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 الممخص
 

ىذه الدراسة إلى فيم دور الثقافة التنظيمية في التوجو نحو الريادة المؤسساتية لممؤسسات  تيدف
بأنواعيا األربعة وفقًا لتصنيف حيث تناولت ىذه الدراسة أثر الثقافة التنظيمية الصغيرة المتوسطة 

ثقافة إنجاز الميام، الثقافة المتوجية بالسوق( في كاميرون وكوين )الثقافة التعاونية، الثقافة اليرمية، 
أبعاد التوجو بالريادة المؤسساتية )االبتكارية، االستباقية، اتخاذ المخاطرة(، وذلك عمى عينة قدرىا 

 من اإلداريين العاممين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سورية. 033

 في أبعاد التوجو بالريادة المؤسساتية.معنوية  وقد ُلوحظ أن المتغيرات الضابطة ليا أثر ذو داللة
كما ُلوحظ أن طبيعة عمل المنظمة ودورة حياتيا تؤثران سمبًا أن ىذه األثر ذو نسبة ضئيمة، ويالحظ 

 ة المؤسساتية.دابالريفي أبعاد التوجو 

بعاد التوجو بالريادة المؤسساتية، وقد عزى أن عمر المنظمة يؤثر إيجابًا في معظم أكما يالحظ 
 التي تكتسبيا الشركات الصغيرة والمتوسطة مع تقدم الوقت.الخبرة الباحث ذلك لمقدار 

إيجابًا عمى تؤثران إلى أن كاًل من ثقافة إنجاز الميام والثقافة المتوجية بالسوق وخمصت ىذه الدراسة 
التوجو بالريادة المؤسساتية، ولكن األثر األكبر كان لثقافة إنجاز امميام وتمييا الثقافة كافة أبعاد 

افتي اتخاذ المخاطرة واالستباقية، بينما لم بينما تؤثر الثقافة التعاونية سمبًا عمى ثقالمتوجية بالسوق 
 فة التعاونية أي أثر ذو داللة معنوية في االبتكارية.تظير الثقا

في االبتكارية واالستباقية، بينما لم يكن ليا يرمية فقد لوحظ أنيا تؤثر سمبيًا بالثقافة الأما فيما يتعمق 
يمعب دورًا معداًل في أي أثر ذو داللة معنوية في اتخاذ المخاطرة وقد لوحظ أيضًا أن حجم المنظمة 

العاقة بين الثقافة اليرمية والتوجو بالريادة المؤسساتية، بينما لم يكن لحجم المنظمة دورًا معداًل في 
نجاز الميام المتوجية بالسوق والتوجو بالريادة المؤسساتية، كما يالحظ  العالقة بين الثقافة التعاونية وا 

 عاد التوجو بالريادة المؤسساتية.أن عمر المنظمة يؤثر إيجابًا في معظم أب

في التوجو نحو الريادة المؤسساتية، نالحظ أن أثر الثقافة التنظيمية بأنواعيا األربعة وعند دراسة 
بينما لم يكن ىناك أثر ذو كانت تؤثر سمبًا عمى بعدي اتخاذ المخاطرة واالستباقية، الثقافة التعاونية 

 لمثقافة التعاونية في االبتكارية.داللة معنوية 



  
 

                          
                     

                           
 

الخارجي )ثقافة إنجاز الميام، الثقافة إجمااًل، يمكن القول: أن الثقافات التي تعتمد عمى التركيز 
التوجو بالريادة المؤسساتية، وذلك عمى عكس الثقافات الموجية بالسوق(، ىما األكثر تأثيرًا في أبعاد 

مي )الثقافة التعاونية، الثقافة اليرمية(، حيث تعتمد ىذه الثقافات بشكل التركيز الداخ التي تعتمد عمى
كبير عمى التركيز عمى األمور الداخمية، مما قد يؤثر عمى قدرتيا في التكيف مع تغيرات السوق 

 الخارجية.

