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 مقدمه

برای اینکه بتوان فروشنده خوب و حرفه ای شد الزم است که مهارتهایی در این زمینه کسب شوود  یو    

فروشنده باید بتواند خوب حرف بزند، خوب توضیح دهد، درمورد محصوویی کوه موی خواهود بوه فوروش       

ه باشد و از همه اینها گذشته ی  فروشنده بایود روان  ش فنی الزم را داشتنبرساند اطالعات تخصصی و دا

مشوتری را  بالفاصله ، در ی  نگاه و در ی  ارزیابی،   یعنی باید با دیدن مشتریشناس چیره دستی باشد

 را بیابد  مشتری  قلب و دلورود به  کانالبتواند تجزیه و تحلیل کند تا 

بسیاری از فروشندگان موفو  در شورکتهای ایرانوی    توسط نویسنده با که به مصاحبه های زیادی  با توجه

مهارت انسان در جلب اعتماد و بدسوت آوردن قلوب و دل مشوتریان     ،آنها فروشندگی را انجام شده است 

سون    چنانچه ی  فروشنده بتواند در اویین برخورد اثر خوبی در ذهن خریدار بگذارد و بتواند حُانندمی د

بنوابراین در   ه احتمال بیشتری می تواند محصول خود را بوه او برروشود   ب اعتمادرا در مشتری ایجاد کند

از خوود برجوای    ،آن هو  در اویوین برخوورد    ،ر ذهن مشوتریان دمقام ی  فروشنده باید بتوان اثر مثبتی 

گوردد   به مهارت و توان ارتباطی فرشونده برموی     اینکه چگونه می توان بر مشتریان اثر گذار بودشتگذا

یو   و دل گذار بر قلوب   یید از حس شش  خوبی برخوردار باشد  چرا که به تعبیر نگارنده اثرفروشنده با
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کلیود   111کلیودی کوه حواوی     دستهمشتری یا به نوعی ایجاد ارتباط با مشتریان مثل این می ماند که 

فروشونده بوه کمو      تیوز بینوی   و  ، فراسوت، زیرکوی  حال ذکواوت  ای  است را در دست فروشنده سپرده

توسوط  را کشف کنود و  مشتری هر در ارتباطی بتواند کلید مناسب برای گشایش تا  آمدخواهد وشنده فر

  انتخاب شده، در ارتباطی قرل شده را با کلید مناسب باز کند کلید

تواند قطعاً برقراری ارتباط با ی  مشتری آرام وخونسرد و ی  مشتری ی  دنده یا ی  مشتری حراف می

فروشنده است که باید کلید مخصوص هر فرد را انتخاب کرده با انتخاب درسوت خوود   این  متراوت باشد 

نهوا وارد شوود  بنوابراین هور قودر کوه یو  فروشونده         آد و بوه قلوب و دل   ندر ارتباطی مشتریان را باز ک

 بهتر می تواند در ارتباط با افوراد گونواگون کلیود    به همان میزان خود را تقویت نمایدارتباطی مهارتهای 

کنود  بنوابراین یو      رابطوه ایجواد  نهوا  آمناسب برای گشایش در ارتباطی مشتریان را انتخاب کرده و بوا  

او از  فروشنده بدون توجه به محصویی که می خواهد به فروش برساند باید بتواند با پرسوش چنود سووال   

ا مشتریان انتخاب کند  و سپس کلید مناسب را برای ارتباط ب راه ایجاد ارتباط و نروذ را در مشتری بیاید

 به موفقیت در فروش فروشندگان منجر شود تواند در نهایت مجهز بودن به داشتن ارتباطی باال می

اند که بوه  به این نتیجه رسیدهمحققان زن و مرد  انجام شده بین دو گروه از فروشنده گانطب  مطایعات 

آموار فوروش    نود در مقایسه با مردان توانسته بودا(زنها، این دسته )زنهدالیل باال بودن مهارتهای ارتباطی 

روزانه باالتری داشته باشند  بنابراین داشتن مهارتهای ارتباطی به شدت می تواند دستاورد فروشندگان را 

تحت تاثیر قراردهد  بنابراین در این نوشته هدف مرور و آموزش اصول حاک  بر ارتباطات است  همانگونه 

