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 چکيده
 طورهب آن وکاربران نترنتیا به اتصال آمار رود،یم فراتر یمل یمرزها از یروزافزون طور به یارتباط یالگوها که همچنان

 هایبخش انیم همزمان ارتباط ،یتالیجید یها یفناور و ماهواره نترنت،یا پرشتاب انتشار. است رشد حال در یتصاعد

 رسانه نقش امروزه. اندشده اثر یب اطالعات یمل یهاکنترل از یاریبس جهینت در. است ساخته ممکن را جهان از یعیوس

 امروز هک معتقدند ارتباطات پردازانهینظر از یبرخ. ستین دهیپوش یکس بر جوامع یاسیس ساخت در آنها نفوذ زانیم و ها

 شده باعث یعموم افکار به یده شکل در ها رسانه عمده نقش. دارد اریاخت در را هارسانه که است یکس دست در جهان

با تاثیر بر عملکرد کارکنان و  یسازمان یاجتماع یهارسانهامروزه  .ردیگ قرار توجه مورد حد نیا تا ها رسانه تیاهم که

-یژگینقش رفتار، آموزش و وعوامل دیگری مانند در این میان و  کنندمان نقش اساسی در سازمان ایفا میفرایندهای ساز

رسانه  یاستفاده از تکنولوژ ریتاث"حاضر به موضوع تواند نقش اساسی داشته باشد. لذا در پژوهش می فروشنده یفرد یها

 نرایمدپرداخته شده است.  " فروشنده یفرد یهایژگیبر عملکرد کارکنان فروش، نقش رفتار، آموزش و و یاجتماع یها

 یم خود، ارتباطات ی بازه شیافزا با آنها.  هستند مختلف یها راه از خود ارتباطات گسترش بدنبال مختلف یها شرکت

 و یدسترس یبرا است یراهکار یاجتماع یها شبکه با ییآشنا اما. آورند بدست آن سود و بازار از یشتریب سهم خواهند

جامعه  .کرد استفاده ثابت ی وهیش کی از کارها و کسب ی همه یبرا توان ینم و آنها جذب و دیجد انیمشتر با ارتباط

یدر شهر اصفهان م یال ج یلوازم خانگ یهاکارکنان فروش فروشگاهپژوهش شامل  یجامعه آمارآماری مورد بررسی، 

نفر به عنوان حجم نمونه   384به نامشخص بودن تعداد جامعه آماری و بر اساس فرمول کوکران تعداد با توجه  باشد.

خت، سمحصوالت رامونیبر اطالعات کارکنان پ یاجتماع یهارسانه یاستفاده از تکنولوژانتخاب شدند. نتایج نشان داد 

 ، سختمحصوالت رامونیاطالعات کارکنان پکوشی کارکنان، دانش کارکنان و سازگاری کارکنان تاثیر دارد. همچنین 

 ریاثآموزش کارکنان تکوشی کارکنان، دانش کارکنان و سازگاری کارکنان بر عملکرد کارکنان فروش تاثیر دارد. از طرفی 

کوشی کارکنان، دانش کارکنان و سازگاری ، سختمحصوالت رامونیبر اطالعات پ یماعاجت یهارسانه یاستفاده از تکنولوژ

کارکنان  یفرد یهایژگیوهای اجتماعی مانند آموزش و کند. لذا توجه به عوامل تکنولوژی رسانهمی لیرا تعد کارکنان

 جهت بهبود عملکرد کارکنان فروش اهمیت زیادی دارد.

های فردی کارکنان، ، ویژگیکارکنان فروش رفتار، عملکرد فروشندههای اجتماعی، رسانهتکنولوژی  :يديکل واژگان

 آموزش کارکنان .

