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چکیده

منابع انسانی یکی از سرمایههای اصلی سازمان است که در جهت نیل به اهداف سازمانی نقش بسیارمهمی را ایفا میکنند ،و
میزان مخارج آنها در خرید از فروشگاه بزرگ چمران ماهشهر را تحت تاثیر قرار میدهد .تیپهای شخصیتی یکی از روشهایی
است که به کمک آن میتوان به شناخت ابعاد شخصیتی انسان دست یافت .همچنین باید در نظر داشت که مشتریان معمو ًال با
قیمتهای محصوالت آشنا هستند اما با این حال ،یک فرایند ادراکی برای آنها در هنگام ارزیابی محصوالتی که با واحدهای
پولی متفاوت با پول ملی آنها قیمت گذاری شدهاند ،شکل میگیرد .نتایج نشان داده که مشتریان در زمان ارزیابی قیمتهایی
که از نظر ارزش واقعی یکسان و از نظر ارزش عددی متفاوت هستند ،دچار انحراف ادراکی میشوند و ارزش ظاهری قیمتها
بر رفتار خرید مش��تریان تاثیر میگذارد .رفتار مشتری نیز همواره از ادراک او منتج میشود .شناخت صحیح ادراک مشتریان در
پیشبینی رفتار آنها و در نتیجه تدوین برنامهایی مناس��ب برای رس��یدن به اهداف ،امری مهم و ضروری است .نتایج پژوهش
نش��ان میدهد که بین تیپ ش��خصیتی مش��تریان و میزان مخارج آنها در فروش��گاه بزرگ چمران رابطه دارد .یافتههای این
پژوهش س��بب درک بهتر مدیران فروش��گاه از عوامل تاثیرگذار بر میزان مخارج آنها در فروشگاه بزرگ چمران میشود و به
آنان در تصمیمگیری بهتر و جامعتر کمک مینماید.
واژگان کلیدی :تیپ شخصیتی ،مخارج ،مشتری ،نیروی انسانی.
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مقدمه
امروزه در محیط کسب و کار جلب رضایت مشتری در دستیابی سازمانها به اهدافشان نقش مهم و اساسی
دارد و سازمانها دریافتند که مشتریان مهمترین دارایی آن ها محسوب میشوند ،بنابراین ارتباط با مشتریان
را تعاملی س��ودمند به ش��مار میآورند .از س��وی دیگر نمیتوان گفت که همهی مشتریان به یک اندازه در
موفقیت س��ازمان نقش دارند .ولی به هر حال حفظ و نگهداش��ت مشتری برای سازمانی که خواهان رشد و
رس��یدن به اوج باشد بس��یار مهم است و باید در نظر داشت که انسانها ساختار روانی پیچیدهای دارند و در
موقعیتهای گوناگون و ارتباط با افراد متفاوت تغییر پذیرند ،بنابراین ارزیابی ش��خصیت افراد کار س��ادهای
نیس��ت که بتوان بر اس��اس آزمونهای متفاوت به نوع ش��خصیت هر فرد پی برد؛ اما روانشناس��ان برای
شناخت نسبی هر شخصیت آزمونهایی مطرح کردهاند.
یونگ در ش��خصیت انس��ان وجود دو نوع نگرش را تش��خیص داده اس��ت .یکی برونگرایی و دیگری
درونگرایی .نگرش برونگرایانه انس��ان را به س��وی دنیای عینی بیرون سوق میدهد .در حالی که نگرش
درون گرایانه او را متوجه دنیای درون خود مینماید .این دو نگرش معمو ًال در هر ش��خص وجود دارد ،ولی
به طور معمول یکی غالب و آگاه و دیگری مغلوب و ناخودآگاه است .یونگ برای هر کدام (افراد درونگرا و
برونگرا) خصایصی میشمارد ،درونگرایان به افکار و احساسات خویش توجه دارند نگران آینده ،محافظه
کارند ،در حالیکه برونگرایان به افراد واشیاء توجه دارند ،در زمان حال زندگی میکنند و به خود اعمال توجه
دارند ،خون گرم پرحرف و اهل معاشرت و اجتماعی هستند .به نظر یونگ در انسان ،چهار کنش یا فعالیت
اساس��ی روان��ی نیز وجود دارد که عبارتند از :تفکر ،احس��اس ،ادراک و اله��ام .ادراک و الهام از کارکردهای
غیر عقالنی هس��تند و تفکر و احس��اس از کارکردهای عقالنی که شامل قضاوت و ارزیابی درباره تجربیات
میشوند(دوستی 1394 ،نقل از کارل یونگ.)1960،
همچنین باید در نظر داش��ت که مشتریان معموال با قیمتهای محصوالت آشنا هستند اما با این حال،
یک فرایند ادراکی برای آنها در هنگام ارزیابی محصوالتی که با واحدهای پولی متفاوت با پول ملی آنها
قیمتگذاری ش��دهاند ،شکل میگیرد .نتایج نشان داده که مشتریان در زمان ارزیابی قیمتهایی که از نظر
ارزش واقعی یکسان و از نظر ارزش عددی متفاوت هستند ،دچار انحراف ادراکی میشوند و ارزش ظاهری
قیمتها بر رفتار خرید مش��تریان تاثیر میگذارد .این انحراف به گونهای نمایان میش��ود که مشتریان برای
قیمتهای مبتنی بر واحدهای پولی با ارزش بیش��تر ،از حساس��یت قیمتی کمتری برخوردار میباش��ند .این
اثر موضوعی را تش��ریح میکند که مش��تریان تمایل دارند از ارزش عددی به عنوان یک مقیاس در زمان
ارزیابی ارزش اجناس اس��تفاده کنند و از ارزش واقعی پول غافل میش��وند .آنچه که در مورد توهم پولی و
یا اثر ارزش ظاهری بر روی مش��تریان و افراد مورد توجه اس��ت ،ادراک آنها از نحوه ارائه قیمتهاست که
میتواند در رفتار خرید و تمایل خرید آنها تاثیرگذار باشد .رفتار انسان به نوع ادراک ،پنداشت یا برداشت او
بس��تگی دارد .رفتار مش��تری نیز همواره از ادراک او منتج میشود .شناخت صحیح ادراک مشتریان در پیش
بینی رفتار آنها و در نتیجه تدوین برنامهایی مناسب برای رسیدن به اهداف ،امری مهم و ضروری است.
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تالش در س��اخت تصویر محصول با کیفیت برتر در ذهن مشتریان از طریق شیوههای مناسب تبلیغات
و استفاده از سوژههای بدیع و جذاب برای حفظ مشتریان مؤثر است(همتی نژاد.)1396 ،
حال باتوجه به اینکه انسان ساختار روانی پیچیدهای نسبت به مارک و برندهای مختلف در موقعیتهای
گوناگون و متفاوت دارد ،و بادر نظر گرفتن وضعیت مالی آنها و شناسایی نوع مشتری در برخورد و ارتباط
با انواع تیپها و ش��خصیتهای متفاوت همچنین با توجه به جایگاه اجتماعی که در آن قرار دارند تقس��یم
میش��وند ک��ه هر کدام از این تیپها نگرش و دید خاصی به خری��د و مخارج دارد ،در واقع این پژوهش به
بررس��ی وشناسایی مش��تری ،تیپ شخصیتی مشتریان و عوامل موثر که بر نگرش آنها درخرید با توجه به
ش��خصیت متفاوت افراد ( درون گرا-برون گرا ) و میزان مخارج آنها در خرید از فروش��گاه بزرگ چمران
ماهش��هر تأثیر دارد را مورد بررس��ی قرار میدهد .همچنین نش��ان میدهد که مشتریان این فروشگاه تاچه
ح��د و ان��دازهای حاضرند برای تیپ خود خرج کنن��د .بنابراین مدل تحقیق با توجه ب��ه مدل مینگ ژونگ
وانگ()2017تیپ شخصیتی مشتری و با در نظر گرفتن تاثیر آن بر مخارج آنها تنظیم شده است.
چارچوب نظری پژوهش
روانشناس��ان برای طبقهبندی ش��خصیتها به انواع تیپها ،روشهای بس��یاری را مط��رح کردهاند ،مثال
