
ميالد نظام جديد للبيع
البیع ھو كل شيء في ھذه الحیاة، في الحقیقة؛ فإما أن تبیع، وإما أن تخفق. إنك تبیع للناس فكرة، وھي 
أن أفكارك لھا معنى، ومنتجك لھ معنى، قد تكون أباً یبیع ألبنائھ أھمیة إنجاز الواجبات المدرسیة، وقد 
تكون معلماً تبیع لطالبك قیمة التعلیم، أو محامیاً تبیع للمحكمة براءة موكلك؛ باختصار: البیع ینطبق 
على الجمیع، وعلى جوانب الحیاة كافة، العملیة والشخصیة، ونحن نحاول دائماً نشر أفكارنا وآمالنا 
وأحالمنا بشكل ال یحرك الناس فقط لیفعلوا شیئاً، بل أیضاً لیحقق لنا ما نرید في ھذه الحیاة. ھذا ھو 

”اإلقناع األخالقي“، ودون ھذه المھارة األساسیة، من الصعب أن تحقق نجاحاً على أي مستوى. 

ھذه ھي فكرتنا الرئیسة ھنا، ومع إمدادك بطریقة بسیطة ومجربة إلتقان فنون التواصل، ستتمكَّن 
من خوض الحیاة بقوة شخصیة أكبر كثیراً، وستعیش حیاة أكثر تمكیناً. 

المقاييس العشرية الثالثة
جمیع صفقات البیع متماثلة! لماذا؟ ألنھا على الرغم من الفروق الفردیة في االحتیاجات والقناعات، 
والقیم، واالعتراضات، ونقاط األلم، فإن ھناك ثالثة عناصر رئیسة متماثلة ال بد أن توجد في ذھن 

ت 
عا
بي
م

العربية ل!عـالم العلمي   ”شعاع“ 
www.edara.com

رئـيـس الـتـحـرير:  نـسـيم الصمـادي

editor@edara.com
الـعـدد

الخط المستقیم أقصر طریق لإلقناع والتأثیر والنجاح
 تألیف: جوردان بلفورت

ÜÉFòdG á≤jôW ≈∏Y ™«ÑdG

سبتمبر / تموز 2018  -  محرم 1440

السـنــة 26  -  الـعــدد 24

642

This copy is licensed to:    Edara.com User:  407897 and is not to be shared.  Any illegal sharing constitutes infringement of Edara.com intellectual
                                          property rights.  Without further notice we will prosecute to the fullest extent allowed by law.



2 ●  ●● سبتمبر 2018●  ∫É`ªYC’G πLQh ôjóŸG Öàc äÉ°UÓN

أي عمیل محتمل قبل أن تحاول إتمام البیع لھ. ال یھم ماذا تبیع أو كم ثمنھ. إن استطعت أن تولّد ھذه العناصر 
في ذھن العمیل المحتمل، إذاً فقد نجحت محاولتك – والعكس صحیح. 

ھذه العناصر الجوھریة تسمى ”المقاییس العشریة الثالثة“ – حیث یكون السیاق ھو حالة االقتناع الحالي عند 
العمیل المحتمل على مقیاس من 1 إلى 10. على سبیل المثال: إن كانت حالة االقتناع عند العمیل المحتمل 
حالیاً ”10“ على مقیاس االقتناع، فھذا یعني أنھ في حالة ”اقتناع تام“، في المقابل، إن كان االقتناع لدیھ ”1“ 

فھو في حالة ”شك تام“.

10                                                                            1     

  
یعبر رقم 10 عن حالة االقتناع التام عند العمیل المحتمل بشأن قیمة منتجك وفاعلیتھ، ویعبر رقم 1 عن حالة 
للمال، وفي منتصف ھذه السلسلة تجد  الشك التام عنده بشأن قیمة المنتج، حیث یظن أن في شرائھ إھداراً 
درجات متنوعة من االقتناع، لكن ثمة أمراً مھماً ال بد أن تتذكره، أال وھو أن مستوى االقتناع عند العمیل 
المحتمل، أیَّا كان، ال یُترَجم مباشرة إلى فرصة أفضل أو أسوأ للبیع، فحالة االقتناع لدى العمیل المحتمل ھي 
أن تؤثر فیھ، وھذا یمكن أن یحدث فقط عند وضع المقاییس العشریة  فقط حالة ”حالیة“ وھو ینتظر متلھفاً 

الثالثة التالیة في االعتبار:

1. المنتج، أو الفكرة، أو المفهوم
ال بد أن یكون عمیلك المحتمل مقتنعاً بأنھ یحب منتجك. البشر ال یشترون ما یظنون أنھ یجعل حیاتھم أسوأ، 

بل یشترون ما یظنون أنھ یحسن حیاتھم. 

كلمة السر ھنا ھي ”یظن“. عندما یكون لدى الشخص نیة حسنة ال یعني ھذا بالضرورة أن تنتھي القرارات 
الناتجة عنھا إلى تأثیر إیجابي علیھ، في الحقیقة لیس األمر كذلك مع كثیر من الناس، حیث یتخلَّل حیاتھم 
سلسلة من القرارات المدمرة، حتى مع قناعتھم بأن ھذه القرارات كانت جیدة عندما اتخذوھا. ھذا بالضبط ھو 

تعریف النیة الحسنة، وھي األساس الذي تقوم علیھ جمیع قرارات البشر.

