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Abstract
The purpose of this study is to present a conceptual model of sellers of sports goods. The
present research method is qualitative with a thematic analysis approach. The statistical
population of the study consists of experts in the field of sales and sales in Tehran. The
sampling method was purposeful. According to theoretical saturation researcher interviewed
11 people participated in this study. The results indicate the extraction of 4 criteria (customer
orientation, information knowledge, ethical behavior and personal characteristics) with 11
sub-criteria (Ethics-oriented, Trustworthiness, Honesty, Responsible, Open to criticism,
Accountability, Knowledge about product, Knowledge about customer, Harmony between
seller and product, Interested in sales and Communication). The findings of this article are
important for the sports retail industry, for renewing their sales and marketing strategies. In
general, it can be said that sellers have a very important role in retaining customers, sellers'
trust and honesty can cause a sense of loyalty and the intention to buy consumers again.
Also, the high ability of the seller and long-term communication with the customer brings a
competitive advantage for the store and the brand.
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چکیده
هدف این پژوهش ارائه مدل مفهومی شاخصهای فروشندگان کاالی ورزشی است .روش پژوهش حاضر کیفی با
رویکرد تحلیل مضمون میباشد .جامعه آماری پژوهش را کارشناسان حوزه فروش و فروشندگی در سطح شهر
تهران تشکیل دادهاند .روش نمونهگیری بهصورت هدفمند بود .با توجه به اشباع نظری محقق در مصاحبهها  11نفر
در این پژوهش مشارکت داشتند .نتایج حاکی از استخراج  4معیار (مشتریمداری ،دانش اطالعاتی ،رفتار اخالقی و
ویژگیهای شخصی) به همراه  11زیرمعیار (اخالقمداری ،قابل اعتمادبودن ،صادقبودن ،مسئولیتپذیر ،انتقادپذیر،
توانایی پاسخگویی ،دانش محصول ،دانش مشتری ،هارمونی فروشنده با محصول ،عالقهمند به فروش و ارتباطات)
بود .یافتههای این مقاله برای صنعت خردهفروشی ورزشی ،برای تجدید استراتژیهای فروش و بازاریابی آنها مهم
است .بهطورکلی میتوان گفت فروشندگان نقش بسیار مهمی در حفظ و نگهداری مشتریان دارند ،اعتماد و صداقت
فروشندگان سبب ایجاد حس وفاداری و قصد خرید دوباره مصرفکنندگان میشود .همچنین توانایی باالی فروشنده
و ارتباطات بلندمدت با مشتری مزیت رقابتی برای فروشگاه و برند را به همراه میآورد.
کلیدواژهها :محصوالت ورزشی ،شاخصهای فروشنده ،مشتریمداری ،رفتار اخالقی
استناد :صادقی بروجردی ،سعید و منصوری ،حسین ( .)1399ارائه مدلی مفهومی از شاخصهای کلیدی برای فروشندگان کاالهای ورزشی .مطالعات
رفتار مصرف کننده159-145 ،)1(7 ،
مطالعات رفتار مصرف کننده ،1399 ،دوره  ،7شماره  ،1صص 159-145
دریافت 1398/07/03 :پذیرش1399/01/26 :
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 .1مقدمه
یکی از عناصر کلیدی در ساخت روابط سودمند متقابل در فروشهای تجاری توانایی فروشندگان در برقراری
ارتباط خوب با مشتریان است ،شواهد روزافزونی وجود دارد مبنی بر اینکه عواملی مانند رفتار اخالقی ،ویژگیهای
شخصیتی و گوشدادن مؤثر بهطور خاص نقشی حیاتی در ارتباط موفق و درنهایت توسعة روابط کاری سالم ایفا
میکند ) .(Aggarwal, Castleberry, Ridnour, & Shepherd, 2005زمان ساخت روابط ،مهارتهای
شنیداری فروشنده ارتباط مثبتی با اعتماد به فروشنده و رضایت در روابط بین فروشنده و خریدار دارد )Drollinger,
 .(Comer & Warrington, 2006بنابراین نمیتوان از اهمیت نقش کارکنان فروش ،بازاریابی و کارکنانی که با
مشتریان در ارتباط مستقیم هستند ،چشمپوشی کرد ،چراکه رفتار شایستهای که نیروی فروش از خود نشان میدهند
عامل مهمی در موفقیت سازمانها است ) .(Adnan, Saher, Naureen, Qureshi, & Khan, 2013این درحالی
است که برخی از فروشندگان به دلیل فشارهای موجود ،غیراخالقی رفتار میکنند؛ دروغگویی ،اغراق دربارة مزایای
محصول ،تحمیل کاالهایی که مشتریان به آنها نیاز نداشتهاند ،دادن پاسخهای نادرست به مشتری و بهکارگیری
روشهای نادرست برای افزایش فروش محصوالت ،بخشی از این اقدامات غیراخالقی است ))Alrubaiee, 2012
که سبب میگردد شرکتها سودهای موثر را فدای سودهای مقطعی نمایند .بهطورکلی میتوان گفت که،
فروشندگان در شرایط و مواقع ذیل به اقدامات نامناسبی دست میزنند :نظارتی بر کار فروشندگان نباشد ،دربارهی
معیارهای رفتاری کارکنان هیچ بحثی مطرح نشده باشد؛ مواقعی که فروشنده ،مسئول بهدستآوردن درآمد سازمانی
است و فشار بسیاری روی فروشنده برای کسب پول وجود دارد و زمانیکه ارزیابی عملکرد فروشندگان بر اساس
اهداف کوتاهمدتی مانند میزان فروش باشد ).(Hazrati, et al, 2012
از سوی دیگر فعالیتهای نامناسب بازاریابها و فروشندگان هزینههای باالیی را برای سازمانها (Schwartz,
) 2001و همچنین اثرات نامطلوبی را روی عملکرد سازمان و شرکت دارد ) .(Cleek & Leonard, 1998بدین
لحاظ برای بازرسی این رفتارها ،تدوین معیارها و شاخصهایی برای فروشندگان از اهمیت باالیی برخوردار است که
مبتنی بر فرهنگهای جوامع ترسیم گردد .تنوع فرهنگی جوامع میتواند شاخصی برای نحوهی فروش و برخورد
فروشندگان با مشتریان باشد .زمانیکه این رفتارها به روشنی توضیح داده شود و در محیط کار به مرحلة اجرا درآید،
احتمال موفقیت فروشندگان و همانند آن کل سیستم افزایش پیدا میکند .وقتی برای پرسنل به خوبی توضیح داده
شود که تنها راه رسیدن به موفقیت پیروی از شاخصهای مطرحشده است ،فروشندگان از این معیارها پیروی
میکنند .افزون بر این برخی از تحقیقیات بر اهمیت معیارهای رفتاری در بازاریابی و فروش اشاره کردهاند و آن را
دربردارندهی مفاهیمی چون احترام ،شرافت ،صداقت ،مشتریمداری ،نتیجهمحوری ،خطرپذیری و عشق به خدمت
دانستهاند ) .(Kumar, 2017یکی دیگر از نکات مؤثر در این زمینه این است که فروشندگان باید دانش و اطالعات
