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 گذارد   یم   ری فروش تأث   افزایشبر   هیجانی چگونه هوش  
 مقدمه 

  داده باشید و از اینکه   ییهاگنالیسعالئم و    یکه به کس  آمدهشی پ برایتان    حال تابه  ایآ
 ؟باشیدشده   دی ناام ،شودینم آنها  متوجه طرف مقابل 

ت با  است    ،فروشتان   میهنگام صحبت  نیزممکن  را   نیهم  فروشندگان شما  احساس 
 د. ن داشته باش

با    قدرآن  فروشند یمکه    ی خدمات  ای است که نسبت به محصول    عادی  ، فروشندگان  یبرا
برا  و هیجان صحبت  شور که  نظر  غیرمعمول  ،از حد  شیب  یمشتر   یکنند  .  برسد   به 

از    یستیلزومًا ل   و  کندیمبدانند که محصول چگونه به آنها کمک    خواهندیم   هاسرنخ 
 . ، برایشان جذابیتی نداردشودیمتوسط فروشنده ارائه  که  محصول  یهایژگیو 

 . شودیمتوانایی درک این موضوع از طرف فروشنده از میزان هوش هیجانی او ناشی  

 کرد:  م ی بحث خواه   ر ی ما در مورد موارد ز  ، مقاله  ن ی در ا 

 ستی چ  ی جان ی هوش ه  ▪
 فروش مهم است   ی هام ی ت   یبرا   EQ  چرا  ▪
 به فروشندگان  ی جان ی آموزش هوش ه   نحوه  ▪

 ست؟ ی ( چEQ)  ی جان ی هوش ه 

 ست؟یچ یجانیهوش ه  دیپرسیم

و به معنای میزان   شودیم( شناخته EQ) یعامل احساس عنوانبه این مفهوم همچنین
 است.  گرانیدرک افکار و احساسات د  ییتوانا

با   ندگانینما  ،مثالعنوانبه را  دانندیمباال    EQ  یا  یجانی هوش ه  فروش   چگونه خود 
و بر اساس   رندیآنها را بپذ  یهاینگران  ،آنها را بشنوند  ی ازها ین  ،بگذارند  انیمشتر  جایبه

 آن رفتار کنند. 
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  ی فانتز   یشناخت روانچک باکس    کیفقط    هوش هیجانی  که  الزم است بدانید   حتماً 
با مشتر  ستین در    انیکه هنگام صحبت  . گزارش شده دیبزن  کیت  ستتانیلچکباید 

هر   یازابه  ،است. در واقع  ایحرفه  تیدرصد موفق   58مسئول    یجانیاست که هوش ه
 انهیسال  یا کارمزد  دالر به حقوق  1300  تواندیم ، فرد    EQ  یا  یجانیهوش ه  شی درصد افزا

 خود اضافه کند. 

  ی کی  عنوانبهرا    یجانیهوش ه  اقتصاد  ی مجمع جهان که چرا    ستیتعجب ن  یپس جا
 . ه استکرد بندیرتبه ،دیداشته باش 2025تا سال  دی که با ییهامهارت نیترمهماز 

 دارد؟   ت یدر فروش اهم   ی جان ی چرا هوش ه 

را به    EQ  یا  یجانیهوش ه  یگر ید  زیچه چ  ، کارمزد  شی و افزا  ایحرفه  تیموفق  رازیغ به
 ؟ کندیم لیفروشندگان تبد  یبرا یتیمهم شخص   یژگیو  کی

 کند ی م کمک   ان ی به حل مشکالت مشتر 

کرد  طورهمان مشخص  قبالً  ه  ،میکه  و    ییشناسا  ییتوانا  یجانیهوش  افکار  درک  و 
 و عمل بر اساس آن است.  انیاحساسات مشتر

بگ  نیا نظر  در  شما  دی ریرا  اگر    ، فروش   نده ی نما  دیخواست یم  ، دی بود  یمشتر   جای به: 
 ی اصل  دهیبه شما کمک کند. ا   بیشتر از اینکه بخواهد محصول خود را به شما بفروشد،