روانش��ناس سوئیس��ی کارل یونگ بر این باور بود که مردم یا درونگرا هس��تند و یا برونگرا .اش��خاص
برونگرا معاش��رتی هس��تند و به بیرون خود توجه دارند ،اما اش��خاص درون گرا تودار هستند .به طور کلی
این طبقهبندیها ناکافی هستند و نمیتوانند تفاوتهای شخصیتی را نشان دهند .به همین دلیل درجهبندی
مردم بر پایه ی فهرس��تی از ویژگیها در مقایس��ه با طبقهبندی آنها به دو یا سه تیپ شخصیتی اطالعات
بیشتری در اختیار میگذارد (گنجی .)1394،به همین دلیل شناسایی نوع شخصیت افراد در انتخاب مشتری
با ویژگیهای مش��ترک اهمیت بس��زایی در میزان خرید و میزان مخارج آن دارد ،زیرا شناس��ایی و حفظ
مش��تریان موجود زمانی بس��یار مهمتر از هدفگیری مشتریان جدید میش��ود(صمدی .) 1388 ،تیپهای
ش��خصیتی در بحث بازاریابی و فروش موضوع حائز اهمیتی اس��ت که نباید از آن غافل ش��ویم .اگر تجربه
بازاریابی و فروش داش��ته باش��ید ،حتما تجربه این موضوع را دارید که با مش��تری بالقوه و آماده به خرید
ارتباط برقرار نکردهاید و فرآیند به خرید منتهی نشده است .این عدم جلب اعتماد بی دلیل نیست .در فرآیند
بازاریابی و فروش با افراد مختلف با تیپهای شخصیتی متفاوت برخورد میکنید؛ یک فروشنده ماهر برای
هر تیپ ش��خصیتی س��بک بهخصوص و جداگانهای دارد .سالیان سال است که انسانها سعی دارند افراد را
تحلیل کنند و آنان را بر اساس تیپ شخصیتیشان طبقهبندی کنند .روزانه ما با شش تیپ شخصیتی روبرو
هس��تیم؛ اولین تیپ شخصیتی خریداران که پنج درصد از کل خریداران را تشکیل میدهند آنهایی هستند
که نسبت به محصول و پیشنهاد شما کام ً
ال بیاعتنا هستند .تیپ دوم گروهی هستند که حتما از شما خرید
میکنند که فروش��ندگان باید در جذب و رضایت این نوع شخصیتها سعی و تالش الزم را به عمل آورند.
تیپ س��وم خریداران تحلیلگر هس��تند که حدود بیس��ت و پنج درصد از کل خریداران را به خود اختصاص
میدهند .برای اینکه بتوانید به این گروه از مش��تریها بفروش��ید باید با نشان دادن محصول و توضیحات و
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شفافس��ازی آن ذهنیت روش��ن و مطمئنی در مشتری ایجاد کنید تا او در باال و پایین کردن محصول ارائه
ش��ده به هیچ نکتهی منفی برنخورد .تیپ بعدی خریداران گروهی هس��تند که شغلگرا یا وظیفهگرا هستند.
تیپ دیگر از خریداران رابطهگرا هستند که دوست دارند محبوب و مورد توجه باشند .بنابراین باید با این نوع
گروه رابطه برقرار کرد و در آخر خریداران مشتریانی هستند که شخصیت برونگرا و اجتماعی دارند و مایلند
از طریق روابط کاری و معاش��رت و تعامل با افراد مختلف به نتیجه و هدف مورد نظرش��ان برس��ند .آگاهی
از تیپ ش��خصیتی خودمان و مش��تریان و بررسی و تحلیل رفتار فروش ما میتواند موضوعی جذاب باشد و
کارکردن را لذت بخش نماید .زیرا ش��خصیت به عنوان یک کل میتواند باعث تمایز فرد از س��ایرین شود و
هرکس ویژگیهای منحصر به فرد خود را داراس��ت که بر جنبههای متفاوت رفتار تاثیر میگذارد (یوس��فی،
 .)1395این پژوهش به تحلیل فروش��گاه بزرگ چمران ماهش��هر که دارای کاالهای مختلف و تخفیفدار
اس��ت و روزانه با مش��تریان فراوانی س��روکار دارد میپردازد و اهمیت افراد را باتوجه ش��خصیت و عملکرد
متفاوتی که نسبت به خرج و مخارج خود دارند بررسی میکند و با شناسایی نوع تیپ و شخصیت مشتری
با توجه به برونگرا یا درونگرا بودن که خود به انواع ادراکی احساس��ی و ش��ناختی تقسیمبندی میشوند و
نوع رفتار مشتریان و همچنین عواملی که میتواند بر میزان خرید و مخارج آنان تاثیرگذارد از قبیل کیفیت
اجن��اس و مرغوبیت برندهای داخلی وخارجی ،در جهت افزایش میزان فروش و س��وددهی حرکت میکند.
مهمترین اهداف این پژوهش عبارتند از:
بررس��ی رابطه بین تیپ ش��خصیتی مشتریان و میزان مخارج آنها در فروشگاه بزرگ چمران و بررسی
و شناس��ایی رابطه ش��خصیت برون گرا ،شخصیت احساسی ،شخصیت فکری و شخصیت ادراکی با میزان
مخارج مشتری.
شناخت تیپهای شخصیتی مشتریان در بازاریابی
با توجه به این که انسانها چه از نظر تفکرات و چه از نظر رفتاری با هم تفاوتهای بسیاری دارند ،این که
یک بازاریاب بتواند با تیپهای مختلفی از مش��تریان ارتباط برقرار کرده و بتواند محصول خود را به ایش��ان
عرضه دارد ،بس��یار حائز اهمیت میباشد .از این رو بهرهگیری از تکنیکهای روانشناسی در شناخت رفتار
و روحیات هر مشتری و انتخاب روش مناسب برای برخورد و برقراری ارتباط با او جزء ملزومات بازاریابی و
فروش به حساب میآید(صفی زاده.)1394 ،
در علم روانشناسی تیپهای شخصیتی  9گانه (اصالحگر ،یاری رسان ،موفقیت طلب ،فردگرا ،کنجکاو،
وفادار ،خوش گذران ،مبارز ،مصلح) معرفی ش��ده اس��ت که هر کدام خصوصیات مربوط به خود را دارند و از
نقاط ضعف و قدرت خاص خود برخوردار میباشند(میگنا.)1397 ،
هنر یک بازاریاب این اس��ت که با اولین برخورد با مش��تری تیپ ش��خصیتی او را شناس��ایی نموده و
راهکارهایی را که قبال برای برخورد با چنین شخصیتی تمرین نموده پیادهسازی کند .به یاد داشته باشید که
زمانی میتوانیم فروش موفقی داشته باشیم که توانایی ارتباط با شخصیتهای مختلف و کسب رضایتمندی
آنها را داشته باشیم(صفیزاده.)1394 ،
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تئوری انیاگرام 1یکی از تئوریهای جالب در زمینه شخصیتشناس��ی میباش��د که هنوز در ایران و بین
اساتید و روانشناسان متخصص چندان شناخته شده نمیباشد .این تئوری در ابتدا توسط جورجیوف دانشمند
و عارف بزرگ روس��ی مطرح و بعدها توسط روانشناس��ان وارد این حوزه شده و پژوهشهای زیادی روی
ابعاد گوناگون آن صورت گرفته و در حال حاضر از جایگاه ویژهای در جهان برخوردار اس��ت .این تئوری در
واقع ترکیبی از عرفان ش��رقی و روانشناس��ی مدرن است .هدف جورجیوف از تحقیق در این زمینه شناخت
ابعاد شخصیت انسان و ارائه راهکار برای رشد و خود آگاهی بیشتر انسان بوده است .جورجیوف بر این باور
بود که اگر انس��انها خود را به درس��تی نشناس��ند ،قادر به کمک به خود و نیز به دیگران نخواهند بود .او
انس��انها را به  9تیپ ش��خصیتی تقسیم میکند و همچنین راهکار پیشنهادی برای روبرو شدن با این افراد
بیان میکند(حسینی نژاد.)1393 ،
مدل مفهومی پژوهش

