چکیده کتاب فروشندگان بزرگ چه میکنند
نویسنده :علی اکبر فرج
دانش فروش از طریق ایجاد ارتباطات احساسی و قدرت داستان سرایی
در گذشــته  20درصــد از نیــروی فــروش در اغلــب شــرکتها 80 ،درصــد ســود را بــه
وجــود میآورنــد .امــروز ایــن نســبت بــه  13درصــد از فروشــندگان در مقابــل 87
درصــد از ســود حاصلــه رســیده اســت .ســوال اصلــی ایــن اســت کــه  13درصــد باالیــی
فروشــندگان چــه کاری انجــام میدهنــد کــه آنهــا را از ســایرین متمایــز میکنــد؟
مایــکل بوســورث و بــن زولــدان کــه موسســان شــرکت «رهبــران داســتان» هســتند
در ایــن کتــاب بــا نقــد الگــوی ســنتی فــروش در کس ـبوکار و بــا بررســی تحقیقــات
گســترده عصبشناســان در ســالهای اخیــر در پــی اثبــات ایــن مســاله هســتند کــه
فرآینــد خریــد نــه امــری منطقــی و مبتنــی بــر اســتدالل ،بلکــه امــری احساســی اســت.
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بــه عقیــده آنــان داشــتن راهحلهــای باکیفیــت و مهارتهــای فنــی فــراوان بــرای
حــل مشــکل مشــتری ،نقشــی در ســاختن فروشــندگان ســرآمد ندارنــد .تکیــه بــر خلــق
ارتباطــات احساســی بــا مشــتری از طریــق درک نقطــه نظــرات آنهــا جلــب اعتمــاد بــه
وســیله شناســاندن نقــاط ضعــف خــود بــه آنــان و روایــت داســتانهای احساس ـیتر،
ذهــن مشــتریان را اســیر محصــوالت و خدمــات مــا کــرده و نتایــج قابــل تاملــی را در
فــروش بــه دنبــال خواهــد داشــت .ایــن اثــر ،کتابــی اســت بــرای فروشــندگان حرفهای،
مدیــران اجرایــی ،سیاســتمداران ،معلمــان ،وکال و تمــام کســانی کــه کارشــان بــه نحــوی
مســتلزم اثــر گذاشــتن بــر دیگــران اســت.
 .1تقابل الگوی سنتی و نوین فروش
از زمــان تمدنهــای باســتانی تاکنــون مــردم همــواره کوشــیدهاند تــا راهــی بــرای
فهمیــدن چگونگــی عملکــرد ذهــن و فرآینــد تصمیمگیــری بیابنــد .ارســطو بیــان کــرد
کــه ِخــرد ،منطــق و تفکــر عقالنــی مبنــای تصمیمگیــری هســتند .او اعتقــاد داشــت
عاطفــه ســبب ویرانــی رفتارهــای منطقــی مــا میشــود .در نتیجــه ،قلمــرو عاطفــه و
احســاس بــرای قر نهــای متمــادی بــدون تبییــن و توجیــه باقــی مانــد .در ایــن حیــن
الگــوی منطــق محــور بــه مبنــای تمــام تحقیقاتــی تبدیــل شــد کــه موضــوع اصلــی
آنهــا بــه تاثیرگــذاری و اقنــاع مربــوط بــود.
در نتیجــه الگــوی ســنتی فــروش نیــز ماهیتــی بیرونــی پیــدا کــرد .بــر اســاس ایــن
طــرز تفکــر ،فروشــندگان همــواره بــر توســعه راهحلهــای منطقــی بــرای مشــکالت
مشــتری تمرکــز داشــتهاند .آنهــا هیچوقــت بــه اشــتباه خــود اعتــراف نمیکننــدو
ســعی دارنــد تــا بــا پیشــنهاداتی منطقــی کــه در ازای مبلــغ پرداختــی از ســوی مشــتری
بیشــترین ارزش را بههمــراه دارد ،محصــول را بــه فــروش برســانند .یــک فروشــنده

