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چکیده
منابع انسانی یكی از سرمایه های اصلی سازمان است که در جهت نيل به اهداف سازمانی نقش بسيارمهمی را ایفا می کنند،  و 
ميزان مخارج آن ها در خرید از فروشگاه بزرگ چمران ماهشهر را تحت تاثير قرار می دهد. تيپ های شخصيتی یكی از روش هایی 
است که به کمك آن می توان به شناخت ابعاد شخصيتی انسان دست یافت. همچنين باید در نظر داشت که مشتریان معمواًل با 
قيمت های محصوالت آشنا هستند اما با این حال، یك فرایند ادراکی برای آن ها در هنگام ارزیابی محصوالتی که با واحدهای 
پولی متفاوت با پول ملی آن ها قيمت گذاری شده اند،  شكل می گيرد. نتایج نشان داده که مشتریان در زمان ارزیابی قيمت هایی 
که از نظر ارزش واقعی یكسان و از نظر ارزش عددی متفاوت هستند،  دچار انحراف ادراکی می شوند و ارزش ظاهری قيمت ها 
بر رفتار خرید مش��تریان تاثير می گذارد. رفتار مشتری نيز همواره از ادراک او منتج می شود. شناخت صحيح ادراک مشتریان در 
پيش بينی رفتار آن ها و در نتيجه تدوین برنامه ایی مناس��ب برای رس��يدن به اهداف، امری مهم و ضروری است. نتایج پژوهش 
نش��ان می دهد که بين تيپ ش��خصيتی مش��تریان و ميزان مخارج آن ها در فروش��گاه بزرگ چمران رابطه دارد. یافته های این 
پژوهش س��بب درک بهتر مدیران فروش��گاه از عوامل تاثيرگذار بر ميزان مخارج آن ها در فروشگاه بزرگ چمران می شود و به 

آنان در تصميم گيری بهتر و جامع تر کمك می نماید. 

واژگان کلیدی: تیپ شخصیتی، مخارج، مشتری،  نیروی انسانی.
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مقدمه
امروزه در محيط کسب و کار جلب رضایت مشتری در دستيابی سازمان ها به اهدافشان نقش مهم و اساسی 
دارد و سازمان ها دریافتند که مشتریان مهم ترین دارایی آن ها محسوب می شوند، بنابراین ارتباط با مشتریان 
را تعاملی س��ودمند به ش��مار می آورند. از س��وی دیگر نمی توان گفت که همه ی مشتریان به یك اندازه در 
موفقيت س��ازمان نقش دارند. ولی به هر حال حفظ و نگهداش��ت مشتری برای سازمانی که خواهان رشد و 
رس��يدن به اوج باشد بس��يار مهم است و باید در نظر داشت که انسان ها ساختار روانی پيچيده ای دارند و در 
موقعيت های گوناگون و ارتباط با افراد متفاوت تغيير پذیرند، بنابراین ارزیابی ش��خصيت افراد کار س��اده ای 
نيس��ت که بتوان بر اس��اس آزمون های متفاوت به نوع ش��خصيت هر فرد پی برد؛ اما روان شناس��ان برای 

شناخت نسبی هر شخصيت آزمون هایی مطرح کرده اند. 
یونگ در ش��خصيت انس��ان وجود دو نوع نگرش را تش��خيص داده اس��ت. یكی برون گرایی و دیگری 
درون گرایی. نگرش برون گرایانه انس��ان را به س��وی دنيای عينی بيرون سوق می دهد. در حالی که نگرش 
درون گرایانه او را متوجه دنيای درون خود می نماید. این دو نگرش معمواًل در هر ش��خص وجود دارد، ولی 
به طور معمول یكی غالب و آگاه و دیگری مغلوب و ناخودآگاه است. یونگ برای هر کدام )افراد درون گرا و 
برون گرا( خصایصی می شمارد،  درون گرایان به افكار و احساسات خویش توجه دارند نگران آینده، محافظه 
کارند، در حاليكه برون گرایان به افراد واشياء توجه دارند، در زمان حال زندگی می کنند و به خود اعمال توجه 
دارند،  خون گرم پرحرف و اهل معاشرت و اجتماعی هستند. به نظر یونگ در انسان، چهار کنش یا فعاليت 
اساس��ی روان��ی نيز وجود دارد که عبارتند از: تفكر، احس��اس، ادراک و اله��ام. ادراک و الهام از کارکردهای 
غير عقالنی هس��تند و تفكر و احس��اس از کارکردهای عقالنی که شامل قضاوت و ارزیابی درباره تجربيات 

می شوند)دوستی، 1394 نقل از کارل یونگ،1960(.
همچنين باید در نظر داش��ت که مشتریان معموال با قيمت های محصوالت آشنا هستند اما با این حال،  
یك فرایند ادراکی برای آن ها در هنگام ارزیابی محصوالتی که با واحدهای پولی متفاوت با پول ملی آن ها 
قيمت گذاری ش��ده اند،  شكل می گيرد. نتایج نشان داده که مشتریان در زمان ارزیابی قيمت هایی که از نظر 
ارزش واقعی یكسان و از نظر ارزش عددی متفاوت هستند، دچار انحراف ادراکی می شوند و ارزش ظاهری 
قيمت ها بر رفتار خرید مش��تریان تاثير می گذارد. این انحراف به گونه ای نمایان می ش��ود که مشتریان برای 
قيمت های مبتنی بر واحدهای پولی با ارزش بيش��تر، از حساس��يت قيمتی کمتری برخوردار می باش��ند. این 
اثر موضوعی را تش��ریح می کند که مش��تریان تمایل دارند از ارزش عددی به عنوان یك مقياس در زمان 
ارزیابی ارزش اجناس اس��تفاده کنند و از ارزش واقعی پول غافل می ش��وند. آنچه که در مورد توهم پولی و 
یا اثر ارزش ظاهری بر روی مش��تریان و افراد مورد توجه اس��ت،  ادراک آن ها از نحوه ارائه قيمت هاست که 
می تواند در رفتار خرید و تمایل خرید آن ها تاثيرگذار باشد. رفتار انسان به نوع ادراک، پنداشت یا برداشت او 
بس��تگی دارد. رفتار مش��تری نيز همواره از ادراک او منتج می شود. شناخت صحيح ادراک مشتریان در پيش 

بينی رفتار آن ها و در نتيجه تدوین برنامه ایی مناسب برای رسيدن به اهداف، امری مهم و ضروری است.
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تالش در س��اخت تصویر محصول با کيفيت برتر در ذهن مشتریان از طریق شيوه های مناسب تبليغات 
و استفاده از سوژه های بدیع و جذاب برای حفظ مشتریان مؤثر است)همتی نژاد، 1396(.

