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Abstract
Ethical and behavioral code is a set of professional values or disciplinary guidelines in organizations. The purpose of the present research is
to develop ethical and behavioral code for the Ghasem Iran company’s salesforce. This research is an applied reseah in terms of results and
descriptive in terms of purpose. To achieve the end, 23 interviews were conducted among the Ghasem Iran company’s experts and
professionals of distribution Industry. The interviews have been analyzed using content analysis and based on the analysis, ethical and
behavioral code were identified. The results indicated that in terms of verbal issues, verbal politeness and openness; in terms of behavior,
honesty and integrity, regular visit to the customer, customer recognition and familiarity with the products of competitors; and finally
interms of dress, appearanceare are considered very important for the Ghasem Iran company’s salesforce.
Keywords: Ethical and Behavioral Codes, Verbal Codes, Dress Code, Salesforce.
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چکیده
 تدوین این معیارها برای نیروی فروش، هدف این مقاله. مجموعهای از ارزشهای حرفهای و یا خطوط انضباطی در سازمان است،معیارهای اخالقی و رفتاری
 نفر از69  مصاحبههایی با، برای رسیدن به هدف این پژوهش. توصیفی است، کاربردی و از نظر هدف، این پژوهش به لحاظ نتیجه.شرکت قاسم ایران است
 نتایج حاصل از. این مصاحبهها تحلیل شد،خبرگان شرکت قاسم ایران و افراد صاحبنظر در صنعت پخش انجام گرفت و با استفاده از روش تحلیلمحتوا
، درستکاری، در زمینة رفتار به داشتن صداقت،تحلیل محتوای مصاحبهها نشاندهندة آن است که در زمینة گفتار به رعایت ادب گفتاری و گشادهرویی
 شناخت مشتری و آشنایی با محصوالت سازمان و رقیبان و در زمینة پوشش به آراستگی ظاهری نیروی فروش در شرکت قاسم،مراجعة مرتب به مشتری
. توجه و تأکید بیشتری میشود،ایران
 نیروی فروش، معیارهای پوششی، معیارهای گفتاری، معیارهای اخالقی و رفتاری:واژگان کلیدی

* نویسنده مسؤول
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 -1مقدمه
ویژگیییهییای اخالق یی موضییو و نگران یی اساس یی

به کارگیری روش هیای نادرسیت بیرای افیزایش فیروش

کسبوکارهای امروزی است و سازمانهای امروزی در

محصوالت ،بخشیی از ایین اقیدامات غیراخالقیی اسیت

جستوجوی نهادینهکردن اخالقیات در سازمان هسیتند

(الربییایی .)6166 ،5بییهطییورکلی م ییتییوان گفییت کییه

(مهجان و مهجیان .)6162 ،1در سیازمانهیای خیدماتی

فروشییندگان در شییرایو و مواقییع یییل بییه اقییدامات

نمیتوان از اهمیت نقش کارکنیان فیروش ،بازارییابی و

غیراخالقی دست میزنند:

کارکنانی که با مشتریان در ارتباط هستند ،چشیم پوشیی

 -نظییارتی بییر کییار فروشییندگان نباشیید و دربییارة

کییرد .رفتییار شایسییتة نی یروی فییروش ،عامییل مهم یی در

معیارهییای رفتییاری کارکنییان هیییب بح ییی مطییر نشییده

موفقیت سازمانها است (عیدنان و همکیاران)6169 ،2؛

باشد؛

بییهطییوریکییه از مییان مسییا ل موجییود در سییازمانهییای

 -فروشنده ،مسئول به دست آوردن درآمد سازمانی

خدماتی ،مدیریت کارکنان و کنترل معیارهیای رفتیاری

است و فشار بسییاری روی فروشینده بیرای کسیب پیول

و اخالقی ،از اهمیت بیشتری برخوردار اسیت (شیویپکر

وجود دارد؛

و هارتالین .)6115 ،3از طرفی ،کارکنان بخش فیروش

 -ارزیابی عملکیرد فروشیندگان بیر اسیا

اهیداف

بنگیییاههیییای تجیییاری ،وظیفیییة اصیییلی را در فیییروش و

کوتییاهمییدتی ماننیید میییزان فییروش اسییت (حضییرتی و

سودآوری سازمانها بر عهده دارند (براری و رنجبریان،

همکاران.)6166 ،

 .)6931میان سازمانها و مشیتریان ،مرزهیای سیازمانی

فعالی یتهییای غیراخالق یی کارکنییان (بازاری یابهییا و

وجییود دارد؛ بییه اییین دلیییل فروشییندگان از دیییدگاه

فروشییندگان) هزینییههییای بییاالیی را بییرای سییازمانهییا

مشتریان ،مسئول کیفیت خدمات ،رضایت مشیتری و در

(شوارتز )6116 ،6و همچنین اثیرات نیامطلوبی را روی

نهای یت عملکییرد سییازمانی هسییتند؛ بنییابراین بییه منظییور

عملکییرد سییازمان دارد (کلیییک و لئونییارد)6331 ،7؛

مدیریت درسیت ایین افیراد ،میدیران بایید از ابزارهیایی

بنابراین بیرای بازرسیی ایین رفتارهیا ،تیدوین معیارهیای

برای بررسی نگیرش و رفتارهیای فروشیندگان ،اسیتفاده

رفتیییاری و اخالقی یی فروشیییندگان از اهمیی یت بیییاالیی

کنند (شویپکر و هارتالین .)6115 ،معمیوالا سرپرسیتی

برخوردار است .زمانیکه این رفتارها به روشنی توضییح

و نظارت مستقیم بر کار فروشندگان وجیود نیدارد و از

داده شود و در محیو کار به مرحلة اجرا درآید ،احتمال

طرف دیگر ،این افیراد ،مسیئول ایجیاد درآمید سیازمان

موفقیت کارمندان و همانند آن کل سیستم افزایش پییدا

هستند (رومن و مونیورا)6115 ،4؛ بنابراین گاهی برخی

میکند .وقتی برای پرسنل بیهخیوبی توضییح داده شیود

از فروشندگان بیه دلییل فشیارهای موجیود ،غیراخالقیی

کییه تنهییا راه رس ییدن بییه موفقی یت پی یروی از الگوهییای

رفتییار م ییکننیید .دروغگییویی ،اغییرا دربییارة مزای یای

رفتاری مطر شده است ،ایین کارکنیان از ایین معیارهیا

محصول ،تحمییل کاالهیایی کیه مشیتریان بیه آنهیا نییاز

پیروی میکننید .افیزون بیر ایین برخیی از تحقیقیات بیر

نداشییتهانیید ،دادن پاسییخهییای نادرسییت بییه مشییتری و

اهمیت معیارهای رفتیاری در بازارییابی و فیروش اشیاره
کییردهانیید و آن را دربردارنییدة مفییاهیمی چییون احتییرام،

1.Mahajan & Mahajan
2.Adnan & etal
3.Schwepker & Hartline
4.Roma´n&Munuera

5.Alrubaiee
6.Schwartz
7.Cleek & leonard

تدوین معیارهای اخالقی  -رفتاری نیروهای بازاریابی و فروش؛ مکان مطالعه :شرکت پخش قاسم ایران621 /

شرافت ،صداقت ،مشتریمداری ،نتیجهمحیوری ،خطیر-

 .)4606116اخال حرفهای بیه معنیای مسیئولیتهیای

پذیری و عشق به خدمت دانستهاند (کومار.)6162 ،1

اخالقی یک بنگاه مانند اخال فردی و شغلی به روابیو

ولیی بییا وجییود اییین ،پییژوهشهییای انییدکی دربییارة

عینییی توجییه دارد و دربردارنییدة رهنمودهییای عملییی و

معیارهای رفتاری نیروی فیروش شیرکتهیای پخیش و

کاربردی است .تأکید روزافزون بر اخیال حرفیهای در

توزیع انجام شده است و شرکت قاسم ایران نییز از ایین

بنگیاههیا و سیازمانهییای دولتیی و بخیش خصوصییی در

قاعده مست نی نیست؛ بنابراین این پرسش مطر میشود

جوامیع صینعتی ،نیازهییای پژوهشیی و مطالعیاتی زیییادی

کییه معیارهییای رفتییاری و اخالقییی نیییروی فییروش در

ایجاد کرده است .امروزه اخال حرفه ای به منزلیة ییک

شرکت قاسم ایران چگونه باید باشید .در پاسیخ بیه ایین

گسییترة معرفتییی توسییعهیافتییه اسییت و دانشییگاههییا در

سؤال ،هدف این مقاله تدوین معیارهای رفتیاری نییروی

گرایشهای بسیار متنو دورههای دکترای حرفیه ای بیه

فروش در شرکت قاسم ایران است.

تربیییت محققییان و تولییید دانییش در اییین زمینییه اقییدام
میکنند .در کشورهایی نظیر کشور ما به اخال حرفیه-

 -2مروری بر مبانی نظری

ای در سیطح بنگیاههیا و هیمچنیین مراکیز دانشییگاهی و

امروزه موفقیت کسبوکار در گرو رعاییت مسیا ل

حوزوی توجه چندانی نشده اسیت (قراملکیی)6912 ،؛

اخالقی است (گد  .)6162 ،2این موضو  ،سازمانها

درحالیکه این موضو دربارة نییروی فیروش سیازمان-

را بییه درک ضییرورت اهمیییت موضییوعات مییرتبو بییه

های خدماتی ،اهمیت بسیاری دارد.

اخال تشویق می کند؛ زییرا از ییک سیو محییو کیاری

اخال به معنیای ارزشهیای حرفیهای و ییا خطیوط

خوب ،عامل بسیار مهمیی بیرای سیازمانهیا تلقیی شیده

انضباطی در سازمان اسیت (آنتیونی و اوجیو .)6165 ،

است و از سوی دیگر مشکالت اخالقی کسیب و کارهیا

امیروزه در تجزییه و تحلییل رفتیار سیازمانهیا توجیه بییه

در حییییییال افییییییزایش اسییییییت (سییییییینگاپاکدی و

اخال و ارزشهای اخالقی یکیی از الزامیات بیه شیمار

همکاران)6161،3؛ بنابراین ایجاد و نگیهداشیتن محییو

می رود؛ زیرا نماد بیرونی سازمانها را رفتارهای اخالقی

اخالقی برای همة سازمانها مهم اسیت و ایین محییو بیا

آنها شکل میدهید کیه خیود حاصیل جمیع ارزشهیای

نگییرش نسییبت بییه تییرک خییدمت ارتبییاط دارد (دی

گوناگون اخالقی است که در آن سازمانها بیروز یافتیه

کونینب ،دی کونینب و بیانرچی .)6169 ،4هیر سیازمان

است .میتوان گفت اخال سیازمانی ،مسیئولیتپیذیری

ممکن است مجموعهای از قیوانین اخالقیی داشیته باشید

سازمان در برابر حقیو همیة اعضیای محییو داخلیی و

که منحصر به آن سازمان است (گرت )6112 ،5و ایین

خارجی آن است و همین موضو پیچییدگی و وسیعت

قوانین و ارزشهای اخالقی برای تأثیرگذاری بر اخیال

دامنة اخال سازمانی را نشان می دهد .ییک سیازمان در

اعضییای سییازمان مشییخص شییده اسییت (اسییکیوپکر،6

سییطح کییالن بییا بخییش عظیم یی از جامعییه کییه آنهییا را

7

بهرهوران سازمان میینامنید ،سیروکار دارد .هیر فعالییت
1. Kumar
2. Geddes
3.Singhapakdi & etal
4.DeConinck, DeConinck & Banerjee
5.Gareth
6.Schwepker

