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 فروش  تیم در   فروش   زه ی انگ   جاد ی ا  ی راهنما  : فروش   انگیزه
ن  میت  ایآ   ندگان ینما  انگیزه  تی نحوه تقو  مقاله   این  فروش دارد؟ در  انگیزهبه    ازیشما 

 . قرار گرفته است  موردبحث  برانگیزچالش طیفروش در مواجهه با شرا

 مقدمه 

  ی رشد و درآمد شرکت شما ضرور   یبرا  العادهفوقلکرد  مبا عو    باانگیزهفروش    میت  کی
،    Zendesk  قات یمشکل باشد. طبق تحق  بسیار  تواندیمفروش    زمینه  است. اما کار در

روبرو    ییهاچالشمرحله از چرخه فروش با    ک یفروش در حداقل    ندگانیهمه نما  با  یتقر
و  هستند    ها سرنخ   از طرف  همیشه در معرض "نه شنیدن"فروش    ندگانی. نماشوندیم

 . شودیم آنها یمنجر به دلسرد عتا  یطب این

  ط ی خود را در مح  یتا کارها  کندیم   قیرا تشو  م یت  یاست که اعضا  یز یفروش چ  انگیزه
تا آنجا که ممکن    کندیماست که آنها را وادار    یز یفروش چ  انگیزه  . سخت انجام دهند

  ، د نباش  کنندهکمک  توانندیم  )پول و جایزه(  فروش   یهامشوق  کهدرحالیاست بفروشند.  
 ی که برا   ییهاکیتاکت.  دهدینم   ش یرا افزا  و بهره وری  عملکرد  تنهایی به  زهی جا  ایپول  
  ک ی استراتژ   دیبا  دی کنیمخود استفاده    نمایندگان و فروشندگان  انگیزه فروش  تیتقو

 که با آنها روبرو هستند پاسخ دهد.  یبوده و به مشکالت

 م یدهیم   حیتوض  ،د یفروش با آن روبرو شو  ریمد  عنوانبهرا که ممکن است    وی ما سه سنار
  گرمی پشت  شما احساس  میتا ت  میدهیمآنها شرح    ت یریمد  یرا برا   مؤثری  ی هاراهو  
 . کرده و انگیزه فروش خود را در شرایط سخت حفظ کند تی حما و 

به عوامل فروش    د یآ ی م که برای نمایندگان فروش پیش    متداول   ت یموقع   3چگونه در  
 د ی ده   زه ی خود انگ

 رکود فروش افت یا  :  1مشکل  

 خاطر به  دیشا  . کنندیمرا تجربه    افت و کاهش فروش  یهادوره  ناچاربهفروش    نمایندگان
  ی ها زمان. در  انددادهازدستبه دالیلی تمرکز خود را روی فروش    دیشا  ای  ، فصل باشد 
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فروش  ،برانگیزچالش با    نمایندگان  را  اهمیت  ارزش  یادآور یخود  ارائه    شان کار  و  و 
سخت  یبرا  ازیموردن  یهایبانیپشت مشکالت  را  ک  قیتشو  ،رفع  آنها  و    باانگیزه رده 
 . دارید نگه

 د ی اشتراک بگذار  ا آنها به را ب   بخش الهام  های قول نقل :  1  راه حل

 هستندالهام بخش    ،پذیری انعطافشکست و    رامونیپ   یزشیو انگ  حی فص  هایقولنقل
و کاهش   رکود  دوره  از  توانندیم تا درک کنند که    کنندیمکمک    نمایندگان فروش و به  
خود   زهی انگ  تواندیم فروش شما    میت  ، خود عبور کنند. با مطالعه کلمات خردمندانه  فروش

 خود را پشت سر بگذارد. ی را دوباره به دست آورد و دلسرد

که چرا    دن درک کن  تا  د یر ی را در نظر بگ   ها قول نقل    ن ی ا   ، فروش خود  م ی ت   برانگیختن   ی برا 
 . د یکن   جاد ی ا  شان به اهداف   دنیرس   ی برا   ای انگیزه کار سخت پاداش دارد و  

بهتر  نی"دورتر ▪ زندگ  ایجایزه  نیو  بتوان  نی ا  دهدیمارائه    یکه  که  در   دیاست 
 تئودور روزولت  -." دیمحل کار سخت تالش کن

