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چکیده 
ــا  ــام ب ــگاه گاز ای ــروش در پاالیش ــگ ف ــدل فرهن ــی م ــدف طراح ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
رویکــرد تئــوری داده بنیــاد و بــا روش گرانددتئــوری سیســتماتیک انجــام شــد. نمونه گیــری 
ــای  ــر مبن ــه ب ــت  ک ــورت گرف ــي ص ــد و گلوله  برف ــک هدفمن ــا تکنی ــری و ب ــه روش نظ ب
ــا خبــرگان و متخصصــان فرهنــگ فــروش انجــام شــد. بــرای گــردآوری  آن18  مصاحبــه ب
اطاعــات از مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته اســتفاده گردیــد. نتایــج داده هــای بــه دســت آمــده 
از مصاحبه هــا طــي فرآینــد کدگــذاری بــاز، محــوری و انتخابــي، بــه ایجــاد نظریــۀ داده بنیــاد 
ــی  ــرایط عل ــه ش ــان داد ک ــش نش ــج پژوه ــد. نتای ــر ش ــروش منج ــگ ف ــوزۀ فرهن در ح
)برنامه ریـــی توســعۀ فــردی، ویژگیهــای فــردی کارکنــان، زیرســاخت مطلــوب، ویژگیهــای 
ســازمانی و محیــط ســازمانی(، باعــث ایجــاد مقوله محــوری فرهنــگ فــروش )در اولویــت 
بــودن مشــتری، کار تیمــی، هویت بخشــی، حمایــت مدیریــت، قابلیــت اطمینــان، باورپذیــری، 
ــروش و  ــی یکپارچه ســازی ف ــای پژوهــش، یعن ارزشــمندی ســودآوری( می شــود. راهبرده
بازاریابــی بــه ایجــاد پیامدهــا در ســطح واحــد/ فــردی، در ســطح شــرکت، در ســطح صنعــت 
ــی،  ــه ای )فرهنــگ مل ــی منجــر می گــردد. تحقــق راهبردهــا در شــرایط زمین و در ســطح مل
جــو صنعــت و وضعیــت اقتصــادی( امکان پذیــر اســت. عــاوه بــر ایــن شــرایط مداخله گــر، 
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مقدمه
ســازمان ها همیشــه بــه دنبــال تشــخیص، بــه دســت آوردن منابــع و ایجــاد مـیــت 
رقابتــی پایــدار هســتند. جــو و فرهنــگ ســازمانی، منابــع کلیــدی ایجــاد ارزش 
بــه شــمار می رونــد )فیشــمن1، 1998: 433؛ مکنـــی و کمپانــی2، 2015: 140( و 
تأثیــر آنهــا بــر عملکــرد فیـیکــی بــه خوبــی در رشــته های مختلــف ثبــت شــده 
ــکاران، 2018:  ــون4 و هم ــکاران، 2013: 362؛ گوستافس ــنایدر3 و هم ــت )ش اس
ــه  ــت ک ــترک اس ــتنباط و درک مش ــتمی از اس ــازمانی سیس ــگ س 165(. فرهن
اعضــای یــک ســازمان یــا نهــاد نســبت بــه آن ســازمان دارنــد و همیــن ویژگــی 
ــه  ــت ک ــوع اینجاس ــود. موض ــر می ش ــازمان از یکدیگ ــک دو س ــب تفکی موج
اعضــای فــروش نیـــ فرهنــگ خــاص خــود را دارنــد کــه بــرای بهبــود وضعیــت 
فــروش و درنتیجــه بهبــود شــرایط کل ســازمان بایــد ایــن فرهنــگ را مدیریــت 
کــرد )ندیمــی و همــکاران، 1392: 49(. فرهنگ را ميتوان سیستم تفسیری تلقي 
کرد که با استفاده از آن فعالیتها معنادار می شــوند. فرهنگ همانند ماهي و آب 
است؛ آب ماهي را فراگرفته است؛ اما ماهي از وجود آن اطاع ندارد، مگر اینکه 
ماهي را از آب خارج کننــد، تا نقش و اهمیت آب را درک کند )سیدجوادین و 
ــه  اسفیداني، 1393: 230(. یکــی از کاربردهــای جدیــد فرهنــگ ســازمانی کــه ب
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــی م ــروش و بازاریاب ــت ف ــات مدیری ــی در ادبی تازگ
اســت، مقولــۀ فرهنــگ فــروش اســت. مدیــران فــروش غالبــًا موفقیــت ســازمان 
ــور،  ــد )رحیم پ ــروش می دانن ــروزی در ف ــرای پی خــود را در داشــتن فرهنگــی ب
1395: 20(؛ درنتیجــه می تــوان ادعــا کــرد کــه فرهنــگ ســازمانی در هــر ســازمان 
و شــرکتی نقــش بســـایی در میـــان فــروش و موفقیــت بازاریابــی آن شــرکت و 
ــه  ــۀ رشــد رو ب ــا، یــک فرهنــگ فــروش، جنب ســازمان دارد. در مفهوم ســازی م
رشــد شــرکت مبتنــی بــر بــازار اســت. بــا توجــه بــه عناصــر دیگــر جهت گیــری 
بــازار، ایــن رشــد از طریــق تمرکـــ مشــتری بــه وجــود می آیــد کــه در آن روابــط 
ــوند.  ــاخته می ش ــی س ــد و فعل ــتریان جدی ــرای مش ــاد ارزش ب ــق ایج از طری
انتظــار مــی رود همــۀ کارکنــان در ایجــاد ایــن ارزش مشــتری یــا فراینــد فــروش 
شــرکت کننــد )ریــدل هابــر5، 1998: 20-21(؛ بنابرایــن فرهنــگ فروشــی را بــه 
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عنــوان یــک جنبــۀ رشــدمحور جهت گیــری بــازار تعریــف می کنیــم کــه انتظــار 
ــه  ــا شــرکت فعاالن ــرای مشــتری ها ب ــه ایجــاد ارزش ب ــان ب مــی رود همــۀ کارکن
در رونــد فــروش کمــک کننــد. در یــک فرهنــگ فــروش، رونــد فــروش بســیار 
ــکاران،  ــور1 و هم ــد )ریدن ــل می کن ــرکت عم ــر ش ــمند اســت و در سراس ارزش
2001: 247(. بــر همیــن اســاس زمانــی کــه فرهنــگ یــک ســازمان بــر فــروش و 
ارتقــای میـــان فــروش اســتوار باشــد، کلیــۀ اجـــا و نهادهــا و الیه هــای ســازمانی 
ــه  ــتیابی ب ــاش خــود را در جهــت دس ـــ می شــوند و ت ــن هــدف متمرک ــر ای ب
ــۀ  ــه الی ــاین2 )1992( س ــد. ش ــه کار می گیرن ــازمان ب ــتراتژیک س ــداف اس اه
ــد؛ از جملــه مفروضــات اساســی،  مختلــف فرهنــگ ســازمانی را تشــریح می کن
ارزش هــای محــرک و مظاهــر فرهنــگ ســازمانی کــه بــر ابعــاد فرهنگــی به ویــژه 
ــر از  ــه درک عمیق ت ــر ب ــن ام ــرا ای ــت؛ زی ــد اس ــازار مفی ــری ب ــرای جهت گی ب
ــان  ــار و نگــرش کارکن ــر رفت ــرا ب ــگ بازارگ ــک فرهن ــه عناصــر ی اینکــه چگون
ــه  ــه ب ــا توج ــارل3، 2005: 263(. ب ــود )ف ــر می ش ــذارد، منج ــر می گ ــرد تأثی ف
ــی  ــی حیات ــروش عامل ــگ ف ــه فرهن ــازمان و اینک ــروش در س ــدی ف نقش کلی
در موفقیــت ســازمان اســت و باعــث مـیــت رقابتــی و چشــم انداز مشــترک در 
ــن  ــروش در ای ــگ ف ــۀ فرهن ــه مقول ــه ب ــود، توج ــروش می ش ــان ف ــان کارکن می
ــدار می شــود. شــرکت پاالیــش گاز ایــام  ــه مـیــت رقابتــی پای ــه، منجــر ب زمین
یکــی از شــرکت های فعــال و کارآمــد در حــوزۀ محصــوالت پتروشــیمی اســت. 
ــرکت نســبت  ــن ش ــدی ای ــرد تولی ــه محصــول گوگ ــد ک ــواهد نشــان می ده ش
ــا  ــت را دارد؛ ام ــن کیفی ــوزه باالتری ــن ح ــال در ای ــب فع ــرکت های رقی ــه ش ب
در حــوزۀ فــروش محصــول نســبت بــه رقبــای خــود در بــازار توفیــق چندانــی 
نداشــته اســت. بررســی های صورت گرفتــه در حــوزۀ فــروش ســازمان ها نشــان 
ــروش  ــوزۀ ف ــی در ح ــا ناکام ــوق ی ــل نف ــن عل ــی از اصلی تری ــه یک ــد ک می ده
ــر  ــه صــورت دقیق ت در شــرکت های پاالیــش گاز مســئلۀ فرهنــگ ســازمانی و ب
ــۀ اجـــا و  ــده رویکــرد کلی ــروش در بردارن ــگ ف ــروش اســت. فرهن ــگ ف فرهن
ــروش خــود  ــک شــرکت در ف ــس اگــر ی عناصــر حاضــر در شــرکت اســت؛ پ
ــوان نتیجه گیــری گرفــت کــه فرهنــگ فــروش در  دچــار مشــکاتی اســت می ت
ــن اســت  ــون ســؤال ای ــی پیاده ســازی نشــده  اســت. اکن ــه خوب ــن ســازمان ب ای
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کــه چــه عواملــی در موفقیــت ایــن شــرکت  دخیــل اســت؟ بنابرایــن لـــوم ایجــاد 
ــش  ــش از پی ــت و گاز بی ــت نف ــروش در صنع ــگ ف ــرای فرهن ــی ب چهارچوب
نمایــان اســت و بــه ایــن مقولــه کمتــر توجــه شــده اســت. مســئلۀ دیگــر ایــن 
اســت کــه بــا توجــه بــه ویژگی هــای متمایـکننــده در بازارهــای پیــش رو، مــدل 
ــدی  ــا دی ــن مســئله ب ــه ای ــد ب ــن رو بای ــه اســت؟ از ای ــروش چگون ــگ ف فرهن
ــای  ــن موضــوع را از جنبه ه ــن ای ــل بنیادی ــوان دالی ــا بت ــگاه شــود ت ــر ن کلی نگ
مختلــف شناســایی و رتبه بنــدی کــرد؛ لــذا در ایــن پژوهــش از تئــوری داده بنیــاد 
اســتفاده شــد. پژوهــش حاضــر تــاش دارد الگویــی را در صنعــت نفــت و گاز 
ــرکت های  ــرای ش ــی ب ــۀ راه ــا نقش ــد ت ــرار ده ــون ق ــورد آزم ــد و م ــق کن خل

فعــال در ایــن حــوزه باشــد. 