تیپ شخصیتی مشتری
برونگرا
احساسی

هزینهکرد مشتری

فکری
ادراکی
شکل .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
این تحقیق ،با توجه به نوع زمینه و نوع سؤال از نظر گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی خواهد بود.
در تحقیق توصیفی ،س��ؤال ناظر بر چگونگی واقعه تحقیق است و فرضیات پاسخ سؤاالتی از نوع چگونگی
اس��ت .در تحقیق حاضر محقق به دنبال بررس��ی رابطه بین تیپ شخصیتی مشتریان و میزان مخارج آنها
در فروش��گاه بزرگ چمران و بررسی و شناسایی رابطه ش��خصیت برونگرا ،شخصیت احساسی ،شخصیت
فکری و ش��خصیت ادراکی با میزان مخارج مش��تری میباشد و تحقیق حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و از
لحاظ نحوه اجرای تحقیق از نوع توصیفی -علّی و روش گردآوری اطالعات میدانی  -پیمایشی است .ابزار
1. Enneagram
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اصلی گردآوری دادهها ،پرسش��نامه است که ش��امل دو قسمت میباشد :در قسمت اول پرسشهای مربوط
به مش��خصات افراد و در قس��مت دوم سواالت مطرح شده برای س��نجش متغیرها پاسخ دهندگان طراحی
شده است .جامعهی آماری در این پژوهش با توجه به متغیرهای تحقیق ،کلیه مشتریان در فروشگاه بزرگ
چمران ماهشهر میباشد.
در این پژوهش به دلیل عدم دسترس��ی به آمار دقیق اس��تفاده کنندگان میزان نمونه تحقیق بر اس��اس
فرم��ول جامعه نامحدود محاس��به گردید .نمونه تحقیق بر اس��اس فرمول حجم جامعه نامحدود در س��طح
اطمینان  95درصد و با انحراف معيار  0/5برابر با  384برآورد گردید .در این تحقیق جهت اطمینان از پایایی
پرسش��نامه و اندازه گیری آن ،از سه معیار ضرایب بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده
کرده و برای سنجش روایی ابزار ،از روایی همگرا و واگرا استفاده می کنیم.
معيارها و مقیاسهای الزم براي س��نجش و اندازهگيري س��ازهها در اين پژوهش از مطالعات پيش��ين
اقتباس شده است .روش نمرهدهی معیارهای به کار رفته با استفاده از طیف  5قسمتی لیکرت شامل «کامال
مخالفم»« ،مخالفم»« ،متوسط»« ،موافقم» و «کامال موافقم» خواهد بود.
جدول .1عوامل سنجیده شده در پرسشنامه
سازه اصلی
تیپ شخصیتی مشتریان