2

ترجیــح مــیداد قبــل از اعتــراف بــه اشــتباه یــا حتــی ندانســتن همــه چیــز دربــاره
تخصصــش دســتش را قطــع کننــد .آنهــا بــر اســاس ایــن نــگاه یــاد گرفتهانــد کــه
چگونــه بــا شــکایات منطقــی و سیســتمی برخــورد نماینــد.
امــروزه ایــن الگــو بهطــور گســترده توســط فروشــندگانی حرف ـهای کــه بــه داســتانگو
هایــی معتبــر تبدیــل شــدهاند بــه چالــش کشــیده شــده اســت .الگــوی نویــن
فــروش ،افــراد را ترغیــب بــه کنــار گذاشــتن ارائههــای روان و منطقــی و ایجــاد
ارتباطــات احساســی از منظــر مشــتری میکننــد .تواناتریــن فروشــندگان عصــر حاظــر
داستانســرایان ماهــری هســتند کــه از اعتــراف بــه ضعفهــا و اشــتباهات خــود
ترســی ندارنــد.
ایــن تغییــر رویکــرد ریشــه در دگرگــون شــدن درک مــا از تصمیمگیــری ،انگیزشــی،
اثرگــذاری و تحــول داشــته کــه ناشــی از پیشــرفت عصبشناســی در  15ســال اخیــر
میباشــد .بــرای اولیــن بــار عصبشناســان میتواننــد بــه طــور دقیــق چگونگــی
کارکــرد ذهــن را دریابنــد .کاوش در ایــن علــم نشــان داده اســت تصمیمــات مــا تنهــا
تحــت تاثیــر منطــق گرفتــه نمیشــوند .در واقــع رویــه تصمیمگیــری بســیار پیچیدهتــر
اســت .همانطــور کــه ریچــارد رســتاک میگویــد :مــا ماشــینهای متفکــر نیســتیم،
مــا ماشــینهای عاطفــی هســتیم کــه فکــر هــم میکنیــم.
در میان این تحقیقات  4حوزه به َدرک چرایی خرید مردم مربوط میشوند:
•

ســاختیار ســه قســمتی مغــز انســان کــه شــامل مغــز خزنــده (سیســتم عملکــرد

عصبــی و بقــا) مغــز لیمبیــک (احساســات و عواطــف) و نئوکورتکــس (توانایــی ذهنــی)
میشــود .مغــز تــاش دارد تــا قبــل از ایــن کــه نئوکورتکــس تمــام اطالعــات موجــود
را پــردازش کنــد یــک پاســخ احساســی بــه درخواســت بخــش لیمبیــک ارائــه دهــد.
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در بحــث فــروش ایــن بــه معنــی نقــش عمــده احساســات در خریــد مشــتریان اســت.
دلیــل و منطــق ،بیشــتر داللــت بــر توجیهــی منطقــی از یــک تصمیــم احساســی دارد.
•
.1

عملکرد متفاوت دو نیمکره مغز
نیمکــره چــپ (تفکــر خطــی ،دســتور زبــان ،محاســبات عــددی و اشــتیاق

شــدید بــه اطالعــات)
.2

نیمکــره راســت ( کلنگــر ،خــاق و احساســی ،توانایــی تصویرپردازی ،اســتعاره

و تصمیمگیــری بــر مبنــای بینــش ،احســاس و تجربیــات گذشــته)
•

انعطــاف عصبــی :عصبشناســان دریافتهانــد مغــز انســانهای بالــغ قــادر بــه

رشــد و تغییــر از طریــق ارتباطــات سیناپســی جدیــد اســت .دانشــمندان نشــان دادنــد
انعطــاف ذهــن امــری دائمــی اســت .ایــن یعنــی کســی کــه مدتهــا یــک شــیوه
فــروش داشــته اســت میتوانــد اراده کنــد و شــکلی کامــا متفــاوت و جدیــد از فــروش
را فــرا بگیــرد.
•