 شی پ   همین جایی که هستیداستعداد شما فقط شما را تا    ، وجود فشاربدون   ▪
 نرچوکیوا یگر   -. " بردیم

برنامه    ،یتعهد به تعال  جهینت  شهیهم  ی. بهره ور ستین  یهرگز تصادف   یور بهره" ▪
 ری ما یپل ج  -هوشمندانه و تالش متمرکز است."   یز یر

برا ▪ کن  ی"اگر فقط  کار  به آن    ،دیپول  کار دیرسینمهرگز  اگر  اما  انجام    ی.  را که 
باش  دیدهیم داشته  هم  دیدوست  اولو  یمشتر   شهیو  در  ده  تیرا    ، دیقرار 

 کروک یر  - از آن شما خواهد بود."   تیموفق 
 کنرات  لیج  -."  رندیگیم  به چالشتخصص شما را   ،فروش سؤاالت نی"بهتر ▪

نمارا    بخشانگیزهو    کنندهدلگرم  قول نقل  کی هر هفته     ل ی م یا  خود  فروش   ندگان یبه 
همچندیکن اعضا   دیکن  جادیا  یاپواتسگروه    یک  دیتوانیم  نی.  آن  در    ، م یت  یکه 

 فروش به اشتراک بگذارند.  افزایش انگیزه یرا برا یهای قولنقل

 د یکن   ی ادآور یکارشان را به آنها    ی : معن 2  راه حل
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  ها ی ناهنجار که با    یهنگام   ،عملکرد خود تمرکز کنند   جی فروش فقط بر نتا  ندگانی اگر نما
. ارزش شوندیمدلسرد    راحتیبه  ،برخورد کنند   محصول خودمسیر فروش  در    و مشکالتی 

  ، ترتیب اینبه.  د یکن  یادآور یبه آنها    فروش هفتگی یا ماهانه  هیکارشان را فراتر از سهم
  ، شوند یم  جهکه با شکست موا  یزمان  یبستن معامالت حت   یبرا   بیشتری  زهیآنها انگ

 خواهند داشت. 

نما   یبرا  به  در جهت    ندگانیکمک  نما   ، هدف خود  افتن ی فروش    ایجلسه   نده یبا هر 
 پاسخ دهند:   سؤاالت   ن ی به ا   د یو از آنها بخواه   د ی بگذار 

 نقش کرد؟ نیشما را جذب ا  یز یچه چ ▪
 ؟ ایدکرده یز یربرنامه یز یبه چه چ یابی دست یبرا ▪
 د؟ یرا دوست دار یز ینقش خود چه چ در ▪
 د؟ی در نقش خود رشد کن دیخواهیم چگونه ▪

  ، دهندیمکار را انجام    نیکه چرا ا  دی کنیم  یادآور یدر ابتدا    خود  فروش  نمایندگانشما به  
که در کار خود   یکارمندان  .تا به کار خود ادامه دهند  دهدیم  زهیامر به آنها انگ  نیو ا
 .ابد ییمدر کار نیز افزایش    مشارکتشان و    زهی انگ  ،کنند یم   دا ی پ  و مفهوم واالتری را  یمعن

سر    نده ینما  کی  دیتوانیم   نیهمچن به  رکود  در  که  با    بردیمفروش  همکار   کی را 
در    تر باتجربهو    بینخوش است  هایسختکه  داشته  قرار   ،پشتکار  مستقیم  ارتباط  در 
که دچار افت فروش    اینمایندهدهند تا  بی ترت یجلسات هفتگ د ی . از آنها بخواهدهید
اعضا   شده از  هنگام  ییراهنما  میت  ترباتجربه  یبتواند  نما  یبخواهد.  با    ندهیکه 

  ، آشنا شود کردن آنها در کارشان    دایکه همکارشان بر آنها غلبه کرده و نحوه پ  ییهاچالش
 . کندیم  دایپ یشتر یب زهیانگ

