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Abstract
In recent decades, the performance of salespeople has attracted great attention from academics and
professionals. The complexity of the service delivery process has created special challenges for creating
marketing strategies, managing customer relationships, and ultimately creating a high share. Hence,
Organizations must use salespeople that strengthen their relationships with customers in order to achieve higher
performance and the success of this is when the principles and techniques of sales are implemented in a suitable
way by the professional sales force. There is growing evidence that effective listening plays a vital role in
successful communication and, ultimately, the development of healthy working relationships. In the age of sales
associated with it, salesperson listening skills are increasingly important. The purpose of the present study is to
investigate the effect of salesperson’s listening skills force on sales force performance with the mediating role of
adaptive sales behavior. The study is a descriptive research and the statistical population of the study is 74
employees of Alborz insurance company in Ahvaz city. The data gathering tool was a questionnaire which its
validity and reliability were confirmed. The effect between variables has been used after the confirmation of the
normality of the data using the PLS structural modeling technique to analyze the hypotheses. The results of the
research showed that salesperson’s listening has a positive and significant impact on the variable of adaptive
sales behavior as well as the performance of sales force. Also, adaptive sales behavior variable has a positive
and significant impact on sales force performance. Additionally, the adaptive sales behavior has a minor
mediating role in the impact between salesperson’s listening and salesperson’s performance.
Keywords: Sales Force Listening Skill, Adaptive Sales Behavior, Salesperson’s Performance.
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چکیده
 چالشهای ویژهای را برای ایجاد، همچنین پیچیدگی فرایند ارائة خدمات. عملکرد فروشندگان توجه بسیاری از دانشگاهیان و متخصصان را به خود جلب کرده است،در دهههای گذشته
 سازمانها باید از فروشندگان مشتریمدار برای تقویت روابط خود با مشتریان، مدیریت روابط مشتری و در نهایت ایجاد سهم باال به وجود آورده است؛ ازاینرو،استراتژیهای بازاریابی
 شواهد روزافزونی وجود. موفقیت در این امر زمانی تکمیل میشود که نیروی حرفهای فروش با روشی مناسب اصول و فنون فروش را اجرا کنند.برای دستیابی به عملکرد بهتر استفاده کنند
 هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارت شنود،دارد مبنی بر اینکه گوشدادن مؤثر بهطور خاص نقشی حیاتی در ارتباط موفق و درنهایت توسعة روابط کاری سالم ایفا میکند؛ ازاینرو
. توصیفیهمبستگی است، کاربردی و بر اساس روش گردآوری دادهها، پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت.نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش با نقش میانجی رفتار فروش انطباقی است
 رابطة بین متغیرها بعد از. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه است که روایی و پایایی آن تأیید شده است. نمایندگی بیمة البرز در شهر اهواز است94 جامعة آماری پژوهش حاضر کارکنان
 نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد شنود نیروی فروش تأثیر مثبت و. برای تحلیل فرضیهها استفاده شده استPLS تأیید نرمالبودن دادهها با استفاده از روش مدلیابی ساختاری
 متغیر رفتار فروش انطباقی نیز تأثیر مثبت و معنیداری بر عملکرد نیروی فروش دارد و رفتار فروش انطباقی.معنیداری با متغیر رفتار فروش انطباقی و همچنین عملکرد نیروی فروش دارد
.نقش میانجی جزئی را بین شنود نیروی فروش و عملکرد نیروی فروش دارد
 عملکرد نیروی فروش، رفتار فروش انطباقی، شنود نیروی فروش:کلید واژهها
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 -1مقدمه

را بووا روشووی مناسووب اجوورا کننوود .روشهووای فووروش

سووودآوری از راه فووروش محصوووالت اعووم از کوواال و

محصوالت درواقوع برقوراری نووعی ارتبواط بوا مشوتری

خدمات ،دلیل اصلی تشکیل شرکتهای تجاری است و

است و مفهوم ارتباط در هوزارة جدیود ،ارتبواطی اسوت

داشووتن نیروهووای فووروش توانمنوود و خوود در ایجوواد و

بلندمدت و ماندگار با مشتری که بخش اعوم مسووولیت

حفظ روابط درازمدت با مشوتریان و همچنوین معرفوی و

آن بر عهدة نیروی فروش اسوت .دربوارة کاالهوایی کوه

فووروش محصوووالت در ایوون شوورکتهووا ،نقشووی بس ویار

بهشدت رقابتیاند و فروشندگان با تدش فوراوان کاالهوا

کلیوودی در سووودآوری ،رشوود و بقووای آنهووا دارد .خووط

را به فوروش مویرسوانند ،جوذ  ،نگهوداری و پورورش

مق ودّم رقابووت شوورکتهووا ،نیووروی فووروش آنهاسووت و

مشتریان نوعی مزیت رقابتی محسو میشود (پارک و

عملکرد نیروی فروش شواخص حیواتی و نوبل کلیودی

دیتز )0331 ،0فروشنده ای که بتواند مشتریان را جذ و

عملکرد شرکت در بازار رقابتی است .شناسوایی عوامول

آنها را متقاعد به خرید کنود و وفواداری در آنهوا ایجواد

اثرگووذار بوور ایوون عملکوورد موجووب برنامووهریووزی بهتوور و

کند ،از دیگرفروشندگان کواال یوا خودمات مشوابه یو

تقویت عوامل مذکور و تسهیل آنها میشود (عزیوزی و

گام جلوتر است (پارک و دیتز)0331 ،؛ به هموین دلیول

همکاران)7077 ،؛ البتوه هموانطوور کوه عملکورد موفوق

جایگاه و اهمیت رفتار فروش انطباقی در سالهای اخیور

رشود و توسوعة سوازمان

محافل علمی ،دانشگاهی و بنگاههوای اقتصوادی در ایون

تجاری باشد ،عملکرد ضعیف آنها نیز بوه معنوای اتودف

زمینه بسیار توجه نشان دادهانود (پوارک و دیتوز.)0331 ،

بخشی از سرمایه های انسانی ،مالی ،اجتماعی و درنهایت

همانطور که پیشتر گفته شد ،از آنجوایی کوه یکوی از

از دست رفتن مشتریان کسبوکوار اسوت( .صوفرزاده و

عناصوور کلیوودی در سوواخت روابووط سووودمند متقابوول در

همکاران )7087 ،در طی دهوههوای اخیور ،شودّتیوافتن

فروش های تجاری به توانوایی فروشوندگان در برقوراری

رقابت میان بنگاههای اقتصوادی بورای بوه دسوت آوردن

ارتباط خو با مشتریان است ،شواهد روزافزونی وجود

سهم بیشتری از بوازار توجوه آنهوا را بوه سومت شوناخت

دارد مبنی بر اینکه گوشدادن مؤثر بهطور خاص نقشی

دقیقتر و عمیقتر نیازهوا و خواسوتههوای مشوتریان سوو

حیاتی در ارتباط موفق و درنهایت توسعة روابوط کواری

داده اسووت (کوواتلر . )7779 ،7از آنجووایی کووه رضووایت

سالم ایفا میکند (آگاروال 0و دیگران 0332 ،و کومر4و

مشووووتری عاموووول اصوووولی موفقیووووت در بسوووویاری از

درولینگوووور 7777 ،؛) در هنگووووام سوووواخت روابووووط،

سازمانهاست ،بورای دسوتیابی بوه فوروش و سوهم بیشوتر

مهارت های شنیداری فروشنده ،ارتباط مثبتی با اعتماد به

بووازار ،انطبووا مووداوم بووا انتوووارات ،توقعووات و نیازهووای

فروشنده و رضایت در روابوط بوین فروشونده و خریودار

مشتریان از هنگام طراحی اولیة محصول در تمامی طوول

دارد (درولینگووور و دیگوووران .)0332 ،در عصوووری کوووه

عمووور محصوووول و ارائوووة آن رموووز اصووولی موفقیوووت

خصیصووة آن فووروش رابطووهای اسووت ،مهووارتهوووای

شوورکتهاسووت؛ موفقیووت در ایوون اموور زمووانی تکمیوول

گوشدادن فروشندگان بهطور روزافزونی مهم میشوود.

