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از    ی استفاده حداکثر   یبرا   جلسه یک به یک دستور    کی  جاد ی ا
 ی گر ی جلسات مرب 

 مقدمه 

م  قاتیتحق کنار    دهدینشان  در  بین تعادل  که  عامل   ،یزندگ و    کار   مناسب  مهمترین 
آن هستند،    یموفقیت دنبال  به  خود  در شغل  جوانان  توسعه   یر ی ادگی  هایفرصتکه  و 
از جانب مربیان که    ندیگویاز فروشندگان م  درصد  87  حالبااین  (منبع. )ها استمهارت

ز  آمار نشان دهنده  نیا  (منبع)   .کنندینم  افتیدر  را  یکاف   خود پشتیبانی از   یادیتعداد 
 کافی   اندازه  به  اگر  و   ، به آنها نیاز داریمخود    فروش   میکه ما در ت  ناراضی استفروشندگان  

از دست دادن    ریزش و   در معرض خطر  م،ینکن  یگذار   هیآنها سرما  مهارت های  توسعه  برای
 . خواهیم بودآنها 

احتماالً از خود   ،دیدادیم  یگر یمرب  مشاوره  ،ندگانیاگر قبالً به طور مداوم و منظم به نما
اما فکر   (منبع)   .د یکن  دایپ   یوقت اضاف   فروش  ی گر ی مرب  یبرا   دیتوانیکه چگونه م   دیپرسیم

دارند.   ازیبهتر ن  یگر یداشته باشند. آنها به مرب  ازین  یشتر ی ب  یگر یلزومًا به مرب  ،افراد  کنمینم
یک  یساز   نهیبه به  یک  تقو  جلسات  در  شما  میموجود  همراه  کاری  کار   کی   به  دستور 

 فروشتانو نمایندگان  که از زمان    دهدیمامکان را    نیبه شما اک  ی ک به  ی  افتهیساختار
 ببرید. استفاده را  نیبهتر

نحوه استفاده از   و   جادی و نحوه ا  جلسه یک به یک دستور کار    کیعناصر    ا، ممقاله  نیدر ا
دستور کار به    ک یچگونه    نکهی و ارائه بازخورد، و ا  ندگانینما  شرفتیپ  ی مستندساز   یآن برا 

 خواهم داد.    حی را توض  دیارائه ده   نگیدر طول هر کوچ  یشتر یارزش ب  تا  کندیمشما کمک  

 ست؟ ی چ   جلسه یک به یک دستور  
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اهداف جلسه   یاشده است که هدف    نییتع  ش یاز پ  یابرنامهجلسه یک به یک  دستور  
ارزشمند  یاز آن زمان به روش  قهیحاصل شود که هر دق نانیتا اطم  کندیمشما را مشخص 

 . شودیمصرف 

شما(   یحت  دی)شا  یکه در آن کس  دیحاضر شو  ایجلسهکه در    ستین   نیبدتر از ا  زیچ  چیه
آن   یکس برا  چیه  و   "؟صحبت کنیم   میخواهیمدرباره چه موضوعی  ، امروز  خوببپرسد: "

 نکه یا  یجابه.  افتدینماتفاق    نیا  دیگر  دستور جلسه،  داشتن  . باباشد  نداشته  یا دهیاجلسه  
هماهنگ    مشخص کرده و با آن  را  هدف جلسه خود  این کنید که را صرف    زمان باارزشتان

 ی گر یمرب   یو در واقع از آن زمان برا   به اصل موضوع بپردازید  ماً یمستق  دیتوانیم  د،یشو
 . دی استفاده کن

 ری و مد  ندهیو به نما   شودیم  آغازقبل از شروع جلسه    جلسه یک به یکسازنده بودن یک  
کردن   وستی با پ  دیتوانیمشما  .  وارد جلسه شوندکه آماده    دهدیم امکان را    نیا  فروش

که    د یریبگ  می . از قبل تصمدیخود شروع کن  جلسات تک به تک  میتقو  به  دستور جلسه  کی
نما دارید  ندگانی از  خاص   چه  انتظار  کار  یموارد  دستور  در  مانند بگنجانند  جلسه  را   ،
باری   نیاز آخر  کنندیم که احساس    ییبا شما مرور کنند، کارها  خواهندیمکه    یی هاتماس

