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الملخص
هدفت هذه الد ارس ة ة ة ة ة ة ة ل التعرف عل أثر بيئ العمل الداخلي عل اإلبداع واالبتكار في الجامعات
األردني الخاص  ،وأما عين الدراس فتكونت من ( )234مستجيبا ،وتم اختيارهم بالطريق الميسرة من أعضاء
الهيئتين التدريس ة ة ة ة ةةي واإلداري في هذه الجامعات .وتم تطوير اس ة ة ة ة ةةتبان لجمو المعلومات والبيانات الخاصة ة ة ة ة ة
بالمسة ةةتجوفين في الد ارس ة ة  .واسة ةةتخدا البالو االسة ةةالي

الوص ة ة ي في تحليل البيانات ،وتم اختبار ال رضة ةةيات

باستخداا تحليل االنحدار الخطي المتعدد والبسيط.
وخلص ة ة ة ةةت الد ارسة ة ة ة ة ل عدد من النتا  ،وأهمها :وجد أثر ذو دالل لص ة ة ة ةةا ي لبيئ العمل الداخلي
بأبعادها (ظروف العمل المادي  ،واألنظم  ،والتعليمات ،واللوا ح ،وتكنولوجيا المعلومات ،والمش ة ةةار في اتخاذ
الق اررات) عل مستوى اإلبداع واالبتكار في الجامعات األردني الخاص .
وفي ض ة ة ةةوء النتا

قدمت الد ارسة ة ة ة عددا من التوص ة ة ةةيات أبر ها :التأكيد عل أهمي قياا الجامعات الخاصة ة ة ة

األردني بتوفير ظروف العمل الداخلي المناس ة ة ةةب ميل التص ة ة ةةميم الداخلي ،وترتي

المعدات والمقاعد والمكات

والتكييف والتدفئ  ،واس ة ةةتمرار ببذل المزيد من الجهود لتوفير الظروف المناس ة ةةب التي تجعلها قادرة عل ص ة ةةنو
الظروف واأللداث المناسب في بيئ العمل.
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Abstract
This study aimed to identify the impact of the internal work environment on
innovation and creativity at the private Jordanian universities. The sample of the
study consisted of (234) respondents who were selected via simple sampling from
the members of the teaching and administrative bodies at these universities. A
questionnaire was developed to collect information and data for the respondents. The
researcher used the descriptive methods in data analysis, and the hypotheses were
tested using multiple linear regression analysis.
The study comes up with a number of results. The most important results were; there
is a statistically significant effect of the internal work environment in terms of its
dimensions (physical working conditions, regulations, instructions and information
technology, participation in decision making) on the level of creativity and
innovation in private Jordanian universities.
In light of the results, the study presented a number of recommendations, including:
Emphasizing the importance of private Jordanian universities in providing
appropriate internal working conditions such as interior design, arrangement of
equipment, desks, air conditioning and heating, keep making more efforts to create
appropriate conditions of work environment.