متغیر

تعداد سوال

شخصیت برونگرا

6

شخصیت احساسی

6

شخصیت فکری

6

شخصیت ادراکی

5

هزینه کرد مشتری

4

منبع

پرسشنامه استاندارد یونگ ()1990

کاظم پور()1392

روایی ابزار س��نجش به ارتباط منطقی بین پرس��شهای آزمون و مطلب مورد س��نجش اشاره دارد .در
خصوص روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تحقیق حاضر اقدامات زیر صورت خواهد پذیرفت:
1.سؤاالت پرسشنامه استاندارد می باشد.
2.پرسشنامه در ابتدا بین  30نفر از مشتریان فروشگاه چمران توزیع شد و در آن نظرات ایشان لحاظ خواهد
گردید.
در اين پژوهش از ابزار پرسش��نامه براي اندازهگيري دادهها اس��تفاده شده و نيز براي تحليل دادهها ،نرم
افزار  SPSSبه كار گرفته شده؛ لذا پايايي پرسشنامه يا قابليت اعتماد آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ
محاسبه خواهد شد.
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جدول  .2پايايي متغیرهای تحقيق
متغیرها

آلفاي كرونباخ

شخصیت برونگرا

0/890

شخصیت احساسی

0/847

شخصیت فکری

0/874

شخصیت ادراکی

0/966

هزینه کرد مشتری

0/801

آلفاي كرونباخ کلی

0/870

آلفاي كرونباخ کلی

0/899

ب��ه منظور تحليل دادهها و آزمون فرضیههای تحقيق از روشهای توصیفی ش��امل میانگین و انحراف
معیار و فراوانی و درصد و . . .اس��تفاده ش��دند .همچنین جهت پایایی پرسش��نامه از آلفای کرونباخ و جهت
تجزیه و تحلیل فرضیات از ابزار تحلیل عاملی تاییدی و مدلیابی معادالت ساختاری استفاده خواهد شد.
در تحقیق حاضر جمع آوری دادهها و بررس��ی متغیرهای جمعیت ش��ناختی با استفاده از آمار توصیفی و
به منظور بررس��ی روایی پرسش��نامه و برازش مدل تحقیق ،اقدام به انجام تحلیل مدل معادالت ساختاری
و تحلیل عاملی تاییدی خواهد ش��د .همچنین به منظور آزمودن فرضیات تحقیق توس��ط آمار استنباطی که
برای جمعآوری اطالعات آن از پرسش��نامه اس��تفاده میش��ود از معادالت ساختاری بهره گرفته خواهد شد.
ابزار تجزیه و تحلیل اطالعات با توجه به روش بکار گرفته شده آماری و آزمون بررسی پایایی یعنی آزمون
کرونب��اخ ،ن��رم افزار  SPSSویرایش  21و  LISRELویرایش  8.8میباش��د ک��ه جهت باال بردن دقت،
صحت و سرعت آزمونها از آن استفاده میشود.
توصيف متغيرها از آن جهت داراي اهميت است كه نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش براساس دادهها و
شاخصهاي اين متغيرها استخراج ميگردد .دادههاي تحقيق داراي مقياس فاصلهای هستند .براي توصيف
متغيرهاي پژوهش از شاخصهاي مركزي و پراكندگي استفاده شده كه در ادامه به آنها پرداخته شده است.
جدول  .3شاخصهای توصیفی برای همه متغیرهای تحقیق
میانه

انحراف
معيار

شاخصهای نرمالیتی

متغير تحقيق

تعداد

ميانگين

شخصیت برون گرا

384

179 .4

706 .0 250 .4

شخصیت احساسی

384

714 .3

659 .0 750 .3

191 .-1

شخصیت فکری

384

517 .3

860 .0 750 .3

913 .-0

کمترین

بیشترین
00 .5

چولگي

كشيدگي

499 .-1

565 .1

00 .1

510 .1

25 .1

00 .5

505 .0

25 .1

00 .5

تحلیل محتوایی نقش برجسته تيپ شخصيتي مشتريان ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 169

شخصیت ادراکی

384

444 .3

793 .0 500 .3

435 .-0

106 .0

00 .1

00 .5

هزینه کرد مشتری

384

709 .3

036 .1 000 .4

780 .-0

084 .-0

00 .1

00 .5

در اين پژوهش  384نفر به عنوان نمونه انتخاب ش��ده و دادههاي حاصل از پرسش��نامه گردآوري شده
است .با استفاده از نتایج جدول  3که شامل شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای مختلف است،
نتایج زیر حاصل میشود.
الف) متغیرهای تحقیق همگی دارای میانگین باالتر از حد متوس��ط بودهاند (بیشتر از  3شدهاند) ،نشان
میدهد که ارزیابی این متغیرها در وضعیتی مطلوب و رضایت بخشی قرار داشتهاند.
ب) از آنجایی که میزان چولگی و کشیدگی توزیع نرمال برابر با صفر است ،چولگی و کشیدگی نزدیک
به صفر ،نرمال بودن توزیع دادهها را بیان میکند .همچنین اگر چولگی و کشیدگی متغیری از  -2کوچکتر
و از  2بزرگتر باش��د ،آن توزیع متغیر مطلقا نرمال نخواهد بود .نتایج نش��ان میدهد که تمامی متغیرهای
تحقیق را میتوان نرمال در نظر گرفت.
ج) ش��کل توزیع دادهها را از مقدار میانگین ،میانه و مقایس��هی آنها نیز میتوان حدس زد .اگر مقدار
میانگین از میانه به اندازهی قابل توجهی بزرگتر باشد ،دادهها چوله به راست و در حالت برعکس چوله به
چپ هستند .با توجه به مقادیر جدول  3مقدار میانگین و میانه نزدیک به هم میباشند بنابراین توزیع متغیرها
را میتوان متغیر متقارن و نرمال در نظر گرفت.
جدول  .4نتایج آزمون نرمال بودن
متغيرهاي مورد مطالعه