2. ثق بنفسك، وتواصل معها 
إن لم یكن عمیلك المحتمل یثق بك، فال یمكن أن یشتري منك شیئاً، وحینئٍذ ال تھم درجة اقتناعھ بشأن منتجك، 

ولھذا یكون المقیاس العشري الثاني ھو ”أنت“.

مت األلفة  ربما یظن العمیل المحتمل أنك جدیر بالثقة بشكل معقول، لكنھ فقط ال یحبك، فربما تكون قد حطَّ
بینك وبینھ بشيء قلتھ في أثناء عرضك للمنتج، أو ربما ھناك ما یتعلَّق بمظھرك أو بتواصلك البصري، أو 
بطریقة طرحك لألسئلة. أیَّا كان الحال، كما تجد درجات مختلفة من اقتناع العمیل بشأن منتجك، ھناك أیضاً 
درجات مختلفة لشعور العمیل تجاھك، لھذا أنت بحاجة إلى أن تجعل ھذه الدرجات أقرب ما تكون إلى 10 

فیما یتعلق بشعوره تجاھك وتجاه المنتج.

3. ال بد أن يثق العميل في مؤسستك
إن كنت تعمل لدى إحدى المؤسسات ذات السمعة الممتازة، ستكون فرص شراء العمیل منك مرتفعة جداً ألن 
لدیھ بالفعل مستوى مرتفعاً من االقتناع بشأن المقیاس العشري الثالث. على الجانب اآلخر، إن كنت تعمل لدى 
شركة سمعتھا محل شكوك، سیكون مستوى االقتناع لدى العمالء متدنیاً للغایة عند لقائك معھم. بیت القصید 

ھو أن العمالء دائماً ما یلتقونك وفي أذھانھم تصور مسبق عنك، وعن المنتح، وعن الشركة.

الشـــك

اقتناع تام شك تام
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نوعان من االقتناع 

إلى  1. االقتناع المنطقي: یقوم بشكل أساسي على الكلمات التي تقولھا. ھل ما عرضت للعمیل یضیف شیئاً 
رة على  مستوى عقلي لدیھ؟ المقصود ھنا حقائق واقعیة وأرقام، أو الخصائص والفوائد، أو القیمة المتصوَّ
المدى البعید، فیما یتصل بھذا الشخص بالتحدید. عندما یشعر العمالء المحتملون باقتناع منطقي بشأن منتجك، 
سیستمرون معك من البدایة إلى النھایة، ویربطون جمیع النقاط بعضھا ببعض في ھذا العرض المنطقي الذي 

قدمتھ لھم دون أن یجدوا فیھ ثغرات. 

2. االقتناع العاطفي: یقوم على الشعور الحدسي بأن ھذا الشيء ال بد أن یكون جیداً، وعندما یمسنا األمر، 
نشعر بشغف داخلي ال بد أن یتم إشباعھ بأي ثمن. یتعلق األمر برسم صورة للمستقبل لعمیلك، حیث یرى 
نفسھ فیھا بعد أن اشترى المنتج ویشعر باالرتیاح نتیجة لذلك، كما یشعر بإشباع حاجتھ، ونھایة ألمھ، وأنھ 

یشعر بكل ھذا اآلن.

ان للغایة إن كنت ترید أن تصل باقتناع العمیل إلى أعلى مستوى. كال النوعین من االقتناع مھمَّ

البيع بنظام الخط المستقيم
في ثمانینیات القرن العشرین، عندما كان ”جوردان بلفورت“ یقود أكثر مؤسسات المبیعات نجاحاً في تاریخ 
”وول ستریت“، واجھ مشكلة: كان علیھ أن یكتشف طریقة فعالة وسریعة لتدریس نظام اإلقناع الذي ابتكره 
لغیر العاملین في المبیعات، الذین كانوا رجاًال ونساء عادیین ال خبرة سابقة لدیھم وال موھبة، وھنا ظھر 
”نظام الخط المستقیم“. اكتشف ”بلفورت“ أن كل محادثة، وكل اتصال للمبیعات، وكل تفاعل بین البشر یتبع 
نفس النمط: خطاً مستقیماً. أطلق ”بلفورت“ على النظام الذي ابتكره ”إقناع الخط المستقیم“، ألنھ كما أن أقصر 
مسافة بین أي نقطتین ھي الخط المستقیم، فإنك تحاول أن تأخذ العمیل من 1 إلى 10 وتقنعھ بالشراء أو 

التوقیع بأسرع ما یمكن دون أي إھدار للوقت. 

یكمن السر في أن كل شيء تقولھ، من أول كلمة تخرج من فمك، وتفعلھ مصمم لكي یضع العمیل المحتمل 
على خط مستقیم ویدفعھ ببطء لألمام من البدایة إلى إتمام الصفقة.

ركائز نظام ”الخط المستقيم ل!قناع“ 
ھناك ركیزتان للنصف األول للخط المستقیم:

1. ال بد أن تسیطر على الصفقة. المقصود بالسیطرة ھنا أن تبقى داخل حدود الخط المستقیم. عندما تسیطر 
على األمر، فأنت من یتحدث وعمیلك یستمع إلیك. عندما تكون خارج حدود الخط المستقیم، سیكون العمیل 

ھو المسیطر بینما أنت تتحدث عن أي موضوع آخر غیر ذي صلة. 

