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 األعمال ريادة بمهارات المعرفي وراء ما للتفكير التنبؤية القدرة

 .العليا الدراسات طلبة لدى
 

 *حممد خليفة الشريدة .د 

 الملخص
والقدرة  مهارات ريادة األعمال،و التفكير ما وراء المعرفي  مستوىالدراسة تعرف  هدف

 لدى عينة من طلبة الدراسات العليا في األعمال مهارات ريادةبما وراء المعرفي  فكيرللت التنبؤية
 في مرحلتي وطالبة طالبا  ( 471)تكونت عينة الدراسة من  ،القرى بمكة المكرمة أم جامعة

، من الكليات العلمية واإلنسانية في طالبة( 77)و ،طالبا  ( 69) :منهم ؛الماجستير والدكتوراه
 ,Schraw & Dennison) "شراو ودينسن"تم استخدام الصورة المعربة لمقياس الجامعة، 

 & Florian) "فلوريان وروزستر"مهارات ريادة األعمال من إعداد  ومقياس ،(1994
Rossiter, 2007)،   من التفكير ما  وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة يمتلكون مستوى مرتفعا

كما أظهرت أن أفراد عينة الدراسة يمتلكون ،  ى األبعاد الفرعيةوراء المعرفي على المقياس ككل وعل
كما   ،على المقياس ككل وعلى األبعاد أيضا   ،مستوى أعلى من المتوسط من مهارات ريادة األعمال

من خالل الدرجة الكلية  نه يمكن التنبؤ بالدرجة الكلية لمقياس مهارات ريادة األعمالأأظهرت 
 .للتفكير ما وراء المعرفي

 
 .العليا الدراسات طلبة األعمال، ريادة مهارات المعرفي، وراء ما التفكير: المفتاحية الكلمات
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 :دراسةال مقدمة .1
مل حتظ بالكثري من  وصا  للنظر أن املهارات الريادية ومهارات ريادة األعمال خص من الالفت لعل

ومل يتم النظر إليها يف سياق ارتباطها مبهارات  االهتمام من لدن الباحثني يف اجملال الرتبوي والنفسي،
على الرغم ، ، ومعاجلة املعرفةتنظيم املعرفة، و كمعرفة املعرفة :مهارات ما وراء املعرفة التفكري العليا وخصوصا  

وقد يعود السبب يف ذلك إىل التفكري النمطي  ،(55 ،5002 ،ركمبا)البحث يف هذه املهارات  من قدم
بيد أن احلاجة  الذي يصنف هذه املهارات يف احلقل االقتصادي أكثر من الفروع األخرى من املعرفة،

التعليمية ، ورغبة الدول يف إصالح األنظمة مام باالقتصاد املعريفامللحة اليت فرضتها التحوالت حنو االهت
 عاليا   فضال عن احلاجة إىل إعداد أفراد مؤهلني تأهيال   ،التلقني واجلانب النظري ىتركز علليت ا ةالتقليدي

يف شىت دول  وميتلكون مهارات تساعدهم على دخول سوق العمل، وحجم البطالة املرتفع بني الشباب
لبحثية وباألخص يف جعل هذا املفهوم من املفاهيم اليت يتم تسليط الضوء عليها يف كل اجملاالت ا العامل،

 ؛ املنظمة5002؛ العاين واحلارثية، 5002، أيوب ؛(Raposo & paco, 2011اجملال النفسي 
 .(5002والعلوم،  والثقافة للرتبية العربية

 ":skills Entrepreneurship" مهارات ريادة األعمال. 0. 0
تشمل جماالهتا املختلفة  حياةطريقة للعلى أنه ريادة األعمال  التفكري يف مهارات ميكن النظر إىل

نه من املفيد أن يكون البحث يف ريادة إنسانية، ومن هنا فاإلرتبوية و والسياسية والجتماعية واالقتصادية اال
 .األعمال من اهتمام مجيع القطاعات السابقة

( & Lischeron, 1991, 10) Cunningham "ليتشريونو كننغهام "وقد حددت 
مدرسة  ترى ، إذوخصائص الرياديني ،تدرس تلك املهارات ية الرئيسية اليتاملدارس الفكر  من عددا  

"Great Persons"  أن رائد األعمال هو الشخص الذي ُولد باحلدس والطاقة واالستمرار واحرتام
يف حني تصف مدرسة  ،وتربز املدرسة الكالسيكية ريادة األعمال باالبتكار واإلبداع واالكتشاف ،الذات

حتدد مدرسة  ويف املقابل ،األعمال الذي ينظم، وميتلك، ويدير، ويفرتض وجود املخاطر اإلدارة رجل
؛ وأخريا   ،ه الشخص الذي حيفز ويقود العمل الداخلي يف املنظمات املعقدةوصفالقيادة رائد األعمال ب

اسات تسلط املدرسة النفسية الضوء على رواد األعمال كأفراد لديهم قيم ومهارات، وقد أظهرت الدر 
 ;McClelland, 1987, 142)رس األخرى النفسية أمهية أكرب مقارنة باملدا التجريبية أن للمدرسة

Atsan & Gurol, 2006.) 
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 عن هوتطوير  ما من خلق نشاط متكن جمموعة من األفكار اليت أهناعلى ريادة األعمال  إىلوينظر 
أو قائمة،  جديدة شركة أو مؤسسة ضمن وذلك والفاعلية، واإلبداع اجملازفة أو املخاطرة املزج بني طريق

ويتفق مع ذلك ما طرحه  ،(Schramm, 2006; Avanzini, 2009, 3) قيمة يذ لتوليد منتج
منتج جديد أو جودة : اهلادف ألحد األشكال التالية أن جوهر ريادة األعمال يتمثل يف اإلبداع "شومبيرت"

، أو فتح سوق جديد،  اإلنتاج مل يتم اختباره سابقا  أسلوب جديد يف يف السوق، أو جديدة ملنتج موجود
، (Tam, 2009)شكل جديد من أشكال التنظيم  أو تطوير ،أو اكتشاف مصدر جديد للمواد اخلام

هذا وقد وسع تعريف املفوضية األوروبية يف املنتدى االقتصادي العاملي تعريف ريادة األعمال ليشمل قدرة 
 كان نشاطا  أأعمال، والقدرة على التخطيط، والوعي بالعمل والتقدم به سواء  الفرد على حتويل األفكار إىل

 (. World Economic Forum, 2009) أم اجتماعيا   اقتصاديا  
ى الوظائف النفسية ، وعلومسات شخصيته ،ة لإلنسانويعتمد النشاط الريادي على العوامل الدافع

ر املهارات واملواقف ، وتوافاالجتماعية والثقافية، وفرص التعليم والتقاليد ،اخلربات الفردية ىوعل ،واملعرفية له
، بل على وال يعتمد على عامل واحد ،ة والسياسية واالجتماعية الداعمةوالبيئة االقتصادي ،ذات الصلة

، (Bharti,  &Mohan ,2017 1515)جمموعة من العوامل على املستوى الفردي واالجتماعي 
؛  العوامل الدميوغرافية :وامل اليت تؤثر يف ريادة األعمالبرز العأأن من  (01، 5002اليماين، ) وترى

، عملهم، وحجم األسرة، و الطبقة االجتماعية وتوافر القدوة، ومستوى تعليم الوالدينكالعمر واجلنس و 
ل ية تتمثعن عوامل شخص ، فضال  ة واالستقرار السياسي واالقتصاديكالدعم البيئي للرياد  ؛وعوامل سياقية

 ،وااللتزام والتفاؤل، والتفكري املنهجي املنظم ،امليل حنو املخاطرة، والرغبة يف النجاح، واحلماس، واملثابرة يف
إىل أكثر من أربعني مسة جيب أن ميتلكها أصحاب الريادة يف ( Daft, 2010؛ 5007 ،زيدان)يشري و 

، وحتمل املسؤولية، وحتمل الغموض، الذكاء واحلكمة: لعل من أبرزها جمال األعمال يف اجلانب املعريف
جناز، وتقبل النقد، والتعلم من احلاجة إىل اإلو ، والقدرة على اختاذ القرار، لية، واالستقالواملرونة املعرفية

؛ 5002؛ احلدراوي، 5002البلوشي والعجمية، )ويشري كل من  ،األخطاء، وإدارة الوقت بكفاءة
 ,The quality assurance agency for higher education ؛5002حسني، 

2012; Cooney, 2012; Contreras, 2013; deba & etal, 2014; kankia, 
رواد األعمال يف بنائهم النفسي،  برز املهارات اليت جيب أن ميتلكهاأإن إىل ( 5001؛ عثمان، 2015

 والطموح، القرار،والتخطيط، واختاذ  اإلبداع،: هي؛ اليت ميكن تنميتها، للنجاح يف العمل الريادي
والتفاوض، واملهارات اإلدارية، واملهارات  واإلقناع، وحتمل املسؤولية، واجلودة، وإدارة الفريق، والتسويق،
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، هاوحتديد الفرص واقتناص وإدارة الوقت، ومهارات التواصل واالتصال، واملبادرة، التجارية، واملخاطرة،
ومهارة االعتماد على  عرفة متطلبات سوق العمل،وحل املشكالت، وم والقيادة، وحتديد األهداف،

