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التنظيمية ومستوى هدفت هذه الدراسة إلى فحص طبيعة التأثير غير المباشر بين الثقافة  
ت السياحية السعودية من خالل أبعاد التوجه الريادي بوصفها متغيرا وسيطا.  آأداء المنش

والمتغيرات  الخصائص  وصف  بغرض  وذلك  الوصفي؛  المنهج  على  الدراسة  واعتمدت 
التأثير  تحديد  بهدف  السببي  المنهج  استخدام  إلى  إضافة  الدراسة،  بمشكلة  الخاصة 

باشر بين متغيرات البحث. وتم استخدام قائمة استقصاء لجمع البيانات  المباشر وغير الم
الفندقية  السكنية  والوحدات  الفنادق  في  المسئولين  من  الدراسة  متغيرات  عن  األولية 
ووكاالت السفر والسياحة صغيرة الحجم ومتوسطة الحجم في المنطقة الشرقية بالمملكة 

الدراسة على ع السعودية، وأجريت  مسئول. والختبار فرضيات    400ينة قوامها  العربية 
 Smart  باستخدام برنامج  البحث وصحة نموذجه تم استخدام نماذج المعادالت الهيكلية

PLS  يجابي مباشر للثقافة التنظيمية في تعزيز أبعاد التوجه  إ. وبينت النتائج وجود تأثير
  النتائج أن أبعاد التوجه الريادي ت السياحية محل الدراسة.  كما أوضحت  آالريادي للمنش

أداء  ومستوى  التنظيمية  الثقافة  بين  العالقة  تتوسط  والمخاطرة(  والمبادرة،  )االبتكار، 
ت السياحية محل الدراسة. وأخيرًا قدمت الدراسة توصيات عملية في ضوء النتائج،  آالمنش

ال في  والترفيه  السياحة  بقطاع  الحالية  والتحوالت  التحديات  ضوء  العربية  وفي  مملكة 
لتبني أبعاد ريادة األعمال  جانب المديرين  ر  بالسعودية، تم تأكيد ضرورة وجود اهتمام أك

صناعة  مستقبل  واستشراف  للنزالء،  المقدمة  المتنوعة  الخدمات  في  واإلبداع  والتطوير 
السياحة، والتنبؤ باحتياجات العمالء قبل المنافسين وطرحها كمنتجات وخدمات، واتخاذ 

ات وخطوات جريئة وجسورة بالدخول في مشاريع جديدة وتطبيق أفكار غير مسبوقة سياس
 . مع عدم ضمان النتائج

 مقدمة
ي هم بيه في؛ نظيرًا لليدور المحيوري اليذي تسيلقد تنامى اهتمام الباحثين فيي العقيود القليلية الماضيية بالثقافية التنظيميية

كيااللتزام  ،فهي توفر المرجع الذي يرشد العاملين لما ينبغي القيام به من قيم ومفاهيم  نجاح المنظمات واستدامتها؛
كمييا أنهيا تعيد محركييًا اجتمادييًا يييدفعهم  ،بالتحسيين المسيتمر والعمييل الجياد والتكيييت ميع التغييرات البيئييية المتسيارعة

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .306-264(، ص 2021ديسمبر ، )2، العدد 21المجلد  (JAAUTH) وآخرون                 محمد الشقاوى
  

265 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

وبنيياء شييعور  ،مسييتوياتهم اإلدارييية وتييؤدي دورًا بييارفًا فييي التواصييل بييين العيياملين علييى مختلييف .للعمييل أو العكييس
 (2017 ،لقريوتي والفريحامشترك لرؤية المنظمة )

وتوصييلت إلييى أن وجييود ثقافيية قوييية  ،وقييد بحثييت دراسييات عديييدة فييي العالقيية بييين الثقافيية التنظيمييية وأداء المنشييآت
يسيييهم فيييي رفيييع مسيييتوى األداء واإلنتاجيييية  سيييلوكياتومتماسيييكة تظهييير فيييي نسييييج متنييياغم مييين القييييم والمعتقيييدات وال

)2019 Tan,;Agbejul, 2011; Van den Steen, 2010( من العوامل  مع عدد وتتفاعل الثقافة التنظيمية
 (. et alHult,. 2007االستراتيجي ونمط القيادة والتوجه الريادي للتأثير في األداء )مثل التخطيط التنظيمية  

كما يالحي  مين تتبيع الدراسيات السيابقة عيدم وجيود اتفياق بيين البياحثين عليى أن الثقافية التنظيميية تحسين مين أداء 
تباينيييًا فيييي النتيييائج بشيييأن تيييأثير الثقافييية المنظميييات بشيييكل عيييام؛ فقيييد ألهيييرت نتيييائج الدراسيييات واألبحيييا  الميدانيييية 

 Carmeli and Tishler, (2004); Xenikou and التنظيميية عليى أداء المنظميات، إذ أوضيح كيل مين
)2018(Vorhies,  and; Morgan )2000(Ogbonna and Harris, ; )2006( Simosi,  بوجود عالقة

أداء المنظمات كميا أن الثقافية التنظيميية تحسين مين مسيتوى إنتاجيية إيجابية مباشرة بين الثقافة التنظيمية ومستوى 
المنظمييات وتحقييق لهييا الميييزة التنافسييية، بينمييا توصييل عييدد إخيير ميين الدراسييات إلييى أن تييأثير الثقافيية التنظيمييية فييي 

للعمييل  تعزيييز وتحسييين األداء يتطلييب وجييود ثقافيية قوييية تتمثييل فييي اتفيياق أفييراد التنظيييم علييى قيييم وسييلوكيات داعميية
واإلنتياج مييع وجييود نظييرة مشيتركة لهييدف المنظميية وتوجهاتهييا المسيتقبلية، ومييع قييياث هييذه العواميل قييد تييؤثر الثقافيية 

 Gochhayatc et al., 2017; O’Reilly et al., 2014; Gould-Williamsالتنظيمية سلبًا على األداء )
Keating, 1989 andGatenby,2010; Byles  and). 

فيي ن المنظميات بحاجيية لوجيود عييدد ميين  ،عيالم األعمييال المنافسية والتطييورات التقنييية المتسيارعة فييي لتصيياعدونظيرًا 
مثيييل القيييدرة عليييى خيييوض المخييياطرة والمييييل لالبتكيييار واإلبيييداع والرقبييية فيييي اإلقيييدام  ،األبعييياد والتوجهيييات الرياديييية

التيي تسياهم الباحثون إلى التوجهيات الرياديية عليى أنهيا أحيد أهيم الوسيائل  ينظر إذ ،(Miller, 1983) االستباقيةو 
وتتمثل أهميية الرييادة (.;2019Titus et al., 2020 ) العولقي، في نجاح المنظمات وبقاءها ونموها واستمرارها 
ميع  التنافسيي تحقق للمنظمة التميزوالدخول في مشاريع جريئة   في استحدا  أساليب غير مألوفة لتسيير األعمال
ميع  رقبيات العميالء حاجيات و ة وبالسرعة الكافيية مين أجيل تحقييقدالقدرة على استكشاف واستغالل الفرص الجدي

and Avlonitis 2019)العيولقي، القدرة على معالجة وتحميل المخياطر الناشيئة عين تنفييذ تليك األعميال. مراعاة 
 ;Salavou. 2007 ) وتشيير الدراسيات الرياديية أن هيذه األبعياد لين تحقيق النتيائج المرجيوة إال مين خيالل تيوفير

ثقافة تنظيمية مالئمة تعمل عليى تعزييز وبنياء منظومية مين المعتقيدات والقييم المشيتركة التيي تشيجع الحيرص عليى 
انظيير  .واالبتكيار بشييكل دائيماالسيتقاللية والتمتيع بقييدر كبيير ميين الجسيارة فييي اكتشياف الجدييد والرقبيية فيي التجديييد 

 .Naranjo-Valencia et al., 2011; Cherchem, 2017 على سبيل المثال:

التيأثير غيير المباشير بيين الثقافية التنظيميية ومسيتوى  وتأسيسًا لما سبق، ف ن هذا البحث يسيعى إليى فحيص طبيعية
 ألبعاد ريادة األعمال. منشآتالسياحية محل الدراسة في لل تبني هذه ال منشآتلا أداء
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 مشكلة الدراسة 
شييهدت الفتييرة الماضييية تحييواًل جييذريًا فييي المملكيية العربييية السييعودية فييي سياسييات التنويييع االقتصييادي، وهييدف 

إلى وضع قطاع السياحة والترفيه مين بيين القطاعيات  2030كأحد مرتكزات رؤية   2020برنامج التحول الوطني  
مملكيية علييى رفييع إجمييالي عييدد الغييرف المهميية كأحييد مصييادر الييدخل القييومي، وتشييير البيانييات الرسييمية إلييى عييزم ال

والييذي  2016ألييف غرفييةة شييقة تقريبيًا، مقارنيية بخييط األسييا  فييي سيينة  621.6إلييى  2020والشيقق الفندقييية سيينة 
(.  وقييد أوضييح كثييير ميين المؤشييرات نمييو حجييم 2016غرفةةشييقة )وثيقيية برنييامج التحييول الييوطني،  444.6كييان 

غرفةةشيقة  606.5، ومنها ارتفاع عدد الغرف والشقق الفندقيية إليى النشاط االقتصادي في قطاع السياحة والترفيه
 8.1مليييون فييي العييام نفسييه، وبنسييبة ارتفيياع  188، وكييذلك وصييول إجمييالي الليييالي السييياحية إلييى 2019بنهاييية 

 (.  2019)مركز المعلومات واألبحا  السياحية،  2018بالمئة عن عام 

مطالبييًا بتقييديم درجييات عالييية ميين الخدميية، وبتحسييين مسييتويات  وميين ثييم، فيي ن قطيياع الفنييادق والسييياحة أصييبح
أدائه لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها البيئة السعودية من النواحي االقتصادية واالجتمادية، ومن أجل 

ي وقت بناء قطاع قوي قادر على اإلسهام بالدور الكبير المنوط به في الفترة القادمة؛ فالحاجة أضحت أكثر من أ
مضيى إلييى أن تييولي المنشييآت العامليية فيي قطيياع السييياحة والترفيييه اهتمامييًا أكبير لتوجهاتهييا الريادييية، لتصييبح قييادرة 
على االبتكار وتعّرف احتياجات ورقبات العمالء غير المنظورة بشكل استباقي لمواجهة الظروف المحلية والدوليية 

ا األميير تبنييي منظوميية ميين المعتقييدات والقيييم والسييلوكيات التييي المتغيييرة التييي يشييهدها هييذا القطيياع، كمييا يتطلييب هييذ
واالقتصادية واالجتمادية وتحرير تجارة على أن التغييرات التكنولوجية  ن و الباحثأكد  إذ  تعزف أبعاد ريادة األعمال.
التنافسيي، ، التي حدثت في العقدين الماضيين كان لها تأثير بالغ األهميية عليى المشيهد الخدمات وعولمة األسواق

وتحديات كثيرة ونتيجة لذلك، فقد أدركيت غالبيية منظميات األعميال أن الكثيير مين   اوقد أحدثت هذه التغيرات فرص
المفياهيم التقليدييية التيي سييبق وأن سياعدت علييى نجياح المنظمييات العاملية فييي البيئيات المسييتقرة، ال يمكين االعتميياد 

دارة التحوالت الجديدة التي تشهدها البيئة التنافسية، مما كان دافعا لعدد كبير من البياحثين إليى البحيث إعليها في  
توجيه لتبني المنظمات لالدراسات أهمية أكدت عدد من  إذ ،استراتيجيات الريادةعن مداخل جديدة من بينها مدخل 

 ;Shirokova et al., 2016تمييز فيي األسيواق )الرييادي لتعزييز مسيتوى أدائهيا وتمكينهيا مين البقياء والنميو وال
Martin and Javali, 2016; Machmud and Sidharta,2016; Moige et al,2016; Hu et al.; 

(Hoque,2018.    والدراسات السابقة، تبين أن الثقافة التنظيمية تمثل أحد أهم المرتكزات التي   األدبياتوبمراجعة
(، وعليى ذليك، تعييد الثقافية التنظيمييية Engelen et al., 2013تيدعم وتعيزف األبعيياد الرياديية فيي المنظمييات )

ن مين بنياء مزاييا تنافسيية تفيوق المنافسيين مين خيالل دعيم األنشيطة ال رياديية، وبشيكل مسيتدام موردًا اسيتراتيجيًا يممكيّ 
(Zahra et al., 2004.) وقيد أكيد Taylor (2014)  أهميية عميل مزييد مين الدراسيات لتوضييح تيأثير الثقافية

التنظيمييية علييى أداء المنشيييآت فييي ليييل وجييود متغيييير وسيييط؛ ميين أجيييل رسييم صيييورة أكثيير شيييمولية لهييذه العالقييية، 
ولمعرفييية ميييدى تيييأثير الظيييروف التيييي تعميييل بهيييا المنظميييات والمتغييييرات التنظيميييية المختلفييية فيييي التيييأثير عليييى هيييذه 

منظميات  أداء ال توجد دراسة تناولت طبيعة التأثير غير المباشر بين الثقافة التنظيميية ومسيتوى إال أنهم   العالقة.   
التوجه الريادي.  ومن ثم يمكن القول بأن مشكلة البحث تكمن في وجود فجوة في اإلنتياج  إليةمن خالل   األعمال
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 إلييةمنظميات األعميال مين خيالل  أداءتوى الفكري لدراسة طبيعية التيأثير غيير المباشير بيين الثقافية التنظيميية ومسي
وعليه يمكن ترجمة مشكلة البحث إلى مجموعة من التساؤالت التيي تحتياج   .التوجه الريادي بوصفها متغيرا وسيطا

 من خالل التقصي والتحليل إلى تقديم إجابات واضحة.

الصيييييييغيرة  ميييييييا ميييييييدى مسييييييياهمة الثقافييييييية التنظيميييييييية فيييييييي تعزييييييييز رييييييييادة األعميييييييال للمنشيييييييآت السيييييييياحية -
 ؟ومتوسطة الحجم

الصييييغيرة ومتوسيييييطة لمنشييييآت السيييييياحية ا أداءمييييا ميييييدى مسيييياهمة رييييييادة األعمييييال فيييييي تعزيييييز مسيييييتوى  -
 ؟الحجم

أداء المنشيييييييآت تعزييييييييز مسيييييييتوى و  ةميييييييا هيييييييي طبيعييييييية التيييييييأثير غيييييييير المباشييييييير بيييييييين الثقافييييييية التنظيميييييييي -
األعمييييييييال بوصييييييييفها متغيييييييييرا ميييييييين خييييييييالل ريييييييييادة  الصييييييييغيرة ومتوسييييييييطة الحجييييييييمالسييييييييياحية السييييييييياحية 
 وسيطا؟

 أهداف الدراسة
 يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية:

تحديييييد وتوصيييييت نييييوع وقييييوة التييييأثير المباشيييير للثقافيييية التنظيمييييية فييييي تعزيييييز ريييييادة األعمييييال للمنشييييآت  -
 الصغيرة ومتوسطة الحجمالسياحية 

أداء المنشييييييآت دراسيييييية وتوصيييييييت نييييييوع وقييييييوة التييييييأثير المباشيييييير لريييييييادة األعمييييييال فييييييي تعزيييييييز مسييييييتوى  -
 .الصغيرة ومتوسطة الحجم

أداء المنشيييييآت غيييييير المباشييييير بيييييين الثقافييييية التنظيميييييية ومسيييييتوى  التيييييأثيرتحدييييييد وتوصييييييت نيييييوع وقيييييوة  -
   بوصفها متغيرا وسيطا األعمالالسياحية محل الدراسة من خالل ريادة 

 ية الدراسةأهم
 يستمد هذا البحث أهميته من اعتبارات عدة، تتمثل فيما يأتي:

األعميال ورييادة يعد البحث الحالي امتدادًا للجهود المبذولة فيي مناقشية القضيايا الخاصية بالثقافية التنظيميية،   -
، بهدف التوصل إليى مزييد مين المعرفية المتراكمية والتيي تسياعد عليى تنميية المفياهيم ةالمنظمات الخدمي  وأداء

 الخاصة بهذا المجال، ومن ثم ف ن البحث يمثل إضافة للكتابات العلمية في هذا المجال. 

