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Abstract
From the perspective of organizational social capital, one of the reasons organizations do
not achieve competitive advantage is weak trust between managers and employees in
different parts of the organization. Especially in sales department, force sales management
includes interpersonal relationships between sales manager and salesperson. Trust in this
department is very important. For this purpose, the main purpose of the present research is
to provide a appropriate framework for the sales manager trust in the salesperson. The
present research is applied research in terms of purpose and is descriptive-survey in terms
of collecting data. The statistical population of the research is sales managers of the
furniture industry in Imam Reza's furniture market in Tehran. The research sampling
method is convenient, and the sample size is 86 according to Morgan's table. A
questionnaire was used to collect data. After confirming the normality of the variables, the
T-test was used to confirm or reject the indicators and components and the Friedman test
has been used to rank them. The results of the research indicate that the appropriate
framework for the sales manager trust to salesperson respectively, includes salesperson job
capabilities, salesperson personality characteristics, sales manager power of guidance,
quality of communicational alignment between sales manager and salesperson, uncertainty
in the sales environment and the degree of dependency of sales manager to salesperson. The
present research is in the category of the few researches in the field of the sales manager
trust in salesperson.
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 .1كارشناسارشد ،مدیریت بازرگانی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه حضرت معصومه(س) ،قم ،ایران
 .2استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه حضرت معصومه(س) ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 1398/11/18 :ـ تاریخ پذیرش)1399/02/22 :

چکیده
از منظر سرمایة اجتماعی سازمانی ،یکی از دالیل عدم دستیابی سازمانها به مزیت رقابتی ضعف اعتماد بین مدیران و کارکنان در
بخشهای مختلف سازمان است .به صورت خاص ،در بخش فروش ،مدیریت نیروی فروش شامل روابط بینفردی میان مدیر فروش و
فروشنده است .اعتماد در این بخش نیز اهمیتی بسزا دارد .ازینرو ،هدف اصلی از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مدیر
فروش به فروشنده در قالب چارچوبی مفهومی بود .پژوهش حاضر از حیث هدفْ کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها توصیفیـ پیمایشی
است .جهت طراحی چارچوب اعتماد از مرور نظاممند پیشینة پژوهش استفاده شد .جامعة آماری پژوهش مدیران فروش صنعت مبلمان در
بازار مبل امام رضا(ع) در شهر تهران بودند .روش نمونهگیری پژوهشْ در دسترس و تعداد نمونة آماری بر اساس جدول مورگان  86نفر
بود .از پرسشنامه جهت گردآوری دادهها استفاده شد .بعد از تأیید نرمال بودن دادهها ،از آزمون تی جهت تأیید یا رد شاخصها و مؤلفهها
استفاده شد و برای رتبهبندی آنها آزمون فریدمن مالك عمل قرار گرفت .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که توانمندیهای شغلی
فروشنده ،ویژگیهای شخصیتی فروشنده ،توان هدایتگری مدیر فروش ،کیفیت همسویی ارتباطی بین مدیر فروش و فروشنده ،عدم
اطمینان در محیط فروش ،و میزان وابستگی مدیر فروش به فروشنده مؤلفههای چارچوب اعتماد مدیر فروش به فروشنده را شکل
میدهند .پژوهش حاضر در زمرة معدود تحقیقاتی است که در حوزة اعتماد مدیر فروش به فروشنده صورت پذیرفته است.

کلیدواژگان
اعتماد ،اعتماد سازمانی ،اعتماد سلسلهمراتبی ،اعتماد مدیر فروش به فروشنده ،سرمایة اجتماعی.
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مقدمه
اعتماد یکی از جنبههای مهم روابط انسانی (کوهی نصرآبادی و همکاران  )1395و جزء کلیدی
روابط سازمانی ( )Tzafrir 2005و رکن اصلی سرمایة اجتماعی است (توکلی و همکاران .)1395
اعتماد پدیدهای است که به استحکام روابط بینفردی ،روابط درونسازمانی ،و اعتماد بینسازمانی
کمک میکند ( .)Rehman et al 2017عدهای بر آناند که افزایش چشمگیر پژوهش در زمینة اعتماد
را میتوان با این واقعیت مرتبط دانست که سازمانها از کمبود اعتماد بین مدیران و کارکنان دچار
آسیب شدهاند (مردانی و همکاران  .)1396بنابراین ،باید راهحلهایی به منظور رفع این مشکل یافت
( .)Mollering et al 2004موضوع اعتمادسازی بین کارکنان و مدیران (مردانی و همکاران  )1396و
نقش اعتماد در روابط بین مدیر فروش و فروشنده در بخش فروش اهمیت خاصی دارد ( Brashear