درستی دربارة محصوالت داشته باشند و کسب رضایت مشتری از این طریق نیز یکی دیگر از معیارهای رفتاری
کارکنان فروش است ) .(Anthony & Ojo, 2015برخی از سازمانها و شرکتها آموزشهایی در این زمینه برای
فروشندگان خود فراهم کردهاند؛ این آموزشها دربارة مقایسهی محصوالت سازمان و رقیبان آن ،قیمت محصوالت
سازمان ،کیفیت و دانش فنی محصوالت است ) .(Seglund, 2012داشتن تخصصهای فنی و عزتنفس نیز از
جمله معیارهای نیروی فروش است) . (Anthony & Ojo, 2015; Adnan, 2013سازمانهای سوئدی ،خون
گرمی و استقبال گرم از مشتری را یکی از مهمترین معیارهای رفتاری کارکنان فروش میدانند )Svensson,
 .(Wood, Callaghan & Baath, 2004بهطورکلی میتوان گفت که شاخصهای رفتاری در سازمانها عمومآ با
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ویژگیهایی همچون خوشقولی و وفای عهد با مشتری ،حضور بهموقع در محل کار ،سرعت در انجام کار مشتریان،
حفظ کرامت مشتریان ،نداشتن تبلیغات گمراهکننده دربارة محصول و غیره تعریف میشوند )& Amir Kabiri
) .(Darouian, 2011لذا درصورتیکه فروشنده به درستی اطالعات را ارائه کند ،مشتری احساس راحتی بیشتری
نسبت به خدمات پیدا خواهد کرد و اعتماد و رضایت از طریق توصیههای صریح کالمی را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین ،واضح است که رفتار فروش ،هزینههای معاملهای را که ناشی از اطالعات نادرست است ،کاهش میدهد و
بنابراین تأثیر مثبتی بر رضایت مشتری میگذارد ) .(Lin, 2012بر این اساس کارمندان فروش و فروشندگان
فروشگاهها ،اصوآل دستیار و همکار مشتریان محسوب میشوند و در این فرایند ارتباطی ،چنین دادوستدی بسیار
مؤثر واقع شده است و اطالعات الزم مشتریان را رودررو به آنها منتقل میکند .پاسخهای کارکنان بهطور روشنی
بر مشتریان تاثیر بگذارد و رفتارهای شخصی مانند لبخندزدن یا دردسترس مشتریبودن موجب ایجاد احساس مثبت
در مشتریان میشود؛ اما حضورنداشتن فروشنده یا هنر بد فروشندگی ممکن است احساسات منفی ایجاد کند
) .(Mohan, Sivakumaran & Sharma, 2013محققان تاثیر مثبت رفتار فروشندگان بر عملکرد فروشگاه را به
شکل فراگیری پذیرفتهاند) . (Baker, Grewal, & Parasuraman, 1994; Yu & Bastin, 2010بنابراین
میتوان استنباط کرد که اگر کارکنان فروشگاه بهخوبی آموزش دیده باشند ،میتوانند باگفتوگوی معنادار و
قانعکننده بر رفتار خرید ناگهانی مصرفکنندگان تأثیرگذار باشند)Mansouri,) . (Badgaiyan & Verma, 2015
 )Modiri & Izadi, 2018نیز عنوان کردند که فروشندگان کاالی ورزشی با توجه به رکود اقتصادی در ایران
بیشتر به دنبال فروش کاالی خود هستند همچنین فروشندگان با مشتریان صادق نبوده و فقط به دنبال ترویج و
ارائه کاالی خود هستند که این عامل اعتمادنداشتن مصرفکنندگان به فروشندگان را در پی داشته است .بنابراین
می توان گفت که درک و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد موثر نیروی فروش یکی از اهداف پراهمیت مدیران
و محققان است .بر این اساس بحث فروش در حوزهی محصوالت ورزشی با توجه به نیازمندی باالی آن به شناخت
محصوالت و کاربردهای مناسب برای فعالیتهای ورزشی ،از دیگر کاالهای مصرفی به نوعی تخصصیتر شده و به
شناخت مناسب از محصول و کاراییهای آن در راستای فعالیت موردنظر در ورزش نیازمند است .بدین معنی که
یک فروشنده موفق باید از جوانب مختلف و بصورت کامالً تخصصی در حوزهی محصوالتی که ارائه میدهد (مانند
کاالهای تخصصی در رشتههای مختلف ورزشی) آگاهی داشته باشد تا بتواند به درستی و با راهنمایی مناسب
مشتری را به انتخاب کاالی مورد نیاز خود هدایت کند .شناخت این موارد الزمه ایجاد یک ارتباط موفق فروشنده –
مشتری است .لذا درک روشن و شناخت عواملی که زمینهساز ارتباطی موفق در این راستا باشد برای فروشندگان و
مشتریان این کاالها بسیار مهم و ضروری است که از این طریق هم به ترویج و فروش بیشتر و تخصصیتر در بازار
کاالهای ورزشی میانجامد و هم مشتریان با شناخت این حوزهی ارتباطی خود با فروشندهگان کاالهای ورزشی از
اصول ارتباطی اثرگذار در این زمینه آگاه خواهند شد.
 .2پیشینه پژوهش
) (Rahimi, et al, 2019در مطالعهای به بررسی الگوی پیامدهای رفتاری -عملکردی مهارت شنود نیروی فروش
پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد شنود نیروی فروش تأثیر مثبت و معنیداری بر متغیر رفتار فروش
انطباقی و همچنین عملکرد نیروی فروش دارد .متغیر رفتار فروش انطباقی نیز تأثیر مثبت و معنیداری بر عملکرد
نیروی فروش دارد و رفتار فروش انطباقی نقش میانجی جزئی را بین شنود نیروی فروش و عملکرد نیروی فروش
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دارد (fayyaziand Moddaresnia, 2017) .با بررسی و تدوین معیارهای اخالقی رفتاری نیروهای بازاریابی و
فروش در شرکت پخش قاسم پرداختند .نتایج آنها حاکی از این است که در زمینة گفتار به رعایت ادب گفتاری و
گشادهرویی ،در زمینة رفتار به داشتن صداقت ،درستکاری ،مراجعة مرتب به مشتری ،شناخت مشتری و آشنایی با
محصوالت سازمان و رقیبان و در زمینة پوشش به آراستگی ظاهری نیروی فروش در شرکت قاسم ایران ،توجه و
تأکید بیشتری میشود .همچنین ) (Singh & Das, 2013در نتایج پژوهش خود بیان کردند که رفتار فروش با
عملکرد فروشنده رابطة مثبت و معنیداری باهم دارند .به این صورت که رفتار فروش باعث شناخت بهتر مشتری
میشود و تجربة فروشنده را زیاد میکند و این باعث کاهش استرس شغلی ،کاهش ابهام شغلی و رضایت بیشتر
میشود و در نهایت فروشنده از شغل خود لذت بیشتری میبرد و عملکرد وی عالی میشودAbu ELSamen & ( .
 )Akroush, 2018در پژوهشی بر روی صنعت بیمه در کشور اردن به این نتیجه رسیدند که رفتار فروش و عملکرد
نیروی فروش با هم رابطة مثبت و معناداری دارند (Johlke, 2015) .در پژوهشی مطرح کرد که شنود فعال نیروی
فروش با افزایش عملکرد نیروی فروش رابطهی معنیداری دارد ،بدین معنی که هنگامی کارمندان با استفاده از
مهارت گوشدادن فعال در مذاکرههای بین خود و مشتریان در ایجاد درک مشتری و اعتماد وی نقش مهمی ایفا
کنند و درنهایت منجر به عملکرد مناسب و ایدهآل میشود .براساس یافتههای پژوهش )& Punwatkar