أن الثقافيية التنظيمييية تمثييل أحييد أهييم المرتكييزات التييي تييدعم وتعييزف األبعيياد الريادييية فييي  األدبيييات تأكيييدرغييم  -
أي  واليم يرصيد ينأن البياحث(، ومين ثيم تحسيين مسيتوى أدائهيا، إال Engelen et al., 2013لمنظميات )ا

منظمييات ميين خييالل ريييادة أداء الومسييتوى  الثقافيية التنظيميييةدراسيية تناولييت طبيعيية التييأثير غييير المباشيير بييين 
الدراسة تعد إضافة علمية جدييدة، يمكين أن تفيتح المجيال أميام  ه، ولذا ف ن هذاألعمال بوصفها متغيرا وسيطا

 وأداء المنظمة.، الثقافة التنظيمية وريادة االعمالالباحثين لمزيد من الدراسة والتحليل في مجال 
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أهمية الفترة الزمنية التي تجرى فيها الدراسة؛ حيث تأتي في ليل التحيوالت والتطيورات تنبع أهمية الدراسة من  -
الناتجة عن إعطاء قطاع السياحة والترفيه في المملكة أهمية محوريية فيي تنوييع مصيادر اليدخل، مميا يتطليب 

ه فيييي دراسييية وبحيييث العواميييل التيييي تسيييهم فيييي تقيييديم توصييييات ألصيييحاث القيييرار فيييي قطييياع السيييياحة والترفيييي
السعودية بشكل يلفت نظرهم ألهمية التوجهات الريادية والثقافة التنظيمية في تحسين األداء ودعم القدرة عليى 

 البقاء والنمو وبناء المزايا التنافسية المستدامة.  

المباشيرة وغيير المباشيرة بيين متغييرات البحيث وتحدييد نميط العالقية المركبية بيين   اتالكشف عين طبيعية التيأثير  -
فيي صيياغة  ذليك السياحية السيعودية، سيوف يسيهموأداء المنشآت عمال،  من الثقافة التنظيمية، وريادة األ  كل

على اإلبداع واالبتكار والمبيادرة لكشيف الفيرص واسيتغاللها، ومين  تآالمنشاستراتيجيات جديدة لدعم قدرة هذه 
 والنمو. ثم تحسين مستوى أدائها، وبالتالي دعم قدرتها على المنافسة والبقاء

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتنياول البحيث فيي هيذا الجيزء اإلطيار النظيري اليذي يتضيمن مفياهيم متغييرات البحيث، وعيرض لعيدد مين 

 بمتغيرات البحث وتنمية فروض البحث، على النحو اآلتي. ةالدراسات السابقة ذات الصلة المباشر 

 الثقافة التنظيمية وأبعادها
ف الثقافة التنظيميية بأنهيا مجموعية القييم واالفتراضيات واألعيراف وأنمياط السيلوك التيي يتقاسيمها أفيراد التنظييم، عر  تم 

العمليية للعياملين فيي المنظمية عبير حيث يتم اكتساث وابتكار واكتشياف هيذه الثقافية مين خيالل التجيارث والخبيرات 
 وتحقييييق االنسيييجام والتكاميييل ،الوقيييت، مييين أجيييل التكييييت ميييع ليييروف عيييدم التأكيييد التيييي تفرضيييها البيئييية الخارجيييية

(.(Schein, 2010  أنها منظومة السلوكيات والمعتقدات التي اكتسبها العياملون فيي  (2018)ويضيت األحمري
لتحقيييق األهييداف الخاصيية  يييدافعون عنهييا، وتكييون بمثابيية محييركميين هييويتهم  اً التنظيييم عبيير الوقييت وأصييبحت جييزء

قيدرة وتعد القيم واألعراف الثقافية السائدة داخل التنظيم قوة ميؤثرة فيي إحيدا  التغييير بحييث تعكيس الوالتنظيمية.   
على التكيت واالستجابة السريعة للتغيرات الجوهرية في البيئة الخارجية التي لها أثير عليى أداء المنظمية مين أجيل 

عملييية تأخييذ الكثييير ميين الوقييت ممييا سييبق يتضييح أن بنيياء ثقافيية المنظميية (.  2005البقيياء واالسييتمرار )محمييود، 
ات تكيون وعيادمؤسيس إليى قييم الترجمية رؤيية ورسيالة عين طرييق   سيس المنظميةأوالممارسة في المراحل األولى لت

ما يؤكد الباحثون تفرد كل منظمية بثقافية تميزهيا عين غيرهيا وتعكيس  وعادةهي اللبنة األولى لتشكيل هذه الثقافة.  
بحيييييث تعمييييد كييييل منظميييية علييييى بنيييياء قيمهييييا وسييييلوكياتها بشييييكل يحييييدد شخصيييييتها المميييييزة  ؛هويتهييييا وشخصيييييتها

(hatman and Jehn, 1994Schachter, 2005; C .) تياث عليى وجيود تيأثير واضيح وقيد اتفيق أغلبيية الكم
السيلوك ار مرجعيي ييوجههم التخياذ القيرار و عليهيا ك طي االعتميادلتلك القيم المشيتركة عليى أفيراد التنظييم مين خيالل 

التنظيييم لرؤييية ورسييالة تسيياهم فييي تكييوين فهييم واضييح وسييائد بييين أفييراد كمييا يييرى إخييرون أنهييا ، التنظيمييي المناسييب
 سبيل المثيال: على (المنظمة ومن ثم تحديد األهداف المنسجمة مع تلك الرسالة ووسائل تحقيقها ومعايير قياسها.

Tsui et al., 2006; Pizam, 2020.)  ( 2004) ويؤكيد Carmeli and Tishler أن تيوافر الميوارد غيير
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الملموسة ومن أهمها الثقافية التنظيميية القويية يسيهم بشيكل كبيير فيي بنياء المزاييا التنافسيية بشيكل أكبير مين الميوارد 
 الملموسة.  

وعليييييه تصييييبح شييييرطًا لتحقيييييق النجيييياح  ،ووفقييييًا لنظرييييية الثقافيييية التنظيمييييية ف نهييييا تسييييهم فييييي تشييييكيل سييييلوك األفييييراد
(Mengand Berger, 2019).  ،متيى تيوافرت -تيؤثر الثقافية التنظيميية بشيكل إيجيابي  نولكيلييس ذليك فحسيب

 لمنشيييأة ومسيييتوى اإلبيييداعملين ومسيييتوى ارتبييياطهم وانتميييائهم لفيييي درجييية رضيييا العيييا -الظيييروف والعواميييل المناسيييبة
)Meng and Berger, 2019 2017القريوتي والفريح ،؛; Wei, 2019Yao and ). 

للتغييرات البيئيية واليتحكم  االسيتجابةلقيدرة المنظمية عليى  التنظيميية أن تكيون معوقياً من جانب إخر، يمكن للثقافية  و 
(.  وعلى ذليك يبيرف 2017ريوتي والفريح، القفي سلوكيات األفراد بالشكل المؤمل وارتفاع مستوى ضغوط العمل )

التحيوالت اإليجابيية دور المنظمة بخلق قيم وقواعد وعيادات تتحيرك مين حولهيا كيل الجهيود التيي تسيهم فيي إحيدا  
 وتحقيق التغيير المنشود في ضوء إستراتيجية المنشأة ورفع مستوى األداء.

وصييول أو االتفيياق وقيد طييور البياحثون مقيياييس متعييددة للثقافية التنظيمييية نظييرًا لتعيدد مكوناتهييا وأوجههييا وصيعوبة ال
كثرهييا انتشييارًا هييي نمييوذج دينسيييون وتشييير األدبييييات السييابقة إلييى أن أهييم هييذه المقييياييس وا علييى تعريييت مشييترك.

(DOCS( )Denison, 1990 ،) مقيييا  مخييزون الثقافيية التنظيمييية )وOCI( )Cooke and Lafferty, 
خيييرًا نمييوذج سييمات أو ، وأ(Cameron and Quinn, 2011) (CVMنمييوذج القيييم التنافسييية )و ، (1983

 (.  OCP( )O’Reilly et al., 1991مالمح الثقافة التنظيمية )

 ،رواجيًا واهتماميًا مين الدارسيين Organizational Culture Profileولقيد القيى نميوذج مالميح الثقافية التنظيميية 
 ,.O’Reilly et al) قيام إذ ؛(Bavik, 2016خاصية فيي الدراسيات التيي بحثيت فيي قطياع السيياحة والترفييه )

 :هي ،أبعاد 6بتطوير مقيا  تضمن  (1991-2014

فيييي البيئييية الخارجيييية والتكييييت ميييع للمتغييييرات  االسيييتجابةقيييدرة المنظمييية عليييى  ليييىإتشيييير  :القددددرل علدددى التكيددد 
 (.  ;2019Allison, 2019)العولقي، المستجدات في عصر يتميز بالسرعة ودرجة المنافسة العالية 

فيييي مجموعيييات عميييل مترابطييية تتفاعيييل ميييع بعضيييها  واالنيييدماجالعميييل بيييروح الفرييييق الواحيييد  : يشيييير اليييىالتعددداو  
 (.Kucharska and Bedford, 2020) وتتضافر جهودها بشكل منظم لتحقيق أهداف المنظمة

الحاجيية المتزايييدة للمنظمييات للتعييرف علييى أذواق العمييالء وميييولهم ميين أجييل ضييمان البقيياء : التوجدده نحددو العميدد 
ل جميع المعلوميات عين متطلبيات العمييل الحاليية والمسيتقبلية و واالستمرار، أعطى العميل أولويية قصيوى مين خيال

  Aydin and Ceylan, 2011).) والرقبات لهذه المتطلبات االستجابةبعد ذلك 
ولييس الطيرق والعملييات التيي ييتم تشير إلى تركيز المنظمة على تحقيق األهيداف المرسيومة   النتائج:التوجه نحو  

يوصيل إلييى األهييداف .  فييأفراد التنظيييم ليديهم التييزام مشييترك االهتمييام بالمخرجياتبهيا تحقيييق األهييداف، عين طريييق 
 (.2005)محمود، 
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وجود عاملين فيي المنظمية عليى إدراك ووعيي باستكشياف البيدائل وتقيديم تفسييرات لميا وتعني :  ي االهتمام بالتفاص
يواجهونييه وفييي لييل وجييود حاجيية ملحيية لييديهم إلنجيياف المهييام بييأعلى درجييات الدقيية ميين خييالل إعطيياء أهمييية ألدق 

 (.Verbeeten and Speklé, 2015) وعليه ترك فرصة ضئيلة جدًا لوقوع األخطاء أثناء التنفيذالتفاصيل 
ميين أحييد الخصييائص الممارسييات األخالقييية والتييزام أفييراد التنظيييم بجوانييب األمانيية فييي العمييل  تشييير الييى األمانددة:

ر يسترشيييد بهيييا العييياملون فيييي اتخييياذ القيييرارات ييثقافييية التنظيميييية، وهيييذا يعنيييي وجيييود قييييم ومعيييالالهامييية واألساسيييية ل
 (.Chatman et al., 2014)التنظيمية  

 وأبعادهالتوجه الريادي  
ميين خييالل  االقتصيياديفميين البيياحثين ميين ركييز علييى المفهييوم  م كثييير ميين المفيياهيم لوصييف الريييادة؛لقييد تييم اسييتخدا
بينيوا أن األنشيطة الرياديية هيي  وبياحثون إخيرون (، Casson, 1982الرشييد للميوارد ) واالسيتغاللخلق الوليائف 

(.  أميا Herron and Sapienza 1992; Reynolds, 1992) االجتمادييةنتياج للظيروف البنيويية والعواميل 
ييادة فيي ضيوء للريادة فانطلقت من مفهوم أنه ال يمكن تحلييل واقيع الر  االجتماعيالدراسات التي ركزت على النوع 

وهياكيل تنظيميية مختلفية عين الرجيل  اسيتراتيجياتالميرأة تتبنيى فيي عملهيا الرييادي   ذليك أن  المنظور الذكوري فقط؛
(Bird and Brush, 2002; Nikou et al, 2019 .) 

ويتفييق البييياحثون علييى الرييييادة كييأداة أساسيييية للنمييو االقتصيييادي وخلييق الوليييائف وتنمييية اإلبيييداع واالبتكييار فيييي أي 
اكتشياف الفيرص وحشيد درة عليى استشيراف و مختلفة مين الغميوض والمخياطرة وتيوافر قيمجتمع، مع مواجهة أشكال  

من ثم اتخاذ القيرارات المناسيبة لتحوييل الفكيرة و ما تحتاجه الفكرة الجديدة من موارد مختلفة كالوقت والمال والجهد، 
 (.  Kuratko, 2016لمنتج أو خدمة )

ت السييابقة علييى السييمات والخصييائص الفردييية التييي تميييز رواد وعلييى الييرغم ميين اهتمييام وتركيييز العديييد ميين األدبيييا
واليذي يركيز عليى  ،األعمال عن غيرهم، فقد ألهرت الدراسات الحديثة اهتماميًا بيالمفهوم الرييادي داخيل المنظميات

المفهييوم الريييادي داخييل فيي ن وبصييورة أخييرى  .الكيفييية التييي يييتم فيهييا تنفيييذ وتطبيييق ريييادة األعمييال داخييل المنظميية
منظمة هو العملييات التيي تهيدف البتكيار واقتنياص الفيرص المتاحية فيي البيئية الخارجيية لتقيديم الجدييد ميع القيدرة ال

 (.  Wang, 2008; Tang et al., 2020المخاطرة بدرجة معينة ) األخذ بعلى 

إليى أن التوجيه الرييادي  Miller (1983وتشتمل رييادة األعميال عليى مجموعية مين األبعياد والخصيائص، وأشيار )
األخيييذ بالمخيياطرة.  وقيييد اعتمييدت الكثيييير مييين واالسييتباقية و  االبتكييار :هيييياخييل المنظميييات يتسييم بثالثييية أبعيياد، د

 ،الدراسات العربية واألجنبية على هذه األبعاد الثالثية كمقييا  لرييادة األعميال داخيل المنظمية )السيعدي والخفياجي
   (.;Basco et al.2019 ،Rigtering et al., 2017; Wales, 2019; Rauch et al., 2009 ؛ 2013

تطييوير منتجييات وخييدمات تقييديم منتجييات أو خييدمات جديييدة، و  يشييير االبتكييار إلييى قييدرة المنظميية علييىو : االبتكددار
األنشييطة تضييمن القييدرة علييى االبتكييار فييي ديات التييي تواجههييا المنظميية، كمييا يمييع تقييديم حلييول مبتكييرة للتحيي ،قائميية

 Lumpkin andوالعملييات والسياسيات والينظم اإلداريية مين أجيل الحصيول عليى مركيز قييادي أميام المنافسيين )
Dess, 1996; Kenny and Reedy, 2006; Singh et al., 2019;).  وتتصيل عمليية االبتكيار بالثقافية
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مير اليذي يفيرض عليى المنظميات العميل بحيث يمكن لألخيرة أن تخلق بيئة مالئمة لعملية االبتكيار، األ  ؛التنظيمية
فييز هم فييي بنيياء بيئيية عمييل تحوكية التييي تشييجع علييى االبتكييار وتسييعلييى بنيياء وتعزيييز القيييم والعييادات واألنميياط السييل

 ; Wang et al., 2010عييدم الخشييية ميين طييرح األفكييار غييير المألوفييةعلييى اكتشيياف الجديييد والتجريييب، و 
Krishnakumar, 2017)2013 ،السعدي والخفاجي ؛  .) 

