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Öz 

Günümüzde rekabette, bilgi teknolojilerinde, toplumun yaşam biçimlerinde, müşteri beklenti ve 
ihtiyaçlarında değişimler gerçekleşmektedir. Bu değişimler karşısında ayakta durabilmeleri için, 
işletmelerin değişime uyum sağlamaları gerekmektedir. İşletmenin değişimi başarıyla 
gerçekleştirebilmesi için çalışanların değişimi desteklemesi gerekmektedir. Ayrıca, restoran gibi hizmet 
sektöründe çalışanların kişilik özelliklerinin değişime açık olması, değişimin daha verimli ve etkili 
olabilmesi açısından önem arz etmektedir. Literatürde değişim ve kişilik özelliklerine ilişkin çalışmalar 
bulunmakla birlikte, bunları restoran çalışanlarının kişilik özelliklerinin değişime açıklığıyla 
ilişkilendiren bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu sebeple, çalışmanın amacı restoran çalışanlarının 
kişilik özelliklerinin değişime açıklığa olan etkisini incelemektir. Veriler Eskişehir ilinde bulunan 450 
restoran çalışanına uygulanmış ve geçerliliği kabul edilen 397 anket analiz edilmiştir. Elde edilen 
verilerin analizinde nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin 
toplanmasında, geçerliliği ve güvenilirliği kontrol edilen “Değişime Açıklık Ölçeği” ve “Büyük Beşli 
Kişilik Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizinde korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon 
analizi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda katılımcıların 
demografik özellikleriyle değişime açıklık arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Basit doğrusal 
regresyon analizi sonucunda kişilik envanterinin geneli itibariyle değişime açıklığa pozitif yönlü 
etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Değişime açıklığın, kişilik envanterinin deneyime açıklık, 
sorumluluk, dışadönüklük ve uyumluluk boyutları ile arasında pozitif yönlü ilişkiler saptanırken 
duygusal dengesizlik boyutu ile arasında negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir. 
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Abstract 

Today, there are changes in competition, information technologies, society’s lifestyles, customer 
expectations and needs. If any firm wants to stay strong in this changing world, it needs to be able to 
adapt to change. In order for the firm to be through with the change successfully, employees need to 
support the change. Also, in the service industry such as restaurants, it is crucial that personality traits 
of employees are open to change to change, for the change to be more efficient and effective. Although 
there are studies on change and personality traits in literature, there seems to be none correlating these 
with the openness to change of restaurant employees’ personality traits. For this reason, the aim of this 
study is to examine the impact of restaurant employees’ personality traits on openness to change 
through those located in Eskişehir city.  The data were applied to 450 employees in Eskişehir restaurants 
using the questionnaire technique and 397 questionnaires which are accepted to be applicable were 
analyzed. Quantitative research methods were used in the analysis of the obtained data. "Openness to 
Change Scale" and "Big Five Personality Inventory" which were tested for reliability and validity, were 
used to collect the research data. In the analysis of the data, t-test, correlation analysis, one-way analysis 
of variance and simple linear regression analysis were applied. As a result of the study, no significant 
relationship was found between the demographic characteristics of the participants and openness to 
change. The simple linear regression analysis resulted that, in general, there exists a positive effect of 
the personality inventory on the change in openness. It is determined that openness to change is 
negatively correlated with the neuroticism dimension of the personality inventory, whereas it is 
positively correlated with openness to experience, conscientiousness, extraversion, and agreeableness 
dimensions. 
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