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چهار روش انگیزه دادن به فروشندگان
کتاب »مدیریت فروش« برایان تریسی - ترجمه: ژان بقوسیان

اگر شما کارآفرین یا مدیر فروش هستید، چهار روش برای انگیزه دادن به فروشندگان 

و دریافت عملکرد بهتر از آن ها وجود دارد.

1. توجه مثبت بی قیدوشرط
شاید این بزرگ ترین هدیه  ای باشد که بتوان به شخصی دیگر داد. این موضوع بین 

همسران، والدین و فرزندان، دوستان و خانواده و در همه روابط دیگر مصداق دارد.

تقریبا همه با ترس از شکست، طردشدگی و تردید بزرگ می شوند. انتقادهای مخرب 

کافی  اندازه  به  »من  که  می شود  احساسی  رنج  بزرگ ترین  به  منجر  کودکی  دوران 

خوب نیستم«. این احساس بر همه بخش های زندگی اثر می گذارد و باعث کاهش 

عملکرد، اثربخشی، شادی و بهره وری می شود.
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بااین حال، وقتی افراد احساس کنند دیگران آن ها را دوست دارند و می پذیرند و 

آن ها را قضاوت، ارزیابی یا نقد نمی کنند،  احساس راحتی، آرامش و شادی دارند. 

میزان عزت نفس فرد، تعیین کننده سطح عملکرد او است. توجه و پذیرش مثبت و 

بی قیدوشرط، موجب افزایش عزت نفس و بهبود تصویر فرد از خودش می شود؛ در 

نتیجه، در همه کارها به خصوص در فروش مثبت تر و ثابت قدم تر می شود.

کردن شخص  یا محکوم  انتقاد، شکایت  بی قیدوشرط،  مثبت  توجه  مقابل  نقطه 

برای انجام یا انجام ندادن کار است. یک واژه یا نگاه منفی شما می تواند بهره وری 

فرد را در کل روز کاهش دهد. همیشه مثبت و حامی باشید.

2. تماس فیزیکی
افراد به شدت تحت تاثیر تماس فیزیکی با دیگران قرار می گیرند. کارهای ساده ای 

مثل دست دادن گرم و دوستانه، زدن روی شانه فرد برای تشکر از کار یا حرفی 

خوب یا حتی لمس شانه او هنگام عبور از راهرو از این دست هستند. لمس آرام 

دست یا بازوی شخص هنگام صحبت باعث می شود احساس ارزشمندی و نزدیکی 

بیشتری به شما پیدا کند.

من در روانشناسی فروش فهمیده ام، اگر هنگام صحبت یا خندیدن دست خریدار 

تحقیقات  در  وقتی  پیدا می کند.  به شما  بیشتری  اعتماد  و  عالقه  کنید،   لمس  را 

را لمس کنند و  آرنج خریدار  از  کنترل شده به فروشندگان آموزش دادند پایین تر 

به  را  آن موضوع  اصال  اغلب خریداران  پرسیدند،  را  احساس خریدار  آن  پس  از 

خاطر نمی آوردند. فقط فروشنده را بیشتر دوست داشتند و پیشنهاد هایش را بیشتر 

می پذیرفتند.

این موضوع در همه روابط انسانی صحت دارد. دست دادن، روی شانه فرد زدن، 

منتقل  را  اطمینان  و  اعتماد  پیام محبت،  کردن همگی  لمس  را  او  یا مچ  دست 

می کنند.
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3. تماس چشمی
استفان کاوی در کتاب »هفت عادت افراد مردمان موثر« اشاره می کند هر شخص 

با پیام ها و تماس های مثبت  باید به شکل منظم  یک مخزن احساسی دارد که 

انبار  احساسی  مخزن  این  در  را  چیزی  فرد  بار  هر  می گوید  او  شود.  پر  دیگران 

می کند،  شادتر، مثبت تر و ارزشمندتر می شود.

او همچنین می گوید با انتقاد از افراد یا گفتن سخنان منفی، مخزن احساسی شان 

را خالی می کنید و باعث کمبود احساسی در آن ها می شوید. اگر  بخواهید به همان 

سطح عملکرد باال برگردند، باید این کمبود را جبران کنید.