 فشار تحت  ،دیخر  یبرا  یکه باعث شود مشتر   ستین  نی ا  یواقع  هیجانیپشت هوش  
به    هدف اصلی این است کهبلکه    ،ردیقرار گ خود    انیمشتر  یهاینگرانبه طور فعال 
 . دادگوش 

 : دهد ی م   حی توض   ،ی لر ی ب   رعامل ی مد   ، اتان تاوب

  د ی شما با  است.  زهای از مردم و احساس آنها در مورد چ  یدر مورد آگاه  یجانی"هوش ه
که   یمیتا بتوانند به تصم  دیبه آنها فضا بده  و   دیآنجا باش  مشتریانتاناز    تی حما  یبرا
 برسند. "   خواهندیم
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در حل آن دارد آگاه    یسع  یکه مشتر   یاز مشکل  با هوش هیجانی باالفروشنده    کی
مکالمه   کیآن در    قیو تصد  مشخص و واضح  صورتبهمشکل    نی ا  انیب  ایاست. با ذکر  

  ک ی   ،را حل کند  مشکل  آن  تواندیم  او چگونه محصول    کهاین  دادننشانبه دنبال آن  و  
 را نشان دهد. خود   EQ یا یجانیهوش ه تواندیمفروش   ندهینما

چگونه و    و اینکهحل کرد    آن را  توانیم  مشکلی کهاست که در مورد    نیا  ی دی نکته کل
فرصت داد   ی صادق بود و سپس به مشتر   این کار را انجام داد، باید  توانیم   زمانیچه  
 . ردیرا بپذ  شنهادیتا پ

 کند ی مکارکنان کمک    و ترک شغل   یی جا جابه به کاهش میزان  

 روند اخراج و استخدام کارکنان سخت است. 

ارزشمند  تنهانهامر    نیا که    یزمان  ت  دیتوان یمرا  توسعه  کن  میدر  هدر    ،دیخود صرف 
خود شود.   انیمشکل در تجربه فروش شما به مشتر  جادی باعث ا  تواند یمبلکه    ،دهد یم

  رشد کرده و پیشرفت   سرعتبهو سپس    ندیآموزش بب  دی با  دیجد  نماینده استخدامیهر  
 . کند

داده نشان  اساس    ، مطالعات  بر  فروشندگان  هیجانیانتخاب   33   کاهش  آنها  هوش 
 به دنبال دارد!  را در طول سال اول آنها ی نرخ ریزشدرصد

  ی جان یبا توسعه هوش ه  دیرا بتوان  یشتر یب   نمایندگان فروشهرچه تعداد    بنابراین،
  د یصرف خواه  دیاستخدام و آموزش کارکنان جد  یرا برا   یزمان کمتر   ،د یآنها حفظ کن

 کرد.

 کندی م کمک   شتر یدرآمد ب   کسب   به 

 !فروش است ،فروشندگان شغل اصلی

 ی برا   یشتر ی پول ب  توانندیمآنها    ، هوش هیجانی به نمایندگان فروش  مهارت  با آموزش
که فروشندگان با هوش    دهدیم . مطالعات نشان  اورندی شما به ارمغان ب  کسب و کار 
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 د تولی  هستندمتوسط    ریز  اینمرات متوسط    ی که دارا  یکسان   دو برابر درآمدباال    یجانیه
 . کنندیم

فروش   ندگانی به نما  یجان یآموزش هوش ه  ا یکرد که آ  شیآزما  شرکت  کی   ،در واقع 
 جه؟ی. نتریخ  ای  کندیمکمک   شتری آنها در بستن معامالت ب خود به

 درصد   12به طور متوسط    ،بودند   فراگرفتهرا    یجان یکه آموزش هوش ه  یفروش  ندگانینما
رقم معادل    نیفروش داشتند. ا  شتربی  ی که این آموزش را ندیده بودند،کنترل  گروه  از

  آموزش   فرایند  یبرا  یا نرخ بازگشت سرمایه   ROI  ،ضمنبود. در    هرکدام  یدالر برا  55000 
 . محاسبه شددالر   6 هوش هیجانی،

