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 ،مادرمبه پدر و تقدیم 
دکی، بلکه همیشه الگوی من در که نه تنها در کو

 ام هستند.بخش زندگیو روحیه ،کوشیسخت
به شکل  ،این کتاب بدون حمایت شما، ترجمه

 ماند.هایی نیمه کاره باقی مینوشتهدست
 مترجم -

 





 مترجم مقدمه

 شغلتان چیست؟و  اهل کجایید

 اید؟حال معامله کردههبآیا تا

 اید؟گذاری روی فرد خاصی را داشتهتأثیر حال قصدهبآیا تا

، کنید؟ چگونه روی مشتریمی دهید؟ چگونه معاملهمی را انجاماین کار  چگونه

 دان، دوستان،کارفرما، شریک زندگی، رئیس، کارمندان، فرزندان، پدر و مادر، استاد، شاگر

 گذارید؟می تأثیر مجازی و تماشاچیان خودکنندگان دنبال

 ها،سریال ها،در فیلمرا  1بارها و بارها نام خیابان وال استریت ،ما شکی ندارم که همه

نیویورک در های خیابانترین مهم . خیابان وال استریت ازایمشنیدهو...  تمجال ها،کتاب

مراکز اقتصادی آمریکا در  ترینبزرگساختمان بازار بورس و و  آمریکا است ایاالت متحده

 ا به خاطر دارید؟ر 2مطرح وال استریت، جردن بلفورتهای از شخصیت قرار دارد.آن 

موفقیت  دستیابی به خیلی از ما همیشه دوست داشتیم سر از کار او دربیاوریم و نحوه

ر د اش در متقاعد کردن و فروش را بیاموزیم؛ جردن بلفورتجادویی شیوهو  و ثروت

 فتهگداشت. به  در سال میلیون دالر 49بیش از  یدرآمد ،سالگی خود26تولد  یآستانه

و نتوانسته  مد داشتهآمیلیون دالر کمتر در سهخودش، او از این موضوع ناراحت بود که چرا 

 .میلیون دالر( برسد 52یک میلیون دالر )و سالیانه ای هبه درآمد هفت

 آشکار کرده است.را اش هشیو بلفورتحال 

همچنین در چارچوب اصول انسانی و و  دلنشین، بیانی متفاوت ینویسنده با کالم

در  فصل 12موفقیت نیاز دارید در و  آنچه را که برای متقاعد کردن، نفوذ اخالقی،

                                                      

1  .  Wall Street  

2  . Jordan Belfort 
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نشینید می ، پای کتابیدهد. مطمئنم که همانند فیلم سینمایی جذابمی اختیارتان قرار

 .بریدمی تو از خواندنش لذ

 کتاب، زمانی را صرف تماشای فیلم داستان زندگی کنم قبل و بعد از مطالعهمی پیشنهاد

گوش بسپارید. ها پسند، با دقت به تمام دیالوگطنز و تماشاگرهای بخشکنید. جدای  وی

 دوباره کتاب،کنم پیش از شروع می اگر در گذشته به تماشای فیلم نشسته بودید، پیشنهاد

 .از پیش شودتر را انجام دهید تا کتاب جان گرفته و جذاباین کار 

 .او عالوه بر حرفه، در زندگی شخصی خود نیز استفاده کنیدهای از توصیه

  گرگ عمل کنید! و به شیوه

کتاب، جردن بلفورت، که خیلی صمیمانه و  از نویسندهسپاس فراوانی دارم در انتها، 

آن را فرصت برگردان فارسی این کتاب را به من داد تا  به قول خودش بی چک و چانه!

 .تقدیم شما کنم

 

 امیرپویا چراغی

 