  بر عملکرد کارکنان فروش یاجتماع يهارسانه ياستفاده از تکنولوژ ريتاث

 فروشنده يفرد يها یژگیوو نقش رفتار، آموزش  با در نظر گرفتن

 

 3مينا عمرانی قهجاورستانی، 2 پرستو کریمی وردنجانی ،*1 مهدي نصر اصفهانی
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 مقدمه

. بر نحوه تعامل با دوستان، همکاران (Allard, 2014) اندروزمره نفوذ کرده یسطوح زندگ هیدر کل یاجتماع یهارسانهامروزه 

نه تنها  یاجتماع یرسانه ها انیم نیدر ا. (4: 1394 ،ی)جهانشاه گذارندیم ریتاث یاسیس ،یمسائل  اجتماع یو حت انیو مشتر

 انیارتباطات م تیو تقو یمانند ارتباطات، اعتمادساز یعاطف یاجتماع یهاگردند، بلکه جنبه یم یعملکرد یهاباعث بهبود جنبه

 رییو به کارگ شرفتیعنصر در پ نیترو مهم نیاول  (.3: 1396و همکاران،  ی)تقو دهندیرا بهبود م یاجتماع یهاشبکه یاعضا

)بخشی و  استی در بستر رسانه اجتماعکنندگان از خدمات سازمان و استفادههای و دغدغه ازهایدرك روشن از ن ،یاجتماع رسانه

 یمحکم برا یو سنگر شهیو اند انیب یزادامروز نشانه آ یایدر دن یسازمان یاجتماع یوجود رسانه ها(. 6: 1389پیش نمازی، 

(. 9: 1396 ،یابانیسازمان ها خواهد شد)ب ییگوپاسخ جامعه و یداریآن موجب ب تیدفاع از حقوق کارکنان است و احساس مسئول

 یهستند که با مخاطب سازمان ها یمهم اجتماع ینهادها و دهیچیپ ییخود سازمان ها قتیدر حق یسازمان یاجتماع یرسانه ها

 ,Monika et al)و گسترده در تعامل هستند عیبه طور وس جامعه یحوادث و اتفاق ها ،یاسیس ،یاجتماع ،یمختلف اقتصاد

فکر و  نیآنال یکه درمورد رسانه ها یدهند و بر روش یم رییجامعه و رسانه را تغ فیتعر یاجتماع یرسانه هاهمچنین . (2014

 ،یمسائل  اجتماع یدر سازمان بر نحوه تعامل با دوستان و همکاران و حت یاجتماع یهارسانه  گذارند. یم ریشود تاث یتجربه م

ود و ش لیسازمان ها تبد یمشترك برا یاتژاستر کیبه  ییتحوالت باعث شده است که هم گرا نیگذارند. ا یم ریتاث یاسیس

  (Hinton, 2013). شود ادیز یرسانه ا نیمشارکت ب

 تیسنجش موفق اریمع نیاست و مهمتر یتیریمد یمورد بحث در پژوهش ها یسازه ها نیاز مهمتر یکیعملکرد،  یاز طرف

دو بعد  یفروش از نظر مفهوم یرویو فروش عملکرد ن یابی(. در حوزه بازار1393 ،یو خراسان یزی)عزدیآ یسازمان ها به حساب م

دهد. یفروش را نشان م یروین یحاصل از تالش ها جیتافروش و بعد دوم ن یرویانجام شده توسط ن یدارد؛ بعد اول رفتارها

(. 7: 1392 ،یعشر یو اثن یزیاست)عز یا جهیو عملکرد نت یبه دو بعد عملکرد رفتار میفروش قابل تقس یرویعملکرد ن نیبنابرا

 یار مقر یمورد بررس یانجیم ریمتغ وانبه عن یتحت عنوان عملکرد کارکنان فروش و بعد رفتار یا جهیدر پژوهش حاضر بعد نت

 یبقا .(Takahashi and Tanaka, 2012)  کنند یابیکنند و آن را بازار دی. سازمان ها دائم در تالشند محصوالت خود را تولردیگ

تالش در عملکرد  نیمحصوالتشان را بخرند و ا انیکنند مشتر یاست، سازمان ها تالش م طشیسازمان در گرو تماس با مح

که  نیامروزه شرکت ها ا ینامطمئن و رقابت طیبه فروش رسانند. در مح راشود که بتوانند محصوالت  یصه مکارکنان فروش خال

وثر بر عملکرد کارکنان فروش عوامل م ییشود. عدم شناسا یبارزتر م دیتوان عملکرد کارکنان فروش را بهبود بخش یچگونه م

رو شرکت ها به دنبال  نی(. از ا3: 1396و همکاران،  ییرخدایدر سازمان عمل کنند)ش نانیتا کارکنان با عدم اطم گرددمی باعث

 Lin and) ندده شیخود را افزا یو بلندمدت بتوانند سودآور یارتباط قو جادیهستند تا با ا یجذب فروشندگان حرفه ا

Wu,2014). 