 برانگیز چالش   ی هاسرنخ برخورد با  :  2مشکل  

 تواند یم  آوریشگفتبه طرز  اما   ،است  انگیزهیجان  سرنخ و مشتری راغببه    یابیدست
و    یبه نگهدار   ازین  هاسرنخ   این  اگر  ویژهبه  ،کند  جاد ی ا  ترس و وحشت  ندگانینما  در

را با  آنهاد. سطح استرس ن شرکت ارائه ده به یادیارزش ز  اید نباشداشته  ادیمراقبت ز
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  ها از آن  توانندیمد که  نوجود دار  ایروانی  یها چارچوب  و   هاکی تکن  نکته که   نی ا  یادآور ی
 کار با آنها بسیار   که  یی هاسرنخ   یحت) استفاده کنند    به خریدار  هاسرنخ   این  ل یتبد  یبرا

 . دیکاهش ده ،(رسد یمبه نظر سخت 

   د یفروش را به آنها نشان ده   ی : نحوه استفاده از روانشناس حل راه 

مشتر  اساس    یهر  بر  تصم  فردمنحصربه  یشناس روانبالقوه  با  ردیگیم  میخود   .
با  ندگانینما  ،موضوع  نیا  درنظرگرفتن برا  ییهاراه  دیفروش  درک   ییشناسا   یرا  و 

 کنند.  دایپ یمشتر  دیخر  ماتیتصم  یهازهیانگ

 :  د یر ی نظر بگ   مشتری  بر   تأثیرگذاریبرای افزایش میزان    را در   ه ی توص این  

  کتاب " .  د یکن  هیخود توص  وشر نمایندگان ف را به    بیترغ   یروانشناسمطالعه و یادگیری  

نوشته   یشناسرواناستاد    ، ینیالدیکه توسط دکتر روبرت س  "   اقناع  ینفوذ: روانشناس
است جهان  ، شده  اصل  یا  یشش  ب  ریتأث  نفوذ  در    تواندمیکه    کندمی  انیرا  افراد  به 
 کمک کند.  گرانید متقاعدکردن

 اصل نفوذ 6

 یا اقتدار   قدرت   – 1

ت  دارد موافق   یشتر ی تجربه ب  ایدانش    رسدیمکه به نظر    یبا شخص  اد یز  احتمال بهافراد  
پاسخ  ا ی  کنندیم آنها  فروشندگان موفقدهندیم مثبت    به  ارزش    ،.  )و  تخصص خود 

 .گذارندیم شی شرکت خود( را به نما

 تعهد و ثبات  -   2

تما از تصم   لی مردم  کرده ویز یدر مورد چ  یر یگ  میدارند پس  را توجیه    ، آن تصمیم 
خود ادامه    و درستی تصمیم  ت یموقع  هیبه توج   ادیز  احتمالبه. آنها  ستندیپشت آن با 

  د ی خود بخواه   ندگانی. از نماکرده باشندممکن است اشتباه    رندی بپذ  نکهیتا ا  دهندیم
  ش ی افزا   یخود را نسبت به نام تجار   یوفادار   همیشهبالقوه را متعهد کنند که    انیمشتر
 دهند. 

۴

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://www.amazon.com/Influence-Psychology-Persuasion-Robert-Cialdini/dp/006124189X
https://www.amazon.com/Influence-Psychology-Persuasion-Robert-Cialdini/dp/006124189X
https://www.amazon.com/Influence-Psychology-Persuasion-Robert-Cialdini/dp/006124189X
https://www.amazon.com/Influence-Psychology-Persuasion-Robert-Cialdini/dp/006124189X


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 دوست داشتن عالقه یا   –  3

خود   نمایندگان فروشبه    ،نی؛ بنابرا مییگویمبله    میکه دوست دار   یما اغلب به افراد 
آنها بدرخشد و خود    تیشخص  د یبگذار  ،افزایش دهندرا    خود  تیکه جذاب   دیکن   یادآور ی

 ی چاپلوس  ق یکه مردم را از طر  ستیبدان معنا ن  نی. اجلوه دهند  یرا واقعا  دوست داشتن 
 است.  یواقع  ابطهر کی  جادی مستلزم ا امر  نیا فریب دهید، بلکهکاذب  