موفق در سازمان مسیتلزم در نظیر گیرفتن تمیام جوانیب
برای راضی نگهداشتن این بهره وران اسیت .هنگیامی کیه
7.Anthony & Ojo
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خییوب و

بییه کارکنییان و تعهیید سییازمان نسییبت بییه بهییرهوران و

بهییرهوران سییازمان از تعامییل بییا آن احسییا

رضایتمندی داشته باشند از ادامة تعامل بیا آن سیازمان

مصرفکنندگان است .بهکارگیری منشیورهای اخالقیی

لذت خواهند بیرد .نتیایج پیژوهشهیا نشیاندهنیدة ایین

بخشی از سیاست سازمانها در رابطیه بیا توسیعة فضیای

موضو است که برخی از سیازمانهیا از اجیرای قواعید

اخالقی در کسبوکار است؛ بنابراین عالقیه بیه اسیتفاده

اخالقی دوری میکنند .در برخی مواقع نییز میوانعی بیر

از منشورهای اخالقی افزایش یافته است و سیازمانهیای

سر راه منشورهای اخالقی وجود دارد .استفادة نادرسیت

بسیاری به استفاده از منشورهای اخالقی روی آوردهاند.

از معیارهای اخالقیی ،توجییه و ییا لفیاظیهیای اخالقیی

پژوهشها نشان می دهد که  12درصید از سیازمانهیای

برخی از این موانع هستند (پوپ.)6165 ،1

فورچون 4منشورهای اخالقی دارنید .ایین نیر در سیال

در دهههای اخیر ،محققان و سازمانها توجه خاصیی

 6331تنها  64درصد بوده و این آمار نشاندهندة رشد

به معیارهای رفتیاری و مسیا ل اخالقیی در کسیبوکیار

عالقه نسبت به استفاده از منشورهای اخالقیی اسیت .در

داشتهاند؛ بنابراین با توجه به این موضیو  ،سیازمانهیای

حال حاضر  56درصد سازمانهای آسیایی 11 ،درصید

خییدماتی برتییر جهییان ،معیارهییای رفتییاری کارکنییان و

سییازمانهییای اروپییایی و  611درصیید سییازمانهییای

آموزش این معیارها را مکتوب کیردهانید (اشیلگلمیب و

آمریکایی ،منشورهای اخالقی دارند (سینگ.)6166 ،5

رابرتسن .)6335 ،2یک نمونیه از ایین مستندسیازیهیا

منشورهای اخالقی ،مؤثرترین راه بیرای پییادهسیازی

به کارگیری منشورهای اخالقی است .بیهطیورکلی میی-

معیارهای رفتاری است (سمرز .)6116 ،6سیازمانهیایی

تییوان گفییت کییه انسییانهییا متفاوتنیید و بییا دیییدگاههییای

که منشور اخالقیی دارنید ،کمتیر بیا مشیکالت اخالقیی

متفاوتی در سازمان گرد هم میآیند؛ برای آنکه بتیوان

روبهرو مییشیوند؛ بیه آن دلییل کیه در ایین سیازمانهیا

این تفاوت ها را بیه اشیتراک و یگیانگی مبیدل کیرد بیه

معیارهای رفتاری خاصی بیرای کارکنیان وجیود دارد و

سرمشییق و الگییویی نیییاز اسییت کییه آن را در اصییطال

کارکنان به پیروی از این معیارها مجبور هستند (سینگ،

منشییور اخالقیییات سییازمان نییام نهییادهانیید (امیرکبییری و

 .)6166مارک )6116( 7نیز بیه ایین نکتیه اشیاره دارد

داروییان.)6931 ،

که در صورت استفاده از منشورهای اخالقی در سازمان

امروزه تدوین منشور اخالقی در سازمانهیا یکیی از

م ییتییوان بییه کییاهش رفتارهییای غیراخالق یی کارکنییان

روشهییای هییدایت اخالقییی کارکنییان و پیشییگیری از

کمک کیرد (شیویپکر و هیارتالین .)6115 ،از طیرف

رفتارهای غیراخالقی مرسوم است؛ ولی بیا وجیود ایین،

دیگر منشور اخالقی سبب افزایش اعتبار و بهبود تصویر

داشتن معیارها بهتنهایی کیافی نیسیت ،بلکیه سیازمانهیا

سییازمانی میییشییود .هییمچنییین منشییورهای اخالقییی،

بای ید ای ین مییوارد را تشییریح و منتشییر کننیید .معیارهییای

تضمین کنندة تعهد سازمان نسبت بیه معیارهیای رفتیاری

اخالقی و رفتاری باید منعکسکنندة ارزشها ،اقدامات،

هسییتند و سییبب تقوی یت معیارهییای رفتییاری و افییزایش

انتظارات کاری و هنجارهای سیازمان باشیند (ولنتیاین و
گییادتین .)6162 ،3منشییورهای اخالقیی و بییه دنبییال آن