 -وهو الذراع العلمي للمفوضية األوروبية-والتعاون، واملثابرة، كما حدد مركز البحوث املشرتكة  النفس،
اكتشاف الفرص واإلبداع،  :ويضم ؛األفكار والفرص :هي ؛جماالت مهارات ريادة األعمال يف ثالثة
الدافع و والفاعلية الذاتية،  الوعي، :ويضم ؛وجمال املوارد األخالقي والرؤية،وإعطاء قيمة لألفكار والتفكري 

خذ أ :ويضم ؛واملوارد والتطبيق العملي ،وحشد جهود اآلخرين ،واملثابرة، وإدارة، واملعرفة املالية واالقتصادية
عمل مع اآلخرين، التعامل مع الغموض وعدم اليقني، واملخاطرة، والو زمام املبادرة، التخطيط واإلدارة، 

 ,European Commission’s Joint Research Centre)والتعلم من التجارب 
املشار إليهما ( Florian & Rossiter, 2007) "فلوريان وروزسرت"وقد اقرتح كل من  ،(2016

االستباقي، وتفضيل  التصرف :وهي ؛من مهارات ريادة األعمال عددا  ( 221، 5002 ،أيوب)يف 
 .جناز، وعدم املطابقةالكفاءة الذاتية، ودافعية اإلاالبتكار، و 

ويف  تنميتها وتدريبها وتنمية االجتاهات حنوها، ريادة األعمال مهارات معرفية ميكن إن مهارات
مهارات ريادة األعمال إما من خالل املناهج النظامية أو من خالل التدريب خارج  تنمية معظم الدول تتم

 رف، وبناء املهارات، وحتديد الدوافع، وتغيري اجتاهات اجملتمع حنو العمل والريادةاملنهاج بغية توفري املعا
ما زالت تعتمد  ويف كثري من الدول العربية اليت ويف إطار البيئة التعليمية احلالية ،(022، 5002عيد، )

مال، إذ ال بد من املناسبة لتعليم وتنمية ريادة األع هذه البيئةقد ال تكون يف التعليم  أساليب تقليدية
تعتمد حل املشكالت، والتعلم النشط، واستخدام مهارات التفكري  سرتاتيجيات تعليميةإاالنتقال إىل 

املركب، والتعليم التعاوين، والعصف الذهين، واحلوار واملناقشات، واستخدام احلاسوب يف احملاكاة، وتوفري 
ملشاريع  رحالت العلمية، واملشاركة يف إعداد تصوراتيف البيئة كرجال األعمال الناجحني وال مناذج ريادية

، اليماين)صغرية وخلق أجواء من التنافس بينها ميكن أن يوفر بيئة خصبة لتنمية املهارات الريادية 
5002.) 

 ":meta cognitive thinking"التفكري ما وراء املعريف . 5. 0
، مع أنه ليس والرتبوي يف علم النفس املعريف يا  يعد التفكري ما وراء املعريف من املفاهيم احلديثة نسب

وصف  جذور متتد إىل سقراط وأفالطون، كما جنده يف كتابات جون ديوي الذي بفكرة جديدة، بل له
 أبوجادو)التأمل الذايت الشعوري خالل عملية التفكري والتعلم  العمليات ما وراء املعرفية بأهنا عمليات

 ,Rysz) "وفيجوتسكيجون لوك وثورندايك وبياجيه "املفهوم  كما أشار هلذا،  (5000نوفل، و 
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 هلسه،)وقد ظهر هذا املفهوم ليضيف بعدا جديدا يف البحث العلمي النفسي واملعريف  ،(2004
التفكري يف  ةه عمليبأنالتفكري ما وراء املعريف  ,Flavell, 1987) 23) "فليفل"ويعرف  ،(5002

بالعمليات  ونشطا   فعاال   التفكري العليا اليت تتضمن حتكما   ةو عمليوه، التفكري واإلدراك حول اإلدراك
 (.Meipan, 2005, 60)العقلية املتصلة بالتعلم 

أثناء يف بعمليات التفكري املعقدة اليت يستخدمها املتعلم  ويتعلق مفهوم التفكري ما وراء املعريف
ي يتضمن مراقبة نشطة لعمليات املعرفة، وتتمثل تلك نشاطاته املعرفية، اليت تعود إىل التفكري عايل الرتبة الذ

ويعرف  ،(Livingston, 1997) العمليات يف التخطيط للمهمة، ومراقبة االستيعاب وتقومي التقدم
التفكري ما وراء املعريف بأنه  ،(Swanson & Torhan, 1996, 377) "سوانسون وتورهان"

 ,Gama, 2004) "جاما"ويرى  ،عقلية أثناء تعلمهعلى عملياته الالوعي والسيطرة من قبل املتعلم 
تنطوي على  ةوهو عملي ،أن ما وراء املعرفة شكل من أشكال اإلدراك والتفكري من الدرجة الثانية( 23

 Morley, 2009; Guss) "جيس وويلي وموريل"ويتفق  ،التحكم بالنشاطات املعرفية بطريقه نشطة
& Wiley, 2007, 12 )اء املعريف هو التفكري يف التفكري الذايت للفرد الذي يسمح ن التفكري ما ور أب

 .له برصد ومراقبة عملياته العقلية أثناء تعلمه، وحل املشكالت اليت تواجهه
يساعدنا على الوعي بعمليات التفكري حبيث  راقيا   عقليا   إن التفكري ما وراء املعريف يعد نشاطا  

سرتاتيجيات خمتلفة بغية إدائنا العقلي، والتحكم به،من خالل نستطيع التخطيط هلذه العمليات ومراقبة أ
 ملا وراء املعرفة، فقد صنفها وقد تعددت املكونات و النماذج املفسرة ،الوصول إىل ما يسمى جبودة التفكري

اليت تتضمن اخلربات واملعتقدات حول  ؛معرفة املعرفة :مها ؛يف مكونني  (Flavel, 1981, 40)"فليفل"
سرتاجتيات الفرد عن عملياته املعرفية الذاتية، أو العمليات املعرفية لآلخرين، وما يعرفه عن اإل ما يعرفه

أما املكون الثاين فيتعلق خبربات ما وراء املعرفة، اليت تتضمن  تعلمه، ةأثناء عملي يف املختلفة اليت يستخدمها
 ;Littlefield, 2011)راء املعرفة سرتاتيجيات ما و إخربات الفرد املتعلقة مبىت وكيف وأين تستخدم 

Karbaleai, 2010)، فيما يرى (Brown, 1987, 87) التخطيط واملراقبة : أهنا تتكون من
أن عمليات ما وراء املعرفة تشمل املعرفة  (Paris & Winogard, 1990) بينما يرى ،التنقيحو 

 منوذجا  ( Carrell, et al, 1998) "كاريل وآخرون"عد أو  ،وضبط الذات، واملعرفة وضبط العملية
وهي وعي الفرد بالعوامل اليت تؤثر يف معرفته الذاتية،  ؛املعرفة الصرحية :آخر ملكونات ما وراء املعرفة متثل يف

وتتمثل بالوعي باإلجراءات اليت تعمل هبا املهارات الفردية وتطبيقها، واملعرفة الشرطية  ؛واملعرفة اإلجرائية
، وقد أشارت بعض النماذج Tsai, 2005)) سرتاتيجياتستخدام اإلاحيتاج  وتتمثل مبعرفه الفرد مىت
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 ;Sarac & Karakelle, 2012; Downing, 2011; Iwai, 2009)احلديثة 
Camahlan, 2006 ) وتشري يف  ،راقبة، والتحكم ما وراء املعريفوامل أن ما وراء املعرفة تشمل املعرفةإىل

والسيطرة عليه  ،تهومالحظ ومتابعة التقدم اجلاري للنشاط العقلي رفية،مجلتها إىل وعي الفرد بقدراته املع
 لتالية لإلدراكالعناصر ا اليت حددت( ,Lai ,2011 2)" الي"ومن النماذج األخرى منوذج  ار،ستمر اب

 :ما وراء املعريف
 :ظيم وراء املعريفالتناملعرفة، واملعرفة اإلسرتاتيجية، و  املعرفة حول اإلدراك، واملعرفة الشخصية، ومعرفة

 Cross)ة الذي يشري إىل مراقبة املرء معرفته؛ وتشمل أنشطة التخطيط أو املراقبة أو التنظيم وتقييم املعرف
& Paris, 1988; Paris&Winogard, 1990 ،؛ 5002؛ أبو شاورWhitebread, 

et,.al, 2009 ) ؛ 5005أبو بشر، )ن هذا وقد أورد الباحثوAnderson, 2002; Orlich, 
et al, 2011)  تصنيفات ملا وراء املعرفة؛ كتصنيف مارزانو وزمالؤه، الذي صنفها يف مهارات التنظيم