أن دعيم وتبنيي االبتكيار والبحيث عين  Talay et al. (2014) Zhang (2018) كيل مين وفي هذا اإلطيار ييرى 
ويسيياعد علييى التكيييت  ،أسيياليب جديييدة فييي كييل جوانييب العمييل يعييد مصييدرًا للبقيياء والمحافظيية علييى الميييزة التنافسييية

 واالستجابة للتغيرات السريعة في البيئة الخارجية.

 Filser) المنافسينة قبل طالق منتجات وخدمات جديدإيعكس هذا البعد قدرة المنظمة على تطوير و و :  االستباقية
et al., 2014; Anderson et al., 2015) وتعيرفف. كميا يرتكيز عليى استشيراف المسيتقبل واكتشياف الفيرص 

يحمليه المسيتقبل مين توجهيات  وعيدم انتظيار لهيور ميا ،احتياجات ورقبيات العميالء غيير المنظيورة بشيكل اسيتباقي
ذليك أن استشيعار تلييك  (،Rauch et al., 2009التوجهيات )القييام بعيد ذليك بيرد فعيل لمواجهية تليك ، و جدييدة

لهييا فييي الوقييت المناسييب وطرحهييا كمنتجييات وخييدمات قبييل المنافسييين يسييهم فييي  واالسييتجابةاالحتياجييات والرقبييات 
ن ميين تحسييين مؤشييرات األداء للمنظميية.  وقييد مكّ  والييذي بييدوره سيييم  ،بنيياء ميييزة تنافسييية وتحقيييق حصيية سييوقية أكبيير

تعقييدات وصيعوبات بيئية األعميال سيريعة التغيير  ةسات السابقة أن ثقافة المنظمة وممارساتها لمواجهيألهرت الدرا
المنظميية باكتشيياف وتقييييم واسييتثمار الفييرص بشييكل اسييتباقي  ميين خاللهيياتيؤثر بشييكل واضييح فييي الكيفييية التييي تقييوم 

(Brettel et al., 2015;Basco et al., 2019; وهييذا بييدوره يبييرف ضييرورة تعزيييز القيييم والمعتقييدات )
 والسلوكيات التي تشجع على االستباقية.  

يتضيييمن هيييذا البعيييد القيييدرة والرقبييية فيييي المجاففييية بيييدخول أسيييواق جدييييدة أو تطيييوير منتجيييات : و األخدددا بالمرددداطرل
 Lumpkin andلمحتملة )وخدمات ذات طابع غير مألوف في لل عدم التأكد وصعوبة التنبؤ بالنتائج واآلثار ا

Dess, 1996;Rigtering et al., 2017; Basco et al., 2019).  كميا أن األخيذ بالمخياطرة يتضيمن
بييل وربمييا حصييول  ،تخصيييص مييوارد كبيييرة للييدخول فييي فييرص متاحيية مييع عييدم التأكييد ميين تحقيييق النتييائج المرجييوة

 متوقعة.خسائر كبيرة أو غير 
 أداء المنظمة وأبعاده

ام التيي تقيوم بهيا، يعد األداء من المفاهيم األساسية بالنسبة لمنظمات األعمال على اختالف طبيعة األنشطة والمه
وعليييى اليييرغم مييين كثيييرة ، ذات أهميييية بالغييية فيييي اسيييتمرار وبقييياء المنظمييية إذ أن النتيييائج التيييي تيييتمخء عييين األداء

البحيو  والدراسيات التيي تناوليت مفهيوم األداء، إال أنيهم ليم يييتم االتفياق حيول مفهيوم محيدد ليألداء، وغالبيا ميا يكميين 
المعايير المستخدمة من قبلهم في قيا  األداء. وعلى الرغم من تباين اتجاهيات الخالف في تنوع وتعدد واختالف 

الباحثين حول تحديد مفهوم األداء، إال أنهم يتفقون على أنهم انعكا  إلمكانيية المنظمية فيي تحقييق ميا تصيبوا إلييه 
يعبيير عيين مخرجييات  كمييايعبيير عيين النتييائج التييي ترغييب المنظميية فيهييا وتسييعى إلييى تحقيقهييا،  فيياألداء ،ميين أهييداف

، وهييو النتيجيية النهائييية لنشيياط (2019)العييولقي،نتييائج أنشييطة األعمييال التييي تييم تنفيييذها خييالل فتييرة فمنييية محييددة 
 ,Wheelenالمنظمية وهيو انعكييا  لكيفيية اسييتخدام المنظمية لمواردهيا المالييية والبشيرية لغييرض تحقييق أهييدافها )
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Hunger, Hoffman & Bamford,2015 .)عبير عين نتيائج نشياط واسيتثمارات المنظمية خيالل فتيرة ي واألداء
 .Hoque,2018)فمنية معينة )

ويختلف الباحثون في تحديد أبعاد األداء وطرق قياسها، منها على سيبيل المثيال، مقياييس األداء الميالي، وميدخل  
المنظميية إلييى قيييا  القيييا  المقييارن، ومييدخل بطاقيية األداء المتييوافن، وفييي كييل األحييوال تهييدف عملييية قيييا  أداء 

النتائج المتحققة من تنفييذ أعميال المنظمية ومقارنية هيذه النتيائج باألهيداف المخطيط لهيا مين قبيل، وذليك للتأكيد مين 
 كفاءة التنفيذ والوقوف على الصعوبات التي تواجهها والتوصية بكيفيية العميل عليى إفالتهيا تفادييا لألخطياء مسيتقبالً 

(Wheelen et al., 2015). 

تتمثيل فيي إجميالي  في الدراسة الحالية ثالثية مقياييس ذاتيية )إدراكيية( المنظمة أداءوقد استخدم الباحثين في قيا  
مقارنة بالمنافسين، وإنتاجية المولفين مقارنة بالمنافسيين، ونسيبة العائيد عليى األصيول مقارنية بالمنافسيين.   رباحاأل

ميين خييالل مقارنيية أداء منظميية مييا  Benchmarking علييى مييدخل القيييا  المقييارن وذلييك ميين خييالل االعتميياد 
 بمنظمات أخرى في نفس الصناعة.  

 الثقافة التنظيمية والتوجه الريادي  
وفي سيياق تحدييد طبيعية العالقية بيين الثقافية التنظيميية وأبعياد الرييادة، أشيارت الدراسيات إليى أن الثقافية التنظيميية 

(، وعليى Engelen et al., 2013تمثيل أحيد أهيم المرتكيزات التيي تيدعم وتعيزف األبعياد الرياديية فيي المنظميات )
التنظيمية موردًا استراتيجيًا يممكّ ن من بناء مزايا تنافسية تفوق المنافسيين مين خيالل دعيم األنشيطة ذلك، تعد الثقافة  

 (.  Zahra et al., 2004الريادية، وبشكل مستدام )

وجيود عالقية إيجابيية قويية بيين ثقيافتي  إليى Engelen (2010) Brettel et al. (2015) وقيد توصيلت دراسيتا
واالسيتباقية واألخيذ بالمخياطر(، وهيذا بيدوره يؤكيد قيوة تيأثير  االبتكيار)الثالثية اإلبداع والسوق وأبعياد رييادة األعميال 

االهتمام بالعوامل الخارجية فيي بيئية األعميال عليى التوجهيات واألبعياد الرياديية، وفيي المقابيل وجيود ثقافية تتمحيور 
لعوامل الداخلية يسهم في حصول تأثير عكسي وسلبي على االهتميام باألبعياد الرياديية مين اسيتباقي وابتكيار على ا

مين أن  Brettel et al., (2015)(.  وهيذا ميا بينتيه دراسية Deshpandé et al., 1993) واألخيذ بالمخياطرة
تكار واالسيتباقية واألخيذ بالمخياطر(. الدراسية )االب الثقافة التنظيمية الهرمية تؤثر بشكل سلبي على األبعاد الريادية

ذاتهييا توصييلت كييذلك إلييى أن ثقافيية الجماعيية لهييا أثيير إيجييابي فييي رقبيية المنظميية فييي تبنييي وإحييدا  أسيياليب جديييدة 
وغير مألوفية ميع االسيتباقية بتقيديم منتجيات وخيدمات قبيل المنافسيين واتخياذ خطيوات جريئية فيي منتجيات وخيدمات 

ذلييك أن روح الفريييق والعالقييات اإلنسييانية ودرجيية الثقيية العالييية التييي تميييز ثقافيية الجماعيية غييير مضييمونة النجيياح؛ 
تشجع على تقاسم المعرفة وتشاركها، األمر الذي يساعد عليى تعزييز االبتكيار واستشيعار حاجيات ورقبيات العمييل 

 Kim وألهييييرت دراسيييية(.  2015اآلنييييية والمسييييتقبلية واالسييييتجابة لهييييا بتطييييوير وطييييرح المنييييتج والخدميييية )داهيييي ، 
أن المرونة وتمكين العاملين والتوجه نحو النتائج أكثر خصائص الثقافة التنظيمية تأثيرا في تعزيز أبعياد   2010))

الريادة، إال أن النتائج التفصيلية بينت بوجود تيأثير معنيوي إيجيابي بيين ثقافية التوجيه نحيو النتيائج وبعيدي االبتكيار 

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .306-264(، ص 2021ديسمبر ، )2، العدد 21المجلد  (JAAUTH) وآخرون                 محمد الشقاوى
  

273 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

 وفيييادة االسييتقالليةية، ويشييير البحييث أن تمكييين العيياملين والمخيياطرة، بينمييا ال يوجييد إي تييأثير علييى بعييد االسييتباق
 تسهم في تبني المنظمة للمخاطرة واالبتكار.  

مقييا  القييم التنافسيية اليذي طيوره  Cherchem (2017)وفي بيئة الشركات العائلية وعائالت األعميال اسيتخدم 
(Cameron and Quinn, 2011لبيان أثر الثقافة التنظيمية على تعزيز )  واستدامة األبعاد الرياديية ) االبتكيار

واالستباقية واألخذ بالمخاطر( في لل وجود مشاركة أجيال العائلة كمتغير وسيط، وتوصل إلى أن ثقافة الجماعة 
تؤثر بشكل إيجابي في األبعاد الريادية حين يشارك في إدارة وتنظيم الشيركة العائليية جييل واحيد فقيط، كميا أوضيح 

مية تعزف من الدور اإليجابي للريادة عندما تشيارك فيي اإلدارة أجييال متعيددة مين العائلية، نظيرًا ألن أن الثقافة الهر 
الثقافة الهرمية تعمل على وضع إطيار حوكمية إلدارة التعقييدات والعالقيات المتشيابكة للشيركات العائليية التيي تيدار 

باقية واألخيذ بالمخياطر والقيدرة عليى مواجهية عن طريق أجييال متعيددة، مميا يضيمن اسيتمرار تبنيي االبتكيار واالسيت
Ling et al. (2020 )متطلبات التغيير الدائمية فيي البيئية الخارجيية.  وبهيذا الصيدد أيضيًا، ألهيرت نتيائج دراسية 

ثقافية التركييز عليى العواميل الخارجيية وثقافية  وجود تأثير معنوي مباشر ألبعياد الثقافية التظيميية )ثقافية الالمركزيية،
م باألهداف القصيرة المدى( على التوجهات الريادية في منظمات األعمال في المكسييك، فيي حيين ليم يكين االهتما

لثقافيية االهتمييام باألهييداف طويليية المييدى وثقافيية الجماعيية أي تييأثير فييي تعزيييز تبنييي المنظميية للريييادة، كمييا بينييت 
 الثقافة التنظيمية والتوجهات الريادية. النتائج أيضًا أن التخطيط االستراتيجي يقوم بدور معدل للعالقة بين

أن ثقافية اليتعلم التنظيميي لهيا تيأثير قيوي ومباشير عليى كيل مين  ,.Škerlavaj et al( 2010) وقيد كشيف دراسية
الثقافية التنظيميية  أن   Avlonitis and Salavou 2007))االبتكيار الفنيي واإلداري.  فيي حيين أشيارت دراسية 

وفيي السيياق نفسيه   .المرتكزة على العدائية في دخيول األسيواق أكثير قيدرة عليى االبتكيار مين المنظميات المتحفظية
تيأثير إيجيابي للثقافية التنظيميية عليى تعزييز االبتكيار،  وجيود Jaskyte and Dressler (2004) دت دراسيةأكي

كميييا بينيييت أن فييييادة مسيييتوى اإلبيييداع واالبتكيييار فيييي المنظميييات يتطليييب تيييوفير مسييياحة كبييييرة مييين الحريييية للعييياملين 
راع واالسيتقرار والتيرابط ال يعيزف للتجريب واقتناص الفرص، في حين أن وجود قيم مشتركة تركيز عليى تجنيب الصي

 قدرات المنظمة على االبتكار والتميز. 

 األبعاد الريادية وأداء المنظمة 
عدد من الدراسيات أن تيوافر األبعياد الرياديية يسيهم فيي تحسيين أداء المنشيأة، وألهيرت نتيائج هيذه الدراسيات   تأكد

 ,.Covin et alكيل مين: نميو المبيعيات، كدراسية  األثر اإليجابي لوجود توجهات رياديية قويية فيي المنظمية عليى
 كدراسية، والثقية التنظيميية وااللتيزام التنظيميي، Baker and Sinkula, (2009)(، والربحيية، كدراسية (2006

De Clercq et al., (2010). 

وعلى الرغم من اتفياق أغليب البياحثين عليى اليدور اإليجيابي اليذي تسيهم بيه التوجهيات واألبعياد الرياديية فيي تعزييز 
تأثير نمط ونوع البيئة التنظيمية التي تعميل  Rauch et al, (2009)وتحسين أداء المنشآت، فقد ألهرت دراسة 

ارسية األبعياد الرياديية ييؤثر بشيكل أقيوى عليى أداء بها المنشأة على تلك العالقة؛ حيث خلصت الدراسة إلى أن مم
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المنشيآت التيي تعميل فيي بيئية تنافسيية حيادة وعدائيية، وفييي ليل ليروف البيئية غيير المسيتقرة وسيريعة التغيير. كمييا 
 عدم وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتوجهات الريادية على أداء المنظمة.    Gao et al., (2018)   بينت دراسة

واالسيتباقية  )االبتكاروجود تأثير إيجابي بين األبعاد الريادية  ىإل Basco et al. (2019)دراسة كذلك توصلت 
واألخييذ بالمخيياطر( ومسييتوى األداء فييي المنظمييات الصييغيرة والمتوسييطة فييي كييل ميين الصييين والمكسيييك وأسييبانيا، 

ين اليييدول اليييثال  محيييل الدراسييية، فبمعيييد األخيييذ وبينيييت الدراسييية أن هيييذه األبعييياد ال تحميييل نفيييس األهميييية والتيييأثير بييي
بالمخاطرة هو األقيل أهميية وتيأثيرًا فيي بيئية األعميال فيي الصيين، فيي حيين أن االسيتباقية تقيوم باليدور األقيل تيأثيرًا 
فييي السييلوك الريييادي فييي البيئيية المكسيييكية. أمييا بيئيية األعمييال فييي أسييبانيا فجيياءت النتييائج مؤكييدًة وجييود تييوافن فييي 

وأهمية االبتكار واالستباقية واألخذ بالمخاطر في تعزيز وممارسة السلوك الريادي. وتأكدت مثيل هيذه النتيائج تأثير  
في دراسة أجريت على عينة من البنوك األردنية؛ حيث بينت وجود تفاوت في درجية تيأثير األبعياد الرياديية الثالثية 

ثر أهمية وتأثيرًا في تفسير أداء البنوك األردنيية )السيعدي في تفسير األداء، حيث إن االبتكار واالستباقية هما األك
معنييوي إيجيييابي لبعيييدي  تيييأثيروجييود  (2017المنسيييي )(. وفيييي اإلتجيياه نفسيييه أوضييحت دراسييية 2013والخييواجي، 
واالستباقية على مستوى أداء البنوك السعودية، في حين لم يكن لبعد المخياطرة أثير عليى تحسيين مسيتوى   االبتكار
حول األبعاد الريادية وأداء المنظمية ممتميثاًل فيي الربحيية  Soininen et al. (2012) ك.  وكانت دراسةتلك البنو 

والنمو، وبينت عدم وجود عالقة إيجابيية بيين التوجهيات الرياديية وأداء المنظمية فيي الشيركات المتوسيطة والصيغيرة 
عيدم وجيود عالقية موجبية معنويية بيين  Runyan et al., (2008) الفنلندية. وفيي االتجياه نفسيه أوضيحت دراسية

 بعد االبتكار واالستباقية واألخذ بالمخاطر وبين أداء المنظمة.  