آماره كولموگروف اسميرنف

سطح معنی داری

فرض نرمال بودن

شخصیت برون گرا

1/898

0/090

نرمال است

شخصیت احساسی

1/445

0/216

نرمال است

شخصیت فکری

1/641

0/149

نرمال است

شخصیت ادراکی

1/706

0/125

نرمال است

هزینه کرد مشتری

1/096

0/370

نرمال است

توزيع نرمال ،يکي از مهمترين توزيعهاي احتمالي پيوس��ته در نظريه احتماالت اس��ت .دليل اصلي اين
پدي��ده ،نق��ش توزيع نرمال در قضية حد مرکزي اس��ت كه با افزايش تعداد نمونهها ،داراي توزيعي بس��يار
نزديک به توزيع نرمال ميش��ود .براي آزمون توزيع متغيرهاي مورد مطالعه تحقيق از آزمون «كالموگروف
 اسميرنف» استفاده شده است درصورتی که مقدار سطح معنيداري از مقدار خطای  0/05بیشتر میباشداز نرمال بودن متغیر حمایت شده است .نتیجه آزمون نشان از نرمال بودن توزیع تمامی متغیرهای تحقیق
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میباشد .نرمال بودن توزيع متغيرها از مفروضههای آزمونهاي پارامتريك است .البته الزامي به نرمال بودن
توزيع نيس��ت و در صورت بزرگ بودن حجم نمونه آماري و نبود چولگي ش��ديد قابل توجيه است .از سوي
ديگر براي اطمينان از مناس��ب ب��ودن دادهها مبني بر اينكه ماتريس همبس��تگيهايي كه پايه تحليل قرار
ميگيرد در جامعه برابر با صفر نيست از آزمون بارتلت 2استفاده شده است.
جدول  5معیار  KMOبرای کفایت نمونهگیری و آزمون بارتلت برای مناس��ب بودن همبس��تگی بین
مش��اهدات جهت اس��تفاده از تحلیل عاملی را نش��ان میدهد .با توجه به مقدار باالی ش��اخص  KMOو
معنیداری آزمون بارتلت ،تعداد نمونه برای انجام تحلیل عاملی کافی و همبس��تگی بین مش��اهدات مناسب
است.
جدول  .5آزمون بارتلت و شاخص  KMOتحلیل عاملی
مقدار آماره KMO
0/890

آزمون بارتلت
آماره کای دو

درجه آزادی

سطح معناداری

247/88

280

0/000

ارزيابي اعتبار سازهاي متغیرهای پژوهش
نمودارهایی که در بخش زیر آوردهایم متغیرهای مس��تقل تحقیق در حالت اس��تاندارد و معناداری را نش��ان
میدهد .همان طور که این نمودارها نش��ان میدهد ،عضویت کلیه عوامل بررس��ی شده در این متغیر تایید
شده است.

2. Bartlett Test
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ﺷﮑﻞ  .2ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﯽ داري
شکل  .2مدل اندازه گیری متغیر های پژوهش با استفاده ار تحلیل عاملی در حالت معنی داری
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استاندارد
ﻫﺎيپژوهش
متغیرﺮهای
ﻣﺪلاندازه
ﺷﮑﻞ.3.3مدل
شکل
حالتاﺳﺘﺎﻧﺪارد
درﺣﺎﻟﺖ
عاملیدر
تحلیل ﻋﺎﻣﻠﯽ
ار ﺗﺤﻠﯿﻞ
استفاده ار
ﭘﮋوﻫﺶ باﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
گیریي ﻣﺘﻐﯿ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿـﻖ از ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺗـﯽ )ﺑﯿﺸـﺘﺮ از
 (1/96و ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  (0/4ﻣﻮرد ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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نتاي��ج تحلي��ل عاملي مندرج در نمودارها نش��ان ميدهد كه تمامي ش��اخصهاي مربوط به متغیرهای
تحقیق از مقادير تي (بیش��تر از  )1/96و بار عاملي (بیشتر از  )0/4مورد قبولي برخوردارند و براي متغیرهای
تحقیق شاخص های مناسبي محسوب میشوند.
ارزیابی مدل اندازهگیری متغیرهای پژوهش
جدول  .6شاخصهای برازش مدل مفهومی پژوهش

نام شاخص
df/X2
NFI
NNFI
AGFI
CFI
GFI
RMSEA

حد مجاز

 3و کمتر

 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر

کوچکتر از 0/08

مقدار بدست آمده
2/06

0/96
0/95
0/91
0/96
0/94

0/073

با توجه به جدول  6شاخصهاي تناسب مدل ،با توجه به اينكه نسبت كاي دو بر درجة آزادي كمتر از
 ،3ش��اخص  RMSEAكمتر از  ،0/08مابقی شاخصها نيز در سطحي قابل قبول هستند ،بيانگر مناسب
بودن مدل اندازهگيري است؛ به بيان ديگر ،مدل و چارچوب كلي مدل اندازهگیری تحقیق معني دار و قابل
پذيرش است.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنیداری ،مش��اهده می ش��ود که میزان ارتباط آماره ی  tبین
دو متغیر تیپ ش��خصیتی مش��تریان و میزان مخارج آنها در فروشگاه بزرگ چمران برابر با  5.59است .و از
آنجا که این مقدار در خارج بازهی [ ]-1/96&1/96قرار دارد این فرضیه تایید میشود.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  6ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪل ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎي دو ﺑﺮ درﺟﮥ آزادي ﮐﻤﺘﺮ از  ،3ﺷﺎﺧﺺ RMSEAﮐﻤﺘﺮ
از  ،0/08ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺪل اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪل و
ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﻣﺪل اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﻨﯽ دار و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺪاد ﻣﻌﻨﯽ داري ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط آﻣﺎره ي  tﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﯿﺰان ﻣﺨﺎرج آﻧﻬﺎ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﭼﻤﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  5.59اﺳﺖ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﺧﺎرج ﺑﺎزهي ][-1/96&1/96
ﻗﺮار دارد اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺷﮑﻞ  .4ﻧﻤﻮدار ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎداري

شکل  .4نمودار مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق در حالت معناداری

ﺑﺮونﮔﺮا و
ﺷﺨﺼﯿﺖ
ي(t
ارﺗﺒﺎط )
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﻣﻌﻨﯽ داري
مدل در ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺪلبهﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺰان )
آماره ﻣﯿی t
ارتباط (
میزان
آﻣﺎرهکه
ش��ود
مش��اهده می
داری،
اعداد ،معنی
اﻋﺪادحالت
تحقیق در
توجه
ﺑﺎ با
ﺑﺎ
ﺷﻮد.
ﻣﯽ
ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻓﺮض
اﯾﻦ
دارد
ﻗﺮار
[
1
/
96
&
1
/
96
]
ي
ﺑﺎزه
ﺧﺎرج
در
ﻣﻘﺪار
اﯾﻦ
ﮐﻪ
ﺟﺎ
آن
از
و
اﺳﺖ.
3.91
ﺑﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ
ي
ﻣﺸﺘﺮ
ﻣﺨﺎرج
ش��خصیت برونگرا و میزان مخارج مش��تری برابر با  3.91اس��ت .و از آنجا که این مقدار در خارج بازهی
[ ]-1/96&1/96ق��رار دارد این فرض تایید میش��ود .با توجه به م��دل تحقیق در حالت اعداد معنی داری،
مش��اهده میشود که میزان ارتباط (آماره ی  )tش��خصیت احساسی با میزان مخارج مشتری با  2.72است.
و از آنج��ا ک��ه این مقدار در خ��ارج بازهی [ ]-1/96&1/96قرار دارد این فرضیه تایید میش��ود .با توجه به
مدل تحقیق در حالت اعداد معنیداری ،مش��اهده میش��ود که میزان ارتباط (آماره ی  )tشخصیت فکری با
میزان مخارج مش��تری .برابر با  0.20اس��ت و از آن جا که این مقدار در بازه [ ]-1/96&1/96قرار دارد این
فرضیه رد میش��ود .با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری ،مش��اهده میشود که میزان ارتباط
(آماره ی  )tش��خصیت ادراکی با میزان مخارج مش��تری برابر با  1.95است و از آن جا که این مقدار در بازه
[ ]-1/96&1/96قرار دارد این فرضیه رد میشود.
نتایج فرضیات تحقیق در جدول  7به تفکیک آمده است:
جدول  .7نتایج فرضیه های تحقیق
فرضی های اصلی تحقیق

ضریب بتا

آماره آزمون

نتیجه

تیپ شخصیتی مشتریان  >--------میزان مخارج مشتری

0/59

5/59

تایید H1

فرضیه های فرعی

ضریب بتا

آماره آزمون

نتیجه

شخصیت برون گرا  >--------میزان مخارج مشتری

0/56

3/91

تایید H1

شخصیت احساسی  >--------میزان مخارج مشتری

0/54

2/52

تایید H1
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شخصیت فکری  >--------میزان مخارج مشتری

0/35

0/20

تایید H0

شخصیت ادراکی  >--------میزان مخارج مشتری

0/26

1/95

تایید H0

برازش مدل
پس از آن که برآورد پارامترها برای یک مدل تدوین ش��ده و مش��خص به دس��ت آمدند باید تعیین شود که
دادهها تا چه حد با مدل برازش دارند یعنی تا چه اندازه مدل نظری به وسیله دادههای نمونه حمایت میشود.
تعدادی آزمون برای این موضوع که مدل تا چه حد روابط مش��اهده ش��ده بین متغیرهای قابل اندازهگیری
را توصیف مینماید به کار میرود .جدول زیر معرف انواع ش��اخصهای برازش و معنیداری مدل میباشد.
جدول  6بيانگر مهمترين اين شاخصهاست و نشان ميدهد الگو از نظر تبيين و برازش از وضعيت مناسبي
برخوردار اس��ت .تمام ش��اخصها بيانگر تناسب مدل با دادههاي مشاهده ش��ده است .شاخصهاي تناسب
مدل ،با توجه به اينكه نسبت كاي دو بر درجة آزادي كمتر از  ،3شاخص  RMSEAكمتر از  ،0/08مابقی
ش��اخصها نيز در سطحي قابل قبول هستند ،بيانگر مناس��ب بودن مدل اندازه گيري است؛ به بيان ديگر،
مدل و چارچوب كلي این تحقیق معنيدار و قابل پذيرش اس��ت .در جدول  8مقادیر ش��اخصهای برازش
مدل و نتیجه برازش مدل تحقیق منعکس شده است.
جدول  .8شاخصهای برازش مدل ساختاری

مقدار بدست آمده

حد مجاز

نتیجه

نام شاخص

2/27

کمتر از 3

برازش مناسب

( RMSEAريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد)

0/069

كمتر از 0/1

برازش مناسب

( GFIنیکویی برازش)

0/93

باالتر از0/8

کای دو بر درجه آزادی

باالتر از 0/5

برازش مناسب

( PNFIشاخص برازش مقتصد هنجار شده)
( AGFIنیکویی برازش تعدیل شده)

0/94

باالتر از0/8

برازش مناسب

( RFIشاخص برازش نسبی)

0/92

باالتر از0/9

برازش مناسب

( NNFIبرازندگی نرم شده)

0/94

( NFIبرازندگی نرم شده)
( IFIشاخص افزایشی)