م را دگرگون کرد و از اکه زندگی تقدیم کنماین کتاب را به کسی  دوست داشتم

 م آنِهاباورش نسبت به من تغییر نکرد: شریک زندگیوقت هیچ من فرد بهتری ساخت و

که به تقدیم کنم. مردمی خواست که کتاب را به مردم سراسر دنیا  من ولی او از

هایم را تماشا کردند، خط مستقیم را مطالعه کردند، از من سمینارهایم آمدند، فیلم

قدردانی از  با هدفکسانی که تمام تالش خود را  تر،مهم تقاضای کمک کردند و از همه

 .من انجام دادند

. اما آن شودمیوارم شناخته دیوانه گذشتها اعتراف کنم که زندگی من بیشتر بباید 

کنم و نه می نه بخشی که به آن افتخار .هستندام زندگی خاطرات تنها بخش کوچکی از

 بیاد بیاورند.گونه آن بخواهم مرااینکه 

 امید نوشتند تا بگویند من نامه مبرایکنم به کسانی که را تقدیم می این کتاب

 نیزها آن و برخاستم یاز شکست بزرگ زیرا من خودم ؛بخشیدمها آن دوباره بههای فرصت

 .غلبه کنند ،قرار دارند اکنون در آنتوانند بر هر شرایطی که هممی که باور داشتند

میزان موفقیت و ، زندگی «خط مستقیم»شماری که نوشتند چگونه به افراد بی

 و به شما! طور تصاعدی بهبود بخشید شان را بهوکارکسب

استفاده از این  را برای همیشه متحول کرد.ام زندگی سیستم خط مستقیم ابداع

آن را  وقتهیچ که ایگونهرا داد، به ام زندگی بازآفرینی به من اجازهها مجموعه مهارت

دسترسی به  دانستم. امیدوارم این کتاب به افراد خیلی بیشتری اجازهنمی ممکن

 زندگی را بدهد.های نعمت

 افراد قابل استفاده است. شک برای همهسیستم خط مستقیم بی

امیدوارم این کتاب بتواند  امروز، عشقم به آنِه بوده است. به رویایم تا ترینبزرگ

 کنند را هم به واقعیت تبدیل کند.می مطالعهآن را  رویاهای شخصی تمام کسانی که

 

 تجردن بلفور -





 

 

 

 

 باشند،تر قوی شیرهاو  ببرها شاید»

 «کند.نمی در سیرک بازیهیچ گرگی  اما

 





 تولد یک سیستم فروش پیشگفتار(

 یشگفتارپ

 تولد یک سیستم فروش

 گویند، حقیقت دارد.می من چیزی که درباره

 ،نفت را به عرب ،توانم یخ را به اسکیمومی کهام هبالفطرهای فروشندهمن یکی از آن 

 توانید تصورکنید، بفروشم.می چیز دیگری که هریا  گوشت خوک را به عالم یهودی

 نیست؟طور این دهد،می به آن اهمیتچه کسی واقعاً  ولی

ستخدام که مرا برای فروش یکی از محصوالتتان ا یهنگام منظورم این است به جز

 شود.نمی م در معامله کردن به شما مربوطاکنید، تواناییمی

هرحال، این استعداد من است: توانایی فروش هرچیزی به هرکسی و در مقادیر به

دانم؛ اما چیزی که نمیواقعاً  ،استاز طرف طبیعت یا  از جانب خداای ههدی اینکه .زیاد

 این توانایی تنها شخصی نیستم که با ،که من ، این استبگویمتوانم می با اطمینان کامل

 به دنیا آمده است.

 افراد معدود دیگری هم وجود دارند که تا حدودی شبیه به من هستند.

تا حدودی شبیه به من وجود دارند، به استعداد اندکی دلیل اینکه فقط تعداد 

است و تر ندو ارزشمتر شود. استعدادی که بسیار کمیابمی بهای دیگرم مربوطگران

 مزایای زیادی را برای همه به دنبال دارد، از جمله خود شما.

 انگیز چیست؟این استعداد شگفت
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 اقشار جامعه، از تمام یآنی افرادتقریباً  بسیار ساده است. استعداد من، توانایی تبدیل

اقتصادی و اجتماعی، وضعیت  یشینهپوست، پاز سن، نژاد، عقیده، رنگ نظر صرف

دانم که می گر سطح جهانی است.، به معاملهو میزان استعداد ذاتی در فروش تحصیلی

دم، آموزش بیان کنم: اگر ابرقهرمان بوگونه این اجازه دهید اما ؛سته اجسورانای هگفت

ار را زمین وجود ندارد که این ک ابرقدرت من بود و هیچ شخصی روی کره ،فروشندگان

 بهتر از من انجام دهد.

 نیست؟طور این ،رسدمی نظرعجیب به 

 اندیشید:می اکنون به چه چیزیتوانم تصور کنم که هممی

ان دارد! لعنتی چقدر به کار خودش اطمیننفسی بهاعتمادعجب آدم گستاخی! چه »

 ندازیم!بیها دارد! باید این عوضی را به میان گرگ

 «نه؟ ،یک لحظه صبر کنید! او خودش گرگ است

ه کنم وقت آن رسیده که بمی فکردرهرصورت  شته گرگ بودم.در واقع، من در گذ

 طور رسمی خودم را معرفی کنم.