أن تييوافر األبعياد الرياديية )االبتكيار واالسييتباقية واألخيذ بالمخياطر( يييؤدي  ,.Lee et al (2019)وبينيت دراسية 
أن تبنييي المرونيية اإلسييتراتيجية  (2019العييولقي )ثمار. وألهييرت دراسيية لتحسييين الربحييية وفيييادة العائييد علييى االسييت

فييي البنييوك اليمنييية يييؤدي إلييى تحسييين ربحييية البنييوك ونمييو حصييتها السييوقية، كمييا أن األبعيياد الريادييية تييؤدي دورًا 
 أن Smart and Conant (1994)دراسية  وسييطًا فيي تعزييز هيذه العالقية. ومين أهيم النتيائج التيي توصيلت لهيا

التوجهات الريادية تؤثر إيجابيًا في أداء المنظمة ممتمثاًل في تحسين كل من التدفقات النقدية وكفاءة إدارة التكاليت 
إليى أن تبنيي المنظمية ألبعياد  Richard et al., (2009)وصيافي اليدخل وإجميالي المبيعيات.  وأشيارت دراسية 
طر( إلى تحسين أدائهيا مميثاًل فيي العائيد عليى األصيول والعائيد التوجه الريادي )االبتكار واالستباقية واألخذ بالمخا

 Alegre and وتوصيلت دراسية عليى حقيوق الملكيية، كميا أن خصيائص الرؤسياء التنفييذين تعيزف هيذه العالقية.
Chiva, (2013)  أن توسيييط خصييائص المنظميية المتعلميية )تشييجيع الحييوار واالستفسييار، ربييط المنظميية بالبيئيية

 الخارجية، التجريب والمشاركة في صنع القرار( يساهم في تقوية وتحسين العالقة بين التوجه الريادي واألداء.  

 وأداء المنظمةوالتوجه الريادي  الثقافة التنظيمية 
مراجعية ألهيم الجوانيب التيي تناولتهيا دراسيات الثقافية واألداء ميع التنبييه إليى  Sackmann )2011( دراسة قدمت

الحاجة إلى إضفاء مزيد من التركيز على استخدام مقاييس موحدة أو متشابهة أثنياء دراسية عالقية الثقافية بياألداء. 
، وتبيين مين 2009-2000ن دراسية فيي عيدد مين اليدوريات العلميية خيالل الفتيرة مي 55وقد تناولت هذه المراجعية 
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نتائج هذه الدراسات االختالفات في درجة التأثير اإليجابي للثقافة على األداء، مع تقيديم صيورة واضيحة عين تنيوع 
العوامل التي تم دراستها إلى جانب الثقافة التنظيمية مثل نميط القييادة، وتطيوير المنتجيات الجدييدة، وإدارة الجيودة، 

اريع المشيتركة.  كمييا أوضيحت الباحثية أن تليك الدراسيات بينييت أن الثقافية قيد تيؤثر علييى واليدمج واالسيتحواذ والمشي
 أو بوصفها متغير وسيط أو معدل.  وبشكل غير مباشر األداء مباشرة  

التيي أجروهيا عليى عيدد مين الشيركات المتوسيطة  Ogbonna and Harris )(2000 وقيد كشيفت نتيائج دراسية
عييين وجيييود ارتباطيييات إيجابيييية ذات داللييية إحصيييائية بيييين مقييياييس الثقافييية التنظيميييية  والكبييييرة فيييي المملكييية المتحيييدة

، الثقافيية البيروقراطييية والثقافيية األسييرية( وبييين االبتكارييية)الثقافيية التنافسييية، الثقافيية  المسييتخدمة فييي الدراسيية األربعيية
جراؤهيا عليى عينية مين التيي تيم إ  ,Dadzie Winston and Dadzie)2012) األداء التنظيميي.  أميا دراسية

شييركة بالعاصييمة الغانييية أكييرا فقييد توصييلت أن العالقيية بييين الثقافيية التنظيمييية واألداء التنظيمييي تتوقييف علييى  184
غيير أن  نوع الثقافة السائدة في المنظمة، وأن ثقافة السيوق وثقافية الجماعية تيرتبط بشيكل مباشير بيأداء المنظميات،

 .Calciolari et al) فييي حييين أبييرفت دراسييةا تييأثير مباشيير علييى األداء. الثقافيية الهرمييية واإلبدادييية ليييس لهيي
وجييود  2019وجييود عالقيية إيجابييية بييين الثقافيية الهرمييية واألداء المييالي.  بينمييا بينييت دراسيية أبييو المكييارم،  )2018

 عالقة معنوية إيجابية بين القيم التنظيمية السائدة وعملية تطوير األداء في قطاع االتصاالت بمصر.

ييز بالعميل بيروح الفرييق وتمكيين أن وجود ثقافية تنظيميية تتمWilderom et al., (2012) كما أوضحت دراسة  
العاملين واالهتمام بالمورد البشري داخل المنظمة ساعدت على تحسين أداء البنوك الهولندية.  وفي السيياق نفسيه 

إليى وجيود عالقية إيجابيية بيين أبعياد الثقافية التنظيميية )القيدرة  Xenikou, and Simosi (2006) بينيت دراسية
 .Yang et alائج( ومسيتوى أداء المؤسسيات الماليية فيي اليونيان.  وأكيدت دراسية على التكيت والتوجيه نحيو النتي

أن الثقافة التنظيمية تتوسيط العالقية بيين مشياركة العمييل وتحسيين مسيتوى أداء عمليية تطيوير المنتجيات   (2020)
 الجديدة. 

وبناء عليه، نجد أن العالقة بين الثقافة التنظيمية واألداء كميا بيي ن عيدد مين الدراسيات تكيون إيجابيية فقيط فيي ليل 
واءمية بيين اإلسيتراتيجية والهيكيل التنظيميي وعيدد مين الميوارد توافر عدد مين المقوميات التنظيميية ومقيدار درجية الم

)Quinn ( وتؤيد هذا الرأي دراستا Joseph and Kibera,2019., 1994;et alBennettالتنظيمية األخرى )
and Cameron,1983; Alvesson,2002),  اللتيييان اكتشيييفتا أن قيييياث التيييوافن بيييين الثقافيييات المتنوعييية

وعناصرها المختلفة داخل التنظيم يؤثر على األداء التنظيمي بشكل سلبي، وأن من الدعائم األساسيية لتحقييق أثير 
 إلييىإضييافة  إيجييابي للثقافيية التنظيمييية علييى األداء وجييود قيييم وسييلوكيات تنظيمييية يييؤمن بهييا معظييم أفييراد المنظميية.

أهمية عمل مزيد من الدراسيات لتوضييح تيأثير الثقافية التنظيميية عليى أداء المنشيآت فيي  Taylor, (2014تأكيد )
لل وجود متغير وسيط؛ من أجل رسم صورة أكثر شمولية لهذه العالقة، ولمعرفة مدى تأثير الظروف التي تعميل 

 ذه العالقةبها المنظمات والمتغيرات التنظيمية المختلفة في التأثير على ه

التوجييه  أبعييادايجييابي للثقافيية التنظيمييية فييي تعزيييز  تييأثيروجييود وعليييه وبمراجعيية األدبيييات والدراسييات السييابقة، تبييين 
 ;2010;Brettel et al., 2015 (,Engelen, 2010; Kim )االبتكيار، والمبيادرة، والمخياطرة( الرييادي
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Cherchem, 2017; Ling et al., 2020 .) وفيي الوقيت نفسيه تؤكيد نتيائج الدراسيات السيابقة وجيود تياثير
 ,Smart and Conant) اإلعمييالايجييابي مباشيير البعيياد التوجييه الريييادي فييي تعزيييز مسييتوى اداء منظمييات 

1994; Richard, 2009;Basco et al., 2019; Lee et al., 2019  ،2013السيعدي والخيواجي 
يمكيين القييول بييان التوجييه الريييادي يلعييب دور الوسيييط فييي العالقيية بييين  (. وبييذلك2019العييولقي،  2017المنسييي، 

 الثقافة التنظيمية وأداء منظمة األعمال.

 رضيات الدراسةف 
بناء على مشيكلة البحيث وأهدافيه وفيي ضيوء ميا تيم عرضيه فيي الدراسيات السيابقة واإلطيار النظيري، تميت صيياغة 

 :كالتاليفروض الدراسة 

داللييية إحصيييائية بيييين الثقافييية التنظيميييية واالبتكيييار )كبعيييد مييين أبعييياد رييييادة  ويوجيييد تيييأثير مباشييير ذ الفدددرأل األو :
 .ت محل الدراسةآالمنشاألعمال( في 

دالليية إحصييائية بييين الثقافيية التنظيمييية واألخييذ بالمخيياطرة )كبعييد ميين أبعيياد  ويوجييد تييأثير مباشيير ذ الفددرأل الثدداني:
 .ت محل الدراسةآالمنشريادة األعمال( في 

ظيمييية واالسييتباقية )كبعييد ميين أبعيياد ريييادة ندالليية إحصييائية بييين الثقافيية الت ويوجييد تييأثير مباشيير ذ الفددرأل الثالدد :
 .ت محل الدراسةآالمنشاألعمال( في 

ت آلمنشيوأداء ابين االبتكار )كبعد من أبعاد رييادة األعميال(  تأثير مباشر ذو داللة إحصائيةيوجد   الفرأل الرابع:
 .السياحية محل الدراسة

بالمخيياطرة )كبعييد ميين أبعيياد ريييادة األعمييال(  بييين األخييذ تييأثير مباشيير ذو دالليية إحصييائيةيوجييد  الفددرأل الرددام :
 السياحية محل الدراسة.ت آوأداء المنش

وأداء بييين االسييتباقية )كبعييد ميين أبعيياد ريييادة األعمييال(  تييأثير مباشيير ذو دالليية إحصييائيةيوجييد  الفددرأل السدداد :
 .السياحية محل الدراسةت آالمنش

ت السيياحية محيل آوأداء المنشيبيين الثقافية التنظيميية  داللية إحصيائية  ومباشير ذغيير  تيأثير  يوجد    الفرأل السابع:
 .من خالل ريادة األعمال بوصفها متغيرًا وسيطاً الدراسة 

 منهجية الدراسة 
في األبحيا  اإلنسيانية، وذليك بغيرض وصيف الخصيائص  التحليلي تعتمد هذه الدراسة على اتباع المنهج الوصفي

والمتغيييرات الخاصيية بمشييكلة الدراسيية، إضييافة إلييى اسييتخدام الميينهج السييببي بهييدف تحديييد التييأثير المباشيير وغييير 
محيل الدراسية )الفنيادق وشيركات السيياحة بالمنطقية الشيرقية للمملكية المنشيآت  المباشر بيين الثقافية التنظيميية وأداء

 السعودية( من خالل أبعاد ريادة األعمال كمتغير وسيط.العربية 
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 البح  وعينتهمجتمع 
يشييمل مجتمييع الدراسيية حصييرًا شيياماًل لكييل الفنييادق والوحييدات السييكنية الفندقييية ووكيياالت السييفر والسييياحة صييغيرة 

فيي المنطقية الشيرقية بالمملكية العربيية السيعودية، والتييي عميال الرتباطهيا الوثييق برييادة األالحجيم ومتوسيطة الحجيم 
. 2018فندفًا ووحدة سكنية ووكالة سفر وفقًا لإلحصاءات الرسمية ألمانة المنطقة الشرقية لعام   684يبلغ عددها  

جابية ألن لديها القدرة والكفياءة التيي تمكنهيا مين اإل، بالمستويات اإلدارية المسئولينتم استهداف عينة عشوائية من  
 . االستبيانعن أسئلة 

(. أسفرت عملية جمع البيانات عن الحصول على 684استمارات *  2استمارة استقصاء ) 1368تم إرسال عدد 
 االسييتبياناتاسييتمارات لييم تمسييتكمل ميين بعييء األفييراد، وبهييذا أصييبحت  10اسييتمارة، حيييث تييم اسييتبعاد عييدد  400

( مناسييب 390%. وحجييم العينيية )29نسييبة اسييتجابة يقتييرث ميين، وهييي مييا يمثييل اسييتبانة 390الصييالحة للتحليييل 
وكييييافي لتحليييييل بيانييييات الدراسيييية كمييييا سيييييتم توضيييييحه الحقييييًا فييييي التحليييييل األولييييي للبيانييييات. وتتمثييييل الخصييييائص 

% ميين  70% نسيياء،  5بينمييا فقييط  ،% ميين عينيية الدراسيية ذكييور 95الديموغرافييية لعينيية الدراسيية فييي أن حييوالي 
% تمكنيوا مين  15% يحملوا درجة البكالوريو  بينما  85% من المواطنين،  30يين وفقط األجانب غير السعود

%( 20)  60-45%( ومن   70)  45-30الحصول على دراسات عليا، وكان متوسط االعمار لعينة الدراسة من 
 عاما. 30% أقل من  10وفقط 

 متغيرات الدراسة وأساليب القيا  
 المتغيرات والمقاييس المستخدمة في البحث، وذلك على النحو اآلتي: ون فيما يأتي يستعرض الباحث

 أواًل: مقيا  الثقافة التنظيمية
، التوجييه نحييو التوجييه نحييو العميييل التعياون،، سيتة أبعيياد هييي القييدرة علييى التكيييت المتغييير ميين خييالل اتيم قيييا  هييذ
 ,.O'Reilly et alالييذي طورتييه دراسيية  األمانيية وذلييك باالعتميياد علييى المقيييا  بالتفاصيييل،االهتمييام  النتييائج،
أحييد أكثيير المقيياييس انتشيييارًا فييي الدراسييات التييي بحثييت فيييي قطيياع السييياحة والترفيييه التييي تيييم  ( باعتبارهييا(2014

 .  Woods, 1989; Bavik, (2016المثال )االطالع عليها والتي ثبت صدقها وثباتها ومنها على سبيل 

 ثانيًا: مقيا  ريادل األعما  
اعتمييييادًا علييييى تييييم قيييييا  هييييذا المتغييييير ميييين خييييالل ثالثيييية أبعيييياد هييييي االبتكارييييية واالسييييتباقية واألخييييذ بالمخيييياطرة 

مين أكثير المقياييس توسيعًا واسيتخدامًا فيي الدراسيات والذي يعيد لممارسات ريادة األعمال   Miller (1983)مقيا 
 . Wales et al., (2019);  Garba et al., (2019); Lomberg et al., (2017  ) السابقة

