة  % 43بالنسبة للنساء الجامعيات فاق 
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فإنـه يـتقلص بصـورة     % 51.1إن وجد الفارق بين الذكور و اإلناث فيما يخص نسبة النشاط اإلقتصادي الذي بلـغ  
اإلرتفاع المهم جداً لحجم النساء العامالت والذي هو إشارة و لهذا نشهد على . بالنسبة للجامعيات % 15.2ملحوظة إلى 

  (ONS: 2012 , 8) .للتطور في المجتمع إعتماداً على المساهمة العريضة للمرأة في الحياة اإلقتصادية
مما خلق فرصاً عجيبة لإلناث حي ال تكاد تخلوا أي إدارة أو مؤسسة بنكية أو أي مؤسسة أخرى ال تجـد فيهـا   

 راً من اإلناث لكن هذا المستوى من التحليل دوماً يقدم لنا بعض الشواهد لكن الذي يهمنا هو البعد النفسي عدداً معتب
و في أغلب الدراسات اإلجتماعية أو اإلنسانية حين يتم التعرض لفئة من المتغيرات و الظـواهر اإلجتماعيـة و   

نصرية بين الجنسين في أحقيتهما أو التمييز بينهما ممـا  عالقتها بموضوع الجنس تثار في الغالب مسـألة التفريق أو الع
أثر في خلق نوعاً من الدوامة من اإلتهامات و التقاذفات النسوية أحياناً أو األبوية و التي تكون أحيانـاً موضـوعية أو   

  .  يمه لهاته الوضعيةمختلقة لكن كل هذا النقاش أنساناَ ماهية الفائدة من البحوث كما أغفلنا ما الذي يستطيع الباحث تقد
من خالل اإلطالع على البحوث والتي تهتم بدور و تأثيرات الجنس في المنظمات حيـث نظريـة الجـنس    لكنه 

والتي تفسر إلى حد كبير اإلختالفات بين الجنسين في المنظمة على أساس أنه نتيجة بنية بيروقراطية و ) الذكر واألنثى(
 Moss)ين أي أن مفهـوم السـلطة يتـدخل كليـاً فـي تفسـير الفروقـات        ليس نتيجة لخصائص مرتبطة بين الجنس

Kanter,1977)     فموضوع إكتساب الكفاءات والتعلم اليكاد يخلو من التأثيرات لكن إدخال تفسـيرات هاتـه النظريـة
اً داالً مـن  وتطبيق مبادئها على هذا الموضوع يكاد يستحيل نظراً لنتائج الدراسة الحالية و دراسات أخرى لم تجد تـأثير 

حتى أن بعض البـاحثين فـي علـم اإلجتمـاع     . حيث تأثير أو عالقة متغير الجنس على سيرورة نقل التعلم و التكوين
رأى أن إدماج مفهوم الجنس في المنظمة حالياً هو هامشي أو بـاألحرى  (Angeloff T, Laufer J,2007) المنظمات 

  .غير شرعي
امل مهم جداً من جملة العوامل الديموغرافية و تعلقه بالفعالية الشخصية في نقل التعلم و أما النتيجة الثانية هناك ع :ثانياً

الذي هو يتمثل في السن أو الفئة العمرية قياساً على أساس أنه ال دخل للسن في تحديد درجة الفعالية الشخصية في نقـل  
٪ من تباين الفعاليـة   0.4و الذي يعني أن  0.004ي التعلم و من خالل النتيجة لقيمة مربع إيتا لحجم األثر و التي تساو

الشخصية في نقل التعلم هي للسن وهي قيمة صغيرة جداً، و الذي يعزز من إنعدام أية عالقة بين الفعالية الشخصية فـي  
ضـوع  وجاءت هاته النتيجة تتوافق نوعاً ما مع األدبيات التي بحثـت فـي مو  . نقل التعلم و بعد الفئة العمرية أو السن

على أساس الفعالية الشخصية و تخالف على طول مع ما تفترضه طريقة تشكل الفعالية الشخصية العامة لدى األشخاص 
لكنها ال تتحقق عنـدما نتحـدث عـن الفعاليـة     أن من أهم العوامل تشكيالً للفعالية الشخصية هي الخبرة النشطة للتحكم 

