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 فروش  نرم   ی ها مهارت 
 کنند ی از آن غفلت م  ران ی همه مد  با  ی تقر   که   فروش   ی برای ات ی ح  ی سالح 

 مقدمه 

شبیه او  آن    دیبتوان  دی کنیمکه آرزو    ی: کسدیخود فکر کن  میفروشنده در ت  نیبه بهتر
  قدر آنچرا    د؟یارزش قائل هست  یگر ید  ندهیاز هر نما  شیب   ندهیآن نما   یچرا برا  باشید.
در حال بستن معامالت بزرگ   شهیاست که آنها هم لی دل نیبه ا ای آ ؟هستند خوب آنها

با    یو ارتباط  یتیرابطه حما  کی آنها    رایز  ،است   بخشلذتبا آنها    کارکردن  ا ی  هستند؟
دوم مثبت است، احتماال     سؤالاگر پاسخ شما به    دارند؟  انشانی شما و مشتر  میشما، ت

 را دارد.  عملکرد نی بهتر فروش نرم یهامهارت در شما سوپراستار ندهینما

  ش یرا افزا  فروشتان دیخواهیم  و   د یداد  ی پاسخ منف ،سؤاالت از   کیبه هر    که ی درصورت
 . دیخود را بهبود بخش  فروش نرم یها مهارتبه طور فعال  د یبا  د،یده

 نرم مسحورکننده   ی هامهارت فروش با    نده ینما   ک ی  باالی ارزش  

باالتر با  روابط    دهندگانتوسعه  نیبهتر  ،درآمدزا   فروش  نرم  یها مهارت  ن یفروشندگان 
دائما     دیشا  هستند.  معامالت  آنها  بستن  به  مشترشوندینم موفق  اما  و    ان ی،  بالقوه 
 دارند.  کامل  اعتماد گانفروشند  نیآنها به ا خریداران

  فروش، نرم    یها مهارت. فروشندگان با  برندیم سود    از آنها  که  ستندی ن  انیفقط مشتر  نیا
روزهای   ت  یزندگ  بدپشت سر گذاشتن  و  اکنند یم  ترآسانرا    متانیشما  با    افراد  ن ی. 

  کنند، یبا شما صحبت م دیآیم ش یپ  یکه مشکل  یزمان  ، العادهفوق  یارتباط یها مهارت
را در محل   نو تنش و بحرا  کنندیدشوار کمک م  یها تیخود در موقع  میت   یبه اعضا

 . دهندیمکاهش کار 

صادق هستند و    باز  صاحب فکری  ص وجود ندارد. آنهااشخا  در این  جادویی  زیچچیه
مثبت   یط یکار را به مح   طیآنها مح  ت،ی. در نهادانند یم خود مقدم    منیترا بر  شان  و کار
 . کنندیم لیهمه تبد یبرا
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 . یافتنیدست ترمهممهارت است و از همه  این یک .ستین ایرؤ این یک

  و  دیکن  دا یپ  نرمروابط    دهندهتوسعه  کی  ابتدا  که  دی نباش  و منتظر  دواریام  گرید  پس
 . دیفروش خود کن  یها مهارتبهبود مداوم   یبرا  یندی فرا یز یربرنامهشروع به  سپس

 د یخود را بهبود بخش  م ی ت   فروش   نرم   ی هامهارت به طور فعال    د یشما با 

مجموعه    نیا  توانندیم  هم  شما  میت  یاعضا  هی بق از  بهبود   یهامهارتجنبه  را  خود 
 بخشند. 

 آموزش داد.  توانیمرا  یارتباط  یها مهارت

میزان بودن  ه  ثابت  نپذ  کی  یجانیهوش  را  شما  د یریفرد  با    سادگیبه  دیتوانینم. 
به نظر    به این دلیل که  صرفا    د،ی ابی  کنار  نمایندگان خود  متوسط  فروش  نرم  یها مهارت

"  نمایندگان  تیاز شخص  یفقط "بخش  ارتباطی و هوش هیجانی  ی هامهارت  رسدیم
 آموزش تغییر داد. با آن را  توانینم و  است

با  ریمد  کی  عنوانبهدر واقع،   نرم    یهامهارتبه طور منظم در جهت بهبود    دیفروش 
 . دی خود کار کن  میتفروش 