 :ثالثًا: مقيا  أداء المنظمة
( إجميالي المبيعيات مقارنية 1):فيي الدراسية الحاليية باسيتخدام ثالثية مقياييس ذاتيية )إدراكيية(  أداء المنظميةقيا     تم

 .( نسييييبة العائييييد عليييييى األصييييول مقارنيييية بالمنافسيييييين(3بالمنافسييييين )( إنتاجييييية المييييولفين مقارنييييية 2بالمنافسييييين )
 الحصييول عليهيياالعائييد علييى رأ  المييال( عييادة مييا يصييعب  والمقيياييس الموضييودية )مثييل العائييد علييى االسييتثمار،

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .306-264(، ص 2021ديسمبر ، )2، العدد 21المجلد  (JAAUTH) وآخرون                 محمد الشقاوى
  

278 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

Harrington and Akehurst, 1996) وكييذلك مييع انشييغالهم بتقييديمها(، وميين غييير المتوقييع قيييام المييديرين ،
 عليها من مصادر ثانوية أخرى كما هو الحال في الدراسة الحالية.  صعوبة التحصل

لمتغيرات الدراسة. وعلى وجه التحديد لقيا  ممارسات  (Likert scale 5) ليكرت الخماسيوتم استخدام مقيا  
موافيق غيير ( يعني 1الثقافة التنظيمية وممارسات ريادة األعمال طملب من المجيبين تحديد الممارسات؛ حيث إن )

( يعنييي أعييارض بشييدة أن مؤشيير األداء 1. أمييا بشييأن األداء، ))موافييق تمامييًا( ( تعنييي أوافييق بشييدة5، بينمييا )تماميياً 
 ( يعني أداًء أعلى بكثير من المنافس.5ليس أعلى من المنافس، بينما كلما اقترث الرقم إلى )

 وطرق جمع البيانات  الدراسةأدال 
منصب ميدير عيام ونائيب تصميم قائمة استقصاء موجهه للمولفين ممن يشغل بصفة رئيسة على   الباحثون اعتمد  

صياء أربعية أجيزاء رئيسيية. الجيزء األول ة االستقالدراسة.  وتضيمنت قائمي  موضعمدير عام في المنشآت السياحية  
( فقييرات خصصييت 9، واشييتمل الجييزء الثيياني علييى )ظيميييةن( فقييرة خصصييت لقيييا  الثقافيية الت18)واشييتمل علييى 

فييي المنظمييات موضييع التطبيييق ألبعيياد ريييادة األعمييال، بينمييا اشييتمل الجييزء الثالييث  المسييئولينلقيييا  مسييتوى تبنييي 
، وأخييرًا اشيتمل الجييزء ت محييل الدراسيةآلمنشيأداء المسيتوى  المسيئولين( فقيرات خصصيت لقييا  تقييديرات 3عليى )

 والعمر(. ،المؤهل العلميصائص الديمغرافية لعينة الدراسة )النوع، الجنسية، الرابع لقيا  بعء الخ

وتجدر اإلشارة هنا، إلى أنهم تم جمع البيانات الخاصة باالستقصاء باسيتخدام طريقية الزييارة القصييرة، لتسيليم قائمية 
ك فيصييل بعييد تييدريبهم علييى بمسيياعدة طلبيية التييدريب التعيياوني فييي كلييية إدارة األعمييال بجامعيية المليي األسييئلة باليييد

وشيرح طبيعية االستقصياء توفييع اسيتمارات االستقصياء وأسيلوث تعبئتهيا وبعيد ذليك جمعهيا مين عينية الدراسية كيفية  
 .وأهدافه

 أساليب تحلي  البيانات واختبار الفروأل
على عدد من أساليب التحليل اإلحصائية المناسبة لطبيعة متغيرات وبيانيات الدراسية، وتتمثيل هيذه   ون عتمد الباحثا 

 Alphaفييي المتوسييط واالنحييراف الم ييياري، لوصييف متغيييرات البحييث، وأسييلوث معامييل االرتبيياط ألفييا األسيياليب
Correlation Coefficient يييم درجية التناسيق اليداخلي ، باعتبياره أكثير أسياليب تحلييل االعتماديية داللية فيي تق

 Confirmatory Factorبين محتويات أو بنود المقيا  الخاضع لالختبار، وأسلوث التحليل العاملي ألتوكييدي 
 Analysis (CFA)  الختبار صالحية بنية المقاييس المستخدمة في الدراسة الحالية، ونماذج المعادالت الهيكليية

Structural Equation Modeling(SEM)  باسييتخدام برنييامجSmart PLS الختبييار فرضيييات البحييث ،
 وصحة نموذجها.

 نتائج البح 
في هذا الجزء نتائج تحليل البيانات األولية، التي تم جمعها ومراجعتها ومعالجتهيا إحصيائيًا، عليى   ون يتناول الباحث

 النحو الذي يساعد على اإلجابة عن تساؤالت البحث وتحقيق أهدافه، كما يلي. 
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 Preliminary data analysisالتحلي  األولي للبيانات   أوال:

البيانيات وميدى جاهزيتهيا للتحلييل  جيودة عليى تيؤثر التيي القضيايا نيه تيم التأكيد مين بعيءأشارة هنا إلى  وتجدر اإل
 المتطرفيية، والقيييم المفقييودة القيييم مييع تعامييلمثييل ال ،Smart PLS)المتغيييرات )مثييل  د متعييد باسييتخدام التحليييل
 المناسب. sample bias testالعينة  تحيز اختبار وإجراء ،multicollinearityو Linearity والعالقة الخطية

اسييتمارات ميين عينيية البحييث؛ الحتوائهييا علييى عييدد ميين البيانييات المفقييودة  10بشييأن القيييم المفقييودة فقييد تييم حييذف 
% وهي ال تؤثر على نتائج الدراسة  5المفقودة ال تتخطي استمارة قابلة للتحليل اإلحصائي، والنسبة   390لتتبقى  
 (. Tabachnick and Fidell, 2012وفقًا لي )

بترتيييب  SPSSكمييا تييم التأكييد ميين عييدم وجييود بيانييات شيياذة أو متطرفيية باسييتخدام حزميية البيانييات اإلحصييائية 
 .(Pallant,2007)البيانات تصاعديًا أو تنافليًا لمعرفة أقل وأقصي قيمة بها 

وهييي مييدى تشييابه البيانييات وقييوة العالقيية بييين  multicollinearityالعالقيية الخطييية بييين مفييردات الدراسيية و بشييأن
العالقييية بيييين  % تيييم التأكيييد مييين منهميييا عييين طرييييق مصيييفوفة االرتبييياط التيييي توضيييح 90المفيييردات التيييي تزييييد عييين 

كميا أنيه ال  0.9ويتبيين منهيا أنيه ال توجيد عالقية أكبير مين  0.851إليى  0.310مفردات الدراسية، وتراوحيت بيين  
 عالقةأن هناك  ( مما يعطي دلياًل على1)انظر الجدول رقم  أو عالقات سلبية 0.3توجد أيضًا عالقات أقل من  

 .  (Field, 2017)خطية مستقيمة وليست متعرجة بين المتغيرات  

 الختبييار تحيييز العينيية بييين مجموعيية SPSSباسييتخدام  T-Test Independent sampleتييم إجييراء اختبييار 
استمارة( ومجموعة االستمارات الممتحصيل عليهيا  190االستمارات التي تم الحصول عليها في بداية شهر مار  )

 % بين الفترتين  95ات معنوية عند مستوى استمارة( وأوضحت النتائج أنه ال توجد اختالف  200في شهر فبراير )
(Tabachnick and Fidell, 2012) . 
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 ( مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسة 1جدو  )
 

  Innov.1 Innov.2 Innov.3 OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 Proact.1 Proact.2 Proact.3 Risk.1 Risk.2 Risk.3 FP1 FP2 FP3 
Innov.1 1                                   
Innov.2 .787** 1                                 
Innov.3 .502** .604** 1                               
OC1 .294** .410** .524** 1                             
OC2 .413** .482** .622** .730** 1                           
OC3 .394** .448** .535** .632** .835** 1                         
OC4 .392** .572** .421** .566** .752** .636** 1                       
OC5 .269** .483** .447** .708** .812** .691** .828** 1                     
OC6 .385** .519** .522** .722** .838** .705** .826** .810** 1                   
Proact.1 .364** .505** .380** .472** .575** .473** .600** .604** .595** 1                 
Proact.2 .318** .523** .407** .472** .582** .477** .601** .554** .547** .826** 1               
Proact.3 .342** .514** .327** .466** .539** .448** .575** .550** .533** .785** .826** 1             
Risk.1 .386** .439** .523** .639** .854** .827** .648** .700** .713** .478** .480** .462** 1           
Risk.2 .348** .485** .330** .486** .614** .718** .824** .682** .675** .461** .460** .461** .792** 1         
Risk.3 .263** .422** .343** .595** .655** .813** .671** .811** .732** .462** .419** .437** .832** .844** 1       
FP1 .281** .362** .410** .804** .573** .790** .459** .566** .569** .364** .358** .362** .727** .606** .770** 1     
FP2 .413** .482** .622** .730** .821** .835** .752** .812** .838** .575** .582** .539** .854** .614** .655** .573** 1   
FP3 .276** .438** .376** .613** .681** .847** .697** .842** .761** .494** .449** .448** .795** .785** .864** .797** .681** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed); Innov.1-Innove.2-Innov. 3:المتغيرات المستخدمة لقيا  االبتكار؛; Risk.1-Risk.2-Risk.3 :  المتغيرات المستخدمة لقيا  األخذ
؛االستباقيةالمتغيرات المستخدمة لقيا   :Proact.1-Proact.2-Proact3 ;المخاطرة؛   OC1:OC6: التنظيمية ؛ المتغيرات المستخدمة لقيا  الثقافة ;  P1-Fp2-Fp3 :  لقيا  أداء المنظمة المستخدمةالمتغيرات   
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 "Descriptive Analysis"لتحلي  الوصفي انيا: اث
اإلحصيييائي الوصيييفي الخييياص بوصيييف وتحدييييد مسيييتوى الثقافييية التنظيميييية فيييي ينييياق  هيييذى الجيييزء نتيييائج التحلييييل 

دائهييا، وفيق تقييديرات المسييئولين فيهييا، أت السييياحية محييل الدراسية، ومسييتوى تبنيهييا لتوجييه الرييادي، ومسييتوى آالمنشي
 (.2ولتحقيق ذلك، تم تطبيق المتوسط الحسابي، واالنحراف الم ياري، وكما هو موضح في جدول رقم )

 ( التوصي  اإلحصائي لمتغيرات البح 2) جدو 
المتوسط  المتغيرات 

 الحسابي
االنحراف 
 الم ياري 

 الثقافة التنظيمية
  

Adaptability( التكيت  على  القدرة  المفاجئة  :  التحوالت  مع  التعامل  في  المرونة 
االستعداد  الفندق،  داخل  تحد   تغيرات  أي  لمقابلة  العاملين  استعداد  والمتغيرات، 

 لمواجهة لروف السوق أو مشاكل داخلية(  األولوياتللتغيير 

3.66 2 

Collaborative( تشجيع التعاون بين الزمالء والعمل الجماعي، سيادة روح : التعاون
 ريق بين المستويات اإلدارية، تجنب الصراع في العمل( الف

4.14 1.79 

Result Oriented( الدقة في اإلنجاف وتحقيق األداء المرتفع ، : التوجه نحو النتائج
 واألمان الوليفي( القدرة على تنظيم الجهود الفردية والجمادية نحو تحقيق اإلنجافات 

3.93 2 

Detail Oriented  التوجه نحو التفاصيل )التأكد من اتباع معايير الجودة، الدقة في :
 التعامل، واالهتمام بالتفاصيل( 

3.77 1.95 

Customer Oriented( العميل  نحو  التوجه  لمقابلة    تقديم:  متنوعة  خدمات 
تقديم خدمات احتياجات ومتطلبات العمالء، االستجابة لتوصيات ومقترحات العمالء،  

 ت العمالء الحاليين واحتياجاتهم تتجاوف رقبا 

3.33 2.01 

Integrity )1.92 3.51 : األمانة )العدالة، احترام الغير، واتباع أخالقيات المهنة 
 االبتكار

  

Innov.1 : 1.88 3.72 االهتمام بأنشطة البحث والتطوير للخدمات والعمليات 
Innov.2 : 1.97 3.13 إلنجاف العملاالهتمام بتبني أفكار جديدة ومبتكرة 
Innov.3 :1.89 3.43 االهتمام بابتكار وخلق خدمات جديدة باستمرار 
     االستباقية 

Proact.1  :وتلبية بمتابعة  والمستقبلية    االهتمام  الحالية  العمالء  بشكل احتياجات 
 مستمر 

3.37 1.83 

Proact.2 :1.96 3.76 دائمًا نحو الريادة وأن تكون المحرك األول للسوق   السعي 
Proact.3  لهور أو  جديد  منتج  بتقديم  المرتبطة  المشاكل  المنظمة  وتتوقع  تدرك   :3.28 2.03 

 يتبع 
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 تكنولوجيا حديثة 
     األخذ بالمخاطرة  

Risk.1 : 1.9 3.9 والتجارية شجع مستوى مناسبًا من المخاطرة الشخصية، والمالية، تو دعم 
Risk.2  :  لمواجهة واستعداداته  جهة  من  وأهدافه  بين طموحاته  الموافنة  على  العمل 

 جميع المخاطر من جهة أخرى 
3.46 2.16 

Risk.3  : العمل على اتخاذ قرارات جريئة عندما تصبح عملية التنبؤ بالنتائج المترتبة
 على قرار معين غير واضحة 

3.50 2.28 

     ت السياحية مح  الدراسة آالمنش أداء
FP1 2.41 3.36 : إجمالي أرباح الشركة أعلى من المنافسين 
FP2 1.79 4.14 أعلى من المنافسين   الشركة: إنتاجية العاملين في 
FP3 2.26 3.08 : العائد على األصول لدى الشركة أعلى من المنافسين 

ت السيياحية محيل الدراسية تتيراوح آالحسيابي لثقافية التنظيميية السيائدة فيي المنشي( أن المتوسط 2تبين نتائج جدول )
ت السيييياحية محيييل آوهيييذا يشيييير إليييى أن مسيييتوى الثقافييية التنظيميييية السيييائدة حالييييا فيييي المنشييي3.33و4.14ميييا بيييين 

لحسييابي لمسييتوى لتبنييي التوجييه الريييادي وفقييا لتقييديرات المسييئولين فيهييا. كمييا أن المتوسييط ا ومناسييبةالدراسيية عالييية 
ت آوهيذا يشيير إليى أن المنشي 3.93و 3.13ت السيياحية محيل الدراسية لتوجيه الرييادي تتيراوح ميا بيين آتبنيي المنشي

السييياحية تتبنييى التوجييه الريييادي بدرجيية عالييية وفقييا لتقييديرات المسييئولين فيهييا. كمييا أن المتوسييط الحسييابي لمسييتوى 
ت آالمنشي األداءوهيذا يشيير إليى أن مسيتوى  3.08و 4.14ت السياحية محل الدراسية تتيراوح ميا بيين آداء للمنشاأل

مميا ييدل  2.41و 1.79السياحية عالي وفقيا لتقيديرات المسيئولين فيهيا. وأخييرا تيراوح قييم االنحيراف الم يياري بيين 
 . (Field, 2017) طهامتوسبشده حول   متمركزةعلى أن البيانات تتبع التوفيع الطبيعي وأنها غير 

 Structural Equation (SEM) ثالثدددًا: التحليددد  متعددددد المتغيدددرات باسدددتردام نمدددوية المعادلدددة البنائيدددة
Modelling    ببرنامجSmart-PLS 3 

الهدف الرئيس من هيذه الدراسية هيو دراسية اليدور الوسييط ألبعياد رييادة األعميال فيي العالقية بيين الثقافية التنظيميية 
ت السياحية. وقد اعتمد الباحثون في دراسية هيذه العالقية وتحلييل وتفسيير البيانيات اليواردة فيي اسيتمارة آلمنشا  وأداء

كيأداة رئيسية لتحلييل  Smart PLS 3  باسيتخدام برنيامج SEMالبنائيية  االستقصاء على أسلوث نميوذج المعادلية 
 البيانات.  