 به فروشندگان  ی جان ی نحوه آموزش هوش ه 

که به طور    شودیممهارت نرم در نظر گرفته    کی  عنوانبه  یجانیهوش ه  ،یبه طور سنت 
 نه.  گرید  یبرخ درو   داردافراد وجود  یبرخ در یعیطب

  ، کمک کرد   یا هوش هیجانی بسیار  EQ  تی که به محبوب  یفرد   ،گلمن   ل ی دان   ،حالبااین
 :کرد فیتوسعه داد و تعر حوزهرا در پنج  هوش هیجانی توانیمادعا کرد که 

 ی خودآگاه  .1
 ی م ی خودتنظ .2
 ی اجتماع   ی هامهارت  .3
 ی دل هم  .4
 زه ی انگ  .5

شما    فروش  ندگانیبه نما   تواندیمکه بر هر پنج حوزه تمرکز دارد    یآموزش فروشبرنامه  
 زمان کمک کند.  طول در یجان یهوش ه جادیدر ا

 نحوه انجام کار: 

 د یکن   جاد ی ا  ی خودآگاه   ، منظم ی ها ی بررس با    -  1
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  به یک روتین و روال کاری   را  با کارکنان خود  یجلسات فرد   برگزاری  دیتوانیم   راحتیبه
 ی برا   میت  با تمام اعضای ماهانه    یبررس  جلسه گروهی  کی   دیکنیم . شما فکر  تبدیل کنید 

 است.  یکاف  و بررسی نقاط قوت و ضعف  گزارش و تأمل در مورد اهداف

منظم را برنامه    بررسیجلسات  فروش خود    میاز کارکنان ت  کیمهم است که با هر    نیاما ا
 . دی کن یز یر

بررسی   قاً یعم  رانقاط قوت و ضعف آنها    دیتوانیماست که واقعًا    یتنها زمان  نی ا  رایچرا؟ ز
 لیدر تبد  یک نماینده فروش که چگونه    د یده  حیتوض  دیتوانیم   ،مثالعنوانبه.  کنید

بزرگ  ی،تلفن  یهاسرنخ  مد   ، دهدیمانجام    یکار  در  عال  تیریاما  چندان  عمل    یزمان 
 . کندینم

ا ا  دینترس  نیاز  را بهبود   توانیم که    یفروش به موارد  یگر یجلسه مرب  نیکه در  آنها 
 . رسید و زمان کافی نداشته باشیدن دی بخش

ضمن،   و  در  مثبت  بازخورد  باش  تریسازندههرچه  ب   ، دی داشته  از   شتریفروشندگان 
  ی برا   موردنیاز  یجنبه خودآگاه  خود  به نوبه  امر  نی. اشدآگاه خواهند    ،خود  یها مهارت

 . کند یم و تقویت  جادیرا ا یجانیهوش ه

 د یبده   ( یخودمختار )  به فروشندگان خود استقالل  -   2

فکر   خود  فروش شما بتوانند آنچه را که  ندگانیکه نما  یآزاد  یعنی: این  یخودمختار 
 انجام دهند.  ،خاص بهتر است طیدر شرا کنندیم

  ی مثبت   راتیکار تأث  یرویکه دادن استقالل به ن  دهدیمنشان    رمنگامی دانشگاه ب  قات یتحق 
 . گذاردیم آنها یشغل  تیبر رفاه و رضا

کمک  ( نیز  یجانیهوش ه  دیاز پنج کل  یکی )  یمیخودتنظ  جادیبه ا  نیهمچناین عمل،  
 . کند یم

  مات یتصم  دیآنها با  در کار خود،  یخودمختار   یفروش برا  ندگانیبا اجازه دادن به نما
 .رندی بگ خود یهاسرنخهر یک از  خاص یازهای نو  هاخواستهخود را بر اساس 
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 :  مثال عنوان به 

برنامه فروش   اول  ا یدو    ،شرکتطبق  از تماس  روز پس  از    د یبا  نماینده فروش  ،ه یسه 
که   کندیمطوری عمل    موردنظر  سرنخ  ،. امادیریخود تماس بگ  سرنخ با    لیمیا  قیطر