نیروهای فروش میتواند باعو

میشود که نیروی حرفهای فروش ،اصول و فنون فروش
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همچنوین نشوان داده شوده اسوت کوه گووشدادن موؤثر،

موویشووود (ایتچوواکو .)0379،2بسوویار مهووم اسووت کووه

نقشی اساسوی را در ارزیوابی رضوایتبخوش مشوتریان و

شوونوندگان فعووال در حووین مکالمووه سووخنران را قووواوت

مدیریت از فروشنده ایفا مویکنود (آگواروال ودیگوران،

نکننوود و در حووالی کووه نسووبتاً آرام بوواقی موویماننوود و بووه

0332؛ کومر و درولینگر .)7777 ،مطالعات با استفاده از

مشتری احترام نشان میدهند ،در عین حال تودش کننود

متخصصان خرید با عنوان پاسوخدهنودگان ،گووش دادن

تا فرضیهها را شناسایی و سؤال کنند (فراری.)0370 ،1

فروشونده برشومردهانود

بادی )0377( 9معتقد است تعاریف مختلفی از شونود

(مور7و دیگران)7781 ،؛ درحالیکه گوش دادن ضعیف

نیروی فروش ارائه شده است؛ اما وجه مشوترک تموامی

فروشنده به طور معناداری با روابط کاری ضعیف ارتباط

این تعریف این است :شنود فعال ی

فراینود چندبعودی

دارد (درولینگر و کومر. )0339 ،

است که شامل شوناخت ،اثرگوذاری و پاسوخ بوه هور دو

مؤثر را مهمتورین مهوارت یو

بر این اساس این پژوهش کوشیده است توأثیر شونود

پیامهای کدمی و غیرکدمی است .توسوعة نوریوة شونود

نیروی فروش بر رفتار فروش انطباقی و عملکورد نیوروی

فعال و تأکیود براهمیوت فراینود شونود نیوروی فوروش را

فروش را بسنجد.

اولینبار کستلبری و شوفرد ( )7770ارائوه کردنود .نتوایج
مطالعووات وی رابطووة بووین شوونود و فووروش انطبوواقی و

 -1-1مهارت شنود نیروی فروش
مهارت ارتباطی مهم در

عملکرد را نشوان مویدهود (کسوتلبری و شوفرد.)7770 ،

شنود فعال مدتهاست ی

تمام حوزههای زندگی ،ازجمله محل کار شوناخته شوده

گوووشدادن سوواختار گسووتردهای اسووت کووه موویتوانوود

است( .الکر )0372 ،0شنود فعال مهارتی بسیار ارزشمند

بووینفووردی ،کنشووی ،همدالنووه ،کدمووی و غیرکدمووی و

اسووت؛ ازایوونرو کارشناسووان معتقدنوود نخسووتین نیوواز و

همچنین دارای ابعاد دیگری باشود (کسوتلبری و شوفرد،

مهارت حرفه ای هر فروشنده توانایی شنود اسوت .شونود

 7770و کومر و درولینگور .)7777 ،نوریوهپوردازان ایون

فعال نقطة شروع تموام یوادگیریهوا ،درک و ارتباطوات

زمینه فرض مویکننود گووشدادن فراینود چندمرحلوهای

است .تمرکز شنود فعال نهتنها بوه معنوای شونیدن کوه بوه

اسووت کووه شووامل سوونجش ،ارزیووابی و پاسووخ اسووت

معنووای برقووراری ارتبوواط عمیوق بوین سووخنران و شوونونده

(درولینگوور وکووومر و وارینگتووون .)0331 ،8در زمینووة

است؛ بودینترتیوب کوه شونونده بوا اسوتفاده از پرسوش،

فووروش ،ایوون فراینوود بووا سوونجش فروشوونده (کدمووی و

بازتووا  ،احتوورام و هموودلی ،توجووه کاموول خووود را بووه

غیرکدمی) آغواز مویشوود و بوا مشوتری اداموه موییابود

سخنران نشان مویدهود (اسوتاتارو و همکواران.)0378 ،0

(کستلبری و شفرد 7770 ،و کومر و درولینگور.)7777 ،

همانگونه که بیان شد ،شونود فعوال شوامل تودش بورای

بعوود از ایوون مرحلووه ،فراینوود سوونجش بووه سوومت مرحل وة

هموودلی و درک اسووت (وگوور و همکوواران.)0373 ،،4

ارزیابی پیشرفت میکند که ایون مرحلوه بسویار شوناختی

داشووتن توانووایی و مهووارت شوونود نیووروی ف وروش باع و

است( .همان .)7777 ،مرحلة ارزیابی مربووط بوه انوریی

اثربخشی تویم کوار ،سوازمان و موفقیوت خوود کارکنوان

است که فروشنده بورای تجزیوهوتحلیول و سوازماندهوی

1
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پیام اختصاص میدهد .در این مرحله ،شنوندة تأثیرگذار