 شیو استفاده کارا از آن در جهت افزا یاجتماع یها رسانه یتکنولوژ یعدم توجه به کاربردها یرانیا یمعضل اکثر سازمان ها

فروش  نبهبود عملکرد کارکنان فروش، کارکنا ریدر مس انیبه مشتر یفروش و خدمت رسان یها تیدر فعال عیسطح فروش، تسر

 یها یژگیعدم توجه به عوامل مرتبط با کارکنان فروش مانند رفتار، آموزش و و نی. همچناشدب یم و متعاقباً عملکرد سازمان

موضوع در  نیو اجرا نگردد. ا یآن ها طراح یبهبود عملکرد فرد یبرا یمناسب یندهایها و فرا استیس دهیآن ها باعث گرد یفرد

 یپ را در یارکنان فروش و کاهش قدرت رقابتفروش و ک نانکارک یفرد یها تیاز قابل نهیاز شرکت ها عدم استفاده به یاریبس

یر تاثنیاز است تا جنبه های مختلف  یادیز اریمطالعات و پژوهش های بسلذا داشته و باعث کاهش سطح فروش آن ها شده است. 

روشنده ف یفرد یها یژگینقش رفتار، آموزش و و با توجه به بر عملکرد کارکنان فروش یاجتماع یرسانه ها یستفاده از تکنولوژا

 است که تاکنون انجام شده است. یپراکنده ا پژوهش هایمهم فراتر از  نیمشخص شود. وسعت ا

با توجه به مطالب عنوان شده و عدم وجود پژوهشی جامع که متغیرهای شناسایی شده را در قالب مدلی واحد بررسی کرده 

 یژگیبر عملکرد کارکنان فروش نقش رفتار، آموزش و و یماعاجت یرسانه ها یاستفاده از تکنولوژ"باشد، رهیافت پژوهش حاضر 

 تالش بر آن است با شناسایی می باشد. همچنین "در شهر اصفهان یال ج یکارکنان فروش لوازم خانگ نیدر ب فروشنده یفرد یها

 ابعاد متغیرها و تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات، پیشنهادات کابردی الزم ارائه گردد.
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 هاي اجتماعیرسانه
 که بر فناوری وب ییهاشوند. رسانه یشناخته م نترنتیپرتالطم ا انوسیبه عنوان سکان دار اق یامروزه رسانه های اجتماع

فضای (. 3: 1389رحمان زاده، )کنند یرا در معادالت رسانه ای جهان بازی م یمجازی ، نقش اساس ییبوده و با اجتماع گرا یمبتن

 طیرسانه ای و مسائل مربوط به آن، در شرا ییو رشد فناوری، همگرا ردیگ یشکل م یاجتماع ساخت های مجازی، بسته به

سازند تا با  یشرکت ها را قادر م ،یابزارهای رسانه های اجتماع عیوس تنوع .داشته است یگوناگون، برون دادهای متفاوت یاجتماع

برقراری  ازمندین لیدل نیشرکت ها بد . (Chang et al, 2015) برقرار کنندبالقوه و موجود خود، ارتباط  انیازمشتر یعیدامنه وس

 ادیهای آن ها استفاده کنند، از آن ها  دهیمحصول خود را برای آن ها بفرستند، از ا یهستند تا بتوانند به خوب انیارتباط با مشتر

بر اساس اینترنت  های کاربردی اجتماعی یک گروه از برنامهرسانه  .(Ferreira, 2014) را تحقق بخشند یاجتماع ازهاییو ن رندیبگ

محتوای ایجاد شده توسط کاربر ایجاد  دهد تا و اجازه می ساخته شده است فن آوری وب های ایدئولوژیک و است که بر روی پایه

گذاشتن دانش و نظرات استفاده  های که مردم از آن برای به اشتراك آنالین و شیوه های که آن را به عنوان فن آوری و تبادل گردد

 (.3: 1393)موسوی و کناره فرد، کنند می

 

