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ي الخليل وبيت لحـم تعـزى لمتغيـر         الفاعلية التنظيمية الخارجية لبلديات محافظت    
  سنوات الخبرة

148  



 XV

 )4.45(رقم
للفروق ) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

في آراء المبحوثين حول واقع الفاعلية التنظيمية الخارجية لبلديات محافظتي الخليل           
  وبيت لحم تعزى لمتغير تصنيف البلدية

149  

للفروق في آراء المبحوثين حـول واقـع الفاعليـة    ) tukey test(نتائج اختبار توكي   )4.46(رقم
  لبلديات محافظتي الخليل وبيت لحم تعزى لمتغير تصنيف البلديةخارجية التنظيمية ال

150  

 )4.47(رقم
األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء المبحوثين حول واقـع      

تنظيمية الخارجية لبلديات محافظتي الخليل وبيت لحـم تعـزى لمتغيـر            الفاعلية ال 
  تصنيف البلدية

150  

للعالقـة بـين الثقافـة    ) pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسـون   )4.48(رقم
التنظيمية السائدة في بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم في بعد الفلسفة، والفاعليـة             

   لها التنظيمية الداخلية

151  

للعالقـة بـين الثقافـة    ) pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسـون   )4.49(رقم
التنظيمية السائدة في بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم في بعد القـيم، والفاعليـة              

  التنظيمية الداخلية لها 

152  

للعالقـة بـين الثقافـة    ) pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسـون   )4.50(رقم
التنظيمية السائدة في بلديات محافظتي الخليل وبيت لحـم فـي بعـد المعتقـدات،               

  والفاعلية التنظيمية الداخلية لها 

153  

للعالقـة بـين الثقافـة    ) pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسـون   )4.51(رقم
 لحـم فـي بعـد األعـراف         التنظيمية السائدة في بلديات محافظتي الخليل وبيـت       

  والطقوس، والفاعلية التنظيمية الداخلية لها

154  

للعالقـة بـين الثقافـة    ) pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسـون   )4.52(رقم
التنظيمية السائدة في بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم في بعد التوقعات، والفاعلية            

  التنظيمية الداخلية لها 
  

155  

للعالقـة بـين الثقافـة    ) pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسـون   )4.53(رقم
التنظيمية السائدة في بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم في بعد الرموز واألساطير،            

  والفاعلية التنظيمية الداخلية لها

156  
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لعالقـة بـين الثقافـة    ل) pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسـون   )4.54(رقم
التنظيمية السائدة في بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم والفاعلية التنظيمية الداخلية           

  لها 
  

157  

للعالقـة بـين الثقافـة    ) pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسـون   )4.55(رقم
ة، والفاعليـة   التنظيمية السائدة في بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم في بعد الفلسف          

  التنظيمية الخارجية لها 

158  

للعالقـة بـين الثقافـة    ) pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسـون   )4.56(رقم
التنظيمية السائدة في بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم في بعد القـيم، والفاعليـة              

  التنظيمية الخارجية لها 

159  

للعالقـة بـين الثقافـة    ) pearson correlation(ط بيرسـون  نتائج معامل االرتبا )4.57(رقم
التنظيمية السائدة في بلديات محافظتي الخليل وبيت لحـم فـي بعـد المعتقـدات،               

  والفاعلية التنظيمية الخارجية لها 

160  

للعالقـة بـين الثقافـة    ) pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسـون   )4.58(رقم
ة في بلديات محافظتي الخليل وبيـت لحـم فـي بعـد األعـراف               التنظيمية السائد 

  والطقوس، والفاعلية التنظيمية الخارجية لها

161  

للعالقـة بـين الثقافـة    ) pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسـون   )4.59(رقم
 التنظيمية السائدة في بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم في بعد التوقعات، والفاعلية           

  التنظيمية الخارجية لها 

162  

للعالقـة بـين الثقافـة    ) pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسـون   )4.60(رقم
التنظيمية السائدة في بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم في بعد الرموز واألساطير،            

  والفاعلية التنظيمية الخارجية لها

163  

للعالقـة بـين الثقافـة    ) pearson correlation(بيرسـون  نتائج معامل االرتباط   )4.61(رقم
التنظيمية السائدة في بلديات محافظتي الخليل وبيـت لحـم والفاعليـة التنظيميـة              

  الخارجية لها 

164  
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  فهرس األشكال
  الصفحة  اسم الشكل  رقم الشكل

  12  نموذج متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة  )1.1(رقم
  31  عات التنظيمية بين الفرد والتنظيم اإلدارييوضح التوق  )2.1(رقم

  45  يوضح كيف تتكون الثقافة التنظيمية  )2.2(رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