بووازار ،انطبووا مووداوم بووا انتوووارات ،توقعووات و نیازهووای

با استفاده از عدمت غیرکدمی این اطمینوان را مویدهود

مشتریان از هنگوام طراحوی اولیوة محصوول و در تموامی

که پیام مشتری را درک کرده است (درولینگرو کوومر،

طووول عموور محصووول و ارائ وة آن ،رمووز اصوولی موفقیووت

 0331و پنس و ویکی .)0370 ،7هنگوامیکوه سونجش و

شوورکتهاسووت و موفقیووت در ایوون اموور زمووانی تکمیوول

ارزیابی پیام مشتری را فروشونده انجوام داد ،گووشدادن

میشود که اصول و فنوون فوروش بوا روشوی مناسوب از

وارد مرحلة پاسخ میشود کوه در ایون مرحلوه نتیجوة دو

سوووی نیووروی حرفووهای فووروش اجوورا شووود .روشهووای

مرحله قبل مشخص میشود (کومر و درولینگر.)7777 ،

فووروش محصوووالت درواقووع برقووراری نوووعی ارتبوواط بووا

همچنین این مرحله ،مرحلهای است که بیشترین توأثیر را

مشتری اسوت و ایون مفهووم در هوزارة جدیود ،ارتبواطی

بر فروش انطبواقی ،رضوایت و عملکورد (از نتوایج شونود

است بلندمدت و مانودگار بوا مشوتری کوه بخوش اعووم

موووؤثر) دارد (رموووزی و سووووهی 7779 ،و آگووواروال و

مسوولیت آن بوه عهودة نیوروی فوروش اسوت (پوارک و

همکاران .)0332 ،به طور کلی ،نوریهپردازان این زمینه،

دیتز .)0331 ،محققوان معمووالً فوروش انطبواقی را بوا دو

روی مراحوول فووو بووه توافووق رسوویدهانوود و از آن بوورای

بخشِ انطبوا بوین مشوتریان و انطبوا در طوی معوامدت

نشاندادن سواختار مرتبوة بواالتر بورای عوایود حاصول از

مشتری تعریف می کنند (پارک و جورج .)0331 ،بدین

گوشدادن مؤثر مثل تطوابق ،اعتمواد مشوتری ،رضوایت،

معنا که فروشندگانی که رفتار فروش انطبواقی را تمورین

وفاداری و افزایش عملکرد فروشونده اسوتفاده مویکننود

میکنند ،سب

های فوروش و راه حولهوای خوود را در

(شفرد و همکاران.)7770 ،0

حین ارتباط تنویم میکنند (یوروا و همکواران.)0379 ،2

 -1-2رفتار فروش انطباقی

همان طوور کوه از تعواریف فوو مشوخص اسوت ،رفتوار

مطالعات انجامشده در حوزة فوروش نشوان مویدهود

فروش انطباقی ،ابزاری است منحصوراً مربووط بوه کانوال

عملکوورد فروشوونده عموودتاً تووابعی از شخصوویت ،دانووش،

فروش؛ در حالی که کانالهای دیگر میتوانند اطدعات

تدش و استراتژیهوایی او در مواجهوه بوا مشوتری اسوت

کلی محصول را که بهراحتوی در دسوترس آنوان هسوت،

(اندرسوووون و همکووواران 0338 ،0و رپ و همکووواران،4

عرضووه کننوود؛ امووا نموویتواننوود جووایگزین مهووارتهووای

 .)0331فروشندگان نقش پل ارتباطی بین تولیدکننوده و

فووروش ،سووازگاری و توانووایی فروشوونده شوووند (رپ و

مصرفکننده را بازی میکنند؛ بنابراین فروشندگانی که

آهیرن.)0331 ،1

هووای

یکوی از موودلهووای مطوور در زمینووة رویکوورد رفتووار

دارای سوط دانووش و مهووارت بیشوتری از تکنیو

فروشاند ،انتوار میرود در پاسخ به نیازهای مشوتریان و

فروش انطباقی مدل ویتز و همکارانش است که نخستین

انطبووا بووا خواسووتههووای آنووان موفووقتوور باشووند .ازجملووه

بار در سال 7787به صورت مفهوومی توسوعه داده شود و

آموووزشهووای الزم بوورای فروشووندگان ،رفتووار فووروش

به سایر رفتارهوا و پیامودهای مثبوت فوروش ارتبواط داده

انطباقی اسوت .بورای دسوتیابی بوه فوروش و سوهم بیشوتر

شده است (ایمانی .)7070 ،بر اساس ایون مودل ،فوروش

1

. Pence & Vickery
.Shepherd et al.
3
. Anderson et al
4
.Rapp et al

انطبوواقی یو

طبقوة مناسووب از رفتارهووایی اسووت کووه بووا

2
5

.Yurova et al
.Rapp & Ahearne

6
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اسووتراتژی فووروش رابطووهای سووازگار دارد .در ایوون نوووع

نگرانیهای مدیران تبدیل شده است (موولکی.)0374 ،0

فووروش ،فروشووونده مووویتوانوود اطدعوووات مشوووتریان را

نویسووندگانی ماننوود واکوور ،0چرچی ول 4و فووورد)7799( 2

به صورت مناسب در کنار هم قرار بدهد و این اطدعات

معتقدند عملکرد فروشندگان تحت تأثیر عواملیاند کوه

را به طرز صحیحی پردازش و گرایشها خود را دقیق بوا

خود نیروی فروش آن را در کنتورل دارنود .ایون عوامول

ماهیت منحصربهفورد وضوعیت فوروش وفوق بدهود .ایون

شووواملِ ایووون مووووارد اسوووت  .7درک نقوووش خوووود از

پژوهشگران ابتودایی تورین و مقبوول تورین مقیواس بورای

فعالیتهایی که باید انجام داد توا عملکورد مودنور را بوه

سوونجش میووزان انطبووا فروشوونده در شوورایط فووروش را

دسووت آورنوود؛  .0انگیووزهای کووه بوور می وزان توودشهووای

پیشنهاد دادند که روشی برتور بورای انودازهگیوری رفتوار

بهکاربسته در انجام فعالیتهای فروش تأثیر میگوذارد و

فروش انطباقی است .محدودهای که در آن فروشوندگان

 .0مهارت که کیفیت این تدش است .همچنین بر مبنای

در پاسخگویی به درک خود از ماهیت موقعیت فوروش،

تقسیمبندی بهرمان و پرولوت )7780( 1عملکرد نیوروی

عرضة خدمات خود را در طوول و سرتاسور تعوامدت بوا

فروش به دو بعود اصولی :رفتواری و نتیجوة تقسویم شوده

مشتریان تغییر میدهند.آنها گفتوهانود اسوتعداد فروشونده

است .معموالً انتوار می رود عملکرد رفتاری ایوده آل بوه

برای تمرین فروش انطبا شامل پنج بعود اسوت :بعود :7

عملکرد نتیجهای مناسب منوتج شوود .بوه عبوارت دیگور،

شناخت الزم از رویکردهای متفاوت فروش در شورایط

منوووور از عملکوورد نیووروی فووروش توانووایی ایشووان در

فروش مختلف؛  :0اعتماد بوه نفوس در اسوتفاده از انوواع

رسیدن به اهداف کیفی و کمّوی فوروش اسوت؛ بنوابراین

مختلف رویکردهای متفواوت فوروش؛  :0توانوایی تغییور

عملکرد رفتاری شامل فعالیت های کارکنان فروش برای

رویکرد فروش در طی تعامل با مشتری؛  :4مجموعوهای

انجام وظایفشان و عملکرد نتیجه ای شامل خروجی هوای

از اطدعات مربوط به وضعیت فروش بوه منووور انطبوا

حاصله از فعالیت کارکنان فوروش اسوت (شویرخدایی و

پذیری و  :2استفاده واقعوی از رویکردهوای مختلوف در

همکاران.)7077 ،

موقعیتهای مختلف .به طور کلی سوه بعود اول مربووط
به انگیزة فروشندگان برای تمرین فروش سوازگار اسوت

 -2تدوین فرضیهها و توسعة مدل

و بُعد چهارم مربوط به تواناییهایی است که الزم اسوت

 -2-1مهااارت شاانود نیااروی فااروش و رفتااار

به طور مؤثر بورای فوروش سوازگاری انجوام شوود؛ بعود

فروش انطباقی

پنجم نیز مربوط به رفتار واقعی فروشندگان است.

استیرو وویتوز )7773( 9در مطالعوه ای بوین فروشوندگان،

 -1-3عملکرد نیروی فروش

نشان دادند بین شونوندة خوو و رفتوار فوروش تطبیقوی

از آنجایی که فروشنده رابط بین شورکت و خریودار

رابطة مثبتی وجود دارد؛ به طوری که شنود مؤثر موجب

اسووت (دوناسووولو و موواتوس .)0374 ،7فووروش ،سووود و

تقویت رفتار فروش تطبیقی میشوود .شوفرد و همکواران

عملکرد ی

سازمان بهشدت به عملکرد نیروی فوروش

وابسته است .به همین دلیل این امر به یکوی از بوارزترین

1 . Donassolo & Matos

2 . Mulki
3 . Walker
4 . Churchill
5 .Ford
6 . Behrman & Perreault
7 . Spiro & Weitz
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( )0332نیووز در تحقیقووی بووین تولیدکننوودههووای لوووازم

با عملکرد فروشنده دارد .به طوری که هرچوه فروشونده

الکترونیکی ،به این نتیجه رسیدند بوین شونوندة خوو و

کمتر این مهارت را به کار برد ،عملکرد نیوروی فوروش

رفتار فروش تطبیقی رابطة مثبتی و معناداری وجود دارد.

)0372( 0در تحقیقوی

نیز کمتر میشود .ایتانی و اینیانو

بووه ایوون صووورت کووه شوونود مووؤثر تمرینووی اسووت بوورای

که در بین کارمنودان بانو

بهترشدن رفتار فروش تطبیقی.

رسیدند که شنود نیروی فروش و عملکرد نیروی فروش

 -2-2مهارت شنود نیروی فروش و عملکرد
نیروی فروش

انجوام دادنود بوه ایون نتیجوه

با هم رابطوة مثبوت و معنواداری دارنود .بوه عبوارتی آنهوا
دریافتند شنود نیروی فروش بر روی همدلی آنان نسوبت

اینگرام و همکاران  )7770( 7طی مطالعوهای در بوین

به مشتریان تأثیر میگذارد و رضایت مشتریان را افزایش

موودیران فووروش دریافتنوود ب وین شوونود مووؤثر و عملکوورد

می دهد و درنهایت این پروسه بر عملکرد فروشنده تأثیر

فروشووندگان رابط وة مثبووت و معنوواداری وجووود دارد .بووه

موویگووذارد .جولوو

 )0372( 4در مطالعووهای کووه بووین

عبارتی آنها دریافتند گوشدادن ضعیف یکوی از دالیول

کارمندان شورکتهوای  b2bانجوام داد ،بوه ایون نتیجوه

موفقنشدن مدیران فروش در عملکرد فوروش آنهاسوت.