نقش او  2هستم. به یاد آوردید؟ کسی که لئوناردو دی کاپریو 1من گرگ وال استریت

زمان همتوانستند می را در پرده سینما بازی کرد. کسی که هزاران جوان که به سختی

نام  جادویی بهظاهراً  را با استفاده از سیستم آموزش فروش بجوند و آدامسبروند  راه

آن  گرهای سطح جهانی کرد؟ کسی که همهخط مستقیم، تبدیل به معامله

نتوانستند  برای اینکهفقط  ،زده را در انتهای فیلم زجر دادوحشتهای نیوزیلندی

 درست به من بفروشند؟ به خاطر آوردید. را به شیوه یخودکار

                                                      

1. Wolf of Wall Street 

2. Leonardo Di Caprio 
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 4استراتون اوکمنت به نام یشرکت کارگزاری کوچک ، اداره3سیاه از دوشنبهمدتی پس 

 منتقل کردم 5به النگ آیلندآن را  ،تازههای فرصت یوجوجستگرفتم و در به دست  را

 گذاری روی انسان را یافتم و آن سیستمتأثیر رمزِ  ،1988هم شد. در بهار  طورهمین و

 برای آموزش فروشندگان توسعه دادم. را جادوییظاهراً 

خط مستقیم بود. سیستمی که  ،یا به اختصار اسم آن، سیستم خط مستقیم

ه در روزهای کاربری آسان و کاربردی بودن خود را به اثبات رساند. به طوری ک ،قدرتمندی

 درنتیجه، آغازین ابداعش، موفقیت و ثروت زیادی برای افراد آموزش دیده به بار آورد.

یکایی هزاران مرد و زن جوان در تالش برای رسیدن به قطار خط مستقیم و رویای آمر

 .جلسات استراتون کردندشروع به سرازیر شدن به اتاق 

دیگر،  به بیان .سطح متوسط بودندهای از خانوادهدر بهترین حالت ها آن خیل عظیم

و  حال پدربهوانانی که تاه کارگر آمریکایی؛ جطبق غمگین و از یاد رفتههای خانواده

 ،تولد که از بدوهایی هستند. استعدادهایی مادرشان نگفته بودند که الیق چه سرافرازی

 .ندبود شدهمحصور 

 ندن تالشتوانستند به اتاق جلسات من بیایند، فقط برای زنده ما باألخرهزمانی که 

 نه پیشرفت و دستیابی به موفقیت.و  کردندمی

مثل  یعواملدیگر مهم نبودند. ها آن کدام ازپسا خط مستقیمی، هیچولی در جهان 

 برتوانستید میراحتی به وند اهمیت بودتحصیالت، هوش و توانایی ذاتی در فروش بی

حاضر فترم دادید، این بود که جلوی در دمی . تنها کاری که باید انجامکنید غلبهها آن

 من به شما سیستم خط مستقیم را آموزش وبدهید به سختی کار کنید ، قول شوید

 کردم.می دادم و شما را ثروتمندمی

                                                      

در این روز که  198۷در سال  سهام وال استریتترین سقوط یک روزه شاخص بزرگ (Black Monday. به انگلیسی )3

 .درصد فرو ریخت22استریت تنها در یک روز به یکباره دوشنبه سیاه لقب گرفت، ارزش شاخص سهام وال

4. Stratton Oakmont 

5. Long Island 
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وجود داشت. آنجا در بها های گراناین موفقیت برای همه ی نیزتاریک اما افسوس! نیمه

که میلیونرهای تازه گونه بدین بیش از حد اثربخش است. ،کاشف به عمل آمد که سیستم

. شدندمواجه نمیکرد که با مشکالت عادی زندگی می جهانرا وارد ای هبه دوران رسید

 و برای کردندمی مردان و زنان جوان با آن دست و پنجه نرم که بیشترِمشکالتی 

 جستند.از آن بهره میشخصیتشان گیری شکل

و قدرت بدون داری خویشتن ثروت بدون ،نتیجه این بود: موفقیت بدون احترام

 ه، اوضاع به سرعت از کنترل خارج شد.بالفاصلپذیری و مسئولیت

گرم های آب از، یخطربیظاهراً  که طوفان گرمسیریگونه همانشد؛  گونهاین و

به  کند تا جایی کهتغییر می وکند برای تقویت شدت و قدرتش استفاده میآتالنتیک 

کند، سیستم می چیزی را در مسیر خود نابود و هر شودانگیزی تبدیل میتوده هراس

؛ همه چیز را در راه خود نابود کرد، حتی خود پیمودخط مستقیم هم مسیر مشابهی را 

 من.