 )Verghese, 2014رفتار فروشنده نقش حیاتی در تصمیم خرید نهایی مصرفکنندگان ایفا میکند و جنبههای
رفتاری مانند توانایی گوشدادن و مهارتهای ارتباطی فروشنده بهطور قابلتوجهی خریداران را در رسیدن به
تصمیم خرید خود تحت تأثیر قرار داده در حالی که جنبههای دیگر رفتار مانند هوش هیجانی تأثیر قابلتوجهی در
خریداران نداشت .در همین راستا ) (Fagerstrøm, Pawar, Arar & Sigurðsson, 2018در پژوهشی به بررسی
تاثیر نسبی تصویر نمایه فروشندگان مرد و زن و عالمت چهره آن بر رفتار خریداران آپارتمان پرداختند .نتایج این
مطالعه نشان داد که تصویر نمایه فروشنده و شکل چهرهاش تاثیر زیادی بر احتمال خرید آپارتمان از جانب
خریداران دارد .همچنین در بعد مجازی نیز تصویر پروفایل فروشندگان و نحوهی تصویر آنها اثرات مثبت و منفی بر
رفتار خریداران داشته است .نتایج مطالعه ) (Tuan, 2015نیز مؤید این است که رفتار فروش اخالقی از طریق
متغیرهای اعتماد مشتری و تعهد مشتری بر وفاداری مشتریان تأثیرگذار است(Dai, Viken, Joo, & Bente,) .
 (2018در نتایج پژوهش خود سه عامل را در تصمیمگیری خریداران مؤثر میدانند که دو مورد آن شامل اعتبار و
شهرت فروشندگان و تصویری است که خریداران از فروشندگان دارند .فروشنده کاالی ورزشی افرادی هستند که
رفتار آنها در فروشگاهها تاثیر بسزایی در رفتار خرید مصرفکنندگان میگذارد .از آنجا که پژوهشی در رابطه با
فاکتورهای الزم در فروشندگان محصوالت ورزشی انجام نشده است و همچنین تحقیقات قبلی در دیگر صنایع
تاکید کردند که شاخصهای همچون اعتماد ،صداقت ،مشتریمداری و رفتار اخالقی از فاکتورهای اساسی
فروشندگان میباشند .اینکه ایا این شاخصها برای فروشندگان کاالی ورزشی نیز صدق میکند مسئلهای است که
تاکنون در تحقیقات مختلف بازاریابی ورزشی به آن اشاره نشده است .دلیل آن می تواند تفاوت خریداران ورزشی با
خریداران سایر کاالهای مصرفی باشد زیرا دانش و اگاهی مصرفکنندگان کاالی ورزشی باالست .در پژوهش
حاضر محققین با تاکید بر این بنا بر نیاز به شناخت مصرفکنندگان محصوالت ورزشی برای ارائه یک پکیچ کامل
فروشندگی برای نهادینهکردن این بخش از بازار مصرف به شناسایی این شاخصها از دیدگاه خبرگان حوزه فروش
پرداختهاند .تحقیقات گذشته با این وسعت و جامعیت به این مسئله نگاه نکردهاند و نگاهها نسبت به این موضوع
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باریکتر و کمعمقتر بوده است .بر این اساس با شاخصهای موجود میتوان امید داشت که بخصوص برندهای
معتبر از این پژوهش استفاده جامعی را ببرند.
 .3روششناسی
در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون برای شناسایی مضامین اصلی پژوهش کدگذاری صورت گرفت
و تمامی شاخصهایی که مرتبط با فروشنده کاالی ورزشی بود ،شناسایی و طبقهبندی شدند .روش پژوهش حاضر
از نوع تحقیقات کیفی بود .یکی از روشهای بسیار کارآمد تحلیل کیفی ،تحلیل مضمون است و در پژوهش حاضر
از روش الگوی مضامین به عنوان مبنای تحلیل استفاده شد .این روش برای شناسایی ،تحلیل و گزارشدادن
الگوهای (مضامین) موجود در دادهها (تعدادی مصاحبه یا یک متن) به کار میرود .مضمون ،مهمترین پاسخ و
معنای موجود در داده را در رابطه با سوال پژوهش نشان میدهد .این تحلیل برخالف سایر روشهای کیفی به یک
چارچوب نظری از پیش موجود متکی نیست .مضمون یا تِم مبین اطالعات مهمی درباره دادها و سواالت پژوهش
است و تاحدی ،معنی و مفهوم الگوی موجود در مجموعهای از دادها را نشان میدهد .بهطورکلی مضمون ،ویژگی
تکراری و متمایزی در متن است که به نظر پژوهشگر نشاندهنده درک و تجربه خاصی در رابطه با سواالت
پژوهش است .اگرچه قاعده مشخصی برای شناخت مضمون وجود ندارد ،اما اصول راهنمای متعددی وجود دارند که
میتوان از آنها برای شناخت مضامین بهره برد .مضمون تاحدی مبین تکرار است .لذا مسئلهای را که صرفا یک بار
در متن دادهها ظاهر می شود ،نمیتوان مضمون بهحساب آورد .از طرف دیگر اگر چه همپوشانی در میان مضامین
تاحدودی اجتنابناپذیر است اما مضمونها باید از یکدیگر متمایز باشند ) .(Braun,. and Clarke, 2006جامعه
آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان حوزه فروش و فروشندگی تشکیل دادند .روش نمونهگیری به صورت
هدفمند بود .با توجه به اشباع نظری محقق  11نفر در این پژوهش مشارکت داشتند .در پژوهش حاضر فرایند کیفی
با چندبار تکرار انجام گرفت .نخست متن هر مصاحبه را مطالعه کردیم تا درکی کلی از پاسخهای افراد بهدست
آوریم .کنار متن مطالعهشده حاشیهنویسی شد تا کدگذاری اولیه انجام شود .در این مرحله کدگذاری اولیه انجام شد.
سپس با استفاده از کدهای شناساییشده در مرحله اولیه به کدگذاری محوری پرداخته شد و درنهایت کدگذاری
گزینشی صورت گرفت (جدول .)1در این مرحله با استفاه از مبانی نظری به این موضوع پرداخته شد که آیا این
کدهای بهدستآمده ،شاخصهای فروشندگان کاالی ورزشی را پوشش میدهند؛ لذا برای حصول اطمینان از این
شرایط ،پاسخها دوباره خوانده شدند و در یک مقوله کلی قرار گرفت ،برای اطمینان از قرارگرفتن هر کد در مقوله
موردنظر نتایج شاخصهای بهدستآمده را برای افراد مصاحبهشونده ارسال کردیم تا از گروهبندی اطمینان حاصل
کنیم .بعد از این مراحل و اعالم نظر کارشناسان فروش مشخص شد یافتههای موردنظر توسط مشارکتکنندگان
بهخوبی منعکسکننده موضوع موردنظر است .جهت پایایی شاخصهای بهدستآمده مصاحبهها توسط دو کدگذار
خارج از پژوهش دوباره بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت که حاکی از اعتبار یافتهها در این بخش داشت .تحلیل
یافتههای پژوهش با استفاده از نرمافزار مکسکیودا1بود.
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 .4یافتههای پژوهش
مشارکتکنندگان در این پژوهش را  2زن و  9مرد به عنوان نماینده طیف گستردهای از افراد در حوزه فروش و
فروشندگی در مصاحبهها تشکیل داده بودند .موقعیت شغلی مشارکتکنندگان را کارشناسان فروش در فروشگاههای
پوشاک و تجهیزات ورزشی در سطح شهر تهران تشکیل داده بودند .سابقه افراد نیز بین  4تا 10سال تفاوت داشت.
سن مشارکتکنندگان از  28سال تا  41سال متفاوت بود .این افراد شاغل در بازار انتخاب شده بودند.
جدول ( .)1خالصهای از کدگذاری شاخصهای فروشندگان محصوالت ورزشی
تم اصلی