رسید که شونود فعوال بوا عملکورد نیوروی فوروش رابطوة

سوووجان و همکوواران )7774( 0در مطالعووهای دریافتنوود

مثبتی دارد؛ بدین معنی که هنگامی کارمندان بوا اسوتفاده

مهارت شنود موؤثر و عملکورد فروشونده رابطوة مثبوت و

از مهارت گوشدادن فعال در مذاکرههوای بوین خوود و

معناداری باهم دارند .به عبارتی مهارت شنود مؤثر باع

مشووتریان در ایجوواد درک مشووتری و اعتموواد وی نقووش

بروز رفتار هوشمندانهتوری از فروشونده مویشوود و ایون

مهمی ایفا کنند و در نهایت منجر به عملکورد مناسوب و

رفتار هوشمندانه موجب میشود کوه عملکورد فروشونده

ایدهآل میشود.

به باالترین سط خود برسد .رمزی و سوهی ( )7779در
مطالعهای دریافتند گوشدادن مهارتی حیواتی اسوت کوه

 -2-3رفتار فروش انطباقی و عملکرد نیروی
فروش

در صورت کاربستِ مؤثر آن ،موجوب اعتمواد مشوتریان

اسووتیرو و ویتووز ( )7773در مطالعووهای بووین  023نفوور

میشود و این اعتماد خود بوه تعوامدت بعودی در آینوده

فروشنده نشان دادند که گوشدادن مؤثر اجازه میدهود

منجر میشود و نتیجة امر این خواهود شود کوه عملکورد

فروشوونده درک دقیقووی از نیازهووای اساسووی مشووتری بووه

فروشندگان بهبود می یابد .به این صورت رابطة مثبوت و

دست آورد و این تمرینی است برای بهبود رفتار فوروش

معنوواداری بووین شوونود مووؤثر و عملکوورد فووروش شووکل

انطباقی که بهنوبة خود باع

افزایش عملکرد و کوارایی

می گیرد .کستل بری و همکاران ( )0334طی مطالعوهای

میشود .حیدرزاده و گرمابدری ( )7082طی مطالعوهای

در بین فروشندگانِ  0شرکت به این نتیجه دسوت یافتنود

از فروشندگان در صنعت الکترونی

و مخابرات به ایون

که در اختیار داشتن مهارت شنود حرفهای ،تأثیر مثبتی با

نتیجه رسیدند که رابطة مستقیم و معنویداری بوین رفتوار

عملکوورد فووروش دارد .درولینگوور و کووومر ( )0339طووی

فووروش انطبوواقی و عملکوورد فروشوونده وجووود دارد .بووه

مطالعه ای دریافتند که مهارت شنود ضعیف رابطة مثبتوی

عبارت دیگر ،انجام فروش انطباقی عملکورد جوایگزینی

1 . ingram at el
2 . Sujan et al

3 . Itani& Inyang
4 . Johlke
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برای رفتارهای فروش تلقی میشود کوه در زموان انجوام

عملکرد نیروی فروش بوا هوم رابطوة مثبوت و معنواداری

مبادالت با مشوتری بور اسواس اطدعوات موجوود اسوت.

دارند .السامن و همکاران )0378 ( 2در تحقیقوی دربوارة

فروشوونده ،سووط بوواالیی از فووروش انطبوواقی را در زمووان

صنعت بیمه در کشور اردن به این نتیجوه رسویدند رفتوار

مواجهه بوا مشوتریان مختلوف و ارائوة اطدعوات از خوود

فروش انطباقی و عملکورد نیوروی فوروش بوا هوم رابطوة

نشان میدهد و ایونگونوه رفتارهوای فوروش انطبواقی در

مثبت و معناداری دارند.

بلندموودت منجوور بووه اثربخشووی روش فووروش موویشووود.

 -2-4نقش میانجی رفتار فروش انطباقی

 )0331( 7در مطالعووهای دریافتنوود کووه

اسوووتیرو و ویتوووز ( )7773در تحقیقوووی نشوووان دادنووود

رفتار فروش تطبیقی بوا عملکورد فروشونده رابطوة مثبوت

گوشدادن مؤثر اجازه مویدهود فروشونده درک دقیقوی از

دارد .به این صورت که فروشندگان با استفاده از فروش

نیازهای اساسی مشتری به دست آورد و این تمرینوی اسوت

تطبیقی قادر به دریافت بوازخورد بهتوری از فروشوندگان

برای بهبود رفتار فروش انطباقی که بهنوبوة خوود عملکورد و

خود هستند و این بازخورد منجر به عملکرد بهتر فوروش

کووارایی را دوچنوودان موویکنوود .هوومچنووین دیویوود شووفرد و

می شوود .روموان 0و همکواران ( )0332در تحقیقوی بوین

همکوواران ( )0374در تحقیقووی بووین تولیدکننوودگان لوووازم

فروشندگان و مشتریان دریافتند که رفتار فروش تطبیقوی

الکترونیکی ،اظهوار کردنود کوه گووشدادن موؤثر و رفتوار

رابطة مثبتی با عملکرد فروشنده دارد .آنها گفتند زموانی

فروش تطبیقی هردو مربوط به عملکورد فوروش هسوتند .بوه

که فروشندگان درگیر رفتار فروش تطبیقی هستند ،واقع ًا

این صورت که شنود موؤثر موجوب تقویوت رفتوار فوروش

جووورج و جونو

به مشتریان خود گوش میدهنود و ایون باعو

مویشوود

انطباقی و درنهایت منجر به عملکرد بهتر میشود.

آنها بهترین محصول را مطابق با نیازهای مشتری پیشنهاد

 -2-5نقش تعدیلگر تجربة فروش

دهند و درنهایت موجب بهبود عملکرد فروش میشوود.

مطالعووات در حوووزة فووروش نشووان موویدهوود تجربووة

سین )0370( 0در مطالعهای بین فروشوندگان شورکتهوا

فروش به فروشندگان کم

مویکنود توا در مواجهوه بوا

در هنوود دریافتنوود رفتووار فووروش تطبیقووی بووا عملکوورد

شرایط مختلوف فوروش ،مشوتریان و مبوادالت متفواوت،

فروشنده رابطة مثبت و معنویداری بواهم دارنود .بوه ایون

مجموعه مهارت ها و استراتژی های فروش را متناسوب بوا

شوناخت بهتور

آن شرایط به کار گیرند .سین ( )0370تجربوة فوروش را

مشتری میشود و تجربة فروشنده را زیاد میکنود و ایون

اینچنین تعریوف کورده اسوت« :اسوتراتژیهوای فوروش

کوواهش اسووترس شووغلی ،کوواهش ابهووام شووغلی و

مناسب برای وضعیتهای مختلف فروش» .به طور کلوی

رضایت بیشتر میشود و درنهایت فروشنده از شغل خود

تجربه ،براساس مدت زمانی است که ی

فرد در شغلی

لذت بیشتری میبرد و عملکرد وی عالی میشوود .کوارا

فعالیت می کند .هرچقدر فوردی در شوغل فوروش بیشوتر

و همکاران )0372( 4در تحقیقی بین مشتریان داروسازان

باقی بماند ،بهتر و بیشتر با سازمان هماهنو

موی شوود و

ترکیه به این نتیجه رسیدند کوه رفتوار فوروش انطبواقی و

روابووط بهتووری بووا مشووتریان برقوورار موویکنوود (پووارک و

صورت که رفتوار فوروش تطبیقوی باعو
باع و

1 . George & Jeong
2 . Román
3 . Ramendra Singh
4 . Kara et al

همکوواران .)0373 ،بوور اسوواس مطالعووة فرانو

و پووارک

5 . ELSamen et al

 / 023تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هشتم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )03پاییز 7079

( )0331تجربیات فروش ،اثر مثبتی بور عملکورد فوروش
دارد .بووه عبووارتی فروشووندگان مجوور در مقایسووه بووا
فروشندگان تازه کار دارای دانش و اطدعوات آشوکار و
به ویژه پنهان بیشتری نسبت به رقبوای خوود هسوتند و بور
این اساس هرچه میزان تجربة آنها افزایش یابد ،بر میزان

فروش بر رفتار فروش انطباقی را تعدیل میکند.
فرضیة ششم :تجربة فروش اثر مهارت شونود نیوروی
فروش بر عملکرد نیروی فروش را تعدیل میکند.
فرضیه هفتم  :تجربة فروش اثر رفتار فوروش انطبواقی
بر عملکرد نیروی فروش را تعدیل میکند .