شوودو بوه دییول    به دو دسته ارتباطات ی  طرفه و دو طرفه تقسی  موی  ، ارتباطاتارتباطات مبانیکه در 

وجود بازخورد در ارتباطات دوجانبه اثر بخشی این ارتباط خیلی باالتر از ارتباطات ی  جانبه خواهد بود  
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بحث خواهود   رسددر این نوشته ارتباطات دوجانبه شراف که جهت فروشندگی الزم و ضروری به نظر می

اثر گذاشت بر مشتری بیشتر می توان  ،شد  هر قدر که ارتباط با مشتری بهتر برقرار شود به همان میزان

تا محصویی که معرفی می شود درست در راسوتای نیواز مشوتری     ،توان نیاز او را شناختو حتی بهتر می

د کوه بایود رعایوت    ا اصول وجوود دار  یو باشد برای برقراری ی  ارتباط خوب، شراف و دوجانبه پنج قانون 

این فصل به توضیح قانون اول یعنی پرسوش سووال از مشوتری اختصواص داده شوده و در سوایر        شودکه

 عبارتند از:این پنج قانون فصول به توضیح سایر قوانین پرداخته شده است  

 سوال بپرسید -1

 خوب گوش کنید  -2

 باطرف خود درست رفتارکنید  -3

 هرگز از موج خارج نشوید  -4

 سعی کنید با هرکس به زبان خودش صحبت کنید  -5

چنانچه ی  فروشنده بتواند ارتباط خوبی را با مشتری برقرار کند روند معرفی کاال به خوبی آغاز خواهود  

فروش یو  محصوول بوه ایون راحتوی      ، شد و با پذیرش مساعد مشتری به پایان می رسد  اما همه اوقات

و محصول ما را کوه   به خرید کاال از خود مقاومت نشان می دهد مشتری نسبت ،نیست و در طول ارتباط

-ن ایراداتوی را وارد موی  آو به  کندمی تواند ی  ایده خدمت یا کاالی فیزیکی باشد به راحتی قبول نمی

کتاب به نحوه برخورد با اعتراضات مشتری و تاکتیکهایی که بورای غلبوه   این از این رو ی  فصل از  سازد

 ت وجود دارد اختصاص داده شده است براین اعتراضا
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 مقدمه (1-1

های خبوری  شروع هر ارتباطی بهتر است که با پرسش سوال آغاز شود  چنانچه برای آغاز ارتباط از جمله

بوه عنووان   شده و دیگر ادامه پیدا نکند زیواد اسوت     احتمال اینکه ارتباطات سرد و تعجبی استراده شود

طورف   و     اسوتراده شوود   داغیهچه آفتاب  مثل عجب هوای خوبیه! عباراتیاز اگر مثال در شروع ارتباط 

مقابل می تواند با خاموشی راه ارتباطات را سد کرده و هیچ پاسخی به ما ندهد  اما اگر شروع ارتباطات با 

م ارتباطوات بسوته خواهود شود      رار بوه روی مشوتری و طورف دو   فو ای هآنوقت راه ی  سوال همراه شود

مسویر خروجوی کودام     مثل اینکوه سواعت چنود اسوت     همراه شود، چنانچه ارتباط با پرسش ی  سوال 

و بوه طوور دو    بوود  خواهود ارآنگاه ارتباط ادامه د چگونه آنجام می شه   مسیراست  چرا صرف نمی کنه 

 روشنده اطالعات زیادی را منتقل کنود کند  از طرف دیگر پرسش سوال می تواند به فپیدا میادامه طرفه 

  بوه و  او محصول بوه دنیوای   ی مشتری آشنا شود و معرفی وارایه ستواند با نیاز اصلی و اساو فروشنده می

 احتیاجات مشتری نزدی  باشد  

 

 پرسش سوال هنحو ( 2-1

یو  فروشونده    جزء بدترین سواالتی اسوت کوه   کلیه سواالتی که پاسخ آنها به بله یا خیر خت  می شوند

  تواند از مشتری بپرسد  چنانچه از مشتری پرسیده شودمی

 آیا از اتومبیل خود راضی است 
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 آیا محصول ما به درد او می خورد 