در واقع، پس از اتمام آن ماجرا همه چیز را از دست داده بودم: پولم، غرورم، مقامم، 

 م را.اآزادی نیز و - برای یک مدت - عزت نفسم، فرزندانم

. نیستسرزنش شایسته نستم کسی جز خودم دامی ولی بدترین قسمت این بود که

 کشاندم. فسادرا به  انگیزیشگفتکردم و کشف استفاده سوء خدادادی یمن از استعداد

 راسریع و دراماتیک ای هسیستم خط مستقیم توانایی تغییر زندگی افراد به شیو

میان  ثرؤناتوانی در برقراری ارتباط م دلیلبرای تمام کسانی که به  این سیستمداشت. 

ایجاد انگیزه در فرد مقابل،  همچنین نداشتن توانایی خود با افراد دیگر وهای افکار و ایده

 .کرد، فرصتی ایجاد میاز موفقیت در زندگی محروم شده بودند

 کار کردم؟ه و من با آن چ

زیادی رکورد مصرف مواد مخدر خطرناک، از تقریباً  خب، در کنار شکستن تعداد

های تحقق تمام فانتزی برایبود  قدرتمندترین سیستم آموزش فروش جهان که کشفم
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که به دیگران هم قدرت انجام چنین کاری را طور همان م استفاده کردم.ادوران نوجوانی

 دادم.

 دم.ش نابودکامالً  سرم آمد. بنابراین بله! من الیق تمام بالهایی بودم که بر

تمام واقعاً  راتوانست بعد از آن همه ماجمی گونهچو  داستان اینجا تمام نشد البته اما،

خود  دیدهموفقیت و ثروت برای افراد آموزش سیستمی که آن همه به عبارت دیگرشود؟ 

 به راحتی در تیرگی و ابهام ناپدید شود؟ توانستچطور میبود،  خلق کرده

 هم نشد.طور این توانست و البتهنمی

 سیستم به دست هزاران کارمند سابق استراتون که بعد از ترک شرکت شروع به

اره به راه دوب ،اصالح شده به انواع مختلف صنایعای هنسخ تزریقپخش آن کرده بودند، با 

 افتاد.

گیری حتی نسخه، چقدر اصالح شده بود، یادیا  هنوز، بدون اهمیت به اینکه کجا رفتند

 بود. ناموفق به تاجری موفق کافی یقیم برای تبدیل فروشندهاز سیستم خط مستای هذر

 سپس من هم درگیر شدم.

ای هنسخ ،6برداری فیلم اسکورسیزیمدتی پس از نوشتن دو کتاب پرفروش و فیلم

را در ای هو پیش وکارکسبهر تقریبًا  تعمیم یافته و به زبان ساده و قابل استفاده برای

بانکداری گرفته تا کارگزاری، شرکت ارتباطات، صنعت  سراسر جهان منتشر کردم. از

وکال،  ها،گرفته تا دکترها سیساتیأریزی مالی، از ترو، مشاورین امالک، بیمه، برنامهخود

 آنالین و آفالین و هر صنعت دیگری.های بازاریاب ،انپزشکدندان

 هم شده بود. قبلبار حتی بهتر از  بودند، این انگیزشگفت ینتایج قبل

ینکه دوباره شروع به تدریس سیستم کنم، دو سال تمام را صرف ا کنید، قبل از توجه

مانده را حتی بیش از ظریف باقی به طوری که هر نکته بررسی خط به خط آن کردم

                                                      

 (.Wolf of Wall Streetگرگ وال استریت ) کارگردان فیلم (Martin Scorsese. به انگلیسی )6



 شیوه گرگ

20 

باالترین سطح در ها آنتک تک تضمین کردم که پیش تبدیل به مهارت عملیاتی کردم و 

 یزی شده باشد.راخالق و صداقت پایه

ترین حتی کوچکیا  کالمیبرانگیز سؤال هایفروش، طرحهای فشار زیاد برای تکنیک

برای گرفتن حق کمیسیون، در قبال صرفاً  هر قیمتی وبستن معامله به  برای ارجاع

 برازنده از سیستم پاکسازی شدند.های استراتژی

و از هیچ کاری پوشی چشم ایهکه از هیچ هزینتا جایی بود؛ ای هاین روند سختگیران

 دریغ نشد.

از  سیستم آورده شدندهای جنبه متخصصین سطح جهانی برای بررسی همه

 ، بهترین تمرینات یادگیری بزرگساالناتا کارشناسان ایجاد محتو گرفته روانشناسان اداری

بسیار  یباورنکردنی بود؛ سیستمراستی به نتیجه چیزینویسی عصبی زبانی. برنامهنیز و 

 قدرتمند و اثربخش، در عین حفظ سطح باالی اخالقیات و صداقت.