 .4فورچون جهانی ،فهرستی از  ۰۵۵شرکت جهانی از صنایع مختلی

معیارهای رفتاری ،نشاندهندة مسیئولیت سیازمان نسیبت

شامل میشود که به صورت سالیانه ،مجلة فورچیون آنهیا را رتبیهبنیدی و

را

منتشرمیکند.
1.Pope
2.Schlegelmilch & Robertson
3.Valentine & Godkin

5. Singh
6 .Somers
7. Mark

تدوین معیارهای اخالقی  -رفتاری نیروهای بازاریابی و فروش؛ مکان مطالعه :شرکت پخش قاسم ایران623 /

احتمال تکیرار رفتیار اخالقیی در سیازمانهیا مییشیوند

نشییاندادن تعهیید بییه ارزشهییای اخالقییی و رفتییاری،

(سمرز .)6116 ،متمرکزکردن کارکنان روی فرهنیگ

فراهم آوردن معیارهای رفتاری برای کارکنان ،پرهییز از

سازمانی نیز یکی دیگر از مزایای منشور اخالقیی اسیت.

نقض قوانین دولتی و بهبود موقعیت نیام تجیاری (برنید)

نتایج پژوهشها نشاندهندة آن اسیت کیه سیازمانهیای

سازمان (شوارتز .)6116 ،البته با وجود این مزاییا بایید

کانادایی از منشورهای اخالقی به صیورت عیاملی بیرای

بییه ای ین موضییو توجییه داشییت کییه در برخ یی مواقییع،

بهبود رفتار کارکنان و مدیران استفاده میکنند (سینگ،

منشورهای اخالقی ،ناکارا و با محیدودیتهیایی مواجیه

 .)6166سازمانهیا از معیارهیای رفتیاری و منشیورهای

هستند؛ برای م ال ،گیاهی اوقیات ،منشیورهای اخالقیی،

اخالقی به منظیور رسییدن بیه اهیداف متفیاوتی اسیتفاده

مییانع از جری یان اطالعییات م ییشییوند (رضییایی ،المییر و

میکنند؛ از جملیه پیرورش روحییة کارکنیان و تقوییت

زندی .)6116 ،جدول  6ارزشهیا و اصیول ضیروری

ارزشها ،انتقال انتظارات رفتاری و اخالقی به کارکنان،

برای منشورهای اخالقی را بیان میکند.

جدول :1ارزشها و اصول ضروری برای منشورهای اخالقی
ارزشها

اصول

امانتداری

پایبند بودن به ارزشها با وجود زیان

صداقت ،درستکاری و وفاداری

تعهد کامل
پرهیز از تعارض در منافع

احترام

احترام به حقو افراد

مسئولیتپذیری

مسئولیتپذیری و پاسخگویی

عدالت

برخورد منصفانه با سهامداران

مراقبت

پرهیز از آسیبهای محیطی

تعهد به جامعه

اطاعت از قانون
حفاظت از محیوزیست

(شوارتز)6116 ،
در کل نیز بایید بیه ایین موضیو توجیه داشیت کیه

شوند (رومن و مونیورا .)6115 ،در ادامه خالصیهای از

منشورهای اخالقیی بایید مکتیوب و روشین باشیند و در

معیارهای استخراجشدة رفتاری و اخالقی نیروی فیروش

آنهییا معیارهییای رفتییاری کارکنییان بییان شییود (شییوارتز،

به صورت منسجم و اصولی بیان میشود.

 .)6116همییانگونییه کییه بیییان شیید بییا بییهکییارگیری

فروشیییندگان بایییید اطالعیییات درسیییتی دربیییارة

منشورهای اخالقی میتوان نیروی فروش را بیه رعاییت

محصوالت داشیته باشیند .کسیب رضیایت مشیتری نییز

معیارهیییای رفتیییاری وادار کیییرد .معیارهیییای رفتیییاری

یکی دیگر از معیارهای رفتاری کارکنیان فیروش اسیت

فروشندگان نیز به این معنا اسیت کیه فروشیندگان بایید

(آنتییونی و اوجییو .)6165 ،هییمچن یین ای ین افییراد باییید

طبق نقشها و مقرراتی عمل کنند .معموالا ایین معیارهیا

نیازهییای مشییتریان و بازارهییای خییا

را شناسییایی و

با واژگانی مانند انصاف ،عدالت و صداقت شناخته می-

مقدمات تحویل کاالها به شیوة مناسیب را فیراهم کننید.
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آنهییا باییید از مزایییا و معایییب رقیبییان و محصوالتشییان

یا نه؟» نوشتهاند .نتایج این مقاله نشاندهندة آن است که

آگاهی داشته باشند و نباید اطالعیات غیرواقعیی از آنهیا

معیارهای رفتاری قدرت الزم برای وادارکردن افیراد بیه

ارا ه دهند (الگانس ،داهلسترم و گاسسنهیرم.)6336 ،1

تصمیمگیریهای اخالقی را ندارند.

برخی از سازمانهیا آمیوزشهیایی در ایین زمینیه بیرای

رضایی ،المیر و زنیدی ( )6116مقالیهای بیا عنیوان

فروشندگان خود فراهم کردهاند؛ این آموزشها دربیارة

«رفتارهای اخالقی در مؤسسیات آمیوزش عیالی (بیا در

مقایسیییة محصیییوالت سیییازمان و رقیبیییان آن ،قیمیییت

نظر گرفتن نقش معیارهای رفتیاری)» تیدوین کیردهانید.