.)et al 2003; Lagace 1991; McNeilly & Lawson 1999; Strutton & James 1993
در موضوع فروش ،اعتماد وضعیتی تعریف میشود که در آن یک طرف (مدیر ،خریدار )... ،بر
این باور است که فروشنده میتواند وظایف و تعهدات خود را انجام دهد (.)Swan et al 1985
این بدان معناست که مدیر فروش در صورتی به فروشنده اعتماد میکند که تعامالت قبلی بین این
دو به نتایج مطلوب منجر شده باشد ( .)Mallin et al 2017تصمیم مدیر در زمینة اعتماد به
فروشنده میتواند روابطی بسیار سازنده بین مدیر و فروشنده ایجاد کند ( )Mallin et al 2010و
میتواند یکی از منابع مزیت رقابتی در بلندمدت باشد (شیرازی و همکاران  .)1391پس ،مدیران
فروش باید برای ایجاد حداکثر مزیت رقابتی به دنبال ایجاد روابط قابل اعتماد با فروشندگان خود
باشند .در این زمینه شناسایی عواملی که منجر به اعتماد میشوند الزم و ضروری است .این تحقیق
برای مدیران فروش که به دنبال توسعة راهبردهایی برای ایجاد ارتباطات قابل اعتماد با فروشندگان
خود هستند و فروشندگانی که به دنبال جلب اعتماد مدیران خود هستند کاربرد عملی دارد .مدیران
و فروشندگان میتوانند از این مطالعه برای درک و شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد استفاده
کنند .گردش مالی صنعت مبلمان ،بنا بر اظهارات دبیر اتحادیة تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان
( ،)1398بیش از سیصدهزار میلیارد ریال برآورد میشود .با توجه به حجم گستردة گردش مالی و
همچنین وجود رقابت در تولید و عرضة مبلمان ،فروش در این صنعت به توانمندی فروشندگان
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بسیار وابسته است و وجود اعتماد و تفویض اختیارات بیشتر به فروشندگان از ناحیة مدیران
فروش مبلمان ضرورت دارد .بنابراین ،پژوهشگران در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال
اصلی بودند که چارچوب عوامل مؤثر در ایجاد و ارتقای اعتماد مدیر فروش به فروشنده در
صنعت مبلمان چگونه است و این عوامل از چه اولویتی نسبت به یکدیگر برخوردارند.
مبانی نظری و پیشینة پژوهش
اعتماد

اعتماد از پیششرطهای اساسی برای توسعة اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و سیاسی هر جامعهای
است (جواهریپور و همکاران  .)1393اگرچه زمان زیادی طول میکشد تا اعتماد ایجاد شود
( ،)Rehman et al 2017; Mackenzie 2010سلب اعتمادْ دفعی و لحظهای است (محمدیان و
وهابزاده )1391؛ بهآسانی از بین میرود و اکتساب مجدد آن مشکل است (.)Mackenzie 2010
اعتماد نه اطمینان است نه جهل؛ در عوض بر اساس دانشی است که باید برای تبدیل به عمل کافی
باشد ( .)Frederiksen 2014پیچیدگی این مفهوم تعاریف بیشمار در این زمینه را رقم زده است
(زینآبادی  )1389که میتوان آنها را به سه بخش اصلی تقسیم کرد :اعتماد به عنوان یک باور،
اعتماد به عنوان یک تصمیم ،اعتماد به عنوان یک عمل .اولین نوع اعتماد مجموعهای از باورهای
ذهنی و تلفیقی و مطمئن فردی دربارة فردی دیگر و روابط با اوست که منجر به این میشود که
فرد فرض کند اقدامات احتمالی طرف دیگر نتایج مثبتی برایش خواهد داشت .دومین نوع اعتماد
تصمیم واقعی اعتماد به طرف دیگر است .این تصمیم «تمایل به آسیبپذیر ساختن خود» 1تعریف
میشود .در تعریف سوم فرد برای اینکه اعتماد خود را به دیگری نشان دهد باید در رفتارهای
ریسکپذیر اعتماد درگیر شود (.)Dietz & Hertzog 2006
اعتماد سازمانی
در دو دهة گذشته ،در تحقیقات سازمانی به مفهوم اعتماد توجهی فزاینده شده است ( Ferrin