 .دانستم لیاقتش را داردمی همیشهتبدیل شد که به چیزی  باألخره

 نیروی تولید پول مستمر

بردن به کار  برای ایحل شسته رفتهکنم، راهمی آنچه که در صفحات بعد به شما ارائه

یا  یا صنعتی است. برای شما که با فروش سروکار وکارکسبسیستم خط مستقیم در هر 

دهد می نشانبازی خواهد بود. به شما دهنده خودتان را دارید، این کتاب تغییر  وکارکسب

یک  و موفقیت معامله را افزایش داده میزان، کنیدفروشتان را کوتاه  یچگونه چرخه

خلق کنید. به  یوفادارمشتریان  همچنین ایجاد کنیدجریان ثابت بازگشت مشتری 

 فروش سطح جهانی ارائه نیروی پرورش و حفظعالوه، این کتاب به شما فرمولی برای 

 دهد.می

و برای شما که با فروش سروکار ندارید، این کتاب به همان اندازه برایتان ارزشمند 

 شوند اینمی که مردم مرتکب ایپرهزینهخواهد بود. مالحظه کنید، یکی از اشتباهات 
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 با همان قوانین و تفکر سنتیصرفًا  فروش و هنر متقاعد کردن، دربارهها آن است که

 د. نکنمی معامله ها هستند کهاندیشند: فقط فروشندهمی

 زمانی که ارتباطی با فروش ندارم، هدف از یادگیری نحوه»: پرسندمی بنابراین از خود

 «فروش و هنر متقاعد کردن چیست؟

 ستی نیست.این طرز تفکر در

در فروش و متقاعدسازی تا کم دست فروشنده نباشید، هنوز الزم استاگر حتی 

تان را در نفسبهشدت اعتماددر غیر این صورت به. داشته باشیدسطح معقولی مهارت 

 زندگی از دست خواهید داد.

 کل زندگی فروش و متقاعد کردن است.

 شکست خوردن. در حقیقت شما یا در حال متقاعد کردن هستید یا

دهند، افکارتان منطقی هستند، می جوابهایتان ایده کنید کهمی شما مردم را متقاعد

 محصوالتتان مورد نیازشان است؛ ممکن است پدر و مادری باشید که فرزندانتان را درباره

معلمی باشید که کنید؛ شاید می اهمیت دوش گرفتن یا انجام تکالیفشان متقاعد

کنید؛ وکیلی که می ارزشمندی تحصیالت متقاعد ن خود را دربارهآموزادانش

 متقاعدکنید؛ عالم مذهبی که حضار را می گناهی موکلتان متقاعدمنصفه را در بیهیئت

که حوزه  یکنید؛ سیاستمدارمیوجود خدا یا حضرت عیسی یا حضرت محمد یا بودا به 

کنید. به طور خالصه، می خاص متقاعد ی دادن به یک رفراندومانتخاباتی خود را برای رأ

زندگی، چه کاری و چه شخصی، های جنبه در تمامی مردم و ترغیب کردن برای همه

 گیرد. می مورد استفاده قرار

را نسبت  یما باید نظر شخص خاص مان، همهاز زندگیای هدر یک نقط ها،جدا از این

نده، کارمند آینده، دیدار اولی در به خود جلب کنیم؛ شریک زندگی آینده، کارفرمای آی

 آینده و... .
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دارید که اسمشان را به ای هموضوعات کاری روزمر به طور حتم شما یهمچنین همه

یا محافظت گذاری سرمایه گذارید؛ کارآفرینی که سعی در افزایشنمی طور معمول معامله

کسی که برای استخدامش یا  از یک خط اعتبار بانکی را دارد؛ متقاعد کردن کارمندانتان

سود بهتر برای  میزانتأمین  ؛جدیدکاری فضای ی کنید؛ مذاکره برای اجارهمی تالش

 یا مذاکره با یک فروشنده برای شرایط پرداخت بهتر.تان بانکی حساب

ما همیشه سعی  ،ای قرار داریدچه مسیر کاری گویم، مهم نیست که درمی دوباره

انتقال دهیم که عالوه بر ای هو رویاها و امیدهایمان را به گونها افکار و ایده کنیممی

 خود در زندگی هم دست یابیم.های به خواسته نشان دادنواکنشترغیب افراد به 

آوردن به دست  این همان هنر متقاعد کردن اخالقی است. بدون این مهارت حیاتی،

 بسیار دشوار است. زندگیدر توانمندی ها  یو شکوفای با هر سطح دانشیموفقیت 

 یهدف کتاب هم دستیابی به همین موضوع است. با فراهم کردن روش حقیقتدر 

بیشتری در  بسیارقادر خواهید بود با قدرت  ،ساده و اثبات شده برای تسلط به هنر ارتباط