محصوالت سازمان ،کیفییت و دانیش فنیی محصیوالت

نتیجة این مقاله نشان میدهد که معیارهای رفتیاری بایید

است (سگلیوند .)61661 ،2همچنین فروشندگان نبایید

در دانشگاهها بهبود یابد و فرایند مناسیبی بیرای اسیتقرار

تبلیغات غیرواقعی برای محصول داشته باشد (حضرتی و

این معیارها پیاده شود.

همکاران .)6166 ،شناسایی نیاز مشتری و فراهم آوردن

رومن و مونیرا ( )6115پژوهشی با عنیوان «تعییین و

اطالعییات الزم بییرای مشییتری نیییز از جملییه معیارهییای

نتییایج رفتارهییای اخالق یی در ب یین فروشییندگان» انجییام

رفتییاری دیگییری اسییت کییه بییرای فروشییندگان در نظییر

دادند .هدف این مقاله شناسایی درک روشنی از میوارد

گرفتییه شییده اسییت (رومیین و مونییورا .)6115 ،داشییتن

اثرگذار بر رفتارهای اخالقی فروشیندگان اسیت .نتیایج

تخصصهای فنی (عدنان و همکیاران )6169 ،و عیزت

ای ین مقالییه نشییاندهنییدة ای ین موضییو اسییت کییه سیین

نفس نیز از جمله معیارهای اخالقی نیروی فروش اسیت

فروشندگان ،نقش اساسی را در بروز رفتارهای اخالقیی

(آنتیییونی و اوجیییو .)6165 ،سیییازمانهیییای سیییو دی،

فروشندگان دارد؛ ولی تحصیالت فروشندگان با احتمال

خون گرمی و استقبال گرم از مشیتری را یکیی از مهیم-

بروز رفتارهای اخالقی رابطهای ندارد.

تییرین معیارهییای رفتییاری کارکنییان فییروش میییداننیید

حضیرتی و همکییاران ( )6166نییز مقالیهای بییا نییام

(اسونسن ،وود وکاالقان .)6114 ،3بهطورکلی میتیوان

«بررسی اثرات رفتارهیای اخالقیی نییروی فیروش روی

گفییت کییه معیارهییای رفتییاری در سییازمانهییا عمومیاا بییا

رضایت مشتری ،اعتماد و تعهد» ارا ه کردهاند .نتایج آن

ویژگیییهییایی هییمچییون خییوشقییولی و وفییای عهیید بییا

نشان میدهد که رفتارهای اخالقی فروشیندگان ،اثیرات

مشتری ،حضور بهموقع در محل کار ،سیرعت در انجیام

م بتی بر رضایت ،تعهد و اعتماد مشتری دارد.

کار مشتریان ،حفظ کرامت مشیتریان ،نداشیتن تبلیغیات

عدنان و همکاران ( )6169مطالعهای با عنیوان «چیه

میی شیوند

مییواردی تعیییینکننییدة رفتییار اخالق یی ت ییم فروشییندگان

(امیرکبیری و دارویییان .)6931 ،بیا توجیه بیه اهمییت

اسییت؟» نوشییتهانیید .هییدف ای ین مقالییه بررس یی عوامییل

نقش معیارهای اخالقیی و رفتیاری کارکنیان ،پیژوهش-

تدثیرگذار بر پذیرش معیارهای رفتیاری نییروی فیروش

های بسیاری ایین موضیو را بررسیی کیردهانید کیه در

در صنعت بانکداری پاکستان است .نتایج ایین پیژوهش

ادامه خالصهای از آنها بیان میشود.

بیان میکنند که مشخصات رهبران ،ویژگیهای سازمان

گمراهکننده دربارة محصول و غییره تعریی

کلیییک و لئونییارد ( )6331مقالییهای بییا نییام «آیییا
معیارهای رفتاری ،قابلیت تغییر رفتار کارکنیان را دارنید
1. Lagance, Dahlstrom & Gassenheimer
2.Seglund
3. Svensson, Wood & Callaghan

و تیم فروش اثیرات م بتیی بیر بیروز رفتارهیای اخالقیی
دارند.
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پییوپ ( )6165نی یز در مقالییهای بییا عنییوان «مراحییل

منظم ویژگی های آن تعری

کرد .تحلیل محتوا کیه بیه

پیادهسازی اخالقییات و معیارهیای رفتیاری در سیازمان»

منظور بررسی محتوای متن ها به کار گرفته میشیود ،در

اصول مربوط به این موضو را بررسی کرده است.

اصل ،تحلیل نظاممند فراوانی کلمهها ،عبارتها ،مفهیوم
ها و غیره در کتاب ،فیلم و منابع دیگیر اسیت (زکیی،
 .)6915در اییین پییژوهش از تحلیییل محتییوای قیاسییی

 -3روش پژوهش
اییین پییژوهش از نظییر نتیجییه کییاربردی و از لحییاظ

استفاده شده است .در این نو تحلیل محتوا ،مضیامین و

هدف ،توصیفی است و دادههای آن با دادههیای کیفیی

اصیول نوشیتاری

سروکار دارد .همچنین بر اسا

گفتارها مشیخص هسیتند و بیر اسیا

نقش محقق باید گفیت

تعیین میشوند .در انجام مصیاحبههیا نییز از الگیوی وال

که ابزار از محقق جدا نیست و محقق بخشی از پژوهش

( )6332استفاده شده است .مراحیل در شیکل  ۱آمیده

است .روش انجام این پژوهش تحلیل محتوا اسیت؛ ایین

است.