 .)2013; Balliet & Van Lange 2013; Kim et al 2016اعتماد در محیط سازمانی میتواند
باور و تمایل به وابستگی به طرف دیگر باشد ( )Fang & Chiu 2010و «تمایل یک عضو
1. Willingness to render oneself vulnerable
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سازمانی به آسیبپذیر بودن در برابر طرف دیگر بر اساس این انتظار یا باور که طرف مقابل
شایسته ،قابل اتکا ،باز ،و عالقهمند است» تعریف میشود (.)Mishra 1996; Ugwu et al 2014
اعتماد سازمانی نفوذ بر اشخاص و گروهها را در عملیات سازمان نشان میدهد ( Jiang & Chen

 )2017و چسب اجتماعی تعریف شده است که اعضای سازمان را به یکدیگر متصل میکند
( )Ikonen 2013و از طریق شدت و کیفیت و دوام تعامالت انسانی تعیین میشود ( & Monji

.)Ortlepp 2011
اعتماد مدیر فروش به فروشنده

از آنجا که مدیریت نیروی فروش شامل روابط میانفردی بین مدیر فروش و فروشنده است
( ،)Mallin et al 2010نقش اعتماد در روابط بین مدیران فروش و فروشندگان در مدیریت فروش
مهم است ( .)Brashear et al 2003اعتماد بین مدیر فروش و فروشنده «باور مدیر فروش به اینکه
فروشندة خاص تعهداتش را انجام خواهد داد» تعریف میشود .تصمیم مدیر به اعتماد به فروشنده
بر اساس این باور است که او به شیوة قابل پیشبینی عمل خواهد کرد (.)Mallin et al 2010
بنابراین ،اعتماد مدیریتی «انتظار و اطمینان مدیر به اینکه فروشنده به اهداف عملکرد آینده خود
دست خواهد یافت» تعریف میشود (.)Mallin & Hu 2009
اعتماد مدیر به فروشنده ،عالوه بر تأثیر بر فروشنده ،به طور مثبت بر رضایت مدیر از فروشنده،
سنجش و ارزیابی فروشنده ،کیفیت تبادالت رهبرـ عضو ( )Yakovleva et al 2010و مشارکت
کارکنان در فرایند تصمیمگیری ( )Wang et al 2002تأثیر میگذارد .بنابراین ،باید پایه و اساسی
برای اعتماد مدیر به فروشنده وجود داشته باشد .این پایه و اساس معموالً از تعامالت و تجربیات
قبلی حاصل میشود (.)Mallin et al 2010
عوامل مؤثر بر اعتماد مدیر فروش به فروشنده در پیشینة پژوهش

بررسی پژوهشهای داخلی و خارجی نشان میدهد در پژوهشهای اندکی به اعتماد مدیر به
کارکنان ،بهویژه اعتماد مدیر فروش به فروشنده ،پرداخته شده است؛ همین پژوهشها نیز به صورت
مطالعات همبستگی بوده و کمتر به ارائة چارچوبی از عوامل مؤثر بر اعتماد مدیر فروش به فروشنده
پرداخته شده است .در پژوهشهای داخلی ،پژوهشی که در آن به مطالعة مقولة اعتماد در حوزة
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کارکنان فروش پرداخته شده باشد یافت نشد .اما ،در پژوهشهای خارجی موضوعاتی مانند اثر
اعتماد بر ترک خدمت فروشندگان و عملکرد فروشندگان ( Mallin & Hu 2009; Brashear et al
 )2005و نقش عدم اطمینان و کنترل فروش بر توسعة اعتماد در مدیر فروش ( Mallin et al 2007

 )& 2010دیده شد .بر اساس اهداف پژوهش ،با مرور جامع پیشینة نظری و پیشینة موجود،
چارچوب عوامل موجدة اعتماد مدیر فروش به فروشنده استخراج شد که در جدول  1میآید.
جدول  .1چارچوب اعتماد مدیر فروش به فروشنده

متغیرها

مؤلفهها
توانمندیهای
شغلی

ویژگیهای فروشنده

شاخصها

منابع

عملکرد رفتاری گذشتة فروشنده

Mallin et al 2010

عملکرد نتیجهای گذشتة فروشنده

Mallin et al 2010

قدرت ارتباط فروشنده

Mallin 2010

تخصص ویژة فروشنده

Mallin et al 2007

صالحیت و توانایی

;Wells & Kipnis 2001; Nitzl & Hirsch 2016
;Brower et al 2000; Wasti et al 2010
Schoorman et al 2016; Knoll & Gill 2011