شما  با   عنوانبهشما    به  بازخورد  دادن  ای،  اند دادهانجام    یخوببه  اندداشتهتماس    که 
 . رشانیدم

 ست؟ ی چ  جلسه یک به یک برگزاری    ی آل برا ده ی ا  ریتم 

نماینده    9. من  دیکن  برگزار  جلسه یک به یکنماینده فروش یک  هر هفته با هر  حداقل    دیبا
که    کنم یمالقات م  با آنها  قهیدق  30دو بار به مدت    یاو هفته  کنمیم  تیریرا مدفروش  

در مورد   ریزقسمت  . در  برد یم زمان  در هفته    برای هر نماینده فروش ساعت    کیمجموعًا  
 خواهم داد.  حیتوض  شتریجلسات ب نی ا یبند  مینحوه تقس

  منافع است که    معنای آن، این  که  کنند یمدریافت    میگزارش مستق  10تا    8  رانیاکثر مد
 صرفه جویی در زمان، از    ترمهماست. اما    ادیز  اریبس  ،برگزاری جلسه  زماندر    ییصرفه جو
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 نمایندگان فروش خود مثبت با    یر یپذ  تیحس مسئول  جادی ا  یاست که شما برا  یفرصت
نما  ی . هنگامدی کنیمپیدا   از جلسه موارد  ندگانیکه  قر  یقبل  کار  که در دستور  دارد   اررا 
رس  ای  کنندیم  لیتکم آنها  بکنندیم  یدگیبه  خودشان    یهامهارت  توسعه  ریدرگ  شتری، 

دهند    افزایشخود را    ی تفکر انتقاد  قدرت  تا  کندیم  قیآنها را تشو  انجام این کار  .شوندیم
 مشارکت کنند.  جلسه یک به یکدر طول  دار یمعن  یهاروشو به 

 م ی ده  ل ی تشک  جلسه یک به یک   ک یچگونه  

شما ممکن   ک یک به  یجلسات  اهداف    ،د یکنیم  تیریکه مد  یبسته به نقش شما و افراد 
انجام   جلسه یک به یکیک  دو کار را در طول    دی ، شما باحالبااین.  باشداست متفاوت  

اولدیده ا  نی .  و مسئول  حس  جادیمورد  دوم  ندگانینما  در  یر یپذ  تیاعتماد  ین است. 
این   خواه  ،کمک کنید  شانیهامهارتبرای جهت دهی به  است که به آنها    نیا  وظیفه شما 

بازدارندهمهارت، حذف    کوچینگ یکبه شکل    کمک به   یها یاستراتژ   ای،  عوامل    مربوط 
 معامله باشد.    کی شبردی پ یچگونگ

خود    حضور در جلسات   یساختاربند   ی است که من برا   ذکر شده   ی اه یاول چارچوب    نجا یدر ا 
 : کنم ی م استفاده 

 ید شروع کن  ی انسان   ی های ژگ ی و جلسه را موضوعات مربوط به    –  1

با   را  کن  یکل  یبررس  کیجلسه  بدان  دی شروع  کار   ندگانینما   دیتا  از محل  در خارج   ،شما 
  ندگان ی. نماگذردیمآنها چه    ی هستند و در زندگ  ی ز ی، منتظر چه چکنند یمچگونه عمل  

 . د یدهیم  تیبه آنها اهم یک انسان عنوانبهبدانند که شما  دی و با  خواهندیم

 د یاهداف کوتاه مدت را مشخص کن   -  2

اهداف   گرفتن  نظر  در  و    بلندمدتبا  کوتاه مدت  اهداف  مورد  در  که    ییهاتیفعال خود، 
 . دی انجام دهند، بحث کن ندهیدر هفته آ دیبا ندگانینما

 د یرا حذف کن   عوامل بازدارنده عملکرد نمایندگان   –  3
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د ن مدتشان شو  به اهداف کوتاه  ندگانی نما  یابیمانع از دست  تواندیم  یز ی که چه چ  د یابیدر
ا مورد  در  م  نکهیو  آن  د یتوانیچگونه  ابه  بر  غلبه  در  کن  نیها  کمک    یاستراتژ   د، ی موانع 