روش را میتوان شیوة تفسیر پییام بیا تعریی
گزارش

تأیید

هدفمنید و

تحلیل

نسخه
برداری

انجام
مصاحبه

طراحی

تعیین
موضوع

شکل  :۱مراحل انجام مصاحبة کیفی طبق الگوی وال (وال)6332 ،
تعیین اهداف و توصی

مفیاهیم میرتبو بیا موضیو

برای کدگذاری دوباره به فرد دیگری داده شود .مییزان

(محتوا) نخستین مرحله در فرایند مصیاحبه بیود .پیس از

توافیق دو کدگیذار ،مبیین پاییایی تحلییل محتیوا اسیت.

تعیییین هییدف و محتییوای مصییاحبه ،برنامییهریییزی طییر

ضییریب اسییکات بییه دسییت آمییده ( )۵/۲۳نشییاندهنییدة

مطالعییه آغییاز شیید .در مرحلییة بعییدی سییؤاالت اییین

قابلیت اعتماد باالی روش تحلیل محتوا است.

مصاحبه ها بر اسیا

بررسیی اصیول نوشیتاری موضیو

در ای ین پییژوهش ،مصییاحبهشییوندگان بییا توجییه بییه

طراحی شد و با  ۳۲نفر از متخصصان ( ۴اسیتاد دانشیگاه

جایگاه خود به پرسیشهیایی دربیارة پوشیش ،گفتیار و

و  ۱۱نفر مدیران باسابقة شیرکت) تیا رسییدن بیه مییزان

رفتار مطلوب نیروی فروش و ارا ة راهحیل بیرای بهبیود

اشبا  ،مصاحبه صورت گرفت .معیار انتخاب این افیراد،

نقاط ضع

احتمالی رفتار نیروی فیروش پاسیخ دادنید.

سییابقة کییاری بییاال در صیینعت پخییش ،شییناخت کامییل

در ابتییدا محتییوای مصییاحبههییا ب یدون فاصییله بعیید از آن

صنعت پخش و کار فروش ،تسلو بیر مفیاهیم میدیریت

کلمه به کلمه بازنویسی میشد .بیرای تشیخیص گفتارهیا

فروش و آشنایی با معیارهای رفتاری بوده اسیت .سیپس

هر مصاحبه چندین بار مطالعه و مرور میشد .سپس ایین

هر مصاحبه پس از انجام بیه صیورت مکتیوب درآمید و

گفتارها بر اسیا

تشیابه مفهیومی و معنیایی طبقیهبنیدی

در مرحلة بعدی یافتههای حاصیل از مصیاحبههیا تحلییل

میشدند.

شد .برای سنجش پایایی روش تحلیل محتوا از روش ییا
ضریب اسکات استفاده شد .بدین منظور بایید  ۱۵تیا ۳۵
درصد از کل حجم نمونه به صورت تصادفی انتخیاب و

 -4تحلیل دادهها
صاحبنظران ،معیارهای خاصی را بیرای چگیونگی
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گفتار نیروی فروش بیان کردهاند .جدول 6نتایج تحلییل

میدهد.

محتوای مصاحبهها دربیارة معیارهیای گفتیاری را نشیان
جدول :2نتایج تحلیلمحتوای مصاحبهها دربارة معیارهای گفتاری
مضمون

مقوله

نشانگر

فراوانی

شرو کردن ارتباطات با سالم و احوالپرسی

9

گشادهرویی

2

چشمی

9

تما
چگونگی شرو گفتار

شرایو یک گفتار خوب

گفتار

گفتار مناسب

ارتباطات چهرهبهچهره

6

جمالت ابتدایی مناسب

6

زمینهچینی درست

6

معرفی خود و سازمان

6

باادب صحبتکردن

3

بهموقع حرفزدن با مشتری

6

قدرت تکلم باال

6

باانرژی و رسا صحبتکردن

9

برخورد گرم و تسلو بر موقعیت

6

شوخی بیجا نداشتن

6

اخال خوب

9

در هنگام عصبانیت صحبتنکردن

6

خوشبرخوردی و خوشصحبتی

4

با اعتماد به نفس صحبتکردن

6

اطمینان از درک درست صحبتهای مشتری

6

چاپلوسینکردن

6

توهیننکردن

6

طرز صحبت مناسب

9

گویش مناسب و صحبتکردن درست

6

لحن صحبت مناسب

9

نداشتن لهجه

9

راحت با مشتری صحبتکردن

6

شفاف و واضح صحبتکردن

6

صحبت به زبان عامیانه

6

صحبتکردن با مالیمت و صداقت

6

شمرده صحبتکردن

6

به دست گرفتن رشتة کالم

6

قطعنکردن صحبت مشتری

6

صحبتکردن به صورت آرامشدهنده

6
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همانگونه که مشخص است ،معیارهای گفتاری از نظر

مهمترین آنها بررسی شده است .نمودار  6موضوعات

صاحبنظران بسیار مهم است و اصول بسیاری برای

مربوط به گفتار را با بیشترین فراوانی نشان میدهد.