از ابتکار عمل    نماینده فروش  نی بنابرا  ،باید زودتر از زمان معمول مورد پیگیری قرار گیرید
اینکه مثل همیشه   جایبه)  ردی گیمتماس    با آن سرنخ  و روز بعد  کندیمخود استفاده  

 . عمل کرده و سه روز بعد با او تماس بگیرد(

بهتر است انجام    کنندیمآنچه را که فکر    استقالل نداشته باشند تافروش    ندگانی اگر نما
فروش    ،دهند  اهداف  در هنگام    بینانه خوشبه  به تک مشخص    یهایبررس)که  تک 

 . رسندینم( کنند یم رییو تغ شوندیم

 شوند   ل ی تبد   ی تجار   برند   یک  تا به   د یکن   ق ی فروش را تشو   ندگان ینما   -   3

بر    دیاست که آموزش فروش شما با  یجانیرکن هوش ه  نیسوم  یاجتماع  یها مهارت
کند. تمرکز  از    یاجتماع   یهامهارت  ،حالبااین  آن  با    وخالیخشک  کردنصحبتفراتر 

 است.  انیمشتر

باشند    شرو یشما پ  متعلق به  یتا در فضا   دی کن  قیفروشندگان خود را تشو  دیتوانیمشما  
شخص برند  ن  یو  را  شما  شرکت  و  ا  زیخود  در   تواندیم  نیبسازند.  صحبت  شامل 

ارتباط ساده با   اییا اینستاگرام و    LinkedInتخصص در    گذاریاشتراکبه    ها،کنفرانس
 باشد.  گرید  یهاشرکتفروش    ندگانینما ریسا

  ی هامهارتتا    کندیمبه کارکنان شما کمک    تنهانه  ایعمومیحضور و مشارکت    نیچن
 ز یبلکه شهرت برند شما را ن  ،کنند   تیشما تقو  انیمشتر  گاهیخود را خارج از پا  یاجتماع

 . دهندیم  شیافزا

فروش    ندگانیبا نما  ی روابط تجار   جادی شروع به ا  شما  افراد در صنعت  ریسا  ،جه یدر نت
ب کنندیمشما   شما  فروشندگان  هرچه  تماس    شتر ی.  مردم  عموم  باشندبا  نام    ،داشته 
در   ویژهبه) بالقوه    دی جد  یمشتر   کی به    یاب ی دست  یبرا  یشتر یب  ل یشما از پتانس یتجار 

 . خواهد شدبرخوردار  (B2Bفروش  

۶

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

 خود شوند   ی ذهن مشتر   واردکه    د یاموز ی به آنها ب  -  4

 .کند یمخاص حل  یمشتر  کی یدرد خاص را برا  کی تیخدم ایهر محصول 

 :دهدیم حیتوض Crown Fox Adventuresرنارد از  ویاست

  یک  که  شود( آگاه باشد و مطمئن  دار یاز احساسات مخاطب )خر  دیفروشنده با  کی"
  را به حرکت وادار کند.   داریتا خر  دهدیمسوق  به سمت او  مناسب را    یموج احساس

و اطالعات    لیو تحل  ه یو تجز  هادادهبا    بارهاوبارهارا    مشتریان که    ستین  نی موضوع ا
  و عمقی ببخشید روح    ،داستان   ،به آن اطالعات   مهم این است که.  دیقرار ده  هجوم مورد  
 کند. "  شدرک راحت واکنش نشان دهد و   ،تواند با آن ارتباط برقرار کندب  داریکه خر

باشند    یمشکل   فیبه دنبال تعر  که همیشه با همدلی  د ی اموزیفروش خود ب  ندگانی به نما
"آن شخص" شوند و در هنگام   دیکن  قیحل کنند. آنها را تشو  انیمشتر  یبرا  قرار است  که

 . کنند یمرا تجربه    مشتریان آنشوند که    یواقعًا وارد افکار و احساسات   مشتریتماس با  

باز را ابتدا از خودشان بپرسند تا بتوانند با مشتریان خود    سؤاالتفروشندگان باید برخی  
 همدلی کنند. 