 . دیسی بنو مناسب تعیین کنید و آن را

 :  کنم ی م را در هفته اجرا    جلسه یک به یک    من دو نوع 

 )که در باال ذکر شد(  یهفتگ یهایبررس .1
 و کاربران   هاتماس مربوط به یها یاستراتژ  یگر یمرب .2

 ی را صرف کار رو   یشتر ی ، ما زمان بکاربران و    ها تماس  یاستراتژ   یگر ی در طول جلسات مرب
اهدافشان    که به سمت  میکمک کن  نمایندگان فروشتا به    میکنیم  یایک یتاکت  یها مهارت

 .  روی کنند  شیپ

 آورده شده است:   ی گر ی از ساختار جلسات مرب  ی انمونه   نجا ی در ا 

 فروش   یها مشاوره یا  ضبط شده   ی ها تماس به  گوش دادن    –  1

نما برقرار  هاتا تماس  دیبخواه  فروش  ندگانی از  انجام که    ییهامشاورهو    کنندیمیی که 
 ت ی باعث موفق  یز یدهند که چه چ  صیتا تشخ  دیکن  قیآنها را تشو  و   کنند  ضبطرا    دهندیم
فروش  هاتماس  نیا  عدم موفقیت  ای ا  یا مشاورهای  بر  و  آنهااساس    نیشده است   به 

 . دی کن الزم را ارائه یها ییراهنما

 ط به مشتریان را بررسی نمایید مربو  ی هابرنامه   -  2

هستند؟   یچه کسان  رندگانیگ  می. تصمدیکن  می را ترس  ندهینما  کی  ید یکل  مشتریان  اتیجزئ
چه مواردی را   این مشتریانو حفظ    جذب  یما برا   یاستراتژ   ؟دیکنیمرقابت    ی با چه کس

 ؟شودیمشامل 

 خاص  ی هامهارت  ن ی تمر   ی برا ی ن ی نقش آفر   -  3
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ایجاد  ،  اعتراضات مشتریانبه    ی دگیرس مانند    ییهامهارت  یرو   ،نمایندگان فروش خودبا  
کار   رهی، مذاکره و غاندکردهگیر    خط لوله فروشدر    ی کهمعامالت  الزم برای بستن  ی هامحرک

کنند و در   نیکه با شما تمر  دهدیم فرصت را    نیا  ندگانتانی نمابه    انجام این کارها.  دیکن
احتیاج دارد،    آن   هر نماینده در آن بازه زمانی مشخص بهی که  خاص  یهامهارت  یادگیری

 . الزم را دریافت کند یها ییراهنما

 :پرسم ی م نمایندگان  از    ک ی هر    از را    ر ی ال ز و سه س   ، ک من ی ک به  یدر هر یک از این جلسات  

 شما در خارج از محل کار چگونه است؟  تیوضع .1
  انجام دادید،   ی آن رامتفاوت  به شکل  که  یز یچ  ای  د ی گرفت  ادیکه هفته گذشته    یز یچ .2

 ست؟ یچ
 کنم؟ ترآسانشما را  یزندگ توانمیمچگونه  .3

پا در  و  ماه  اواسط  ماه،    انیدر  ن  ها KPIهر    مشکالتو    م یکنیم  یبررس   یطورکلبه  زیرا 
 . میکنیمشخص م م،ی دار ازیها به کمک ندر مورد آن ندی گویبه ما م هادادهرا که  یابالقوه

 شما   کی ک به  یجلسات   و ارائه بازخورد در طول   یمستندساز 

 یی ، عدم پاسخگوبه نمایندگان   آموزش مؤثر  یکه مانع اصل   ندیگویم  هاشرکتدرصد از    59
آنها به  محول شده  تکالیف  و  تمرینات  انجام  به  نسبت  آنها  پذیری  مسئولیت   است.   و 