عمل به تعهدات

Butler 1991

در دسترس بودن

Butler 1991

ثبات و قابلیت اتکا

Tzafrir & Dolan 2004; Schindler & Thomas
1993; Butler 1991
Schindler & Thomas 1993; Brower et al
;2000; Wasti et al 2010; Nitzl & Hirsch 2016
;Schoorman et al 2016; Knoll & Gill 2011
Krot & Lewicka 2012

انگیزة فروشنده برای پیشرفت

Wells & Kipnis 2001; Mallin et al 2010

قدرت پذیرش

Butler 1991

وفاداری

Schindler & Thomas 1993; Butler & Cantrell
1984

صراحت (بهاشتراکگذاری آزادانة ایدهها و

Schindler & Thomas 1993; Butler & Cantrell
1984

صداقت

ویژگیهای
شخصیتی

اطالعات)
توجه و خیرخواهی

;Tzafrir & Dolan 2004; Brower et al 2000
;Nitzl & Hirsch 2016; Schoorman et al 2016
;Knoll & Gill 2011; Tzafrir & Dolan 2004
Krot & Lewicka 2012

عدالت و بیطرفی

Butler 1991
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ادامه جدول  .1چارچوب اعتماد مدیر فروش به فروشنده

متغیرها
ویژگیهای مدیر فروش
ویژگیهای محیط فروش

مؤلفهها

شاخصها

منابع

میزان وابستگی

وابستگی به فروشنده

Wells & Kipnis 2001

مدیر

تمایل به اعتماد (تمایل به ارتباط)

;Brower et al 2000; Nitzl & Hirsch 2016
Schoorman et al 2016

دانش مدیر از فروشنده

Mallin et al 2010; Mallin et al 2010

توانایی مدیر در اندازهگیری عملکرد

Leonard 2007; Mallin et al 2010

مربیگری رهبری

Ladegard & Gjerde 2014

کنترل فروش

Mallin et al 2007

سطح عدم

عدم اطمینان در محیط بازار فروش

Dingus 2014

اطمینان در

عدم اطمینان در محیط رقابتی

Dingus 2014

محیط فروش

عدم اطمینان در تکنولوژی

Dingus 2014

همسویی اهداف فروشنده و مدیر فروش

;Wells & Kipnis 2001; Mallin et al 2007
Mallin et al 2010; Mallin et al 2010

توان هدایتگری

کیفیت همسویی

هماهنگی فروشنده و مدیر فروش در

ارتباطی

سیاستگذاریها
تعداد فروشنده

Tzafrir & Dolan 2004
Dingus 2014

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از منظر مسیر و نحوة گردآوری اطالعات جزء
پژوهشهای توصیفیـ پیمایشی است .برای تعیین عوامل موجده و مؤثر بر اعتماد در مدیران
فروش صنعت مبلمان ،جامعة آماری پژوهش حاضر  110نفر از مدیران فروش صنعت مبلمان در
بازار مبل امام رضا(ع) در شهر تهران در نظر گرفته شد .از این تعداد ،بر اساس جدول تعیین حجم
کرجسی و مورگان ،حجم نمونة آماری  86نفر و روش نمونهگیری به صورت نمونهگیری در
دسترس 1بود .برای گردآوری دادهها از پرسشنامهای محققساخته بر اساس مؤلفهها و شاخصهای
استخراجشده استفاده شد .به منظور بررسی روایی ،ابتدا پرسشنامه در اختیار پنج تن از استادان
دانشگاهها قرار گرفت و از آنها درخواست شد میزان موافقت خود را با این شاخصها اعالم یا
اصالحاتی پیشنهاد کنند .آنها نظر و پیشنهاد خود را ابراز کردند و بعد از اعمال اصالحات الزم
1. Convenient sampling
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پرسشنامة نهایی در میان افراد نمونه توزیع شد .برای ارزیابی پایایی پرسشنامه ،از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد .جدول  2نشان میدهد ضریب آلفای محاسبهشده به کمک نرمافزار SPSS

جهت متغیرهای مورد مطالعة پژوهش از مقدار استاندارد  0/7بیشتر و پایایی کلی پرسشنامه 0/955
است .بنابراین ،پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار است.
جدول  .2ضریب آلفای کرونباخ مؤلفههای پژوهش