حال باتوجه به اینكه انسان ساختار روانی پيچيده ای نسبت به مارک و برندهای مختلف در موقعيت های 
گوناگون و متفاوت دارد، و بادر نظر گرفتن وضعيت مالی آن ها و شناسایی نوع مشتری در برخورد و ارتباط 
با انواع تيپ ها و ش��خصيت های متفاوت همچنين با توجه به جایگاه اجتماعی که در آن قرار دارند تقس��يم 
می ش��وند ک��ه هر کدام از این تيپ ها نگرش و دید خاصی به خری��د و مخارج دارد، در واقع این پژوهش به 
بررس��ی وشناسایی مش��تری، تيپ شخصيتی مشتریان و عوامل موثر که بر نگرش آن ها درخرید با توجه به 
ش��خصيت متفاوت افراد ) درون گرا-برون گرا ( و ميزان مخارج آن ها در خرید از فروش��گاه بزرگ چمران 
ماهش��هر تأثير دارد را مورد بررس��ی قرار می دهد. همچنين نش��ان می دهد که مشتریان این فروشگاه تاچه 
ح��د و ان��دازه ای حاضرند برای تيپ خود خرج کنن��د. بنابراین مدل تحقيق با توجه ب��ه مدل مينگ ژونگ 

وانگ)2017(تيپ شخصيتی مشتری و با در نظر گرفتن تاثير آن بر مخارج آ ن ها تنظيم شده است.

چارچوب نظری پژوهش
روان شناس��ان برای طبقه بندی ش��خصيت ها به انواع تيپ ها، روش های بس��ياری را مط��رح کرده اند، مثال 
روان ش��ناس سوئيس��ی کارل یونگ بر این باور بود که مردم یا درون گرا هس��تند و یا برون گرا. اش��خاص 
برون گرا معاش��رتی هس��تند و به بيرون خود توجه دارند،  اما اش��خاص درون گرا تودار هستند. به طور کلی 
این طبقه بندی ها ناکافی هستند و نمی توانند تفاوت های شخصيتی را نشان دهند. به همين دليل درجه بندی 
مردم بر پایه ی فهرس��تی از ویژگی ها در مقایس��ه با طبقه بندی آن ها به دو یا سه تيپ شخصيتی اطالعات 
بيشتری در اختيار می گذارد )گنجی،1394(. به همين دليل شناسایی نوع شخصيت افراد در انتخاب مشتری 
با ویژگی های مش��ترک اهميت بس��زایی در ميزان خرید و ميزان مخارج آن دارد،  زیرا شناس��ایی و حفظ 
مش��تریان موجود زمانی بس��يار مهم تر از هدف گيری مشتریان جدید می ش��ود)صمدی، 1388 (. تيپ های 
ش��خصيتی در بحث بازاریابی و فروش موضوع حائز اهميتی اس��ت که نباید از آن غافل ش��ویم. اگر تجربه 
بازاریابی و فروش داش��ته باش��يد، حتما تجربه این موضوع را دارید که با مش��تری بالقوه و آماده به خرید 
ارتباط برقرار نكرده اید و فرآیند به خرید منتهی نشده است. این عدم جلب اعتماد بی دليل نيست. در فرآیند 
بازاریابی و فروش با افراد مختلف با تيپ های شخصيتی متفاوت برخورد می کنيد؛ یك فروشنده ماهر برای 
هر تيپ ش��خصيتی س��بك به خصوص و جداگانه ای دارد. ساليان سال است که انسان ها سعی دارند افراد را 
تحليل کنند و آنان را بر اساس تيپ شخصيتی شان طبقه بندی کنند. روزانه ما با شش تيپ شخصيتی روبرو 
هس��تيم؛ اولين تيپ شخصيتی خریداران که پنج درصد از کل خریداران را تشكيل می دهند آن هایی هستند 
که نسبت به محصول و پيشنهاد شما کاماًل بی اعتنا هستند. تيپ دوم گروهی هستند که حتما از شما خرید 
می کنند که فروش��ندگان باید در جذب و رضایت این نوع شخصيت ها سعی و تالش الزم را به عمل آورند. 
تيپ س��وم خریداران تحليل گر هس��تند که حدود بيس��ت و پنج درصد از کل خریداران را به خود اختصاص 
می دهند. برای اینكه بتوانيد به این گروه از مش��تری ها بفروش��يد باید با نشان دادن محصول و توضيحات و 
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شفاف س��ازی آن ذهنيت روش��ن و مطمئنی در مشتری ایجاد کنيد تا او در باال و پایين کردن محصول ارائه 
ش��ده به هيچ نكته ی منفی برنخورد. تيپ بعدی خریداران گروهی هس��تند که شغل گرا یا وظيفه گرا هستند. 
تيپ دیگر از خریداران رابطه گرا 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 شخصيت برون گرا و اجتماعی دارند و مایلند 
از طریق روابط  کاری و معاش��رت و تعامل با افراد مختلف به نتيجه و هدف مورد نظرش��ان برس��ند. آگاهی 
از تيپ ش��خصيتی خودمان و مش��تریان و بررسی و تحليل رفتار فروش ما می تواند موضوعی جذاب باشد و 
کارکردن را لذت بخش نماید. زیرا ش��خصيت به عنوان یك کل می تواند باعث تمایز فرد از س��ایرین شود و 
هرکس ویژگی های منحصر به فرد خود را داراس��ت که بر جنبه های متفاوت رفتار تاثير می گذارد )یوس��فی، 
1395(. این پژوهش به تحليل فروش��گاه بزرگ چمران ماهش��هر که دارای کاالهای مختلف و تخفيف دار 
اس��ت و روزانه با مش��تریان فراوانی س��روکار دارد می پردازد و اهميت افراد را باتوجه ش��خصيت و عملكرد 
متفاوتی که نسبت به خرج و مخارج خود دارند بررسی می کند و  با شناسایی نوع تيپ و شخصيت مشتری 
با توجه به برون گرا یا درون گرا بودن که خود به انواع ادراکی احساس��ی و ش��ناختی تقسيم بندی می شوند و 
نوع رفتار مشتریان و همچنين عواملی که می تواند  بر ميزان خرید و مخارج آنان تاثير گذارد از قبيل کيفيت 
اجن��اس و مرغوبيت برندهای داخلی وخارجی، در جهت افزایش ميزان فروش و س��وددهی حرکت می کند. 