فروش اگر    (منبع ) تمر   نمایندگان  به   اند آموختهکه    ییهامهارت  یر یکارگبهو    نینسبت 
که   ییهامهارت  ها در زمینه یادگیریآن  یواقع  و پیشرفت  پاسخگو نباشند، احتمال بهبود

 کم است. اری بس ،انددهی دآموزش 

آن   ،د یکنیم های به دست آمده را بررسی بازخوردک یک به ی  جلسات که در طول  یهنگام
)و خودتان(    نمایندگان فروشهفته به هفته از    دیتا بتوان  دی را در دستور کار خود ثبت کن

 . انتظار پاسخ گویی داشته باشید
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 توانم یممکالمه آن روز،    ای  یگر یبر اساس مرب  و   دهمیمانجام    ماً یکار را مستق  نیا   خودم  من
 بتوانم  یبعد  ک  تک به  ت جلسه  کنم تا قبل از    نییتع  ندهینما   یرا برا  ی موارد خاص  ای   فیوظا

  انجام   در  فروش  ریمد  کی  عنوانبهبه من    انجام این کار هم.  مکن  لی و تکم  یر یگیآنها را پ
تا خود را در طول   دهدیقدرت م   ندگانیبه نما  و همچنین   کند یمکمک    یتکرار   یها تیفعال

 ای  یبعد  ی. در بررسپیش برویمما مطابق انتظاراتمان    یهفته پاسخگو نگه دارند، و هر دو
آنها را در طول   شرفتی به آن موارد مراجعه کرده و پ  میتوانیم  ،یاستراتژ / یگر ی جلسه مرب

 . میکن یر یگزمان اندازه

 نکته مهم: 

توسط هر دو طرف   دیشما باشد، اما ارائه بازخورد با   ندهیدر مورد نما  دیبا  شهیهم  یگر یمرب
دارند.    انتظاراتیچه    ری مد  کی  عنوانبهکه از شما    دیخود بخواه  ندگانی . از نماانجام شود

 ی گر ی مرب  و شکل  نحوه  و   ردیگ یم  اد ی  را   هامهارتمطالب و    ی متفاوت  سبک به    یا ندهینماهر  
که چگونه    دی ابیبه شما، در  دارائه بازخور  یآنها برا. با درخواست از  ستین  کسانی همه    یبرا
 . د یکن ییرا راهنما تیم فروش خوافراد  یثرتر وبه طور م دیتوانیم

 موثرتر و کارآمدتر  نگ یکوچ   ینکته برا   4

 توسعه مداوم در    یگذار   هی سرما  یبه معنا  به آنها  انگیزهدادن  و    ندگانینما  داشتننگه  ریدرگ
از    نانی اطم  یراه برا  نی بهتر  دیدار  اریکه در اخت  یاز زمان   نه ی استفاده بهاست.    ان آنو رشد  

 همه است.   یسازنده برا یگر ی تجربه مرب

 است:   ذکر شده باال   یی و کارا   اثربخشی   ن ی تعادل ب  جاد ی نحوه ا   زیر   قسمت در 

 ک شوید ی ک به  ی   جلسه با آمادگی قبلی وارد   –  1

جلسه،   از  کن  یهاKPIقبل  مرور  را  نما   دیمربوطه  با  کن  ندگانیو  چگونه   د ی هماهنگ  که 
 . دیمتمرکز کن روی بررسی آنها زمان خود را د یخواهیم

 فرایند انجام کار را ساده نگه دارید   –  2
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 . دیتمرکز کن خاص حوزه بهبود کی ا یرفتار واحد  کی یرو 

 د ی باش  شفاف   -  3

مهارت    یبرا م  یرفتار   ای بهبود    ی روش   اب  د،نکن  تمرکزآن    یرو  نمایندگانتان  د یخواهیکه 
 .برخورد کنید  یابیمختصر و قابل دست شفاف،

 د یکن   اقدام  وادار به   را   ها آن   –  4

بتوانند   آنها با انجام آن   که   مشخص را محول کنید  تیفعال  ا یکار    کی   انجام  ،ندگانینما  به
 .د یکن یر یآنها را اندازه گ شرفتیپ د یکنند و شما بتوان نیرفتار را تمر ای آن مهارت 

 منبع: 

ambition.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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