 مبانی نظری پژوهش

فرهنــگ ســازمانی موضوعــی اســت کــه به تازگــی بــه دانــش مدیریــت و قلمــرو 
رفتــار ســازمانی راه یافتــه اســت. فرهنــگ از دیربــاز بــرای شــرح کیفیــت زندگــی 
جامعــۀ انســانی بــه کار بــرده شــده اســت؛ ولــی دربــارۀ فرهنــگ ســازمانی و آنچه 
ــه شــده  ــر ســخن گفت ــان در ســازمان اســت کمت ــار مردم ــه کار و رفت ــوط ب مرب

اســت )کنیــن1 و همــکاران، 2020: 500(.

ــد آمــده اســت  ــازه پدی     از ترکیــب دو واژۀ فرهنــگ و ســازمان، اندیشــه ای ت
کــه هیچ یــک از آن دو واژه بــه تنهایــی ایــن اندیشــه را در بــر ندارنــد. ســازمان 
ــه  ــگ ن ــر فرهن ــه عناص ــی ک ــت؛ در حال ــت اس ــم و تربی ــرای نظ ــتعاره ای ب اس
منظــم هســتند و نــه بــا نظــم. فرهنــگ کمــک می کنــد تــا دربــارۀ چیـــی جــدای 
از مســائل فنــی در ســازمان ســخن گفتــه شــود و باعــث می شــود نوعــی از روان 
ــوان گفــت فرهنــگ در  ــن می ت ــد؛ بنابرای ــد آی ــا نوعــی رمـــ و راز پدی همــراه ب

یــک ســازمان ماننــد شــخصیت در یــک انســان اســت )واکــر2، 2020: 98(.

ــاق نظــر  ــۀ اعضــا اتف ــده ای در ســازمان اســت و هم ــگ ســازمانی پدی     فرهن
دارنــد کــه یــک دســت ناپیداســت کــه افــراد را در جهــت نوعــی رفتــار نامرئــی 

1. Knein
2. Walker
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هدایــت می کنــد. شــناخت و درک چیـــی کــه فرهنــگ ســازمان را می ســازد و 
شــیوۀ ایجــاد و دوام آن بــه مــا کمــک می کنــد تــا بهتــر بتوانیــم رفتــار افــراد در 

ســازمان را توجیــه کنیــم )بایانــووا1 و همــکاران، 2019: 126(.

ــه  ــتنباط مشــترک اســت ک ــازمانی، سیســتمی از اس ــگ س       مقصــود از فرهن
ــن ویژگــی موجــب تفکیــک دو  ــد و همی ــه یــک ســازمان دارن اعضــا نســبت ب
ســازمان از یکدیگــر می شــود. کریــس پوروانتــو2 و همــکاران )2020(  فرهنــگ 
ــردم  ــه م ــاری ک ــب رفت ــد و آن را در قال ــده می خوانن ــی زن ــازمانی را نظام س
ــی  ــور واقع ــه به ط ــر آن پای ــه ب ــی ک ــازند، راه ــکار می س ــود آش ــل از خ در عم
می اندیشــند و احســاس می کننــد و شــیوه ای کــه به طــور واقعــی بــا هــم 
ــگ  ـــ فرهن ــاین3 )1992: 127( نی ــد. ادگار ش ــف می نماین ــد، تعری ــار می کنن رفت
ــادی اســت  ــی از مفروضــات بنی ــد: »الگوی ــف می کن ــه تعری ســازمانی را این گون
کــه اعضــای گــروه بــرای حــل مســائل مربــوط بــه تطابــق بــا محیــط خارجــی و 
تکامــل داخلــی آن را یــاد می گیرنــد و چنــان خــوب عمــل می کنــد کــه معتبــر 
ــه و  ــرای درک، اندیش ــح ب ــک روش صحی ــورت ی ــپس به ص ــده، س ــناخته ش ش
احســاس کــردن در رابطــه بــا حــل مســائل ســازمان بــه اعضــای جدیــد آموختــه 
ــازمان  ــک س ــراد ی ــه اف ــد ک ــکاران )2020( معتقدن می شــود«. گیســکوئل4 و هم
ــان  ــار، زب ــرای رفت ــب ب ــای مناس ــد، معیاره ــترک، عقای ــای مش دارای ارزش ه
ــور  ــا به ط ــتند. آنه ــاری هس ــری و رفت ــوی فک ــایر الگ ــا و س ــوص، رمـه مخص
خاصــه، فرهنــگ ســازمان را الگویــی از مقاصــد مشــترک افــراد ســازمان تعریف 
می کننــد؛ لــذا در صورتــی  کــه فرهنــگ را سیســتمی از اســتنباط مشــترک اعضــا 
ــم، یــک سیســتم از مجموعــه ای از ویژگی هــای  ــه یــک ســازمان بدانی نســبت ب
ــه آنهــا ارج می نهــد یــا بــرای آنهــا  اصلــی تشــکیل شــده اســت کــه ســازمان ب

ــد از: ــا عبارتن ــن ویژگی ه ــت. ای ــل اس ارزش قائ

ــراد . 1 ــه اف ــتقالی ک ــل و اس ــئولیت، آزادی عم ـــان مس ــردی: می ــت ف خاقی
ــد. دارن

ــا ابتــکار عمــل . 2 ــه میـانــی کــه افــراد تشــویق می شــوند ت ریســک پذیری: ب
ــروازی  ــد و بلندپ ـــ بـنن ــه کارهــای مخاطره آمی ــد، دســت ب ــه خــرج دهن ب

1. Bayanova
2. Purwanto
3. Edgar Schein
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کننــد.
رهبــری: میـانــی کــه ســازمان هدف هــا و عملکردهایــی را مشــخص . 3

ــود. ــام ش ــی رود انج ــار م ــه انتظ ــد ک می کن
ــه روش . 4 ــا درجــه ای کــه واحدهــای درون ســازمان ب یکپارچگــی: میـــان ی

ــد. ــل می کنن ــگ عم هماهن
ــا زیردســتان خــود . 5 ــا درجــه ای کــه مدیــران ب حمایــت مدیریــت: میـــان ی

ــت  ــا حمای ــا از آنه ــد ی ــاری می دهن ــا را ی ــد، آنه ــرار می کنن ــاط برق ارتب
می کننــد.

کنتــرل: تعــداد قوانیــن و مقــررات و میـــان سرپرســتی مســتقیم کــه مدیــران . 6
بــر رفتــار افــراد اعمــال می کننــد.

هویــت: میـــان یــا درجــه ای کــه افــراد، کل ســازمان )نــه گــروه خــاص یــا . 7
رشــته ای کــه فــرد در آن تخصــص دارد( را معــرف خــود می داننــد.

سیســتم پــاداش: میـــان یــا درجــه ای کــه شــیوۀ تخصیــص پــاداش )افـایش . 8
حقــوق و ارتقــای مقــام( بــر اســاس شــاخص های عملکــرد کارکنــان قــرار 

دارد نــه بــر اســاس ســابقه، پارتی بــازی و از ایــن قبیــل شــاخص ها.
ــویق . 9 ــراد تش ــه اف ــه ای ک ــا درج ـــان ی ــارض: می ــدۀ تع ــا پدی ــازش ب س

می شــوند بــا تعــارض بســازند و پذیــرای انتقادهــای آشــکار باشــند.
الگــوی ارتباطــی: میـــان یــا درجــه ای کــه ارتباطــات ســازمانی بــه سلســله . 10

مراتــب احتیاجــات رســمی محــدود می شــود )دارکــو1 و همــکاران، 2020: 
.)225

ــی در  ــل حیات ــک عام ــراد و ی ــان اف ــترک می ــش مش ــروش بین ــگ ف       فرهن
ــی  ــن جـئ ــن2 ، 2008: 428(؛ همچنی ــازمان اســت )گاروی ــت س ــش موفقی افـای
الینفــک از ســرمایۀ فکــری و منبعــی اصلــی بــرای دســتیابی بــه مـیــت رقابتــی 

ــرد، 2012: 393(.  ــم3، 2010: 406؛ بی ــی رود )هری ــمار م ــه ش ــات ب باثب

1. Darku 
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پیشینۀ پژوهش

در این قسمت به برخی از پژوهش های داخلی و خارجی اشاره می شود:
معروفــی و همــکاران )1396( در پژوهشــی بــه بررســی اثــر بازارگرایــی نیــروی 
ــش میانجــی  ــر نق ــد ب ــا تأکی ــروش ب ــروی ف ــوآوری نی ــازی ن ــروش و پیاده س ف
ــت غــرب  ــک مل ــوردی: شــعبه های بان ــۀ م ــه )مطالع ــگ ســازمانی نوآوران فرهن
کشــور( پرداختنــد. نتایــج پژوهــش آنــان نشــان داد کــه بیــن بازارگرایــی نیــروی 
ــگ  ــی فرهن ــش میانج ــر نق ــد ب ــا تأکی ــروش ب ــروی ف ــت نی ــروش و خاقی ف
ــی و  ــی ریکان ــود دارد. عباس ــت وج ــۀ مثب ــتقیم و رابط ــاط مس ــازمانی، ارتب س
ــه بررســی رابطــۀ بیــن فرهنــگ و  ــدق )1396( در پژوهــش خــود ب ــی برن ایمان
رفتــار تصمیم گیــری خریــد و فــروش ســهام در بورس هــای منطقــه ای منتخــب 
اوراق بهــادار در ایــران پرداختنــد. نتایــج ایــن بررســی نشــان داد کــه بیــن فرهنگ 
ــا در  ــری آنه ــهامداران در تصمیم گی ــتفادۀ س ــورد اس ــاری م ــای رفت و تئوری    ه
خریــد و فــروش ســهام، رابطــه وجــود دارد. بــر اســاس نتایــج حاصــل از رابطــۀ 
ــهامداران  ــه س ــهامداران، ب ــری س ــده و تصمیم گی ــه آین ــان ب ــدم اطمین ــن ع بی
توصیــه می شــود ابـارهــای کوتاه مــدت را در تجـیــه و تحلیــل خریــد و فــروش 
و تصمیمــات ســهام مــّد نظــر قــرار دهنــد. احمــدی الــوار و همــکاران )1396( 
در تحقیــق خــود بــه بررســی ارتبــاط بیــن فرهنــگ فــروش و ارزش ادراک شــدۀ 
مشــتری پرداختنــد. نتایــج پژوهــش آنــان نشــان داد کــه بیــن فرهنــگ فــروش و 
ارزش ادراک شــده، همچنیــن بیــن 6 بعــد فرهنــگ فــروش و ارزش ادراک شــده، 
رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد. نصرالهــی و همــکاران )1395( در پژوهش 
خــود بــا عنــوان »شناســایی و رتبه بنــدی عوامــل مؤثــر بــر فرهنــگ فــروش در 
صنعــت بیمــۀ ایــران«، بــه طراحــی مــدل مفهومــی پژوهــش و بومی ســازی مــدل 
پرداختنــد. مــدل مفهومــی پژوهــش بــا الگوبــرداری از مــدل دیــب معــا1 )2011( 
ــوار  ــدی ال ــد. احم ــی ش ــکاران )1985( طراح ــری و هم ــات ب ــج تحقیق و نتای
ــه بررسي ارتباط بین فرهنگ فروش و ارزش  ــی ب ــکاران )1396( در پژوهش هم
ادراک شــده مشتري و عملکرد مشــتری پرداختنــد و نشان دادنــد کــه بین فرهنگ 
ابعاد فرهنگ فروش  فروش و ارزش درک شده و عملکرد مشتري؛ همچنین بین 
و ارزش درک شده مشتری و عملکرد مشــتری، ارتباط مثبت و معناداري برقــرار 
اســت. معــا )2011( بــه بررســی تأثیــر فرهنــگ فــروش بــر کیفیــت خدمــات 