 نرم است.  یهامهارتکار، درک  نیانجام ا  یقدم برا نیاول

 ست؟ ی نرم فروش چ  ی هامهارت   ن ی تر مهم 

 است.   ریو تدب ی پشتکار، همدل :مانند  ییهایژگیونرم شامل   یها مهارت

موارد که    ییهامهارتانواع    این  آنبا    کارکردنهستند   ی کارمند   هربرای  را    صاحبان 
 .رندیگیمقرار    موردتوجه  شدتبه  ی کار   طیدر هر مح  با  یتقر   این افراد  ، و کندمی  ندیخوشا

 ارزشمند هستند. ارینرم بس یهامهارتفروش،  یایدر دن

 چرا؟ 

بر   تواندیو م  دهدیرهبر گوش م  ی هایبه نگران  یفروش با همدل  ندهینما  کی ▪
 غلبه کند.  اعتراضات دیگران
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به اهدافش مشکل    دنیرس  یبرا  ریکه مد  یدارد، زمان  یکه ارتباط خوب  ای فروشنده ▪
 ، تا بتوانند با هم مشکل را حل کنند. رودیم ریبه سراغ مد ما  یدارد، مستق 

 می ت   کی  لیتبد  در برابراست،    میت  یکنان باز  ی ازکی   مانند  فروش که   ندهی نما  کی ▪
مشارکت و  ازبه    یمثبت  پر  همکارانش   رحمانهبی  یها رقابت  تیمی  از  فروش، 

 . کندیم  تیحما

تنظ  ی ها مهارت  کهدرحالی )مانند  فعال  م یسخت  انجام  به   فروش،  ی هاتیو    رسیدن 
و   عینیاهداف  پ   راحتیبه  که  (مسائل  و  نظارت    ، اند مهمبسیار    هستند   ی ر یگیقابل 

 فروش موفق به همان اندازه مهم هستند.  میت کی  یبرا نیز  فروش نرم  یها مهارت

کم  یهامهارت  نیا  ی ر یگ اندازه ندان  زتر یبرانگچالش  ینرم  اگر  اما  کجا    دی است،  کارها 
 .شد خواهد  سخت    تان ینرم برا  ی هامهارت  ن یبهبود ا  روند،یم  شی پ  غلط  درست و کجا

 ؟ دیکنیم یر یفروش خود را اندازه گ مینرم ت یهامهارتچگونه  این است:  سؤالحال 

 د ی دار  از ین   فروش   نرم   ی هامهارت  ی ر ی که قبل از اندازه گ  ی هشدار 

که    قادرید شما   را  نرم   یهامهارتو    د،ی کن   تیریمد  ،دی کن  یر یگ اندازه  د ی توانیمآنچه 
ارزحالبااینهستند.    یر یگاندازهقابل  قطعا  فروش   هم  یهامهارت  یابی ،  کار   شهینرم 

 . ستین یآسان

  " خودارزیابی "و    هستند   ی نرم ناملموس و ذهن  ی هامهارت  ، سخت  یهامهارت  برخالف
شما ممکن است فکر    ندگانیمشکل باشد. نما  تواندیم   نرم فروش،  ی هامهارتدر زمینه  

آنچه  دادن گوشکنند در گفتن،   از  بهتر  ارزکنندیمعمل  هستند،    واقعا  ،  از طرف   ی ابی. 
است.    زین  شانیها یمیتهم اعضا  یکیمشکل  به    می ت  یاز  است  از    گرید  یک یممکن 

 کهدرحالیدهد،    ازیکمتر امت  یلیخ   او،   یسطح همدلمورد  دوستش ندارند در    که   ییاعضا
 .ستین طوراینواقعا   

ا بر  م  ی ها مهارت  یابیارز  ن،یعالوه  افراد  قلمرو   تواندینرم  چالش  ی وارد  از  شود.   پر 
  ی ها تماس  ایببندند    را  یشتر ی معامالت ب  دیکارمند و گفتن به آنها که با  کینشستن با  
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است که احساس   یبه کارمند   این مطالب   از گفتن  ترساده  اریبرقرار کنند، بس  یشتر یب
 خود کار کند.  یارتباط  یهامهارت یرو  دیندارند و با یهمدل