7

با توجه به مطالب باال ،چارچو مفهومی توأثیر بوین

( )0370در پژوهشی در بخش بیمه دریافتنود کوه تجربوة

شنود نیروی فروش و عملکورد نیوروی فوروش بوا نقوش

فروشووندگان موجووب کارآموودی عملکوورد فروشووندگان

میانجی رفتار فروش انطبواقی و نقوش تعودیلگور تجربوة

میشود .همچنین عملکرد کارکنوان بوا تجربوة بیشوتر بوا

فروش در شکل زیر نشان داده شده است:

عملکردشووان نیووز افووزوده خواهوود شوود .سووین و داس

رضایت شغلی بیشتری هموراه اسوت وایون بوهنوبوة خوود

رفتار

بروز رفتار فروش انطباقی و عملکرد بهتر میشود.

فروش

باع

انطباقی

کووووارا و همکوووواران ( )0372در مطالعووووة بازررگانووووان

عملکرد

شنود

داروسووازی ترکیووه دریافتنوود کووه تجربووه فروشوونده تووأثیر

نیروی

نیروی

مثبتی برای تمرین رفتار فروش انطباقی دارد .سولیمانی و

فروش

فروش

همکوواران ( )7071نشووان دادنوود کووه پووس از واردکووردن

تجربه

تجربة فروشنده با عنووان متغیور تعودیلگور ،اثور تعودیلی

فروش

تجربووه بوور رابطووة متغیرهووای مشووتریمووداری و عملکوورد
شکل  .7مدل مفهومی محقق ساخته

فروشنده تأیید شده است.
با توجه به پیشینههای ذکرشوده ،فرضویههوای تحقیوق
عبارتاند از:
فرضیة اول :مهوارت شونود نیوروی فوروش بور رفتوار
فروش انطباقی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیة دوم :مهارت شنود نیروی فروش بور عملکورد
نیروی فروش تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیة سوم :رفتار فروش انطباقی با عملکورد نیوروی
فروش تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضوویة چهووارم :رفتووار فووروش انطبوواقی بووین مهووارت
شنود و عملکرد نیروی فروش نقش میانجی دارد.
فرضیة پنجم :تجربة فروش اثر مهارت شونود نیوروی

1 . Singh & Das

 -3روششناسی تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اسواس روش
گردآوری داده در گروه توصیفی-همبستگی قرار دارد.
جامعة آماری این پژوهش ،کارکنان  94نمایندگی بیموة
البرز در شهر اهواز اسوت کوه بوا توجوه بوه محودودبودن
جامعوة آموواری کلیوة نماینوودگیهووا بوورای نمونووه تحقیووق
انتخا شدند .همچنین به دلیل تفاوت تعداد نماینودگان
فروش در هور نماینودگی ،تعوداد  737پرسشونامه توزیوع
شد .در این پژوهش برای گردآوری دادهها از دو روش
کتابخانوووهای و میووودانی اسوووتفاده مووویشوووود .از روش
کتابخانهای برای تدوین مبانی نووری و پیشوینة تحقیوق و
برای گردآوری داده هوا بوهمنووور بررسوی فرضویههوا از

الگوی پیامدهای رفتاری عملکردی مهارت شنود نیروی فروش 027 /

روش میوودانی ( ازجملووه ابووزار روش میوودانی پرسشوونامه)

) (AVEو میانگین مجذور واریانس مشترک )(ASV

استفاده شده است .در این پژوهش بورای سونجش متغیور

را محاسووبه کنوویم .بوورای روایووی همگوورا بایوود AVE

رفتار فروش انطباقی از پرسشنامة استیرو و ویتز)7773( 7

بزرگتر از  0/5باشد و برای روایی واگورا بایود AVE

استفاده شده است که شامل  71آیتم برای ارزیوابی پونج

بزرگتر از  ASVباشد .با توجه به جودول ) (7مقودار

جنبة مختلف فروش انطباقی است .بورای سونجش متغیور

 AVEبزرگتور از  0/5و مقودار  AVEبوزرگتور از

شوونود نیووروی فووروش از پرسشوونامة (رمووزی و سوووهی،0

 ASVاسووت کووه موویتوووان گفووت موودل دارای روایووی

 )7779اسووتفاده شووده اسووت کووه شووامل  70سووؤال و

همگرا و واگراست .پایایی ابزارهای انودازهگیوری بورای

شاخصهایی همچون سنجش،

این پژوهش نیز از طریق آلفوای کرونبوا ) (αو پایوایی

ارزیابی و پاسخ است و برای سنجش متغیر عملکورد

مرکب ) (CRبررسی شده است و بوا توجوه بوه جودول

نیووروی فووروش از پرسشوونامة بهوورمن و پراولووت ()7780

) (7از آنجا که مقدار آلفای کرونبوا و پایوایی مرکوب

استفاده شده است کوه ایون پرسشونامه  4سوؤال دارد .در

مربوط به متغیرهوا از  0/7بیشوتر اسوت ،مویتووان گفوت

پووژوهش حاضوور پاسووخهووا روی مقیوواس پوونجدرجووهای

تمامی متغیرها پایا هستند .ارزیوابی الگووی پیشونهادی از

لیکرت مشخص شدند (کامدً مخوالفم  ،7مخوالفم ،0

طریووق الگویووابی معووادالت سوواختاری و بووا اسووتفاده از

نوری ندارم  ،0موافقم  4و کامدً موافقم  .)2در این

نوورمافزارهووای  SPSSو  PLSانجووام گرفووت .بوورای

تحقیق پرسشونامة بوهکاررفتوه بور اسواس مبوانی نووری و

آزمووودن اثرهووای میووانجی در الگوووی پیشوونهادی نیووز از

تحقیقات مشابه تنویم شده و روایی و پایایی آن بررسوی

روش بارون و کنی استفاده شد.

و تأیید شده است .روایی ابزار اندازهگیری این پوژوهش
به سوه طریوق روایوی صووری ،روایوی همگورا و روایوی
واگرا بررسی شده است .منووور از روایوی صووری ایون
است که آیا در ظاهر گویههایی که بورای انودازهگیوری
ی

متغیور پنهوان طراحوی شوده انود ،واقعواً آن متغیور را

جدول  :7روایی و پایایی سازهای متغیرها
متغیرها
شنود نیروی
فروش
رفتار فروش

می سنجند .برای سنجش روایی صوری در این پوژوهش

انطباقی

از نور متخصصان استفاده شد .منووور از روایوی همگورا

عملکرد فروش

آلفای
کرونبا
32900

CR
32974

AVE
32207

ASV
0.423

32832

32820

32220

0,213

32802

32887

32118

0.321

این است که اگر در مدل ،انتووار رابطوة مثبوت یوا منفوی
بین دو متغیر دارید ،آن رابطوه در عمول مثبوت یوا منفوی

-4یافتههای پژوهش

شده است .همچنین ،روایی واگرا یعنی گویههوای یو
متغیر پنهان با گویوههوای متغیور پنهوان دیگور همبسوتگی

 -4-1یافتههای توصیفی
اطدعات جمعآوریشده از نمونوة مطالعوهشوده گویوای

زیادی ندارد و از هم متمایز هستند .برای محاسبة روایوی

آن اسووت کووه  08نفوور از پاسووخگویان موورد و نفوور 97زن

همگرا و واگرا باید مقادیر میانگین واریانس اسوتخراجی

بووودهانوود .ایوون خووود نشووان موویدهوود بیشووتر فراوانووی
پاسخگویان مربووط بوه زنوان اسوت .از طرفوی 77نفور از

1 . Spiro & Weitz
2 . Ramsey & Sohi

افراد سن  02-78سال و  20نفر از افراد سن  02-02سال
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و  02نفر از افراد سن  42-01و  0نفر از افراد سنی باالی

 49نفرمجرد و  20نفر متأهل بودنود کوه نشوان مویدهود

 41سووال داشووتند؛ بووه ایوون معنووی کووه بوویش از نیمووی از

بیشتر فراوانی مربوط به کارکنان متأهل است.