 عملکرد کارکنان فروش
از آن جایی که فروشنده رابط بین شرکت و خریدار است، فروش ، سود و عملکرد یک سازمان به شدت به عملکرد نیروی 

مدیران تبدیل شده است. عملکرد فروشندگان تحت  فروش وابسته است. به همین دلیل این امر به یکی از بارزترین نگرانی های

 تاثیر عواملی اند که خود نیروهای فروش آن را در کنترل دارند. این عوامل شامل این موارد است:

 درك نقش خود از فعالیت هایی که باید انجام داد تا عملکرد مدنظر را به دست آورند. (1

 گذارند. ای فروش تاثیر میانجام فعالیت هانگیزه ای که بر میزان تالش های به کاربسته در  (2

 (. 5: 1397مهارت که کیفیت این تالش است)رحیمی و همکاران،  (3

عملکرد به عنوان ارزیابی رفتار و فعالیت های یک کارمند در راستای اهداف سازمانی تعریف شده است. عملکرد کارکنان 

در جهات نیل به اهداف سازمانی. در برخی پژوهش ها عملکرد  فروش عبارت است از ارزیابی نیروی فروش در کمک به سازمان

نیروی فروش تقسیم بندی شده و در برخی دیگر به صورت کلی مطرح شده است. عملکرد نیروی فروش از نظر مفهومی دو بعد 

نشان می دهد.  دارد؛ بعد اول رفتارهای انجام شده توسط نیروی فروش و بعد دوم نتایج حاصل از تالش های نیروی فروش را

 (.1393بنابراین عملکرد نیروی فروش قابل تقسیم به دو بعد است: عملکرد رفتاری و عملکرد نتیجه ای)عزیزی و خراسانی، 

 

 آموزش کارکنان فروش
در عصر کنونی سازمان ها پیوسته در حال تغییر و تحول اند و همین امر باعث شده است تا دغدقه هر مدیری حرکت موازی 

تحوالت باشد. در چنین شرایطی آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی دستیابی به سرمایه با این 

انسانی و سازگاری مثبت با شرایط تغییر به عنوان دو مزیت رقابتی سازمان ها قلمداد می شود. همچنین پیشرفت و توسعه کشورها، 

ر گرو علم و دانش بشری است و این مهم باعث شده است که سازمان ها آموزش و بهسازی سازمان ها و موسسات بزرگ و کوچک د

 (.13: 1389نیروی انسانی خود را در راس برنامه های سازمان قرار دهند)توکلی، 

ش و زرسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آمو

بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور مؤثر فعالیتشان را ادامه داد و 

بر کارایی خود بیفزایند. از طرفی از مهمترین خصیصه سازمان های امروزی تغییر و تحول می باشد. درچنین شرایط محیطی 

سریع، باید با این تغییرات، سازمان، مدیران و کارکنان را هم گام نمود.  لذا نیاز به یادگبری سازمانی پیچیده و متنوع با تحوالت 

امروزه به خوبی در تمامی سطوح سازمان ثابت شده است. به گونه ای که تحقیقات انجام گرفته، ارتباط مثبت بین سرمایه گذاری 

 (.1: 1392)صبرکش و همکاران، بر آموزش در بهره وری سازمانی را نشان داده است
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 رفتار کارکنان  
، تنشود مانند راه رف رفتار عبارت است از جمیع فعالیت های که از موجود زنده سر می ز ند و نه چیزهای که بر او وارد می

 کند: سفورد رفتار را چنین تعریف میکار کردن و مطالعه کردن فرهنگ آک

سله برخورد و واکنش که تحت شرایط مختلف از خود نشان می دهد. طبق تعریف روشی که فرد عمل می کند ، شیوه و سل

ه فرد به عبارت دیگر انچهای انجام شده رفتار را می توان فعالیت تلقی کرد،  بدین معنی که رفتارها ، فعالیت محسوب می گردند. 