دال   یکی ا  لیاز  مهارت  ن یآن  که  اندازه  ،فروش   نرم  ی ها است   ا یآموزش    ،ی ر یگاغلب 
ما  شوندینم   یابیارز به  چ  اندآموخته.  به  تدب   یی زهایکه  اراده    ریمانند    عنوان بهو 
کن  ی تیشخص  ی هایژگیو  هممیفکر  به  صح  ل،یدل  ن ی.  نرم   یهامهارتاز    حی انتقاد 

 باشد.  آمیزتوهینبرای او  تواندیم فروشنده 

با  توانیرا م  فروش  نرم  یهااما مهارت و آموخت.    یر یگاندازه  دی و  کرد، آموزش داد 
 چیفروشندگان ه  شتری اما ب  ،است  شتریاست که ارتباطات بهتر برابر با فروش ب  یهیبد

 خود ندارند.  KPIنرم در   یها مهارتبه    ایاشاره

 شماست.   فهیعملکرد فروش وظ  یر یاندازه گ   ر،یمد کی  عنوانبهو 

عملکرد خود اضافه    تیریبه مد  یعنصر اضاف   کیتا    میبه شما کمک کن  میخواه یمما  
 . دیرا بهبود ببخش متانیروابط خود و ت تیریمد یهامهارت دیتا بتوان دیکن

 ؟ شود ی م   شتر ی درآمد ب  کسب   به   منجر ی  نرم   ی هامهارت چه 

 . افت ی  دیده ها مهارت را خواه  ،دی" را در گوگل جستجو کنفروش نرم یها مهارت"

چ  هافهرست هر  ه  ی ز یشامل  هوش  تا    یجانیاز  ه   دیگر  کاری ریزهگرفته    چ ی است. 
و آموزش    شیآزما  یبرا  یکامل نخواهد بود و شما زمان  هامهارت  نیدر تمام ا  یکارمند 

 . نخواهید داشتهمه آنها  یبرا

 . دیکن ییشناسا  ،شما مهم هستند  میت یرا که برا ییهامهارتاست که  دهیوقت آن رس

شما    یهیبد که  خواه  ییهامهارتاست  انتخاب  برا   د یرا  که  فروش    ندگانی نما  یکرد 
برا  بردکار  نیبهتر  تانخود اما  دارند،  ا  یرا  مهارت    ن یاهداف  سه  ما  برامقاله    ی الزم 
 .م یکن یم شنهادیفروش را پ میهر ت تیموفق 

 : فروش   م ی هر ت   ت ی موفق  یالزم برا  نرم   سه مهارت 

 روابط  تیریمد .1
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 ارتباط .2
 ی گروه  تیمی و  کار .3

 : شود ی م استفاده    یکجا صورت به توسط فروشندگان    ها مهارت  ن ی هر سه ا 

 کنند یم تیریرا مد  انیروابط با مشتر ندگانینما .1
 کنند یمکار  میت کیدر  کهدرحالی .2
 هستند  تیریهمکاران و مد  ،یاحتمال ان یارتباط با مشتر در و  .3

 .ستین ی عال مهارت، سه نماینده فروشی در هر هر ،نگاه کنیم بینانهواقع  اگر

در    بهتر هستند و   هامهارت  نیدو مورد از ا  ا ی  کیدر    یعیاکثر فروشندگان به طور طب
 است.   یعیکامال  طب نیدارند و ا ازین گرانی به کمک د مورد مهارت دیگر

 د ی( را بدان ی )مثبت و منف   فروش   مهارت نرم   ک ی   ی ر ی گاندازه نحوه  

 ؟ کند یمرفتار  چگونه    ند،یبیرا م  یکی  یخوب وقت  ارتباط  برقرارکننده  کیکه    دانندیهمه م

که بر احساسات    ستین  یخوب  ده ی ا  نیا  و   ست،ین  قی علم دق  کی   لیو تحل  هی تجز  نیا
 . د یکن هیتک  کارکنانتان ی ابی خود در هنگام ارز

آنها استفاده   یهامهارتدر مورد سطح    کردن  قضاوت  ی آنها برا   یها تیفعالدر عوض، از  
 . دیکن

خوب   یفرد را در هر مهارت  کی  یز یچه چ  نکهیمشخص از ا  هیاستاندارد پا   کی ابتدا،  
 . دیکن نییتع ،دهدیمنشان 