متغیرها

آلفای کرونباخ

تفسیر

تعداد شاخصها

توانمندیهای شغلی فروشنده

0/831

پایایی باال

7

ویژگیهای شخصیتی فروشنده

0/909

پایایی باال

8

میزان وابستگی مدیر فروش

0/712

پایایی قابل قبول

2

توان هدایتگری مدیر فروش

0/803

پایایی باال

4

عدم اطمینان در محیط فروش

0/711

پایایی قابل قبول

3

کیفیت همسویی ارتباطی

0/849

پایایی باال

3

یافتهها
بر اساس آمار متغیرهای جمعیتشناختی مدیران فروش مبلمان ،بیشترین فراوانی مربوط به
پاسخدهندگان مرد در ردة سنی  20تا  30سال ،تحصیالت کارشناسی و کمتر ،با میزان سابقة کاری
بیشتر از پنج سال بود .در جدول  3مشخصات جمعیتشناختی مدیران فروش مشاهده میشود.
جدول  .3مشخصات جمعیتشناختی مدیران فروش مبلمان

فراوانی

متغیر

جنسیت

سن

تعداد

درصد

زن

0

0

مرد

86

100

زیر  20سال

0

0

بین  20تا  30سال

43

50

بین  31تا  40سال

27

31/4

بین  41تا  50سال

16

18/6

فراوانی

متغیر

تحصیالت

میزان سابقة کاری
در سمت مدیریت
فروش

تعداد

درصد

کارشناسی و پایینتر

49

57

کارشناسیارشد

37

43

دکتری

0

0

کمتر از  2سال

17

19/8

بین  2تا  5سال

29

33/7

بیشتر از  5سال

40

46/5
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برای بررسی وضعیت نرمال بودن از آزمون کولموگروفـ اسمیرنوف استفاده شد .اگر سطح
معناداری بهدستآمده بزرگتر از مقدار خطای  0/05باشد ،فرض صفر پذیرفته میشود .در غیر
این صورت فرض مقابل تأیید میشود .با توجه به جدول  ،4سطح معناداری برای همة متغیرهای
پژوهش بیشتر از  0/05است .بنابراین فرض صفر مبنی بر نرمال بودن متغیرها تأیید میشود.
جدول  .4نتایج آزمون کولموگروفـ اسمیرنوف متغیرهای پژوهش