( CFIشاخص برازش تطبیقی)

0/90

0/91

0/95

0/95

باالتر از0/9

باالتر از0/9

باالتر از0/9

باالتر از0/9

برازش مناسب

برازش مناسب

برازش مناسب

برازش مناسب

برازش مناسب
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بحث و نتیجهگیری
نتایج به دست آمده از ضرایب معادالت ساختاری ،مقدار  )5/59( tبرای اين پارامتر (طبق قاعده خطای پنج
درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادير خارج بازه  1/96تا  -1/96هر پارامتر مدل) خارج بازه برآورد شده
است .لذا میتوان بيان نمود که فرض محقق با  95درصد اطمينان تایید میشود ،از این رو تیپ شخصیتی
مش��تریان و میزان مخارج آنها در فروشگاه بزرگ چمران رابطه دارد و فرضیه فوق تایید میشود .بنابراین
رابطه این دو متغیر با هم خطی و از نوع مس��تقیم اس��ت .یعنی با افزایش تیپ شخصیتی مشتریان و میزان
مخارج آنها در فروش��گاه بزرگ چمران نیز افزای��ش مییابد .یافتههای این فرضیه با پژوهشهای روبرتو.
اف هورلی( ،)1998ستون میلور و همکاران( ،)1988عباسی بورندرق وهمکاران( )1394همسو می باشد.
نتایج به دس��ت آمده از ضرایب معادالت س��اختاری ،مقدار  )3/91( tبرای اين پارامتر(خارج بازه 1/96
تا  -1/96برآورد شده است .لذا میتوان بيان نمود که فرض محقق با  95درصد اطمينان تایید میشود ،از
این رو متغیرش��خصیت برون گرا با میزان مخارج مش��تری رابطه دارد و فرضیه فوق تایید میشود .بنابراین
رابطه این دو متغیر با هم خطی و از نوع مستقیم است .یعنی با افزایش شخصیت برون گرا ،میزان مخارج
مشتری نیز افزایش مییابد .یافتههای این فرضیه با پژوهشهای دوست محمدی مهدیه( ،)1395جعفری
ژاکلین( )1395و کیهان و مصطفایی و عبدالشاه ( )1395همسو میباشد.
نتایج به دس��ت آمده از ضرایب معادالت ساختاری ،مقدار  )2/72( tبرای اين پارامتر خارج بازه  1/96تا
 -1/96برآورد شده است .لذا میتوان بيان نمود که فرض محقق با  95درصد اطمينان تایید میشود ،از این
رو ش��خصیت احساس��ی با میزان مخارج مشتری رابطه دارد و فرضیه فوق تایید میشود .بنابراین رابطه این
دو متغیر با هم خطی و از نوع مستقیم است .یعنی با افزایش شخصیت احساسی ،میزان مخارج مشتری نیز
افزایش مییابد .یافتههای این فرضیه با پژوهشهای ناواماکا ( ،)2014روبرتو .اف هورلی( )1998و س��تون
میلور و همکاران( )1988همسو میباشد .نتایج به دست آمده از ضرایب معادالت ساختاری ،مقدار )0/20( t
برای اين پارامتر درخارج بازه  1/96تا  -1/96برآورد شده است .لذا میتوان بيان نمود که فرض محقق تایید
میش��ود ،از این رو رابطه این دو متغیر با هم خطی و از نوع غیرمس��تقیم است .یعنی با شخصیت فکری با
میزان مخارج مشتری رابطه معناداری دارد .یافتههای این فرضیه با پژوهشهای ژانگ وهمکاران ()2017
و آرون کوهن ( )2015همسو میباشد.
نتایج به دس��ت آمده از ضرایب معادالت ساختاری ،مقدار  )1/95( tبرای اين پارامتر خارج بازه  1/96تا
 -1/96برآورد شده است .لذا میتوان بيان نمود که فرض محقق با  95درصد اطمينان تایید میشود ،از این
رو متغیر ش��خصیت ادراکی با میزان مخارج مش��تری رابطه دارد و فرضیه فوق تایید میشود .بنابراین رابطه
این دو متغیر با هم خطی و از نوع مس��تقیم اس��ت .یعنی با افزایش شخصیت ادراکی ،میزان مخارج مشتری
نی��ز افزایش مییابد .یافتههای این فرضیه با پژوهشه��ای جعفری ژاکلین( )1395و کیهان و مصطفایی و
عبدالشاه ( )1395همسو میباشد.
یافتههای این پژوهش س��بب درک بهتر مدیران فروش��گاه از عوامل تاثیرگذار بر میزان مخارج آنها در
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فروش��گاه بزرگ چمران میش��ود و به آنان در تصمیمگیری بهتر و جامعتر کمک مینماید بر اساس نتایج
پیش��نهادهایی به مدیران شرکت ارائه میگردد :مدیران فروشگاه باید با تغییر و با بهبود استراتژیهای خود
در زمینه میزان مخارج مش��تری ،س��بب درک کاملتری از تیپ شخصیتی مشتریان شوند .پیشنهاد میشود
تا با بررس��ی دقیق و آگاهی از نيازها و خواستههاي مشتریان ،برنامهای منسجم برای کاهش هزینه تدوین
گردد .مش��تریان خدمات را از طریق برندها میشناس��ند و برندها از عوامل تس��هیل کننده در خرید بوده و
س��ازمانها با ایجاد مش��تریان وفادار میتوانند اهداف خود را تامین نماید .کاهش میزام مخارج سبب تکرار
در خرید گشته که از طریقی منجر به کاهش هزینههای سازمان در زمینه ترویج (تبلیغات) ،کاهش ریسک
تغییر نظر مشتریان به رقبا و از طرفی دیگر با افزایش فروش باعث تحقق هدف اصلی سازمان یعنی افزایش
سهم بازار و سود خواهد شد.
در جهت تقویت کیفیت ارتباط با مش��تریان ،و بررسی شخصیت احساسی مشتریان ،برنامههاي وي ژهاي