2. ال بد أن تجمع قدراً ضخماً من المعلومات، في نفس الوقت الذي تبني فیھ األلفة مع عمیلك المحتمل. جمع 
قدر ضخم من المعلومات یتجاوز مجرد محاولة معرفة إن كان العمیل مؤھًال للشراء من الناحیة المالیة أم 

ال، وعندما تجمع ھذه المعلومات فأنت تفعل كل ما یلي: 

❂ تتعرف على احتیاجات العمالء األساسیة أو المشكالت التي ربما یعانون منھا.
❂ تتعرف على أي قناعات أساسیة قد تكون لدیھم وتؤثر في عملیة البیع، مثل الشعور بعدم االرتیاح مع 

المحادثات الھاتفیة، أو مع اتخاذ قرارات سریعة.
❂ ترید أن تعرف أي خبرات سابقة لھم مع المنتجات المشابھة، سیئة أو جیدة. 

عرض الصفقة إمتام الصفقة
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❂ تتعرف على مكمن ألمھم. ما الذي یؤرقھم لیًال؟
❂ تتعرف على قیمھم – ما أھم األمور بالنسبة إلیھم؟ ھل یبحثون عن النمو، أم زیادة الدخل، أم یرغبون 

في إعداد أنفسھم للتقاعد؟ 
 

عن  لدیھم  الفردیة  القناعات  محصلة  ھو  اآلخر  عن  منھم  كًال  یمیز  فما  متماثلین؛  العمالء  كل  لیس  بالطبع 
أدنى لالقتناع“  الشراء، وعن اتخاذ القرارات بشكل عام، وعن الثقة في اآلخرین. ھذه القناعات تخلق ”حداً 
ال بد أن یتجاوزه العمیل المحتمل قبل أن یشعر باالرتیاح الكافي للشراء، ویُسمَّى ھذا المستوى من االقتناع 
”الحد األدنى للفعل“ لدى الشخص. یُشار إلى من یسھل البیع لھم بأن الحد األدنى للفعل لدیھم منخفض، بینما 
یُشار إلى من یصعب البیع لھم بأن الحد األدنى للفعل لدیھم مرتفع. المبشر في األمر أن الحد األدنى للفعل لدى 
العمیل المحتمل مرن، فھو لیس صخرة صلبة، لذلك إن كنت تستطیع أن تخفض الحد األدنى للفعل لدى العمیل، 
یمكنك أن تحول أصعب قرارات الشراء عند البعض إلى قرارات سھلة، ومع ھذا ربما تجد بعض العمالء 
الذین یصعب التأثیر فیھم، لھذه األسباب نستخدم عنصراً آخر في نظام الخط المستقیم، أال وھو: ”حد األلم“. 

األلم ھو أقوى الدوافع، فھو یخلق حالة من االحتیاج الُملِح، مما یجعلھ أداة مثالیة إلتمام أصعب صفقات البیع، 
ولھذا الھدف من الضروري للغایة أن تأخذ الوقت الكافي للكشف عن ألم عمیلك المحتمل، ثم وضع منتجك أمامھ 
موضع العالج، ثم رسم صورة للمستقبل بالكلمات توضح كیف سیتحسن شعوره نتیجة استخدامھ ھذا المنتج. 

من الواضح تماماً اآلن أنھ عندما یأتي األمر إلى اتخاذ قرار الشراء، ھناك فقط خمسة أرقام ذات صلة: مدى 
اقتناع العمیل بالمنتج، وبك، وبمؤسستك، والحد األدنى للفعل، وحد األلم. 

الثواني اDربع اDولى
في عام 2013، نشر أستاذ بجامعة ”ھارفارد“ دراسة عن أھمیة االنطباعات األولى إلتمام عملیة البیع، وقد 
نت انطباعاً  ن حكماً مبدئیاً في الثواني األربع األولى! ووجدت أیضاً أنك إن كوَّ أشارت الدراسة إلى أن العمیل یكوِّ
لیاً سلبیاً، سیتطلَّب األمر ثمانیة انطباعات إیجابیة الحقة لكي تمحو ھذا االنطباع األول السلبي، لھذا إن أفسدت  أوَّ
الثواني األربع األولى، فجّھز نفسك لمعركة شاقة كبیرة، ولھذا السبب یتحتَّم علیك أن تشّكل انطباعاً یتكون من 

العناصر الثالثة الضروریة التالیة في الثواني األربع األولى من المحادثة مع العمیل: 

❂ شدة الذكاء
ال بد أن تبدو كشخص یفھم تماماً ماذا یفعل، شخص خبیر في حل المشكالت یستحق اإلنصات لھ ألنھ یستطیع 
مساعدة العمالء في تحقیق أھدافھم. یمكنك أن تفعل ھذا من خالل إظھارك لسرعة البدیھة والمرونة، وسرعة 

اتخاذ القرار، وإیقاع فرید في التنفیذ یبھر العمیل على الفور ویبني ثقتھ فیك. 