  من أقوى وأحد  األساليب اإلحصائية التي يمكن اسيتخدامها لتحلييل النمياذج SEMيعد نموذج المعادلة البنائية  
وتفسيييير طبيعييية كميييا أنيييه يعيييد األسيييلوث الوحييييد اليييذي يمكييين اسيييتخدامه فيييي تحلييييل  ،النظريييية عليييى مسيييتوى العيييالم

العالقييات السييببية )ليسييت مجييرد ارتبيياط ة أو انحييدار( المباشييرة وغييير المباشييرة بييين عييدد كبييير ميين المتغيييرات أو 
العوامييل الكامنيية )المسييتقلة والوسيييطة والتابعيية( فييي إن واحييد وليييس بمعييزل عيين بعضييها الييبعء كمييا يحييد  فييي 

( ;Schumacker & Lomax 2010; Byrne, 2010;Hair et al.,2017األسياليب اإلحصيائية األخيرى )
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والمتغيييييرات الممشييييياهدة  Latent variables. كمييييا أنييييه يتضييييمن كيييياًل ميييين المتغيييييرات الكامنييييية SPSSمثييييل 
Observed variables  فيييي التحلييييل، وذليييك بخيييالف األسييياليب اإلحصيييائية األخيييرى التيييي تعتميييد فقيييط عليييى
 SPSS (Byrne, 2010)المتغيرات الممشاهدة مثل 

تيم تقيييم النميوذج عليى لييل أساسيية فيي الدراسية الحاليية، و كيأداة تح Smart PLS – SEMاسيتخدام برنيامج  وتم 
 :(Hair et al., 2017)مرحلتين

 :Outer Modelأو النموية الرارجي  Measurement modelأوال: نموية قيا  
المفياهيم األساسيية التيي مين المفتيرض قياسيها بالنسبة للتحقق من صدق المقاييس المسيتخدمة فيي الدراسية )قييا  

تبيياع أسييلوث ا، ولغييرض فيييادة التحقييق ميين درجيية مصييداقية المقيييا  الخاضييع لالختبييار تقييرر (إخيير ئاً وليييس شييي
لتحقييق ميين الصييدق لالييذي يسييتخدم  Confirmatory Factor Analysis (CFA)لتوكيييدي االتحليييل العيياملي 

طر نظرية سابقة، ويختلف عن التحلييل العياملي االستكشيافي أالبنائي للمقاييس المختلفة التي يتم بناؤها في ضوء 
نييه يقيييد الفقييرات باألسييا  النظييري وال يعطيهييا الحرييية فييي االنتميياء لألبعيياد التييي يختارهييا التحليييل، بييل يقييوم أفييي 

لمفاهيمي لهذا المقيا . واعتمدت الدراسة ار المالئم حسب األسا  النظري و الباحث بتحديد انتماء كل فقرة للمتغي
 على النحو االتي:Smart PLS 3على إجراء التحليل العاملي التوكيدي على برنامج 

 :Composite reliabilityأو ما يسمى بد  C.Rالثبات التركيبي  (1)
( Byrne, 2010) 0.7أن تكيون قيمتيه أكبير مين ويستخدم لقيا  ثبات العوامل غير الظاهرة أو الكامنة، ويجب 

 0.950)االبتكيار(، 0.905لجميع العوامل الكامنة هي كالتيالي CR  ( أن كل قيم 3. ونالح  في الجدول رقم )
)األداء(. وكمييا هييو مبييين فكييل  0.944)األخييذ بالمخيياطرة(،  0.957)االسييتباقية(،  0.935)الثقافيية التنظيمييية(، 

ن مما يدل على أن األبعاد المستخدمة فيي الدراسية الحاليية لهيا درجية كبييره مي 0.7القيم في هذا التحليل أكبر من 
 الثبات ويمكن الوثوق بها وتكراراها في دراسات مستقبلية.  

 .Convergent validity( الصدق التقاربي  2) 
الصدق التقاربي يهدف إلى التأكد من ارتباط المقاييس أو المتغييرات عليى المسيتويين النظيري والمييداني، بمعنيى   

ًا مرتبطيية فييي الواقييع أو الميييدان التطبيقييي. ويييتم أن المقيياييس المفتييرض أنهييا مرتبطيية نظريييًا يجييب أن تكييون أيضيي
التحقييق ميين ذلييك ميين خييالل قيميية تشييبع المتغيييرات الظيياهرة علييى المتغييير الكييامن؛ حيييث يجييب أن تكييون أكبيير ميين 

( في ن مقيدار تشيبع كيل 1( وكما هو موضح فيي الشيكل رقيم )Hair et al., 2017) 0.7ويفضل أكبر من  0.5
وقيمية  ت  أكبير مين  0.001عند مستوى معنوية أقيل مين  0.5رها الكامن أكبر من المتغيرات الظاهرة على متغي

 ,Byrne 0.5)متوسيط التبياين المسيتخرج( يجيب أن تكيون أكبير مين  AVE لكيل المتغييرات. وأيضيا قيمية 1.96
)االبتكار(، 0.762 :لكل العوامل الكامنة هي كالتالي AVE ن قيم ف (3( وكما هو مبين في جدول رقم )(2010
)األداء(. وكميييا هييييو  0.849)األخيييذ بالمخيييياطرة(،  0.882)االسييييتباقية(،  0.827)الثقافييية التنظيميييية(،  0.790

 ويدل ذلك على تحقق الصدق التقاربي لمقاييس الدراسية. بمعنيى 0.5مبين فجميع القيم في هذا التحليل أكبر من 
مة لقيييا  األبعيياد الكامنيية فييي الدراسيية الحالييية )الثقافيية التنظيمييية، إخيير فييالمتغيرات الممشيياهدة )الفردييية( المسييتخد
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بالمخاطرة( مترابطة في الواقع أو الميدان التطبيقي وهي األفضيل لقييا  أبعياد  االبتكار، االستباقية، األداء، األخذ
 الدراسة.  

 صدق وثبات أدال البح  (3جدو  )
  Factor 

loading 

a CR AVE 

تشبع  

 العوامل 

 كرونباخ 

 ألفا 

الثبات  

 التركيبي 

متوسط  

التباين  

 المستخرج 

 االبتكار
 

0.844 0.905 0.762 
Innov.1  ،التكنولوجيا في  االبتكار  المنظمة  وتحفز  تشجع   :

 واإلنتاج، واإلبداع اإلداري 
0.921 

   

Innov.2 التكنولوجيا في  الصحيح  بالشكل  المنظمة  تستثمر   :
 والبحث والتطوير والتحسينات المستمرة الجديدة 

0.835 

Innov.3  العمل سوق  في  مبتكرة  مبادرات  المنظمة  تطرح   :
 يصعب على المنافسين تقليدها

0.860 

 الثقافة التنظيمية 
 

0.946 0.958 0.790 
Adaptability مع التعامل  في  )المرونة  التكيت  على  القدرة   :

 القوانين، الرقبة في التجربة، سرعة االستجابة لكل جديد(  
0.807 

   

Collaborative  ،التعاون )التعاون مع الزمالء، العمل كفريق  :
 تجنب الصراع( 

0.935 

ResultOriented  باألداء )االهتمام  النتائج  نحو  التوجه   :
 المرتفع، التوجه نحو تحقيق اإلنجافات واألمان الوليفي(

0.928 

DetailOriented اتباع من  )التأكد  التفاصيل  نحو  التوجه   :
 معايير الجودة، الدقة في التعامل، واالهتمام بالتفاصيل( 

0.866 

CustomerOriented متطلبات )تلبية  العميل  نحو  التوجه   :
 العميل، االستجابة لشكاوى العمالء، وتلبية تطلعات العمالء(  

0.938 

Integrity)0.853 : األمانة )العدالة، احترام الغير، واتباع أخالقيات المهنة 
 االستباقية 

 
0.896 0.935 0.827 

Proact.1 احتياجات مستمر  بشكل  المنظمة  وتلبي  تتابع   :
 العمالء الحالية والمستقبلية 

0.923 
   

Proact.2  تسعي المنظمة دائمًا نحو الريادة وأن تكون المحرك :
 األول للسوق  

0.887 

 يتبع 
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Proact.3  بتقديم المرتبطة  المشاكل  المنظمة  وتتوقع  تدرك   :
 منتج جديد أو لهور تكنولوجيا حديثة 

0.918 

 األخا بالمراطرل 
 

0.933 0.957 0.882 
Risk.1 و المنظمة  تدعم  المخاطرة  ت:  من  مناسبًا  مستوى  شجع 

 الشخصية، والمالية، والتجارية
0.936 

   

Risk.2  موقفها المنظمة  تعزف  األبحا   :  خالل  من  التنافسي 
 وتقييم عوامل الخطر والغموض في البيئة الخارجية 

0.932 

Risk.3  التكنولوجيا بتطبيق  التنافسي  موقفها  الشركة  تدعم   :
 وعمليات التشغيل التي أثبتت نجاحًا في مجاالت أخري. 

0.950 

   السياحية مح  الدراسة  ت آالمنشأداء 
 

0.911 0.944 0.849 
FP1 0.922 : إجمالي أرباح الشركة أعلى من المنافسين       
FP2  0.850 : إنتاجية العاملين في المنظمة أعلى من المنافسين 
FP3 0.892 : العائد على األصول لدى الشركة أعلى من المنافسين 

 :Discriminant validity( معام  الصدق التمييزي 3)
؛ فهذا النوع من التحلييل يهيدف يمعامل الصدق التمييزي هو على النقيء بشكل كامل مع معامل الصدق التقارب

إلييى التأكييد ميين عييدم ارتبيياط المقيياييس علييى المسييتويين الميييداني والنظييري، بمعنييى أن المقيياييس أو المتغيييرات التييي 
يفترض أنها غير مترابطة نظريًا يجب أن تكون أيضًا غير مترابطة في الواقع. وللتأكد مين الصيدق التمييزي يجيب 

كداللية  cross loadingأكبر من قيمة التشبع المتداخل كدليل  outer loadingجي أن تكون قيمة التشبع الخار 
(، في ن 4( وكميا هيو موضيح فيي الجيدول رقيم )Schumacker & Lomax 2010عليى وجيود صيدق تميييزي. )

كييل قيييم التشييبع الخييارجي أعلييى ميين كييل قيييم التشييبع المتييداخل. ويييدل ذلييك علييى أن المتغيييرات الممشيياهدة )الفردييية( 
لكل بعد كامن تختلف وتتميز عن المتغيرات الممشاهدة )الفردية( لألبعاد الكامنة األخرى المسيتخدمة فيي النميوذج. 
فمييثاًل المتغيييرات الظيياهرة أو الممشيياهدة )الفردييية( التييي تقيييس االسييتباقية )كبعييد ميين أبعيياد ريييادة األعمييال( تختلييف 

االبتكييار )كبعييد ميين أبعياد ريييادة األعمييال(. ويتضييح ذلييك فييي  وتتمييز عيين المتغيييرات الممشيياهدة الفردييية التيي تقيييس
( حيييث إن كييل المتغيييرات تتشييبع علييى البعييد الخيياص بهييا بصييوره أكبيير بكثييير عيين تشييبعها علييى 4الجييدول رقييم )

تتشييبع علييى  (Innov. 1-Innov.2-innov.3)األبعيياد األخييرى )التشييبع المتييداخل(. فمييثاًل متغيييرات االبتكييار 
( بالترتيب وهي قيم أعليى بكثيير مين كيل قييم 0.860، 0.835، 0.921ا )االبتكار( بمقدار )البعد المخصص له

 Fornell-Larckerتم اسيتخدام  أيضاكما تشبعها على األبعاد األخرى )التشبع المتداخل( في نموذج الدراسة.  
Criterion  يكيييون قيمييية الجيييزر التربيعيييي لمتوسيييط  أنللتحقييق مييين الصيييدق التمييييزي لمقييياييس الدراسييية وفييييه يجيييب

خري كما هو موضح في جدول   الدراسة األقيا  أعلي من قيمة ارتباطه بمقيالكل م  (AVE)التباين المستخرج  
 ن الصدق التمييزي لمقاييس الدراسة قد تحقق. أ. النتائج السابقة تعطي دليل (5)رقم 
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  ( تحلي  معام  الصدق التمييزي 4جدو  )
أداء  
 المنظمة 

الثقافة   االبتكار 
 التنظيمية

األخذ  االستباقية
 بالمخاطرة 

Adaptability 0.700 0.488 0.807 0.496 0.615 

Collaborative 0.527 0.596 0.935 0.597 0.758 

Customer Oriented 0.604 0.476 0.928 0.601 0.78 

Detail Oriented 0.727 0.538 0.866 0.625 0.755 

FP1 0.922 0.413 0.706 0.381 0.750 

FP2 0.850 0.596 0.735 0.597 0.758 

FP3 0.892 0.428 0.738 0.49 0.905 

Innov.1 0.366 0.921 0.404 0.36 0.353 

Innov.2 0.485 0.835 0.546 0.542 0.476 

Innov.3 0.532 0.860 0.577 0.392 0.429 

Integrity 0.523 0.558 0.938 0.59 0.754 

Proact.1 0.545 0.484 0.622 0.923 0.497 

Proact.2 0.528 0.489 0.606 0.887 0.482 

Proact.3 0.512 0.458 0.583 0.918 0.482 

ResultOriented 0.702 0.538 0.853 0.492 0.777 

Risk.1 0.725 0.527 0.747 0.499 0.936 

Risk.2 0.756 0.449 0.752 0.486 0.932 

Risk.3 0.728 0.403 0.706 0.464 0.950 

االبتكار  لقيا   المستخدمة  األخذ،  innov.1-innove.2-innov. 3  هي   المتغيرات  لقيا   المستخدمة  -Risk.1-Risk.2بالمخاطرة   المتغيرات 
Risk.3   ،االستباقية لقيا   المستخدمة  التنظيمية،  Proact.1-proact.2-proact3هي    المتغيرات  الثقافة  لقيا   المستخدمة   هي  المتغيرات 

customerOriented-DetailsOriented-Integrity-ResultOriented: Adoptability- collaborative و لقيا   ،  المستخدمة  المتغيرات 
 . : FP1-Fp2-Fp3 هي المنظمةأداء 

 (AVE) متغيرات البح  والجار التربيعي لقيمة متوسط التباين المسترلصمصفوفة االرتباط بين  (5جدو  )

 الثقافة التنظيمية االبتكار  اإلستباقية  األداء  األخا بالمراطرل   
         0.939 األخا بالمراطرل 

       0.922 0.656 األداء 
     0.910 0.723 0.584 اإلستباقية 
   0.873 0.416 0.558 0.473 االبتكار 

 0.889 0.576 0.545 0.741 0.857 الثقافة التنظيمية

 أو النموية الداخلي: Structural modelثانيًا: نموية بناء 
يمعنييى نمييوذج البنيياء أو النمييوذج الييداخلي بدراسيية العالقييات بييين المتغيييرات الكامنيية ذاتهييا )وهييي التييي تمثييل فييروض 

 Hair et al. (2017) الدراسة(. ولصحة النتائج البد من التحقق من بعء االشتراطات وفقا لما أثبته كل من 
(Cohen (1988 ( 6وهي كما هو مبين في جدول رقم:) 
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 عايير مطابقة نموية الدراسة ( م6جدو  )
 2R NFI SRMR الم يار 