تقــارن عصبــی :انســانها بهطــور ژنتیکــی طــوری شــکل گرفتهانــد کــه هــم

دردی کننــد .دانشــمندان نشــان دادهانــد اگــر کســی را در حــال خمیــازه کشــیدن ببینید
شــما هــم همــان کار را تکــرار خواهیــد کــرد .اگــر کســی را در حــال رنــج کشــیدن ببینید
شــما هــم تمایــل بــه درک رنــج وی خواهیــد داشــت .از منظــر بحــث فــروش ،تقــارن
عصبــی بــه ایــن معنــی اســت کــه وقتــی شــما کســی را در حــال روایــت داســتانی کــه
از نظــر عاطفــی بــا آن درگیــر هســتید میبینیــد ،بــه صــورت طبیعــی بــه گیــر افتــادن
در آن داســتان و همــزاد پنــداری بــا آن ماجــرا تمایــل خواهیــد داشــت.
اینهــا مفاهیــم کلیــدی هســتند کــه بــا روشــن کــردن فرآینــد رفتــار ،تفکــر مــا را
دربــاره فــروش تغییــر میدهنــد .همــه مــا بــاور داشــتیم تصمیــم خریــد ،یــک تصمیــم
خطــی و منطقــی اســت در حالــی کــه در درجــه اول تصمیمــی احساســی و تاثیــر گرفته
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از سیســتم لیمبیــک نمیکــره راســت مغــز میباشــد .بــا دانســتن ایــن مســائل ،دیــد
بازتــری نســبت بــه کاری کــه فروشــندگان بــزرگ انجــام میدهنــد پیــدا میکنیــم .مــا
میدانیــم حــل مشــکل یــک خریــدار تمــام داســتان نیســت در حقیقــت ایــن بخــش
کوچکــی از آن اســت.
حقیقــت جالــب دیگــر آن اســت کــه رویکــرد ســنتی همــواره فروشــندگان را در جایــگاه
انســانهای کاملــی قــرار داده کــه جــواب همــه ایــن پرســشها را میداننــد و
جلوهگــر کمــال هســتند .در دنیــای کسـبوکار آســیبپذیری بــا ضعــف اشــتباه گرفتــه
میشــود .وقتــی یــک فروشــنده ادعــا میکنــد جــواب همــه چیــز را دارد ،تقــارن
عصبــی باعــث میشــود فکــر کنیــم «خیلــی خــب ،اگــر از نظــر او همــه چیــز خــوب
اســت از نظــر مــن هــم مشــکلی نیســت .بنابرایــن نیــازی بــه خریــدن چیــزی نــدارم»
امــا خــارج از دنیــای ســازمانها و در بســیاری از زمینههــا ،آســیبپذیری بنیــان
اعتمــاد را میســازد .بــه ایــن شــکل کــه «اگــر فالنــی مایــل اســت تــا بــا مــن صمیمــی
شــود و نقــاط آســیب پذیــر خــود را آشــکار میکنــد پــس بایــد بــه مــن اعتمــاد کــرده
باشــد در ایــن صــورت مــن هــم بایــد در ازای ای ـنکار چیــزی را بــا او شــریک شــوم»
بــا در نظــر داشــتن ایــن مســاله دیدگاهــی متضــاد بــرای اثرگــذاری بیشــتر در فــروش
مطــرح میشــود کــه در آن بایــد آســیبپذیر بــودن خــود را نشــان دهیــد و بهتریــن
راه بــرای نشــان دادن ضعــف خــود گفتــن داســتانی اســت کــه در آن موقعیتــی را
بــه تصویــر میکشــید کــه مرتکــب اشــتباه شــدهاید ،بــه مخمصــه افتادهایــد و در
نهایــت بــر آن غلبــه کردهایــد.
مــا میدانیــم عیــان کــردن نقــاط ضعــف ممکــن اســت باعــث فــاش شــدن چیــزی
کــه واقعــا هســتیم شــود و در نتیجــه باعــث تــرس مــا از تحقیــر گــردد .مــا هــم مثــل
بقیــه فکــر میکردیــم بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک مشــاور خریــد مــورد اعتمــاد بایــد
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همــه جوابهــا را داشــته باشــیم .البتــه کــه یــک فروشــنده بایــد در حــوزه کاری خــود
متخصــص باشــد؛ امــا تــاش بــرای نشــان دادن خــود بــه عنــوان یــک متخصــص
فراانســانی شــیوه خوبــی بــرای فــروش نیســت.
 .2داستان ،آخرین راه برای غلبه بر موانع
یــک راه جدیدتــر و بهتــر بــرای فــروش اســتفاده از قــدرت داســتانها بــرای جلوهگــر
شــدن احساســات خریــداران همزمــان بــا از پی ـشرو برداشــتن دیگــر موانــع اســت.
داســتانها ایدهآلتریــن وســیله بــرای انتقــال پیــام فــروش هســتند .همانطــور کــه
کــودکان از زمانهــای قدیــم قصــه پیــش از خــواب را دوســت داشــتهاند ،مــا هــم
شــنیدن داســتانهای درگیــر کننــده را دوســت داریــم .بــه عنــوان یــک انســان مــا
ذاتــا داســتانگو ،داستانشــنو و متمایــل بــه یادگیــری داســتان هســتیم .اگــر بتوانیــد
قصهگــوی ماهــری شــوید ماجراهایــی را پیــدا خواهیــد کــرد کــه ســریعتر از هــر چیــز
دیگــر تــوان در هــم شکســتن موانــع بــرای بــه دســت آوردن مشــتریان بالقــوه را دارید.
آنهــا بــه هیــچ وجــه تحــت تاثیــر گذشــته ،تجربیــات ،تحصیــات یــا هــر چیــز دیگری
نیســتند .داســتانها بهطــور ذاتــی بخــش چــپ مغــز را ضعیــف و باعــث آزاد شــدن
بخــش راســت احساســی مغــز مــا میشــوند .بنابرایــن ســوال اصلــی ایــن اســت کــه
چــه چیــزی باعــث بهوجــود آمــدن یــک داســتان خــوب میشــود؟
بهزعــم رابــرت مککــی یــک داســتان ،توضیــح چرایــی و چگونگــی تحــول در زندگــی
اســت .یــک داســتان بــا تعــادل شــروع میشــود و ســپس چیــزی آن را از تعــادل
خــارج میکنــد و بعــد داســتان بــه پیــش مــیرود تــا توضیــح دهــد چطــور ایــن
تعــادل بــه حالــت اول خــود برمیگــردد.
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ساختار یک داستان خوب برای فروش اینگونه خواهد بود:
•