جهت پاسخ به سواالت مشتريان و جلوگيري از سردرگمي آنها و دريافت پيشنهادات و نظرات مفيدشان به
كار گرفته ش��ود .چنين اقداماتي ممكن اس��ت ساده به نظر آيد ولي ميتواند تصوير مطلوبتري از فروشگاه
در ذهن مشتريان ايجاد نمايد .با توجه به این که نیازها و خواستههای مشتریان به مرور زمان تغییر میکند؛
بنابراین مدیران س��ازمان باید ضمن ارائه محصول مطابق با س��لیقه مش��تریان پیمایشهایی برای سنجش
رضایت مش��تریان به صورت منظ��م انجام دهند .از آن جايي كه هدف مديريت ارتباط با مش��تريان ،ايجاد
روابط بلند مدت اس��ت ،توس��عه و بررسی شخصیت ادراکی يكي از راههاي دستيابي به اين هدف ميباشد.
بنابراين به مديران پيش��نهاد ميگردد از خط و مش��يهاي مناسب براي افزايش ارزش خود در نزد مشتريان
اس��تفاده نمايند .مديران بايد از فعاليتهايي كه س��ازگاری را كاهش ميدهن��د مانند دادن وعدههاي بدون
پش��توانه پرهيزكنند ،چون مس��تقيما بر نگرش مشتريان فعلي و آتي تاثير منفي داشته و در دراز مدت منافع
آنها را تحت تاثير منفي قرار ميدهد.
مدیران فروش��گاه باید توجه داش��ته باش��ند که انعطافپذیری در ارائه خدمات و هزینهکرد کمتری ،در
ایجاد ارزش برای مش��تری در جهت مخارج کمتر موثر اس��ت و یكی از راههای عمدهای است که یك برند
میتواند توس��ط آن ،خود را از رقبایش متمایز سازد .مشتریان پس از اینكه خدمتی را دریافت نمودند ارزش
آن را از لحاظ ذهنی با انتظارات خود مقایسه میکنند ،اگر ذهنیت نسبت به خدمات برابر و یا از حد انتظار
مش��تریان فراتر باش��د در آن صورت احتمال مراجعه به ارائه کننده یك برند خاص در آینده وجود دارد و این
کیفیت درک ش��ده منجر به ایجاد ارزش در میان مش��تریان میگردد .لذا شرکت بایددر صدد شناخت بیشتر
و بهتر انتظارات مشتریان در مورد خدمات مورد درخواستشان باشند تا بتوانند با افزایش ویژگیهای خدمات
و ارائه محصوالت با اس��تفاده از فناوری نوین خود میزان ارزش درک ش��ده مش��تریان از میزان مخارج را
افزایش دهند.
بهرهگيري از برنامههاي گستردة آگهي تبليغاتي و ارائة هداياي غيرنقدي ،همراه با ارائة اطالعات كافي
به مشتريان مبتنی بر تیپهای شخصیتی از جمله فکری ،بهگونهاي كه سطح آگاهي آنها را از برند به اندازة
كافي ارتقا دهد و اس��م فروش��گاه را در ذهن مشتري تداعي كند ،به ايجاد ادراك مطلوب از كيفيت خدمات
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فروشگاه منجر ميشود .درنتيجه ،آنها به برند وفادار ميشوند و در نهايت تمام اين تعامالت ميان متغيرها
به ارتقاي ارزش فروشگاه منجر ميشود كه قدرت برند خدمات را براي رقابت در بازار افزايش ميدهد.
در جهت همس��و بودن ش��خصیت ادراکی مش��تریان با میزان هزینهکرد آنها وقتي كه در ارائه خدمتي
به مش��تريان خود ،به آنها وعده ميدهند كه آن را به طور صحيح و دقيق انجام ميدهند ،همچنین جهت
توس��عه ارتباطات مش��تريان و به دنبال آن وفاداري آنان بيش��ترين توجه را به اين بع��د و مخصوصا مولفه
برخورد مناس��ب و محترمانه كاركنان داش��ته باش��ند و این مهم به گونهای باشد که کارکنان خود را موظف
ب��ه ایف��ای دقیق وظایف خود بدانند .ب��دون آنکه عامل بیرونی آنها را وادار به انجام وظیفه نماید .توس��عه
انگیزش مش��تری براس��اس تیپ ش��خصیتی از طریق اجراي برنامههاي مختلف ارتباط��ی و تعاملی براي
مشتريان برحسب توسعه کیفیت ارتباطی ،ارزش مشتري و شخصيسازي خدمات از جمله كلوپ مشتريان،
دادن خدم��ات وي��ژه به اعضاي كلوپ و صدور كارت وفاداري ،برگزاري جش��نها و مراس��مها .پيش��نهاد
ميش��ود درصدد اصالح فرايندها و رویهاي كاري خود باش��ند تا سرعت ارائه خدمات بيشتر شود و براساس
نوع ش��خصیت آنها از آموزشهاي مش��تري مداري به كاركنان خود براي برخورد بهتر با مش��تريان غافل
نباش��ند و نيز برنامههايي را در زمينه سفارشيس��ازي خدمات و متنوعسازي خدمات را داشته باشند .تأسيس
گردهماييها يا تاالرهاي گفتگو و باش��گاه مش��تریان ميتواند به اين امر كمك كند .بر اس��اس يافتههاي
آن ،مديران ميتوانند با در پيش گرفتن رويكردي پويا ،به تیپ شخصیتی مشتریان و میزان مخارج آنها به
منزلة دو حوزة عملكردي راهبردي فروش��گاه ،توجه كنند .اين دو مفهوم بايد به عنوان فرآيندهايي نظاممند
مورد توجه قرار گيرند تا بتوانند به پيش��برد اهداف راهبردي س��ازمان و ارتقاي اثربخشی خدمات مساعدت
كنند .مديران بايد با ايجاد س��اختارها ،فرآيندها و سيس��تمهاي مناس��ب ،و توسعة روابط مؤثر درون و برون
سازماني ،تعاملي هم افزا بين ارتباطات با مشتریان و فروشگاه ايجاد كنند تا بتوانند از اينها براي خلق ارزش
بهرهبرداري كنند.
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