ذلك إال نسبة قميمة من التباين في اتخاذ المخاطرة، و التنظيمية لم تفسر والجدير بالذكر أن الثقافة 
الباحث ذلك بأنو وبسبب البيئة الخارجية  مقارنًة ببقية أبعاد التوجو نحو الريادة المؤسساتية، ويفسر

المضطربة سياسيًا واقتصاديًا أصبحت المؤسسات أقل توجيًا لألخذ بالمخاطر، بسبب صعوبة التنبؤ 
 بالنتائج.

باقية، وىذا ما يتوافق مع العديد من أن الثقافة اليرمية تؤثر سمبًا في االبتكارية واالستكما لوحظ 
الدراسات السابقة، ويعود ذلك إلى أن الثقافة اليرمية تقوم عمى مكان تحكمو الرسمية والقواعد 
واإلجراءات، مما قد يعيق اإلبداع لدى األفراد في ىذه المؤسسات. كما أن الثقافة اليرمية غالبًا ما 

 طويمة، مما يصعب عمى المؤسسة التنبؤ باحتياجات السوق.تقوم عمى اليياكل التنظيمية المتطورة وال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

                          
                     

                           
 

Abstract 
 

This Study aims to understand the role of organizational culture in 

entrepreneurial orientation for SMEs. This study handles the impact of the 

four types of organizational culture according to Cameron and Queen's 

classification (clan culture, hierarchal culture, adhocracy culture and market 

culture) on a sample of 300 managerial staff in SMEs in Syria. 

It was noticed that the control variables have significant impact on the 

dimensions of entrepreneurial orientation. Also, it was noticed that this 

significant impact is of a little percentage. In addition, it was noticed that the 

nature of the organization's industry and its life cycle have a positive impact 

on the dimensions of entrepreneurial orientation. The researcher attributed 

this impact to the amount of the experience acquired by SMEs with time. 

This study found out that both, the Adhocracy Culture and the market 

culture have positive impacts on all dimensions of entrepreneurial 

orientation, but the biggest impact was for the adhocracy culture followed by 

the market culture, while the clan culture has negative impact on the risk 

taking and proactiveness dimensions, and the clan culture did not show any 

significant impact on the innovativeness. 

As for the hierarchy culture, it has been noticed that it has a negative impact on 

the innovativeness and proactiveness, while it did not show any significant 

impact on the risk taking. It was noticed also that the size of the organization 

plays a moderate role in the relation between the hierarchy culture and 

entrepreneurial orientation, while the size of the organization didn't have a 

moderate role in the relation between the clan culture and adhocracy culture, 

market culture and entrepreneurial orientation. 

When studying the impact of the organizational culture on entrepreneurial 

orientation, we noticed that the clan culture had a negative impact on both 

dimensions of risk taking and proactiveness, while there was not any significant 

impact of the clan culture in innovativeness. 

In general, we can say that the cultures depending on the external focus 

(adhocracy culture and market culture) are those of most impact on the 

dimensions of entrepreneurial orientation, unlike the cultures depending on 

internal focus (clan culture, hierarchal culture), as these cultures greatly depend 

on focusing on internal matters, which may affect its ability in coping with the 

external changes of the market. 



  
 

                          
                     

                           
 

It is worth mentioning that the organizational culture only explains only a small 

percentage in contrast in risk taking in comparison with the remaining dimensions 

of entrepreneurial orientation. Th researcher attributes that to the troubled 

political and economic external environment, the organizations are less likely to 

adopt risk taking dimension because of the difficulty of predicting the results. 

Also, it was noticed that the hierarchal culture has a negative impact on 

innovativeness and proactiveness, which matches several previous studies. This 

is due to the hierarchal culture is based in a place governed by formality, rules 

and procedures, which may hinder individuals' innovation in these organizations. 

In addition, the hierarchal culture mostly is based on long and developed 

organizational hierarchy, which will make it more difficult for the organization to 

predict the market needs. 
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