مما قد يجعلنا نطرح السؤال من جديد هل التقدم في السن . مع األولى الشخصية في نقل التعلم و التي هي نوعية مقارنة
هو بالضرورة مرادفاً لتطور الفعالية الشخصية النوعية في نقل التكوين؟ ال أعتقد ذلك بإعتبار أن هذا الشعور و اإلعتقاد 

وبالتالي هذا الخصوصية تتطلـب  بالفعالية الشخصية في نقل التعلم هو إعتقاد نوعي ألنه متعلق فقط بقدرة نوعية خاصة 
  ....التحليل السياقي الخاص بها مثل عدد القدرات، طريقة التكوين

و من خالل النتيجة لقيمة مربع إيتا لحجم عالوة على ذلك نفس الشيئ بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي لوحظ أنه : ثالثاً
لفعالية الشخصية في نقل التعلم هي للمستوى الدراسـي  ٪ من تباين ا 0.9و الذي يعني أن  0.009األثر و التي تساوي 

  .أي أنه ليس للمستوى الدراسي دخل في الفعالية الشخصية في نقل التعلم. وهي قيمة صغيرة جداً
فمن الناحية الديموغرافية سواءاً الجنس أو السن أو المستوى التعليمي اليوجـد هنـاك أي عالقـة بـين هاتـه      

) الدافعية للتعلم ، الفعالية الشخصية في نقل التعلم، أو التحكم المـدرك (قياسات فعالية التكوين  المتغيرات الديموغرافية و
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حتى وإن أثرت هاته المتغيرات الديموغرافية في فعالية التكوين فإنه يكون بطريقة غير مباشرة من خالل التوقعـات أو  
  .الرغبات أو من خالل متغيرات مستقلة أخرى

السن و بعض المتغيرات ليست لها عالقة بأي حال من األحوال مع تقدير الذات ومن هاتـه   ليس هذا فقط بل أن
و التي هي السن، الجنس، الحالة العائلية، مكان  (Macia,E et Al,2007)ة والتي درست من قبل يالعوامل الديموغراف

ة و تقدير الذات هي من التقييمات المعرفية ومن خالل ما رأيناه سابقاً أن الفعالية الشخصي. المعيشة و المستوى الدراسي
للذات رغم اإلختالفات الجوهرية بينهما إال أنهما ضمن المرجعيات الذاتية و على هذا األساس يمكن أن نستنتج بأنـه ال  
دخل للمتغيرات الديموغرافية أو على األقل إن متغيري السن و الجنس هم األكثر أهمية ليسا لهمـا عالقـة بالعمليـات    

         .لتقييميةا
على األقل . تتطابق مع دراستنا في دور السن في الدافعية نحو التعلم (Duguay,K,2002)حيث جاءت دراسة 

أنهما متشابهاتان من حيث عدم تأثير السن وألن المتغير الذي ندرسه ال يتفق مع هاته الدراسـة ألننـا نهـتم بالفعاليـة     
ما نتبنى نموذج نقل المعرفة في التكوين يصبح كال المتغيرين مـن فئـة العوامـل    الشخصية في نقل التكوين إال أننا حين

عـالوة علـى ذلـك نجـد نفـس النتيجـة مـن خـالل بحـث          ).الدافعية نحو الـتعلم  –الفعالية الشخصية (الفردية 
(Guerrero.S,Sire.B,1999)  عالقة  بـين  و الذي أوردنا تفاصيله في الدراسات السابقة اللذان توصال أنه ليس هناك

 .السن و الشعور بالتحكم و ضبط تطور الكفاءات و الرضا و ليس له عالقة سواءاً بالفعالية الشخصية أو نقل المعارف
(Guerrero. S, Sire. B :1999 , 15).  