تم فرعی

مفاهیم اولیه
خوش اخالق و خوشرو
وجدان اخالقی

اخالقمداربودن فروشنده

رفتار منصفانه
مردمدار بودن
متانت در رفتار و گفتار
تواضع و فروتنی

رفتار اخالقی

رعایت انصاف در قیمتگذاری
صادقبودن فروشنده

صداقت در برخورد با مشتری
صداقت در فروش
خوشنامی فروشنده
قابل اعتماد بودن
عدم فریبکاری در فروش

قابل اعتمادبودن
فروشنده

رعایت حقوق مشتری
پاسخگوئی درست فروشنده
برندسازی شخصی
ثباتداشتن فروشنده
درصدد جبران اشتباهات و حذف آنها در
فرایند فروش (پیگیر شکایات)

مسئولیتپذیربودن
فروشنده

برنامه ریزی جهت دسترسی به اهداف
فروش
پایبندی به تعهدات
سازگاری و انعطافپذیری در ارائه خدمات

مشتریمداری

بهتر به مشتری
قراردادن خدمات مشتریان در اولویت
توانایی پاسخگویی

کمتر سخن بگوید و بیشتر بشنوند
گوشدادن به حرف مشتریان
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تم اصلی

تم فرعی

مفاهیم اولیه

فروشنده

پاسخگویی در مقابل سواالت مشتریان
توانایی پاسخگویی به اعتراضات مشتریان

انتقادپذیربودن فروشنده

صبوربودن
انتقادپذیربودن
منعطفبودن در فروش
اهمیتدادن به انتقادات مشتریان
شناخت محصوالت فروشگاه

دانش فروشنده درباره
محصول
دانش اطالعاتی

شناخت فیزیکی کاال
ارائه اطالعات فرعی به مشتری
شناخت برندهای ورزشی
توجیح مشتری از تفاوت قیمتها
شناخت شخصیت مشتری
متقاعدکردن مشتری