 داشته باشید.تری مسیر زندگی قدم برداشته و زندگی بسیار موفق

هایش را به مرد عنکبوتی در اولین فیلم از سری فیلمعموی  جملهاین  فقط همیشه

 یاد داشته باشید:

 .«آوردمی مسئولیت زیاد ،قدرت زیاد»

 کند.می کتاب این قدرت را به شما اعطا

 کنم، مسئوالنه از آن استفاده کنید.میتأکید  و به شما



 گذاریتأثیر فصل اول( کلید فروش و

 فصل اول

 گذاریتأثیر کلید فروش و

 «!اندیکسان هاهمعامل متوجه نشدید؟ همه»

 ایعصر سه شنبه ،اولین باری که این جمله را در اتاقی مملو از فروشنده بیان کردم

کردند جوری نگاه می بود و در پاسخ همه سردرگم به من زل زده بودند. 1988سال در 

 یکسان هامعامله تمامیگویی جردن؟ می مزخرفاتی داری چه» گویند:میکه انگار 

 ها،هایمان هرکدام نیازها، باورها، ارزشمشتری اند.با یکدیگر متفاوتها آن نیستند! همه

معامالت یکسان  و مشکالت متفاوتی دارند. پس چطور ممکن است همهها مخالفت

 «باشند؟

 کنند.می چه فکردانم به میکامالً  کنم.می منظورشان را درک

میلیون نفر از سراسر جهان که در ها درحقیقت، متوجه هستم چرا میلیون

 همه» سمینارهای خط مستقیم من حضور پیدا کردند، وقتی به باالی سن رفتم و گفتم:

 ، از تعجب شاخ درآورده بودند!«اندیکسانها معامله

 نیست؟طور این رسد،می دور از واقعیت به نظرای ه، این اندیشباألخره

چطور ممکن است واقعاً  حتی اگر نکات واضحی که باال بیان کردم را کنار بگذارید،

عرضه  در بازار جهانی کاالها و خدماتی کهشمارِ بیباشند؟ تعداد ها مثل هم معامله همه

خود را در های مشتری ند. وضعیت مالیارا در نظر بگیرید؛ همگی با هم متفاوت شوندمی

و ها شرطاز پیشای ههمچنین مجموع .کنندفرق میهم  هم همگی باها آن بگیرید؛ نظر

فرد هر مشتری، نه فقط راجع به محصول بلکه درمورد اعتماد به بهمنحصرهای عقیده
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گیری در خرید، پیش از ورود به تصمیم خود شما و دیگر فروشندگان و خود پروسه

 اند.همگی با هم متفاوت مجدداً معامله را در نظر بگیرید؛

لحظه در طول معامله  تواند هرمی مسلمی کههای تمام تفاوتکه هنگامی در واقع،

 آشکار شود را در نظربگیرید، تعجبی ندارد که تنها درصد خیلی کمی از افراد، از دغدغه

ت خرید و فروش در رود؛ مابقی جهان، با وجود اینکه ضرندارنای هخرید و فروش واهم

 کنند.می از آن اجتنابحال بااین ،دانندمی دن به موفقیت و ثروت رارسی

شمار که با فروش و معامله کردن احساس حتی بدتر، از بین همان تعداد انگشت

شوند و بقیه جایی در سطح می موفقی یی فروشندهکنند، تنها درصد کممی راحتی

 کسبای هفقط به اندازها آن گرایی.گیرند. گیرافتاده در باتالق متوسطمی متوسط قرار

معمولی هم، پول بیشتری از  یک فروشنده باألخرهادامه دهند ) «فروش»کنند که به می

آزادی وقت هیچها آن آورد(. ولیمیبه دست  بستن معامله تا یک شغل نامربوط به فروش

 یابند.نمی به آن دستوقت هیچ موفق را لمس نخواهند کرد و ایمالی فروشنده

منفی  شکی نیست که این حقیقتی ناراحت کننده است، ولی در واقع همان نتیجه

کشفی که باعث ایجاد اند؛ ست که اعتقاد ندارند همه معامالت یکساناهایی تفکر فروشنده

 سیستم خط مستقیم هدایت کرد. ابداعبه مستقیماً  در ذهن من شد و مراای هجرق

 فوری ناگهانی و در یک جلسهکامالً  نه به صورت آرام و پیوسته، بلکه ،کشف من

رخ داد. در آن زمان،  ،بودمار کرده زاستراتون برگآموزش فروش که در اتاق اصلی جلسات 

  ساعتدقیقاً خاص درآن لحظهو  کردندمی کار مفقط دوازده کارگزار داشتم که برای

من نشسته بودند و همان  رویروبهقیمًا مست هاآنطالیی  شنبهعصر آن سه 19:15

 .شناختممی که به خوبیبه خود گرفته بودند را سردرگم و شکاکی های چهره

دست فروشی در بازار سهام خرده یموقعیت نایاب هبچهار هفته قبل از این ماجرا، 

 پولدارترین مردم آمریکا. از درصد1بودم: فروش سهام پنج دالری به یافته 
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اش هایدکه میهنگا امتحان نکرده بود.آن را  استریت قبالً کس در والهیچ ،هردلیلیبه 