 آیا توانایی پرداخت قیمت محصول ما را دارد 

طی برای آنگاه راه ارتبا خیر و چنانچه از پاسخ خیر استراده شود –بله  مشتری به راحتی می تواند بگوید

و دوجانبه تری را بوا مشوتری برقورار کورد  بهتور       شود  برای اینکه بتوان ارتباط بهتر، شراف ترما سد می

طووری   داست از پرسشهایی استراده شودکه پاسخهای آن به بلی یا خیرخت  نمی شوند بلکه سواالت بایو 

هید به یو  مشوتری زنو     فرض کنید می خوا طرح شوند که مشتری را به حرف زدن بیشتر وادار کند 

به دو صورت می توان این سوال را پرسوید در  بزنید و از او تقاضای مالقات برای مثال روز دوشنبه نمایید  

 آیا برای روز دوشنبه می توان  با شما جلسه ای داشته باش  حایت اول سوال این طور مطرح می شود: 

ر حایت دوم می توان سوال را بوه شوکل بهتوری    خوب پاسخ آن بسیار روشن است: خیر و شاید ه  بله  د

 بین روز دوشنبه یا سه شنبه بعد ظهر چه روزی را برای داشتن ی  جلسوه مناسوب موی دانیود     پرسید: 

اگر مشتری در پاسخ گرت که روز دوشنبه و سه شنبه در ماموریت خواهد بوود موی تووان سووال دوم را     

رته بعد چه روزی را مناسب می دانید که جلسه ای بوا  خوب اشکایی ندارد برای هطور دیگری طرح کرد: 

راههای فرار را برای مشتری بسته ای  و مشوتری هویچ راهوی بورای نوه       ،در این حایت ه  داشته باشی  

به این حقیقت توجه داشته باشید که انسانها برای نه گرتن تمایول بیشوتری دارنود توا بلوه       گرتن ندارد  

 پاسخ نه را برای مشتری در سواالت خود آماده نکنی    بنابراین به عنوان فروشنده 

   

 (چه سواالتی پرسیده شود.3-1
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با ی  مثال کاربردی شروع کنی   فرض کنید فروشنده پوشاک هسوتی  و یو     را بخشاجازه دهید این 

مشتری آقا برای خرید پوشاک به ما مراجعه کرده است  به عنوان ی  فروشنده حرفوه ای بوا دو یوا سوه     

ال، باید متوجه خواسته و سلیقه مشتری شد  یکی از سواالت اساسی و مربوط می تواند این باشد کوه  سو

به عبوارت دیگور در چوه موقعیتهوایی موی       کت و شلوار را به چه منظوری می خواهد از او پرسیده شود 

ن اسوت  خواهد کت و شلوار را مصرف کند  حال نوبت مشتری است که پاسخ دهد و وظیره فروشنده ایو 

که خوب و با حواس جمع گوش بدهد زیرا پاسخ مشتری نشوانگر خواسوته او خواهود بوود  فورض کنیود       

مشتری می گوید که یباس را برای کار روزانه می خواهد استراده کند  در اینجا فروشنده بوه خووبی موی    

کوه پارچوه آنهوا     داند که چه نوع کت و شلواری برای مشتری باید معرفی کند   معموال کت و شلوارهایی

ترکیبی از مواد پالستیکی و اییاف طبیعی هستند برای کار روزانه مرید تر به نظر می رسوند چوون موواد    

پالستیکی جلوی چروک پذیری را بهتر می گیرد و باعث می شود کت و شلوار حایت خودش را از دسوت  

رای مجوایس خواص موی خواهود     ندهد  چنانچه مشتری در پاسخ به سوال اول بگوید که کت و شلوار را ب

مصرف کند آنوقت فروشنده می داند که باید کت و شلواری که از اییواف طبیعوی تشوکیل شوده اسوت و      

حایت براق تری دارد را باید به مشتری معرفی کند  حال در حین ارایه کاال بوه مشوتری، فروشونده موی     

فورض کنیود    سو  شو ل شوما چیوه     ببخشید آقوا میشوه بپر  تواند سوال دوم را به این شکل مطرح کند: 