دانش فروشنده درباره
مشتری

خالق و نوآور در ارائه کاال به مشتری
توجه به فرهنگ منطقه
استفاده از رسانههای اجتماعی
توانایی مذاکره در فروش
پوشش مناسب محل کار
خوشلباس و جذاب

هارمونی فروشنده با
محصول

تطابق فروشنده با محصول
ظاهر فروشنده
استفاده از برند فروشگاه
تناسب اندام مناسب
عالقهمند به شغل فروشندگی

ویژگیهای شخصی
عالقهمند به فروش

اشتیاق و انگیزه
عالقهمند به کسب دانش و تخصص
دارای شخصیتی برونگرا
خودجوش و باانگیزه
مهارت در زبان انگلیسی

ارتباطات فروشنده

لحن و کالم گیرا
آشنایی با زبان بدن
دارای انرژی زیاد در حرفزدن
ارتباط چشمی با مشتری
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شکل ( .)1مدل مفهومی استخراجشده براساس دادههای کیفی

رعایت اخالق برای فروشندگان در درجه اول یک اصل و ضرورت است و استفاده از آن برای ارتباط و کسب
رضایت مصرفکنندگان از اهمیت باالیی برخوردار است .فروشندگان با وجدان اخالقی و برخورد مناسب به وظیفه
خود در فروشگاه اهمیت میدهند .فروشنده موفق دارای صداقت با مشتری در هنگام فروش محصوالت خود
می باشد .اکثر تحقیقات در حوزه فروش به این نکته اشاره کردند که صداقت و اعتماد هسته مرکزی رفتار اخالقی
در فروش هستند .فروشندگان با رفتار اخالقی مناسب برای مصرفکنندگان قابل اعتمادتر هستند زیرا نسبت به
تعهدات خود پایبند میباشند .در نهایت حلقه اخالقمداری ،صداقت و اعتماد به ایجاد روابط بلندمدت در بین
فروشنده و مصرفکننده منجر خواهد گردید .بهتر است فروشندگان رعایت اخالق را سرمایه اصلی و مهم خود
بدانند و باور داشته باشند که این یک اصل مهم موفقیت است.
فروشنده مسئولیتپذیر دربرابر کار و رفتار خود با مصرفکننده پاسخگو میباشد و مسئولیتپذیری را یک الزام برای
انجام مناسب همه فعالیتهایی که برعهدهگرفته است میداند ،فروشندهای که مسئولیت فروش را برعهده میگیرد،
توافق میکند که یکسری فعالیتها و کارها را انجام دهد؛ از جمله درصد جبران اشتباهات و حذف آنها در فرایند
فروش میباشد .برنامهریزی جهت دسترسی به اهداف فروش و پایبند به تعهدات است و خدمات به مشتریان را در
اولویت قرار میدهد .همچنین یک فروشنده بااخالق مسئولیت کارها و پاسخگویی دربرابر آنها را برعهده میگیرد.
شخصی که مسئولیتی را قبول میکند کارهای خود را بهموقع انجام میدهد .مسئولیتپذیربودن فروشنده یکی از
فاکتورهای مهم فروشندگان محسوب میشود.
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فروشندهای که عالقهمند به شغل خود باشد ،به دنبال کسب دانش و تخصص درباره محصوالت ارائهشده به
مشتریان میباشد و آموزشهای متناسب با شغل خود را فرا میگیرد ،به شغل فروشندگی عالقهمند است و اشتیاق و
انگیزه در کار خود دارد این عامل سبب میشود فروشندگان توانایی پاسخگویی به سواالت مشتریان را داشته باشند.
حلکردن مشکل مشتریان باعث میشود آنها قدردان فروشنده باشند ،از شما به خوبی یاد کنند و یاداوری و تکرار
این عامل خود نوعی حس وفاداری را در درازمدت در آنها ایجاد میکند .اگر فروشنده توانایی پاسخگویی به سواالت
مشتری را نداشته باشد ،فرایند فروش متوقف میشود ،اعتبار فروشنده و فروشگاه را زیر سوال میبرد و عدم اعتماد
مصرفکننده نسبت به فروشنده و شرکت را به بار میآورد .فروشنده عالقهمند نسبت به فعالیتهای خود
مسئولیتپذیر است و دارای شخصیت برونگرا میباشد که این عامل سبب میشود انتقاد مشتریان را بپذیرد و درصدد
رفع آنها باشد.
فروشنده باید توانایی ایجاد درک مشتریان را هنگام خرید داشته باشد و این حس را به آنها القا کند که اجناس
خریداریشده بهترین انتخاب برای رفع نیاز آنها میباشد .ارتباطات فروشنده به فاکتورهایی همچون
خوشصحبتکردن ،ارتباط چشمی مناسب ،برای نزدیکشدن با مشتری بهطوریکه متوجه شود از دیدن او
خوشحالید و آشنایی با زبان بدن را در خود برای ارتباط بهتر و موفقتر پرورش دهد زیرا ارتباط بهتر سبب
پاسخگویی مناسبتر و درنهایت فرایند فروش را برای فروشنده به بار میآورد .در نهایت فروشندهای که توانایی
پاسخگویی به سواالت مشتریان را داشته باشد میتواند در حرفه و شغل خود موفق باشد .دانش درباره مشتری
میتواند به عنوان تعدیلکننده این رابطه نقش ایفا کند .توانایی باالی پاسخگوی به سواالت در کنار شناخت
شخصیت مشتریان ،توجه به فرهنگ منطقه ،توانایی مذاکره در فروش و خالقیت و نوآوری در ارائه کاال میتواند
موفقیت فروشندگان را افزایش دهد و وفاداری مشتریان به شرکت یا فروشنده را در درازمدت به ارمغان آورد.
 .5بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر شناسایی و استخراج شاخصهای فروشندگان کاالی ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون بود.
محققان با استفاده از روش کیفی و مصاحبه از کارشناسان حوزه فروش در بازار شاخصهای اصلی را استخراج
کردند .از جمله شاخصهای استخراجشده از دادههای کیفی شاخص مشتریمداری بود .این یافته حاکی از این
