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 ملخص الدراسة

القيادة التعلم التنظيمي و والمتمثلة في العوامل المؤّثرة في اإلبداع اإلداري  اختبار هذه الدراسة إلى هدفت

والخاصة في مدينة دمشق، باإلضافة الجامعات العامة لدى  التحويلية وإدارة المعرفة والثقافة التنظيمية

التحويلية وإدارة المعرفة والثقافة القيادة  علم التنظيمي للعالقة بين كل منالختبار الدور الوسيط للت

، وذلك من خالل اقتراح نموذج يربط بين هذه المتغيرات بناًء على نتائج واإلبداع اإلداري  التنظيمية

الدراسات السابقة ذات العالقة، ثم اختبار هذا النموذج وتحسينه باستخدام تقنية نمذجة المعادالت 

النهائي الذي اعتمد عليه الباحث في وضع نتائج وتوصيات وصواًل إلى النموذج  (،SEMالهيكلية )

توافر التعلم التنظيمي تجاه  العاملينمدى تباين آراء كما هدفت الدراسة أيضًا لمعرفة  هذا البحث.

المنهج تم استخدام عة. طبيعة العمل في الجامو  واإلبداع اإلداري في الجامعات باختالف طبيعة الجامعة

الجامعات العامة والخاصة في  في اً أكاديميو  اً إداري 383وتكونت عينة الدراسة من ، الوصفي التحليلي

  .مدينة دمشق

تنظيم ، توليد المعرفةإدارة المعرفة بأبعادها األربعة )لكل من  تأثير معنوي أفضت الدراسة إلى وجود 

ثقافة التعاطف  ،اإلنجاز ثقافةالثقافة التنظيمية بنوعيها )و  ،(تطبيق المعرفة، تشارك المعرفة، المعرفة

كما توصلت الدراسة أيضًا  .في التعلم التنظيميالتأثير المثالي، واالهتمام الفردي  يُبعد،و (اإلنساني

التأثير ُبعد ، و ثقافة اإلنجاز، و تشارك المعرفة، وتطبيق المعرفة يُبعد لكل من تأثير معنوي إلى وجود 

وبّينت الدراسة توسط التعلم التنظيمي بشكل جزئي  .في اإلبداع اإلداري  التعلم التنظيمي، و المثالي

واإلبداع التأثير المثالي، وثقافة اإلنجاز و  ،ُبعدي )تشارك المعرفة، وتطبيق المعرفة( كٍل من لعالقة بينل

 ،االهتمام الفرديُبعد و  ،ُبعدي )توليد المعرفة، وتنظيم المعرفة(كٍل من لعالقة بين لوبشكل كلي  .اإلداري 

 واإلبداع اإلداري. التعاطف اإلنسانيثقافة و 



في  التعلم التنظيميتوافر  وجود فروق معنوية في آراء العاملين حولكما أفضت الدراسة أيضًا إلى 

لوجود ذلك لصالح األكاديميين اإلداريين. باإلضافة و  طبيعة العمل في الجامعة اختالفبالجامعات 

حول توافر خصائص اإلبداع اإلداري لديهم باختالف فروق معنوية في آراء العاملين في الجامعات 

وذلك لصالح  طبيعة العمل في الجامعة باختالف، و طبيعة الجامعة وذلك لصالح الجامعات الخاصة

 .األكاديميين اإلداريين

 

  



Abstract 

This study aimed to investigate the factors affecting administrative innovation 

represented in organizational learning, transformational leadership, 

knowledge management and organizational culture at the public and private 

universities in Damascus city, in addition to test the mediation role of the 

organizational learning of the relationship between transformational 

leadership, knowledge management, organizational culture and 

administrative innovation, by proposing a model that links these variables 

based on the results of previous relevant studies, then testing and improving 

this model by using structural equations modeling (SEM), to reach the final 

model which the researcher relied on in developing the findings and 

recommendations of this study. This study aimed also to recognize the 

differences in the employees perspective regarding organizational learning 

and administrative innovation availability according to university type and the 

nature of work. The descriptive analytical approach was used and the study 

sample consisted of three hundred eighty three administrators and 

academics at the public and private universities in Damascus city.  

The study showed that there is a significant impact for each of knowledge 

management in its four dimensions (Knowledge generating, knowledge 

organization, knowledge sharing and knowledge application), both types of 



organizational culture (Culture of achievement and Culture of Human 

Sympathy) and both dimensions of transformational leadership (Idealized 

Influence and Individualized Considerations) in organizational learning. The 

study showed also that there is a significant impact for each of (knowledge 

sharing and knowledge application), Culture of achievement type, Idealized 

Influence dimension and Organizational Learning in administrative 

innovation. 

The study found that organizational learning partially mediate the 

relationships between each of (knowledge sharing and knowledge 

application), Idealized Influence, Culture of achievement type and 

administrative innovation. and fully mediate the relationships between 

(Knowledge generating and knowledge organization), Individualized 

Considerations, Culture of Human Sympathy type and administrative 

innovation. 

The study reached also that there were significant differences in employees’ 

perceptions about the availability of organizational learning at universities due 

to the difference in the nature of work in favor of the Administratives 

academics and there were also significant differences in employees’ 

perceptions about the availability of administrative innovation at universities 



due to the difference in the university type in favor of the private universities, 

and due to the difference in the nature of work in favor of the Administratives 

academics. 

 