مشتری در جواب می گوید که مهندس یکی از شرکتها است بنابراین فروشنده متوجه می شود که با این 

به بعد او را آقای مهندس خطاب کند و در درجوه  این وجود که نام این مشتری را نمی داند، می تواند از 

ین با گوش دادن به سوال دوم فروشنده بیشوتر بوه   دوم متوجه میزان درآمد و قدرت خرید او شود  بنابرا

دنیای مشتری آشنا می شود و تیر های او کمتر به خطا خواهد رفت  بنابراین در ایون حرفوه مشوتری بوا     
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حال هر فروشنده در حرفه خود بایود    کند پرسش دو سوال تا حد خیلی زیادی تکلیف خود را روشن می

 ردهمی توان خواسته مشتری را زودتر و دقی  تر کشف کرد را فکر کسواالت مربوط و میانبری که با آنها 

 و آنها را پیدا کنید و نسبت به فروشندگان دیگر مزیت داشته باشید 

 سواالت تحریک کننده  ( 1-4

و  1بایود جنبوه تحریو  کننودگی     همان گونه که در بخش قبل گرته شد سواالتی که پرسیده می شووند 

 ر وادار کند  تباشند و مشتری را به صحبت کردن بیش انگیزشی برای مشتری داشته

 کلمات چرا، چه زمانی، چه کسی، چه طور و کجا ی که از مشتری پرسیده می شود بانانچه سواالتچ

(why-when-who-what-whereشروع شوند )،     نتیجه بهتری عاید فروشنده خواهود شود  در زبوان

می شود که برای آغاز و شروع ارتباطات می توانند بهترین گرته (wh) 2انگلیسی به این سواالت دبلیو اچ

شروع می شوند اصطالحاً یاران مدیریتی نیز گرتوه موی شوود  ایون      whمحرک باشند  به سواالتی که با 

که بوه  دائماً این سواالت را از خوود بپرسود  فروشنده سواالت باید مانند ابزاری در دست فروشنده باشد  و 

( چوه سوواالتی و چوه     when( در چه زمانی باید در آنجوا حاضور باشود  )    whereخواهد برود)کجا می

و دییلوی   (Whoچه کسانی در این جلسه حاضر خواهند شد )( what)  ایرادهایی از او شاید گرفته شود

که برای رفتن به این جلسه وجود دارد  چرا او به این جلسه دعوت شده است  و سواالتی از این قبیل را 

ز خود پرسید  چنانچه قبل از رفتن به جلسه ای این سواالت را از خوود بپرسوی  بوا روحیوه و تووان      باید ا

بهتری در آن جلسه حاضر خواهی  شد و در برابر سواالت احتمایی پرسیده شده بهتر می تووان پاسوخگو   

 بود 

                                                 
ivetrovocaP-1 

2 - Wh Questions 
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امکوان پوذیر نیسوت    بنابراین هر کجا احساس کردی  ارتباط ما با مشتری سد شده و دیگر ادامه ارتبواط   

بالفاصله می توان ی  سوال با استراده از ضمایر پرسشی ذکر شده از مشتری پرسید  فروشونده ای را در  

  نظر بگیریید که برای معرفی یکی از محصوالتش به ی  شورکت یوا یو  خریودار مراجعوه کورده اسوت       

شود و خریدار در پاسوخ بوه او    فروشنده بعد از ارایه و معرفی محصویش با برخورد سرد خریدار روبرو می

می گوید که برای ما صرف نمی کند که از این محصوالت بخری  و بهتر است که وقت خود را تلف نکنید 

و تشریف ببریید  در این مرحله مشاهده می شود که کانایها و درهای ارتباطی بسته شده و فروشنده باید 

 ینه با این مضمون وجود دارد:تالش دیگری به خرج دهد  جمله معروفی در این زم

The door of opprtunity will not open unless you do some pushing over it.  