مهم ترین اهداف این پژوهش عبارتند از:
بررس��ی رابطه بين تيپ ش��خصيتی مشتریان و ميزان مخارج آن ها در فروشگاه بزرگ چمران و بررسی 
و شناس��ایی رابطه ش��خصيت برون گرا،  شخصيت احساسی، شخصيت فكری و شخصيت ادراکی با ميزان 

مخارج مشتری.

شناخت تیپ های شخصیتی مشتریان در بازاریابی
با توجه به این که انسان ها چه از نظر تفكرات و چه از نظر رفتاری با هم تفاوت های بسياری دارند،  این که 
یك بازاریاب بتواند با تيپ های مختلفی از مش��تریان ارتباط برقرار کرده و بتواند محصول خود را به ایش��ان 
عرضه دارد،  بس��يار حائز اهميت می باشد. از این رو بهره گيری از تكنيك های روان شناسی در شناخت رفتار 
و روحيات هر مشتری و انتخاب روش مناسب برای برخورد و برقراری ارتباط با او جزء ملزومات بازاریابی و 

فروش به حساب می آید)صفی زاده، 1394(.
در علم روان شناسی تيپ های شخصيتی 9 گانه )اصالح گر، یاری رسان، موفقيت طلب، فردگرا، کنجكاو، 
وفادار، خوش گذران، مبارز، مصلح( معرفی ش��ده اس��ت که هر کدام خصوصيات مربوط به خود را دارند و از 

نقاط ضعف و قدرت خاص خود برخوردار می باشند)ميگنا، 1397(.
هنر یك بازاریاب این اس��ت که با اولين برخورد با مش��تری تيپ ش��خصيتی او را شناس��ایی نموده و 
راهكارهایی را که قبال برای برخورد با چنين شخصيتی تمرین نموده پياده سازی کند. به یاد داشته باشيد که 
زمانی می توانيم فروش موفقی داشته باشيم که توانایی ارتباط با شخصيت های مختلف و کسب رضایتمندی 

آن ها را داشته باشيم)صفی زاده، 1394(.
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تئوری انياگرام1 یكی از تئوری های جالب در زمينه شخصيت شناس��ی می باش��د که هنوز در ایران و بين 
اساتيد و روان شناسان متخصص چندان شناخته شده نمی باشد. این تئوری در ابتدا توسط جورجيوف دانشمند 
و عارف بزرگ روس��ی مطرح و بعدها توسط روان شناس��ان وارد این حوزه شده و پژوهش های زیادی روی 
ابعاد گوناگون آن صورت گرفته و در حال حاضر از جایگاه ویژه ای در جهان برخوردار اس��ت. این تئوری در 
واقع ترکيبی از عرفان ش��رقی و روان شناس��ی مدرن است. هدف جورجيوف از تحقيق در این زمينه شناخت 
ابعاد شخصيت انسان و ارائه راهكار برای رشد و خود آگاهی بيشتر انسان بوده است. جورجيوف بر این باور 
بود که اگر انس��ان ها خود را به درس��تی نشناس��ند،  قادر به کمك به خود و نيز به دیگران نخواهند بود. او 
انس��ان ها را به 9 تيپ ش��خصيتی تقسيم می کند و همچنين راهكار پيشنهادی برای روبرو شدن با این افراد 

بيان می کند)حسينی نژاد، 1393(.

مدل مفهومی پژوهش

برون گرا

تیپ شخصیتی مشتری

احساسی
هزینه کرد مشتری

فکری

ادراکی

شکل1. مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
این تحقيق، با توجه به نوع زمينه و نوع سؤال از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقيقات توصيفی خواهد بود. 
در تحقيق توصيفی، س��ؤال ناظر بر چگونگی واقعه تحقيق است و فرضيات پاسخ سؤاالتی از نوع چگونگی 
اس��ت. در تحقيق حاضر محقق به دنبال بررس��ی رابطه بين تيپ شخصيتی مشتریان و ميزان مخارج آن ها 
در فروش��گاه بزرگ چمران و بررسی و شناسایی رابطه ش��خصيت برون گرا، شخصيت احساسی، شخصيت 
فكری و ش��خصيت ادراکی با ميزان مخارج مش��تری می باشد و تحقيق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از 
لحاظ نحوه اجرای تحقيق از نوع توصيفی- علّی و روش گردآوری اطالعات ميدانی - پيمایشی است. ابزار 
1. Enneagram
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اصلی گردآوری داده ها، پرسش��نامه است که ش��امل دو قسمت می باشد: در قسمت اول پرسش های مربوط 
به مش��خصات افراد و در قس��مت دوم سواالت مطرح شده برای س��نجش متغيرها پاسخ دهندگان طراحی 
شده است. جامعه ی آماری در این پژوهش با توجه به متغيرهای تحقيق، کليه مشتریان در فروشگاه بزرگ 

چمران ماهشهر می باشد.
در این پژوهش به دليل عدم دسترس��ی به آمار دقيق اس��تفاده کنندگان ميزان نمونه تحقيق بر اس��اس 
فرم��ول جامعه نامحدود محاس��به گردید. نمونه تحقيق بر اس��اس فرمول حجم جامعه نامحدود در س��طح 
اطمينان 95 درصد و با انحراف معيار 0/5 برابر با 384 برآورد گردید. در این تحقيق جهت اطمينان از پایایی 
پرسش��نامه و اندازه گيری آن،  از سه معيار ضرایب بارهای عاملی،  آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی استفاده 

کرده و برای سنجش روایی ابزار،  از روایی همگرا و واگرا استفاده می کنيم. 
معيارها و مقياس های الزم براي س��نجش و اندازه گيري س��ازه ها در این پژوهش از مطالعات پيش��ين 
اقتباس شده است. روش نمره دهی معيارهای به کار رفته با استفاده از طيف 5 قسمتی ليكرت شامل »کامال 

مخالفم«، »مخالفم«، »متوسط«، »موافقم« و »کامال موافقم« خواهد بود.

جدول1. عوامل سنجیده شده در پرسشنامه

منبعتعداد سوالمتغيرسازه اصلی

تيپ شخصيتی مشتریان

6شخصيت برون گرا

پرسشنامه استاندارد یونگ )1990(
6شخصيت احساسی

6شخصيت فكری

5شخصيت ادراکی

کاظم پور)1392(4هزینه کرد مشتری

روایی ابزار س��نجش به ارتباط منطقی بين پرس��ش های آزمون و مطلب مورد س��نجش اشاره دارد. در 
خصوص روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تحقيق حاضر اقدامات زیر صورت خواهد پذیرفت:

سؤاالت پرسشنامه استاندارد می باشد. 1. 
پرسشنامه در ابتدا بين 30 نفر از مشتریان فروشگاه چمران توزیع شد و در آن نظرات ایشان لحاظ خواهد 2. 