هدفتــان از داســتان را تعییــن کنیــد :دقیقــا مشــخص کنیــد بــرای بــه دســت

آوردن چــه چیــزی تــاش میکنیــد؟
•

در مرحلــه بعــد وضعیــت کلــی داســتانتان را توســعه دهیــد :در اینجــا تعییــن

میکنیــد داســتانتان کجــا اتفــاق بیفتــد؛ شــخصیتها چــه کســانی باشــند و اتفاقــات
حساســی کــه کل داســتان را بــه ســرانجام میرســانند چــه چیزهایــی هســتند؟ ایجــاد
یــک زمینــه کلــی بــرای داســتان حیاتــی اســت.
•

در ایــن مرحلــه شــما چالشهــا و موانــع بالقــوه را تشــریح میکنیــد .موانــع،

داســتان را هیجانانگیــز میکننــد چــون باعــث تنــش و تعلیــق میشــوند .ایــن
چالشهــا میتواننــد درونــی یــا برونــی باشــند .داســتانهایی کــه در آن شــما بــه
عنــوان شــخصیت اصلــی بــا دوراهیهــا و قضاوتهــای مختلــف روبــرو میشــوید
میتوانــد بســیار تحریککننــده باشــد .چــون ایــن مواقــع فرصتهایــی بــرای نشــان
دادن نقصهــای شــما هســتند .صحبــت کــردن دربــاره اشــتباهات فاحشتــان هیــچ
مشــکلی نــدارد تــا وقتــی کــه راه حــل آنهــا را هــم در آن لحــاظ کنیــد.
•

نقطــه چرخــش :زمانــی کــه شــما تصمیــم سرنوشتســاز خــود را توضیــح

میدهیــد ،یــک اتفــاق یــا حرکــت مهــم کــه در آن مســیر داســتان تغییــر میکنــد.
•

نتیجــه داســتان :قســمتی کــه همــه چیــز را بــه ســرمنزل مقصــود میرســانید و

در مــورد ایــن کــه داســتان چگونــه بــه ایــن مرحلــه رســید صحبــت میکنیــد.
در زیر یک مثال از داستانی با ساختار مذکور ارائه شده است:
هدف سازمان ما این مسیر را میرود تا خدمات با کیفیت فراهم کند.
کلیات

تابســتان گذشــته مهندســان مــا بــه شــدت خســته شــده بودنــد .آنهــا
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ماههــا روی توســعه محصــول جدیدمــان کار میکردنــد و ایــن کار را هــم انجــام دادنــد.
مهنــدس ارشــد مــا «جــان» بــه همــه گفــت تــا زود دســت از کار بکشــند و بــه یــک
تعطیــات طوالنــی برونــد.
چالش

بعــد یکــی از مشــتریان کــه یــک مشــکل اضطــراری مهندســی داشــت بــا

مــا تمــاس گرفــت .جــان جراتــش را نداشــت کــه ایــن کار را بــه یکــی از مهندســانش
کــه از قضــا مســتحق مرخصــی بــود واگــذار کنــد.
تغییر وقتــی مهندســان مــا از دوراهــی کــه جــان بــا آن روبــرو شــده بــود باخبــر
شــدند ،یکــی بعــد از دیگــری بــرای رســیدگی بــه مشــکل اعــام آمادگــی کردنــد تــا
بقیــه بتواننــد اســتراحت کننــد.
نتیجه

میبینیــد!؟ وقتــی مــا میگوییــم بــه نیازهــای شــما توجــه داریــم ،واقعــا

منظورمــان همیــن اســت .ایــن یــک زحمــت اضافــه بــرای مــا نیســت.
 .3داستانهای فروش
بــه قــول ســت گادیــن« ،بازاریابــی ،تنظیــم داســتانهایی اســت کــه در شــبکههای
اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــته میشــود» .اگــر میخواهیــد فروشــندگان خــود را
توانمنــد ســازید ،پیــام شــرکت خــود را در مورد هــر محصــول در قالــب اصطالحاتی بیان
کنیــد کــه قابــل داســتانگویی باشــند .وقتــی در مــورد قــدرت داســتان در کس ـبوکار
مطمئــن شــدید زمــان ســازماندهی فــرا میرســد .بایــد مجموعــهای از داســتانهای
مــورد اســتفاده را توســعه دهیــد تــا بتوانیــد بــا آن مــردم را از قیــف فــروش خــود رد
کنیــد .بــدون شــک داســتانها میتواننــد بــه شــما کمــک کننــد تــا مــردم بــه چیــزی
کــه شــما معتقدیــد ،معتقــد شــوند.
اگــر در یــک کسـبوکار بــا کاالی نهایــی یــا واســطهای مشــغول بــه کار باشــید ،ممکــن
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اســت چرخــه خریــد مشــتریانتان تــا حــدودی بــا یکدیگــر متفــاوت باشــد؛ امــا
صرفنظــر از تعــداد مراحــل ،کل اســتراتژی فــروش شــما شــامل پیــش بــردن افــراد
در قیــف فروشتــان تــا زمانــی کــه تبدیــل بــه مشــتری شــما شــوند ،میباشــد .بــرای
هــر مرحلــه از چرخــه خریــد بــه یــک داســتان نیــاز داریــد .بــا ایــن حــال همــواره بــه
کمتریــن میــزان ممکــن اکتفــا کنیــد .در ادامــه  3داســتان بنیــادی کــه بایــد در مجموعه
خــود داشــته باشــید خواهــد آمــد:
•

