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 جاناتان فارینگتن نویسنده:

 سمیه بیات مترجم و تنظیم:

 پیروز شدن بر اعتراضات

 افراد اعتراضات به بتوانید اینکه برای !بخوانید را ارزشمند مقاله این حتما هستید فروشنده یا فروش مدیر اگر

 تواند می اعتراض یک. دارید نیاز ای حرفه مهارتهای و ابزار سری یک به شوید پیروز مشتریان حتی یا تیم

 مشتریان اعتراضات .دهید انجام را فروش توانید نمی هم آن بدون اما شود محسوب فروش مقابل در سدی

 . داشت را بعدی مرحله به فعلی مرحله از رفتن توقع توان نمی نیرو این بدون و است جاذبه نیروی مثل

 اگر کنید فرض.دارد جاده شرایط به بستگی سرعت که است ب نقطه به الف نقطه از ماشین راندن مثل فروش

 به توان نمی هم قدم یک حتی کنند، لمس را جاده نتوانند چرخها؛ و گیرد قرار جاده سطح از باالتر ماشین

 .برانید تند توانید می چقدر که نیست مهم اصال حاال ندارند مقاومتی چرخها چون کرد حرکت جلو

 در شما پیروزی باعث که طالیی استراتژی چند واقع در.است مشابه موضوع با مقاله چند از ترکیبی مقاله این

 به رضایتمندانه را فروش توانید می آنها از استفاده با که ام کرده مطرح را شود می مشتریان اعتراضات برابر

 .برسانید پایان

 ؟ کنند اعتراض می یا مخالفت افراد چرا

 دارند؟ وجود اعتراضات این چرا اصال بپرسیم باید اول شما، ونفوذ نظرات با مخالفت کنترل برای

 : آنها چون کنند می اعتراض و مخالفت افراد مثال برای

 .رانفهمیدند شما پیشنهاد کامل صورت به-

 . اند کرده تعبیر بد را آن یا دارند تفاهم سوء آن مورد در -

 . کنند حرکت جلو به باید کنند نمی احساس -

 . ندادند تشخیص یا نشناختند رسمیت به را پیشنهاد منافع یا مزایا -

 .شادند دارند که چیزی از -

 .شادند هستند که چیزی از آنها -

 .دارند نیاز کردن فکر برای زمان به ریا بی بصورت شما، پیشنهادات مورد در -

 .ندارند اعتماد شما به-



2 
 

 .دهند می نشان را کلی ایستایی و رکود -

 : است چیز سه ها مخالفت و اعتراضات منشا و منبع

 مذاکره شما با خواهد نمی کهمشتری دارد وجود دلیلی یعنی است، کلی موضوع یک شرایط، : شرایط یک

 قراردادی اهدافقانونی، ، فرد/شرکت سیاستهای است ممکن دلیل این (.نماید قبول را تان یاپیشنهادات کند

 .)باشد غیره و اجباری یا

 طفره شما با شدن روبرو یا و پاسخ از و نشدند متقاعد شما عقیده یا منافع مورد در افراد اگه : بهانه یک

 برابر در شما حل راه تنها .باشد داشته پاسخی تواند نمی بهانه .آورند می بهانه که معناست این به روند می 

 .است راسخ اعتقاد ، ها بهانه

 مسائل یا و محدود زمان منابع، نقدینگی، کمبود شامل تواند می واقعی، اعتراض یک : واقعی اعتراض یک

 .باشد دیگر موارد و

 ها تاکتیک و ها استراتژی

 ببینید؛ است مشکل و هستید کارها پیشرفت دلواپس شما .باشند مخرب بسیار توانند می اعتراضات گاهی

 .بردارید بیشتری ذخیره و برگردید عقب به باید که ایست لحظه این .گیرند می خود به دفاعی حالت دیگران

 :یعنی

 .گوید می چی دقیقا که دهید گوش مشتری به دقت به -

 ؟ هستند پنهانی های پیام شامل آیا – کنید توجه آنها بدن زبان به -

 . ببینید آنها چشم از را مسائل کنید تالش و بگذارید قدم آنها پای جای -

 .کنید ریزی برنامه ، آنها به دقیق پاسخهای ارائه برای -

 .کنید ایجاد یا بسازید را افکارشان و اندیشه کنید سعی آنها اعتراضات و سواالت به پاسخ حین در -

 .دهید می ارائه ترسهایشان و تردیدها برای قبولی قابل پاسخهای همیشه که کنید کنترل-

 .نکنید تاکید مخالف نقاط روی .کنید بیشتری تاکید آنها روی و جستجو را تفاهم نقاط-

 که باشد داشته زیادی دالیل تواند می بلکه نیست، شما عقاید و نظرات با برخورد منزله به افراد اعتراض