  كان 1من  اقتربت كلما القيمة الم يارية 
 أفضل 

  عند مقبولة قيمتها
 0.90 من أكبر مستوى 

  مستوى  عند مقبولة قيمتها
 . 0.08من   أقل

في   المتحققة  القيمة 
 نموذج الدراسة

Firm performance  
 ( 0.647أداء المنظمة ) 

0.92 0.069 

R2: RSquare  ؛NFI: Normed fit index  ؛SRMR: Standardized Root Mean Square Residual 
( أن معايير مالءمية النميوذج للتحلييل اإلحصيائي قيد تحققيت؛ حييث إن كيل القييم المتحصيل 6يوضح جدول رقم )

( تخطيت القييم الم ياريية لهيا؛ حييث كانيت (R2; NFI; SRMRمثيل  Smart PLS 3 عليهيا مين نتيائج برنيامج
ممييا يييدل علييى أن متغيييرات الدراسيية المسييتقلة )الثقافيية التنظيمييية وأبعيياد ريييادة  0.647ألداء المنظميية   2R قيميية

 Normed fit (NFI) األعمال( فسرْت نسبة كبيرة من التغير الذي يحد  فيي كيل أداء المنظمية. كميا أن مؤشير
index وهيو اليذي يقيارن مربيع كيا Chi square  بيين كيل مين النميوذج المقتيرح والنميوذج الصيفريnull model 

حييث كانيت  6الحد الم ياري المبين في الجدول رقيم   NFI)حيث كل العالقات تساوي الصفر( وتخطت فيه قيمة
 Hair)ير العالقيات بيين متغييرات الدراسية أن النميوذج المقتيرح يمكين اسيتخدامه لتفسي مما يدل على 0.92قيمتها 

et al., 2010) ًف ن قيمة  . وأخيرا(SRMR) standardized root mean square residual    كلما كانت
دل ذليييك علييى دقييية النميييوذج المقتيييرح وإمكانييية اسيييتخدامه لتحلييييل البيانييات. والقيمييية المتحققييية فيييي  0.08أقييل مييين 

 ل على أن النموذج المقترح يمكن استخدامه لتفسير فروض الدراسة. مما يد 0.069 النموذج الحالي هي

 اختبار فروأل الدراسة
(، تيأتي الخطيوة التاليية وهيي اختبيار فيروض 6بعد التأكيد مين مالءمية النميوذج كميا هيو موضيح فيي الجيدول رقيم )

التييأثير المباشيير ألبعيياد أبعيياد ريييادة األعمييال فييي ( يبييين التييأثير المباشيير للثقافيية التنظيمييية 7الدراسيية. وجييدول رقييم )
( التأثير غيير المباشير للثقافية 8بينما يوضح جدول رقم )محل الدراسة،  ةالسياحي تآالمنش  ريادة األعمال في أداء

 من خالل أبعاد ريادة األعمال كمتغير وسيط.محل الدراسة  ةأداء المنشآت السياحيالتنظيمية في 

 ت السياحية محل الدراسةآمنشالأبعاد ريادة األعمال في  في ( التأثير المباشر للثقافة التنظيمية 7جدول )
 Pقيمة 

 أو المعنوية
 المسار مقدار التأثير قيمة ت 

0.000 12.350 0.576 organization culture-> innovation 
 الثقافة التنظيمية  .... < االبتكار

0.000 30.081 0.857 organization culture -> Risk-taking 
 الثقافة التنظيمية .... <األخا بالمراطرل 

0.000 10.637 0.545 Organizationculture-> proactiveness 
 الثقافة التنظيمية  .... <االستباقية

 يتبع 
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0.000 4.537 0.235 innovation->Performance 
 االبتكار.... <األداء 

0.000 3.547 0.273 Risk-taking->Performance 
 األخا بالمراطرل.... < األداء 

0.000 5.929 0.465 proactiveness->Performance 
 االستباقية.... < األداء 

 

 
 ( النموية الرارجي )القيا ( والداخلي )البناء( للبح  1شك  )

Innov.1-Innove.2-Innov. 3: االبتكار لقيا   المستخدمة  المتغيرات   :Risk.1-Risk.2-Risk.3;المتغيرات 
بالمخاطرة األخذ  لقيا   االستباقية;  :Proact.1-Proact.2-Proact3 ;المستخدمة  لقيا   المستخدمة   المتغيرات 
Adoptability- collaborative- customerOrient-DetailsOrient-Integrity-ResultOrient:   المتغيرات
 المتغيرات المستخدمة لقيا  أداء المنشأة :Fp1-Fp2-Fp3;المستخدمة لقيا  الثقافة التنظيمية
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 في أداء المنظمات من خال  أبعاد ريادل األعما   لتأثير غير المباشر للثقافة التنظيميةا (8جدو  )
 Pقيمة 

 أو المعنوية
مقدار  قيمة ت 

 التأثير
 المسار

0.000 3.962 0.135 Organizational culture->Innovation->Performance 
 الثقافة التنظيمية.... <االبتكار... < األداء 

0.000 5.268 0.254 Organizational culture->Proactiveness-> Performance 
 الثقافة التنظيمية.... <االستباقية... < األداء 

0.001 3.400 0.235 Organizationalculture ->Risk-taking -> Performance 
 الثقافة التنظيمية.... <األخا بالمراطرل... < األداء

أبعاد 7رقم )كما هو مبين في جدول   التنظيمية واالبتكار )كبعد من  الثقافة  المباشر بين  التأثير اإليجابي  ( أن 
( وقيمته  ايجابيًا  التأثير  مقدار  كان  تحقق؛ حيث  األعمال(  وقيمة ت  0.576ريادة  أكبر من   12.350(  وهي 

وتلك النتيجة   0.0001أقل من    )الحد األدنى لمستوى المعنوية( وبالتالي كانت معنوية أيضًا عند مستوى   1.96
 تعطي داللة على أن الفرض األول )العالقة اإليجابية والمعنوية بين الثقافة التنظيمية واالبتكار( قد تحقق. 

إلى أن الثقافة التنظيمية لها تأثير إيجابي مباشر في األخذ بالمخاطرة    ( أيضاً 7وتشير النتائج الواردة في جدول ) 
أبعاد ريادة ايجابياً   )كبعد من  التأثير  وهي معنوية عند   30.081وقيمة ت  0.857األعمال(؛ حيث كان مقدار 

بين    0.0001أقل من    مستوى  اإليجابية والمعنوية  )العالقة  الثاني  الفرض  أن  النتيجة تعطي داللة على  وتلك 
 الثقافة التنظيمية واألخذ بالمخاطرة( قد تحقق. 

الممتحصل عليها البيانات  البنائية باستخدام برنامج  بالمثل، أوضحت  المعادلة  أن     Smart PLS 3من نموذج 
االستباقية )كبعد من أبعاد ريادة األعمال( ؛ حيث كان    على  الثقافة التنظيمية لها تأثير إيجابي مباشر ومعنوي 

وتلك النتيجة تعطي داللة    0.001أقل من    وهي معنوية عند مستوى   10.637وقيمة ت    0.545مقدار التأثير  
 لى أن الفرض الثالث )العالقة اإليجابية والمعنوية بين الثقافة التنظيمية واالستباقية( قد تحقق. ع

إلى أيضًا  النتائج  أشارت  )االبتكار،   كما  األعمال  ريادة  أبعاد  كل  و أن  بالمخاطرة  تأثير  األخذ  لها  االستباقية( 
)االبتكار(،   0.235السياحية محل الدراسة؛ حيث كان مقدار التأثير    تآأداء المنشمباشر وإيجابي ومعنوي في  

. وهي بالتالي  0.001أقل من    )االستباقية( كما أنها معنوية عند مستوى   0.465)األخذ بالمخاطرة(، و  0.273
وأداء    إيجابية معنوية مباشرة بين أبعاد ريادة األعمال  تأثيرتثبت تحقق الفرض الرابع والخامس والساد  )يوجد  

 السياحية محل الدراسة(. ت آالمنش

السياحية محل الدراسة من خالل أبعاد ريادة ت  آأداء المنشأما بشأن التأثير غير المباشر للثقافة التنظيمية في  
البنائية  المعادلة  نموذج  مْيزات  من  ف ن  وسيط،  كعامل  بالمخاطرة(  األخذ  و  االستباقية،  )االبتكار،  األعمال 

برنا إذا    Smart PLS 3مجباستخدام  وما  الكامنة  المتغيرات  بين  المباشرة  غير  للعالقات  تفصياًل  يعطي  أنه 
كانت تلك العالقة معنوية أيضًا، أي إن العالقة غير المباشرة عن طريق المتغير الوسيط يمكن االعتماد عليها 
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 منشآتأداء ال  وقافة التنظيمية  ف ن العالقة بين الث(    8) والوثوق بها من عدمه.  وكما هو مبين في جدول رقم  
وقيمة ت    0.135كمتغير وسيط هي عالقة إيجابية بلغ مقدار تأثيرها    السياحية محل الدراسة من خالل االبتكار

دلياًل على أن االبتكار أحد  0.001أقل من    وهي معنوية عند مستوى معنوية  3.962 النتيجة تعطي  . تلك 
التنظيمية  تأثيرًا إيجابيًا في شكل العالقة بي الثقافة  الدراسة وبالمثل أعطت نتائج    منشآتأداء الن  السياحية محل 

برنامج   باستخدام  البنائية  المعادلة  األخذ Smart PLS 3نموذج  أن  على  وسيط   مؤشرًا  كمتغير  بالمخاطرة 
حيث بلغ مقدار    الدراسة؛ السياحية محل    منشآتوأداء ال  ساهمت بشكل ايجابي في العالقة بين الثقافة التنظيمية

 0.001من  لمعنوية أقوهي معنوية عند مستوى  5.268وقيمة ت  0.254التأثير غير المباشر قيمة قدرها 

توسط االستباقية )كبعد من أبعاد ريادة األعمال( في العالقة بين    علىوأخيرًا أعطت النتائج أيضًا مؤشرًا ايجابيًا  
  0.235بلغ مقدار التأثير غير المباشر قيمة قدرها    الدراسة؛ حيثالسياحية محل    منشآتأداء الالثقافة التنظيمية  

ض  وتلك النتيجة تعطي داللة على أن الفر .  0.01أقل من    وهي معنوية عند مستوى معنوية  3.400وقيمة ت  
السياحية موضع التطبيق   منشآتوأداء البين الثقافة التنظيمية    اللة إحصائية دذو   مباشرغير    تأثير  وجودالسابع )

التفاعلية    كما( قد تحقق.   بوجود أبعاد ريادة األعمال بوصفه متغيرًا وسيطاً  التنظيمية وأبعاد أن العالقة  للثقافة 
، السياحية  منشآت( من التباين الكلي في مستوى أداء ال2Rلمعامل التحديد%)وفقا  65تفسر حوالي    األعمالريادة  

الثقافة التنظيمية وأبعاد ريادة   التغيير    %   65مجتمعة تفسر ما يقرث من    األعمال بمعني أن  في    االيجابيمن 
 السياحية.   منشآتأداء ال

 مناقشة النتائج 
، وأداء المنظمة، في ن أييا منهيا األعمالعلى الرغم من مناقشة عدد من الدراسات السابقة الثقافة التنظيمية، وريادة 

لم يحاول الجمع بين هذه المتغيرات الثالثة في نموذج واحيد، مسيتهدفا فحيص طبيعية العالقية بيينهم. وليذا، انصيب 
لفجوة البحثية، ومن ثم فقد سعت إلى فحيص طبيعية األثير هدف الدراسة الحالية وتركز محور اهتمامها على هذه ا

السييياحية محييل الدراسيية. وعليييه، فيي ن الدراسيية  منشييآتفييي العالقيية بييين التنظيمييية ال األعمييالبعيياد ريييادة الوسيييط أل
التييي تناولييت طبيعيية العالقيية بييين المتغيييرات  )فييي حييدود علييم البيياحثين( الحالييية تعييد ميين أولييى الدراسييات الميدانييية

ثالثيية المييذكورة، واإلسييهام فييي هييذا المجييال الجديييد والناشيي  ميين خييالل النتييائج التييي توصييلت إليهييا. والمتمثليية فييي ال
ائج وأكييدت نتييأن االبتكييار كبعييد ميين أبعيياد ريييادة األعمييال يييؤثر تييأثيرًا معنويييًا وإيجابيييًا علييى األداء،  النتييائجتأكيييد 

نتييائج  وتتفييقعلييى أداء المنظميية.  االسييتباقيةو  األخييذ بالمخيياطرةوجييود تييأثير إيجييابي ومعنييوي لبعييدي الدراسيية كييذلك 
إلى وجود تيأثير  اتوصلت ناللتي( 2017( ودراسة )المنسي، 2013دراسة )السعدي والخفاجي،  معالدراسة الحالية  

فيييي تليييك  أثييير للمخييياطرة عليييى األداءليييم يتبيييين وجيييود  غيييير أنيييه ،عليييى األداء االسيييتباقيةمعنيييوي لبعيييدي االبتكيييار و 
ن تبنيي البنيوك اليمنيية ألبعياد الرييادة الثالثية )االبتكيار أ التي بينت  (2019  ،العولقي)دراسة    مع  وتتفق،  الدراستين

تلييك النتييائج بشييكل جزئييي مييع مييا  وتختلييفواالسييتباقية واألخييذ بالمخيياطرة( يسييهم فييي تحسييين أداء هييذه البنييوك.   
 ,Messersmith and Wales, (2013); Stam and Elfringتوصيل إلييه عيدد مين الدراسيات منهيا 

(2008); George et al., (2001); Cuevas-Vargas, (2019)  بعدم وجود أثر إيجيابي للرييادة بأبعادهيا
 المذكورة سابقًا على األداء.   
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ن المنشآت السياحية موضع الدراسة يمكنها مين تحسيين أداءهيا، كلميا تمكنيت إوفي ضوء هذه النتائج يمكن القول 
وأن يشيييمل االبتكيييار كيييذلك األنشيييطة  هيييو قيييائم، وتطيييوير ميييا لعمالئهيييامييين تقيييديم الجدييييد مييين منتجيييات أو خيييدمات 
 والعمليات والسياسات والنظم اإلدارية.  

القيدرة عليى التكييت،  :هيو ، التنظيمية بأبعادها الستةوجود تأثير معنوي إيجابي للثقافة نتائج الدراسة    ألهرتكما  
صورة إجمالية عليى أداء مأخوذة ب ،األمانةالتعاون، التوجه نحو العميل، التوجه نحو النتائج، االهتمام بالتفاصيل، 

الثقافيية وجييود عالقية ارتبيياط إيجابيية بييين أكييدت ميين الدراسيات السييابقة التيي  عييددوتتفييق هيذه النتيجيية ميع المنظمية. 
 Calciolari, Prenestini, and Lega,(2018); Fekete and Bocskei ، مثيل:التنظيميية وأداء المنظمية

,(2011); Morgan and Vorhies ,(2018); Joseph and Kibera ,(2019),Ogbonna and 
Harris,(2000) . 

للمتغييييرات البيئيييية  االسيييتجابةدرة عليييى كميييا تتفيييق هيييذه النتيجييية ميييع األدبييييات التيييي تيييرى أن الثقافييية التنظيميييية القيييا
في إطار التركيز على ما يمكن تحقيقه مين نتيائج والعمل بروح الفريق  والتكيت مع درجة عدم التأكد المرتبطة بها

هي التيي تهيي  المقوميات والميوارد والبيئية التنظيميية للعياملين بشيكل يسياعدهم   ع تعزيز قيم األمانة واألخالقيات؛م
ميين خييالل تحسييين األربيياح ونمييو المبيعييات  والييذي بييدوره يسييهم فييي تحسييين األداء ،ضييل مييا لييديهمأفعلييى إلهييار 

الهتمام بترسيي  هذا يعطي داللة للمنشآت السعودية العاملة في قطاع السياحة بضرورة اوفيادة إنتاجية العاملين.  
ميين منظوميية المعتقييدات والقيييم المشييتركة التييي يتحييرك حولهييا الجميييع لتحقيييق  اً وجعلهييا جييزءالسييابقة وتعزيييز القيييم 

 األهداف المنشودة.  