❂ الحماس المتَِّقد
تقدمھ. ال بد أن تبدو متفائًال  عظیماً  یرسل ھذا رسالة ال شعوریة إلى عمیلك المحتمل، تخبره أن لدیك شیئاً 
بالطاقة، ولك تأثیر إیجابي على حیاة العمالء. أنت بحاجة أن تؤمن بقیمة المنتج أو الخدمة  ومفعماً  ومتحمساً 

حتى تصفھا لھ بشغف. 

❂ الخبرة في مجالك
یمیل البشر إلى اإلنصات للخبراء، وفي سیاق البیع تكون بحاجة إلى الظھور كواحد من أرقى خبراء العالم في 
مجالك. یمكنك إظھار ذلك بترجمة خواص المنتج أو الخدمة إلى فوائد وقیمة للعمیل وأنت تستخدم لغة الصناعة 
الفنیة التي تستغرق وقتاً في تبسیطھا. یمكنك أیضاً أن تضیف قیمة للعمیل بطرح منظور جدید في أثناء الحوار 
بعد،  لھ معلومات غزیرة عن السوق والمجال والمنافسین، حتى إن لم تكن خبیراً  بینكما عن البیع، موضحاً 
ف كأنك خبیر“، وفي نفس الوقت تعمل على تطویر نفسك بأسرع ما یمكن، حتى تمأل ثغرة  علیك أن ”تتصرَّ

المعلومات لدیك.
بھذه الطریقة یدرك عمیلك المحتمل أنك شخص تستحق أن یُنَصت لك وتستحق الوقت الذي یعطیك إیاه.
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فن التنقيب عن العمالء
رت الشركة استخدامھ، فالھدف النھائي دائماً واحد، وھو: استقطاب أكبر عدد  أیاً كان أسلوب التسویق الذي قرَّ
لون إلى عمالء، ویمثّل ”تنقیب الخط المستقیم عن  من المشترین المناسبین وتسلیمھم لقسم المبیعات، حیث یتحوَّ
العمالء“ عملیة فرز العمالء المحتملین الذین تم تقدیمھم إلى قسم المبیعات لدیك، وذلك بھدف استبعاد العمالء 

غیر المؤھلین لشراء منتجك؛ وبالتالي تتجنَّب عمل عرض تقدیمي شامل لھم.

تحقیقاً لھذه الغایة، في أي حملة تسویقیة، توجد أربعة تصنیفات للمشترین الذین یدخلون إلى قسم المبیعات في 
الشركات، ویُطلَق علیھم نماذج المشترین األربعة.

حماساً  المشترین  نماذج  أكثر  فھم  لدیك؛  النماذج  أفضل  وھم  المتلھفین“،  ”المشترین  األول  النموذج  یسمى 
لقد  شراءه.  ویستطیعون  منتجك  من  االستفادة  ویستطیعون  والحاجة،  الرغبة  ولدیھم  الشراء،  نحو  ودافعیة 
وصلوا إلى النقطة التي لم یعودوا یستطیعون تحمل األلم الناتج عن الحاجة غیر الُمشَبعة، لذا فھم مستعدون 

التخاذ قرار الشراء اآلن، ولكن المشكلة الوحیدة في ھذه الفئة أنھ ال یوجد منھا الكثیر.

أما النموذج الثاني فیسمى ”المشترین المسیطرین“، وھم ال یشعرون بأي ألم حاد بسبب حاجتھم غیر الُمشَبعة، 
ة التي تضم المشترین المتلّھفین. یجعلھم عدم وجود ھذه الحاجة الملحة  مما یخرجھم من دائرة الحاجة الُملِحَّ
لدیھم یشعرون بأنھم مسیطرون على األمر، لذلك فھم لن یتخذوا قرار الشراء حتى یشعروا أنھم وجدوا أفضل 

الحلول لمشكلتھم.

مؤسستك.  مبیعات  إلى  سیدخلون  الذین  العمالء  من  نوع  أخطر  وھم  یسمى ”المتفرجین“،  الثالث  والنموذج 
یتظاھر ھذا النوع من العمالء بأنھم من النوع الثاني - المشترین المسیطرین - ویتصرفون وكأنھم مھتمون 

بحق بشراء المنتج، بینما ال یكون لدیھم أي نیة للشراء، وینتج عن ذلك خسائر على مستویین: 

❂ یتسبَّب ھذا في إھدار قدر ھائل من الوقت حیث تقوم بعمل عرض تقدیمي شامل لھؤالء العمالء المحتملین 
بینما لیس لدیھم أي نیة للشراء.

وراء  السبب  معرفة  فیحاول  المبتدئ  المبیعات  رجل  لدى  والسلبیة  البلبلة  من  حالة  خلق  في  ھذا  یتسبَّب   ❂
إحجامھم عن الشراء. ”ھل المشكلة تتعلَّق بي أنا؟“.

 
كشف العمالء ”المتفرجين“

المبشر في األمر أن التعرف على العمالء ”المتفرجین“ لیس صعباً. ھناك أربع دالالت تنبھك إلى حقیقة أن 
وقتك یضیع ھباًء مع أحد ھؤالء العمالء:

1. یطرح الكثیر من األسئلة التي یبدو أنھ یعرف إجابتھا.
2. یرید اختبار ما إذا كان أي شيء تبیعھ مناسباً لھ أم ال، ویصل ھذا إلى حد المبالغة تقریباً.