گردید. 
در این پژوهش از ابزار پرسش��نامه براي اندازه گيري داده ها اس��تفاده شده و نيز براي تحليل داده ها، نرم 
افزار SPSS به کار گرفته شده؛ لذا پایایي پرسشنامه یا قابليت اعتماد آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 

محاسبه خواهد شد. 
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جدول 2. پایایي متغیر های تحقیق

آلفاي کرونباخ کلیآلفاي کرونباخمتغيرها

0/890شخصيت برون گرا

0/899

0/847شخصيت احساسی
0/874شخصيت فكری
0/966شخصيت ادراکی

0/801هزینه کرد مشتری
0/870آلفاي کرونباخ کلی

ب��ه منظور تحليل داده ها و آزمون فرضيه های تحقيق از روش های توصيفی ش��امل ميانگين و انحراف 
معيار و فراوانی و درصد و. . . اس��تفاده ش��دند. همچنين جهت پایایی پرسش��نامه از آلفای کرونباخ و جهت 
تجزیه و تحليل فرضيات از ابزار تحليل عاملی تایيدی و مدل یابی معادالت ساختاری استفاده خواهد شد. 

در تحقيق حاضر جمع آوری داده ها و بررس��ی متغيرهای جمعيت ش��ناختی با استفاده از آمار توصيفی و 
به منظور بررس��ی روایی پرسش��نامه و برازش مدل تحقيق،  اقدام به انجام تحليل مدل معادالت ساختاری 
و تحليل عاملی تایيدی خواهد ش��د. همچنين به منظور آزمودن فرضيات تحقيق توس��ط آمار استنباطی که 
برای جمع آوری اطالعات آن از پرسش��نامه اس��تفاده می ش��ود از معادالت ساختاری بهره گرفته خواهد شد. 
ابزار تجزیه و تحليل اطالعات با توجه به روش بكار گرفته شده آماری و آزمون بررسی پایایی یعنی آزمون 
کرونب��اخ،  ن��رم افزار SPSS ویرایش 21 و LISREL ویرایش 8,8 می باش��د ک��ه جهت باال بردن دقت، 

صحت و سرعت آزمون ها از آن استفاده می شود. 
توصيف متغيرها از آن جهت داراي اهميت است که نتایج آزمون فرضيه هاي پژوهش براساس داده ها و 
شاخص هاي این متغيرها استخراج مي گردد. داده هاي تحقيق داراي مقياس فاصله ای هستند. براي توصيف 
متغيرهاي پژوهش از شاخص هاي مرکزي و پراکندگي استفاده شده که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

جدول 3. شاخص های توصیفی برای همه متغیرهای تحقیق

انحرافميانهميانگينتعدادمتغير تحقيق
معيار

شاخص های نرماليتی
بيشترینکمترین

کشيدگيچولگي

5. 100. 100. 1565-. 0499. 4706. 4250. 384179شخصيت برون گرا

5. 100. 125. 1510-. 0191. 3659. 3750. 384714شخصيت احساسی

5. 100. 025. 0505-. 0913. 3860. 3750. 384517شخصيت فكری
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5. 100. 000. 0106-. 0435. 3793. 3500. 384444شخصيت ادراکی

5. 100. 000-. 0084-. 1780. 4036. 3000. 384709هزینه کرد مشتری

در این پژوهش 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب ش��ده و داده هاي حاصل از پرسش��نامه گردآوري شده 
است. با استفاده از نتایج جدول 3 که شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغيرهای مختلف است،  

نتایج زیر حاصل می شود. 
الف( متغيرهای تحقيق همگی دارای ميانگين باالتر از حد متوس��ط بوده اند )بيشتر از 3 شده اند(،  نشان 

می دهد که ارزیابی این متغيرها در وضعيتی مطلوب و رضایت بخشی قرار داشته اند. 
ب( از آن جایی که ميزان چولگی و کشيدگی توزیع نرمال برابر با صفر است، چولگی و کشيدگی نزدیك 
به صفر،  نرمال بودن توزیع داده ها را بيان می کند. همچنين اگر چولگی و کشيدگی متغيری از 2- کوچكتر 
و از 2 بزرگ تر باش��د، آن توزیع متغير مطلقا نرمال نخواهد بود. نتایج نش��ان می دهد که تمامی متغيرهای 

تحقيق را می توان نرمال در نظر گرفت. 
ج( ش��كل توزیع داده ها را از مقدار ميانگين،  ميانه و مقایس��ه ی آن ها نيز می توان حدس زد. اگر مقدار 
ميانگين از ميانه به اندازه ی قابل توجهی بزرگ تر باشد، داده ها چوله به راست و در حالت برعكس چوله به 
چپ هستند. با توجه به مقادیر جدول 3 مقدار ميانگين و ميانه نزدیك به هم می باشند بنابراین توزیع متغيرها 

را می توان متغير متقارن و نرمال در نظر گرفت. 

جدول 4. نتایج آزمون نرمال بودن

فرض نرمال بودنسطح معنی داریآماره کولموگروف اسميرنفمتغيرهاي مورد مطالعه

نرمال است1/8980/090شخصيت برون گرا

نرمال است1/4450/216شخصيت احساسی

نرمال است1/6410/149شخصيت فكری

نرمال است1/7060/125شخصيت ادراکی
نرمال است1/0960/370هزینه کرد مشتری

توزیع نرمال، یكي از مهم ترین توزیع هاي احتمالي پيوس��ته در نظریه احتماالت اس��ت. دليل اصلي این 
پدی��ده، نق��ش توزیع نرمال در قضية حد مرکزي اس��ت که با افزایش تعداد نمونه ها، داراي توزیعي بس��يار 
نزدیك به توزیع نرمال مي ش��ود. براي آزمون توزیع متغيرهاي مورد مطالعه تحقيق از آزمون »کالموگروف 
- اسميرنف« استفاده شده است درصورتی که مقدار سطح معني داري از مقدار خطای 0/05 بيشتر می باشد 
از نرمال بودن متغير حمایت شده است.  نتيجه آزمون نشان از نرمال بودن توزیع تمامی متغيرهای تحقيق 
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می باشد. نرمال بودن توزیع متغيرها از مفروضه های آزمون هاي پارامتریك است. البته الزامي به نرمال بودن 
توزیع نيس��ت و در صورت بزرگ بودن حجم نمونه آماري و نبود چولگي ش��دید قابل توجيه است. از سوي 
دیگر براي اطمينان از مناس��ب ب��ودن داده ها مبني بر اینكه ماتریس همبس��تگي هایي که پایه تحليل قرار 

مي گيرد در جامعه برابر با صفر نيست از آزمون بارتلت2 استفاده شده است. 
جدول 5 معيار KMO برای کفایت نمونه گيری و آزمون بارتلت برای مناس��ب بودن همبس��تگی بين 
مش��اهدات جهت اس��تفاده از تحليل عاملی را نش��ان می دهد. با توجه به مقدار باالی ش��اخص KMO و 
معنی داری آزمون بارتلت، تعداد نمونه برای انجام تحليل عاملی کافی و همبس��تگی بين مش��اهدات مناسب 

است. 