کل الگوهای رفتاری حاصل می شود رفتار کوششی  شخصیت و ویژگی های فردی افراد از مجموعه و .فکر می کند و انجام می دهد

، بدین معنی که انگیزه ، هدف گراست. رفتار در اصلاست برای رسیدن به هدف ها که موجب از بین رفتن علل تنش ها می گردد

 .(6: 1387رفتار معموال رسیدن به یک هدف می باشد )امیرشاهی ،

 

 روابط تعاملی کارکنان با مشتریان
تعاملی کارکنان با مشتریان )مدیریت ارتباط با مشتری( درواقع فرایندی است جهت گردآوری و یکپارچه سازی اطالعات روابط 

به منظور بهره برداری مؤثر و هدفدار از آن ها. این اطالعات می تواند در رابطه با مشتریان، فروش، بازاریابی مؤثر، حساسیت و یا 

باط با مشتری بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی مشتریان، راضی نگهداشتن آنها و نیازهای بازار باشد. مدیریت ارت

تبدیل آنها به مشتری دائمی می باشد. همچنین در راستای مدیریت ارتباطات مشتری با سازمان و به منظور به حداکثر رساندن 

 ارزش هر مشتری، سازمان را یاری می نماید.

زمان از طرق مختلف، از جمله وب، تلفن، مراکز فروش، توزیع کنندگان و شبکه های همکار صورت ارتباطات مشتریان با سا

می پذیرد. وظیفه اصلی مدیریت ارتباط با مشتری تسهیل در برقراری ارتباط مشتری با سازمان )به هر صورتی که مشتری تمایل 

مشتری احساس نماید با سازمان واحدی در تماس می باشد  دارد( بدون محدودیت زمانی، مکانی و ملیتی می باشد، به نحوی که

که وی را می شناسد، برای وی ارزش قائل است و نیازهای او را به سرعت و با آسانترین روش ارتباطی مرتفع می نماید.مدیریت 

ور باال بردن سوددهی بطارتباط با مشتری نوعی استراتژی بازاریابی است که هدف آن صرفاً به باالبردن معامالت که در حقیقت 

مقطعی می باشد، محدود نمی گردد، بلکه سعی دارد به دیدگاهی منحصر بفرد ویکپارچه از مشتری و یک راه حل مشتری مدارانه 

باشد. مدیریت ارتباط با مشتری استراتژی می ری و افزایش سود شرکت در بلندمدتدست یابد که باعث باال رفتن رضایت مشت

س مبانی زیر طراحی می گردد جهت بهینه سازی سوددهی، درآمد زایی و رضایت مشتری که بر اسا کسب و کاری است

 (: 89: 1390،)حسنی

  ساماندهی ارائه خدمات براساس نیازهای مشتری 

  باالبردن سطح رضایت مشتریان مطابق اصول مشتری مداری 

 پیاده سازی فرایندهای مشتری محور 

 شود:های زیر برای این پژوهش تعریف میرضیهبا توجه به مطالب بیان شده ف

 دارد. معنادار ی بر اطالعات کارکنان پیرامون محصوالت تاثیراجتماع یهارسانه یاستفاده از تکنولوژ (1

 دارد. معنادار کوشی کارکنان تاثیری بر سختاجتماع یهارسانه یاستفاده از تکنولوژ (2

 دارد. معنادار نش کارکنان تاثیری بر دااجتماع یهارسانه یاستفاده از تکنولوژ (3

 دارد.معنادار ی بر سازگاری کارکنان تاثیر اجتماع یهارسانه یاستفاده از تکنولوژ (4

 دارد.معنادار اطالعات پیرامون محصوالت  بر عملکرد کارکنان فروش تاثیر  (5

 دارد.معنادار کوشی کارکنان بر عملکرد کارکنان فروش تاثیر سخت (6

 دارد.معنادار دانش کارکنان بر عملکرد کارکنان فروش تاثیر  (7

 دارد.معنادار سازگاری کارکنان بر عملکرد کارکنان فروش تاثیر  (8

 .کندعات پیرامون محصوالت را تعدیل میی بر اطالاجتماع یهارسانه یاستفاده از تکنولوژآموزش کارکنان تاثیر  (9

 کند.بر سخت کوشی کارکنان را تعدیل میی اجتماع یهارسانه یاستفاده از تکنولوژآموزش کارکنان تاثیر  (10