داســتان «مــن چــه کســی هســتم؟» ســفر شــما را بیــان میکنــد و ایــن کــه

چطــور بــه اینجــا رســیدید .نکتــه ایــن داســتان ایــن اســت کــه نشــان میدهــد علــت
کاری کــه میکنیــد چیســت .آن چیــزی کــه در حــال حاضــر بــه عنــوان راه حــل یــک
مشــکل مهــم میبینیــد را برداریــد و بــه عقــب بازگردیــد تــا بــه آغــاز داســتان خــود
برســید« .وقتــی بــرای اولیــن بــار بــه ایــن شــرکت آمــدم ،دوره آموزشــی مهندســی را
میگذرانــدم .میخواســتم وارد کار فــروش بشــوم چــون فکــر میکــردم میتوانــم
در آنجــا تاثیــر بیشــتری داشــته باشــم؛ امــا فــن بیــان خوبــی نداشــتم .در نتیجــه
مشــتر یها بــه مــن بازخــورد نمیدادنــد و همیشــه نتیجــه معکــوس میگرفتــم.
مــن واقعــا ناامیــد بــودم و در واقــع تصمیــم گرفتــه بــودم کــه فــروش را تــرک و بــه
بخــش پشــتیبانی فنــی برگــردم .امــا یــک روز بــه همــراه رئیســم رفتیــم تــا بدقلقتریــن
مشــتری شــرکتمان را مالقــات کنیــم .او مشــکلی داشــت کــه هیچکــس دیگــری
ن ســر در بیــاورد چــون بقیــه فقــط ســابقه فــروش داشــتند و از
نمیتوانســت از آ 
مهندســی چیــزی نمیدانســتند .وقتــی کمکــش کــردم تــا مشــکلش حــل شــود ،بــه
ذهنــم خطــور کــرد کــه مــن واقعــا کار خــودم را بلــدم .آن برخــورد بــه مــن اعتمــاد بــه
نفــس داد کــه اگــر آنجــا بمانــم ،میتوانــم بــا دیــدی بــاز بــه آنهــا کمــک کــرده و
مشکالتشــان را حــل کنــم.
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•

داســتان «بــه چــه کســی کمــک کــردهام؟» بــه تغییراتــی کــه دیگــران بعــد از

خریــد از شــما تجربــه کردهانــد اشــاره میکنــد .نکتــه ایــن داســتان ایــن اســت کــه
بــه مشــتری عالمــت میدهــد خریــد از شــما کار هوشــمندانهای اســت« .چنــد ســال
پیــش ،مــا بــا “کلیــر تکنولوژیــز” کــه یــک فروشــنده ســخت افزارهــای شــرکت آیبـیام
اســت ارتبــاط برقــرار کردیــم .ایــن بچههــا داشــتند توســط رقبــای سرسختشــان در
بــازار قتلعــام میشــدند و معــاون بخــش فــروش بــه اســم جــف بــاورز میخواســت
در ایــن مــورد کاری انجــام بدهــد .جــف پیــش مــا آمــد و پرســید چــه کاری میتوانیــم
بــرای کمــک بکنیــم؟ و مــا پیشــنهاد دادیــم تــا بهتریــن فروشــندگانش را بــه کارگاهــی
کــه برگــزار میکردیــم بفرســتد ،جایــی کــه مــا بــه فروشــندگان یــاد میدادیــم چگونــه
داســتانهایی بگوینــد کــه بــه وســیله آنهــا محصوالتشــان را بــه فــروش برســانند.
جــف قــدری دیربــاور بــود ولــی وقتــی بــه دورههــا آمــد ،متوجــه شــد بزرگتریــن
فروشهایــی کــه داشــته اســت بــر اســاس اعتمــاد و همــدردی بودهانــد .جــف ایــن
خیــز را برداشــت و نیروهــای خــود را بــرای ارائــه داســتانهایی بــه منظــور اســتفاده در
فــروش تعلیــم داد .یــک ســال پــس از اولیــن کارگاه« ،کلیــر تکنولوژیــز» بهتریــن ســال
را در طــول تاریخــش پشــت ســر گذاشــته بــود .در واقــع بــا وجــود رکــود اقتصــادی،
درآمــد آنهــا  55درصــد افزایــش را نشــان مـیداد .مــن اطمینــان دارم اگــر شــما هــم
از ارائــه راهحــل دســت برداشــته و تمرکــز خــود را بــر روی ســاختن ارتباطــات احساســی
بــا مشــتریان قــرار دهیــد ،میتوانیــد همــان مســیری کــه «کلیــر تکنولوژیــز» رفــت را
طــی کنیــد»
•