جدول 5. آزمون بارتلت و شاخص KMO تحلیل عاملی

KMO مقدار آماره
آزمون بارتلت

سطح معناداریدرجه آزادیآماره کای دو
0/890247/882800/000

ارزیابي اعتبار سازه اي متغیرهای پژوهش
نمودارهایی که در بخش زیر آورده ایم متغيرهای مس��تقل تحقيق در حالت اس��تاندارد و معناداری را نش��ان 
می دهد. همان طور که این نمودارها نش��ان می دهد،  عضویت کليه عوامل بررس��ی شده در این متغير تایيد 

شده است.

2. Bartlett Test
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  معنی داري حالت در یعامل لیتحل ار استفادهبا  هاي پژوهش ریمتغ گیري اندازه مدل .2شکل 

شکل 2. مدل اندازه گیری متغیر های پژوهش با استفاده ار تحلیل عاملی در حالت معنی داری
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  استاندارد حالت در یعامل لیتحل ار استفادهبا  هاي پژوهش ریمتغ يریگ اندازه مدل .3شکل 
 

تـی (بیشـتر از    به متغیرهاي تحقیـق از مقـادیر   هاي مربوط شاخص تمامی که دهد می نمودارها نشان در مندرج عاملی تحلیل نتایج
  شوند.   می محسوب شاخص هاي مناسبی متغیرهاي تحقیق براي برخوردارند و قبولی مورد )4/0 عاملی (بیشتر از بار و )96/1
  
  
  

شکل 3. مدل اندازه گیری متغیر های پژوهش با استفاده ار تحلیل عاملی در حالت استاندارد
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نتای��ج تحلي��ل عاملي مندرج در نمودارها نش��ان مي دهد که تمامي ش��اخص هاي مربوط به متغيرهای 
تحقيق از مقادیر تي )بيش��تر از 1/96( و بار عاملي )بيشتر از 0/4( مورد قبولي برخوردارند و براي متغيرهای 

تحقيق شاخص های مناسبي محسوب می شوند.  

ارزیابی مدل اندازه گیری متغیرهای پژوهش

جدول 6.  شاخص های برازش مدل مفهومی پژوهش

مقدار بدست آمدهحد مجازنام شاخص
df/X232/06 و کم تر
NFI0/90/96 و باالتر

NNFI0/90/95 و باالتر
AGFI0/90/91 و باالتر
CFI0/90/96 و باالتر
GFI0/90/94 و باالتر

RMSEA0/08 0/073کوچك تر از

با توجه به جدول 6 شاخص هاي تناسب مدل،  با توجه به اینكه نسبت کاي دو بر درجة آزادي کمتر از 
3،  ش��اخص RMSEA کمتر از 0/08، مابقی شاخص ها نيز در سطحي قابل قبول هستند، بيانگر مناسب 
بودن مدل اندازه گيري است؛ به بيان دیگر، مدل و چارچوب کلي مدل اندازه گيری تحقيق معني دار و قابل 

پذیرش است.
 با توجه به مدل تحقيق در حالت اعداد معنی داری،  مش��اهده می ش��ود که ميزان ارتباط آماره ی t بين 
دو متغير تيپ ش��خصيتی مش��تریان و ميزان مخارج آنها در فروشگاه بزرگ چمران برابر با 5,59  است. و از 

آنجا که این مقدار در خارج بازه ی ]1/96&1/96-[ قرار دارد این فرضيه تایيد می شود. 
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  گیري متغیرهاي پژوهش اندازهمدل ارزیابی 
  

  هاي برازش مدل مفهومی پژوهش شاخص  .6جدول  
  مقدار بدست آمده  حد مجاز  نام شاخص
X2/df 3 06/2 تر و کم  
NFI 9/0 96/0 و باالتر  

NNFI 9/0 95/0 و باالتر  
AGFI 9/0  91/0 باالترو  
CFI 9/0 96/0 و باالتر  
GFI 9/0 94/0 و باالتر  

RMSEA 073/0 08/0تر از  کوچک  
    

کمتر  RMSEA شاخص ، 3 هاي تناسب مدل،  با توجه به اینکه نسبت کاي دو بر درجۀ آزادي کمتر از شاخص 6با توجه به جدول 
مدل و دیگر،  گیري است؛ به بیان بیانگر مناسب بودن مدل اندازهها نیز در سطحی قابل قبول هستند،  شاخصمابقی ، 08/0از 

  معنی دار و قابل پذیرش است. گیري تحقیق  مدل اندازهچارچوب کلی 
 یتیشخص پیبین دو متغیر ت tآماره ي  ارتباط با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داري،  مشاهده می شود که میزان 

 ] -96/1&96/1[ي  آنجا که این مقدار در خارج بازهاست. و از   5.59 مخارج آنها در فروشگاه بزرگ چمران برابر با زانیو م انیمشتر
  شود.  قرار دارد این فرضیه تایید می

  

  
  تحقیق در حالت معناداري نمودار مدل ساختاري فرضیه اصلی .4شکل 

  
 زانیمو گرا  برون تیشخص ) tشود که میزان ارتباط ( آماره ي  مشاهده می، با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داري

با شود.  می تایید فرض قرار دارد این ]- 96/1&96/1[ي  جا که این مقدار در خارج بازه است. و از آن 3.91 برابر با يمخارج مشتر