 :کنیم بررسی هم با را آنها از بعضی توانیم می 
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 خریداران ایستادگی و مقاومت انواع

 : شوند می تقسیم دسته نه به کنید نفوذ درآنها خواهید می که افرادی

 .دارند اعتراض پنهانی که کسانی -

 .کنند می اعتراض آشکارا-

 .موافقند اکراه با -

 .اند مانده دودل و مردد -

 .ندارند کافی اطالعات -

 .ندارند را نیازها دیدن توانایی -

 . کنند فکر بیشتر که دارند نیاز-

 .نیست مناسبی وقت کنند می فکر -

 . دهند می ارجاع دیگران به را گیری تصمیم-

 مورد در باید آن از قبل اما دارید، نیاز متفاوتی استراتژیهای به افراد شخصیت با برخورد در شما واقع، در

 حرکت مستمر حمایت سمت به آشکارا اعتراضات، با مقابله برای نیست خوب !باشید بین واقع خودتان

 !شیرین پیروزی یک یعنی این .دهید جواب اعتراضات به طبیعی شکل به باید کنید،

 : )دارند اعتراض پنهانی که کسانی( پنهان اعتراض

 .کنند می مخالفت پیشنهادات یا شما با دل ته از و هستند موافق شما با ظاهر به افراد جور این

 .خواهید می شما که چیزیست همان این اگر دهم، می انجام را کا این من :گویند می شما به جواب در آنها

 که من اصالً این کار را انجام  معلومه– مزخرفاتی چه» : گویند می و کنند می لج شما با قلب ته از اما

 «نمی دهم

 موافق شما نظرات و عقاید با عنوان هیچ به قلبا اما کنند می کار انرژی پر و فعال شما برابر در آدمها اینجور

 صحبت شما با هایشان نگرانی مورد در قلبی رضایت با ؛ آرام ،آرام باالخره !نباشید نگران بهرحال .نیستند

  .کرد خواهند

 : کنید عمل صورت این به افراد این برابر در بهتره

 .کارکنید مثبت رابطه یک ساختن و توافق یک به رسیدن برای -
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 .کنید تاکید آمیز موافقت و تفاهم نقاط روی بر ناموافق، نقاط روی تاکید بجای حرکت از قبل -

 .کنید استفاده صحبت حین در مثبت نکات و ،شوخی قصه المثل، ضرب از -

 .کنید استفاده کاریتان روابط گسترش و توسعه برای هم سر پشت و پی در پی های مالقات از -

 . بگذارید احترام شان ترفیع و ترویج آنها، مقام و موقعیت به -

 : )کنند می اعتراض آشکارا (آشکار اعتراض

 خواهد پیش اشکالی یک بندم می ط شر اما باشه، پذیر امکان که ممکنه ؛ مممممم

 اینکه برای معترض اینجورافراد .دارند را آشکاری مخالفت پیشنهادتان یا شما با که افرادیست حرف این .آمد

 :آنها مقابل در باید شما. دارند زمان به نیاز شوند همراه شما فکری خط با بتوانند

 . از گفته های خود با مدرک و دلیل حمایت کنید -

 . بپرهیزید نیرنگ و دروغ ازگفتن ؛ کنید استفاده بطورمناسب و بدرستی ارقام و آمارها از -

 . کنید صحبت شفاف و واضح مخالف و موافق نقاط مورد در -

 .بگویید نه ایشان وبه کنید مخالفت زیاد آنها با ، کنید برداشت حد از بیش و زیاد و بپرسید کم-

 .آنهاست نظر و عقیده دانید می که کنید اثبات را راههایی -

 برنده نتیجه دنبال دهید نشان ایشان به -

 .هستید برنده –

 :)موافقند اکراه با( اکراه با موافقت

 به را خود نظرات نقطه « دهیم انجام را آن مجبوریم پس خواهید، می شما که باشد چیزی این اگر خوب،

 ایده از پشتیبانی و حمایت سمت به را آنها ها وابستگی و ارزشها .بزنید پیوند رغبت و میل بی افراد احساسات

 :باید اینکار برای .کند می هدایت شما های

 .کنید بیشتری تاکید آنها شخصی مندیهای وعالقه پیشنهاد بین روابط روی -

 .کنید اجتناب گروه در او با جروبحث از -

 .شوید متمرکز ها منفعت و ساده روشن، های نکته روی -

 . باشید آماده مسائل این همه مکرر تکرار برای -
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 . دهید نشان ایشان به و کنید بازگو دوباره را رفته دست از منافع نپذیرفتند، را شما های ایده اگر-

 . کنید زیادی تاکید دوطرفه منافع روی -

 

 