داســتان مــن نماینــده چــه کســی هســتم؟ دربــاره مســیر شــرکتی کــه شــما

نماینــده آن هســتید میباشــد .هــر ســازمانی داســتان خــود را دارد ،داســتانی کــه فراتــر
از جــدول زمانبنــدی کارهــا اســت .نکتــه آن ایــن اســت کــه جزئیاتــی دربــاره چرایــی
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فعالیتهــای امــروز ســازمان فراهــم میکند«.اواخــر دهــه  1980شــرکت «بــل سیســتم»
انحصــاری قــوی بــر صنعــت خدمــات تلفنــی آمریــکا داشــت .موســس شــرکت مــا
فکــر میکــرد ایــن بــد اســت و بــه همیــن خاطــر یــک برنامــه اجرایــی بــرای ســاختن
شــبکه فیبــر نــوری بــه دولــت پیشــنهاد کــرد کــه بــه مــردم حــق انتخــاب بیشــتری
مــیداد .چندیــن بــار بــا مخالفــت روبــهرو شــد ،ولــی پــس از مدتهــا نامهنــگاری،
مجــوز موقــت تعــداد کمــی از بازارهــا بــه وی اعطــا شــد .وقتــی دولــت فــدرال بــا
ســازمان تلفــن و تلگــراف آمریــکا قطــع رابطــه کــرد ،صنعــت دگرگــون شــد .ایــن اتفــاق
بــرای مــا خــوب بــود امــا کلــی ســختی کشــیدیم تــا از پــس رشــد تقاضــای ناشــی از
ایــن اتفــاق بربیاییــم .بــرای مدتــی ،بخــش خدمــات مــا ضررهــای زیــادی را متحمــل
شــد و مــا محــدوده رقابتــی خــود را از دســت دادیــم .بــه اوایــل ســال  2002میآییــم
جایــی کــه مــا تصمیمــی آگاهانــه مبنــی بــر تمرکــز بــر هــدف اساســی ســازمان خــود
–فراهــم کــردن گزینههــای بهتــر بــرای مشــتریان -گرفتیــم .مــا بــرای ســاخت یــک
شــبکه جدیــد ،توســعه حــوزه نفــوذ خــود و مشــتریانی کــه مســئولیت آنهــا را بــه
عهــده گرفتــه بودیــم ،صدهــا میلیــون دالر هزینــه کردیــم»
عــاوه بــر ایــن  3داســتان اصلــی ،شــما بایــد بــه قیــف فــروش خــود نــگاه کنیــد و
داســتانهایی را بــرای هدایــت کــردن خریــدار بــه مرحلــه بعــدی در چرخــه خریــد،
توســعه دهیــد .همینطــور چنــد نکتــه کوچــک دیگــر را بــه یــاد داشــته باشــید:
•

داســتانهای شــما هــدف دارنــد :هــدف اثرگــذاری بــر دیگــران ،رســاندن آنهــا

بــه بــاور چیــزی اســت کــه مــا بــاور داریــم یــا حرکــت دادن آنهــا در قیــف فــروش ،نــه
گــذران وقــت.
•

طــرز بیــان شــما از چیــزی کــه بیــان میکنیــد مهمتــر اســت .مطمئــن شــوید
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زبــان بــدن ،لحــن صــدا و حــاالت صورتتــان ،احساســاتی کــه در تــاش هســتید
مشــتریان احســاس کننــد را منتقــل میکننــد.
•

بــه لطــف تقــارن عصبــی ،احســاس امــری مســری اســت .اگــر میخواهیــد

کســی احســاس موجــود در کالم شــما را درک کنــد ،اول بایــد خودتــان آن را درک کــرده
باشــید.
•

مشــخص اســت ســاختن یــک مجموعــه داســتان بــا اندازههــای مختلــف بــرای

بکارگیــری در فــروش مــورد نیــاز میباشــد .بعضــی اوقــات یــک داســتان طوالنــی الزم
اســت و در جایــی دیگــر بایــد مســتقیم رفــت ســر اصــل مطلــب .بــرای ایجــاد یــک
ارتبــاط احساســی نیــاز داریــد داســتانتان بــه انــدازه کافــی طوالنــی باشــد .در عیــن
حــال نــه آنقــدر طوالنــی کــه کامــا شــما را مســلط بــر شــرایط و تبدیــل بــه متکلــم
وحــده کنــد.
آخریــن نکتــه ،دربــاره شــنونده خوبــی بــودن اســت .هــر چقــدر ســعی کنیم شــنوندگان
بهتــری باشــیم ،قصهگوهــای بهتــری نیــز خواهیــم شــد .بــرای آنهــا خیلــی راحتتــر
اســت دســت از شــنیدن بردارنــد و خیلــی زود شــروع بــه ســخنرانی دربــاره راهحــل
خــود کننــد .بــرای اجتنــاب از ایــن تلــه ،ایــن  3خصوصیــت ،شــما تبدیــل بــه شــنونده
بهتــری خواهیــد شــد:
•