گفتار درست نیروی فروش وجود دارد که در ادامه

فراوانی موضوع
10

5

فراوانی مقوله گفتار
فراوانی مقوله گفتار
خوش برخوردی

گشاده رویی

ادب گفتاری

0

نمودار :1مهمترین موضوعات گفتاری نیروی فروش از نظر صاحبنظران

داشیییتن ادب گفتیییاری ،گشیییادهروییییی و خیییوش-

همچنین کسب اجازه برای آغاز گفت و گیو بیرای ییک

برخییوردی از جملییه مهییمتییرین موضییوعات مربییوط بییه

فروشنده و یا مأمور پخش مهم است و از مبیاح ی اسیت

معیارهای گفتاری از نظر صاحبنظران است .از دیدگاه

که باید به نیروی فروش آموزش داده شود.

آنهییا ادب گفتییاری ،بسیییار مهییم و در بردارنییدة اییین

در کنار این معیارهیای گفتیاری ،معیارهیای رفتیاری

ویژگیییهاسییت :چگییونگی اسییتفاده از لغییات ،لحیین و

نیز برای نیروی فروش وجود دارد که جیدول  9آنهیا را

آهنگ کلمات ،تن صیدا ،زبیان بیدن ،حفیظ حیریمهیا.

نشان میدهد.

جدول :3نتایج تحلیل محتوای مصاحبهها دربارة معیارهای رفتاری
مضمون

رفتار

نشانگر

فراوانی

دستدادن

6

نفو ابتدایی مناسب و برقراری ارتباط نخست

9

استفاده از زبان بدن به طور صحیح

6

برقراری ارتباط مناسب به محض

خوشقولی و وفای به عهد

5

ورود

داشتن ادب و شعور رفتاری

4

صداقت و درستکاری

66

امانتداری

9

اعتقاد به حالل و حرام

6

موضوع
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استفاده از هوش

6

پرهیز از تبعیض و دروغگویی

9

پرهیز از دروغگویی و مبالغهکردن و شایعهپراکنی

9

داشتن وجدان کاری

6

قاطعیت و مصممبودن

6

عالقه به فروش

4

داشتن انگیزه و اشتیا

6

رعایت نظم و انضباط

9

قانونمندی همراه با انعطاف

6

آموزشپذیر بودن

9

صبوربودن (بهخصو

آگاهیها

در مواجهه با مشتری عصبانی)

2

شناخت مسیربندی مناسب

6

شناخت مناطق

6

آشنایی با بازار و محصوالت رقیبان

2

داشتن اطالعات سیاسی و اقتصادی ،اطالعات جهانی

9

آگاهی از زندگی مشتری

6

مراجعة مستمر و مرتب به مشتری (حضور بهموقع)

1

ایجاد اعتماد در مشتری

4

هدایت مشتری و نیازهای او

5

شناخت مشتری

2

شناخت روحیة مشتری و رفتار مطابق آن

6

برقراری رابطة صمیمانه و دوستانه با مشتری

5

ایجاد اطمینان در مشتری

6

درککردن شرایو مشتری

6

عمل به تعهدات

4

به صورت دقیق و کامل

9

استفاده از ابزار روانشناختی برای ایجاد رابطه

6

نداشتن محدودیت زمانی و داشتن وقت الزم

6

در نظر گرفتن خالصة کارها قبل از ورود به مغازه

6

قانعکردن مشتری

4

کنارآمدن با مشتری

6

در نظر داشتن سود مشتری

6

تعهد به انجام وظای
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9

تحویل درست اجنا
کنارآمدن با مشتری

6

کمک به چیدمان کاال

6

گزارش بازخورد مشتری به مدیران (داشتن رابطه با

9

مدیران)

همانگونه که مشخص اسیت ،معیارهیای رفتیاری از
نظر صاحبنظران بسیار مهم است .اصول بسییاری بیرای

شنیدن نظرات مشتری

6

برطرفکردن مشکل مرجوعی

9

سریعترین زمان خدمترسانی و رفع مشکل

4

توانایی حل مشکالت و مشکالت خریدار

6

ارزشدادن به مشتریان قدیمی و وفادار

6

مهمترین آنها بررسی شده است .نمیودار  6موضیوعات
مربوط به رفتار را با بیشترین فراوانی نشان میدهد.

رفتار درسیت نییروی فیروش وجیود دارد کیه در ادامیه

فراوانی موضوع
20
فراوانی مقوله رفتار
فراوانی مقوله رفتار
آشنایی با بازار و
محصوالت رقبا

صبور بودن

شناخت مشتری مراجعه مستمر و
مرتب به مشتری

صداقت و
درستکاری

0

نمودار :2مهمترین موضوعات رفتاری نیروی فروش از نظر صاحبنظران

همانگونه که مشخص است ،صداقت و درستکاری

متقابل در معامله ،پرهیز از دروغگویی و تبعیض.

مهمترین مشخصهای است که باید در تدوین معیارهای

مراجعة مرتب به مشتری از جمله کارهایی است که در

رفتاری در نظر گرفته شود و دربردارندة این

تدوین معیارهای رفتاری باید به آن توجه شود .جدول

ویژگیهاست :ارا ة اطالعات صحیح از محصول،

 4نیز تحلیل محتوای مصاحبهها و موضوعات مربوط به

شرایو فروش و احتمال تغییرات شرایو بازار،

معیارهای پوششی نیروی فروش را نشان میدهد.