3. یصدر منھ الكثیر من التعبیرات اللفظیة - مثل ”أھا“، ”أووووو“، إلخ - لیدعم االنطباع بأنھ مھتم حقاً.
ل إلى شخص صاخب، أو مفرط الثقة أو غامض بال داٍع. 4. عندما یُسأل عن إمكاناتھ المادیة، یتحوَّ

یوفر التعرف على العمالء المتفرجین واستبعادھم بأسرع ما یمكن الكثیر من األلم على المدى البعید.

وأخیراً النموذج الرابع، ویسمَّى ”العمالء غیر المناسبین“، وھو نوع ال ینتمي مطلقاً إلى دائرة المبیعات لدیك. 
أكبر الظن أنھم إما دخلوا الموقع اإللكتروني عن طریق الخطأ، مما أظھرھم على قائمة العمالء المحتملین 
بالخطأ، أو استدرجھم شخص آخر. أیاً كان الموقف، فلیس لدیھم الرغبة في الدخول إلى دائرة مبیعاتك في 

المقام األول، لذلك فلیس أمامك فرصة للبیع لھم.
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وھكذا تكون األھداف الثالثة الرئیسة الستكشاف الخط المستقیم كما یلي:
1. التعرف على العمالء المتفرجین والعمالء الخطأ واستبعادھم من دائرة المبیعات.

2. جمع المعلومات الالزمة من المشترین المتلھفین والمشترین المسیطرین، ثم االستمرار في دفعھم حتى 
نقطة نھایة الخط المستقیم وإتمام عملیة البیع.

3. بدء عملیة تحول المشترین المسیطرین إلى مشترین متلھفین عن طریق تعظیم شعورھم بألم الحاجة 
إلى الشراء.

لننتقل اآلن من عالم النظریات إلى تطبیق الخط المستقیم عن العمالء في الواقع.

10 قواعد للبحث المستقيم عن العمالء

تھدف ھذه القواعد العشر إلى إمدادك بكل ما تحتاج إلیھ لوضع نموذج عملي لجمع المعلومات في مجالك. 
عند اطالعك على كل قاعدة علیك أن تربط بینھا وبین وضعك، ُمدخًال التغییرات الالزمة على طریقة 

التنقیب التي تتبعھا حالیاً. 

القاعدة اDولى: أنت منقب، ال خيميائي
تحویل الماء والمعادن والتراب إلى ذھب عمل الخیمیائي، ال المنقب، فالماء ماء والذھب ذھب، وال یتحول 
أحدھما إلى اآلخر بفعل السحر، وكذلك ال یمكن تحویل العمالء المتفرجین إلى عمالء متلھفین أو عمالء 
مسیطرین؛ لھذا یتعیَّن على رجل المبیعات أن یكون خبیراً في غربلة وفرز العمالء ال أن یكون خیمیائیاً.

القاعدة الثانية: استأذن دائمP قبل طرح اDسئلة
إن لم تستأذن لتطرح أسئلة على العمیل، فإنك تخاطر بأن ینظر العمیل إلیك كأنك محّقق ال یھتم بھ، وال 

یحبھ، ال مستشاراً مؤتمناً، وھما أقوى دافعین وراء تحقیق األلفة مع العمیل.

إلیك بعض أنماط اللغة البسیطة التي توّصلك مباشرة إلى الھدف، والتي ثبتت فاعلیتھا:
❂ ”ھل تسمح لي ببعض األسئلة حتى ال أضیع وقتك؟“.

❂ ”دعني أسألك سؤالین سریعین حتى أتمكَّن من تقدیم أفضل مستوى من الخدمة لك“.
❂ ”دعني أسألك سؤالین سریعین حتى أتمكَّن من معرفة حاجتك بالضبط“.

استخدام كلمة ”حتى“ ھنا للتبریر، حیث إنھا تبّرر حاجتك إلى طرح األسئلة، وھذا یتنافى مع طرح السؤال 
لمجرد الفضول.

القاعدة الثالثة: عليك دائمP استخدام نصٍّ مكتوب
كل مجال لھ أسئلتھ الفریدة التي یجب طرحھا بشكل محدد، وإن حاولت ارتجالھا - في مقابل التخطیط 
المسبق لألسئلة - ستكون فرص تذكرك لجمیع األسئلة أو طرحھا بالترتیب المناسب ضعیفة إلى منعدمة، 
غ للتركیز  كما أن ھناك فائدة أخرى الستخدام نص مكتوب لعملیة التنقیب، وھي أن عقلك الواعي سیتفرَّ

على استخدام النغمة المناسبة للحدیث، وكذلك على ما یحاول العمیل إیصالھ إلیك.