  هی ته  کندیم   لیخوب تبد  ساز  ارتباط  ک یرا به    ندهینما  کی که    ییهاتیفعالاز    یفهرست
آن را با    د، ی شد  یکه از آن راض  ی . هنگامدی خود نگه ندار  یرا فقط برا   ستیو آن ل   دیکن
  رود یاز آنها م یبدانند که چه انتظارات دیشما با ندگانی نما را یز د،یبه اشتراک بگذار میت
 ارائه دهند.  همان انتظارات را برآورده کرده و  تا
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  ندگان یباشد. نما  درکقابل  راحتیبه  دی توسط شما، با  جادیپس از ا  ه،یاستاندارد پا  نیا
با دالیل  هانشانه  راحتیبهبتوانند    د یفروش  شناسا  و  ح  ییرا  در  و  انجام    نی کنند 
 کنند.  یر یگیرا پ میروزانه و تعامل با ت  یها تماس

  تیهستند و ممکن است در نها   فروش   نرم   ی هامهارت   ی شما برا   KPI  ها تی فعال   ن ی ا
 به نظر برسند:   ن ی به ا   ه یشب   ی ز ی چ

 : آنگاه روابط خوب باشد،    ت یر ی در مد   نده ی نما   ک یاگر   -  1

 برای او راحت است  بالقوه انیارتباط با مشتر جادیا ▪
 کند یمو عمل  سپرده خاطر بهمربوط به مکالمات گذشته را   اتیجزئ ▪
 کند یم یر یگ ی پ موقع به ▪
 کندیم  جادیا  میروابط مثبت در ت ▪

 : ه ا گباشد، آن   ی خوب   برقرارکننده ارتباط    نده ی نما   ک ی اگر   -   2

 دارد یعال یو نوشتار  یارتباط کالم  ▪
 است  تیبدون شکا  ا ی است کم ش انیمشتر  ای نیبا مخاطب یر یدرگ  ای تی شکا ▪
 است واضح، سرراست و مثبت  ▪
 کند یمعمل   ایحرفهارتباطات خود  نحوه برقراری در ▪

 : گاه باشد، آن  م ی ت   خوب برای   کن یباز   کی   نده ی نما   ک یاگر   -   3

 خود   فروش  هیسهم نه فقط  ،کند یماهداف مشترک کار  یبرا ▪
 د ده  شیمنافع کسب و کار را افزا  سطحتا  کندیم  یها همکار در پروژه ▪
 کند یمو کمک  کرده تی حما میت  یاعضا ریفعاالنه از سا ▪

 ی ها مهارت  یاب ی ارز  و   دینظر داشته باش   ریخود به طور منظم ز  میت  یرا برا   هاتی فعال  نیا
 . دیساالنه خود بگنجان ای یفصل یمربوطه را در جلسات بررس  فروش نرم

 صورت به  دیتوانیمرا    ی. برخد ی کن  یابیارز  راحتیبهموارد را    نیا  شتریب  دیتوانیمشما  
 . دی نظارت کن یدست
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یا   شما به کار  ندگانیاز نما   یکی  یارتباطات نوشتار   ایآ   نکهیا  صی ، تشخ مثالعنوانبه
و    اریبس  نه  ایدارد    ازین  بیشتر  آموزش است،  آ  دیبگو  د یتوانیم  ای آسان  یک   ایکه 

از همکار  کرده است    یهایمیتهمبا    یفروشنده  اجتناب  باریخ  ایخود    د ی . شما فقط 
)و از فروشنده خود   دیکن   آوریجمع را در عمل    فروش  نرم  یهامهارت  نیاز ا  ییهانمونه
 استفاده کرده را نشان دهد(. هامهارت نیرا که از ا یموارد  دیبخواه

ابزار  زمان  اریبس  تواندیم  ندی فرا  نیا اگر  اما  باشد،  دار  CRMبر    د ی توان یم  ،   دیفروش 
 . دیرا خودکار کن ی دست یاز کارها یبرخ

 نرم کمک کند   یها مهارت توسعه    یر ی گی به شما در پ  تواند ی م  CRM  افزار نرم چگونه  

 ی فروش کند که برا   رانیبه مد  یکمک بزرگ  تواندی م  خط لوله فروش  تیریابزار مد  کی
)و همچن  یهامهارت  ی ر یگیپ کارکنان  د  ی ار یبس  نی نرم  عوامل  عملکرد    گریاز  بر  مؤثر 