 ،جروان)الذايت، واملهارات الالزمة ألداء املهمات األكادميية، ومهارات التحكم اإلجرائي، فيما صنفها 
 ,Yore et al) "الؤهيور وزم"والتقومي، وصنفها  واملراقبة، يف مهارات التخطيط،( 20 ،5002
ن ما وراء أومما ال شك فيه ، يف مهارات التقومي الذايت للمعرفة، ومهارات اإلدارة الذاتية للمعرفة( 1998

سرتاتيجياهتا اليت قد تساعد املتعلمني على أن يكونوا أكثر إاملعرفة ميكن استخدامها يف التعلم من خالل 
 .ءة يف تعلمهم، وبالتايل أكثر كفاوحتكما   ةومراقب وعيا  

 :ريادة األعمالما وراء املعرفة و . 2. 0
 التصرف :مثل ؛مهارات ريادة األعمال من أن امتالك الفرد مستوى مقبوال   الباحث يعتقد

يتطلب القدرة على  ، وعدم املطابقة،جناز، ودافعية اإلاالستباقي، وتفضيل االبتكار، والكفاءة الذاتية
أشارت  إذ، ومعاجلة املعرفة، كمعرفة املعرفة، وتنظيم املعرفةك عناصره  التفكري ما وراء املعريف وامتال

، كما (277، 5002العزام والطالفحه، )جيابية بني ما وراء املعرفة والكفاءة الذاتية إالدراسات إىل عالقة 
عالقة و  ،(81 ،5002، مسسوم) جنازجيابية بني ما وراء املعرفة ودافعية اإلإأشارت الدراسات إىل عالقة 

وعالقة كذلك بني  ،(212، 5005 أبو السعود وآخرون،)اإلبداعي  جيابية بني ما وراء املعرفة والتفكريإ
التفكري  وكذلك ،(,Jacop, 2005 21)والتفكري ما وراء املعريف ( املبادرة)تباقي التصرف االس

 ةحلقيقية من خالل عملياملشكالت ا الذي يتضمن حتليل ،ما وراء املعرفة التحليلي، وهو جانب مهم من
إىل  كرب قدر من املعلومات ومعاجلتها للوصولأالتأمل والتفكري العميق يف هذه املشكالت للحصول على 

مييل الطالب الذين يستخدمون الكثري من  (Zimmerman) "زميرمان"ـل ا  وفقو ، اختاذ القرار املناسب
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املهارات  م، وذلك باستخداة الوعي و التخطيطنتيج  التعلمما وراء املعرفة إىل حتقيق حتصيل أعلى يف
تطلبه جمال ريادة سرتاتيجيات حلل املشكالت يف منظور إدراكي اجتماعي وهذا ما يإ، واختيار املناسبة

 (.,Kim & lee, 2018 4) األعمال
واملعتقدات  ن املعرفة مبا وراء املعرفة تشمل املعارفأ (Flavell, 1979, 907)" فليفل"ويرى 

وميكن اإلشارة  ،جمرى العمليات املعرفية يفاملتغريات اليت تتفاعل مع بعضها بطريقة تؤثر  لقة بالعناصر،املتع
ن لديهم القدرة على أو  ،من واقع أعماهلم يطورون مستويات متقدمه للمعرفة اخلبرية إىل أن رواد األعمال

ىل األمور نظرة تأملية تساعدهم على والنظر إ ،التعلم من األفكار والبيئات واالستخدام السريع للمعرفة
العدسة اليت تسمح للفرد رؤية كإن ما وراء املعرفة   ،ها والنجاح هبااإلبداع واقتناص الفرص وتنظيم

 ،التكيف العقلي يف بيئات غري مؤكدة وديناميكية وتساعده يف ،اتيجيات اليت يستخدمها يف عملهسرت اإل
أن ما وراء املعرفة عملية ( Urban, 2012) "أربان" وضحوي ،األعمال خاصية مطلوبة يف ريادة وهي

حتسني و  ،من أجل تعزيز األداء املعريف الفعال والتكيفي ،معرفية تعمل على تنظيم املعرفة واملهام واحلاالت
مما سبق  ،عمالاملهارات واملواقف والسلوك الشخصي خاصة يف البيئات املعقدة والديناميكية كبيئات األ

حيتاج التفكري  وما وراء املعرفة فرائد األعمال ة إىل أن هنالك ارتباطا  بني مهارات ريادة األعمالميكن اإلشار 
 .سريها وتقوميهاومراقبة  ،جل الوعي بعملياته العقليةأما وراء املعريف من 

وتناولت القليل من  ة،على حد وقد تناولت العديد من الدراسات متغريي الدراسة احلالية كال  
ما وراء املعرفة فقد درس الباحثون فاعليتها يف جمال  ، فبالنسبة إىلات األجنبية متغريي الدراسة معا  سالدرا

أن هذا التفكري يساعد على  Costa & Kallick, 2001, 6)) "كوستا وكاليك"إذ أشار  ،التعلم
،  والطنطاويلشربيينا) ويساعدهم على مراقبتها وتقوميها تطوير خطط ذهنية لدى املتعلمني يف بيئة العمل

، اجلراح والعبيدات)ل الدراسية مستوى هذا التفكري لدى الطالب يف خمتلف املراح كما درسوا  ،(5002
، كما أشارت نتائج دراسات كثرية إىل عالقة هذا النوع من (5002؛ الشريدة، 5002 ،علي ؛5000

، ؛ الوهابة5002، الشريدة)الناقد كمهارات التفكري التفكري وفاعليته يف تطوير الكثري من املهارات  
، عثامنه)حتسني القدرة على التذكر و ، (5002، اخلصاونة)ومهارات حل املشكلة الرياضية ، (5001
مهارات التفكري  ةوتنمي ،(5002، اجلراح)ك األخالقي وتطوير املعرفة فوق األخالقية والسلو  ،(5002
وتنمية  ،(5002، الشبل) ي ومهارات التفكري العلياالدراس وتنمية التحصيل ،(5005 ،أبو بشر)التأملي 

وعالقة  ،(5002، عريان)التحصيل يف الفلسفة  ةوقدرهتا على تنمي ،(5008، اجلليدي)التذوق األديب 
 ،باشا) والكفاءة الذاتية والعزو السبيب ،(5000 ،هاشم أبو)التفكري ما وراء املعريف بتوجهات األهداف 
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سات تناولت عالقة التفكري ما وراء املعريف مبتغريات اجلنس، واملستوى عن درا هذا فضال   ،(5002
هذه املتغريات  وفقوقد أشارت الدراسات إىل تباين مستويات الطلبة  ،والتخصص ،والعمر ،راسيالد

 (.5000اجلراح، )
 ة هناريادة األعمال فقد تعددت الدراسات اليت تناولت هذا املتغري وميكن اإلشار  متغري مهارات أما

حلقل ، ويف ايف البيئة الغربيةإىل منو االهتمام البحثي يف هذا اجملال يف السنوات األخرية وباألخص 
وميكن  ،بحثية يف احلقل الرتبوي والنفسييف مقابل ضعف يف التوجهات ال ، وعامل األعمالاالقتصادي

 الريادة خصائص قياس حول )5000 ،ناصر والعمري)دراسة  :منها ؛اإلشارة إىل عدد من الدراسات
 "يتوهبار  موهان"ودراسة  ،الريادية األعمال يف وأثرها األعمال يف إدارة العليا الدراسات طلبة لدى

Mohan &Bharti, 2017))،  بلوم وكوفني"ودراسة" (Blume and Covin, 2009 )
 دور اإلدارة تناولت اليت )5002، اليماين)ودراسة  ،تأثري املهارات املعرفية على املواهب الرياديةعن 

 ,Phillips & Lynn" )فلبس ولن"املدرسية يف تعليم ريادة األعمال لطالب املرحلة الثانوية، ودراسة 
 قائم برنامج فعالية (5002 ،أيوب)تغيري جمريات يف التعليم، ودراسة : اإلبداع وريادة األعمال (2014

 طالب املرحلة لدى املستقبلية املشكالت لوح األعمال مهارات ريادة تنمية يف العملي الذكاء على
األعمال  ريادة ومهارات معارف تنمية يف متكاملة أنشطة ، فاعلية)5001 ،عثمان)ودراسة ، الثانوية
الوعي بثقافة ريادة األعمال لدى طلبة السنة  (5002 ،عبد الفتاح)ودراسة  ،لدى الطالبات حنوها واالجتاه

بني  ةالعالق ,Baltaci) 2017)" بالتاسي"ودراسة  ا،اهاهتم حنوهعة امللك سعود واجتالتحضريية جام
وجهات نظر  عن Aladağ, 2017)) "غالدا "ودراسة  والذكاء الثقايف ومستوى ريادة األعمال، التحيز

 ريادة واقع عن )5002 ،أبو قرن) ودراسة، القدرة على ريادة األعمالالطلبة  اكتساب املعلمني يف
 ,Krpalek) "كربالك وكريلوفا وبريكوفا"ودراسة  ،غزة الفلسطينية بقطاع اجلامعات يف األعمال

