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Key account relationships are crucial for organizations involved in business-to-business sales. The 

current business environment continues to trend towards larger customers utilizing fewer suppliers 

(Homburg, Workman, & Jensen, 2002). As such, managers must know how to cultivate effective 

relationships with existing key accounts based on their customer-specific goals. As managers begin 

to pinpoint specific strategic initiatives, the findings from this study provide insights which allow 

them to understand how their actions are perceived by their customers. These perceptions are 

accompanied by insights from the patterned associations between the positive and negative 

relationship dimensions with the positive and negative relationship outcomes. These insights are 

important within the attribution and motivation frameworks because sales managers are presumed 

to have greater knowledge and expertise, thus more accurately able to perceive the linkages 

between effort and performance. Managers should incorporate the findings within their sales 

training programs, day-to-day supervision of the sales force, and periodic reviews of each 

salesperson's time and efforts in order to improve the accuracy of their sale force's expectancy 

estimates (Johnston & Marshall, 2011). 

. محیط تجاری کنونی باشدمیدارند، بسیار مهم و حیاتی  1شغل -به -کلیدی و مهم برای موسساتی که فروش شغل مشتریانروابط 

(. 2002 2، گرایش دارد.  ) هامبورگ، ورکمن و جانسون کنندمیده که از تامین کنندگان کمتری استفا تربزرگبه سمت مشتریان 

 ودخ مشتریخاص  اهداف اساس بر موجود کلیدی هایحساب با موثر روابط ایجادبه  چگونه که بدانند باید مدیران ترتیب، این به

 نگرشی هاآنبه  مطالعه این هاییافتهخواهند کرد و  خاص استراتژیک ابتکاری هایطرح برنامه ریزی به شروع مدیران بپردازند.

 هایگروه هاینگرشبا  برداشتها کنند. این درکرا بهتر  خود مشتریان بر خود اعمالاثر  چگونگی هاآن دهدمی اجازه که خواهد داد

اصی و اختص شیانگیز  هایچارچوب در  هانگرش این .است همراهرابطه  منفی و مثبت نتایج با رابطه منفی و مثبت ابعاد بین الگو

 ارتباط رکد به قادر بیشتری دقت با نتیجه در ی دارند وبیشتر تخصص و دانش فروش مدیرانفرض بر این است که  زیرا هستند مهم

، نظارت روزانه از نیروی فروش زشی فروش خودوآم هایبرنامهخود را با  هاییافتهخواهند داشت. مدیران باید  عملکرد و تالش بین

تا بتوانند دقت ارزیابی تخمین نیروی فروش خود را  ترکیب کنند  دوره ای از تالش و زمان کار هر فروشنده  هایبررسیخود و 
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 فروش کاال به شرکتها و کارخانه های دیگر که خود تولید کننده می باشند. 1
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