القاعدة الرابعة: تعمق في اDسئلة
مع طرحك ألسئلة سطحیة في البدایة، تعطي نفسك فرصة لتحقیق األلفة عن طریق اإلنصات الفعال إلى 
إجابات عمیلك المحتمل. ال یمكنك بدء أسئلتك ھكذا مثًال: ”حسناً، أخبرني كم لدیك من السیولة اآلن، بما 

في ذلك حساباتك المصرفیة الشخصیة، أو حسابات عموالتك“، فستنتھي عملیة البیع قبل أن تبدأ.
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القاعدة الخامسة: اطرح كل سؤال بنغمة الصوت المناسبة
بعد سماح العمیل لك بطرح األسئلة، علیك أن تستخدم نغمة الصوت الصحیحة لتضمن الحصول على أكثر 
اإلجابات شموًال، بینما تبني مناخاً قویاً من األلفة على كال المستویین، الواعي والالواعي. إلیك بعض أمثلة 

األسئلة الشاملة التي یمكن استخدامھا في أي مجال تقریباً:

❂ ما الذي یعجبك/ ال یعجبك في الموّرد الذي تتعامل معھ حالیاً؟
❂ ما أكثر ما یشغلك في مجال عملك؟ ینبغي أن تنقل نغمة الصوت المناسبة الشعور باألمن، والخوف 

والرغبة في عالج األلم الذي یعانیھ العمیل، وعندما یبدأ في الحدیث عنھ، تبدأ في تعظیم شعوره بھ 
ن أم یزداد سوءاً؟“، ”كیف  بطرحك األسئلة التالیة: ”منذ متى وھذا یحدث؟“، ”ھل ترى أن األمر یتحسَّ

ترى نفسك خالل عامین؟“.
❂ ما برنامجك المثالي إن استطعت تصمیمھ؟ السر ھنا ھو استخدام نغمة صوت معتمدة على المنطق، كما 

لو كنت عالماً یتحدث، في مقابل نغمة التعاطف.
❂ من بین كل العوامل التي تحدثنا عنھا، ما أكثرھم أھمیة بالنسبة إلیك؟ بالتأكید أنت ترید أن تكتشف أكبر 

احتیاجات عمیلك، وھذه ھي الفجوة التي علیك ملؤھا كي تدفعھ إلى القمة.
❂ ھل سألتك عن كل ما ھو مھم بالنسبة إلیك؟ سیرتفع تقدیر العمیل لك إن سألت ھذه األسئلة، ما دمت قد 

أدَّیت عمًال احترافیاً حتى ھذه النقطة.

القاعدة السادسة: استخدم لغة الجسد الصحيحة
كن یقظاً بشأن القواعد التالیة لإلنصات الفعال في أثناء مرحلة جمع المعلومات:

❂ اإلیماء برأسك في أثناء حدیث العمیل. ھذا یبین لھ أنك تفھم ما یقول، وأنك على نفس الطریق معھ.
❂ إظھار بعض الحركات الجسدیة المعبرة في أثناء تصریح العمیل بمشكلة ما، مھم للغایة. على سبیل 

المثال: تضییق عینیك، والضغط على شفتیك، وبخاصة وھو یتحدث عما یؤلمھ.
❂ المیل إلى األمام عند طرحك سؤاًال مفعماً بالعاطفة، واستمر في میلك أثناء إجابتھ.

❂ أرجع ظھرك إلى الوراء عند طرحك سؤاًال منطقیاً، وأبِق ظھرك إلى الخلف مع اإلیماء برأسك للداللة 
على فھمك، وافرك ذقنك كعالمة على التركیز بینما یجیب العمیل. 

إن كان الحدیث عبر الھاتف، سیُعبّر عن إنصاتك الفعال من خالل التعبیرات الصوتیة مثل ”أھا“ و”أوه“ 
التي ستصاحب إجابات عمیلك عن األسئلة.

القاعدة السابعة: اسلك مسار\ منطقيP على الدوام
العقل البشري بارع في تحلیل سالسل األسئلة وتحدید ما إذا كانت تُطَرح بترتیب منطقي أم ال. تخیَّل أنك 

تلقیت األسئلة التالیة بھذا الترتیب:
1. في أي حي في المدینة تعیش؟ 

2. ھل أنت متزوج أم أعزب؟
3. ما نوع العمل الذي تؤدیھ؟

4. منذ متى وأنت تعیش ھناك؟ 
5. ھل لدیك أي أطفال؟ 

بالطبع سیتردَّد صوت داخلك قائًال: ”لنتجاوز ھذا الھراء بسرعة ونبحث عن خبیر حقیقي!“.

یمكنك تجنُّب ذلك بعمل قائمة كاملة بأسئلتك االستكشافیة، وتظل تعید ترتیبھا بصور مختلفة حتى تصل 
إلى الترتیب األكثر منطقیة.
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القاعدة الثامنة: ال تخّفف ألم العميل
عندما یكشف لك العمیل عن ألمھ، بالطبع لن تقول لھ ”عظیم! ال حاجة بك إلى القلق اآلن! فمنتجنا سیریحك من 
آالمك“. إن وضع دواء مؤقت على ألم العمیل سیحولھ من عمیل متلھف إلى عمیل مسیطر، وھو عكس ما ترید 
تماماً؛ أنت بحاجة إلى تعظیم شعوره باأللم عن طریق طرح سلسلة من األسئلة التي توضح الوتیرة المستقبلیة 
لأللم، مما یجبره على اختبار حقیقة الشعور بألم عظیم عند نقطة ما في المستقبل إن لم یتخذ خطوات عملیة اآلن 

لعالج ھذا األلم.