Krylova, Berkova, 2018 ) إدارة األعمال فيما يتعلق باملفاهيم املعاصرة للتعليم، ودراسة
يف  البرتاء جامعة يف األعمال طلبة على استكشافية دراسة :للريادة االستعداد ،(5001 ،الكساسبة)

 .ناألرد
، -وهي قليلة حسب اطالع الباحث-راسات اليت تناولت املتغريين معا وبشكل غري مباشر أما الد

خصائص ريادة اليت تناولت ( ,Duman 155-154 ,2018) "دومان"فيمكن اإلشارة إىل دراسة 
وقد أشارت إىل عالقة متوسطة بني املتغريين على  ،ما وراء املعرفة للمعلمني قبل اخلدمة ستوىاألعمال وم

ثر ما وراء أاليت هدفت إىل استقصاء ( Cho, 2018, 83) "تشو"ودراسة  ،واألبعادقياس ككل امل
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 ،مهارات الريادة يفثر ملا وراء املعرفة أوتوصلت نتائجها إىل وجود  ،ريادة األعمال يفاملعرفة الشخصية 
 ,Mitchell, Smith, Gustafsson) "ديفيدسونل ومسيث وجستافوسن و ميتش"ودراسة 

Davidsson, 2005, 8 ) ما وراء املعرفة على جمموعة من رواد  يفاليت اختربت تأثري التدريب
األعمال وأشارت إىل دور هذا التفكري ما وراء املعريف يف قدرة اجملموعة التجريبية على تنظيم املعرفة املتعلقة 

 أن ماوراء املعرفة اليت دلت على( ,et, al., ling 2011) "لينغ وآخرون"ودراسة  بإدارة األعمال،
، ريادة األعمالتؤثر يف  وهذه مجيعا   ؛مليل إىل املخاطرة، والرغبة يف االستقالل والنفسيرتبط بالثقة العالية با

 .حسب املتوفر من قواعد البيانات أما يف البيئة العربية فلم يعثر الباحث على أي دراسة جتمع املتغريين معا  
 :دراسةالمشكلة  .2

فاحصة لألدب  ةوبعد مراجع مبوضوعها،سة احلالية نتيجة اهتمام الباحث الدرا ةبرزت مشكل
العربية لدراسات تتناول  الحظ افتقار البيئة البحثية، ة املتعلقة مبتغريات الدراسةالنظري والدراسات السابق

 كما،  لسعوديةيا يف اململكة العربية ايف مرحلة الدراسات العل الطلبة لدى فئة من األعمال مهارات ريادة
يف  على حدة كال   تتناول التفكري ما وراء املعريف ومهارات ريادة األعمال أن الدراسات السابقة الحظ

طلبة الدراسات التفكري ما وراء املعريف لدى  مهاراتولذلك جاءت هذه الدراسة ملعرفة  ،البيئة األجنبية
وقدرة التفكري ما وراء املعريف على  ،ماألعمال لديه مهارات ريادةمبكة املكرمة، و العليا يف جامعة أم القرى 

 .عمال لدى الطلبة عينة الدراسةالتنبؤ مبهارات ريادة األ
 :دراسةال أسئلة .3
 اجلامعة؟ ما مستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طلبة الدراسات العليا يف. 0. 2
 م القرى؟ أجامعة لدى طلبة الدراسات العليا يف  ما مهارات ريادة األعمال. 5. 2
 ريادة األعمال؟ على التنبؤ مبهارات ما وراء املعرفة ما قدرة. 2. 2
 :دراسةال أهداف .4

 : إىل احلالية هدفت الدراسة
م القرى مبكة أجامعة  لدى عينة من طلبة الدراسات العليا يف التفكري ما وراء املعريف تعرف مستوى .0. 2

 . املكرمة
م القرى مبكة أجامعة  عينة من طلبة الدراسات العليا يفاألعمال لدى  ريادةمهارات تعرف  .5. 2

 .املكرمة
 .ملا وراء املعرفة مبهارات ريادة األعمال لدى عينة الدراسة القدرة التنبؤية معرفة .2. 2
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 :دراسةال أهمية. 5
تصدت  ؛ففي اجلانب النظري، وتطبيقا   نظريا   ؛دراسة على درجة عالية من األمهيةتعد هذه ال

الدراسة ملوضوع يشغل بال اجملتمعات املعاصرة وهو مهارات الريادة وحاولت الدراسة فهم مستواه لدى 
من األمهية يف جمال التعلم  متغري آخر على درجة أيضا   الطلبة يف مرحلة الدراسات العليا يف اجلامعة يف ضوء

-الباحث  حسب اطالع- يف البيئة العربية تم دراسته مسبقا  تاألمر الذي مل  ما وراء املعريف وهو التفكري
ومن املتوقع أن تقدم الدراسة معرفة جديدة للباحثني يف هذا اجملال والراغبني بدراسة هذا املوضوع من زوايا 

يف  الدراسات العليا فئة من اجملتمع وهم طلبة ،كما تناولت الدراسة، حبثية أخرى خمتلفة وباستخدام مناهج
ومن املتوقع يف اجلانب التطبيقي أن  ،تائج هذه الدراسة ودراسات مشاهبةتاجون إىل ناجلامعة الذين قد حي

 سرتاتيجيات تدريبية وبرامج تساهم يف تنمية التفكري ما وراء املعريفإتوفر هذه الدراسة قاعدة معرفية لبناء 
لدى الطلبة  ،جلة املعرفة، ومعاكمعرفة املعرفة، وتنظيم املعرفة ريادة األعمالواستخدام مهاراته يف جمال 

 الصعبة جديدة لفهم هذا السلوك الذي حتتاجه اجملتمعات احلالية يف ظل الظروف االقتصادية وتفتح آفاقا  
 .اليت متر هبا

 :دراسةال مصطلحات. 9
 ،علم على معرفة املعرفةهو التفكري يف التفكري والوعي به وقدرة املت: التفكري ما وراء املعريف .0. 2

شراو "ـ ويقاس من خالل إجابات الطلبة على مقياس التفكري ما وراء املعريف ل، ومعاجلتها ،هاوتنظيم
 (.020، 5000 ،اجلراح والعبيدات) Shraw & Dennison, 1994, 460)) "ودنيسن

 ,Florian & Rossiter) "فلوريان وروزسرت"تتبىن الدراسة تعريف  :مهارات ريادة األعمال .5. 2
الفرص وتوليد وصياغة أفكار جديدة وترمجة هذه األفكار والفرص إىل قيمة  ة إجيادعملي( 37 ,2007

بالدرجة اليت حيصل عليها  يقاس، و تصادي واالجتماعيللنمو االق رئيسيا   مضافة للمجتمع ما جيعلها عامال  
 .سابقنيملعد من قبل الباحثني الاملفحوص على مقياس مهارات ريادة األعمال املستخدم يف الدراسة وا

 :دراسةلا حدود. 7
  ،أم القرى مبكة املكرمة ةيف جامعتناولت طلبة الدراسات العليا  وقد ،تتحدد الدراسة احلالية بعينتها

 Shraw & Dennison,1994)) "شراو ودنيسن"مقياس  :ومها ؛كما تتحدد الدراسة بأداتيها
 كن أن تتحدد الدراسة أيضا  كما مي،  (Florian & Rossiter, 2007) "فلوريان وروزسرت"ومقياس 

ه وهو العام وكذلك بالزمن الذي أجريت في ،وهو مكة املكرمة يف اململكة العربية السعودية ؛مبكان إجرائها
 .5001/5008اجلامعي 
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 :الطريقة واإلجراءات. 7
 .ه الدراسةاستخدم الباحث املنهج الوصفي ملناسبته أغراض هذ: منهج الدراسة. 0. 1
يف مرحلة الدراسات العليا يف الفصل  ةوطالب طالبا  ( 072)تكونت عينة الدراسة من  :دراسةعينة ال. 5. 1

مكة املكرمة من خمتلف  ةأم القرى مبدين ةيف جامع 5001/5008الدراسي الثاين من العام اجلامعي 
كما يبني  لسهولة احلصول على أفرادها، مت اختيارهم بالطريقة املتيسرة ،التخصصات العلمية واإلنسانية

 .(0) رقم اجلدول
 0جدول 

 عينة الدراسة موزعة حسب اجلنس والتخصص يف اجلامعة 

 اجلنس
 التخصص

 الكلي
 علمية إنسانية

 82 22 20 ذكور
 71 21 20 إناث

 072 12 80 الكلي
 :أداتا الدراسة. 6
 : مقياس التفكري ما وراء املعريف. 0. 8

 & Shraw) "شراو ودنيسن"ـ التفكري ما وراء املعريف لمن مقياس  ةاستخدم الباحث صورة معدل
Dennison, 1994)، ( 25)تكون من يو  ،(020، 5000، اجلراح والعبيدات) قام بتعديلها اليت