است که مشتریمداری میتواند یک مبنای اساسی برای رضایت مشتری باشد و شاخص و موضوعی مهم در
استفاده از خدمات و کاالهای یک فروشگاه نیز مطرح باشد .چون دانش ،نگرش و عالیق مشتری نسبت به
کاالهای ورزشی متفاوت از دیگر خریداران است و نگهداری و جذب آنان به مراتب مشکلتر است .نتایج
بهدستآمده از این بخش با پژوهش ) (fayyazi and Moddaresnia, 2017نیز همخوانی دارد .در این بین
مشتریمداری خود متشکل از مضامین پایهای است که در مجموع ما آن را در غالب مضمون مشتریمداری بیان
میکنیم .انتقادپذیری :انتقاد و انتقادپذیری در سطوح مختلف کاری در کاالهای ورزشی به دلیل شناخت و اگاهی
مشتری دیده میشود و باید با نگاهی مثبت و در راستای موفقیت از آنها استفاده کرد .در بحث فروش نیز
فروشندگان باید برای انتقادات مشتریان اهمیت قائل شده و به آنها گوش دهند و در برخورد با مشتری منعطف بوده
و در ارائهی خدمات به آنها صبور باشند تا مشتری از نحوهی خدماتدهی رضایت کامل را داشته و به طبع ،مجددآ
نیز از خدمات آن فروشگاه استفاده نماید .مسئولیتپذیری :مسئولیتپذیری از عوامل مهم در بحث ارائه خدمات
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به مشتری قرار دارد و زمانیکه فروشندگان به تعهدات خود در قبال مشتریان پایبند باشند و در مواقع لزوم به جبران
اشتباهات خود بپردازند و آنها را در برخورد با مشتریان حذف کنند و همچنین در پی برنامهریزی در راستای اهداف
فروش باشند ،مشتریان نیز از نوع مسئولیتپذیری آنها رضایت خواهند داشت .از سوی دیگر در خصوص
مسئولیتپذیری فروشندگان ،قراردادن ارائه خدمات به مشتریان در اولویت اول ،برای مشتریان بسیار با اهمیت است
که فروشندگان نباید از آن چشمپوشی کنند .توانایی پاسخگویی :یکی دیگر از معیارهای مشتریمداری است
که در ارتباطات فروشندگان و مشتری باید به آن توجه صورت گیرد .یک فروشنده خوب در واقع باید یک شنوندهی
خوب باشد و به حرفهای مشتری گوش دهد تا بتواند با پاسخگویی مناسب مشتری را در خرید و استفاده از
محصوالت و خدمات فروشگاه بهطور مناسب راهنمایی کند .فروشندگان باید از خصوصیت پاسخگویی به اعتراضات
و انتقادات مشتریان نیز برخوردار باشند تا بتوانند با متقاعدکردن مشتریان و پاسخ مناسب به آنها رضایتخاطر آنها
را بهطورکامل جلب کنند .در مورد اهمیت مشتریمداری و معیارهای آن نتایج بهدستآمده با پژوهشهای )Abu
 (ELSamen, A., & Akroush, 2018; Rahimi, et al, 2019همخوانی داشت.
معیار دیگر فروشندگان کاالهای ورزشی دانش اطالعاتی میباشد؛ دانش به عنوان اساس و مبنای توانایی ارائه
خدمات بهتر در تمامی سطوح مختلف کاری میتواند مطرح باشد .حال در خصوص فروشندگان و ارائهدهندگان
خدمات و کاالهای ورزشی نیز این مهم میتواند با استقبال بهتر و مناسبتر از جانب مشتریان همراه باشد .دانش
اطالعاتی در دو معیار دانش درباره مشتریان و دانش دربارهی محصول مطرح بود .دانش دربارهی محصول:
زمانی که از دانش دربارهی محصول توسط فروشندگان حرف میزنیم ،منظور دانشی است که مشتریان را بهدرستی
و با توانایی و شناخت کامل از محصوالت و کاالهای فروشگاه آگاه میکند .لذا شناخت محصوالت ورزشی و تنوع
انها یا در واقع علم و دانش نسبت به محصوالت و هم شناخت فیزیکی آنها در فروش امری بسیار مهم و دارای
اهمیت است .زمانی که فروشنده بتواند اطالعاتی فرعی اما در رابطه با محصول به مشتریان ارائه کند و از برندها و
نامهای تجاری فعال در حوزهی آن محصول دانش کافی داشته باشد ،طبیعتآ توانایی متقاعدکردن بیشتری برای
مشتریان و ارائه خدمات بهتر به آنها را دارد .دانش اطالعاتی دانش دربارهی مشتری :توجه به این نکته مهم
است که فروشنده بدون شناخت نسبت به شخصیت مشتری نمیتواند در ارائهی خدمات مناسب به او موفق باشد و
این لزوم توجه به دانش دربارهی مشتری را بیش از پیش روشن خواهد کرد .زمانی که فروشنده دانشی از مشتری و
عالئق و سلیقهی او نداشته باشد در متقاعدکردن او در ارائه نوع خاصی کاال دچار مشکل خواهد شد .بنابراین
زمانیکه از دانش دربارهی مشتری صحبت میشود بدین معناست که فروشنده باید از خالقیت و نوآوری در ارائه
کاال به مشتری و همچنین توانایی باالیی در مذاکره با مشتری برخوردار باشد تا بتواند به اهدافی که درنظر دارد و
همان فروش بیشتر و بهتر کاالها و خدمات فروشگاه است ،دست پیدا کند .توجه به این نکته ضروری است که
دانش فروشنده باید دانشی توأم با صداقت و درستی و همچنین بر اساس واقعیتهای موجود باشد که به این موارد
در شاخصهای دیگر نیز پرداخته میشود .همچنین نتایج بهدستآمده در این بخش نیز با پژوهش )& fayyazi
 )Moddaresnia, 2017همخوان بود که شناخت مشتری و آشنایی او با محصوالت سازمان را از موارد مهم در
خصوص معیارهای نیروهای بازاریابی میدانند .بنابراین شناخت ،دانش ،علم و آگاهی نسبت به محصول و مشتریان
آن محصول می تواند فروشندگان را در ارائه خدماتی مناسب به مشتریان کمک کند تا با تلفیق تواناییهای خود در