مؤلفهها

توانمندیهای شغلی فروشنده

ویژگیهای شخصیتی فروشنده

میزان وابستگی مدیر فروش

توان هدایتگری مدیر فروش

عدم اطمینان در محیط فروش

کیفیت همسویی ارتباطی

شاخصها

سطح معناداری

عملکرد رفتاری گذشتة فروشنده

0/432

عملکرد نتیجهای گذشتة فروشنده

0/145

قدرت ارتباط فروشنده

0/087

تخصص ویژة فروشنده

0/976

صالحیت و توانایی فروشنده

0/234

عمل به تعهدات

0/146

در دسترس بودن فروشنده

0/122

ثبات در رفتار و قابل اتکا بودن فروشنده

0/077

صداقت فروشنده

0/122

انگیزة فروشنده برای پیشرفت

0/076

قدرت پذیرش فروشنده

0/098

وفاداری فروشنده

0/110

صراحت فروشنده

0/155

توجه و خیرخواهی فروشنده

0/245

عدالت و بیطرفی فروشنده

0/187

وابستگی مدیر به فروشنده

0/056

تمایل به اعتماد

0/087

دانش مدیر از فروشنده

0/234

توانایی مدیر در اندازهگیری عملکرد

0/211

مربیگری رهبری

0/073

کنترل فروش

0/098

عدم اطمینان در محیط بازار فروش

0/076

عدم اطمینان در محیط رقابتی

0/084

عدم اطمینان در تکنولوژی

0/234

همسویی اهداف فروشنده و مدیر فروش

0/245

هماهنگی فروشنده و مدیر فروش در سیاستگذاریها

0/167

تعداد فروشنده

0/054
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بنابراین ،آزمون سؤاالت بر اساس آزمونهای پارامتریک تی انجام میشود .با توجه به جدول
 ،5مقدار آمارة مشاهدهشده از آمارة  T=1/96بیشتر است .بنابراین ،با احتمال  95درصد ،همة
مؤلفهها مورد تأیید مدیران فروش شرکتکننده در این پژوهش بودند.
با توجه به جدول  ،6مقدار آمارة مشاهدهشده از آمارة  T=1/96بیشتر است .بنابراین ،با احتمال
 95درصد ،همة شاخصها مورد تأیید مدیران فروش شرکتکننده در این پژوهش بودند.
جهت رتبهبندی مؤلفههای مؤثر بر اعتماد مدیر فروش به فروشنده از آزمون فریدمن استفاده شد.
با توجه به جدول  7مقدار عدد معناداری ( )sigاز سطح معناداری استاندارد ( ) = %5کمتر است و
فرض  H0در سطح اطمینان  95درصد تأیید نمیشود .پس میتوان گفت بین وضعیت موجود
مؤلفههای مؤثر بر اعتماد مدیر فروش به فروشنده تفاوت معناداری وجود دارد و رتبههای یکسانی
ندارند .رتبة مؤلفهها ،با توجه به تأیید وجود اختالف در آنها ،بر اساس روش میانگین موزون مرتب
شدند .بر اساس ارزش و وزن محاسبهشده در روش میانگین موزون ،توانمندیهای شغلی فروشنده
با وزن  0/18699در رتبة اول ،ویژگیهای شخصیتی فروشنده با وزن  0/18247در رتبة دوم ،توان
هدایتگری مدیر فروش با وزن  0/16847در رتبة سوم ،کیفیت همسویی ارتباطی بین مدیر فروش و
فروشنده با وزن  0/16169در رتبة چهارم ،عدم اطمینان در محیط فروش با وزن  0/15131در رتبة
پنجم ،و میزان وابستگی مدیر فروش به فروشنده با وزن  0/14905در رتبة ششم قرار گرفت.
جدول  .5نتایج آزمون تی مؤلفههای مؤثر بر اعتماد مدیر فروش به فروشنده

متغیرها

مقدار

 95درصد فاصله اطمینان

میانگین

حد باال

حد پایین

محاسبهشده

T

 Tبحرانی

عدد
معناداری

نتیجهگیری

توانمندیهای شغلی فروشنده

1/581

1/765

1/396

17/04

1/96

0/001

تأیید

ویژگیهای شخصیتی فروشنده

1/534

1/711

1/358

17/32

1/96

0/000

تأیید

0/790

0/878

0/730

17/92

1/96

0/000

تأیید

توان هدایتگری مدیر فروش

1/162

1/330

0/995

13/82

1/96

0/001

تأیید

عدم اطمینان در محیط فروش

0/895

0/961

0/839

26/96

1/96

0/000

تأیید

0/930

1/106

0/753

10/48

1/96

0/002

تأیید

میزان وابستگی مدیر فروش به
فروشنده

کیفیت همسویی ارتباطی بین مدیر
فروش و فروشنده
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جدول  .6نتایج آزمون شاخصهای مؤثر بر اعتماد مدیر فروش به فروشنده