يتم اإلجابة  ،وبعد معاجلة املعرفة ،وبعد تنظيم املعرفة ،بعد معرفة املعرفة: هي ؛على ثالثة أبعاد ةفقرة موزع
جرى التحقق من مؤشرات صدقه على ، درجات( 2)ليكرت مكون من  ياسعن فقراهتا من خالل مق

التساق طالبا  بطريقة صدق احملكمني، وحساب معامل ا( 72)من  ةوعلى عين ،البيئة اجلامعية األردنية
حساب و  ،وجرى كذلك التحقق من ثباته من خالل معادلة كرونباخ ألفا ،الداخلي للفقرات مع الكلي

 .(., 72-. , 25)باإلعادة بني  ثباته تد تراوحت معامالمعامل االستقرار وق
حمكمني يف قسم ( 7)التحقق من صدق املقياس من خالل توزيعه على  ويف الدراسة احلالية؛ مت

قر أوقد  ،اته ومدى انتمائها لألبعادأم القرى وطلب إليهم إبداء آرائهم يف فقر  ةعلم النفس يف جامع
اط بريسون لكل فقرة كما حسب الباحث معامل ارتب ،تعديالت تذكرفقرات املقياس بدون احملكمون 

طالبا وطالبة من طلبة الدراسات العليا يف ( 22)وذلك على عينة استطالعية مكونة من ، واملقياس ككل
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وقد متتعت فقرات املقياس مبعامالت ارتباط مقبولة تراوحت بني  اجلامعة ومن خارج عينة الدراسة،
ب الباحث معامل ارتباط بريسون بني أبعاد املقياس واملقياس ككل وقد جاءت وحس ،(21,0 -,250)

 (.5) رقم كما يوضح اجلدول؛  غراض هذه الدراسةألمعامالت االرتباط مقبولة 
 5جدول 

 معامالت بريسون لالرتباط بني أبعاد املقياس واملقياس ككل
 املقياس ككل الثالث الثاين األول البعد

 *0, 85 *0, 72 *0, 72-  تنظيم املعرفة
 *0, 18 *0, 77- -  معرفة املعرفة

 *0, 12- - -  معاجلة املعرفة
 .α(=02 ,)دالة عند مستوى الداللة *             

هذا وقد حتقق الباحث من ثبات املقياس من خالل حساب االتساق الداخلي حسب معادلة  
 (. 2)كما يوضح اجلدول   ؛ةكرونباخ ألفا، وقد متتع املقياس مبعامالت ثبات مقبول

 (2)دول ج
 يم معامالت الثبات من خالل كرونباخ ألفا ق

 

 "دائما  "لى مقياس ليكرت تبدأ تتدرج ع ،فقرة( 25)يتكون املقياس من  :تصحيح املقياس. 0. 0. 8
 ،درجة واحدة إطالقا  ، نادرا  درجتان، درجات (2) "أحيانا" درجات، (2) "غالبا  " ،درجات( 2)وتعطى 

 :وقد مت حتويل الدرجات للحكم على مستوى ما وراء املعرفة حسب املعادلة التالية
 .درجات( 2-2.21)مستوى مرتفع من ما وراء املعرفة : الفئة األوىل. 0. 0. 0. 8
 .درجات (2.27-5.22)مستوى متوسط من ما وراء املعرفة :الفئة الثانية. 5. 0. 0. 8
 .درجات (5.22-0)مستوى منخفض من ما وراء املعرفة : الفئة الثالثة. 2. 0. 0. 8
 
 

 كرونباخ ألفا األبعاد رقم الفقرة
 10,0 تنظيم املعرفة 0
 0, 12 معرفة املعرفة 5
 0, 12 معاجلة املعرفة 2

 0, 82 املقياس ككل
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 ": Entrepreneurship Skills Scale" مقياس مهارات ريادة األعمال. 5. 8
 "فلوريان وروزسرت"احلالية مقياس مهارات ريادة األعمال الذي طوره  استخدم الباحث يف الدراسة

(Florian & Rossiter, 2007 ) تقرير ذايت  ة، وهو استبان(252، 5002، أيوب)ترمجة وتنقيح
االستباقي، وتفضيل االبتكار، والكفاءة الذاتية، التصرف  :هي ؛فقرة تقيس مخسة أبعاد( 25)من  ةمكون

أسلوب ليكرت اخلماسي ذي  يتم االستجابة على فقرات املقياس وفق ،وعد املطابقةجناز، ودافعية اإل
وهناك فقرات سلبية حتصل  ،درجة( 0)درجات إىل ال تنطبق على اإلطالق ( 2) تنطبق دائما  : البدائل

من صدق ( 252، 5002 ،أيوب) وقد تأكد، املطابقةومجيعها يف بعد على الدرجات بطريقة عكسية 
كما تأكد من صدقه البنائي من خالل التحليل العاملي   ،يف البيئة السعودية والعمانية للمقياساحملكمني 

اس فقد حسب بطريقة ثبات املقي أما، ق البناء اخلماسي للمقياسالتوكيدي وقد أكد هذا اإلجراء صد
 .على التوايل.( 10 -.11)وح بني وقد متتع املقياس بثبات مقبول ترا ، ومعادلة كرونباخ ألفاإعادة التطبيق

حمكمني يف قسم ( 7)التحقق من صدق املقياس من خالل توزيعه على  ويف الدراسة احلالية؛ مت
قر أوقد  ،يف فقراته ومدى انتمائها لألبعادأم القرى وطلب إليهم إبداء آرائهم  ةيف جامععلم النفس 

وقد حتقق  ،خذ هبا الباحثأاليت  احملكمون فقرات املقياس بدون تعديالت عدا بعض التعديالت الطفيفة
الباحث من ثبات املقياس من خالل حساب االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، وقد متتع 

وهي درجة  ؛.(11)أما الدرجة الكلية فبلغت .( 15-.71)املقياس مبعامالت ثبات مقبولة تراوحت بني 
 .ثبات مقبولة ألعراض الدراسة احلالية

 :اإلحصائيةالمعالجة . 41
، استخدم الباحث يف هذه الدراسة املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، ومعامالت االرتباط

 .وحتليل االحندار
 :نتائج الدراسة وعينتها. 44
 ؟اجلامعة الدراسات العليا يف ما مستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طلبة :نتائج السؤال األول .0. 00

ا السؤال حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطلبة على مقياس لإلجابة عن هذ
 (.2)هي يف اجلدول  التفكري ما وراء املعريف ككل، وعلى كل بعد من أبعاده؛ كما
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 2جدول 
 ادككل وعلى األبعاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على املقياس  

 املستوى االحنراف املعياري املتوسط احلسايب البعد
 مرتفع 0, 72 2, 12 معرفة املعرفة
 مرتفع 0, 22 2, 72 تنظيم املعرفة
 مرتفع 0, 21 2, 28 معاجلة املعرفة
 مرتفع 0, 28 2, 72 املقياس ككل

 ما وراء املعريف، من التفكري أن أفراد عينة الدراسة ميتلكون مستوى مرتفعا  ( 2)يالحظ من اجلدول 
وقد يعزى ذلك إىل طبيعة طلبة الدراسات العليا  ،(2, 72) للمقياس الكلي املتوسط احلسايب بلغ إذ

، فاملناهج الدراسية يف شىت مراحل التعليم م األكادميي أثناء مراحل الدراسةوخرباهتم احلياتية وإعداده
ال التفكري عايل الرتبة األخرى؛ كالتفكري الناقد شكأتتضمن تطبيقات يف هذا النوع من التفكري وغريه من 

وما تنطوي عليه  ،رفة املعرفة وتنظيمهاالقدرة على مع ميتلك الطلبة ومن املتوقع أن، وحل املشكلة واإلبداعي
، ومعاجلتها مبا يف ذلك مهارات تصميم إسرتاتيجية عقلية ةوشرطي ةمن مهارات ومعارف إجرائية وتقريري

مستوى من االستقاللية املعرفية اليت تؤهلهم  واستخدام هذه اإلسرتاتيجية، والذي يدل علىإلدارة املعرفة 
 ةاملتعلق الدراسات السابقةو  للقيام هبذه املهارات العليا، وتنسجم هذه النتيجة مع توجهات األدب النظري

دراسة   كنتائج؛  لة التعليميةعمر واخلربة واملرحمع ال التفكريتطور هذا بالتفكري فوق املعريف الذي يشري إىل 
؛ 5002 ،عبد الرحيم وبركة؛ 5002 ،علي؛ 5002 ،العزام وطالفحة؛ 5000 ،اجلراح)كل من 
فيما ، ما وراء املعرفة من مهارات أفرادمها مستوى مرتفعا   ومجيعها توصلت إىل امتالك (5002 ،خريسات
 ،منيسي؛ 5002 ،الشريدة؛ 5002 ،أبو لطيفة؛ 0888 ،الوهر) كل من  نتائجها مع دراسة اختلفت
من هذا النوع من  ا  اليت توصلت نتائجها إىل امتالك الطلبة مستوى متوسط (5002 ،مصطفى؛ 5007
فيما جاء بعد  ،(2, 12)بعد معرفة املعرفة جاء يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب  كما يالحظ أن ،التفكري