 ريادة األعمالذلك أن   ؛وأداء المنظمة الثقافة التنظيمية  تتوسط العالقة بينأبعاد ريادة األعمال أن  بينت الدراسة  و 
وأداء المنظميية، الثقافيية التنظيمييية  ًا فييي العالقيية بييينأحييدثت تييأثيرًا إيجابييي)االبتكييار واالسييتباقية واألخييذ بالمخيياطرة( 

 .  واألداء الثقافة التنظيميةالعالقة بين  تعزيزكمتغير وسيط إلى  ريادة األعمال حيث أدى دخول

تيوافر ثقافية تنظيميية مالئمية تعميل عليى تعزييز المنظمات الناجحة تعمل على من الدراسات أن   عددت  ضحأو لقد  
وبناء منظومة من المعتقدات والقيم المشتركة التي تشجع وتسند الحيرص عليى االسيتقاللية والتمتيع بقيدر كبيير مين 

 .  الجسارة في اكتشاف الجديد والرقبة في التجديد واالبتكار

ا يواجهيه قطياع السيياحة والترفييه فيي المملكية العربيية السيعودية مين تحيوالت ميفيي ضيوء وفي ضوء هذه النتيائج، و 
وتحديات يمكن القول بأن على المنشآت العاملة في هذا القطاع أن تولي اهتمامًا أكبر لتبنيي أبعياد رييادة األعميال 

والتنبيؤ باحتياجيات  ،حةبالتطوير واإلبداع في الخدمات المتنوعة المقدمة للنيزالء، واستشيراف مسيتقبل صيناعة السييا
واتخييياذ سياسيييات وخطيييوات جريئييية وجسيييورة باليييدخول فيييي  ،وطرحهيييا كمنتجيييات وخيييدمات ،العميييالء قبيييل المنافسيييين

 وتطبيق أفكار غير مسبوقة مع عدم ضمان النتائج.   ،مشاريع جديدة

 التوصيات  
 :األعمال وتشجيع العاملين علىمنشآت قطاع السياحة والترفيه السعودية بأبعاد ريادة ضرورة اهتمام  .1
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وتحسييين األسيياليب القائميية، ومواكبيية إخيير التقنيييات فييي  فييي العمييل ،وجديييدة مألوفيية،سيياليب غييير تبنييي أ •
 صناعة الفندقة والضيافة.

والقيييييام بالمسيييح البيئييييي بشيييكل مسييييتمر  ،استشيييراف احتياجييييات العمييييل قبييييل المنافسيييين وتحويلهييييا لواقيييع •
 ألخذ مواقع قيادية وبناء مزايا تنافسية مستدامة  ،التهديداتالقتناص الفرص وتجنب 

وميينحهم  تييدريب العيياملين علييى عييدم التييردد وخييوض المخيياطرة المحسييوبة فييي لييل لييروف عييدم التأكييد  •
 الفرصة للمجاففة وتحمل المخاطر 

 –في تحقيق رؤية المملكية فيي هيذا الجانيب  أداء دور بارفإذا ما أرادت منشآت قطاع السياحة والترفيه  .2
القيييم والمعتقييدات والسييلوكيات  ترسييي يجييب عليهييا  –لمسييتثمر األجنبييي ا المنافسيية ميينوخاصيية فييي لييل 

المكونييية لثقافتهيييا التنظيميييية والتيييي تتبنيييى وتيييدعم سيييلوكيات الرييييادة، وتقصيييي أيييية أسيييباث تعطيييل أو تمنيييع 
 .تعزيز هذه القيم

االبتكييار فييي تقييديم الخييدمات السييياحية داخييل هييذه المنشييآت، ينبغييي تنمييية مهييارات المييديرين كييي يتحقييق  .3
 وحفزهم على االبتكار والتفكير خارج المألوف في كل أعمالهم. همتدريبوالعاملين في هذا الجانب و 

لمتعييددة تقييديم حييوافز معنوييية ومادييية للعيياملين اللييذين يقييدمون مبييادرات ميين أجييل تطييوير أعمييال المنشييأة ا .4
 والربط بين نظام المكافآت وبين قدرات العاملين على االبتكار واالستباقية وخوض المجاففة المحسوبة.

هيييو  العميييل عليييى اسيييتقطاث الكفييياءات التيييي تتمييييز باإلبيييداع وروح المبيييادرة ميييع الحفيييا  عليييى اسيييتبقاء ميييا .5
 موجود من كفاءات.

وبشيكل يحقيق تطلعيات ل تقيديم الخيدمات السيياحية المتابعة المستمرة لفضل الممارسات العالمية في مجيا .6
 ورقبات العمالء الحاليين والمستقبليين.

تصميم وتنفييذ بيرامج تسيويقية متطيورة ومرنية تمكين هيذه المنشيآت مين التغييير تماشييًا ميع أذواق ورقبيات  .7
ت العمييالء المتغييييرة فيييي ليييل مطالبيية العميييالء داخيييل المملكييية بخيييدمات تضيياهي ميييا يجدونيييه فيييي الوجهيييا

السييياحية المتطييورة التييي يزورونهييا إقليميييًا وعالميييًا، واالنتشييار الجغرافييي فييي المييدن والمحافظييات الغنييية 
 باألماكن األثرية والسياحية والتي تفتقر للخدمات السياحية ذات الجودة العالية.

تطرحهييا مشيياريع ذات المخيياطر العالييية القتنيياص األسييبقية فييي لييل الفييرص الكبيييرة التييي الالييدخول فييي  .8
الدولة في هذا القطاع والتوسع الضخم المتوقيع خيالل السينوات القادمية.  فالحكومية السيعودية خصصيت 

العمييل فييي سييبتمبر  ءمييع بييدمليييار دوالر لالسييتثمار فييي قطيياع السييياحة والترفيييه خييالل العقييد المقبييل  64
جنسيية بالحصيول عليى  51ثير مين أكالتي تسيمح لحياملي   ،وألول مرة بالعمل بالتأشيرة السياحية  2019

 .(2019)مركز المعلومات واألبحا  السياحية،  التأشيرة من مطارات المملكة الرئيسة
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  أخي الكريم/ أختي الكريمة

 تحية طيبة وبعد   

يمثل هذا االستقصاء الجزء الرئيسي من دراسة ميدانية تحت عنوان   الدور الوسيط للتوجه الريادي في العالقة  
المنش التنظيمية وأداء  الثقافة  فنادق  آبين  في  السياحية  دراسة ميدانية  الشرقية  ت  بالمنطقة  السياحة  -وشركات 

 المملكة العربية السعودية . 

الرجاء التكرم باإلجابة عن جميع األسئلة الواردة في قائمة االستقصاء المرفقة بصراحة ودقة وبما ترونه مناسبًا 
 .من خالل الخبرة التي تتمتعون بها، وفي ضوء واقع المنشأة الذي تعمل فيها

تقدرون  أنكم  في  شك  البيانات    وال  باستيفاء  اهتمامكم  خالل  من  وذلك  العلمي،  البحث  على  تعود  التي  الفائدة 
الخاصة بهذا االستقصاء، حيث تمثل إجاباتكم أحد الدعائم األساسية للبحث وما يسفر عنه من نتائج، علمًا بأن 

 .جميع البيانات سوف تحاط بالسرية التامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث فقط
 لكم حسن تعاونكم، ولكم منا كل التقدير واالحترامشاكرين 

فيما يلي مجموعة من ال بارات التي تتعلق بالثقافة التنظيمية، الرجاء تحديد درجة موافقتك أمام    السؤا  األو :
بأن  العلم  مع  نظرك،  وجهة  من  فيها  تعمل  التي  السياحية  الشركة  أو  الفندق  لواقع  مناسبا  تراه  الذي  االختيار 

وافقة يعني ذلك الحصول على درجة  اختيارك )موافق تمامًا( تعني الحصول على أكبر درجة وكلما انخفضت الم
 أقل 

 

غير   العبارات 
موافق 
 تمامًا  

غير  
 موافق

موافق 
إلى 
 حٍد ما 

 موافق
 

موافق 
 تماماً 
 

ية 
ظيم
التن
فة 
لثقا
ا

 

ي  
لتك
ى ا
 عل
درل
الق

 

المنشأة   التعامل تتمتع  بالمرونة في  السياحية 
مع التحوالت المفاجئة والمتغيرات التي تحد   

 في البيئة الخارجية  

     

لمقابلة   التام  االستعداد  العاملين  لدى  يتوفر 
 السياحيةالمنشأة أي تغيرات تحد  داخل 

     

إدارة   لدى  االستعداد  المنشأة  يوجد  السياحية 
للتغيير   لروف  الكامل  لمواجهة  أولوياتها 

 السوق أو مشاكل داخلية 

     

و  
تعا
ال

 

إدارة   بين المنشأة  تشجع  التعاون  السياحية 
 الزمالء والعمل الجماعي  

     

الفريق المنشأة  تشجع   روح  سيادة  السياحية 
 بين المستويات اإلدارية المختلفة

     

 يتبع 
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في  المنشأة  تدعم   الصراع  تجنب  السياحية 
 العمل 

     

ئج
لنتا
و ا
 نح
جه
لتو
ا

 

إدارة   في  المنشأة  تهتم  بالدقة  السياحية 
كل   في  المرتفع  األداء  وتحقيق  اإلنجاف 

 جوانب العمل   

     

تنظيم المنشأة  تتميز   على  بقدرتها  السياحية 
نحو والجمادية  الفردية  تحقيق    الجهود 

 اإلنجافات  

     

الوليفي  المنشأة  توفر    األمان  السياحية 
 لمنسوبيها 

     

صي  
لتفا
و ا
 نح
جه
لتو
ا

 

السياحية التباع معايير الجودة المنشأة  تسعى  
 في مجال الخدمات السياحية   

     

السياحية بالدقة في التعامل مع المنشأة  متع  تت
 كل األمور المتعلقة بالعمل  

     

بكل المنشأة  تولي   متزايدًا  اهتمامًا  السياحية 
 التفاصيل

     

مي  
 الع
حو
ه ن
وج
الت

 
السياحية خدمات متنوعة لمقابلة  المنشأة  تقدم  

 احتياجات ومتطلبات العمالء   
     

لتوصيات المنشأة  تعمل   لالستجابة  السياحية 
 ومقترحات العمالء ويوليها اهتمامًا كبيرًا  

     

خدمات المنشأة  تسعى   تقديم  إلى  السياحية 
 تتجاوف رقبات العمالء الحاليين واحتياجاتهم 

     

انة 
ألم
ا

 

إدارة   في  المنشأة  تهتم  العدالة  بقيم  السياحية 
 العمل

     

في   االخرين  احترام  قيم  ودع  تشجيع  يتم 
 العمل   

     

المهنة المنشأة  تطبق   أخالقيات  السياحية 
 بوضوح وشفافية  
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الثاني: أمام    السؤا   الرجاء تحديد درجة موافقتك  الريادي،  بالتوجه  تتعلق  التي  ال بارات  يلي مجموعة من  فيما 
بأن  العلم  مع  نظرك،  وجهة  من  فيها  تعمل  التي  السياحية  الشركة  أو  الفندق  لواقع  مناسبا  تراه  الذي  االختيار 

قة يعني ذلك الحصول على درجة  اختيارك )موافق تمامًا( تعني الحصول على أكبر درجة وكلما انخفضت المواف
 أقل 

غير  العبارات  
موافق 
 تمامًا 

غير 
 موافق

موافق 
إلى 
 حٍد ما

 موافق
 

موافق 
 تماماً 
 

ار 
بتك
اال

 

والتطوير المنشأة  تهتم   البحث  بأنشطة  السياحية 
 للخدمات والعمليات الفندقية والسياحية

     

جديدة  المنشأة  تهتم    أفكار  بتبني  ومبتكرة السياحية 
 إلنجاف العمل

     

جديدة المنشأة  تهتم   خدمات  وخلق  بابتكار  السياحية 
 باستمرار 

     

ية 
باق
ست
اال

  

وتلبي   العمالء المنشأة  تتابع  احتياجات  السياحية 
 الحالية والمستقبلية بشكل مستمر 

     

يكون  المنشأة  تسعي   وأن  الريادة  نحو  دائمًا  السياحية 
 للسوق المحرك األول 

     

وتتوقع   المرتبطة المنشأة  تدرك  المشاكل  السياحية 
 بتقديم منتج جديد أو لهور تكنولوجيا حديثة

     

طرل 
مرا
 بال
خا
األ

 
السياحية مستوى مناسبًا من المنشأة تدعم وتشجع إدارة 

 المخاطرة الشخصية، والمالية، والتجارية
     

على  المنشأة  مل  تع طموحاته  السياحية  بين  الموافنة 
وأهدافه من جهة واستعداداته لمواجهة جميع المخاطر 

 من جهة أخرى 

      

السياحية على اتخاذ قرارات جريئة  المنشأة  تعمل إدارة  
عندما تصبح عملية التنبؤ بالنتائج المترتبة على قرار  

 معين غير واضحة 
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فيما يلي مجموعة من المؤشرات التي تعكس مستوى أداء الفندق ة الشركة السياحية التي تعملون  السؤا  الثال :
 إلى مرتفع جدًا    5إلى منخفء جدًا، بينما يشير الرقم   1بها مقارنة بالمنافسين، حيث يشير الرقم 

منرفض  العبارات 
 جداً 

 مرتفع جداً  مرتفع محايد  منرفض 

ية 
ياح
لس
ت ا
شآ
لمن
ء ا
أدا

 

      إجمالي أرباح الشركة أعلى من المنافسين 

من   أعلى  الشركة  في  العاملين  إنتاجية 
 المنافسين 

     

من   أعلى  الشركة  لدى  األصول  على  العائد 
 المنافسين 

     

 يلي مجموعة من البيانات الشخصية الرجاء وضع عالمة أمام االختيار الذي تراه يناسبك  فيما  السؤا  الرابع:

 :..............................  )اختياري( اسم الفندق او شركة السياحة

   انثي                    : ذكر         الجن 

 العمر )..............(     

 غير سعودي              سعودي               : الجنسية

     دبلوم          ثانوي                   دراسات عليا         : بكالوريو     المؤه   التعليمي
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The purpose of this study is to examine the effects of 

organizational culture (OC) on the performance of small and 

medium-size tourism enterprises in Saudi through the 

mediating role of entrepreneurial orientation's dimensions. 

The study uses empirical data gathered from 400 usable 

replies from managers in small- and medium-sized hotels and 

travel agents in the Eastern Province of Saudi Arabia.  Two 

main data analysis techniques were employed: descriptive 

data analysis to investigate the respondent's characteristics, 

and structural equation modeling (SEM) using Smart PLS 3 

to assess the causal relationship between the research 

variables. The findings indicate the direct positive significant 

and causal relationship between OC and entrepreneurship 

orientation dimensions, moreover, entrepreneurship 

orientation dimensions (innovation, proactivity, risk-taking) 

were found to fully mediate the relationship between OC and 

performance. Finally, these results provide several 

recommendations for scholars and practitioners to adopt the 

entrepreneurship dimension (innovation, proactivity, risk-

taking) not only to deliver excellent customer service but also 

to expect and meet customer requirements before competitors 

can do. The results as well highlight great attention to 

startups initiation and implement new ideas whatever the risk. 
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