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

 ) t با توجه به مدل تحقيق در حالت اعداد معنی داری، مش��اهده می ش��ود که ميزان ارتباط ) آماره ی
ش��خصيت برون گرا و ميزان مخارج مش��تری برابر با 3,91 اس��ت. و از آن جا که این مقدار در خارج بازه ی  
]1/96&1/96-[ ق��رار دارد این فرض تایيد می ش��ود. با توجه به م��دل تحقيق در حالت اعداد معنی داری،  
مش��اهده می شود که ميزان ارتباط )آماره ی t( ش��خصيت احساسی با ميزان مخارج مشتری با 2,72 است. 
و از آنج��ا ک��ه این مقدار در خ��ارج بازه ی ]1/96&1/96-[ قرار دارد این فرضيه تایيد می ش��ود. با توجه به 
مدل تحقيق در حالت اعداد معنی داری، مش��اهده می ش��ود که ميزان ارتباط )آماره ی t( شخصيت فكری با 
ميزان مخارج مش��تری. برابر با 0,20 اس��ت و از آن جا که این مقدار در بازه ]1/96&1/96-[ قرار دارد این 
فرضيه رد می ش��ود. با توجه به مدل تحقيق در حالت اعداد معنی داری،  مش��اهده می شود که ميزان ارتباط 
)آماره ی t( ش��خصيت ادراکی با ميزان مخارج مش��تری برابر با 1,95 است و از آن جا که این مقدار در بازه  

]1/96&1/96-[ قرار دارد این فرضيه رد می شود. 
نتایج فرضيات تحقيق در جدول 7  به تفكيك آمده است:

 جدول 7.  نتایج فرضیه های تحقیق

نتيجهآماره آزمونضریب بتافرضی های اصلی تحقيق
تایيد 0/595/59H1تيپ شخصيتی مشتریان  --------<  ميزان مخارج مشتری

نتيجهآماره آزمونضریب بتافرضيه های فرعی
تایيد 0/563/91H1شخصيت برون گرا  --------<  ميزان مخارج مشتری
تایيد 0/542/52H1شخصيت احساسی  --------<  ميزان مخارج مشتری
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تایيد 0/350/20H0شخصيت فكری  --------<  ميزان مخارج مشتری
تایيد 0/261/95H0شخصيت ادراکی  --------<  ميزان مخارج مشتری

برازش مدل
پس از آن که برآورد پارامترها برای یك مدل تدوین ش��ده و مش��خص به دس��ت آمدند باید تعيين شود که 
داده ها تا چه حد با مدل برازش دارند یعنی تا چه اندازه مدل نظری به وسيله داده های نمونه حمایت می شود. 
تعدادی آزمون برای این موضوع که مدل تا چه حد روابط مش��اهده ش��ده بين متغيرهای قابل اندازه گيری 
را توصيف می نماید به کار می رود. جدول زیر معرف انواع ش��اخص های برازش و معنی داری مدل می باشد. 
جدول 6 بيانگر مهم ترین این شاخص هاست و نشان مي دهد الگو از نظر تبيين و برازش از وضعيت مناسبي 
برخوردار اس��ت. تمام ش��اخص ها بيانگر تناسب مدل با داده هاي مشاهده ش��ده است. شاخص هاي تناسب 
مدل،  با توجه به اینكه نسبت کاي دو بر درجة آزادي کمتر از 3، شاخص RMSEA کمتر از 0/08، مابقی 
ش��اخص ها نيز در سطحي قابل قبول هستند،  بيانگر مناس��ب بودن مدل اندازه گيري است؛ به بيان دیگر، 
مدل و چارچوب کلي این تحقيق معني دار و قابل پذیرش اس��ت. در جدول 8 مقادیر ش��اخص های برازش 

مدل و نتيجه برازش مدل تحقيق منعكس شده است. 

جدول 8. شاخص های برازش مدل ساختاری

نتيجهحد مجازمقدار بدست آمدهنام شاخص

برازش مناسبکمتر از 2/273کای دو بر درجه آزادی

برازش مناسبکمتر از RMSEA0/0690/1 )ریشه ميانگين مربعات خطاي برآورد(
برازش مناسبباالتر از PNFI0/900/5 )شاخص برازش مقتصد هنجار شده(

برازش مناسبباالتر ازGFI0/930/8 )نيكویی برازش(
برازش مناسبباالتر ازAGFI0/940/8 )نيكویی برازش تعدیل شده(

برازش مناسبباالتر ازNFI0/910/9 )برازندگی نرم شده(
برازش مناسبباالتر ازRFI0/920/9 )شاخص برازش نسبی(

برازش مناسبباالتر ازIFI0/950/9 )شاخص افزایشی(
برازش مناسبباالتر ازNNFI0/940/9 )برازندگی نرم شده(

برازش مناسبباالتر ازCFI0/950/9 )شاخص برازش تطبيقی(
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بحث و  نتیجه گیری 
نتایج به دست آمده از ضرایب معادالت ساختاری،  مقدار t )5/59( برای این پارامتر )طبق قاعده خطای پنج 
درصد در ناحيه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 1/96 تا 1/96- هر پارامتر مدل( خارج بازه برآورد شده 
است. لذا می توان بيان نمود که فرض محقق با 95 درصد اطمينان تایيد می شود، از این رو تيپ شخصيتی 
مش��تریان و ميزان مخارج آن ها در فروشگاه بزرگ چمران رابطه دارد و فرضيه فوق تایيد می شود. بنابراین 
رابطه این دو متغير با هم خطی و از نوع مس��تقيم اس��ت. یعنی با افزایش تيپ شخصيتی مشتریان و ميزان 
مخارج آن ها در فروش��گاه بزرگ چمران نيز افزای��ش می یابد. یافته های این فرضيه با پژوهش های روبرتو. 
اف هورلی)1998(،  ستون ميلور و همكاران)1988(،  عباسی بورندرق وهمكاران)1394( همسو می باشد. 

نتایج به دس��ت آمده از ضرایب معادالت س��اختاری،  مقدار t )3/91( برای این پارامتر)خارج بازه 1/96 
تا 1/96- برآورد شده است.  لذا می توان بيان نمود که فرض محقق با 95 درصد اطمينان تایيد می شود، از 
این رو متغيرش��خصيت برون گرا  با ميزان مخارج مش��تری رابطه دارد و فرضيه فوق تایيد می شود. بنابراین 
رابطه این دو متغير با هم خطی و از نوع مستقيم است. یعنی با افزایش شخصيت برون گرا،  ميزان مخارج 
مشتری نيز افزایش می یابد. یافته های این فرضيه با پژوهش های دوست محمدی مهدیه)1395(،  جعفری 