 در فرصتها به روی شما گشاده نخواهد شد مگر آنکه به آن درها فشاری وارد شود  

مضومون  و زیرکانوه را از مشوتری بوا ایون      در این قسمت بهتر است که فروشنده ی  سوال بسیار سواده 

وتحلیول  بپرسد  چرا صرف نمی کنه  مطمئناً فروشنده پاسخی را دریافت خواهد کرد که آناییز و تجزیوه  

می تواند به طرح سواالت بعدی کم  ویژه ای کند و در نهایت بوه کشوف خواسوته    مشتری پاسخ  سریع

 و عقد قرار داد منجرشود  1اصلی مشتری منجر شود و سرانجام به بستن فروش

دانند که در چه زمانی باید مذاکره فروش را به پایان برسوانند  چنانچوه رونود    ماهر خوب میگان فروشند

فروشنده نمی تواند موف  شود و جریوان   ،فروش از طرف فروشنده در ی  جا خت  نشود و به پایان نرسد

وشونده  نصویب فر فروش مانند ی  کالف سردرگ  ادامه پیدا می کنود کوه هویچ نتیجوه ای را در پایوان      

بنابراین برای نتیجه گیری بهتر و مناسب تر در طوول جریوان فوروش بایود فراینود فوروش        د کرنخواهد 

به پایان رسد  نقطه پایانی و نقطه بستن فروش درست ، در ی  نقطه آغاز شدهدر ی  نقطه همانگونه که 
                                                 

closing the sale-1 
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او سرخ تر شوده   کند که اینجا صدای مشتری ت ییر کرده است، صورتجایی است که فروشنده حس می

و چشمان مشتری در حال برق زدن است  چنانچه یکی از ت ییرات غیر کالمی در مشتری اترواق افتود و   

داند که مرحله بسوتن و اتموام   باید بی  فروشنده ماهر به وجود آید، ت ییراتی در چهره و صدای مشتری 

 و با ن برساند  بستن فروش به راحتی باید در این نقطه فروش را به پایافروشنده رسیده است و فرا فروش 

نظیور: چوه رنگوی رو     یوا عبواراتی    د  سواالترساتمام به تواند عبارت میچند ا ذکر یپرسش چند سوال 

بوزنن! مبوارک باشوه    عدد بار  11دوست دارید براتون کادو کن   قرارداد رو بنویسی   بگ  بچه ها از انبار 

می تواند به مشتری این هشدار را بدهد که وقت انتخواب و پرداخوت    و جمالتی از این قبیلان شاءاهلل     

 پول رسیده است 

شاید جریان فروش بوه  شود و این جریان ادامه باشد آنگاه نچنانچه جریان فروش از طرف فروشنده بسته 

الح فوروش را جموع کنود     طفروشنده دیگر نتواند به اصدودیی و تعدد انتخاب برای مشتری منجر شود و 

نابراین در ی  نقطه خاص و حساس باید جریان فروش از طرف فروشنده بسوته شوده و فوروش خاتموه     ب

 پیدا کند 

 د.ن( سواالت مبهم نباش5-1

خریدار می پرسد باید پاسخ دهوی بوه آن راحوت و آسوان باشود        ایسواالتی که ی  فروشنده از مشتری 

ایون سووال    اید به حال چند بار جریمه شده تا که فرض کنید از شما سوایی با این مضمون پرسیده شود

 جای ا یاداره و ،را مشخص نمی کند که جریمه در رانندگی رسد  چون نوع جریمهخیلی مبه  به نظر می

سوال فوق وارد است نداشتن قیود زموان اسوت  چنانچوه     به دیگری اتراق افتاده است  اشکال دیگری که 

اداره راهنمایی و رانندگی چند بار جریموه  توسط رته گذشته سوال باال به این صورت طرح شود که: در ه
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به ذهن خود فروشنده که دهد و الزم نیست اید پاسخ دهنده به راحتی می تواند به این سوال پاسخ شده

 آورد تا پاسخ سوال شما را پیدا کند ی فشار زیاد

ن بوه جلسوه یوا موذاکره ای     بنابراین به عنوان ی  فروشنده در ش ل خود موظف هستی  که قبل از رفوت 

مرور کنی  و حتی این سوواالت  قرار است از مشتری پرسیده شود را با خود یکبار سواالت احتمایی را که 

 را از نظر محتوا، روشن بودن و جهت دار بودن بسنجی  

 ( سواالت نزدیک به دنیای مخاطب 6-1

مطایعه روزناموه  حال و فردی در کنار شما در  ه ایدنشستفرض کنید که در ی  هواپیما، قطار یا اتوبوس 