پاسخدهندگان سن  02-02سال داشتهاند .از طرفی  7نفر

در ادامووه ،بووا اسووتفاده از آزمووون  tت و

نمونووهای بووه

از افراد پاسخ دهنده دارای مدرک تحصیلی زیر دیوتلم ،

بررسووی وضووعیت موجووود متغیرهووا در نمونووة آموواری

 70نفر دیتلم 74 ،نفر فو دیتلم  21 ،نفر لیسانس و افوراد

پرداخته شد .با توجه به نتایج ارائهشوده و مقوادیر آموارة

دارای مدرک فو لیسانس  71نفر هستند .بوه ایون معنوی

تی در سوط اطمینوان  72درصود بورای تموامی متغیرهوا

کووه حوودود نیمووی از پاسووخدهنوودگان دارای موودرک

فرض  H0رد میشود .با توجه به اینکه هم حد پایین و

تحصیلی لیسانس هستند .ازلحاظ تجربة خدمت نیز بیشتر

هم حد باال مثبت هسوتند؛ پوس مویتووان نتیجوه گرفوت

پاسووخگویان دارای تجربووة کووار زیوور  73سووال (91299

میووانگین امتیوواز تمووام متغیرهووا از عوودد  0بوواالتر هسووتند؛

درصوود) بووودهانوود و بقی وة افووراد ( 00200درصوود) دارای

بنووابراین وضووعیت تمووام متغیرهووا در جامعووه از وضووعیت

تجربة کاری باالی 73سال هستند و ازنور وضعیت تأهل

مطلوبی برخوردار است.

جدول -0نتایج آزمون تی ت

نمونه ای

متغیرهای تحقیق

آمارة تی

سط معناداری

میانگین

تخمین فاصلهای میانگین
دامنة پایین دامنة باال

شنود نیروی فروش

042072

32333

027304

328084

327910

رفتار فروش انطباقی

002897

32333

029707

329047

328179

عملکرد نیروی فروش

72134

32333

029371

322103

328210

هوومچنوین بوور اسوواس آزمووون میووانگین دو جامعووه بووه

دارد و سووط رفتووار فووروش انطبوواقی در افووراد بووا سوونین

بررسی وضعیت متغیرهوای تحقیوق در دو گوروه زنوان و

مختلف یکسان نیست .اینگونه که افراد بوا سون 01-42

مردان پرداخته شد .نتایج نشان داد اختدف معناداری در

سال در حرفة فروش رفتار فروش انطباقی بیشتری نسوبت

ارتباط با میوانگین شونود نیوروی فوروش میوان دو گوروه

به بقیة گروهها از خودشان نشان میدهند.

نیووروی فووروش مووردان و زنووان مشوواهده نموویشووود؛ در

 -2-4بررسی فرضیات تحقیق
در این پژوهش بهمنوور بررسی فرضیههوای تحقیوق،

رفتار فروش انطباقی میان دو گروه نیروی فروش موردان

روابووط بووین متغیرهووای تحقیووق از طریووق موودلسووازی

و زنان مشاهده میشود؛ بدین صورت که موردان نسوبت

معادالت ساختاری با نرمافزار  PLSبررسی شده اسوت؛

به زنان ،بیشتر دارای رفتار فروش انطباقی هستند.

اما قبل از استناد به مدل تحقیق (در حالت ضرایب مسویر

صوورتی کوه اخوتدف معنواداری در ارتبواط بوا میووانگین

همچنین ،بر اساس آزموون آنووا وضوعیت متغیرهوای

و ضرایب معناداری) به منوور تأیید یا رد فرضیهها ،بایود

تحقیق در گروهای تحصیلی و گروههای سونی مختلوف

از برازش مدلهای اسوتخراجشوده مطموون شود .بور ایون

بررسی شد .نتایج نشان داد سط شنود نیروی فروش در

اساس ،در تحلیلهای  GOFبرای ارزیابی برازش مودل

افراد با گوروههوای سونی و تحصویدت مختلوف یکسوان

اندازه گیری از شاخص اشتراک و برای ارزیابی بورازش

است .در صورتی کوه تفواوت معنواداری میوان ردههوای

مدل ساختاری از شواخص افزونگوی اسوتفاده مویشوود.

سنی مختلف در ارتباط با رفتوار فوروش انطبواقی وجوود

مثبتبودن مقادیر این شاخصها بوه ترتیوب نشواندهنودة

الگوی پیامدهای رفتاری عملکردی مهارت شنود نیروی فروش 020 /

کیفیت مطلو مدل اندازهگیری و کیفیت مطلو مدل

اندازهگیری ،مدل ساختاری و کل مدل در جدول نشوان

ساختاری است .برای ارزیوابی بورازش کول مودل نیوز از

داده شده است .با توجه به مثبتبودن شواخص اشوتراک

شاخص نیکوویی بورازش ) (GOFاسوتفاده شود .مقودار

و شاخص افزونگی و حصول مقدار  3201برای ، GOF

بووده و سوه مقودار ،3237

میتوان نتیجه گرفت مدل اندازهگیری ،مودل سواختاری

این شاخص بین صوفر و یو

 3202و  3201به ترتیب مقادیر ضوعیف ،متوسوط و قووی

و کل مدل از برازش متوسطی برخوردارند.

برای این شاخص معرفی شده است .نتایج بورازش مودل
جدول .0نتایج برازش مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و کل مدل
متغیر

شاخص اعتبار افزونگی

شاخص اعتبار اشتراک

ضریب تعیین

GOF

شنود نیروی فروش

-

32773

-

32301

رفتار فروش انطباقی

32393

32721

32040

عملکرد نیروی فروش

32792

32407

32074

بعد از حصول اطمینان از مناسب بودن برازش مودل،
فرضیات تحقیق مورد بررسی قورار گرفوت .بوا توجوه بوه

دو شوواخص ضوورایب مسوویر و ضوورایب معنوواداری ()T
استفاده شد.

شکلهای ( )0و ( )0برای آزمون معناداری فرضویههوا از

شکل :-0مدل تحقیق در حالت ضرایب مسیر

شکل -0مدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری
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اگوور ضوورایب معنوواداری ( )Tبووین متغیرهووا بیشووتر از

فووروش (فرضوویة دوم) رابطووة مثبووت و معنوواداری دارد.

 1/96باشد ،فرضیه تأیید و اگر ضورایب معنواداری بوین

همچنین نتایج نشوان مویدهود رفتوار فوروش انطبواقی بوا

متغیرها کمتر از  1/96باشد ،فرضیه رد میشود .بور ایون

عملکوورد نیووروی فووروش (فرضوویة سوووم) رابطوة مثبووت و

اسوواس ،نتووایج بررسووی فرضوویههووای اول تووا سوووم نشووان

معناداری دارد .نتایج بررسی فرضیههای اول توا سووم در

میدهد شونود نیوروی فوروش بوا رفتوار فوروش انطبواقی

جدول ( )0نشان داده شده است.