عالوة علـى المراجعـات    (Colquit et Al,2000)فمن أهم الدراسات التي أجريت في هذا الخانة هي دراسة 
حيث إقترحا كالهما اإلهتمام و أنه من المناسب أن تتم دراسة تأثير السن و  (Salas et Al,2001)أجراها  النظرية التي
وإتضح من خالل نتائج البحوث اإلمبيريقية التي درست العالقة الهامة بين السن والدافعيـة للـتعلم حيـث    . عمر العامل

التعلم و التكوين من العاملين األصغر سناً حيـث أرجـع ذلـك     لوحظ أن دافعية العاملين األكبر سناً هم أقل دافعية نحو
الذي تحدث عن أهمية العوامل الفردية المؤثرة في الدافعيـة   (Bowers,2001)و على غرار دراسات  .لمقاومة التغيير

مثل السن، . علمفي التعلم خالل نشاط التكوين و التي تم تجاهلها أو تغافلها حين دراسة موضوع الدافعية في التكوين والت
  ...الجنس، المستوى الدراسي،القدرة على التكيف، اإلنفعاالت

لوحظ على إثر مصفوفة اإلرتباطـات   (Murtada N,2000)من جهة أخرى من خالل التتبع لنتائج دراسة لكن 
ذلك إال أن هاتـه   متغير إال إستثناءاً نحو متغير واحد رغم 13أن عامل السن المقدر بالسنوات لم يكن له أية عالقة مع 

أما المتغيرات األخـرى  . بين السن و متغير تبني سلوكات جديدة 0.20العالقة هي ضعيفة جداً بمعامل إرتباط يساوي 
اإلكراهات المدركة،الفعالية الشخصية، التحكم المدرك، الدافعية، الجنس، الخبـرة فـي المنصـب وفـي      المناخ،(مثل 

  .      لم نلحظ بينها وبين السن أي تأثير و أي عالقة) دراسي، الرضا عن التكوينمستوى المنصب، المستوى ال المؤسسة،
دراسة أخرى مهمة أكدت ما توصلنا إليه درست السن كإحدى العوامل الوسيطية عالوة على الجـنس، العـرق،   

..) افعية فـي التكـوين  الفعالية الشخصية، الد(حيث لم يتم تسجيل أي تأثير أو أي عالقة للسن مع المتغيرات المدروسة 
(Combs, G. Luthans, F :2007,107).  

و هي الدراسة التي  (Guerrero.S,2002)في مقابل ذلك هناك دراسات أكدت الدور و التأثير الذي يلعبه السن 
و التي لخصت أن للسن عالقة إرتباطية ضعيفة مـع الفعاليـة    5و 4إهتمت بإتجاهات الراشدين نحو التكوين للمستوى 

لكن من خالل نتـائج تحليـل اإلنحـدار    . ليس هناك عالقة بين اإلستعمالية و السن على ذلك شخصية و التعلم عالوةال
المتعدد تم التوصل إلى أن السن له تأثير سلبي نحو التعلم حيث إتضح أن السن و الخبرة هما العامالن اللذان يجـب أن  
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المستوى الضعيف على أساس أن العامل األكبر سناً لديه صعوبات يأخذان في اإلعتبار حين قرار تكوين الراشدين ذوي 
 .(Guerrero. S :2002 ,16) .كبيرة مقارنة مع العامل الشاب

التأثير الـذي   أقصت الدور و و التي Bowers et Al,1993-(Cannon(من جهة أخرى من خالل دراسة لـ 
ستوى الدراسي حتى و إن كان هناك أثر للسن فيكون التأثير و تلعبه العوامل الديموغرافية على التكوين مثل السن أو الم

حيث كانت من جملة المتغيرات المدروسة الفعالية الشخصية األكاديمية . العالقة بشكل غير مباشر بالرغبات أو التوقعية
  (Cannon-Bowers et Al:1993,37) .و الفيزيائية، توقعات أدءات التكوين، التوقع في التكوين، القيمة

و التي أجريـت مـن قبـل       (Méta-analysis)و تأكيداً لنتيجة البحث الذي أجريناه هناك دراسة حديثة شاملة
(Gegenfurtner A,Vauras M,2012)  باإلعتماد على مجموعة مـن الدراسـات و    فرد 6977لعينة شملت حوالي