متغیرها

مقدار

 95درصد فاصله اطمینان

میانگین

حد باال

حد پایین

 Tمحاسبهشده

عدد
معناداری

عملکرد رفتاری گذشتة فروشنده

1/023

1/190

0/855

12/13

0/000

عملکرد نتیجهای گذشتة فروشنده

1/279

1/510

1/047

10/97

0/001

قدرت ارتباط فروشنده

1/069

1/155

0/984

24/81

0/000

تخصص ویژة فروشنده

1/255

1/484

1/027

10/93

0/000

صالحیت و توانایی فروشنده

1/000

1/183

0/816

10/85

0/000

عمل به تعهدات

1/139

1/317

0/961

12/75

0/005

در دسترس بودن فروشنده

1/441

1/626

1/257

15/50

0/000

ثبات در رفتار و قابل اتکا بودن فروشنده

0/965

1/076

0/853

17/24

0/000

صداقت فروشنده

1/558

1/714

1/401

19/81

0/000

انگیزة فروشنده برای پیشرفت

0/953

1/062

0/844

17/45

0/001

قدرت پذیرش فروشنده

1/709

1/859

1/559

22/62

0/000

وفاداری فروشنده

1/558

1/762

1/353

15/16

0/000

صراحت فروشنده

0/790

0/895

0/686

15/02

0/000

توجه و خیرخواهی فروشنده

1/348

1/573

1/123

11/92

0/005

عدالت و بیطرفی فروشنده

0/883

0/960

0/807

22/95

0/000

وابستگی مدیر به فروشنده

0/662

0/815

0/509

8/620

0/000

تمایل به اعتماد

1/267

1/503

0/031

10/68

0/000

دانش مدیر از فروشنده

1/011

1/196

0/827

10/89

0/000

توانایی مدیر در اندازهگیری عملکرد

1/511

1/678

1/344

18/01

0/000

مربیگری رهبری

0/755

0/902

0/609

10/23

0/001

کنترل فروش

1/476

1/715

1/237

12/29

0/000

عدم اطمینان در محیط بازار فروش

0/860

0/935

0/785

22/89

0/000

عدم اطمینان در محیط رقابتی

0/755

0/902

0/602

10/23

0/000

عدم اطمینان در تکنولوژی

1/255

1/417

1/094

15/43

0/002

همسویی اهداف فروشنده و مدیر فروش

1/023

1/177

0/869

13/196

0/000

0/965

1/163

0/766

9/665

0/000

0/767

0/879

0/655

13/579

0/001

هماهنگی فروشنده و مدیر فروش در
سیاستگذاریها
تعداد فروشنده
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جدول  .7معناداری آزمون فریدمن برای ابعاد اصلی

شاخصهای آماری

مقادیر

تعداد

86

2

277/317

درجة آزادی

5

عدد معناداری )(sig

0/000

بحث و نتیجه
با توجه به نتایج پژوهش ،چارچوبی از عوامل مؤثر بر شکلگیری و ارتقای اعتماد مدیر فروش به
فروشنده در شکل  1ارائه میشود .حوزة تواناییها و ویژگیهای شخصیتی فروشنده ،وجود
همسویی ارتباطی بین فروشنده و مدیر او ،میزان وابستگی مدیر به فروشنده ،توانایی مدیر فروش
در رهبری و هدایت فروشندگان ،و عدم اطمینان در محیط فروش از عوامل مؤثر بر بروز اعتمادند.
میتوان ادعا کرد مؤلفههای جامع یا چندجانبهای در این پژوهش یافت شده است .این مؤلفهها
حوزههای مختلف را تحت پوشش قرار داده است؛ از جمله خصوصیات کارکنان فروش،
توانمندی مدیر فروش ،بستر ارتباطی متقابل بین آنها ،و ویژگیهای زمینهای محیط فروش.
نتایج رتبهبندی عوامل هم نشان میدهد شایستگی و ویژگیهای مطلوب شخصیتی کارکنان
فروش مهمترین عامل ایجاد اعتماد مدیران فروش به آنهاست.