(فرضیة اول) و شنود نیوروی فوروش بوا عملکورد نیوروی
جدول  -4ضریب مسیرها و ضریب معناداری
فرضیات

روابط بین متغیرها

ضریب مسیر

ضریب معناداری

وضعیت فرضیه

اول

مهارت شنود نیروی فروش -رفتار فروش انطباقی

32470

12188

تایید

دوم

مهارت شنود نیروی فروش -عملکرد نیروی فروش

32024

02073

تایید

سوم

رفتار فروش انطباقی  -عملکرد نیروی فروش

32093

02197

تایید

برای آزمون متغیرهوای میوانجی (فرضویة چهوارم) از

شد؛ یعنی شنود نیروی فروش هم غیرمستقیم و از طریوق

روش بارون و کنی استفاده شد .ایون آزموون شوامل سوه

رفتار فروش انطباقی و هم به صورت مستقیم بر عملکورد

مرحله است که برای بررسی این هدف از آزموون متغیور

نیروی فروش تأثیر میگذارد.

میانجی از روش بوارون و کنوی اسوتفاده شوده اسوت .در

در ادامووه بوورای بررسووی نقووش تعوودیلگوور در ایوون

مرحلة اول پس از بررسی مسیر مستقیم بین شنود نیوروی

پژوهش ،به دلیل این که متغیر تعدیلگر (تجربة فوروش)

فووروش و عمکوورد نیووروی فووروش ضووریب همبسووتگی

طبقهای است ،از روش مرحلهای بهوسیلة نرمافزار PLS

( 32401و سط معناداری  )32333معناداری مسیر تأییود

استفاده شده است .با توجه به اعداد معناداری و ضورایب

شد و در مرحلة دوم پس از اضافهکردن متغیور میوانجی،

مسیر بهدستآمده برای هر دو گوروه دارای تجربوة زیور

مسیر متغیر شنود نیروی فروش به رفتار فوروش انطبوواقی

 73سال (گروه  )7و باالی  73سال (گروه  )0و همچنین

(32470و ) P =32333>3232و مسوویر رفتووار فووروش

تعداد نمونه و خطای استاندارد جدول  77-4تنوویم شود

انطبوووواقی بووووه عملکوووورد نیووووروی فووووروش ( 32093و

و با قراردادن اعداد جدول در فرمول زیر میتوان نقوش

 ) P =32372>3232بررسوی شود کوه نشوان داد هور دو

تعدیلکنندگی را مشخص کرد.

مسیر معنادار است .در مرحلة سوم پس از بررسی رابطوة

=t
√

مستقیم بین شنود نیروی فروش و عملکرد نیروی فروش
در حوور متغیر رفتار فروش انطباقی ضریب مسیر برابور

بوا ( 32780و  ) P =32330> 3232و ایون رابطوه اثبوات
جدول -2بررسی متغیر تعدیلگر
مسیر

خطای استاندارد ()S.E

ضریب مسیرها ()bi

تعداد نمونه ()n

معناداری

رد/تائید
رد

گروه 7

گروه 0

گروه 7

گروه 0

گروه 7

گروه 0

Ab-sp

32709

32709

32018

32234

91

00

-.333394

Ls-ab

32384

32032

32224

32472

91

00

32347

رد

Ls-sp

32771

32080

32000

32001

91

00

-.3378

رد
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از آنجایی که عدد معناداری بهدستآمده برای هموه

کم

میکند از راه گوشدادن موؤث از فورد سوخنران

متغیرهووا کمتوور از  7271و بیشووتر از – 7271اسووت ،اثوور

حمایت کنید .با توجه به اهمیت این مباح

تعدیلکنندگی رد میشود.

پووژوهش تووأثیر شوونود نیووروی فووروش بوور رفتووار فووروش

ایون هودف

انطباقی و عملکرد نیروی فوروش اسوت .نخسوت ،رابطوة
 -5بحث و نتیجهگیری و پیشنهاد

میان مهارت شنود نیروی فروش و رفتار فوروش انطبواقی

با فشار بوی رحمانوهای کوه سوازمانهوا بورای رسویدن بوه

با متغیرهایی همچون جنسیت ،سن و تحصیدت بررسوی

اهووداف خووود و بوواالبردن سووهم بووازار متحموول هسووتند،

شده است و یافتهها حاکی از آن است که مهارت شونود

شرکتهای موفق خواستار این هسوتند کوه بوه بوازخورد

فروش در بین گروههوای سونی ،گوروههوای تحصویلی و

مشتری گوش فرادهند تا اطمینان حاصل شوود کوه هموة

همچنین بین زنان و موردان یکسوان اسوت .هومچنوین در

برنامههای سوازمان حوداکثر واکونش مثبوت را از بوازار

ادامووه بووا بررسووی متغیوور رفتووار فووروش انطبوواقی در بووین

دریافت می کنود (لینگوز و گرینلوی .)0332،ازایونرو بوا

گروههای سنی و گروههای تحصیلی و جنسیت مختلوف

تأکید بسویار بور نقوش کلیودی فروشوندگان در توومین

به این نتیجه دست یافتیم که رفتار فروش انطباقی در بین

برآوردهشدن نیازهای مصرفکننده ،فروشندگان نیاز بوه

گووروههووای تحصوویلی مختلووف یکسووان اسووت؛ امووا در

درک تصمیمگیری مصرفکننده دارند و بایود قوادر بوه

گووروههووای سوونی مختلووف نشووان داده شوود کووه در بووین

شناسایی سریع نیازهای آنها و پاسخگوویی بوا رفتارهوای

گروههای سنی ،رفتار فروش انطباقی در گوروه افوراد بوا

فروش متناسب باشند (الهی .)7070 ،فروشوندگان بورای

سنین  42-01نسبت به بقیة سنین در این پژوهش تفواوت

انطبا روش فروش خود به مهارت فوروش نیواز دارنود.

دارد .بدین معنا که این افراد از ادراک بیشوتری از رفتوار

مهارتهای فوروش فروشوندگان بور توانوایی آنهوا بورای

فروش انطباقی نسبت به بقیة سنین برخوردارند .همچنوین

انطبا استراتژی فروش در خدل تعامدت فوروش موؤثر

مردان مدنور در ایون پوژوهش از مهوارت رفتوار فوروش

است (ویتز و همکاران .)7781 ،اعمال تأثیر مهارتهوای

انطباقی بیشتری نسبت به زنوان برخوردارنود .در اداموه بوا

فروش بور عملکورد فروشونده از راهِ دانوش و اطدعواتی

بررسی اهداف این پژوهش به نتایج زیر دست یافتیم:

است که فروشندگان به منوور بررسی وضعیت فروش و

در این پژوهش مشخص شد شنود نیروی فوروش بور

ایجاد استراتژیهوای فوروش بورای هور مشوتری اسوتفاده

رفتار فوروش انطبواقی توأثیر مثبوت و معنواداری دارد .بودین

میکنند .بورای اسوتفاده و بهورهگیوری از ایون رویکورد،

معنی کوه بوا افوزایش مهوارت شونود نیوروی فوروش ،رفتوار

عدوه بور توانوایی گوردآوری اطدعوات مفیودی کوه در

فروش انطباقی نیز افزایش مییابد .این نتیجه مطوابق بوا نوور

طول تعامدت مبادله میشود ،نیازمند مهوارتهوای الزم

دیوید شوفرد و همکواران ( ،)0374اسوتیرو و ویتوز ()7773

برای تغییر استراتژیهای فروش و تعدیل رفتوار خوود در

است .بدن صورت کوه دیویود شوفرد و همکواران () 0374

مواقع لزوم و متناسوب بوا شورایط ،مقتوویات و نیازهوای

بیان میکند کوه رابطوة مثبتوی بوین شونونده خوو و رفتوار

مشتریان و سط مشتریگرایوی آنهوا اسوت کوه یکوی از

فروش تطبیقی وجود دارد؛ چنوان کوه شونود موؤثر تمرینوی

مهم ترین مهارت ها ،شنود نیوروی فوروش اسوت« .شونود

برای بهترشدن رفتار فروش تطبیقی است .هومچنوین اسوتیرو

فعال» به مهارتها و نگرشهایی اشواره دارد کهبوه شوما

و ویتز ( )7773نشان دادند رابطة مثبتی بین شنوندة خوو و
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رفتار فروش تطبیقی وجود دارد .درنتیجه پیشنهاد میشود بوا