 ی اب یکم   –  4

است   مردم   اگر محدود  عرضه  کنند  چ  آنگاه  ،فکر  دنبال  و    یز ی به  بود   کار چهخواهند 
که    دیکن  یادآور یخود    ندگانی. به نما(شوند یم)بیشتر به خرید آن راغب    خواهند کرد
 جلوه دهند.   زین  فردمنحصربهبلکه    ،مطلوب  تنهانه  فروشندیمرا که    یخدمات  ایمحصول  

 ی اجتماع   یا تایید   اثبات  –  5

  دهند یمانجام    هایشانردههمو    را که همساالن  یدارند کار   لیتما  یعیمردم به طور طب
  ، کنند یم  یدار یرا خر  ی ز ی چ  گریاز مصرف کنندگان د  یار یانجام دهند. اگر بس  را آنها هم

فروش خود   ندگانی . از نماو خواهان خرید آن هستند  خواهندیم آن را    زیاحتماال  آنها ن
 شده را نشان دهند.  یدار یاز اقالم محبوب خر ییهانمونه دیبخواه

 مثل به معامله  یا   عمل متقابل   -  6

پاسخ دهند.    نوعیبه  ،دهد یمبه آنها    یگر ی دارند که به آنچه شخص د  یذات  ل یمردم تما
مانند  )   ی اضاف   یز یبالقوه خود چ  انیبه مشتر  توانندیمفروش    ندگان یکه نما  یهنگام
 کنندیم  جادی ا  تریمحکم  وندیپ  یاحتماال  با مشتر   ،ارائه دهند  (گانیرا  محصول  ای  هیهد

 . خواهند شد شرکت یار به نام تج   مشتری  یوفادار  جادیو باعث ا

د نما  دیتوانیمکه    یگر یکتاب  توص  فروش  ندگانیبه    ی روانشناس "کتاب    د یکن  هیخود 
برا را    " یسیتر  انی فروش  خود  فروش  را   ترآسانو    ترع یسراست:  فکرش  که  آنچه  از 

ادیده   ش یافزا  دیکردیم ز   نی.  نکات  برا   یادیکتاب  فروش   یاب ی دست  یرا  اهداف  به 
ارائه   موضوع   نیو چند  کنند یم  دیخرکه چرا مردم    دهدیم  حیتوض  ،دهدیمساالنه 

 . دهدیمپوشش  زیرا ن  گریمربوط به فروش د
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نما  یهنگام کردند  یشناسروانشما    ندگان یکه  درک  را  آ  ،فروش  انگیزه الهام    ناز  و 
را به طور    یتا کارها  رندیگیم با هرگونه    تریموثقخود  انجام دهند و هنگام برخورد 

 کنند. یشتر ی ب  نانیاحساس اطم ،برانگیز چالش موقعیت

 : نداشتن مهارت 3مشکل  

نما  ا  ی ندگیداشتن  مستلزم  ب  جاد ی فروش  جمله:  هامهارتاز    یار یبس  نیتعادل   از 
خود    دانشیکممتوجه    دی جد  ندگانینما  یاست. وقت   ی و سازمانده  یهمدل  ،ات ارتباط

آنها   ،و در دسترس  همیشگیکنند. با آموزش    یممکن است احساس دلسرد  ،شوندیم
 . داریدنگه باانگیزهرا 

 ی ر ی ادگ ی فرهنگ مثبت در مورد    جاد ی راه حل: ا 

که همه از آموزش فروش مداوم    دیکن   جادیا  در شرکت یا تیم خود  را  یفرهنگ  بتوانید  اگر
کنند نیز  ندگانی نما  ، استقبال  را جد   هاآموزشدر    فروش  آن  و  کرد    ی شرکت خواهند 

 خواهند گرفت. 