1. Deeb Mualla
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بانکــی در اردن پرداخــت؛ نتایــج تحقیــق او نشــان داد کــه بیــن فرهنگ فروش و 
ــی وجود دارد و فرهنگ فروش کارکنان در بانکهاي  کیفیت خدمات، رابطــۀ مثبت
ــی  ــه بررس ــی ب ــی1 )2016( در پژوهش مورد بررسي در حّد متوسط است. مدهن
فرهنــگ فـــوش ســازمان، اســتراتژی جبــران خســارت و ارزش گــذاری شــرکت 
ــرای  ــی را ب ــای مختلف ــا و مدل ه ــش چارچوب ه ــن پژوه ــج ای ــت. نتای پرداخ
ــاداش( و  ایجــاد ارتبــاط بیــن فرهنــگ ســازمان و ســاختار جبــران خســارت )پ
ایجــاد تأثیــر آن بــر عملکــرد فــروش فراهــم می کنــد. بررســی نتایــج نیـــ نشــان 
داد کــه مســئلۀ فرهنــگ ســازمانی و مـیــت رقابتــی و بحــث فرهنــگ فــروش در 
ارتبــاط بــا یکدیگــر تاکنــون بررســی نشــده اند و در واقــع عمــوم پژوهش هــای 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــایر مؤلفه ه ــا س ــه ب ــر را در رابط ــن دو متغی ــه، ای صورت گرفت
ــه  ــان ب ــش آن ــه پژوه ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــه می ت ــنجیده اند؛ در نتیج ــی س بازاریاب

لحــاظ نظــری و عملــی دارای نــوآوری اســت. 

    بیشــتر مطالعــات مذکــور بــر جنبهــای از فــروش اشــاره کــرده و از نــگاه خــود 
بــه آن نگریســته و دیدگاه هــای خــود را بیــان داشــتهاند؛ امــا هیچکــدام از آنهــا 
در ارتبــاط بــا الگویــی کــه بتوانــد ارزشــهای محــوری فــروش را منعکــس نمایــد، 
بررســی جامعــی  انجــام نداده انــد؛ بــه همیــن علــت شــکاف نظــری عمدهــای 

در ایــن خصــوص مشــاهده می شــود. 

روش شناسی پژوهش

ایــن مطالعــه، کیفــی اســت و از روش  روش شناســی مــورد اســتفاده در 
ــده  ــتفاده ش ــق اس ــی تحقی ــوان روش عملیات ــه عن ــاد ب ــردازي داده بنی نظریه پ
اســت. برخــاف پژوهش هــای کمــی کــه بــه ســادگی می تــوان رویه هــا 
ــتقلی  ــۀ مس ــا مرحل ــل داده ه ــرد و تحلی ــک ک ــم تفکی ــا را از ه ــل آنه و مراح
از فراینــد گــردآوری آنهاســت، در پژوهش هــای کیفــی، به ویــژه در روش 
»نظریــه بنیــادی« مرزبنــدی شــفافی بیــن مراحــل پژوهــش وجــود نــدارد و مــا 
ــاده تر،  ــارت س ــه عب ــم؛ ب ــروکار داری ــه ای س ــای یکپارچ ــل و رویه ه ــا مراح ب
ــتمر اســت  ــه ای و مس ــدی چندمرحل ــا فرآین ــل داده ه ــی، تحلی ــش کیف در پژوه

1. Madhani
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کــه دســت کــم بــا فرآینــد گــردآوری داده هــا شــروع می شــود. تحلیــل داده هــا 
بخــش مهمــی از طــرح پژوهشــی مقدماتــی اســت؛ چراکــه هــر مطالعــۀ کیفــی 
ــی و  ــی اســت )مان ــل کیف ــارۀ چگونگــی انجــام تحلی ــی درب ــد تصمیمات نیازمن
ــرد مــورد  ـــ، 1393: 430(. پژوهــش حاضــر مطالعــه ای کیفــي اســت و راهب میل
ــه  ــت. خردمای ــاد اس ــازی داده بنی ــۀ مفهوم س ــش نظری ــن پژوه ــتفاده در ای اس
اســتفاده از ایــن راهبــرد بــه کاربــری آن بازمي گــردد. راهبــرد پژوهشــي داده بنیــاد، 
روشــي نظام منــد و کیفــي بــرای خلــق نظریــه ای اســت کــه در ســطحي گســترده 
ــخص  ــت مش ــا هوی ــي ب ــل موضوع ــش متقاب ــا کن ــش ی ــد کن ــن فرآین ــه تبیی ب
مي پــردازد (کرســول، 2002 : 221(. از آنجــا کــه هــدف ایــن پژوهــش طراحــی 
مــدل جامــع فرهنــگ فــروش اســت، اســتفاده از یــک روش شناســي کیفــي کــه 
ــگران از  ــیر کنش ــه تفاس ــه ب ــا توج ــافي و ب ــردی اکتش ــاذ رویک ــا اتخ ــد ب بتوان
ــه نظــر مي آیــد.  ــه ب ــردارد، انتخابــي عاقان الیه هــای پنهــان ایــن پدیــده پــرده ب
ــاد به صــورت غیرتصادفــي، هدفمنــد  ــرداری در راهبــرد پژوهشــي داده بنی نمونه ب
ــوالت  ــم و مق ــاختن مفاهی ــه س ــدف آن، بهین ــه و ه ــورت گرفت ــک ص و تئوری
ــي  ــری1؛ یعن ــت نظ ــه کفای ــیدن ب ــا رس ــری ت ــن نمونه گی ــن ای ــت؛ همچنی اس
تــا جایــي کــه بــا اضافــه کــردن داده هــا، در الگــوی نهایــي تغییــری بــه وجــود 
ــش از  ــن پژوه ــی، 1386: 70(. در ای ــرد و امام ــد )دانایي ف ــه مي یاب ــد، ادام نیای
ــتفاده شــده اســت؛  ــي اس ــد، نظــری و گلوله برف ــری هدفمن ــای نمونه گی روش ه
هدفمنــد بدیــن معنــا کــه بتوانــد برحســب موضــوع، مســئله و موقعیــت تحقیــق، 
ــه  ـــ ب ــه نی ــودن نمون ــد. نظــری ب گروه هــای هــدف اطاع رســان را تعریــف کن
ایــن معناســت کــه کفایــت الزم بــرای رســاندن مــا بــه ســطح انتـــاع نظــری را 
ــا  ــونده ت ــد تکرارش ــری، فرآین ــری نظ ــل نمونه گی ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــته باش داش
زمانــي اســت کــه بــه کفایــت محتوایــي برســد و مــا را بــه ســطح انتـــاع نظــری و 
اکتشــاف نظریــه )یــا گـاره هــای فرضیــه ای معتبــر( برســاند )فراســتخواه، 1395: 
ــای  ــه واحده ــت ک ــری اس ــک روش نمونه گی ــي ی ــری گلوله برف 50(. نمونه گی
نمونــه ضمــن ارائــۀ اطاعــات در مــورد خــود، دربــارۀ واحدهــای دیگــر جامعــه 
ــن،  ــتراوس و کوربی ــد )اس ــرار مي ده ــگر ق ــار پژوهش ــي در اختی ـــ اطاعات نی
ــت  ــن پژوهــش را صاحب نظــران حــوزۀ مدیری ــاری ای ــۀ آم 2008: 491(. جامع
فــروش و بازاریابي، اساتید دانشــگاهی آشنا با موضوع تحقیق و مدیران و معاونین 

1. Theoretical Saturation
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ــد. 18 نفــر از  ــام تشــکیل می دهن باســابقۀ شرکت هــای پاالیــش نفــت و گاز ای
ــن  ــه صــورت عملــی در ای ـــ کــه ب ــرگان و متخصصــان فرهنــگ فــروش نی خب
ــه  ــتند، ب ــنا هس ــروش َآش ــگ ف ــوع فرهن ــا موض ــد و ب ــت می کنن ــوزه فعالی ح
ــه  ــن مطالع ــده در ای ــای جمع آوری ش ــدند. داده ه ــاب ش ــه انتخ ــوان نمون عن
ــه کمــک  ــی ب ــاز، محــوری و انتخاب ــه ای ب ــا اســتفاده از کدگــذاری ســه مرحل ب

ــت. ــام گرف ــی 8 انج ــس ت ـــار اتل نرم اف

روایی و پایایی
در پژوهـش حاضـر، اعتبـار و اعتمادپذیـری از منظـر پژوهش هـای کیفـی توسـط 

قابلیـت اعتمـاد گوبـا و لینکن1 )1994: 76(  بررسـی شـده اسـت.