 شامل موارد زیر باشند:  توانند ی م باز   سؤاالتاین  

 خواهد داشت؟  یچه احساس  )مشتری( شخص  نیا ▪
 را بدانند؟  یز یفروش چه چ  ندی در فرا خواهندیم آنها ▪
 دارند؟  ازین یبه چه اطالعات ترراحت دیخر یبرا آنها ▪

کالمی    یهاامیپآن را در    تواندیم   ،شناسد یم را    یکه فروشنده احساس مشتر   یهنگام
 بگنجاند. ، کند یمبه مشتری ارسال   فروش ندیفراکه در طول  غیرکالمی و 

 است.  خود حالت نیدر بهتر هیجانیهوش  نیا

 د ی ارائه ده  انفرادی   صورتبه   نده ی هر نما   ی آموزش مداوم فروش را برا  -  5

 بهبود   را  افراد  عملکرد  درصد  20آموزش فروش به طور متوسط    نیکه بهتر   دیدانستیم  ایآ
 ؟ بخشدیم
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کل فروش  آموزش  کنار  تیمی  یدر  بهتر  داشتننگه  روزبه  ی برا  و  با  از    ،هاوهیش  نیآنها 
  ی ها آموزش ارائه    یبرا   یراه  عنوانبه  با نمایندگان فروش  تکبهتکآموزشی  جلسات  
 . دیخود استفاده کن موردنظر

.  است   یر ی ادگیمتفاوت    حاتیو ترج  هاسبک  یفروش شما احتماالً دارا   میهر فرد در ت
در    یبرخ برخ  یهاکنفرانسممکن است بخواهند  کنند.  ممکن   گرید  یفروش شرکت 

 کنند.  افتیدر هزینهکمک ،فروش  یهاکتابخواندن  ی برا  تمایل داشته باشند تا است

 ی و به آنها دسترس  پیدا کنیدجداگانه    صورتبهخود را    فروش  ندگانینما  یر ی ادگ یسبک  
 . دیرا بده شانترجیحی قالب هماندر   یبه مطالب

باش  خاطربه ازا   تواندیم  یجانی: هوش هد ی داشته  برا  یهر دالر   یبه    نه یآن هز  ی که 
پرسنل خود    به  موردنیازگذاشتن ابزار    اریدالر درآمد داشته باشد. از در اخت  3  دی کنیم

 خواهد داد.  جهینت  درازمدتدر ، دینترس

 نتیجه گیری

 . شودیمگرفته  دهیدر فروش اغلب ناد یجان یهوش ه تی اهم

  ی فروشندگان تلق  یبرا  یحیفروش سخت و بعضًا پرخاشگرانه روش ترج  ،یبه طور سنت
 اگرنه فروش  وهیش نیا  ، گریاز موارد د یار یدرست مانند بس ،زمان   باگذشت. اما  شدیم

 .شودیمشناخته  مؤثراما قطعًا ناقص و کمتر  ،کامالً منسوخ شده است

به احساسات    ییخود و پاسخگو تیریمد ییاز آنها توانا  ی کینرم که    ی هامهارتامروزه  
فروش    است  گرانید ب  ،سخت است  یها مهارتاز    ترمهمدر  فروش  از حد   شیمانند 

 . فروش قیف نییپا  سمت به ع یحرکت سر ،و اعداد  قیاتکا به حقا ،تیقاطع ،محصول

از احساسات    یقدردان  ،گران ید  یهاینگرانبه    دادنگوش  ،کنترل احساسات خود  ییتوانا
  از )بدون عجله(    یانتخاب منطق  یاجازه دادن به مردم براو    و صداقت  یهمدل   ،آنها

 ارزشمند فروشنده موفق و مدرن است.   یهایژگیو 

۸

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

  یشتر یمدت ب  ،از کار خود لذت ببرند  توانندیمباال    هوش هیجانیفروش با    ندگانینما
 ازیکه واقعًا به آنها ن  یرا به افراد  یشتر یخدمات ب   ای در محل کار بمانند و محصوالت  

بفروشند  نت   ،دارند  برانگ   ی مشتر   یوفادار   جهیدر  مارک    یانسان   یهاارزشو    ختهیرا 
 خود را ارتقا دهند.  موردنظر

 منبع: 

superoffice.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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