را عمل  آموزش  یک  تبدیل  یعاد  به  همیشگی  نما  دی کن  و  همه  از  فروش    ندگانیو 
 اد ی  آن را  خواهندیم چگونه  اینکه  بهبود بخشند و    دوست دارندآنچه را که    دیبخواه

  ی ها شکافگفتگو در مورد    یرا برا  ی به اشتراک بگذارند. جلسات منظم فردرا    رندیبگ
سایر کنار    در  را  فردی  توسعه  یهابرنامهو    دی کن  میتنظ  آنها  یهامهارتموجود در    یاحتمال
  یی زهایاز چ  اینمایندهشروع کنند و اگر    ییاز جا   دی. همه بادیقرار ده  گرید  یها آموزش

 .ردی گیم ادی ترع یسر ،خجالت نکشد داند ینمکه 

  باانگیزه شما را    نمایندگان فروشکه    دیکن  نی را تع  شفافی  یاهداف آموزش  ،از همه  ترمهم
  بیشتری   احساس چالش و مشارکت  ،دنبال کردن دارند  یبرا  یز یچ   یافراد وقت.  نگه دارد

 .شودیم ع یتسر یر یادگیروند   حتما   ، دن . اگر اهداف واضح باشکنندیم

ت  کیکه    یهنگام زم  یمیفرهنگ  در    ی ها دهیا  نیا  ،دیکرد  جادیا  یر یادگی  نهیمثبت 
 :دی کن تیخود را تقو  نمایندگان فروش  یهامهارتتا  دی را امتحان کن یآموزش

 تیمی   یها ی باز استفاده از 
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 1بازی شماره  

  کنند یم یسع  در آن  مثال  که    شرکت دهید ییهایباز   در انجام خود را    نمایندگان فروش
شما نشان    میبه ت  هاتیفعال  نی بفروشند. ا  خودکار  ای مانند کاغذ توالت    یاقالم عموم 

خود را بهتر ارتقا    طی داده و شرا  شیخود را افزا  تیخالق   توانندیمکه چگونه    دهدیم
  از ی" نکنندهخسته"  ای  یمعمول  یز یرا متقاعد کنند که به چ  یدهند. اگر آنها بتوانند کس

با سختی فروش بیشتر مثل بیمه عمر و    محصول  کی  یکار را برا  نیهم  توانندیم  ،دارد
 انجام دهند.  راحتیبه  زندگی،

 2شماره    ی باز 

نما بخواه  ندگانیاز  نقش  ی ها یباز در    دیخود  در  و   گیرنده تماس  تیمی  سرد 
انجام   ،فروش  ندگانیاز نما  یار یبس  یکنند. برا   آفرینینقش  ،به اعتراضات   کنندهرسیدگی
به آنها  هایباز  این در  آفرینینقش قسمت کار است. ن یترکنندهاعصاب خرد  این کارها

اعتراضات مشتر   کندیم   یادآور ی کمک    ستین  یشخص  یکه  آنها  به  بدون   کندیم و 
 بهتر به اعتراضات پاسخ دهند.  هر چه شدن یعصب

 3شماره   ی باز 

پرداخت  )   رد  ج  ایبازی،    (Pay Rejection Therapyدرمانی  تاجر   انگیج  نیکه 
است که اگر    نیا  یکند. مفهوم اساس  مصوناختراع کرد تا مردم را نسبت به طرد شدن 

بر ترس خود از رد شدن توسط   توانیدمی  ،دیقرار ده  طردشدنبارها خود را در معرض  
کن  هاغریبه شما  دیغلبه  ده  یباز   نیا  توانیدمی.  انجام  شما    ندگانینماکه    دیرا 

 طرد شوند. بارهاوبارهاداشته باشند تا آنها  هاغریبهاز  وغریبیعجیب هایدرخواست

 نتیجه گیری

 بر اساس سطح تجربه   انگیزه دادن

  خاطر بهاما    ،کار کند  می ت   یاز اعضا  ایگسترده  فیط  یبرا  دی با  یزشیانگ   یهاکی تاکت  نیا
باش  چ  دی داشته  به    یز یکه  آنها    ، دهدیم  انگیزهفروش    نمایندگانکه  تجربه  به  اغلب 

ابتدا  ندهینما   ک یدارد.    یبستگ به    ییسطح  منظم  طور  به  است    ی هاپاداشممکن 
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  نمایندگان   کهدرحالی  یابد.  شیافزا  از  نفسشاعتمادبه  تا داشته باشد    اجیاحت  یکوچک
خود را  کردی را داشته باشند. رو  قیمت گران ی ها مشوقباتجربه ممکن است کمتر انتظار 

 . دی کن میآنها تنظ هیو سطح عملکرد اول  ندگانیفروش نما زمانمدتبر اساس 

 منبع: 

zendesk.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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