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 ریزي و توسعه شهريالمللی برنامهاولین کنفرانس بین 

          

 
 
 

 

  شاهرود يشهردار سازمان با فرد يسازگار بر نفس عزت و یتیشخص يهایژگیو ریتاث یبررس
  

  1عرب اسماعیلی امیر
 )دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود( دولتی مدیریت امیرعرب اسماعیلی کارشناس ارشد رشته

  2سیدهاشم جاللی کنیمی
 )دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات( ی کارشناس ارشد مدیریت امور شهريمیکن یجالل دهاشمیس

  3مهدي باقري 
 )دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد( مهدي باقري دانشجوي کارشناسی ارشد شهرسازي

  4ملیحه باقري
 )دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود(ملیحه باقري کارشناس ارشد مدیریت دولتی 

  چکیده
شـاهرود   شـهرداري  سـازمان  بـا  فـرد  سازگاري بر نفس عزت و شخصیتی هايویژگی تاثیر این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی

ایش و جامعـۀ آمـاري آن شـامل کارکنـان     روش مورد استفاده این پژوهش پس رویدادي و تکنیک مورد استفاده، پیم. انجام شد
پرسشـنامه عـزت نفـس و     هـاي شخصـیتی،  ابزار پژوهشی پرسشنامه ویژگی. باشدمی 1393سازمان شهرداري شاهرود در سال 

باشد که پس از اعتباریابی و پایایی سنجی در جامعه مورد مطالعه، بـا روش  مییست االفکو و یویسد شغلی سازگاري پرسشنامه
هاي مورد مطالعـه و مـدل پـژوهش انتخـاب     این ابزار براساس شاخص. تصادفی ساده بر روي نمونۀ انتخابی اجرا شد گیرينمونه

 .مورد سـنجش قـرار دهـد    به صورت دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی فرضیه هشت را در قالب شده اند تا وضعیت متغیرها
ـ دارمعنـاداري  در سـازمان رابطـه    يکارکنان با سـازگار ی تیشخص يهایژگیوو  عزت نفسهاي پژوهش نشان داد یافته بعـد  . دن

هاي بدست آمده، ابعـاد  سازمانی و گروهی عزت نفس با سازگاري فرد در سازمان رابطه دارد و همچنین طبق دیگر  یافته فردي،
یسـۀ نتـایج حاصـل از    مقا .داردسـازمان رابطـه    در فـرد  يسازگارسازمانی و گروهی با  شامل بعد فردي،  یتیشخص يهایژگیو

هـاي  پژوهش حاضر و بررسی چارچوب و مدل نظري این پژوهش، بیانگر همسویی نتایج بـا تحقیقـات مشـابه در مـورد فرضـیه     
  .مطرح شده بوده است
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