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 به وفاداری بر عملکردی سازگاری و سازگاری خود برنذ، شخصیت تأثیر بررسی

  هتل برنذ
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 چکیذه

َای ضُر بروذ َتل  بٍی بر يفادار یعملکرد یي سازگار یبروذ، خًد سازگار تیضخص ریتأث حاضر بررسی َذف از پژيَص

است. جامعٍ  یکاربرد یقیي از لحاظ َذف، تحق یطیمای/ پیفیتًص یقیحاضر ازلحاظ ريش، تحق قیباضذ. تحق یم اصفُان

ي با استفادٌ از  یتًجٍ بٍ وامطخص بًدن جامعٍ آمار با. باضذ یمَای ضُر اصفُان َتل  مطتریان ی ٍیضامل کل یمًرد بررس

 385کٍ  ذیگرد عیپرسطىامٍ تًز 400اساس  هیضذ. بر ا هییًوٍ تعوفر بعىًان وم 384درصذ  5 یفرمًل کًکران در سطح خطا

از  اطالعاتَا ي  دادٌ یآير مىظًر جمع بٍ قیتحق هیپرسطىامٍ، برگطت دادٌ ضذٌ ي مًرد استفادٌ محقق قرار گرفت. در ا

 آزمًن صیپرسطىامٍ پ 30َا  دادٌ یآير ابسار جمع ییایپا صیآزما هییضذ. جُت تع استفادٌ  (2019) پرسطىامٍ ساپ ي َمکاران

اعتماد با  بیضر سانیم spss یافسار آمار پرسطىامٍ ي بٍ کمک ورم هیآمذٌ از ا دست بٍ یَا ي سپس با استفادٌ از دادٌ ذیگرد

 یبرا 75/0بٍ بروذ،  یيفادار ریمتغ یبرا 77/0بروذ،  تیضخص یبرا 72/0کريوباخ محاسبٍ ضذ کٍ عذد  یريش آلفا

الزم برخًردار است.  ییایمقذار پرسطىامٍ از پا هیبٍ دست آمذ کٍ با تًجٍ بٍ ا یعملکرد یسازگار یابر 77/0ي  یخًدسازگار

قرار گرفت کٍ از اعتبار  ذییمًرد تأ یداوطگاَ ذیوظر ي اسات پرسطىامٍ تًسط چىذ ته از افراد صاحب هی( ایی)ريا یاعتبار محتًا

است  هیا اوگریپژيَص ب جیاستفادٌ ضذٌ است. وتا spss24از ورم افسار  قیتحق َایٍ یآزمًن فرض ی. براباضذ یالزم برخًردار م

َای ضُر اصفُان تاثیر مثیت ي معىاداری  بروذ َتل بٍ یبر يفادار یعملکرد یي سازگار یبروذ، خًد سازگار تیکٍ ضخص

 .داروذ
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