واحتل بعد معاجلة املعرفة الرتتيب الثالث  ،(2, 72)تنظيم املعرفة يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب 
الدراسات  طلبة إىل أن النتائج هذه عزو وميكن وجاءت مجيعها مبستوى مرتفع ،(2, 28)مبتوسط حسايب 

بالنشاطات  والتحّكم والتخطيط، التنظيم، ولديهم القدرة على النضج العقلي، مرحلة إىل وصلوا العليا
 على قادرون أهنم كما املناسب، الوقت املناسبة يف سرتاتيجياتاإل واستخدام ميها،وتقو  ومراقبتها، املعرفية،

 حتديد على لديهم القدرة أن كما املتاحة، البدائل جلميع املوضوعي التحليل املنبثقة من القرارات اختاذ
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 مهارات استخدام خالل من حلها، بصدد هم اليت حول املهمة معرفة من لديهم وما املعرفية، قدراهتم
 اليت الفرد قرارات حيث تتضمن تفكريه، عمليات عن املعلومات على للحصول الفرد توجه املراقبة اليت

 والتنبؤدة احملد األهداف ضوء يف التقدم هذا وتقييم اجلاري، يف العمل التقدم ومراجعة تنقيح على تساعده
 (.022، 5000 ،اجلراح وعبيدات(ا إليه سيصل اليت بالنتائج

ة لدى طلبة الدراسات العليا يف جامع ما مهارات ريادة األعمال :السؤال الثاينالنتائج املتعلقة ب. 5. 00
؟ لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاين من أسئلة الدراسة مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات م القرىأ

( 2)اجلدول  لى إىل األدىن حسبمن األع ألبعاد مقياس مهارات ريادة األعمال وترتيب األبعاد املعيارية
مستوى : الفئة األوىل: حسب املعادلة نه مت حتويل الدرجات للحكم على مستوى املهارات الرياديةا  أعلم

: درجات، الفئة الثالثة (2.27-5.22)مستوى متوسط  :درجات، الفئة الثانية( 2-2.21)مرتفع 
 .درجات (5.22-0) مستوى منخفض

 2 جدول
 ت احلسابية واالحنرافات املعيارية ملقياس ريادة األعمالنتائج املتوسطا

 الرتتيب املستوى االحنراف املعياري املتوسط احلسايب البعد
 0 مرتفع 0.11 2.12 الكفاءة الذاتية
 5 مرتفع 071 2.72 دافعية االجناز

 2 متوسط 010 2.20 التصرف أالستباقي
 2 املتوسط 072 2.28 تفضيل االبتكار

 2 املتوسط 071 2.22 طابقةعدم امل
  متوسط 0.72 2.22 متوسط الدرجة الكلية للمهارات الريادية

جاء بالرتتيب األول مبتوسط حسايب ( الكفاءة الذاتية)أن بعد ( 2)تبني من خالل اجلدول 
 ؛(2.72) يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب( جنازدافعية اإل)وجاء بعد  ،مرتفعوكان يف املستوى  ؛(2.12)

، أما بعد (2.20)يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب ( التصرف االستباقي)كما جاء بعد ،  ومبستوى مرتفع
( عدم املطابقة) وأخريا  جاء بعد ،(2.28) جاء يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايبف( تفضيل االبتكار)

 بلغ إذ يف املستوى متوسطا  ، وكان املستوى العام للريادة (2.22)باملرتبة األخرية مبتوسط حسايب 
ويشري األدب النظري إىل أن مستوى مهارات ريادة األعمال يتأثر بعدد من العوامل كالعمر  ،(2.22)

لكنها تتحسن مع تقدم الفرد  ، ويبدأ منو هذه املهارات مبكرا  ارب اليت مير هبا الفردجوالتخصص وطبيعة الت
وميكن اإلشارة إىل أن  ،(,Gurol & Atsan, 2006 33)وطبيعة اخلربات اليت مير هبا األفراد  بالعمر
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الذين من املتوقع  ،عام( 52كرب من أ) طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة من الشرائح العمرية الكبرية نسبيا  
بسبب  الفكرية األخرىأن مستوى املهارات الريادية قد تطور لديهم بشكل ملحوظ مثلها مثل املهارات 

جناز فالدافعية لإل (2) وهذا يتضح من خالل اجلدول، هلا يف حياهتم املهنية والدراسيةاخلربات اليت تعرضوا 
، عوض وحممد)ن هذه املهارات تنمو مع التقدم بالعمر ألوالكفاءة الذاتية جاءت مبتوسط حسايب مرتفع 

 ,Baron)العالية  ألعمال يتمتعون بالكفاءة الذاتيةتشري األحباث السابقة إىل أن رواد اكما ( 5002
Marcus & Wolfe, 2016, 55) الثقة بالنفس،  :وهي؛ جنازوبالنظر إىل مكونات دافعية اإل

 ا بوضوح لدى هذه الفئة من الطلبةمالحظته يتوقعمكونات  ، وكلها تقريبا  الطموحو االستقالل، و اإلتقان، و 
فقد حلت  (عدم املطابقةو ، تفضيل االبتكارو ، التصرف االستباقي)ت أما بقية املهارا ،(0811 ،كفايف)

 اجة إىلوهي حب مركبا   هنا من املهارات العقلية املتقدمة اليت تتطلب تفكريا  إمبتوسطات حسابية متوسطة إذ 
ع أن من املتوقف ، وكون املقياس الذي يقيس هذه املهارات من مقاييس التقدير الذايتبرامج تدريبية لتنميتها

 .(221، 5002أيوب، )مهارات للتتأثر إجابات املفحوصني بذاتيتهم مما ينعكس على مستوى تقديرهم 
 ؟ريادة األعمال ما قدرة ما وراء املعرفة على التنبؤ مبهارات: الثالثالنتائج الكتعلقة بالسؤال . 2. 00

ة بني ما وراء املعرفة والريادة كما لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث مت حساب معامل ارتباط بريسون للعالق
 .يبني ذلك( 2)رقم مت استخدام حتليل االحندار املتعدد واجلدول 

 2جدول 
 حتليل االحندار املتعدد للتنبؤ مبهارات ريادة األعمال

املتغري 
 التابع

R 
معامل 
 االرتباط

R2 
معامل 

 التحديد

 Fقيمة 
 احملسوبة

Sig 
F* 

املتغريات 
 املستقلة

املعامالت 
(B) 

االحنراف 
 املعياري

 Tقيمة 
 احملسوبة

Sig 
T* 

مهارات 
ريادة 

 األعمال
0.78 0.42 352.52 0.00 

 0.00 17.01 0.35 6.021 معرفة املعرفة
 0.00 5.52 0.46 2.57 تنظيم املعرفة
 0.00 6.12 0.41 3.57 معاجلة املعرفة

 (α≤ 0.05)يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى  *

 =F)كانت قيمة  فقد أن أثر املتغريات املستقلة أثر دال إحصائيا  ( 2)أظهرت نتائج اجلدول 
، كما أشارت قيمة معامل التحديد 0.02وهو أقل من  (Sig F=0.00)ومبستوى داللة ( 352.52

(R2=0.42)  من التباين يف ريادة األعمال ميكن تفسريها من خالل املتغريات % 42إىل أن ما نسبته
قد بلغت ( بعد معرفة املعرفة)عند  Bوأظهرت النتائج أن قيمة  ،ما وراء املعرفة وأبعادهاملستقلة ا

، ما يشري إىل أن األثر (Sig = 0.00)، مبستوى داللة (17.01)عنده هي  tوأن قيمة  ،(6.021)
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عنده  tكانت قيمة و (  (2.57فقد بلغت( بعد تنظيم املعرفة) عند  Bأما قيمة  ،هلذا املتغري دال إحصائيا  
 Bأما قيمة  ،، ما يشري إىل أن أثر هذا املتغري دال إحصائيا  Sig=0.00))، ومبستوى داللـة 5.52))هي 
 (Sig=0.00) ، ومبستوى داللـة(2.05)عنده  tوكانت قيمة (  (3.57فقد بلغت( معاجلة املعرفة)عند 

وقيمـة ، (1.42)ككل  (ملا وراء املعرفة)  B ما يشري إىل أن أثر هذا املتغري دال إحصائيا وقد بلغت قيمة
t ومبستوى داللة (7.69) هعند ،(Sig=0.00)ما وراء املعرفة دال إحصائيا   ، ما يشري إىل أن أثر. 