شکل  .1چارچوب عوامل مؤثر بر اعتماد مدیر فروش به فروشنده
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بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهد در هیچ پژوهشی کیفیت همسویی ارتباطی به منزلة یکی
از مؤلفههای مؤثر بر اعتماد مدیر فروش به فروشنده دیده نشده است .ویژگیهای شخصیتی فروشنده
یکی از مؤلفههای مؤثر بر اعتماد مدیر فروش به فروشنده است که با نتایج ولس و کیپنیس ()2001
همخوانی دارد .در این پژوهش ،میزان وابستگی مدیر فروش یکی از مؤلفههای مؤثر بر اعتماد مدیر
فروش به فروشنده است که با نتایج تحقیقات ولس و کیپنیس ( )2001همخوانی دارد .توان
هدایتگری مدیر فروش یکی از مؤلفههای مؤثر بر اعتماد مدیر فروش به فروشنده است که در هیچ
پژوهشی به این مؤلفه پرداخته نشده است .با توجه به نتایج پژوهش ،عدم اطمینان در محیط فروش
یکی از مؤلفههای مؤثر بر اعتماد مدیر فروش به فروشنده است که با نتایج دینگاس ()2014
همخوانی دارد .توانمندیهای شغلی فروشنده هم یکی از مؤلفههای مؤثر بر اعتماد مدیر فروش به
فروشنده است که با نتایج تحقیقات ولس و کیپنیس ( )2001همخوانی دارد.
پیشنهاد
بر اساس نتایج بهدستآمده ،توانمندیهای شغلی فروشنده در واحدهای فروش صنعت مبلمان
مهمترین مؤلفة مؤثر بر اعتماد مدیر فروش به فروشنده است .بنابراین ،به مدیران فروش پیشنهاد
میشود شاخصهای توانمندیهای شغلی فروشندگان خود را بهدرستی درک و به کارکنان فروش خود
کمک کنند تا یک برنامة دقیق فروش برای گروههای مختلف مشتری توسعه دهند و با ارائة
آموزشهای ضمن خدمت تخصص و مهارت این کارکنان را باال ببرند تا آنها توانایی مورد نیاز برای
معرفی و فروش مبلمان را داشته باشند ،همیشه آماده و در دسترس باشند ،و به تعهدات خود عمل کنند.
از آنجا که میزان سابقة کاری فروشندة تحت نظارت یک مدیر فروش نیز بر اعتماد مدیر فروش به
فروشنده مؤثر است ،به واحدهای فروش پیشنهاد میشود از جابهجایی فروشندگان تحت نظارت یک
مدیر فروش پرهیز کنند .در این پژوهش ،ویژگیهای شخصیتی فروشنده در رتبهبندی مؤلفهها در
واحدهای فروش صنعت مبلمان در جایگاه دوم قرار دارد .بنابراین به فروشندگان پیشنهاد میشود به
صورت قابل اتکا و قابل پیشبینی رفتار و اقدام کنند ،به اصول قابل قبول مدیر فروش خود پایبند
باشند ،با انگیزة بیشتری فعالیت کنند ،پیشنهادها و دیدگاههای مدیر خود را بپذیرند ،به مدیر فروش
خود وفادار بمانند ،اطالعات خود را بهراحتی با مدیر خود به اشتراک بگذارند ،بهرغم منافع خود کاری
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را انجام دهند که به نفع مدیر است ،و انصاف و عدالت را رعایت کنند .به مدیران نیز پیشنهاد میشود
همیشه با صداقت و صراحت و خیرخواهی با فروشندگان خود رفتار کنند و با طراحی برنامههای
انگیزشی و پاداش سطح انگیزة شغلی فروشندگان تحت نظر خود را ارتقا دهند .توان هدایتگری مدیر
فروش در رتبهبندی مؤلفهها در واحدهای فروش صنعت مبلمان در جایگاه سوم قرار دارد .بنابراین
پیشنهاد میشود مدیران تعامالت و تجربیات بیشتری با فروشندگان خود داشته باشند و دانش بیشتری
از آنها به دست آورند .آموزشهای تخصصی الزم به مدیران در جهت بهبود کارآیی مدیریتی و
همچنین شیوة صحیح ارزیابی عملکرد فروشندگان ارائه شود .پیشنهاد میشود میزان نظارت دقیق و
مستقیم مدیران فروش بر فرایند فروش افزایش یابد.
کیفیت همسویی ارتباطی بین مدیر فروش و فروشنده در رتبهبندی مؤلفهها در واحدهای فروش
صنعت مبلمان در جایگاه چهارم قرار دارد .بنابراین به مدیران فروش پیشنهاد میشود در اتخاذ اهداف و
سیاستگذاریها با کارکنان خود نیز مشورت کنند تا هماهنگی و همسویی در اهداف مدیر و فروشنده
ایجاد شود .از آنجا که تعداد فروشندگان تحت نظارت یک مدیر فروش بر اعتماد او تأثیر میگذارد ،به
واحدهای فروش مبلمان پیشنهاد میشود فروشندگان کمتری را تحت نظارت یک مدیر فروش قرار
دهند .عدم اطمینان در محیط فروش در رتبهبندی مؤلفهها در واحدهای فروش صنعت مبلمان در
جایگاه پنجم قرار دارد .با توجه به اینکه در صنعت مبلمان نوع مشتریان و سلیقة آنها و تعداد رقبا و
نوع فناوری مورد استفاده در تولید مبلمان بهسرعت در حال تغییر است و عدم اطمینان در محیط بازار
فروش و رقابت و فناوری انکارناپذیر و خارج از کنترل واحدهای فروش است به شرکتهای مبلمان
پیشنهاد میشود با ایجاد شرایط حمایتی و انگیزشی الزم برای فروشندگان کمک کنند تا مدیران بتوانند
نیروی فروش فعلی خود را ،که دانش و تجربة عمیقی در فروش مبلمان به دست آوردهاند ،حفظ کنند.
بدین طریق ،هزینههای ترک خدمت فروشندگان کاهش مییابد و همچنین هزینة کارآموزی فروشندگان
جدید به شرکتها تحمیل نمیشود .میزان وابستگی مدیر فروش به فروشنده در رتبهبندی مؤلفهها در
جایگاه ششم قرار دارد .بنابراین به واحدهای فروش صنعت مبلمان پیشنهاد میشود اختیارات بیشتری
را به کارکنان فروش تفویض کنند و مسئولیتهای کارکنان فروش در قبال دستیابی به اهداف واحد
فروش را شفافتر به اطالع آنها برسانند.
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