جدول شمارۀ )1(. اعتبار و اعتمادپذیری از منظر پژوهش های کیفی توسط 
قابلیت اعتماد گوبا و لینکن

اقدام پژوهشگرپژوهش کیفی
باورپذیری یا 
ارائۀ نتایج یه 7 نفر از مصاحبه شوندگان و اخذ نظر افرادقابلیت اعتبار

انتقال پذیری یا 
قابلیت انتقال

مقایسـه بـا تحقیقات گذشـته، مشـخص کردن سـطوح سلسـله مراتبی 
مصاحبه شـوندگان

اطمینان پذیری یا 
قابلیت اتکا

توضیـح فرآینـد انجـام کار در مقالـه و اخذ تأییدیه از سـه پژوهشـگر 
کیفـی دیگر

تأییدپذیری یا 
قابلیت تأیید

نمونه هایـی از جمـات مصاحبـه برای تأییـد مضمون هـا در متن مقاله 
آمده اسـت

     قابلیــت اعتبــار یــا باورپذیــری در ایــن مقالــه بــا ارائــۀ نتایــج تحقیــق بــه 7 
نفــر از مصاحبه شــوندگان ســنجیده شــد کــه نقطه نظــرات آنهــا بــه شــرح ذیــل 

اســت:

نامگـذاری ایـن عوامـل جالـب اسـت.   ابتـدا متوجـه نشـدم کـه حرف هـای --

1. Guba & Lincoln
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گفته شـده در مصاحبـه چـه ارتباطـی بـا ایـن عوامـل دارد؛ امـا بعـد از توضیح 
شـما نحـوۀ دسـته بندی برایـم جالـب بـود. تنهـا نکته ای کـه وجـود دارد وزن 
هریـک از ایـن عوامـل اسـت؛ به این معنـا که نباید بـه همۀ ایـن عوامل به یک 
دیـد نـگاه کـرد. بعضـی از آنها بر فرهنـگ فروش سـازمانی تأثیر بسـیار باالیی 

دارد و تأثیـر بعضـی از آنهـا در برابـر سـایر عوامـل ناچیـ اسـت.

وقتـی بـا مـن مصاحبـه کردیـد بیشـتر عواملی که مـّد نظرم بـود را بیـان کردم؛ --
پـس طبیعـی اسـت که بـا عوامل دیگـر خیلی موافق نباشـم یـا در اولویت دوم 
بـرای مـن قـرار گیرند. البتـه تهیۀ ایـن مجموعـه عوامـل مطمئنًا کار دشـواری 
بـوده و تـاش شـما زیـر سـؤال نمـی رود؛ امـا بـه نظـر مـن بیشـترین عوامل 
تأثیرگـذار همـان عوامـل مربـوط به جو یا فرهنگ سـازمانی هسـتند کـه مابقی 

عوامـل را تحـت تأثیـر قـرار می دهند.

ایـن عوامـل بـر روی هـم تأثیرگـذار هسـتند و هریـک را بـه تنهایـی نمی توان --
در نظـر گرفـت؛ بـرای مثـال اگـر فرهنگ فـروش در سـازمانی ضعیف اسـت، 
ممکـن اسـت مـیـت رقابتی در این سـازمان وجود نداشـته باشـد کـه فرهنگ 

فـروش بخواهـد آن را بـه منصه ظهور برسـاند. 

دسـته بندی جامعـی صـورت گرفته و عوامل از ابعاد مختلف بررسـی شـده اند. --
البتـه مـن بـا بعضی از مـوارد موافق نیسـتم. بـه نظر مـن جداکـردن مؤلفه های 
مربـوط بـه فرهنـگ سـازمان و جـو سـازمان خیلی تصمیـم منطقی ای نیسـت؛ 
چراکـه می تـوان ایـن دو را در هـم ادغـام کـرد؛ هرچنـد جـدا کـردن ایـن دو 

مـورد می توانـد بـه جـئی تر بررسـی کـردن مـوارد بینجامد.

دیـدن نتایـج یـک تحقیق کـه در آن با من مصاحبه شـده دید وسـیعی می دهد؛ --
زیـرا می بینـم کـه چـه ابعـاد دیگـری هـم وجـود داشـته و مـن بـه آنهـا توجه 
نکـرده ام. البتـه اگـر بخواهم خطی بر یافته های شـما بکشـم مطمئنـًا مؤلفه های 

سیاسـی را بـه عنـوان عوامـل مداخله گر بیشـتر مـّد نظر قـرار می دهم.

نتایـج بـه دسـت آمـده نیـاز بـه بررسـی بیشـتر دارد؛ مثـًا مـن فکـر می کنـم --
جـا داشـت در خصـوص مؤلفه هـای بیرونـی و گروه هـای فشـار خیلی بیشـتر 
بررسـی می کردیـد، نـه در مسـئله فرهنـگ فـروش؛ بلکـه در تمـام حوزه هـای 
بازاریابـی و سـازمان های تجـاری مسـئلۀ مؤلفه هـای بیرونی و گروه های فشـار 

نقـش بســایی دارند. 

بـه منظـور تضمیـن قابلیـت اتـکا یـا اطمینان پذیـری فرآینـد انجـام تحقیق در  -
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طـول مقالـه بـه طـور کامل توضیح داده شـده اسـت. متـن کدگذاری شـده نیـ 
توسـط سـه پژوهشـگر کیفی دیگـر که در حـوزۀ فرهنگ فـروش و مـیت های 

رقابتـی، تحقیـق و پژوهش هایـی منتشـر کـرده بودند بازبینی شـد. 
بـرای تحصیـل قابلیـت انتقـال انتقال پذیری هم تاش شـد تـا یافته ها با سـایر  -

پژوهش هـای مشـابه مقایسـه شـوند و ایـن امـکان بـرای خواننده فراهم باشـد 
تـا یافته هـای پژوهش حاضـر را با سـایر تحقیقات بسـنجد. 

در نهایـت، بـرای حصـول قابلیـت تأییـد یـا تأییدپذیـری در این مقالـه پس از  -
توضیـح هریـک از مضمون هـای فرعـی، یک یـا دو نمونه از جمات ذکرشـده 
در مصاحبـه بـا کـد آورده شـده اسـت که نشـان دهندۀ واقعـی بـودن یافته ها و 

مبتنـی بـودن نتایـج بر داده هـای اصلی می باشـد. 

یافته های پژوهش
پژوهش هــای کمــي و کیفــي بــدون دقــت علمــي ارزشــي ندارنــد و مطلوبیــت 
خــود را از دســت مي دهنــد (اســتراوس و کوربیــن، 1990: 534(؛ بنابرایــن 
ــرای تولیــد  ــر رویکــرد خــاص و تعییــن مقوله هــای محــوری ب ــرای تمرکـــ ب ب
ــۀ  ــه منظــور دســته بندی داده هــای احصاء شــده از روش نظری ـــاری مناســب ب اب
برخاســته از داده هــا اســتفاده شــده اســت. روش پژوهــش کیفــي اســت کــه در 
آن بــا اســتفاده از یــک دســته داده، نظریــه تکویــن مي یابــد؛ بــه طــوری کــه ایــن 
ــن  ــادل را تبیی ــک تع ــا ی ــک عمــل ی ــد، ی ــک فرآین ــیع، ی ــه در ســطح وس نظری
ــي  ــای کیف ــل داده ه ــش رو تحلی ــۀ پی ــازرگان، 1391: 91(. در مطالع ــد )ب مي کن
ــی3  ــذاری انتخاب ــذاری محــوری2 و کدگ ــاز1، کدگ ــذاری ب ــۀ کدگ در ســه مرحل

ــه می شــود:  ــه پرداخت ــن ســه مرحل ــه ای ــه ب ــه در ادام ــت ک صــورت پذیرف
ــه  ــق مصاحب ــا از طری ــر داده ه ــش حاض ــاز: در پژوه ــذاری ب ــف (کدگ ال
جمع آوری شــد. کدگذاري باز اولین مرحله در تجـیه و تحلیل دادهها و کدگذاري 
است کــه در آن مفاهیــم از عمــق داده هــا بــه ســطح آورده مي شــوند و تحلیلگــر 
ــتراوس و  ــردازد )اس ــا مي پ ــای آنه ــا و ویژگي ه ــکل دهي مقوله ه ــوۀ ش ــه نح ب
کوربیــن، 1387: 539(. ایــن نــوع کدگــذاری مســتلـم پرســیدن ســؤاالت و انجــام 

1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding

طراحیالگویفرهنگفروشباروشدادهبنیاد



دورۀ  بیستم  و سوم  شمارۀ  74 و 75؛  بهار و تابستان  1401

فصلنامۀ  علمي

75

ــدا از طریــق پرســیدن ســؤاالت ســاده ای نظیــر چــه،  مقایسه هاســت. داده هــا ابت
ــکاران، 1388:  ــرد و هم ــوند )دانایي ف ــک مي ش ــدر و ... تفکی ــه، چق ــه، چگون ک
ایــن مرحلــه،  باز مفاهیم بودند. در  670(. واحد اصلي تحلیل براي کدگذاري 
ــدند  ــط داده ش ــان بس ــات و ابعادش ــب خصوصی ــایي و برحس ــم شناس مفاهی
)استراوس و کوربین، 1390: 400(. در طول مرحله کدگذاري باز، دادههاي حاصل 
ــه  ــد اولی ــت 410 ک ــی بررسي شد و نخس ــری خاص ــت نظ از مصاحبهها با دق
)بــا لحــاظ تکرارهــا( شناســایی گردیــد کــه پــس از حــذف تکرارهــا، 380 کــد 
اولیــه نهایــی حاصــل شــد. بــا غربالگــری نیـــ 99 مفهــوم و 18 مقولــه شناســایی 
و اســتخراج گردیــد. در جــدول زیــر قســمتی از یــک مصاحبــه و ارتبــاط آن بــا 

مفاهیــم بــه دســت آمــده از پژوهــش آمــده اســت.