آگاهــی :مراقــب عالمتهــای غیرزبانــی خریــدار باشــید تــا بتوانیــد گفتههــای

وی را بهتــر درک کنیــد .در فضــای مکالمــه حضــور داشــته باشــید ،نــه اینکــه از ایــن
زمــان بــرای آمــاده کــردن حرفهــای بعــدی خــود اســتفاده کنیــد.
•

ترغیــب :بــا ســواالت ادامــهدار در مســاله عمیــق شــوید تــا بیشــتر از تفکــرات
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خریــدار مطلــع شــوید .اگــر ایــن را بدانیــد ســرنخهای الزم بــرای تحقــق فــروش را
بــهدســت خواهیــد آورد .ترغیــب میتوانــد بــه ســادگی گفتــن «همممــم» در خــال
شــنیدن باشــد یــا ممکــن اســت بگویــد:
.1

خیلی خب ،بیشتر بگو…

.2

بعدش چی شد؟

.3

دقیق متوجه نشدم .میتونی دوباره توضیح بدی؟

•

بازخــورد :وقتــی خریــدار داســتان خــود را بیــان کــرد شــما بایــد بــه وی بازخــورد

بدهیــد .یــک راه خــوب بــرای انجــام آن ،نقــل قــول گفتههــای آنهــا در قالــب حــرف
خودتــان اســت .مطمئــن شــوید مشــکالتی کــه شــما درصــدد ارائــه راهحــل بــرای آنها
هســتید را بهطــور کامــل درک کردهایــد:
.1

خیلی خب ،بذار ببینم درست فهمیدم یا نه .انگار تو گفتی که…

.2

خیلی خب ،فکر کنم فهمیدم .تو احساس کردی که…

.3

فکر کنم وقتی که… تو این احساس را داشتی.

داســتانهای کســبوکار مثــل یــک خیابــان دوطرفــه هســتند .شــما بــا روایــت
داســتانهای احساســی ،ســمت راســت ذهــن خریــدار را طلــب میکنیــد .بعــد از برقــرار
شــدن ایــن ارتبــاط بــه داستانهایشــان گــوش میدهیــد و ســپس میتوانیــد بــر
چیــزی کــه بــا صحبــت بــا شــما بــه آن معتقــد شــدهاند ،اثــر بگذاریــد .حتــی اگــر
اعتقــاد داریــد قصهگــوی خوبــی نیســتید اگــر بــه خــود آمــوزش دهیــد کــه شــنونده
خوبــی باشــید از  95درصــد فروشــندگان پیشــی خواهیــد گرفــت.
بــا شــنود موثــر و ارائــه بازخــورد ،خریــدار در طــول قیــف فــروش حرکــت میکنــد.
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در نظــر داشــته باشــید تــا زمانــی کــه مــردم نفهمنــد کــه شــما میتوانیــد بــه آنهــا
کمــک کنیــد ،راهحــل مشــکالت برایشــان شــفاف نخواهــد بــود .هــدف شــما کمــک
بــه آنهــا بــرای داشــتن دیــدی بهتــر نســبت بــه آینــدهای اســت کــه شــما و محصوالت
شــما قســمتی از آن میباشــید.
 .4یک سازمان مبتنی بر داستان بسازید
بــه عنــوان یــک فروشــنده نمیتوانیــد در آن واحــد همهجــا حضــور داشــته باشــید و
داســتانهایتان را تعریــف کنیــد .بــرای فــروش بیشــتر ،همــه افــراد بایــد در گفتــن
داســتانهای خــوب مهــارت کســب کننــد .بــا هــر کســی کــه میتوانــد بــر روی
خریــداران اثــر بگــذارد کار کنیــد بــه طــوری کــه فعالیتهایشــان در یــک راســتا بــا هــم
هماهنــگ شــوند .داســتانها فقــط در فــروش محصــول بــه مشــتریان مفیــد نیســتند،
شــما میتوانیــد بــا اســتفاده از داســتانها چش ـمانداز ،ارزشهــا و ماموریــت خــود را
بــه افــراد درون ســازمان بفروشــید .بهطــور مثــال مدیرعامــل را در نظــر بگیریــد .وقتــی
مدیرعامــل یــک داســتان قدرتمنــد و احساســی بــرای گفتــن دارد ایــن داســتان تاثیــر
بــزرگ بــر فرهنــگ غالــب ســازمانی خواهــد داشــت .یــک مدیرعامــل خــوب ،عــاوه بــر
کارهایــی کــه انجــام میدهــد ،بایــد بهتریــن داستانســرای شــرکت هــم باشــد.
اگــر عــاوه بــر مدیرعامــل ،بقیــه اعضــای ســازمان را هــم بــه گفتــن داســتان ترغیــب
کنیــد ،نتایــج فوقالعــادهای رخ خواهــد داد:
•

همه افراد ،احساس ارتباط قویتری با سازمان خواهند کرد.