ة بين الدافعية للتعلم و نقل الـتعلم بالنسـبة   سنة حيث إهتمت بالبحث في تأثير السن في العالق 25التي كانت على مدار 
فمن خالل نتائج الدراسة لم يجدون بأن العاملين حينما يتقدمون في السن يصبحون أقل رغبة . للتربية المستمرة للراشدين

بـالرغم مـن وجـود بعـض الدراسـات التـي تـربط بـين السـن و الدافعيـة مثـل دراسـة             . في تعلم الجديـد 
)Kanfer ,Ackerman,2004(  و)Well,Carstensen,2006(     إال أن البعض رأى أن هاته األخيـرة تحتـاج إلـى

   .الصرامة في إختبار التغيرات في الدافعية وعالقتها بالسن
عالوة على ذلك بالنظر إلى أهم النماذج التي درست الدافعية للتعلم كمؤشر منبأ لنقـل التكـوين مثـل نمـوذج     

)Noe,1986(  و)Holton,1986 ( و)Beier,Kanfer,2010(   و نماذج أخرى حيث أنه ليس هناك أي وجود للسـن
للنظرية المتكاملة للدافعية في التكوين ذكر السـن   )Colquit et Al,2000(في هاته النماذج إال في الدراسة الشاملة لـ 

 .  في هاته الدراسةلكن كمتغير معدل أو وسيطي لتأثيرات الدافعية في التعلم على النقل في التكوين تم تهميشه 
و لحد اآلن في مجال البحوث في علم النفس و التربية لم تشير إلى أي من اإلختبارات التجريبية إلى فرضـية أن  

حيث أنه بالنظر إلى التطور الـديموغرافي نحـو   . التقدم في السن أو ال هو مرتبط بإنخفاض الدافعية في التعلم أو النقل
المتكونين لوحظ النقص فـي البحـوث فـي هـذا المجـال و الـذي يشـكل فجـوة          الشيخوخة لجمهور المتعلمين و

  (Gegenfurtner A, Vauras M :2012,42).مؤسفة
أما البحوث التي أجريت في ميدان الموارد البشرية تظهر اإلهتمام بإدخالها لبعض المتغيـرات الوسـيطية فـي    

 ,Bing et Burroughs) ى اإلداري و الخبـرة المهنيـة  الدراسات النظرية و التطبيقية مثل الجنس و السن و المستو
2001; Chen et Francesco, 2003; Jaros, 1997; Lam et al,2002). فهي المتغيرات التي تعدل من حجم وشدة

أو إتجاه التأثير على المتغير التابع كما أن المتغيرات هي ذات أهمية من أجل تحليل تأثير ممارسات المـوارد البشـرية   
    . ,Décarie M C :2010) 24(.اإلدراكات و اإلتجاهات و سلوكات العاملينعلى 

رأوا أن الدراسات  (Mathieu , Martineau,1997)لكن بعض الباحثين الرائدين في مجال فعالية التكوين مثل 
 .الغالب غير مقنعةالتي عالجت المتغيرات الديموغرافية مثل السن، الجنس، المستوى التعليمي، الخبرة، المكانة هي في 

(Audet , I: 2007, 36)  
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  : خاتمة
بالنظر لعدم وجود الفروق بين العاملين في البنوك من ناحية الفعالية الشخصية في نقل المعارف و في األخير و 

فـي  المكتسبة في التكوين سواءاً عمرياً أو دراسياً أو جنسياً فإنه من الواجب النظر إلى أحقية كل األشـخاص بـالحظ   
التكوين و أن تتجنب المؤسسات بقدر اإلمكان كل ما هو في صميم التمييز إما عمرياً أو دراسياً أو جنسـياً أو تفضـيل   

ومن الضمانات و التي هي من اإلجراءات لتجنب ذلك هو اإلعتماد أيضاً على رغبة العامـل  . شخص على شخص آخر
و أن الدافعية نحو التعلم العالية تضمن الفعاليـة  . بالتكوين التطوعيو الذي يطلق عليه أحياناً . في المشاركة في التكوين

  .الشخصية في نقل التعلم العالية والتي ضمنياً تضمن فعالية التكوين في تنمية المؤسسات البنكية و في تنمية األفراد
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