خصوص کاالها و خدمات فروشگاهای ورزشی بتواند بهدرستی و براساس نیاز مشتریان به ارائه خدمات به آنها
بپردازد.
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شاخص استخراجشده دیگر فروشندگان کاالهای ورزشی رفتار اخالقی بود؛ رفتار اخالقی و رعایت اخالق در
فروش از جانب فروشندگان با توجه به شرایط کنونی بازار و استفاده از تمام ترفندها برای افزایش فروش ،میتواند
به عنوان مبنایی اساسی در فروش که از اهمیت باالیی در نزد مشتریان برخوردار است ،مطرح و مورد توجه
فروشندگان قرار گیرد .در زمینهی رفتار اخالقی و عادالنه با مشتریان میتوان گفت که هرچه برخورد مناسب با
مشتریان ،اعتقاد به داشتن رفتاری یکسان با آنها و رعایت حق و حقوق آنها از طرف فروشندگان رعایت گردد،
میزان استفاده مشتریان نیز از کاالها و خدمات آن فروشگاه افزایش مییابد .رفتار اخالقی فروشندگان با توجه به
نتایج بهدستآمده در سه معیار صادقبودن ،اخالقمداری و قابلیت اعتماد فروشندگان مطرح بود .صادقبودن
فروشندگان :مشتریان محصوالت ورزشی با توجه به اینکه آشنایی باالیی با محصوالت و برندهای ورزشی دارند،
از این مساله برای اعتماد یا عدم اعتمادسازی زودتر استفاده میکنند .صادقبودن در تمامی جوانب فروش از انصاف
در قیمت تا خوشنامی فروشنده را شامل میشود .لذا فروشندگان باید در برخورد با مشتریان صداقت داشته باشند و
در تمامی مراحل فروش از جمله قیمت ،معرفی محصول ،کیفیت محصول و تنوع محصوالت با صداقت کامل با
مشتریان برخورد کنند .به عنوان مثال در بعضی مواقع شاهد برخورد دوگانه فروشندگان در ارائه محصول به مشتری
هستیم که فروشندگان از ارائهی رنگبندی کامل کاالها به مشتریان خودداری میکنند یا سعی در فروش کاالهای
تقلبی بهجای محصول اصلی به مشتریان دارند .بنابراین اینگونه رفتارهای نامناسب چیزی جز بیاعتمادی و شکست
را برای فروشندگان بههمراه ندارد .اخالقمداری فروشندگان :اخالق خوب و خوشرو و خوشبرخوردبودن
فروشندگان می تواند در این ارتباط دوطرفه مؤثر باشد و با رفتار منصفانه از جانب فروشندگان به اعتمادی از جانب
مشتری می انجامد که برای فروشگاه و ارتباطات آن با مشتریان بسیار مؤثر است .از جوانب دیگر اخالقمداری
فروشندگان میتوان به مردمداربودن و متانت و تواضع در رفتار و گفتار آنها اشاره کرد که این موارد بااهمیتی که
برای مشتریان در هنگام انتخاب فروشگاههای کاالها و خدمات ورزشی دارد ،باعث انتخاب فروشگاهی خواهد شد
که فروشندگان آن در ارتباطات خود از چنین ویژگیهایی برخوردار هستند .قابلیت اعتماد در فروشندگان:
قابل اعتمادبودن یک فروشگاه ،یک فروشنده و یک سازمان ،اعتماد طرف مقابل آنها یعنی مشتریان را بههمراه
خواهد داشت .بنابراین توجه به این مهم در ارتباطات بین فروشنده و مشتریان باید از جانب فروشندگان کامآل
رعایت شده و مورد توجه قرار گیرد .فروشندگان باید از فریبکاری و دروغ در ارتباطات خود پرهیز کنند و در این
ارتباط به حقوق مشتری و رعایت آن احترام بگذارند .پاسخگویی درست فروشنده و ثباتداشتن او در آن فروشگاه
خواهناخواه اعتمادی را در مشتریان شکل خواهد داد که میتواند بهعنوان پشتوانهای برای مشتریان مطرح و مورد
توجه باشد .چراکه خریداران ورزشی بیشتر مستمر هستند نه خریداران تفریحی یا تفننی .همچنین در این خصوص
فروشندگان نیز با رعایت این چارچوبها و عوامل ،یک برندسازی شخصی در حوزهی فروش محصوالت برای خود
ایجاد خواهند کرد که از اهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود .نتایج بهدستآمده از سایر پژوهشهای صورتگرفته در
این زمینه نیز بر اهمیت رفتار اخالقی در فروش تأکید داشتهاند )Fayyazi & Moddaresnia, 2017; Tuan,
).2015; Dai, et al, 2018
درنهایت شاخص استخراجشده دیگر ویژگیهای شخصی فروشندگان بود .ویژگیهای شخصی مجموعهای
از ویژگی های شخص فروشنده است که در ارائه خدمات و فروش بیشتر و بهتر به مشتریان به او کمک خواهد کرد
و مشتری از این خصوصیات در وجود فروشنده استقبال بیشتری میکند .ویژگیهای شخصی فروشنده نیز همانند
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سایر شاخصهای دیگر از معیارهایی مانند هارمونی فروشنده با محصول ،ارتباطات و عالقهمندی به فروش تشکیل
شده است .هارمونی فروشنده با محصول :تطابق فروشنده با محصول بدین معناست که فروشنده با محصول و
خدماتی که ارائه میکند هماهنگی و تناسب داشته باشد .یک فروشندهی کاالی ورزشی باید از پوشش مناسب و
جذاب در محل کار خود استفاده کند و در واقع بین او و محصولی که عرضه میکند تطابق وجود داشته باشد .در
یک فروشگاه کاالی ورزشی اکثر مشتریان انتظار فروشندهای را دارند که خود از ظاهر مناسب و تناسب اندام
برخوردار باشد و این موارد بهعنوان ویژگیهای یک فروشنده که هارمونی مناسبی با محصول دارد ،مورد توجه
است .همچنین در چنین فروشگاهی فروشنده باید از برند و محصولی که در فروشگاه خود عرضه میکند ،استفاده