 :)اند مانده دودل و مردد( مانده مردد

  :بگویید باید آدمها اینجور جواب در .بکند کار شما ایده که نیستم مطمئن واقعا من

 اجرا باید گویم می که را مواردی آن از قبل نرود یادتان البته. کن کار است خودت عالقه مورد که روشی به

 : شود

 .کنید تمرکز مشکالت روی -

 .دهید شرح و بازگو باره چند را طرفین منافع -

 .دهید شرح و کنید بیان وبارها بارها را دوطرف هر منافع -

 .کنید حل را آنها و کنید تقسیم کوچک قسمتهای به را موانع و مشکالت -

 .کنید پشتیبانی و حمایت شده کارشناسی مدارک با را پیشنهادتان و عقیده یا ایده -

 .کنید استناد مشابه موفق موارد بیشتربه -

 .بگنجانید درآن قبولی قابل محرک موارد و تقسیم کوچکتر قسمتهای به را پیشنهاد -

 .کنید جلوگیری مانده مردد فرد لغزش و عقب به برگشت از توافقات و نتایج کردن پیگیری و مکتوب با -

 :)ندارند کافی اطالعات( کافی اطالعات نداشتن/ اطالعات فقدان

 بفهمید ؟ نه آشناست برایتان حرفها این . دارم نیاز گیری تصمیم از قبل بیشتری اطالعات به من

 . بوده اطالعاتی نوع چه به آنها نیاز یا رفته دست از اطالعاتی چه دقیقا

 .کنید پشتیبانی خود از مدارک و دالیل با -

 .کنید دوری دیگر افراد اندازه از بیش اطالعاتی مرداب از -

 .بدهند آنها مورد در بیشتری توضیح بخواهید و کنید استقبال سواالت از -

 .است کرده دریافت را قبول قابل و کافی اطالعات فرد، شوید مطمئن -
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 .کنید جذاب و بروز همیشه را خود اطالعات -

 :)ندارند را نیازها دیدن توانایی(نیازها دیدن در ناتوانی

 گویند، می را همین همیشه افراد گونه این .باشیم داشته نیاز چیزی همچین یک به االن کنم نمی فکر من

 .است پذیرش اساس و پایه تایید، و اعتراف درسته؟

 :باید اعتراضات اینگونه به دادن جواب برای

 .کنید کشف بیشتر را حقیقت -

 .باشد داشته دوام زیادی مدت برای که راهی -بیارید بدست را مدت طوالنی آمیز موافقت ه را یک -

 .نشده داده جوابی هیچ نیازها به هنوز وقتی افتند می چگونه اتفاقات بپرسید -

 .کنید بیان را خود پیشنهاد منافع های ویژگی از ای خالصه -

 : بیشتر فکر به نیاز

 فکر برای زیادی افراد  بیارید؟ تشریف دیگه ماه تونید می.کنم فکر روش بایدبیشتر من – ممممممممممم

 نیاز بهش کردن فکر برای اونها که کنین آماده نظراتی و پیشنهادا از لیستی .دارن نیاز زمان به کردن

 ب؟ یا الف مورده آیا ... )نکن متوقف سوالو (کنی فکر بیشتر خوای می موردی چه توی دقیقا :دارن

 .کنید بازگو تونو طرح اصلی منافع -

 .کنید روشن و بدید توضیح رو مبهم و نامفهوم موارد -

 .کنید حل رو قیمونده با ومشکالت مسائل -

 .کنید مثبت و مفید استفاده تاخیری هر از -

 .کنید اجتناب خودتون نظرات منافع مورد در نویسی خالصه از -

 :)کنند فکر بیشتر که دارند نیاز(نامناسب زمان

 جمله یک این نگوییم اگر است متکبرانه .بگیریم را این مثل تصمیمی که ماست برای نامناسبی بسیار زمان

 صبر روش از تونید می شما اینجا در .آید نمی بحساب اجرا در تاخیر تاکتیک یک این .است واقعی

 . کنید استفاده متقابل مزایای برای کردن

 .است مناسب زمانی چه بپرسید-
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 سازمان را آزمایشی اجرای یک کنید، استفاده خود نظرات امتحان برای راهی بعنوان دراجرا، تاخیر زمان از -

 . کنید کنترل را برنامه دوباره و بدهید

 :)دهند می ارجاع دیگران به را گیری تصمیم(دیگران تصمیم به استناد

 نفوذ برای که شخصی شوید مطمئن باید بدهم خبر شما به بعد و کنم صحبت مورد این در شریکم با باید من

 .دارد را  بله گفتن توانایی کنید می تالش او در

 دونفر شما دهید پیشنهاد بود، راضی اگر  هستید؟ راضی ام داده که پیشنهادی مورد در :بپرسید او از باید

 .بیارید بدست نهایی موافقت یک تیمی بصورت و بگیرید بدست اختیار حد باالترین در را مسائل