 دچار شما را    یو کاغذباز   صفحه گسترده  یم یقد  و   یحل دست. راهکنند یمفروش( تالش  
 . دینمایم  یآشفتگ

خط   باعث افت ضریب تبدیلرا که    ییهابخش  نیبدتر  تواندیفروش م  CRMابزار    کی
خود در   میکمک به ت یرو  دیتوانیم نیکند، بنابرا ییشناسا  را شوندیلوله فروش شما م

 . دیتمرکز کن  دارند، تیاولو  اطی کهدر نق آنهانرم )و سخت(   یهابهبود مهارت

 ره یذخ  یو اطالعات مشتر   هاتیمکان متمرکز که در آن تمام فعال  کیعالوه بر داشتن  
یا هشدار  کی  دیتوانیم   شود،یم تنظ  CRMدر    آالرم  بروز    دیکن   میخود  تا در صورت 

 . و شما را از بروز مشکل آگاه نماید مشکل فعال شود

  د ی توانی، مدهد از حد طول  شی سرنخ ب کی  ی ر یگیپ  ی فروشنده برا  کی مثال، اگر   یبرا
است   یاتفاق عاد  این یک  ایکه آ د یتا متوجه شو دیاستفاده کن  ی سفارش یها از گزارش

  کند یمشخص م  وضوحبهکه    دی کن  هیته  یگزارش   هیدر عرض چند ثان  دیتوانی. مریخ  ای
  ن ی بنابرا  ، ریخ  ای  خوردیسرنخ داغ شکست م  کی  یر ی گ یپشما مرتبا  در    میعضو ت  ا یکه آ

طریق   این  فروشندگان با    دی توانیماز  مهارت  منظوربه  آن  در    یارتباط  یهابهبود  آنها 
 . دیکار کن  ،فرایند فروش مهم یان یپا احلمر
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اعضا  یهنگام با  ییهاتیفعالبدانند چه    میت  یکه  خر  د یرا  از سفر  مرحله  هر   دار یدر 
آنها فروش  نرم    یهامهارت  نکهیشروع به درک ا  به همین شکل نیزکنند،    یبند   تیاولو

 .کردبه بهبود دارد، خواهند    ازیدر کجا ن

 گیری نتیجه 

 است وکار شما  کسب   و   مشتریانتان شما،    م ی ت   ی برد برا ک ی بهتر    فروش   نرم   ی هامهارت 

در    یبگذارند. حت  ریسخت در فروش تأث  یها مهارت  اندازهبه  توانندینرم م  یها مهارت
 .سخت  یهامهارتاز  شتری از موارد ب یار یبس

اعتماد دارند خر  ایفروشندهاز    شتری ب  یاحتمال  انیمشتر به آن   د یکه دوست دارند و 
همکنندیم به  م  لیدل  نی.  که  با    کردنصحبتاز    تان یهاسرنخ  دیخواهیاست 

ارتباط برقرار کنند.    هاسرنخشما با    ندگانیکه نما   دیخواهیلذت ببرند و م  ندگانتانینما
م  ی ا فروشنده مهارت  کیبه    را  ارهخاک  تواندیکه  بفروشد،  چوب  و   یها کارخانه  نرم 
  ی ر ی گ یدر صورت لزوم پ   کنند،یم  تیریمد  خوبیبهرا    رابطه یک  ها  دارد: آن  یباورنکردن

 است.   ندیبا آنها خوشا کردنصحبتو    کنند،یم

 . ستیبه اهداف فروش ن  دنیرس یفقط برا ،خوب  فروشنرم   یها مهارت،  حالبااین

، روز  کنند یممثبت کمک    یکار   طیمح   کی   جاد ی به ا  ی نرم قو  یها مهارتکارمندان با  
هستند    یو شرکت  میت  یعال  ندگانیو نما  کنندیم  پذیرتردلهمکاران خود    یرا برا  یکار 

 نی، و اکنندیم  ترآسانفروش خود را    ریمد  یزندگ  نی . آنها همچن کنندیمکه با آن کار  
 آن را دارد! یبرا شاست که ارزش تال ی ز یقطعا  چ

 منبع: 

pipedrive.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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