القاعدة التاسعة: اختم دائمP بنقلة قوية
إن كنت متیقناً بنسبة 100 بالمائة بعد جمع المعلومات الضروریة أنھ یمكن لمنتجك عالج ألم العمیل وتحسین 
حیاتھ، یمكنك استخدام نقلة بسیطة وقویة كھذه: ”بناًء على كل ما قلتھ لي اآلن، فھذا المنتج/ البرنامج مناسب لك 

تماماً، ودعني أوضح لك لماذا...“، ومن ھنا ستتجھ مباشرة إلى الموضوع الرئیس لعرضك التقدیمي.

القاعدة العاشرة: الزم الخط المستقيم
عندما ینجرف عمیلك في الحدیث، ال تقل لھ: ”لیس لديَّ وقت لسماع ثرثرتك عن سعر الشاي في الصین!“، بل 
اتركھ ینجرف بینما تعّزز إنصاتك الفعال، ولغة جسدك ونغمة حدیثك، بحیث یدرك أنك تفھم بالضبط ما یقول، 
وبعد أن ینتھي، یمكنك أن تقول شیئاً على نحو: ”یبدو األمر مثیراً لالھتمام! أدرك لماذا تشعر بھذا الشعور“، ثم 
قده مرة أخرى إلى الخط المستقیم وعد بھ إلى نفس النقطة التي توقَّفتم عندھا عن طریق طرح السؤال التالي في 

قائمة أسئلتك، وھكذا تحافظ على سیطرتك على عملیة البیع، وفي نفس الوقت تبني األلفة مع العمیل. 

فن وعلم تجاوز ”المنعطفات“ 
یبدأ النصف الثاني من عملیة البیع عندما تواجھ أول اعتراض من العمیل. ھنا تبدأ عملیة البیع الحقیقیة، فاآلن قد 
انتھیت من الجزء الرئیس من العرض التقدیمي، ووصلت إلى نقطة من الخط المستقیم تطلب عندھا من العمیل 
- وألول مرة - الشراء، ربما یكون رده: ”ال“. أسلوب الخط المستقیم الذي یُستخَدم في مثل ھذه الحالة یُسمَّى: 

”اإلسراع في المنعطف“. 

”اإلسراع في المنعطف“ استراتیجیة بسیطة، لكن فعالة للغایة للتعامل مع االعتراض، وھي تسمح لرجل المبیعات 
بأخذ كل أوجھ االعتراض التي یعبر عنھا العمیل واستخدامھا، ھي نفسھا، كفرصة لرفع مستوى اقتناع العمیل، 

دون تحطیم األلفة معھ، ثم االنتقال بسالسة إلى نقطة النھایة وإتمام عملیة البیع.

في محاولتك األولى إلتمام البیع، تتوقع بقوة أن تواجھ أحد أكثر االعتراضات شیوعاً. على سبیل المثال: یعلق 
”أنا  قائًال:  االعتیادي  المستقیم  الخط  بأسلوب  علیھ  وستجیب  أفكر“،  دعني  مثیراً،  األمر  ”یبدو  قائًال:  العمیل 
منصت لما تقول، لكن دعني أطرح علیك سؤاًال: ھل تبدو لك ھذه الفكرة معقولة؟ ھل أعجبتك؟“. ال تھم ماھیة 
االعتراض الذي یبدیھ العمیل، حیث ستبدأ أنت في الرد علیھ بنفس الطریقة دائماً، في أسلوب الخط المستقیم، 
تسمى ھذه العملیة ”االنعطاف“. الجزء األول من العبارة یجعل العمیل المحتمل یعلم أنك تحترم حقھ في أن یشعر 
بھذا الشعور تماماً، مما یضمن لك البقاء داخل دائرة األلفة الضیقة، والجزء الثاني یعید توجیھ الحدیث إلى مسار 

مثمر، وإن اعترف أن المنتج قد حاز إعجابھ، ال تستخدم ھذا االعتراف ضده بالضغط علیھ للشراء. 

ما دمت تدرك المستوى التقریبي القتناع العمیل المحتمل، فإن لدیك معلومات كافیة لتحدد إن كنت تستطیع التقدم 
بأمان نحو إتمام البیع، أم أنك بحاجة إلى االنعطاف والرجوع إلى النصف األول من عملیة البیع لترفع من مستوى 
اقتناع العمیل. لنفترض أن عمیلك سیرد بنبرة مترددة: ”نعم، یبدو األمر جیداً جداً!“، إذاً یكون مستوى االقتناع 
لدیھ ما بین 5 و6 على مقیاس االقتناع – وھو مستوى غیر كاٍف للتقدم نحو نقطة النھایة، وبالتالي سیكون علیك 
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جوردان بلفورت 
ألكثر من 50 شركة عامة، ونُشر كتاباه ”ذئب  عمل مستشاراً 
من  أكثر  في  ستریت“  وول  بذئب  و”اإلمساك  ستریت“،  وول 

خمسین دولة وتُرجما إلى ثماني عشرة لغة.

االنعطاف للعودة إلى النصف األول لعملیة البیع. لنبدأ من رد العمیل: ”نعم، یبدو األمر جیداً جداً!“، سیكون ردك 
االعتیادي بأسلوب الخط المستقیم ھكذا: ”بالضبط، إنھا حقاً صفقة رائعة! في الحقیقة من أجمل األمور ھنا أن 
...“، ثم تدخل مباشرًة في لب عرضك التقدیمي، مستعیناً بأقوى ممیزات المنتج والتوكیدات المتسقة معھا لكي 

تحّول العرض إلى عرض منطقي غیر قابل للرفض، أو الجدل. 