ژاکلين)1395( و کيهان و مصطفایی و عبدالشاه )1395( همسو می باشد. 
نتایج به دس��ت آمده از ضرایب معادالت ساختاری، مقدار t )2/72( برای این پارامتر خارج بازه 1/96 تا 
1/96- برآورد شده است. لذا می توان بيان نمود که فرض محقق با 95 درصد اطمينان تایيد می شود، از این 
رو ش��خصيت احساس��ی با ميزان مخارج مشتری رابطه دارد و فرضيه فوق تایيد می شود. بنابراین رابطه این 
دو متغير با هم خطی و از نوع مستقيم است. یعنی با افزایش شخصيت احساسی،  ميزان مخارج مشتری نيز 
افزایش می یابد. یافته های این فرضيه با پژوهش های ناواماکا )2014(، روبرتو. اف هورلی)1998( و س��تون 
 )0/20( t همسو می باشد. نتایج به دست آمده از ضرایب معادالت ساختاری، مقدار )ميلور و همكاران)1988
برای این پارامتر درخارج بازه 1/96 تا 1/96- برآورد شده است. لذا می توان بيان نمود که فرض محقق تایيد 
می ش��ود، از این رو رابطه این دو متغير با هم خطی و از نوع غيرمس��تقيم است. یعنی با شخصيت فكری با 
ميزان مخارج مشتری رابطه معناداری دارد. یافته های این فرضيه با پژوهش های ژانگ وهمكاران )2017( 

و آرون کوهن )2015( همسو می باشد. 
نتایج به دس��ت آمده از ضرایب معادالت ساختاری، مقدار t )1/95( برای این پارامتر خارج بازه 1/96 تا 
1/96- برآورد شده است. لذا می توان بيان نمود که فرض محقق با 95 درصد اطمينان تایيد می شود، از این 
رو متغير ش��خصيت ادراکی با ميزان مخارج مش��تری رابطه دارد و فرضيه فوق تایيد می شود. بنابراین رابطه 
این دو متغير با هم خطی و از نوع مس��تقيم اس��ت. یعنی با افزایش شخصيت ادراکی، ميزان مخارج مشتری 
ني��ز افزایش می یابد. یافته های این فرضيه با پژوهش ه��ای جعفری ژاکلين)1395( و کيهان و مصطفایی و 

عبدالشاه )1395( همسو می باشد. 
یافته های این پژوهش س��بب درک بهتر مدیران فروش��گاه از عوامل تاثيرگذار بر ميزان مخارج آنها در 
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فروش��گاه بزرگ چمران می ش��ود و به آنان در تصميم گيری بهتر و جامع تر کمك می نماید بر اساس نتایج 
پيش��نهادهایی به مدیران شرکت ارائه می گردد: مدیران فروشگاه باید با تغيير و با بهبود استراتژی های خود 
در زمينه ميزان مخارج مش��تری، س��بب درک کامل تری از تيپ شخصيتی مشتریان شوند. پيشنهاد می شود 
تا با بررس��ی دقيق و آگاهی از نيازها و خواسته هاي مشتریان، برنامه ای منسجم برای کاهش هزینه تدوین 
گردد. مش��تریان خدمات را از طریق برند ها می شناس��ند و برندها از عوامل تس��هيل کننده در خرید بوده و 
س��ازمان ها با ایجاد مش��تریان وفادار می توانند اهداف خود را تامين نماید. کاهش ميزام مخارج سبب تكرار 
در خرید گشته که از طریقی منجر به کاهش هزینه های سازمان در زمينه ترویج )تبليغات(، کاهش ریسك 
تغيير 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 کيفيت ارتباط با مش��تریان، و بررسی شخصيت احساسی مشتریان، برنامه هاي ویژ ه اي 
جهت پاسخ به سواالت مشتریان و جلوگيري از سردرگمي آن ها و دریافت پيشنهادات و نظرات مفيدشان به 
کار گرفته ش��ود. چنين اقداماتي ممكن اس��ت ساده به نظر آید ولي مي تواند تصویر مطلوب تري از فروشگاه 
در ذهن مشتریان ایجاد نماید. با توجه به این که نيازها و خواسته های مشتریان به مرور زمان تغيير می کند؛ 
بنابراین مدیران س��ازمان باید ضمن ارائه محصول مطابق با س��ليقه مش��تریان پيمایش هایی برای سنجش 
رضایت مش��تریان به صورت منظ��م انجام دهند. از آن جایي که هدف مدیریت ارتباط با مش��تریان، ایجاد 
روابط بلند مدت اس��ت،  توس��عه و بررسی شخصيت ادراکی یكي از راه هاي دستيابي به این هدف مي باشد. 
بنابراین به مدیران پيش��نهاد مي گردد از خط و مش��ي هاي مناسب براي افزایش ارزش خود در نزد مشتریان 
اس��تفاده نمایند. مدیران باید از فعاليت هایي که س��ازگاری را کاهش مي دهن��د مانند دادن وعده هاي بدون 
پش��توانه پرهيزکنند، چون مس��تقيما بر نگرش مشتریان فعلي و آتي تاثير منفي داشته و در دراز مدت منافع 

آنها را تحت تاثير منفي قرار مي دهد. 
مدیران فروش��گاه باید توجه داش��ته باش��ند که انعطاف پذیری در ارائه خدمات و هزینه کرد کمتری، در 
ایجاد ارزش برای مش��تری در جهت مخارج کمتر موثر اس��ت و یكی از راه های عمده ای است که یك برند 
می تواند 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 می کنند،  اگر ذهنيت 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 
کيفيت درک ش��ده منجر به ایجاد ارزش در ميان مش��تریان می گردد. لذا شرکت بایددر صدد شناخت بيشتر 
و بهتر انتظارات مشتریان در مورد خدمات مورد درخواستشان باشند تا بتوانند با افزایش ویژگی های خدمات 
و ارائه محصوالت با اس��تفاده از فناوری نوین خود ميزان ارزش درک ش��ده مش��تریان از ميزان مخارج را 

افزایش دهند. 
بهره گيري از برنامه هاي گستردة آگهي تبليغاتي و ارائة هدایاي غيرنقدي، همراه با ارائة اطالعات کافي 
به مشتریان مبتنی بر تيپ های شخصيتی از جمله فكری، به گونه اي که سطح آگاهي آنها را از برند به اندازة 
کافي ارتقا دهد و اس��م فروش��گاه را در ذهن مشتري تداعي کند، به ایجاد ادراک مطلوب از کيفيت خدمات 
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فروشگاه منجر مي شود. درنتيجه، آن ها به برند وفادار مي شوند و در نهایت تمام این تعامالت ميان متغيرها 
به ارتقاي ارزش فروشگاه منجر مي شود که قدرت برند خدمات را براي رقابت در بازار افزایش مي دهد. 