جدول شمارۀ )2(. قسمتی از مصاحبه و کدهای مفهومی استخراج شده از کدهای 
اولیه مرتبط با این بخش مصاحبه

کدهای مفهومی استخراج شده متن مصاحبه
از کدهای اولیه مرتبط با این 

بخش مصاحبه
ــف  ــن تعاری ــا بهتری ــود دارد؛ ام ــادی وج ــف زی تعاری
ــد اعتقــادات، شــیوه ها، روش هــای  شــامل مــواردی مانن
انجــام کارهــا، روش هــای فــروش، ارزش هــا، رفتارهــای 
ــوز برخــی از  ــاط اســت. هن ــا و انضب مشــترک، عادت ه
ــه  ــاری( هســتند ک ــا )و بیشــتر اتحادیه هــای اعتب بانک ه
از به کارگیــری کلمــۀ »فــروش« می ترســند. توســعۀ 
فرهنــگ فــروش هنگامــی کــه ایــن واژه ممنــوع اســت، 
ــن  ــال، در بهتری ــن ح ــا ای ــت؛ ب ــن اس ــًا غیرممک تقریب
فرهنگ هــای فــروش، آنهــا می فهمنــد کــه فــروش 
باعــث افـایــش ارزش زندگــی و مشــاغل مشــتریان 
ــا  ــن از آن ب ـــی اســت کــه م ــن همــان چی می شــود. ای
عنــوان »صداهــای فــروش کــه مشــتری شــما مایــل بــه 
ــر  ــه نظ ــن ب ــم. ای ــتفاده می کن ــت« اس ــت آن اس پرداخ

ــت. ـــرگ اس ــیار ب ــع بس ــک مان ــد ی می رس

اعتقادات
شیوه ها

روش های انجام کار
روش های فروش

ارزش ها
رفتارهای مشترک
عادت ها و انضباط

فرهنگ فروش
افـایش ارزش زندگی

مشاغل مشتریان
صدای فروش

ــه  ــوط ب ــا مرب ــه مؤلفه ه ــم ب ــل مفاهی ــد تبدی ــوری: فرآین ــذاری مح ب( کدگ
ــم  ــه مفاهی ــرداز مجموع ــن کار نظریه پ ــرای ای ــت. ب ــوری اس ــذاری مح کدگ
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مرحلــۀ کدگــذاری بــاز را بــه عنــوان مقولــه انتخــاب مي کنــد و طــي فرآینــدی 
ســایر مفاهیــم هم معنــا را بــه آن مرتبــط مي ســازد )اســتراوس و کوربیــن، 
هم معنایي  یا  اشتراکات  اساس  بر  مفاهیم  محوري،  کدگذاري  در   .)412  :1387
در  که  اولیهاي  دستههاي  و  کدها  دیگر،  عبــارت  به  ميگیرند؛  قرار  هم  کنار  در 
کدگذاري باز ایجاد شده اند با یکدیگر مقایسه ميشوند و ضمن ادغام کدهایي که 
از نظر مفهومي با یکدیگر مشابه ند، دستههایي که به یکدیگر مربوط هســتند حول 
محور مشترکي قرار ميگیرند )اســتراوس، کوربیــن، 1390: 412(؛ بــه عبارتــی در 
ــه  ــب 6 دســته مقول ــرد کــه در قال ــم محــوری شــکل می گی ــه پارادای ــن مرحل ای
محــوری، شــرایط زمینــه ای، عّلــی، مداخله گــر، راهبــرد و پیامــد شــگل گرفــت 

)دانایی فــرد و امامــی، 1386: 69؛ اســتراوس و کوربیــن، 1392: 415(. 

شــرایط علــی: شــرایط علــی آن دســته از شــرایط، رویدادها و وقایع هستند که 
ــر  ــن پژوهــش ب ــی در ای بر مقوله محوري تأثیر ميگذارند )همــان(.  شــرایط عل
اســاس دیــدگاه مشــارکت کنندگان و مطالعــۀ ادبیــات نظــری پژوهــش، عبارتنــد 
از: برنامه ریـــی توســعۀ فــردی، ویژگیهــای فــردی کارکنــان، زیرســاخت 
ــدول  ــی در ج ــرایط عل ــی. ش ــط درون ــازمانی و محی ــای س ــوب، ویژگیه مطل

ــده اســت. ــش داده ش ــمارۀ 3 نمای ش

جدول شمارۀ )3(. شرایط علی در طراحی مدل فرهنگ فروش
مفهوممقوله

ــعه، برنامه ریـی توسعۀ فردی ــری و توس ــی، یادگی ــی، انگیـه بخش ــران انگیـش ــام جب نظ
ــردی ــرد ف ــت عملک ــات، مدیری ــه اطاع دسترســی ب

جنسیت، سن، شخصیت، تحصیات، سطح درآمد، ملیتویژگیهای فردی کارکنان

فنــاوری، ســاختار، عاملیــن )نماینــدگان( ســازمان، تجهیـــات و زیرساخت مطلوب
لــوازم

نــوع ســازمان، انــدازۀ ســازمان، نــوع محصــول، انــواع مبــادالت ویژگیهای سازمانی
بیــن ســازمانی، رهبــری، اســتراتژی فــروش

ــانی، محیط سازمانی ــع انس ــد، مناب ــعه، تولی ــق و توس ــی، تحقی ــی، مال بازاریاب
ــابداری حس
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نمودار شمارۀ )1(. شرایط علی در طراحی مدل فرهنگ فروش

مقولـه محـوری: مقولـه محوری پدیده ای اسـت که اسـاس و محور فرآیند اسـت 
و تمـام مقوله هـای اصلـی دیگـر بـه آن ربـط داده می شـوند. )دانایی فـرد و امامی، 
1386: 97؛ گولدینـگ، 2000: 450(. مقولـه محـوری یا ایده محوری عبارت اسـت 
از حادثـه، اتفـاق یـا واقعه ای که سلسـله کنش/ کنـش متقابل به سـوی آن رهمنون 
می شـود تـا آن را اداره نمایـد یـا بـه صورتی بـا آنها برخـورد کند یا اینکه سلسـله 
رفتارهـا بـه آن مرتبـط اسـت )رز، 1991: 3(. ادبیـات پژوهـش به شـکل گسـترده 
بـه »فرهنـگ فـروش« و مؤلفه هـای آن به عنوان یـک »مقوله محوری« اشـاره دارد. 
دیـدگاه مشـارکت کنندگان پژوهـش در مـورد فرهنـگ فـروش نیــ بـا مؤلفه هـای 
آن همسـو اسـت. ابتـدا بـا نظـر مصاحبه شـوندگان و مطالعـۀ مبانی نظـری تحقیق 
مقولـه محـوری تعیین شـد که در ایـن پژوهش »فرهنـگ فروش« می باشـد. مقوله 

محوری در جدول شـماره 4 نمایش داده شـده اسـت.

جدول شمارۀ )4(. مقوله محوری در طراحی مدل فرهنگ فروش
مفهوممقوله
ــت فرهنگ فروش ــی، هویت بخشــی، حمای ــتری، کار تیم ــودن مش ــت ب در اولوی

مدیریــت، قابلیــت اطمینــان، باورپذیــری
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نمودار شمارۀ )2(. مقوله محوری در طراحی مدل فرهنگ فروش

شرایط مداخلهگر: شرایط مداخلهگر، شرایط زمینهاي عمومي ای هستند که معموالً 
شرایط ّعلي را تخفیف یا به نحوي تغییر ميدهنـد )اسـتراوس و کوربیـن، 1392: 
405(. ادبیـات مدیریـت در حـوزۀ بازاریابـی صنعتـی به شـکل گسـترده بـر تأثیر 
عوامـل محیطـی بـر راهبردهـای فرهنـگ فـروش اشـاره دارد. در ایـن پژوهش بر 
اسـاس دیـدگاه مشـارکت کنندگان و مطالعـۀ ادبیـات پژوهـش، دو مقولـۀ محیـط 
بیرونـی؛ یعنـی عوامـل خـرد و کان متناظـر بـا شـرایط مداخلهگر در نظـر گرفته 

شـده اند. شرایط مداخلهگر در جـدول شـمارۀ 5 نمایـش داده شـده اسـت.

جدول شمارۀ )5(. شرایط مداخلهگر در طراحی مدل فرهنگ فروش
مفهوممقوله

ــی، عوامل خرد محیطی ــطه های بازاریاب ــرکت، واس ــا، ش ــا(، رقب ــتریان )بازاره مش
ــع ــۀ جوام مقول

محیــط اقتصــادی، محیــط اجتماعــی، محیــط فنــاوری، محیــط عوامل کان محیطی
سیاســی قانونــی، محیــط رقابتــی، محیــط ســازمانی

طراحیالگویفرهنگفروشباروشدادهبنیاد



دورۀ  بیستم  و سوم  شمارۀ  74 و 75؛  بهار و تابستان  1401

فصلنامۀ  علمي

79

نمودار شمارۀ )3(. شرایط مداخلهگر در طراحی مدل فرهنگ فروش

تأثیر  راهبردها  بر  که  هستند  خاصي  شرایط  زمینه اي  شرایط  زمینه اي:  شرایط 
مي گذارند و معمواًل خارج از کنترل سازمانها هستند )استراوس و کوربین، 1392: 

405(. شرایط زمینه اي در جـدول شـمارۀ 6 نمایـش داده شـده اسـت.

جدول شمارۀ )6(. شرایط زمینه اي در طراحی مدل فرهنگ فروش
مفهوممقوله

ارزشــهای محــوری جامعــه، ارزشــهای محــوری صنعــت، ارزشــهای فرهنگ ملی
یانه مادیگرا

جو اخاقی، جو تعاملی، جو ساختاری، جو ادراکیجو صنعت

ــت، وضعیت اقتصادی ــعۀ صنع ــطح توس ــی، س ــت مال ــرکت، وضعی ــعه یافتگی ش توس
ــا ــم دارایی ه حج
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نمودار شمارۀ )4(. شرایط زمینه اي در طراحی مدل فرهنگ فروش

ــج می شــود  ــده محــوری منت ــه از پدی ــا برکنــش خاصــی ک ــش ی ــا: کن راهبرده
)دانایی فــرد و امامــی، 1386: 97؛ کرســول، 2005: 399(. در ایــن پژوهــش 
ــوالت  ــش، مق ــات پژوه ــۀ ادبی ــارکت کنندگان و مطالع ــدگاه مش ــاس دی ــر اس ب
ــازار  ــس ب ــروش« و »ماتری ــی«، »اســتراتژی ف ــروش و بازاریاب »یکپارچه ســازی ف
ــه شــده اند. شرایط زمینه اي در  ــا در نظــر گرفت ــا راهبرده ــر ب - محصــول« متناظ

ــش داده شــده اســت. جــدول شــمارۀ 7 نمای

جدول شمارۀ )7(. راهبردها در طراحی مدل فرهنگ فروش
مفهوممقوله

یکپارچه سازی فروش و 
بازاریابی

بــازار هــدف، پیش بینــی فــروش، انتخــاب حســاب مشــتری، 
ارزش گــذاری ســرمایه، پیــام مشــتری، ترفیــع

ــال استراتژی فروش شرکت اســتراتژی هدف گیــری، اســتراتژی رابطــه، اســتراتژی کان
فــروش و اســتراتژی فروشــندگی

ــوع ماتریس بازار - محصول ــول، تن ــعۀ محص ــازار، توس ــعۀ ب ــازار، توس ــوذ در ب نف
ــول محص
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نمودار شمارۀ )5(. راهبردها در طراحی مدل فرهنگ فروش