•

مــردم ارزشهــا و عقایــد موجــود در داســتانها را میپذیرنــد و بــه همــان

شــکل عمــل میکننــد.
•

فرهنگ سازمان منتشر شده و قویتر میگردد.
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•

کارکنــان بــا دســتی پــر بــه مشــتریان کمــک میکننــد کــه بفهمنــد چــه چیــزی

آنهــا را از بقیــه ســازمانها متمایــز میکنــد.
•

داســتانها الهــام بخــش مــردم میشــوند و در مــورد کار آنهــا اشــتیاق کســب

میکننــد.
همــه مــا تمایــل داریــم خــود را قســمتی از چیــزی بزرگتــر از خودمــان تصــور کنیــم
نــه فقــط یــک مهــره در ماشــین .ارتباطــات شــخصی و تعامــات ،بســیار مهمتــر از
جلســات کاری یــا ارزیابیهــای عملکــرد هســتند .بــا افــراد خــود طــوری رفتــار کنیــد کــه
دوســت داریــد بــا مشــتریان شــما رفتــار کننــد .در نهایــت هــدف شــما توانمندســازی
کارکنــان خــود ،در تبدیــل شــدن بــه فروشــندگانی بهتــر اســت.
 .5تحقق
ســفر یــک ســازمان بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک شــرکت داســتان محــور ،آســان
نیســت .همــراه کــردن همــه بــرای تغییــر ،مخالفــت آنهــا را بــه دنبــال دارد .در مقــام
یــک مدیــر ارشــد اجرایــی ،یــک بازاریــاب یــا یــک مدیــر فــروش ،بایــد بــر فروشــندگان
خــود چنــان تاثیــری داشــته باشــید کــه بــه تمــام چیزهایــی کــه شــما بــاور داریــد بــاور
«مشــتری» باورهــا ،دیدگاههــا و ارزشــهایتان شــوند .میتــوان
داشــته باشــند ،و
ِ

عوامــل فــروش را بهعنــوان مشــتریان داخلیتــان در نظــر بگیریــد و میخواهیــد
آنهــا را بــرای اســتفاده از داســتان ترغیــب کنیــد؟
قدمهای آن عبارتند از:
•

بــا اســتفاده از مــدل اســتاندارد گفتــه شــده ،همــه را ترغیــب بــه ســاخت

داستانهایشــان
•

کنیــد.

نردبــان داســتانی خــود را بســازید .نردبانــی کــه مشــتریان را از قیــف فــروش
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شــما عبــور میدهــد .ایــن مرحلــه حداقــل شــامل داســتانهای اساســی ســهگانه
اســت.
•

داســتانهایتان را بــا خودتــان تمریــن کنیــد .افرادتــان را بــا تکنیکهــای

داســتانگویی و شــنود موثــر آشــنا نماییــد.
•

چالشــی را در مســیر خــود یافتــه و ســعی کنیــد بــا اســتفاده از داســتان ،آن را از

پیــشرو برداریــد.
•

از داســتانهایتان در دیگــر معامــات خــود اســتفاده کــرده و تجربیــات خــود

را بــا دیگــر اعضــا شــریک شــوید.
•

زمانــی کــه نتایــج اولیــه کار خــود را دیدیــد شــبکه داســتانگویی را بــا اشــتراک

هــر چــه بیشــتر تجربیــات و گنجانــدن داســتانهای هــر چــه بیشــتر احساســی،
گســترش دهیــد.
شــما بــه ســطح باالیــی از ارتبــاط خواهیــد رســید .ســطحی کــه در آن مــردم ترغیــب
بــه تحــول در خــود میشــوند .چیــزی کــه مــورد بحــث قــرار گرفــت رویکــردی اســت
کــه بــه شــما اجــازه میدهــد خــود واقعیتــان را از طریــق اتفاقــات معنابخــش
زندگــی و شــریک شــدن آنهــا بــا دیگــران نظــاره کنیــد .ایــن بنیــان اصلــی ارتبــاط
بیــن انســانها اســت .بــا ایــن حــال بایــد انتظــار ســختی و مشــکالت زیــادی را هــم
داشــته باشــید امــا ناامیــد نشــوید .بــه تمریــن ادامــه دهیــد و یادتــان باشــد کــه مــا
داســتانگو زاده شــدهایم.
نویسندگان :مایکل بوسورث و ِبن زولدان
منبع :مجله رهآورد مدیریت
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