بالرد على االعتراضات الجدیدة التي یتنقل بینھا العمیل المحتمل أیَّا كانت،  تذكر أن انعطافاتك ستبدأ دائماً 
َبة والمتاحة، ورغم الفھم الضمني أن ھذه الردود مھما كانت تبدو رائعة،  عشرات الردود الُمَجرَّ مستخدماً 
فالشيء الوحید الذي ستكسبھ من ھذا ھو الحق في المزید من الحدیث، ما ستقولھ بعد ھذه الردود ھو ما سیقنع 
العمیل المحتمل بالشراء، لكن إن ظل مصمماً على نفس االعتراض، إذاً ینبغي أن تشكره وتتركھ. على أي 
حال، أنت ال ترغب في أن تتحول إلى رجل مبیعات یعاني من الضغط المرتفع، ویظل یلھث داخل دوامة 

بعد األخرى.

المنعطف الثاني والثالث
 في كثیر من الحاالت نجد أنفسنا في مواقف نحاول فیھا إتمام البیع ألحد العمالء الذي یبدي استجابات تدل على 
أنھ في حالة یقین مطلق، لكننا ما زلنا ال نستطیع وضعھ على مسار إتمام الصفقة، فھو یستمر في القفز من 
اعتراض إلى آخر. ”ماذا تفعل حینئذ؟“ اإلجابة ھي: اخفض الحد األدنى للفعل على الفور، وھناك ثالث طرق 

لفعل ذلك. 

الطریقة األولى ھي أن تعرض علیھ ضمان استرداد ثمن المنتج، وھي استراتیجیة شائعة تُسَتخَدم في مجاالت 
عدیدة.

والطریقة الثانیة ھي أن تعرض علیھ فترة سماح بإلغاء عملیة الشراء: وھي خاصیة تسمح لھ باتخاذ قرار ملِزم 
اآلن، ولكن یمكنھ التراجع عنھ خالل 5 أیام عمل، وھي أداة قوة یمكنك معھا إتمام البیع. 

العمیل  یواصل  التي  المخاوف  تناقض  صورة  ترسم  مفتاحیة  عبارات  تستخدم  أن  فھي  الثالثة  الطریقة  وأما 
المتلھف التفكیر فیھا ملیاً. من أمثلة ھذه العبارات: ”نحن نفتخر بعالقاتنا طویلة األجل مع عمالئنا“، أو ”لدینا 

أفضل خدمة عمالء“.

قوة مسؤولة
نظام الخط المستقیم للبیع نظام قوي للغایة یمكنھ أن یغیر حیاتك حرفیاً في غضون أیام. یبدأ األمر كلھ بإجادة فن 
اإلقناع، باستخدام النظام، مع الحفاظ على فھم واضح لمبدأ أنك لن تضحي أبداً بأخالقیاتك ونزاھتك في طریقك. 
ر دائماً كلمات قالھا العم ”بن باركر“ إلى ”الرجل العنكبوت“ في الفیلم السینمائي الذي یحمل نفس االسم: ”مع  تذكَّ

القوة العظیمة تأتي مسؤولیة عظیمة“، وھنا نقدم لك بعض أسرار ھذه القوة لتستخدمھا بشكل مسؤول.

∞dDƒŸGÜÉ`````àμ`dG
Author:

Title:

Publisher:

ISBN:

Pages:

Jordan Belfort

Way of the Wolf: Straight Line 
Selling: Master the Art of Persuasion, 
Influence, and Success.

Gallery Books, (September, 2017)

9781501164286

256 

This copy is licensed to:    Edara.com User:  407897 and is not to be shared.  Any illegal sharing constitutes infringement of Edara.com intellectual
                                          property rights.  Without further notice we will prosecute to the fullest extent allowed by law.



لالشتراك في (خالصات)
لمؤسستكم أو bهدائها لرئيس أو مــرؤوس

أو لتقديمهـا لزميــل أو عميـــل

زوروا موقعنا

www.edara.com
6454 : رقم ا�يداع

ISSN: 110/2357

هذه إصــــداراتـــنا
خالصات كتب المدير ورجال االعمال

خالصات كتب التربية والتعليم

المختار اbداري

عالقـــــات

صحتك ثروتك

اbدارة في السيارة

حقوق الملكيةحقوق الملكية
 محفوظة للشركة العربية ل�عالم العلمي

على  المنشورة  والصوتية  اbلكترونية  والكتب  اDعداد  ولكل  العدد  لهذا  الفكرية  الملكية  حقوق 
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منكم االلتزام بالمحافظة على حقوقنا كاملة وذلك بعدم نسخ أو رفع أو إرسال أعدادنا خارج حدود 

استخدامكم الشخصي والمهني والمؤسسي دون موافقة خطية منا.  على أننا نسمح للمشتركين 

أو  نقل  بعدم  الجميع  يتعهد  أن  نرجو  وعليه،  فقط.   الداخلي  لالستخدام  اDعداد  وطباعة  بحفظ 

تمرير أو مشاركة اqخرين في حقوقنا هذه.  علًما بأننا سنقاضي كل من ال يحترم هذا التعهد وفًقا 

لقوانين الملكية الفكرية المحلية واbقليمية والدولية.
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