پیامدهـا: پیامدهـا خروجی هـای هسـتند کـه در اثـر اسـتخدام راهبردهـا بـه وجود 
می آینـد )دانایی فـرد و امامـی، 1386: 98؛ کرسـول، 2005: 397(. در ایـن پژوهـش 
بـر اسـاس دیـدگاه مشـارکت کنندگان مقـوالت »پیامدهـا در سـطح واحـد/ فردی«، 
»پیامدهـا در سـطح شـرکت«، »پیامدهـای عملکـرد مدیریتـی« و »پیامدها در سـطح 
ملـی« متناظـر بـا راهبردهـا در نظـر گرفتـه شـده اند. در شرایط زمینه اي در جـدول 

شـمارۀ 8 نمایش داده شـده اسـت.
جدول شمارۀ )8(. پیامدها در طراحی مدل فرهنگ فروش

مفهوممقوله
در سطح 

واحد/ فردی
رضایــت شــغلی، انگیـــش، وابســتگی بــه نقــش، رفتار شــهروندی ســازمانی، 

گــردش مالــی، فــروش شــخصی، - رفتــار فــروش، رفــاه )انگیـــۀ ذاتی(
در سطح 
شرکت

پیامــد ســطح تیــم )رفتــار تیــم یــا رفتــار اخاقــی، بهــره وری(، ثبــات رشــد، 
توســعه و تولیــد، پیشــگامی و رهبــری بــازار، پیامدهــای عملکــرد مدیریتــی 
)عملکــرد شــغلی، مدیریــت دانــش، فعالیت هــای فــروش، فــروش بالقــوه(

در سطح 
صنعت

کاهش قدرت واسطه گری، ورود افراد مستعد و متخصص

ــروج ارز و در سطح ملی ــری از خ ــی و جلوگی ــی اجتماع ــات منف ــکاری، تبع ــش بی کاه
ــازی ــروده، برندس ارزش اف
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نمودار شمارۀ )6(. پیامدها در طراحی مدل فرهنگ فروش

ج( کدگـذاری انتخابـی )مرحلـۀ نظریه پـردازی(: در ایـن مرحلـه نظریه پـرداز 
داده بنیـاد مقولـه محـوری را کـه سـایر مقوالت بـر آن محـور می گردنـد و کلیتی را 
تشـکیل می دهنـد، بـه طـور روشـمند انتخـاب می نمایـد و بـا در ارتباط قـرار دادن 
آن بـا سـایر مقوله هـا بـه نـگارش نظریـه اقـدام می کنـد و شـرحی انتـاعـی را برای 
فرآینـد مطالعه شـده در پژوهـش ارائـه می دهـد )دانایی فـرد و امامـی، 1386: 78(. 
مدل ترسـیمی ارائه شـده در شـکل شـمارۀ 1 مدل فرهنگ فروش را نشـان می دهد.

شکل )1(. الگوی فرهنگ فروش

طراحیالگویفرهنگفروشباروشدادهبنیاد



دورۀ  بیستم  و سوم  شمارۀ  74 و 75؛  بهار و تابستان  1401

فصلنامۀ  علمي

83

بحث و نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف کلــی طراحــی مــدل فرهنــگ فــروش مبتنی بــر نظریۀ 
ــه شــرکت های  ــگاه ب ــا ن ــاد در پاالیــش گاز ایــام انجــام شــد. امــروزه ب داده بنی
ــک عنصــر مشــترک  ــا ی ــه همگــی آنه ــد ک ــق درمی یابی ـــرگ موف کوچــک و ب
دارنــد و شــاهد آن هســتیم کــه موفق تریــن شــرکت ها از یــک فرهنــگ فــروش 
برخــوردار هســتند. از آنجــا کــه ســازمان ها همــواره بــه دنبــال شــناخت و ایجــاد 
ــن  ــد ای ــد کلی ــروش می توان ــگ ف ــتند، فرهن ــر هس ــی برت ــت رقابت ــک موقعی ی
موفقیــت باشــد. فرهنــگ فــروش فلســفه ای اســت کــه از گوشــه و کنــار شــرکت 
گرفتــه تــا حــوزۀ بارگیــری و حمــل و نقــل را دربرمی گیــرد. موفق تریــن 
شــرکت ها هــم ایــن ایــده را تصدیــق می کننــد و ادعــا می کننــد کــه یــک ســازمان 
فــروش هســتند و ایــن فرهنــگ از مدیــران عالــی ســازمان نشــأت می گیــرد. از 
آنجــا کــه شــرکت پاالیــش گاز ایــام تنهــا شــرکت تولیدکننــدۀ گاز طبیعــی در 
غــرب کشــور اســت و گوگــرد مشتق شــده از گاز طبیعــی ایــن شــرکت باالتریــن 
درجــۀ خلــوص )تقربیــًا 100%( را دارد و بــا توجــه بــه نقــش کلیــدی فــروش در 
ایــن صنعــت و اینکــه فرهنــگ فــروش یــک عامــل حیاتــی در موفقیــت ســازمان 
اســت؛ ایــن امــر باعــث ایجــاد مـیــت رقابتــی و چشــم انداز مشــترک در میــان 
ــن  ــروش در ای ــگ ف ــۀ فرهن ــه مقول ــه ب ــذا توج ــود، ل ــروش می ش ــان ف کارکن
زمینــه منجــر بــه مـیــت رقابتــی پایــدار می شــود. در ایــن پژوهــش نخســت 410 
کــد اولیــه )بــا لحــاظ تکرارهــا( شناســایی شــد کــه پــس از حــذف تکراهــا 380 
کــد اولیــه نهایــی حاصــل شــد. بــا غربالگــری، 99 مفهــوم و 18 مقولــه شناســایی 
و اســتخراج گردیــد کــه هرکــدام از مقوله هــا و مفاهیــم در قالــب 6 دســته مقولــه 
محــوری، شــرایط زمینــه ای، عّلــی، مداخله گــر، راهبــرد و پیامــد شــکل گرفــت. 
ــان،  ــردی کارکن ــردی، ویژگیهــای ف ـــی توســعۀ ف ــی برنامه ری ــی یعن شــرایط عل
زیرســاخت مطلــوب، ویژگیهــای ســازمانی و محیــط ســازمانی کــه باعــث ایجــاد 
مقولــه محــوری فرهنــگ فــروش، یعنــی در اولویــت بــودن مشــتری، کار تیمــی، 
هویت بخشــی، حمایــت مدیریــت، قابلیــت اطمینــان، باورپذیــری و ارزشــمندی 
ســودآوری می شــود. راهبردهــای یکپارچه ســازی فــروش و بازاریابــی بــه 
ایجــاد پیامدهــا در ســطح واحــد/ فــردی، در ســطح شــرکت، در ســطح صنعــت 
ــه ای  ــا در شــرایط زمین ــن راهبرده ــق ای ــی منجــر می شــود. تحق و در ســطح مل
ــاوه  ــت؛ ع ــادی امکان پذیراس ــت اقتص ــت و وضعی ــو صنع ــی، ج ــگ مل فرهن
ــۀ عوامــل خــرد محیطــی و عوامــل کان  ــن شــرایط مداخله گــر، دو مقول ــر ای ب
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ــن موضــوع  ــج پروهــش بیانگــر ای ــد. نتای ــر می گذارن ــا اث ــر راهبرده محیطــی ب
ــردی  ــعۀ ف ـــی توس ــای برنامه ری ــد محرک ه ــه مانن ــی ب ــل عل ــه عوام ــت ک اس
کارکنــان،  فــردی  ویژگی هــای  تأثیرگــذار هســتند.  فــروش  فرهنــگ  بــر 
زیرســاخت مطلــوب، ویژگیهــای ســازمانی و محیــط ســازمانی از دیگــر عوامــل 
ــر  ــی ب ــل داخل ــد. عوام ــه شــمار می رون ــه محــوری ب ــر مقول ــی تأثیرگــذار ب عل
زیرســاخت های فرهنگــی فشــار وارد می کنــد و یــک فرهنــگ ســالم نیـــ ناشــی 
از عوامــل داخلــی اســت؛ بنابرایــن رهبــری بــر فرهنــگ کنتــرل دارد و می توانــد 
ــداران صنعتــی و واســطه ها در  ــو بســازد. خری ــا از ن ــر شــکل دهــد ی آن را تغیی
ــوع  ــه ن ــد. س ــر می کن ــتمر تغیی ــکل مس ــه ش ــه ب ــد ک ــر می برن ــه س ــی ب محیط
محیــط وجــود دارد: محیــط فیـیکــی، محیــط داخلــی و محیــط خارجــی کــه بــر 
ارزش هــا، هنجارهــا، محیــط تجــاری و محصــوالت تأثیــر می گذارنــد. هــدف از 
تجـیــه و تحلیــل محیــط داخلــی، شــناخت دوره ای نقــاط قــوت و ضعــف یــک 
ــه  ــوط ب ــل مرب ــۀ عوام ــل کلی ــه و تحلی ــن کار مســتلـم تجـی شــرکت اســت. ای
مؤسســه، شــامل بازاریابــی، مالــی، تحقیــق و توســعه، تولیــد، ســاختار ســازمان و 
منابــع انســانی اســت و بــا مطالعــۀ ســیدجوادین و اســفیدانی )1395( همسوســت. 
ــه  ادبیــات پژوهــش بــه شــکل گســترده بــه فرهنــگ فــروش و مؤلفه هــای آن ب
عنــوان یــک مقولــه محــوری اشــاره دارد. دیــدگاه مشــارکت کنندگان پژوهــش در 
مــورد فرهنــگ فــروش بــا مؤلفه هــای آن نیـــ همســو بــود کــه در ایــن پژوهــش 
فرهنــگ فــروش، در اولویــت بــودن مشــتری، کار تیمــی، هویت بخشــی، 
ــری و ارزشــمندی ســودآوری را  ــان، باورپذی ــت اطمین ــت، قابلی ــت مدیری حمای