در جهت همس��و بودن ش��خصيت ادراکی مش��تریان با ميزان هزینه کرد آن ها وقتي که در ارائه خدمتي 
به مش��تریان خود، به آن ها وعده مي دهند که آن را به طور صحيح و دقيق انجام مي دهند، همچنين جهت 
توس��عه ارتباطات مش��تریان و به دنبال آن وفاداري آنان بيش��ترین توجه را به این بع��د و مخصوصا مولفه 
برخورد مناس��ب و محترمانه کارکنان داش��ته باش��ند و این مهم به گونه ای باشد که کارکنان خود را موظف 
ب��ه ایف��ای دقيق وظایف خود بدانند. ب��دون آنكه عامل بيرونی آن ها را وادار به انجام وظيفه نماید. توس��عه 
انگيزش مش��تری براس��اس تيپ ش��خصيتی از طریق اجراي برنامه هاي مختلف ارتباط��ی و تعاملی براي 
مشتریان برحسب توسعه کيفيت ارتباطی،  ارزش مشتري و شخصي سازي خدمات از جمله کلوپ  مشتریان، 
دادن خدم��ات وی��ژه به اعضاي کلوپ و صدور کارت وفاداري،  برگزاري جش��ن ها و مراس��م ها. پيش��نهاد 
مي ش��ود درصدد اصالح فرایندها و رویه اي کاري خود باش��ند تا سرعت ارائه خدمات بيشتر شود و براساس 
نوع ش��خصيت آن ها از آموزش هاي مش��تري مداري به کارکنان خود براي برخورد بهتر با مش��تریان غافل 
نباش��ند و نيز برنامه هایي را در زمينه سفارشي س��ازي خدمات و متنوع سازي خدمات را داشته باشند. تأسيس 
گردهمایي ها یا تاالرهاي گفتگو و باش��گاه مش��تریان مي تواند به این امر کمك کند. بر اس��اس یافته هاي 
آن،  مدیران مي توانند با در پيش گرفتن رویكردي پویا، به تيپ شخصيتی مشتریان و ميزان مخارج آنها به 
منزلة دو حوزة عملكردي راهبردي فروش��گاه، توجه کنند. این دو مفهوم باید به عنوان فرآیندهایي نظام مند 
مورد توجه قرار گيرند تا بتوانند به پيش��برد اهداف راهبردي س��ازمان و ارتقاي اثربخشی خدمات مساعدت 
کنند. مدیران باید با ایجاد س��اختارها، فرآیندها و سيس��تم هاي مناس��ب، و توسعة روابط مؤثر درون و برون 
سازماني، تعاملي هم افزا بين ارتباطات با مشتریان و فروشگاه ایجاد کنند تا بتوانند از اینها براي خلق ارزش 

بهره برداري کنند. 

منابع 
جعفری ژاکلين )1395(،  پيش بينی رضایت زناش��ویی بر اساس تيپ های شخصيتی ایناگرام دانشجویان متاهل، . 1

نویسنده مسئول،  دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد شيراز. ص 1-634. 
دوس��ت محمدی مهدیه )1395 (،  بررس��ی رابطه بين تيپ های شخصيتی و ميزان پرخاشگری دانشجویان پيام . 2

نور کرمان، عضو هيات علمی  دانشگاه پيام نور واحد پردسير کرمان. ص1-195. 
3 . . http://dousti.net/Persian/?p=414  ،دوستی، پيمان، )1394(، روانشناسی تحليلی کارل یونگ
صفی زاده, علی؛ طاهره قاسميان و مليحه قاسميان،  )1394(،  بررسی تحليلی جلوه های سالمت روان از دیدگاه . 4

نهج البالغه،  اولين همایش ملی اسالم و سالمت روان،  بندرعباس،  جهاددانشگاهی هرمزگان.
صمدی، منصور؛ فارسی زاده، حسين؛ نورانی، محمد، )1388(، بررسی تاثير ویژگی های شخصيتی مصرف کننده . 5

بر رتار خرید در فروشگاه های زنجيره ای، مجله مدیریت بازاریابی، سال چهارم، شماره 6، بهار و تابستان.
عباسی بورندرق، سكينه؛  گرامی اصل،  نسرین و نعمتی هریس، ناصر، ) 1394(،  بررسی تيپ شخصيتی و ميزان . 6



179  ����������������������������������������� تحلیل محتوایی نقش برجسته تیپ شخصیتي مشتریان ... 

رضایتمندی زناشویی شاغلين مهندسی عمران ص 309.
کيهان حس��ين؛ مصطفایی، محمد هادی و عبدالش��اه، محمد، )1395 (،  نقش تيپ های ش��خصيتی در مدیریت . 7

سازمان مدیریت بهينه زمان مورد مطالعه شرکت آب منطقه ای سمنان، ص5-623. 
گنجی، حمزه ؛ حس��ينی نژاد, ش��عله؛ حاتميان، جمال، ) 1394(،  مقایسه بهداشت روانی دانش آموزان تيزهوش و . 8

عادی در محيط های مختلف آموزش��ی ش��هر کرمان،  کنفرانس بين المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی،  
ترکيه - استانبول،  موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایليا. 

ميگنا، تيپ های شخصيتی9 گانه و انياگرام، . 9
10 .http://www.migna.ir/article /45279/ تيپ های شخصيتی9 گانه و انياگرام.
همتی نژاد، مهرعلی؛ معصومی، حاتم، )1396(، رابطة بين ابعاد ش��خصيت برند و وفاداری مش��تریانبه برندهای . 11

ورزشی در شهر رشت، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال هفتم)پانزدهم پياپی(، شماره 
14)30 پياپی(، پایيز و زمستان. 

یوس��فی، فایق؛ آزادی، نمامعلی؛ تيموری، پروانه؛ خاصی، بيتا، )1395(، بررس��ی ارتباط خشم با تيپ شخصيتی و . 12
هيجان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی کردستان، مجله علوم پزشكی زانكو، دانشگاه علوم پزشكی کردستان، 

تابستان، ص 8-1.
13. Anaza, N.A. (2014). Personality Antecedents of customer Citizenship Behaviors 

in Online Shopping Situations,Vol31, pp251-263. 
14. Cohen,  A. (2015). Are they a mong us? A conceptual framework of the relation-

ship between the dark Triad personality and counterproductive work behaviors 
(CWBs) ,Vol 26 pp 69-85.

15. Hurley, R.F. (1998), Customer Service Behavior in Retail Setting: A Study of the 
Effect of Service Provider Personality,vol 26. pp 115-127. 

16. Mellor, S.L. Berg, A. (1988). Identifying Relationships Between Self-Report 
Measures of personality and type a Behavior pattern, Vol 8. pp 209-223.

17. Wang, M.Z., Chen, W., Zhang, C., Deng, X.L. (2017). Personality types and 
scholarly creativity in undergraduate student: The mediating roles of creative 
styles, Vol 105,pp 170-174.