مهارات ريادة األعمال متغريين معرفيني، ويتضمنان جمموعة  ما وراء املعرفة ومفهوم القول إنوميكن 
كما أشار األدب النظري املتعلق بريادة األعمال ،  فيما بينها اليت ترتبط ةرفيما وراء املعمن العمليات العقلية 

وحتتاج  ،ريادة األعمال تتطلب مزيدا من التفكري التحليلي ملشكالت احلياة اليومية احلقيقيةو  وما وراء املعرفة
حيتاج إىل مهارات ما  حفرائد األعمال الناج ،إىل التأمل والتفكري املتعمق وترتبط مبهارات ما وراء املعرفة

حللها،  حتديد املشكلة، ومهارة تصميم خطة عن وراء معرفية كمعرفة املعرفة وتنظيمها ومعاجلتها فضال  
نه من املتوقع أن إولذلك ف ،ومراقبة احلل، وتقوميه ، باإلضافة إىل مهارات التخطيط،ومهارة مجع املعلومات

 أيضا   وميكن تفسري هذه النتيجة ،يف مستوى مهارات ريادة األعمال ةتظهر النتائج قدرة تنبؤية ملا وراء املعرف
أبعاد ما وراء املعرفة مجيعها عمليات عقلية فيف ضوء األدب النظري ملا وراء املعرفة ومهارات ريادة األعمال 

جيات سرتاتياإل والتحكم وعمليات تنظيم املعرفة ومعاجلتها واختيار ،كبة تنطوي على التخطيط واملراقبةمر 
وقد أشارات ، املناسبة واستخدامها ومجيع هذه العمليات العليا ترتبط بأبعاد مقياس مهارات ريادة األعمال

 ،رات عقلية مركبة كالتفكري الناقدبني مهارات ما وراء املعرفة وقد نتائج دراسات سابقة إىل أن هناك ارتباطا  
 Haynie, et al, 2010; Schraw (تأملي واإلبداعي، وحل املشكالت واختاذ القرار، والتفكري ال

& Dennison, 1994; Armour-Thomas, 1993; Brown, 1987; Flavell, 
1987; Hitt et al., 2000; Wankt & Oreovicz, 1998; Staw & 

Boettger, 1990; Staw et al., 1981; Batha & Carroll, 2007) ، ويؤكد
لسعي لتحقيق أغراض اسرتاتيجيات عقلية ما وراء معرفية يف ا الباحثون أن رواد األعمال يقومون بصياغة

األعمال اليت تتطلب الديناميكية وعدم اليقني  لعقلية رائد للنموذج ما وراء املعريف ا  وفقو  ،ريادة األعمال
 .النظر يف سياق الدافع الفردي لرواد األعمالب

م بشكل انتقائي واستخدام يساعد األشخاص على ختصيص موارده إن الوعي ما وراء املعريف
هذه  ،مع متطلبات بيئة العمل املتغرية على التكيف ا  يات بشكل أكثر فعالية ويساعد أيضسرتاتيجاإل

، يرتبط تنظيم اإلدراك مبهارات ا  حد كبري مبهارات الريادة أيض الصفات من الوعي ما وراء املعريف ترتبط إىل
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يؤكد صاحب النظرية املعرفية االجتماعية  ويف ذات السياق ،ة مثل التخطيط والرصد والتقييمأكثر منهجي
ن البشر ميتلكون قدرات ذاتية كالتأمل وردود الفعل الذاتية أ (Bandura, 1998, 5515) "باندورا"

الريادية رات األفراد من ذوي املهاو  ،ومشاعرهم ودوافعهم وأفعاهلماليت متكنهم من التحكم يف أفكارهم 
جديد لقد أثبت الباحثون أن القدرات ما وراء  عرفة إلمكانية بدء عمل ريادي ناجحيطبقون ما وراء امل

إعادة "مة لتحقيق هدف معني يتمثل يف ءاملعرفية مرتبطة بشكل إجيايب باختيار اإلسرتاتيجية األكثر مال
سرتاتيجيات إ، و متثيل التطوير املعريف، و تصاالتالتفكري بشكل مستمر يف بنية التنظيم وبيئته، وأنظمة اال

 عنوقد أكدت سلسلة طويلة من األحباث ، تشغيل رواد األعمال على املدى الطويل االستثمار وقدرة
 ;Urban, 2012; Cho, 2012; Glasspool & Fox, 2005) عمالريادة األ

Higham & Gerrard, 2005; Schraw, 1995-1998; Staw & Boettger, 
1990; Staw, et al 1981; Haynie et al., 2010; Dodgson, 1993; 

Earley, Connolly & Ekgren, 1989; Ustav, 2016) املعريف الوعي ما وراء أن 
 يساعد يف عمليات ترتيب واختيار احللول احملتملة من بني البدائل املختلفة الختيار اإلسرتاتيجية املناسبة

ن أحد أهم ، إاملعاجلة املعرفية عمق علىوهذا يعتمد  ،عند عملية صنع القرار الذي يقوم به رائد األعمال
العوامل اليت جيب أخذها يف االعتبار عند دراسة عمليات ريادة األعمال أن هذه العملية تتسم 

 وأخريا  ، يسهل على أصحاب املشاريع التكيف معها وأن التفكري ما وراء املعريف ،بالديناميكية وعدم اليقني
 :منها ؛يف التنبؤ مبهارات الريادة حامسا   قد الباحث أهنا تلعب دورا  ن هناك عوامل أخرى يعتإميكن القول 

 .لريادية ورأس املال وغريهااملشاريع ابوالذكاء بشىت أنواعه، والظروف البيئية املتعلقة  ،مهارات ريادة األعمال
 :الدراسة مقترحات. 49
لى التنبؤ مبهارات ريادة األعمال إجراء املزيد من الدراسات اليت تتناول قدرة متغريات أخرى ع. 0. 02

 .وخصوصا الذكاء
 .إجراء املزيد من الدراسات اليت تتناول عينات أخرى من الطلبة يف ختصصات أخرى. 5. 02
إجراء دراسات جتريبية للتدريب على تنمية مهارات األعمال لدى الطلبة من خالل التدريب . 2. 02

 .على مهارات التفكري ما وراء املعريف
إدخال متغري مهارات ريادة األعمال يف املناهج الدراسية كمتطلب جامعي يدرسه مجيع الطلبة . 2. 02
 .ألمهية هذا املتغري حاليا   نظرا  
 .بناء برامج متخصصة لتنمية مهارات ريادة األعمال لدى طلبة اجلامعة. 2. 02
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 المراجع العربية
ا وراء املعرفة يف تنمية مهارات التفكري التأملي أثر استخدام إسرتاتيجيات م (.5005. )أمساء ،أبو بشر

ماجستري املناهج وطرق . طىيف منهاج التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األساسي مبحافظة الوس
 .فلسطني ،غزة ،جامعة األزهر ،التدريس

 .ةدار املسري  :عمان. النظرية والتطبيق: تعليم التفكري(. 5000. )حممدنوفل، و  ؛أبو جادو، صاحل
 استخدام أثر (.5005. )حممد حممد إبراهيم فودة، ؛حممود سعيد دعاء حممد؛ إمساعيل، بو السعود،أ

 الصف طالب لدى العلمي مهارات اإلبداع تنمية يف الكيمياء تدريس يف املعرفة وراء ما اسرتاتيجيات
 .مصر، بنها جامعة ،(80)52 الرتبية، كلية جملة .الثانوي األول

 الرسالة هذه قدمت. غزة الفلسطينية بقطاع اجلامعات يف ريادة األعمال قعوا(. 5002) .سعيد، قرن أبو
 اجلامعة يف التجارة ةبكلي مالألعا ختصص إدارة يف املاجستري درجة على احلصول ملتطلبات استكماال  
 .غزة ،اإلسالمية

مستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة . (5002) . أبو لطيفة، لؤي حسن حممد
 ،جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات الرتبوية والنفسية .الباحة باململكة العربية السعودية

00(2.)  
الدراسي  والتحصيلومستوى الذكاء  بتوجه اهلدفوعالقتها  ما وراء املعرفة. (5000) .حممد ،أبو هاشم

 .(82) جامعة األزهـر، ،جملة كلية الرتبيـة .ةدراسة عاملي :حلة الثانويةلدى طالب املر 
مهارات  ةقائم على الذكاء العملي يف تنمي برنامج ةفاعلي(. 5002. )أيوب، عالء الدين عبد احلميد

، ةواجتماعي ةدراسات تربوي .ريادة األعمال وحل املشكالت املستقبلية لدى طالب املرحلة الثانوية
 .مصر

ما وراء املعرفة وعالقتها بالكفاءة الذاتية والعزو السبيب للتحصيل لدى طالب  (. 5002. )جناة شا،با
 (.55)8 س،جامعة عني مش ،جملة دراسات الطفولة .كلية الرتبية

دي مجعي يف تنمية القدرات املعرفية ارشإفاعلية برنامج  (.5002. )جنالء العجمية،و  ؛حممد البلوشي،
بو ، أاإلمارات العربية املتحدة .ت الشخصية لطلبة الصف العاشر يف ريادة األعمالواملهاريه والسما

 .مانة العامة جلائزة اخلليفة الرتبويةاأل، ظيب
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ثر برنامج تدرييب يف ما وراء املعرفة األخالقية على تطوير املعرفة فوق أ (.5002. )اجلراح، عبد الناصر
رة، وــر منشــغيدكتوراه ة ــحوطرأ. طلبة جامعة الريموكاألخالقية والسلوك األخالقي لدى فئة من 

