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 الصفحة عنوانو رقم ال
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 الدراسة مع الدرجة الكمية لؤلداة
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( ألداة الدراسة بأبعادىا Cronbach Alphaنتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا)  (1
 ة  المختمف
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 11 مفتاح المتوسطات الحسابية  (4
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تأثير التطوير التنظيمي   (1

والخدمات االجتماعية في وكالة  اإلغاثةعمى األداء مف وجية نظر الموظفيف في دائرة 
 الغوث الدولية في الضفة الغربية
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 يةىمعمى محور األداء الوظيفي  مرتبة حسب األ

83 
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التطوير التنظيمي  مساىمةاألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة   (1
 يةىمرتبة حسب األوالعمميات م اإلجراءاتعمى محور  األداءفي تطوير 
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( لمفروؽ في استجابات المبحوثيف حوؿ كيفية تأثير التطوير t-testنتائج اختبار ت )  (34
 التنظيمي عمى األداء  تعزى لمتغير الجنس

308 



 ذ
 

 الصفحة عنوانو رقم ال
( لمفروؽ one way analysis of varianceف األحادي )نتائج اختبار تحميؿ التباي  (31
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ػاألذصالشائطظػ

 الصفحة عنوانو رقم الشكل
 1 نموذج متغيرات الدراسة  3
 28 القيادة أنماطلتطوير  ةاإلدارينموذج الشبكة  2
 CBB 41نموذج  1
 SPARE 44نموذج  4
 41 تدفؽ الصبلحيات وأدوار مديري البرامج والمديريف اإلقميمييف 1
 41 روافع التغيير  1
 48 رامج  عناصر دورة إدارة الب 1
 10 أدوار عممية صنع القرار  8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