اغرا نکردن دربارة محصوالت و پایبندی به تعهدات
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جدول :4تحلیل محتوای مصاحبهها و موضوعات مربوط به معیارهای پوششی نیروی فروش
مضمون

موضوع

ظاهر مناسب

نشانگر

فراوانی

وضع موی مناسب درخور شرکت

4

داشتن ظاهر تمیز

2

ظاهر متناسب با شغل

6

استفاده از عطر مناسب

2

کفش خوب و واکسزده

9

اتوکرده

5

ظاهر آراسته

1

هماهنگکردن درست رنگها

6

لبا

رنگ مناسب

پوشیدن لبا
لبا

پوشش

6

اداری

2

مرتب

طرز لبا پوشیدن متناسب با نو کار
متناسب با هر منطقه

پوشیدن لبا

پوشش مناسب باتوجه به فرهنگ جامعه

لباس مناسب

لبا

پوشش مناسب

لبا

یکشکل

2
پرسنل

وضعیت آب و هوایی و فرهنگهای آنها
همراهداشتن نماد شرکت

دارد که در ادامیه مهیمتیرین آنهیا بررسیی شیده اسیت.
نمودار  9موضوعات مربیوط بیه پوشیش را بیا بیشیترین
فراوانی نشان میدهد.

9

رسمی

داشتن چند الگوی پوشش متفاوت متناسب با مناطق مختل ،

اصول بسیاری برای پوشش درست نیروی فروش وجود

2

6

حکشدن اسم شرکت روی لبا

معیارهای پوششی از نظر صاحبنظران مهم اسیت و

9

6
6
6
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فراوانی موضوع
10
فراوانی مقوله پوشش
فراوانی مقوله پوشش
پوشیدن لباس داشتن ظاهری لباس مرتب
لباس
تمیز
متحدالشکل متناسب با هر
منطقه

استفاده از
عطر مناسب

ظاهری
آراسته

0

نمودار :3مهمترین موضوعات پوششی نیروی فروش از نظر صاحبنظران

لبییا

همانگونه که مشخص است ،ظاهر آراسته و تمییز و

خوشبرخوردی و خوشرویی بیود؛ ولیی بایید بیه ایین

مرتییب از جملییه مهییمتییرین موضییوعات پوشش یی

موضو توجه داشت کیه ایین نتیایج درخیور تعمییم بیه
صنعت پخیش اسیت؛ بنیابراین ضیرورت توجیه بیه ایین

نیروی فروش است.

موضوعات در صنعت پخش نبایید نادییده گرفتیه شیود.
اسونسن ،وود و کاالقان ( )6116نییز در پیژوهشهیای

 -5نتیجهگیری
هدف این مقاله بررسی معیارهای رفتاری و اخالقیی

خود در سو د به این نتیجه رسیدهاند که در سازمانهیای

نیییروی فیییروش در شیییرکت قاسیییم ایییران و پیشییینهاد

سو دی ،خونگرمی و استقبال گیرم از مشیتری یکیی از

معیارهای مناسب رفتاری و اخالقی برای نییروی فیروش

مهمترین معیارهای رفتاری کارکنان فروش است .نتیایج

بود .برای رسیدن به این منظور ،پیشینة پیژوهش بررسیی

سگلیوند ( )6166نیز نشان میدهدکیه گفتیار فروشینده

شد و مصاحبههایی با اسیاتید مطیر بیه منظیور طراحیی

بسیار مهم است و باید معیارهیایی در ایین زمینیه وجیود

سیؤالهیا و تیدوین چییارچوب ابتیدایی بیرای معیارهییای

داشته باشد؛ برای م ال ،فروشنده باید با لحین مناسیبی بیا

این مصاحبهها سیه

مشتری صحبت کند و سرعت صحبت کردن او نیز نباید

شناسییایی و

بسیار تند و یا بسیار آرام باشد .یک فروشندة موفق بایید

سؤاالتی طراحی شد .با اسیتفاده از ایین سیؤاالت بیا 63

شمرده صیحبت کنید و بتوانید مشیتری را متقاعید کنید.

نفر از صاحبنظیران شیرکت پخیش و توزییع مصیاحبه

استفاده از زبان بدن نیز برای فروشنده از اهمییت بیاالیی

صورت گرفت .این صاحبنظران بر این باور بودند کیه

برخوردار است .در زمینة معیارهای رفتاری نیز صاحب-

معیارهای رفتاری برای نیروی فروش بسیار مهم است.

نظییران صیینعت پخییش بییر ای ین باورنیید کییه صییداقت و

رفتاری و اخالقی انجام شد .بر اسا

محییور اصییلی بییرای معیارهییای رفتییاری

معیارهای گفتاری مهم بیرای نییروی فیروش از نظیر

درستکاری ،مراجعة مستمر ،صیبوربودن و آشینایی بیا

صییاحبنظییران شییرکت قاسییم ایییران ،ادب گفتییاری،

بازار و محصوالت از جمله مسا ل مهمی است کیه بایید
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در قالب معیار رفتیاری نییروی فیروش گنجانیده شیوند.

سپاسگزاری

نهادینهسازی این رفتارهیا ییاریگر صینعت پخیش بیرای

این مقاله بخشی از پروژة تدوین معیارهای رفتاری و

تحقق این موضو است .آنتونی و اوجو ( )6165نیز بر

اخالقییی در شییرکت قاسییم ایییران اسییت؛ از اییین رو از

این باورنید کیه فروشیندگان بایید اطالعیات درسیتی را

همکاری این مجموعه و به خصو

مدیران آن تقدیر و

دربارة محصوالت داشته باشند .کسب رضیایت مشیتری

تشکر میشود.

نیز یکیی دیگیر از معیارهیای رفتیاری کارکنیان فیروش
اسیییت .نتیییایج پیییژوهشهیییای الگیییانس ،داهلسیییترم و
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