مشتری پیشنهاد دهند و موجوب بهبوود عملکورد فوروش

بهبود مهارتهای شونود فوروش ازجملوه درک عمیوق نیواز

میشود .همچنین سین ( )0370گفته است رفتوار فوروش

مشتری ،سؤالکردن حین مکالمه بوا مشوتری ،درگیرکوردن

تطبیقی باعو

شوناخت بهتور مشوتری مویشوود و تجربوة

مشتری حین مکالمه با وی ،به جای زیاد صوحبتکوردن بوا

فروشوونده را بوواال موویبوورد و ایوون سووبب کوواهش اسووترس

وی ،درک چشمانداز مشتری و نشاندادن اهمیوت نوورات

شغلی ،کاهش ابهام شوغلی و رضوایت بیشوتر مویشوود و

مشتری برای شما ،به منوور بهبود رفتار فوروش انطبواقی نیوز

درنتیجه فروشنده از شغل خود لوذت بیشوتری مویبورد و

گام بردارید.

عملکرد وی بهتور مویشوود و بهبوود موییابود .ازایونرو

نتایج این پژوهش نشان میدهد شنود نیروی فوروش

پیشنهاد میشود با استفاده از مووارد زیور ،مهوارت رفتوار

بر عملکرد نیروی فروش توأثیر مثبوت و معنواداری دارد.

فروش انطباقی بهبود بخشید شود و ایونگونوه عملکورد

ایوون نتیجووه مطووابق بووا نتووایج ،درولینگوور و کووومر()0339

فروش دوچندان شود .این موارد شامل :شناسوایی مووارد

مطابقت دارد .کستل بری و همکواران ( )0334دریافتنود

استفاده از رویکردهای مختلف فروش در موقعیوتهوای

شنود ضعیف رابطة مثبتی با عملکورد فروشونده دارد .بوه

متفاوت فوروش ،جموع آوری اطدعوات دربوارة شورایط

طوری که هرچه این مهارت را فروشونده کمتور بوه کوار

فروش بهمنوور تسهیل امر انطبا پذیری و استفاده واقعی

گیرد ،عملکرد نیروی فروش نیز کمتر میشود .همچنین

از رویکردهوووای مختلوووف فوووروش در موقعیوووتهوووای

ایتانی و اینیان

( )0372دریافتند شنود نیروی فروش بر

گوناگون.

روی همدلی آنان نسبت به مشوتریان توأثیر مویگوذارد و

در ادامه نتایج حواکی از آن بوود کوه رفتوار فوروش

رضایت مشتریان را بیشتر میکند و درنهایت این پروسوه

انطباقی در رابطوة بوین شونود نیوروی فوروش و عملکورد

بر عملکرد فروشنده تأثیر میگذارد .بدینترتیب پیشنهاد

نیروی فروش نقش میانجی جزئی دارد .نتایج این فرضیه

موویشووود بووا بهبووود مهووارتهووای شوونود فووروش ازجملووه

با نتیجة دیوید شفرد و همکاران ( )0374همسوویی دارد.

استفاده از ارزیابی زبان بدن مشتری حین مکالمه بوا وی،

استیرو و ویتز ( )7773نشان دادند کوه گووشدادن موؤثر

یادداشت کلمات کلیدی مهم حین مکالمه بوا مشوتری و

اجازه می دهد فروشنده درک دقیقوی از نیازهوای اصولی

تفسوویر نیازهووای مشووتری و تبوودیل آنهووا بووه نیازمنوودی

مشتری به دست آورد و این تمرینوی اسوت بورای بهبوود

محصوالت سازمان ،فروش نیروی فروش نیز بهبود یابد.

افوزایش

رفتار فوروش انطبواقی کوه بوه نوبوة خوود باعو

از دیگر نتایج این پژوهش این است که رفتار فروش

عملکرد و کوارایی مویشوود .هومچنوین دیویود شوفرد و

انطباقی بر عملکرد نیروی فروش تأثیر مثبت و معنواداری

همکاران ( )0374گفتهاند که گووشدادن موؤثر و رفتوار

دارد .ایوون نتیجووه مطووابق بووا نوریوة رومووان 2و همکوواران

فروش تطبیقی هردو مربوط به عملکرد فروش هستند .به

( ،)0337سین ( )0370و کارا و همکاران ( )0372است.

این صورت که شنود مؤثر موجب تقویت رفتوار فوروش

بدین صورت کوه روموان و همکواران ( )0337گفتوهانود

انطباقی و درنهایت باع

عملکرد بهتر میشود .ازاینرو

زمووانی کووه فروشووندگان درگیوور رفتووار فووروش تطبیقووی

پیشنهاد میشود با استفاده از داشتن مهارت شنود مؤثر به

هستند ،واقعاً بوه مشوتریان خوود گووش مویدهنود و ایون

جمووعآوری اطدعووات دربووارة شوورایط فووروش پرداختووه

میشود آنها بهترین محصول را مطابق بوا نیازهوای

شود .این امر موجب تسهیل امر انطبا پذیری میشوود و

باع
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درنهایووت انطبووا نیوواز مشووتری بووا محصوووالت سووازمان

کیوووان .)7077( .بررسووی رابطووة بووین مهووارتهووای

موجب بهبود و افزایش عملکرد فروش نیز میشود.

فروش و عملکرد کارکنوان فوروش :نقوش میوانجی

در نهایت نتایج پایانی ایون پوژوهش نشوان مویدهود

رضایت شغلی ،فصلنامة علمی پژوهشی چشوم انوداز

تجربة فروش بین هیچکدام از متغیرها نقش تعدیلگور را

مدیریت بازرگانی ،دورة  ،77ش  ،70صوص -747

ایفا نموی کنود .بوه ایون دلیول کوه مهوارت شونود فوروش

.717

مهارتی اکتسابی است و متغیرهای اکتسوابی بوه آمووزش

 .2عزیزی ،شوهریار؛ روسوتا ،احمود و خوداداد حسوینی،

نیاز دارند و در صورت نبودِ دانوش و آمووزش کوافی بوا

حمید« .)7077( .الگوی مفهومی دوسطحی عوامول

بوواالرفتن تجربووه هوویچ بهبووودی در ایوون مهووارت حاصوول

تعیوینکننودة عملکورد نیوروی فوروش» .چشومانوداز

نمیشود .ازاینرو پیشنهاد میشود مدیران آمووزش ایون

مدیریت بازرگانی .دانشگاه شهید بهشتی .دورة ،77

مهووارت را جوودی توور دنبووال کننوود و پووس ازآن بوورای

ش  ،7صص .83-17

کارکنان خود دورههای آموزشی در نور بگیرند.

 .1قلی پورسلیمانی ،علی؛ صاد منعم؛ صادق حسنی،
اردالن و ربیعی ،مریم« .)7071( .عوامل مؤثر بر
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عملکرد فروشنده :با مطالعوه اثور تعودیل گور تجربوة

 .7ایمووانی ،عبوواس .)7070( .بررسووی ارتبوواط رفتارهووای

فروشووندگان خوودمات بیمووه» ،دهمووین کنفوورانس

فروش رابطه ای بر عملکورد فروشونده بوا تأکیود بور
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رفتار شهروندی سازمانی فروشنده ،مطالعة مووردی:

اسدمی واحد رشت

نمایندگی های لوازم صووتی و تصوویری در تهوران.
پایاننامة کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیوت مودرس.
دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،گروه مدیریت
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