ل شرکت بود که تصمیم به بازآفرینی کام انگیزشگفت حدی تاآزمودم، نتیجه  را شخصاً

 گرفتم.

ران و )کمتر از یک دالر( به پد در آن زمان، استراتون در حال فروختن سهام پنی

. یمبود هبه دست آورد موفقیت بزرگی ما از روز افتتاح شرکتو  ودمادران قشر متوسط ب

به طور  یا به قول خودشان استراتونی ها درحقیقت، پس از پایان ماه سوم، کارگزاران

کی آوردند؛ حتی یمیبه دست  دالر در کمیسیون ماهانه 12000رقمی بیش از متوسط 

 آورد.میبه دست  چیزی بیش از سه برابر آن رقمها استراتونیاز 

دندان  من نبود؛ کسی که با نسخه ، همکار آینده1کسی جز دنی پریوش ،آن کارگزار

گرگ وال »بازیگری که آزادانه او را در فیلم  - 2خرگوشی و کوچک شده از جوناح هیل

 سینما جاوادنه شد. در پرده - به تصویر کشید «استریت

و  فروش سهام پنی را یاد دادم دنی اولین کسی بود که به او طریقه ،به هرحال

 بالفطره است؛ درست مثل من. در آن زمان ما هر ایمعلوم شد که فروشنده ،خوشبختانه

 مکردیم. دنی دستیارمی کار 3دو در یک شرکت کوچک سهام پنی به نام اینوستور سنتر

دنی را هم با خود بردم و او را  ،ا ترک کردمبود. وقتی به قصد بازگشایی استراتون آنجا ر

 دست راستم قرار دادم.

نوشت.  یثروتمندگذار سرمایهاین دنی بود که اولین قرارداد بزرگ خرید را با  ،درواقع

اگر با  که تصورناپذیردالر بود. به قدری  72000کمیسیون او فقط در این یک معامله، 

ائه بدهم دورنمایی از آن به شما اربرای اینکه  کردم.نمی دیدم، باورنمی چشمان خودم

سهام  هاز متوسط کمیسیون در یک معاملتر بزرگ برابر 100مقدار آن بیش از  ،درواقع

 بازی به معنای واقعی. یک تغییردهندهبه عبارت دیگر پنی بود. 

                                                      

1. Danny Porush 

2. Jonah Hill 

3. Investor Center 
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شد،  دنی را زمانی که با آن قرارداد خرید طالیی وارد دفتر من چهرهگاه هیچ تا امروز

کنم، وقتی که دوباره نمی همچنین لحظات بعدش را هم فراموشو  فراموش نکردم

آوردم و تمام مسیر آینده در برابر چشمانم روشن شد. در آن به دست  م رااخونسردی

دانستم که آن روز، آخرین روزی است که استراتون به کسی سهام پنی می ،خاص لحظه

 خواهد فروخت.

توانست برای ما به همراه می ثروتمندگذار سرمایههر  زیادی که با قدرت مالی بسیار

خرید سهام پنی، دیگر  برایداشته باشد، تماس تبلیغاتی با پدر و مادران سطح متوسط، 

 منطقی نبود.

معامله با افراد  نحوهها دادیم، این بود که به استراتونیمی تنها کاری که باید انجام

 «.پیوستمی به تاریخ» مابقی، به قول معروف، ثروتمند آموزش داده شود و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 «گفتنش آسان است!»هم به قول معروف،  سفانه، بازأمت

جوان نادان برای پا به پا شدن با ثروتمندترین ای هطور که معلوم شد، آموزش عدآن

کردم. درواقع به می از چیزی بود که تابه حال تصورآمریکا خیلی دشوارتر گذاران سرمایه

 غیرممکن باشد.کاماًل  رسید کهمی نظر

امضا حتی یک قرارداد جدید هم ها هفته تماس تبلیغاتی، استراتونی پس از چهار

من  ،که تغییر روش کارمان ایده من بود، کارگزاران دلیلبه این  بدتراز آن بودند؛  نکرده

 دانستند.می شانمسئول وضعیت بد فعلی را شخصاً

من و  دالر به ماهی صفر دالر رسیده بودند 12000از کسب ماهی ها آن دراصل،

نداشتم و اشتباه نکنید؛ همه چیز را امتحان ها آن آموزش برای شیوهای هدیگر هیچ اید

 کرده بودم.