 کند.ی بر دانش کارکنان را تعدیل میاجتماع یهارسانه یاستفاده از تکنولوژآموزش کارکنان تاثیر  (11
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 کند.بر سازگاری کارکنان را تعدیل می یاجتماع یهارسانه یاستفاده از تکنولوژآموزش کارکنان تاثیر  (12

 باشد.قابل مشاهده می 1های تعریف شده مدل مفهومی پژوهش در شکل فرضیهبا توجه به 
 

 
 

 ی پژوهشمدل مفهوم :1 شکل
  

 روش تحقيق 
 باشد.کاربردی و از نظر زمان مقطعی می پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت کار توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف

در  .باشد یم 1398در سال  فروشگاه های لوازم خانگی ال جی در شهر اصفهانکارکنان فروش شامل  قیاین تحق یجامعه آمار

 ینا به توجه . بااستفاده شده است روش در دسترساین تحقیق با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و جامعه آماری مورد مطالعه از 

پرسشنامه توزیع گردد  384رای باید تعداد نامشخص و نامحدود است ، با استفاده از فرمول کوکران ب آماری جامعه کل تعداد که

 نفر انتخاب و پرسشنامه توزیع  و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 384گیری تعداد ن پژوهش با استفاده از روش نمونهکه در ای

 ییروا دییتأ یبراسپس  استفاده گردید. های معتبر و پرسشنامه استاندارداحی پرسشنامه از متون و پرسشنامهجهت طر

ها، تعداد سؤاالت،  نگارش سؤال یخود را در مورد چگونگ یتا نظرات تخصص ،قرار گرفتی در اختیار اساتید گروه مدیریت صور

و لحاظ کردن  ی. پس از بررسندیاعالم نما قیسؤاالت با اهداف تحق یو هماهنگ هانهیپرسشنامه، ارتباط سؤاالت با گز محتوای

 .قرار گرفت قیتحق ینمونه آمار اریو در اخت دیگرد سازیبومیمه پرسشنا شنهادها،ینظرات و پ

 روش باز آزمایش، ند از روش آلفای کرونباخ،ترین آن ها عبارتهای مختلفی وجود دارد که مهمجهت تعیین پایایی تکنیک

دلیل این که استفاده از تکنیک روش دو نیمه کردن، روش ضریب ثبات، روش موازی با آزمون همتا و روش کودرو ریچاردسون و به 

ضریب آلفای کرونباخ از عمومیت بیشتری برخوردار است، در تحقیق حاضر از این روش استفاده شده است که نتایج حاصل از آن 

 .به شرح ذیل است

حجم نمونه پرسشنامه در میان  30پایایی )ثبات درونی( پرسشنامه، در یک مطالعه مقدماتی، تعداد  گیریاندازه منظور به

محاسبه گردید و مقدارکلی   SPSS افزار نرم از استفاده با توزیع شد که در نهایت میزان آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و

 است. پرسشنامه پایایی بیانگر مقدار به دست آمدکه این /.87 آن

 توزیع جداول نظیر توصیفی آمار در موجود روش های از متغیرها نوع و ها  در پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت فرضیه

جهت  نیز استنباطی آمار بخش در و پرسشنامه طریق از شده آوریجمع اطالعات مقایسه و بررسی جهت میانگین مطلق، فراوانی

ی جهت بررس ها، هیآزمون فرض یبرا رگرسیون آزمون اندازه گیری شدت تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته و متغیر میانجی از

ی تست ت از آزمون مستقل یگروه ها ییپاسخگو نیانگیم سهیمقا میزان تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر متغیرهای تحقیق و

استفاده  استفاده  AMOSیمعادالت ساختار افزار نرم از ها، که در نهایت برای تجزیه و تحلیل و به کارگیری این آزمونمستقل

 .شد
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  یافته ها

باشد که ، نمایش ترسیمی، و محاسبه مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و ... میهاداده بندیو طبقه توصیفی منظمآمار 

توصیفی اطالعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف  آمار است. درحاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث 

 در این بخش، یافته های پژوهش گزارش می شود.شود. جات مشابه تعمیم داده نمیبه دست آمده به دسته اطالعات کند ومی

مربوط به جنسیت  درصد 5/63با  های آمار توصیفی پژوهش حاکی از آن بود که برای متغیر جنسیت، بیشترین درصد فراوانییافته