 .ردنألا ن،عما، لعليات اسارالعربية للدن اجامعة عما
 من عينة لدى ما وراء املعريف التفكري مستوى (.5000) .الدين عالءت، عبيدار؛ و الناص عبد ،اجلراح

 .األردن عمان،، (5)7 ة،الرتبوي لومالع األردنية يف اجمللة .تاملتغريا بعض ضوء يف الريموك جامعة طلبة
فاعلية إسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات التذوق األديب لدى  (.5008. )، حسناجلليدي

 .أم القرى ةجامع رسالة دكتوراه غري منشورة، .طالب الصف الثاين الثانوي
 .دار الكتاب اجلامعي :العني، اإلمـارات .مفاهيم وتطبيقات: تعليم التفكري. (5002. )جروان، فتحي

الريادة كمدخل ملنظمات األعمال املعاصرة يف ظل تبين مفهوم رأس املال  (.5002) .حامد احلدراوي،
 (.57)8 .جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية .الفكري دراسة ميدانية يف مستشفى بغداد التعليمي

 ةلتنمي وإدارة اإلنتاج رتحه يف تدريس مقرر ختطيطفعالية إسرتاتيجية مق (.5002. )حسني، مىن محودة
 ةالثانوي ريادة األعمال واالجتاه حنو العمل احلر والتحصيل املعريف لدى طلبه املدرسة الصناعية مهارات
 .السعودية، (21)2 دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، ةجمل. الزخرفية

ء املعرفة يف حل املسائل الرياضية اللفظية لدى طلبة أثر اسرتاتيجيات ما ورا (.5002. )خصاونه، النا
 .الريموك، األردن ةجامعة، رسالة دكتوراه غري منشور  .الصف السابع األساسي

مستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طلبة اجلامعة وعالقته بالتحصيل  (.5002. )خريسات، حممد
 .021 ،الرتبية للبحوث العلمية والرتبوية والنفسية واالجتماعية جملة .األكادميي

 .املنظمة العربية للتنمية اإلدارية .القوة الدافعة لالقتصاد الوطين: ريادة األعمال (.5007) .عمرو زيدان،
 ةاألنشط وممارسات علوم جملة. جنازاإل وعالقتها بدافعية املعرفة وراء ما مهارات (.5002) .علي ،مسسوم

 .والفنية الرياضية البدنية
أثر اسرتاجتيات التفكري فوق املعريف من خالل الشبكة العاملية للمعلومات على (. 5002. )منال الشبل،

امللك  ةبات مقرر الربجمة الرياضية جبامعمهارات التفكري العليا لدى طال ةالتحصيل الدراسي وتنمي
 (.002) ،جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس. سعود
مستوى التفكري ما وراء املعريف واحلكمة لدى عينة من طلبة اجلامعة والعالقة (. 5002. )حممد الشريدة،

 (.2)00. اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية .بينهما
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أثر برنامج تدرييب ما وراء معريف على التفكري الناقد لدى طلبة اجلامعة (. 5002. )حممد الشريدة،
، عمان ،عمان العربية للدراسات العليا ةجامع غري منشورة، أطروحة دكتوراه .املتغريات وعالقته ببعض

 .األردن
 مصر، .والتطبيق اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة بني النظرية (.5002. )عفت فوزي؛ والطنطاوي، الشربيين،

 .املكتبة العصرية للنشر والتوزيع :املنصورة
تأثري بعض املتغريات الدميوغرافية على درجة امتالك طلبة (. 5002. )ةعائش واحلارثية، ؛وجيهة العاين،

 .(5)57. جملة العلوم الرتبوية .جامعة قابوس للمهارات الريادية
 ةمستوى التفكري ما وراء املعريف وعالقته باالجتاه حنو مهن (.5002. )سناء وبركة، ؛عبد الرحيم، حممد

 .(5)2، فلسطني لألحباث والدراسات ةامعج ةجمل .التدريس لدى املعلمني بفلسطني
الوعي بثقافة ريادة األعمال لدى طلبة السنة التحضريية جامعة (. 5002. ) عبد الفتاح، حممد زين

 (.57) ،جملة البحث العلمي يف الرتبية .دراسة ميدانية: امللك سعود واجتاهاهتم حنوها
 .األعمال ريادة ومهارات معارف تنمية يف متكاملة أنشطة فاعلية(. 5001. )عبري كامل عثمان،
ثر برنامج تدرييب مستند إىل مهارات التفكري ما وراء املعريف يف التذكر لدى أ (.5002. )شريين عثامنة،

 ةجامع رة،وــر منشــغيرسالة دكتوراه  .ربد الثانيةإطالبات الصف السادس األساسي مبديرية تربية 
 .الريموك، األردن

فاعلية استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف حتصيل الفلسفة واالجتاهات (. 5002. ) مسري ،عريان
 .سجامعة عني مش كلية الرتبية،  ،(50) ،جملة اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة. حنوها

مستوى التفكري ما وراء املعريف وعالقته  (.5002. )طالفحة، مصعب حسنيو  ؛العزام، عبد الناصر أمحد
 ةجمل .الذاتية املدركة لدى عينة من طلبة املرحلة األساسية العليا يف ضوء بعض املتغريات بالكفاءة

 .055، سيةالنفالعلوم الرتبوية و 
مستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طالبات جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن (. 5002. )علي، أنيسة

 .جامعة أم القرى مبكة املكرمة.  غري منشورةرسالة ماجستري. وعالقته ببعض املتغريات الدراسية
املؤمتر . التعليم الريادي مدخل لتحقيق االستقرار االقتصادي واألمن االجتماعي (.5002) .أمين عيد،

، حنو بيئة داعمة لريادة األعمال يف الشرق األوسط" السعودي الدويل جلمعيات ومراكز ريادة األعمال
 .رياضال، اململكة العربية السعودية
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 حبث. يف األردن البرتا جامعة يف األعمال طلبة على استكشافية دراسة (.5001) .حممد الكساسبة،
 يف والتجديد اإلبداع بعنوان "للتنمية، اإلدارية العربية للمنظمة التاسع السنوي املؤمتر وقائع يف منشور
 .مصر ،اجلديدة، القاهرة األلفية وحتديات الرشيدة اإلدارة :اإلدارة

رسالة  .دراسة وصفية حتليلية ميدانية: الريادة يف بيئة األعمال األردنية واقع(. 5002) .مبارك، جمدي
 . كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  ،ماجستري، جامعة الريموك

 ةجامع، كلية اإلدارة واالقتصاد،  مستل من رسالة املاجستري .ريادة األعمال(. 5002) .حسني مصطفى،
 .العراقأربيل، ، صالح الدين

تعقد امللتقى الثاين للرتبويني العرب حول الريادة يف (. 5002. )املنـظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
لمنـظمة العربية للرتبية والثقافة ة لأعمال اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابع .املدارس العربية

 .تونس ،جناز العربإ ، بالتعاون مع مؤسسة(ألكسو)والعلوم 
 لبعض وفقا   طربق جامعة طلبة لدى املعريف وراء ما التفكري مستوى (.5007. )منيسي، رحاب

 .وصفية دراسة: تاملتغريا
 يف إدارة العليا الدراسات طلبة لدى الريادة خصائص قياس(. 5000. )غسان والعمري، ؛حممد ناصر،

 (.2)57، والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق عةجام جملة. الريادية األعمال يف وأثرها األعمال
ة ــطلبى دــد لــلناقار ــلتفكيواي ــئالقراستيعاب االافي إسرتاتيجية الاءة القراثر أ(. 5002. )فيف، رلهلسةا

ن جامعة عمارة، وــر منشــغيدكتوراه ة ــحوطرأ. كرــلكاة ــي محافظــي فــبدألي اانوــلثول األاف ــلصا
 .ردنألا ن،عما، لعليات اسارالعربية للدا

ثر استخدام اسرتاتيجيات فوق املعرفية على تنميه التفكري الناقد والتحصيل يف أ (.5001) .ةالوهابه، مجيل
 جامعه امللك سعود، املعلمني، ةماجستري، كلي ةرسال .مادة العلوم لدى طالبات الصف الثاين املتوسط

 .السعودية
 اإلعداد جمال يف املعرفة وراء ما الطلبة ملعارف امتالك مستوى (.0888. )دحمم عليا، وأبو ؛حممود الوهر،

 جامعة ،كلية الرتبية جملة. مدراسته ومستوى وحتصيلهم جبنسهم وأدائها وعالقته لالمتحانات
 (.02)، املتحدة العربية اإلمارات

 املرحلةعمال لطالب دور اإلدارة املدرسية يف تعليم ريادة األ(. 5002. )عبري هاشم حمسن اليماين،
 .السعودية الرتبية، ةكلي .امللك سعود ةرسالة ماجستري، جامع .الثانوية
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