ــود.   ــامل می ش ش
ــه شــده اند  ــه ای در نظــر گرفت ــا شــرایط زمین     عوامــل خــرد و کان متناظــر ب
ــی  ــل و بررس ــۀ خــرد و کان تحلی ــط خارجــی در دو الی ــر محی ــن منظ و از ای
می شــود. شــرکت های موفــق اهمیــت بررســی مســتمر عوامــل محیطــی بیرونــی 
ــی  ــی یعن ــط بیرون ــل محی ــر دو عام ــد. ه ــی درک می نماین ــه خوب ــازمان را ب س
ــش  ــث پیدای ــرات باع ــن تغیی ــد و ای ــر می کنن ــدام تغیی ــرد و کان م ــل خ عوام
ــی در  ــی محیط ــی بررس ــق زمان ــود. اف ــدی می ش ــدات جدی ــا و تهدی فرصت ه
ــه و  ــئولیت تجـی ــت. مس ــرکت اس ــک ش ـــی ی ــر دورۀ برنامه ری ــدود دو براب ح
ــه طــور مشــترک  ــًا ب ــی، عموم ــی روندهــای آت ــل محیطــی شــامل پیش بین تحلی
بــر دوش واحــد برنامه ریـــی ســازمان و مدیــران ارشــد می باشــد. منبــع 
ــات تجــاری،  ــد از: مطبوع ــل محیطــی، عبارتن ــورد عوام ــات در م کســب اطاع
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ــن  ــه ای و ای ــارات حرف ــاری و انتش ــی تج ــریات تخصص ــی، نش ــریات دولت نش
ــرد  ــل خ ــت. عوام ــو اس ــفیدانی )1395( همس ــیدجوادین و اس ــۀ س ــا مطالع ب
ــرکت و  ــه، ش ــواد اولی ــدگان م ــا و عرضه کنن ــتریان، رقب ــامل مش ــی، ش محیط
ــر  ــی ب ــکل های متفاوت ــه ش ــل ب ــن عوام ــد. ای ــی می باش ــطه های بازاریاب واس
ــرا هــر مؤسســه ای از مجموعــه  مؤسســات مختلــف تأثیــر خواهنــد داشــت؛ زی
ــط  ــل محی ــت. عوام ــوردار اس ــی برخ ــدگان مختلف ــا و عرضه کنن ــتریان، رقب مش
ــرل هســتند و از خــارج از  ــل کنت ــر قاب ــی عواملــی هســتند کــه غی کان بازاریاب
ــد )1996(  ــۀ زیکمون ــا مطالع ــن ب ــد و ای ــر می گذارن ــر روی آن تأثی ــازمان ب س
همســو اســت. در پژوهــش حاضــر بــا علــم بــه اینکــه حــوزۀ مربــوط بــه ایــن 
ــر  ــتفاده دیگ ــورد اس ــع م ــدل جام ــک م ــه ی ــد و اینک ــی می باش ــش صنعت پژوه
حــوزه قــرار بگیــرد؛ بــه طــوری کــه همــۀ جوانــب را پوشــش دهــد، بــا مطالعــۀ 
ادبیــات پژوهــش و نظــر خبــرگان راهبردهایــی را در نظــر گرفتیــم کــه عبارتنــد 
ــروش شــرکت و  ــتراتژی ف ــی، اس ــروش و بازاریاب ــرد یکپارچه ســازی ف از: راهب
ماتریــس بــازار - محصــول. راهبــرد ادغــام فــروش و بازاریابــی بــه عنــوان یکــی 
از تغییــرات ســازمانی، بیشــترین تأثیــر را بــر بهبــود عملکــرد فــروش دارد و یکی 
از مهمتریــن مســائل مربــوط بــه فــروش و مدیــران بازاریابــی بــه شــمار مــی رود. 
مشــاغل متمرکـــ بــر فــروش و تــراز بازاریابــی 208% درآمــد باالتــری نســبت بــه 
ــی  ــه بازاریاب ــا ک ــد. از آنج ــب کرده ان ــده کس ــای جداش ــا تیم ه ــازمان هایی ب س
ــه  ــت در جهــت رســیدن ب ــه هــم نـدیــک هســتند، در نهای ــروش، بســیار ب و ف
ــه  ــن ب ــت و ای ــم اس ــیار مه ــترک بس ــۀ مش ــاد رابط ــی، ایج ــدف نهای ــان ه هم
ــتباهات و  ــًا اش ــت. غالب ــفافیت اس ــل و ش ــاد متقاب ــطح اعتم ــتن س ــای داش معن
ــرد.  ــورت می گی ــاد ص ــدم اعتم ــم و ع ــوء تفاه ــل س ــه دلی ــتفاده ها ب ــوء اس س
بــرای ایجــاد ایــن همــکاری قابــل اعتمــاد، بایــد نقــش و رونــد یکدیگــر را درک 
ــروش شــرکت اســت کــه  ــۀ اســتراتژی ف ــد. یکــی دیگــر از راهبردهــا مقول کنی
ــال  ــتراتژی کان ــه، اس ــتراتژی رابط ــری، اس ــتراتژی هدف گی ــل اس ــار عام از چه
فــروش و اســتراتژی فروشــندگی تشــکیل شــده اســت. پیامدهــای ایــن پژوهــش 
کــه خروجی هایــی هســتند کــه در اثــر اســتخدام راهبردهــا بــه وجــود می آینــد، 
عبارتنــد از: در ســطح واحــد/ فــردی، در ســطح شــرکت، در ســطح صنعــت و در 
ســطح ملــی کــه بــا ســایر پژوهش هــای موجــود در ایــن حــوزه همســو اســت 

ــی، 2016: 175(.  )مدهن
    هرچنــد نتایــج ایــن مطالعــه از جهاتــی مشــابه بــا مطالعــات گذشــته اســت؛ 
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ــورت  ــه ص ــد ب ــه میتوان ــوده ک ــی ب ــی مدل ــش، طراح ــن پژوه ــوآوری ای ــا ن ام
جامــع رونــدی از شــکلگیری فرهنــگ فــروش و اقدامــات مدیریتــی مناســب در 
ایــن وضعیــت و پیامدهایــی کــه بــه همــراه میــآورد را ارائــه نمایــد؛ چراکــه در 
یــک صنعــت و در یــک زمــان مشــخص شــرایط بــه شــیوه های گوناگونــی رقــم 
میخــورد و نمیتــوان از یافتههــای مجـــا و پراکنــده بــه منظــور برقــراری روابــط 
ــت و  ــط عل ــد رواب ــه میتوان ــن مطالع ــای ای ــرد. یافتهه ــره ب ــی به ــت و معلول عل
معلولــی مشــخصی را از عوامــل مؤثــر بــر فرهنــگ فــروش گرفتــه تــا پیامدهــای 

آن ارائــه نماینــد. 
     بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش حاضــر پیشــنهاد می شــود کــه همــۀ مدیــران 
و فروشــندگان بــه طــور یکســان همــان هــدف نهایــی را در ذهــن داشــته باشــند 
و در مکالمــات روزمــره بــه طــور مــداوم در مــورد آن صحبــت کننــد. انتظــارات 
نیـــ طــوری تنظیــم شــوند کــه بــرای همــه بــه روشــنی تعریــف گردنــد و قابــل 
ــه  ــازمان ب ــاالً س ــد، احتم ــارات را درک کنن ــه انتظ ــی هم ــذا وقت ــند؛ ل درک باش

موفقیــت نائــل می گــردد.
ــد  ــرکت نیازمن ــران ش ــۀ مدی ــخگویی کلی ــد و پاس ــه تعه ــروش ب ــگ ف     فرهن
اســت؛ لــذا پیشــنهاد می شــود اطمینــان حاصــل گــردد کــه همــه بــه همــان زبــان 
ــای  ــرای فعالیت ه ــف ب ــب های مختل ــران از برچس ــر مدی ــد. اگ ــت کنن صحب
روزمــرۀ فــروش اســتفاده کننــد فرهنــگ فــروش نمی توانــد رشــد کنــد؛ بنابرایــن 
بایــد یــک زبــان مشــترک ایجــاد شــود. بــر اســاس شــرایط علــی مــدل پژوهــش، 
ــا فرهنــگ  پیشــنهاد می شــود کــه محرک هــای کارآمــدی و اثربخشــی فــروش ب
فــروش مــورد نظــر هــم همســو گردنــد و هــم آن را تقویــت نماینــد؛ بــه عبارتــی 
ــد  ــگ جدی ــا فرهن ــه ب ــر داد ک ــی تغیی ــه صورت ــود را ب ــای موج ــد محرک ه بای
ــی  ــل پراکندگ ــه دلی ــود ب ــنهاد می ش ــن پیش ــوند؛ بنابرای ــو ش ــوب همس و مطل
ــه صــورت منســجم  ــی ب ــای صنعت ــتریان، بازاریاب ه ــی بعضــی از مش جغرافیای
فــروش را بــه واحدهــای پراکنــده انجــام دهنــد؛ همچنیــن بایــد بازاریاب هــا بــا 
توجــه بــه صنعتــی بــودن محصــوالت از مهــارت و دانــش کافــی در خصــوص 
فــروش محصــوالت برخــوردار شــوند؛ در ایــن راســتا پیشــنهاد می شــود بــه دلیل 
شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف شــرکت، واحدهــای بازاریابــی، مالــی، تحقیــق و 
توســعه، تولیــد، ســاختار ســازمان و منابــع انســانی بــه شــکل مســتمر تجـیــه و 
ـــ پیشــنهاد می شــود  ــۀ مداخله گــر پژوهــش نی ــر اســاس مقول ــل شــوند. ب تحلی
ــه  ــه یــک مـیــت اســتراتژیک دســت یابنــد و از ایــن طریــق ب کــه شــرکت ها ب
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محصــوالت خــود نســبت به محصــوالت رقبــا در اذهــان مصرف کننــدگان جایگاه 
شایســته تری اختصــاص دهنــد. همچنیــن پیشــنهاد می شــود واحدهایــی کــه بــه 
ــداران  ــه خری ــا ب ــع کااله ــروش و توزی ــات پیشــبردي، ف ــر تبلیغ شــرکت در ام
ــی  ــورد ارزیاب ــا را م ــور آنه ــد و ام ــاماندهی کنن ــد را س ــک می کنن ــی کم نهای
ــن  ــی بی ــاده و روان ــات س ــه ارتباط ــود ک ــنهاد می ش ــن پیش ــد؛ بنابرای ــرار دهن ق
ــن  ــرار شــود. همچنی ــق و توســعه و ســایر واحدهــای ســازمان برق واحــد تحقی
بــا توجــه صنعتــی بــودن فعالیــت شــرکت، مدیریــت بازاریابــی بایــد بــه محیــط 
ــردد در  ــنهاد می گ ــان پیش ــن می ــد. در ای ــته باش ــه داش ــی توج ــت طبیع زیس
جهــت مقابلــه بــا تأثیرپذیــری برنامــۀ داخلــی از رویدادهــای خــارج از کنتــرل، 
سیاســت گذاری مناســبی صــورت گیــرد. بــر اســاس مقولــۀ بســتر پژوهــش نیـــ 
ــرورت  ــوری ض ــت و ف ــاس مثب ــرکت احس ــران ش ــه مدی ــود ک ــنهاد می ش پیش
ایجــاد تغییــر را در پیــش گیرنــد. پیشــنهاد دیگــر ایــن اســت کــه مدیــران شــرکت 
سیاســت قرمـــ شــدن موانــع )تقویــت گســتردۀ مبتنــی بــر عمــل بــا از بیــن بــردن 
موانــع فرهنگــی بــرای تغییــر( را دنبــال کننــد. همچنیــن پیشــنهاد می شــود کــه 
مدیــران شــرکت، سیاســت تولیــد پیروزی هــای کوتاه مــدت را در پیــش گیرنــد. 
مدیــران می تواننــد از نقــاط قــوت جــو صنعــت و جــو ســازمانی بــرای حمایــت 
از اهــداف ســازمانی خــاص اســتفاده کننــد و از طریــق ایجــاد و تقویــت جــو و 