 چنینو هم شودبه تحصیالت لیسانس مربوط می درصد 5/40رصد فراوانی با حصیالت، بیشترین دباشد و برای متغیر تمرد می

 سال است. 50تا  41درصد مربوط به گروه سنی  5/44بیشترین درصد فراوانی با غیر سن برای مت

ها در مقدار نماینده که اندازه جامعه آماری مطالعه توزیع یک ترین معیارهای گرایش به مرکز هستند.از متداول میانگین

ها باشد، معیار گرایش به مرکز نامند و هر معیار عددی را که معرف مرکز مجموعه دادهاند را مقدار مرکزی میاطراف آن توزیع شده

مقدار  ها چه مقدار ازدهد به طور میانگین دادهشان می، انحراف معیار است که نهای پراکندگیشاخص نامند. یکی ازمی

ها نزدیک به میانگین نه آن است که دادهها نزدیک به صفر باشد، نشاای از دادهفاصله دارند. اگر انحراف معیار مجموعه متوسط

 باشد. در واقع انحرافها میهستند و پراکندگی اندکی دارند؛ در حالی که انحراف معیار بزرگ بیانگر پراکندگی قابل توجه داده

با انحراف معیار  هایرود. در مطالعات علمی، معموالً دادههای آماری نیز به کار میمعیار برای تعیین ضریب اطمینان در تحلیل

نشان داده شده است  1طور که در جدول همان  شوند.تحلیل، خارج می های پرت در نظر گرفته و ازبیشتر از دو به عنوان داده

 باالترین مقدار میانگین مربوط به متغیر دانش کارکنان و کمترین مقدار میانگین مربوط عملکرد کارکنان می باشد.
 

 غيرهاي پژوهش: آمار توصيفی مت1جدول 

 

توان استنباط نمود که توزیع مورد انتظار با توزیع ، می2ل کلموگروف جدو –با توجه به مقادیر حاصل از آماره اسمیرنوف 

 داری ندارد و بنابراین توزیع این متغیرها نرمال است.مشاهده شده برای تمام متغیرها تفاوت معنی
 

 تست نرماليته متغيرها: 2جدول 
 

 نتیجه تایید فرضیه مقدار خطا سطح معناداری هگرفته شدنوع توزیع به کار  متغیر

 نرمال تایید 05/0 085/0 نرمال رسانه های اجتماعی

 نرمال تایید 05/0 098/0 نرمال آموزش کارکنان

 نرمال تایید 05/0 074/0 نرمال اطالعات پیرامون محصوالت

 نرمال تایید 05/0 051/0 نرمال سخت کوشی

 نرمال تایید 05/0 064/0 نرمال دانش کارکنان

 نرمال تایید 05/0 077/0 نرمال سازگاری

 نرمال تایید 05/0 109/0 نرمال عملکرد کارکنان

 چولگی کشیدگی واریانس انحراف معیار استاندارد میانگین حداکثر حداقل شرح متغیر

 841/0 224/1 388/0 62293/0 6211/2 5 1 های اجتماعیرسانه

 750/0 034/0 630/0 79342/0 1724/2 5 1 عملکرد کارکنان

 962/1 275/1 646/0 80391/0 8429/2 5 1 آموزش کارکنان

اطالعات پیرامون 

 محصوالت
1 5 5747/2 93984/0 883/0 534/0- 329/0 

 -053/0 -024/0 571/0 75565/0 7417/2 8/4 1 سخت کوشی

 -362/0 -562/0 095/1 04652/1 1348/3 5 1 دانش کارکنان

 -368/0 -429/0 119/1 05782/1 0342/3 5 1 سازگاری کارکنان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 نشان داده شده است. 3زش مدل ساختاری تحقیق در جدول خالصه نتایج حاصل از برا