کند تا از این طریق و با استفاده از مجموع این عوامل بین فروشنده با محصول هارمونی یا تناسب و هماهنگی
شکل گیرد .ارتباطات فروشنده :ارتباطات مجموعهای از رفتارهایی است که فروشنده در مکان فروش
محصوالت آنها برای ارائه خدمات مناسبتر به مشتریان استفاده میکند .از موارد بسیار مهم در حوزهی ارتباطات
فروشندگان ،مهارت در زبان انگلیسی است ،این مهم فروشنده را در ارتباط با مشتریان خارجی کمک خواهد کرد و
از این طریق بدون مشکل ارتباطی به ارائه خدمات به آنها نیز خواهد پرداخت .همچنین داشتن لحن و کالم گیرا
در ارتباط با مشتریان بسیار مهم است و از این طریق میتوان به راحتی با مشتری ارتباط برقرار کرد و مشتری نیز
خواسته و کاالی مورد نظر خود را به نحو مطلوبتری انتخاب میکند .اگر فروشنده نتواند با لحن و صحبت
مشخص با مشتری ارتباط برقرار کند ،طبیعتآ نمیتواند او را در انتخاب کاال و محصولی که میخواهد نیز راهنمایی
کند .بنابراین لحن و کالم گیرا ،استفاده از زبان بدن و ارتباط چشمی در شرایط مناسب از مواردی هستند که باید در
شخصیت یک فروشنده وجود داشته باشد .نکتهی دیگری که در این زمینه مهم است باانرژی حرفزدن فروشنده
است؛ تصور کنیم که در هنگام خرید از یک فروشگاه ورزشی فروشنده با حالتی کسل و بدون انرژی در مقابل شما
قرار گیرد ،طبیعتآ اولین واکنش شما به این شخص این است که از او خرید نکنید و چنین شخصی را بهعنوان کسی
که راهنمای خرید شما باشد ،نمیپذیرید .عالقهمندی به فروش :یک فروشندهی خوب کاالی ورزشی به شغل
خود عالقه دارد و با اشتیاق و انگیزه به شغل خود نگاه میکند .چنین شخصی عالقهمند به کسب دانش و تخصص
در حوزهی محصوالت و کاالها و همچنین دانش در حوزهی علم فروش محصوالت بهصورت خودجوش و باانگیزه
است .همچنین از ویژگیهای مؤثر در این حوزه برای یک فروشنده برونگرایی شخصیت اوست تا از این طریق و
تالش برای دانش بیشتر و ارتباطات بهتر با محیط بیرونی به آنچه که باید و برای یک فروشندهی موفق الزم است،
دست پیدا کند .نتایج بهدستآمده از این بخش نیز با پژوهشهای )& Fagerstrøm, et al, 2018; Punwatkar
 (Verghese, 2014; fayyazi and Moddaresnia, 2017همخوانی داشت.
محققین در این پژوهش بر این نکته تاکید کردند تا با ارائه یک پکیچ برای فروشنده ورزشی برای استخدام توسط
مدیران فروش در راستای انتخاب فروشندگان فروشگاههای ورزشی موردتوجه و اقبال بیشتری قرار گیرد؛
همانطورکه) (Boles, Brashear, Bellenger & Barksdale, 2004اشاره کردند فروشندگان نقش بسیار مهمی
در توسعه ،حفظ و نگهداری مشتریان از طریق بهبود رضایت مشتریان ،ایجاد تعهد و اعتماد در آنها و درنهایت
ایجاد مشتریان وفادار بازی میکنند .توانایی باالی فروشنده و ارتباطات بلندمدت با مشتری مزیت رقابتی برای
فروشگاه و برند را بههمراه میآورد ) (Plank & Reid, 1994محققین حوزه رفتار مصرفکننده اکثرا بر این امر
توافق نظر دارند که مواظب مشتریان خود باشید ،زیرا اگر چنین نکنید ،شخص دیگری این کار را انجام خواهد داد.
همین جمله کوتاه اهمیت و نقش فروشنده را نمایانتر کرده است .چرا که فروشنده یک برند و یا یک کاالی خاص
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رابط ب ین برند و مشتریان یا فروشگاه و مشتریان است و این موضوع بسیار مهم است که بتواند در این ارتباطها
 تحلیل ما از این موضوع ما را به چهار شاخص.آن گونه که شایسته فروشگاه و مشتری است با او ارتباط برقرار کند
 حال مدیران و مسئوالن فروشگاههای ورزشی میتوانند با اهمیت،مهم و ضروری در ارتباط با فروشندگان رساند
 زیرا که،بیشتری به امر فروش و شخص فروشندهی کاالهای خود با دقت بیشتری فروشندگان را انتخاب کنند
تفاوت آشکار خریداران ورزشی با دیگر خریداران این مفهوم را بیشتر توسعه میدهد که نیاز به فروشندگان خاص
دارد که تا حد ممکن مجموعهای از این شاخصها را داشته باشد تا با بهکارگیری مناسب آنها در ارتباط با مشتریان
 رضایتخاطر و،که از اهمیت زیادی برای هر فروشگاه ورزشی برخوردار هستند بتوانند زمینههای قصد خرید مجدد
.وفاداری آنها به فروشگاه را به نحو مطلوبی جلب و فراهم نمایند
منابع فارسی
. برداشتهای اخالق حرفهای مدیران در کسبوکارهای کوچک و متوسط.)1390(  سهیال، علیرضا و داروئیان،امیرکبیری
.94-85 ،)1(6 ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوری
. الگوی پیامدهای رفتاری عملکردی مهارت شنود نیروی فروش.)1397(  آرزو، عبدالهادی و قنوات، فرجاهلل؛ درزیان،رحیمی
.44-27 ،)4(8 ،فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین
:رفتاری نیروهای بازاریابی و فروش؛ مکان مطالعه- تدوین معیارهای اخالقی.)1396(  سیدمحمد، مرجان و مدرسنیا،فیاضی
.140-125 ،)3(7 ،شرکت پخش قاسم ایران
 تأثیر شاخص های فروش شخصی بر رفتار خرید مصرفکنندگان.)1397(  بهزاد، حسین؛ مدیری؛ ماهرخ و ایزدی،منصوری
.204-183 ،)49(10 ، مطالعات مدیریت ورزشی.جوان
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