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 الممخص
 

 أثر ومعرفة والسموكي، الفيزيائي بشقييا العمل بيئة مصطمح عمى التعرف إلى سةاالدر  ىذه ىدفت
 دمشق، مدينة في االتصاالت قطاع في العاممين دار األف لدى اإلداري اإلبداع عمى البيئة ىذه عناصر

 إلى باإلضافة اإلداري، اإلبداع عمى األكبر األثر ليا العمل بيئة عناصر أي لمعرفة ىدفت كما
 قطاعي بين اإلداري واإلبداع العمل بيئة مستوى في جوىرية اختالفات ىناك كان إذا فيما معرفة

 في أثر فيةاالديموغر  تاالمتغير  الختالف كان إذا وفيما دمشق، مدينة في والخاص العام االتصاالت
 .المدروس القطاع في العاممين لدى اإلداري اإلبداع مستوى اختالف

 في والخاص العام السوري االتصاالت قطاع في المكاتب ضمن العاممين عمى سةاالدر  ىذه تطبيق تم
 تم استبيان عمى سةاالدر  واعتمدت ،5102 عام من والثاني األول الربعين فترة خالل دمشق مدينة
 المحكمين من عدد عمى عرضو بعد عميو والثبات الصدق اختبار ءاإجر  وتم الباحث، قبل من اعداده

 .فيو رأييم وابداء المختصين

 في والسموكية الفيزيائية العمل بيئة لعناصر واضح أثر يوجد أنو إلى سةاالدر  ىذه نتائج خمصت
 كبيرة اختالفات توجد وبأنو دمشق مدينة في االتصاالت قطاع في لمعاممين اإلداري اإلبداع مستوى

 إلى باإلضافة والخاص، العام االتصاالت قطاعي بين والسموكية الفيزيائية العمل بيئة عناصر في
 .والخاص العام االتصاالت قطاعي بين لمعاممين اإلداري اإلبداع مستوى في جوىرية اختالفات وجود

 بينما والعمر، الجنس متغيري باختالف يختمف ال اإلداري اإلبداع مستوى بأن سةاالدر  نتائج وأظيرت
 .العممي المؤىل لمتغير تبعاً  اختالف ىناك يوجد

 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

                          
                     

                           
 

Abstract 
 

The aim of this study is to present the definition of the Working 

Environment both Physical and Behavioral, and to investigate the impact of 

the working environment components on employees’ creativity within the 

Syrian telecommunication sector in Damascus city. This study also aims to 

identify the working environment components which have the greater impact 

on employees’ creativity; in addition to finding out if there are any 

significant differences in working environment and creativity levels between 

the telecommunications public and private sector. Moreover we are 

investigating if changes in demographical factors have any impact on the 

level of employees' creativity. 

This study was applied on public and private telecommunication sector 

employees, who spend most of their working hours inside offices, and it was 

done during the first half of the year 2015. 

The study was conducted using a questionnaire designed by the researcher. 

A validity and reliability test was carried out, and the questionnaire was 

presented to specialists in order to express their opinions. 

The results of the study indicated a significant impact of physical and 

behavioral working environment components on employees’ creativity, and 

showed major differences in working environment and creativity levels 

between public and private sector. No major differences in creativity levels 

related to changes in gender and age, whereas the results indicated a major 

difference related to education. 