یکی از راه های پر کردن مخزن احساسی دیگران، تماس چشمی است. وقتی فردی 

از تیم شما می خواهد صحبت کند، با دقت به او گوش دهید. از نظر دادن یا گفتن 

ایده های خود اجتناب کنید. روبه رویش بنشینید، به چشمانش نگاه کنید، سر تکان 

دهید، لبخند بزنید و نشان دهید ارزش زیادی برای او و نظراتش قائل هستید.

برایتان دارند.  را  ارزش  یا چیزهایی توجه می کنید که بیشترین  افراد  به  همیشه 

وقتی هنگام صحبت دیگران با نگاه گرم و مهربان به آن ها توجه می کنید، احساس 

ارزشمندی و اهمیت بیشتری می کنند و سعی می کنند بهترین فرد ممکن باشند.

4. توجه دقیق
توجه دقیق، به فروشنده احساس ارزشمندی و اهمیت می دهد. این توجه دقیق را 

با اجرای چهار مهارت گوش دادن نشان   دهید.

نخست، با دقت و بدون ایجاد مزاحمت گوش دهید. روبه روی فرد بنشینید، به 

جلو خم شوید و چنان به او توجه کنید انگار هیچ کاری مهم تر  از گوش دادن به 

حرف های او در دنیا وجود ندارد.
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دوم، قبل از پاسخ دادن تامل کنید. وقتی طرف مقابل مکث می کند تا فکرش را 

جمع کند یا نظر شما را بپرسد، 3 تا 5 ثانیه سکوت کنید. مکث کردن سه مزیت 

دارد. نخست، وسط حرف او نمی پرید؛ زیرا شاید بخواهد حرفش را ادامه دهد. 

دوم، به او نشان می دهید حرفش مهم بوده و با دقت به آن توجه می کنید. سوم، 

گفتار، افکار و احساسات طرف مقابل را عمیق تر درک می کنید. همه این مزایا را فقط 

با کمی مکث به دست می آورید.  

سوم، سواالتی برای شفاف شدن موضوع بپرسید. هرگز گمان نکنید حرف طرف 

مقابل را کامال فهمیده اید یا منظورش را به درستی درک کرده اید. در عوض، بپرسید 

»منظورتان چیست؟« سپس صبورانه منتظر پاسخ بمانید. طرف مقابل منظورش را 

بازتر می کند که هم فرصت شما برای گوش دادن را افزایش می دهد و هم باعث 

ایجاد عزت نفس در او می شود.

شخصی که سوال می پرسد کنترل را در دست دارد. هرچه در گفتگو سواالت بیشتری 

بپرسید و با دقت بیشتری گوش کنید، کنترل بیشتری بر جریان گفتگو و احساسات 

طرف مقابل دارید. سوال پرسیدن، تکنیکی قدرتمند در مذاکره است که فرصت 

گوش دادن بیشتر و فروش بیشتر را فراهم می کند.

چهارم، آن را به زبان خودتان بازگو کنید. این کار بهترین آزمون خوب گوش دادن 

است؛ یعنی هنگام صحبت شخص مقابل نشان  دهید با دقت به او گوش می کنید، 

نه اینکه به موضوع دیگری فکر می کنید یا منتظرید حرفش را تمام کند.

چیزی شبیه این بگویید »اجازه دهید مطمئن شوم حرفتان را درست فهمیده ام. 

شما چنین چیزی گفتید و منظورتان این بود. درست است؟«

وقتی بتوانید حرف های فرد را به زبان خودتان بازگو کنید، به او ثابت می کنید با 

دقت گوش کرده اید؛ زیرا به او و حرف هایش اهمیت می دهید.
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خودانگاره و تصویر فروشنده از خودش با رفتار شما تعیین می شود. پس با افرادتان 

خوب رفتار کنید. رفتار و گفتار شما باعث کاهش یا افزایش عزت نفس و عملکرد 

فروشنده می شود. فروشندگان باید پس از هر تعامل با شما احساس بهتری به خود 

پیدا کنند.

این مطلب از کتاب »مدیریت فروش« برایان تریسی برداشته شده است.
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