فرهنــگ ســازمانی مناســب بــه مـیــت رقابتــی پایــدار دســت یابنــد.
    بــر اســاس مقولــۀ راهبــرد پژوهــش پیشــنهاد می شــود کــه بــا ادغــام فــروش 
ــه بهبــود عملکــرد فــروش بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مســائل  و بازاریابــی ب
ــی از  ــرکت ترکیب ــروش ش ــای ف ــت کانال ه ــر اس ــن بهت ــود؛ بنابرای ــه ش توج
ــی،  ــدگان صنعت ــاری، توزیع کنن ــگاه های تج ــت، نمایش ــر اینترن ــی نظی ابـارهای
نماینــدۀ تولیدکننــده، فــروش شــخصی، فــروش تیمــی و غیــره را بــه کار گیرنــد. 
در ایــن راســتا پیشــنهاد ایــن اســت کــه بــرای اطمینــان از اجــرای اســتراتژی ها 
ــا را  ــک از نقش ه ــا هری ــداف و معیاره ــده، اه ــای داده ش ــه وعده ه ــل ب و عم
تعریــف کنــد. در اجــرای اســتراتژی فروشــندگی نیـــ بایــد بــه نــوع اســتراتژی 
رابطــه توجــه کــرد. مدیــران فروش شــرکت بایــد بــا اســتفاده از اســتاندارد ارزش 
ــا ارزیابــی عملکــرد  ــه ارزیابــی ارزش کلــی شــرکت و ب طــول عمــر مشــتری ب
مؤثــر فــروش بــه ارزیابــی عملکــرد مالــی و ارزش گــذاری شــرکت بپردازنــد. آنها 
همچنیــن بایــد بــا اســتفاده از الگــوی کال پلــن، عملکــرد فــروش و بــا اســتفاده 
ــرکت را  ــی ش ــای آت ــداف و برنامه ه ــی اه ــدف، ارزیاب ــت ه ــتم مدیری از سیس
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ارزیابــی نماینــد. در آخــر پیشــنهاد می شــود کــه مدیــران فــروش شــرکت بــرای 
ــوی و  ــای پرتف ــی ، مدل ه ــک عامل ــای ت ــروش از مدل ه ــروی ف ــص نی تخصی

ســناریوهای طراحــی قلمــرو بــر اســاس فــروش بالقــوه اســتفاده کننــد.
متغیرهــاي  کــه  بــود  ایــن  حاضــر  پژوهــش  محدودیت هــای  از  یکــی 
ــًا ریشــه در مطالعــات انجام شــده  شناسایي شــده جهــت ســنجش ســازه ها عموم
در خــارج از کشــور دارنــد و بومــي ســاختن ایــن مطالعــات قاعدتــًا کاســتي ها و 
دشــواري هایي دارد؛ لــذا یافته هــاي ایــن پژوهــش بــه ســادگي قابــل تعمیــم بــه 
ســازمان های دیگــر نیســت. از آنجــا کــه ایــن پژوهــش اولیــن مطالعــه در حــوزۀ 
ــای  ــه حوزه ه ــود ک ــنهاد می ش ــگران پیش ــه پژوهش ــت ب ــروش اس ــگ ف فرهن
ــد. پیشــنهاد دیگــر  ــرار دهن ــر از فرهنــگ فــروش را مــورد بررســی ق دیگــر غی
بــه پژوهشــگران ایــن اســت کــه بــه ارائــۀ مــدل تعالــی فــروش بپردارنــد؛ لــذا 
بــا اســتفاده از راهبردهــای پژوهشــی ترکیبــی اکتشــافی می تــوان مــدل دیگــری 
از فرهنــگ فــروش را بــرای بانک هــا و مؤسســات مالــی و پولــی مــورد اجــرا و 
آزمــون قــرار داد و بــا اســتفاده از راهبــرد نظریــۀ داده بنیــاد می تــوان بــه طراحــی 
مــدل فرهنــگ فــروش بــرای بازارهــای مصرفــی در حوزه هــای مختلــف 

پرداخــت.

منابع و مآخذ
ب( فارسی

ــی )1396(، -- ــب طوالب ــرف و زین ــان اله پوراش ــرا، یاس ــوار، زه ــدی ال احم
ــا ارزش ادراک شــده و عملکــرد  »بررســی ارتبــاط بیــن فرهنــگ فــروش ب
ــا و مؤسســه های  ــان و مشــتریان بانک ه ــوردی: کارکن مشــتری )مطالعــۀ م

ــی، 9)4(، 716-689.  ــت بازرگان ــر(، مدیری ــتان پل دخت ــی شهرس مال
اســتراوس، آنســلم و جولیــت کوربیــن )1387(، اصول روش تحقیق کیفــی: --

نظریه مبنایي، رویه هــا و روش هــا، ترجمــۀ بیــوک محمــدی، چ دوم، تهــران: 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

تحقیق -- روش  اصول   ،)1390(  ____________________________
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــران: پژوهش ــدی، ته ــوک محم ــۀ بی ــی، ترجم کیف

ــی. ــات فرهنگ مطالع

____________________________ )1392(، مبانــی پژوهــش کیفــی: --
فنــون و مراحــل تولیــد نظریــۀ زمینــه ای، ترجمــۀ افشــار، تهــران: نــی.
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بــازرگان، علــي )1391(، مقدمــه ای بــر روش هــای تحقیــق کیفــي و آمیخته، --
چ ســوم، تهــران: دیدار.

ــی )1386(، »استراتژي هاي پژوهش -- ــیدمجتبی امام ــن و س ــرد، حس دانایی ف
ــاد«، اندیشــۀ مدیریــت، ســال اول  ــر نظریه پــردازی داده بنی کیفــی: تأملــی ب

.69-97:)2(

دانایي فــرد، حســن، مهــدی الوانــي و عــادل آذر )1388(، روش شناســي --
ــار. ــران: صف ــع، ته ــردی جام ــت: رویک ــي در مدیری ــش کیف پژوه

مؤثــر -- رتبه بنــدی عوامــل  و  رحیم پــور، ســیامک )1395(، شناســایی 
ــوردی: مقایســه  ــۀ م ــران )مطالع ــروش در صنعــت بیمــۀ ای ــگ ف ــر فرهن ب
ــد، دانشــگاه  ــۀ کارشناســی ارش ــران(، پایانام ــی ای ــۀ دولت شــرکت های بیم

ــراق. ــد ن آزاد، واح

سیدجوادین، سیدرضا و محمدرحیم اسفیدانی )1393(، رفتار مصرف کننده، --
تهران: دانشگاه تهران.

ــده، -- ــار مصرف کنن __________________________)1395(، رفت
تهــران: دانشــگاه تهــران.

ــی -- ــدق )1396(، »بررس ــی برن ــد ایمان ــا و محم ــی، مهس ــی ریکان عباس
ــد و فــروش ســهام در  ــار تصمیم گیــری خری ــا رفت رابطــۀ بیــن فرهنــگ ب
ــرۀ  ــن کنگ ــران«، دومی ــادار در ای ــب اوراق به ــه ای منتخ ــای منطق بورس ه

ــران.  ــی، ته ــات فرهنگ ــانی، مطالع ــوم انس ــی عل بین الملل
فراســتخواه، مقصــود )1395(، روش تحقیــق در علــوم اجتماعــی بــا تأکیــد --

بــر گرانــدد تئــوری GT، تهــران: آگاه.
ــاب از -- ــش: انتخ ــرح پژوه ــی و ط ــش کیف ــان )1391(، پوی ــول، ج کرس

ــاد،  ــۀ داده بنی ــی، نظری ــی، پدیدارشناس ــرد )روایت پژوه ــج رویک ــان پن می
ــرد  ــش دوم، ترجمــۀ حســن دانایی ف ــوردی(، ویرای ــۀ م ــگاری، مطالع قوم ن

ــار.  ــران: صف ــی، ته و حســین کاظم
ــتاد -- ــیدآرمان راس ــد و س ــوی ج ــیدمحمد موس ــن،  س ــی، فخرالدی معروف

)1396(، »بررســی اثــر بازارگرایــی نیــروی فــروش و پیاده ســازی نــوآوری 
نیــروی فــروش بــا تأکیــد بــر نقــش میانجــی فرهنــگ ســازمانی نوآورانــه 
ــومین  ــور(«، س ــرب کش ــت غ ــک مل ــعبه های بان ــوردی: ش ــۀ م )مطالع
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ــا  ــان ب ــاد دانش بنی ــابداری و اقتص ــت، حس ــی مدیری ــس بین الملل کنفران
ــران. ــی، ته ــر اقتصــاد مقاومت ــد ب تأکی

مانــی، بیرکــس و جیــن میلـــ )1393(، تحقیــق مبنایــی، ترجمــۀ اعرابــی و --
بانشــی، تهــران: پژوهش هــاي فرهنگــی.

ندیمــی، بنفشــه، آریــن قلیپــور و شــیوا ابــن یامینــی )1392 (، »بررســی --
ــروژه«،  ــای پ ــی در تیم ه ــرد تیم ــر عملک ــی ب ــری تیم ــر انعکاس گ تأثی

ــمارۀ 30. ــم، ش ــال یازده ــت ، س مدیری
نصرالهــی، مهــدی، محمدرضــا فتحــی، ســیامک رحیم پــور و محمدحســن --

ملکــی )1395(، »شناســایی و رتبه بنــدی عوامــل مؤثــر بــر فرهنــگ فــروش 
ــه  ــرکت های بیم ــۀ ش ــوردی: مقایس ــۀ م ــران )مطالع ــۀ ای ــت بیم در صنع
ــت  ــابداری و مدیری ــی حس ــس بین الملل ــران(«، ششــمین کنفران ــی ای دولت

بــا رویکــرد علــوم پژوهشــی نویــن، تهــران.
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