ایون سووال    یش فرض چه سوایی اگر پرسیده شود باز کننوده در ارتبواطی خواهودبود    پاست حال با این 

 چگونه باید طرح شود 

 بور  و کوامالً  چنانچه به صرحه ای که آن فرد در حال مطایعه آن است و با توجه ویژه ای خوانده می شود

به احتمال زیاد نتیجه بهتری از ایون سووال خوواهی  گرفوت       ،است سوال خود را طرح کنی  آن متمرکز

چنانچه آن فرد بر صرحات سیاسی تمرکز بیشتری داشته باشدو سوال ما ه  با توجه بوه سیاسوت طورح    

یون  شود آنگاه نتیجه بهتری می توان از آن گرفت )ایبته زمانی که فرد کامالً بر روزناموه متمرکوز اسوت ا   

در زمان بهتر و مناسب تر سوال پرسیده شود ( بنابراین سووایی   و سعی می شود سوال پرسیده نمی شود

هرقدر که سواالت فروشنده به دنیوای   که از مشتری پرسیده می شود باید با دنیای ذهنی او نزدی  باشد

و  ر ارتبواطی باشود  مخاطب و مشتری نزدی  تر باشد به احتمال بیشتری فروشنده می تواند گشواینده د 

 ارتباطات دوجانبه و شراف بوده و ادامه دار باشد 

 (سواالت جهت دار7-1
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یکی از ویژگیهای ایرانیان این است که باید با آنها زیاد صحبت شودو هر قدر که این صحبتها بیشتر شود 

موه جهوت   و تاری  در ذهن مشتری روشن می شود  فرض کنید که ی  فروشنده بی رفته رفته نقاط کور

و استدالیش ه   نرر مراجعه کرده است ومشتری از خرید بیمه طرره می رود بیمه به ی خدمات فروش 

-بر این امر است که شرکتی که او در آن مش ول به کار است هزینه های درمان آنها را توا سوه مواه موی    

د کوه بهتورین   اگر فروشنده کسی باشد که به این حرف مشتری خوب گوش کند متوجه موی شوو   پردازد

کلید برای گشایش در ارتباطی در بازه زمانی سه ماه مخری است  بنابراین اگر فروشنده سوال را این طور 

طرح کند که چنانچه خدای نکرده بیماری شما بیشتر از سه ماه طول کشید آنوقت تکلیف چیست  چوه  

یو  الموخ خواموش در     کار می خواهید کنید  در این حایت مخاطب جرقه ای در ذهنش موی خوورد و  

پرسویده موی شوود     کوه ذهنش روشن می شود که تا به حال به آن فکر نکرده بود  بنابراین اگر سواالتی 

چندین نقطه تاری  و المخ خاموش را در ذهن مشتری روشون کننود  آنگواه فراینود فوروش بوا راحتوی        

  بیشتری ادامه پیدا می کند و بستن و به پایان رساندن آن راحت تر است 

 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری:( 1-8

در نچه که در چند بخش باال مطرح شد می توان این طور نتیجه گیری کرد یو  فروشونده حرفوه ای   آاز 

صنعتی که فعاییت می کند دائماً باید درباره تازه های آن صنعت ومحصوالت آن به مطایعه بپردازد  حتی 

 ،توانود روشون کننوده   ه ترکر وخل  سواالتی بپردازدکه موی فروشنده باید در روز مقداری از وقت خود را ب

و هدایت کننده مشتری باشد  اگر هدف ماحرفه ای شودن در فروشوندگی اسوت بایود قووانین       جهت دار
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گویدکوه فروشوندگی زبوان بوازی     ای شدن را خوب رعایت کرد  یکی از قوانین فروشندگی به ما میحرفه

بکارگیری ی ات و کلمات پشت  دن نیست، کار زورکی نیست ونیست، فروشندگی سریع و تند صحبت کر

سر ه  نیست بلکه فروشندگی احتیاج به زیرکی دارد و شروع جلسات فروش و موذاکرات حتمواً بایود بوا     

 سواالت جهت دار، هدف دار، نزدی  به دنیای مشتری، روشن وشراف و     همراه شود 
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