 نتایج حاصل از برازش مدل ساختاري تحقيق: 3جدول 

 سطح معناداری آماره آزمون ضریب استاندارد مدل در هاشاخص با مفاهیم روابط

ی بر اطالعات کارکنان اجتماع یرسانه ها یاستفاده از تکنولوژ

 پیرامون محصوالت تاثیر دارد.
853/0 312/5 000/0 

ی بر سخت کوشی کارکنان اجتماع یرسانه ها یاستفاده از تکنولوژ

 تاثیر دارد.
305/0 076/4 000/0 

ی بر دانش کارکنان تاثیر اجتماع یرسانه ها یاستفاده از تکنولوژ

 دارد.
711/0 855/5 000/0 

ی بر سازگاری کارکنان تاثیر اجتماع یرسانه ها یاستفاده از تکنولوژ

 دارد.
490/0 371/5 000/0 

 000/0 658/4 284/1 اطالعات پیرامون محصوالت  بر عملکرد کارکنان فروش تاثیر دارد.

 025/0 236/2 482/0 عملکرد کارکنان فروش تاثیر دارد.سخت کوشی کارکنان بر 

 000/0 -945/5 510/0 دانش کارکنان بر عملکرد کارکنان فروش تاثیر دارد.

 049/0 966/1 150/0 سازگاری کارکنان بر عملکرد کارکنان فروش تاثیر دارد.

ر ب یاجتماع یرسانه ها یاستفاده از تکنولوژ ریآموزش کارکنان تاث

 کند. یم لیمحصوالت را تعد رامونیاطالعات پ
456/0 098/5 000/0 

ر ب یاجتماع یرسانه ها یاستفاده از تکنولوژ ریآموزش کارکنان تاث

 کند. یم لیکارکنان را تعد یسخت کوش
255/0 912/4 000/0 

ر ب یاجتماع یرسانه ها یاستفاده از تکنولوژ ریآموزش کارکنان تاث

 کند. یم لیدانش کارکنان را تعد
309/0 988/4 000/0 

ر ب یاجتماع یرسانه ها یاستفاده از تکنولوژ ریآموزش کارکنان تاث

 کند. یم لیرا تعد سازگاری
205./ 913./ 000./ 

 

 های برازش شده مدل در حد مطلوب قرار دارد.نشان داده شده است کلیه شاخص 4گونه که در جدول همان 

 : شاخص هاي برازش مدل پژوهش4جدول 
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  گيريبحث و نتيجه
 نقش آموزش بر رفتار کارکنان فروش را اثبات نمود. ( 1397)یمحققان نظرزاده دناك و سبز ریسا قاتیبا تحق سهیدر مقا

ا ب یدهد که تا حدود یم شیرا افزا تیتحرك و خالق یاجتماع یکه رسانه ها دندیرس جهینت نیبه ا زی( ن1396و همکاران) یتقو

ی باعث چابکی اجتماع یرسانه هاکه  افتندیدست  این نتیجهبه  زین ) (Jessica et al, 2018 پژوهش حاضر مطابقت دارد. جینتا

بر  یکه رسانه های اجتماع دندیرس جهینت نیبه ا زین(Wu, 2016; Agnihotri et al, 2016) . و بهبود عملکرد کارکنان می شود

 Barker, 2015; Ríos and Dávila, 2015; Wachner et al, 2013; Ahmad et) دارد. ریتاث یچابک یها تیعملکرد و قابل

al; 2010)   و عوامل فردی و شخصیتی است. فروش یروین ییایها و پو تیبر قابل یعملکرد فروش مبتن نیز ثابت نمودند  

، عملکرد کارکنان فروش محدود یاجتماع یهانهرسا یاستفاده از تکنولوژ یهامقوله  یهابه مقوله یاز نظر موضوع قیتحق نیا

 گردد محققان به بررسی موضوعات ذیل بپردازند:لذا پیشنهاد می موارد مرتبط در نظر گرفته نشده است ریو سا دیگرد

  های اجتماعی سازمانی بر فرهنگ سازمانی  بررسی تاثیر رسانه 

 های اجتماعی سازمانی و عملکرد کارکنان فروش با در نظر گرفتن نقش سبک مدیریتبررسی رابطه رسانه 

  های اجتماعی سازمانی بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات سازماناستفاده از رسانهبررسی تاثیر 

 های اجتماعی سازمانی بر روابط تعاملی کارکنانبررسی تاثیر رسانه 

 بررسی موضوع تحقیق سایر جوامع آماری و مقایسه با تحقیق حاضر
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