ا تجارت مطالعه شماری کتاب مرتبط ب، تعداد بیمبعد از شکست مفتضحانه سیستم

در سمینارهای محلی شرکت کردم؛ حتی از آن سوی  ،کردم، نوار رادیویی گوش دادم
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شرکت کنم فروش  کشور به لس آنجلس، کالیفرنیا پرواز کردم تا در یک سمینار سه روزه

 .ش سرتاسر جهان در آن گرد هم آیندمربیان فرو ترینبزرگکه قرار بود 

 بازگشتم.ولی، دوباره با دستان خالی 

آوری اطالعات، به این نتیجه رسیدم گردبه قدری بی فایده بود که بعد از یک ماه تمام 

آن بیرون است.  یست کهاز هر چیز دیگرتر که سیستم آموزشی خودِ من، بسیار پیشرفته

 ممکن باشد.ناواقعاً  افتادم که شایدمی کم کم داشتم به این فکر

به قدری جوان و ها آن افراد پولدار ناتوان هستند. در معامله باها استراتونی شاید

 .گرفتندنمیجدی ها را آنتحصیالت بودند که افراد پولدار بی

توانست موفقیت بزرگی که همچنان من و دنی در می چطور حال این موضوعبااین

 تماس با مخاطبانمان داشتیم را توجیه کند؟

استفاده  مشابهیهای بگیریم، از دیالوگتماس مشترکی چطور ممکن بود با مخاطبان 

متفاوت برسیم؟ این به کامالً  کنیم و سهام یکسانی را عرضه کنیم و هنوز به همان نتایج

حتی بدتر از آن، تسلیم و پذیرفتن یا  کافی بود هر فردیتنهایی برای به جنون کشاندن 

 شکست.

از بازگشت به ها آن بودند. تسلیم شدهکاماًل  هاپس از پایان هفته چهارم، استراتونی

 دنیای سهام پنی هم ناامید شده و در مرز طغیان قرار گرفته بودند.

امید از دستیابی به موفقیت. چیزی درست جلوی اتاق جلسات؛ نا بودم؛سرانجام، آنجا 

 خلق کردم.در یک لحظه شدم، در واقع همان بود که می که به زودی متوجه

آن لحظه، ایستادن جلوی کارگزاران و تالش برای توضیح  اکنون با نگاهی دوباره به

 ابداعرسید که چقدر به نمی به فکرموقت هیچ اند،اینکه چگونه همه معامالت یکسان

 قدرتمندترین سیستم آموزش فروش دنیا نزدیک بودم.
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چیزی که آن شب منظورم  ،ندامعامالت یکسان زمانی که گفتم همه ،مالحظه کنید

که تا به حال داشتم تبدیل هایی ایدهترین و ژرفترین که به یکی از عمیق چیزیو  بود

 شد، این بود که:

 ،مشکالتها، مخالفتها، ارزش ،نیازهای شخصیمانند بور زمهای تفاوت همه باوجود

در ذهن هر مشتری به  مشابهکلیدی اصل همچنان باید سه  ،این موارد با وجود همه

 برای معامله با او داشته باشید.وجود بیاید تا شانسی 

 همهباوجود که  این استاند، معامالت یکسان همه اینکهبگذارید تکرار کنم: دلیل 

یکسان در ذهن هر مشتری به وجود کلیدی  اصلهمچنان باید سه  ،فردیهای تفاوت

 بیاید، تا فرصت معامله با او داشته باشید. 

ارزد یا بودجه می فروشید؛ چقدرمیآن را  فروشید یا چگونهمی که چه چیزیو این

ست ا فروش به صورت تلفنی ؛آیا قابل لمس است یا غیرقابل لمس مشتری چقدر است؛

مهم گانه سه اصولخاص بتوانید این  یا حضوری، اهمیتی ندارد. اگر فقط در یک لحظه

ه دارید. به ثمر رساندن معامل در زیادیبسیار  مشتری ایجاد کنید، شانسرا در ذهن 

شانسی در بستن معامله  هرگزدر واقع  ،را برآورده نسازیدها آن اگر حتی یکی از ،عکسبر

 نخواهید داشت.

 سه تا ده

که میزان اطمینان فعلی  ابدین معن؛ نامیممی «سه تا ده»کلیدی را  اصلما این سه 

 شود.می بیان 10تا  1از  ایبازهمشتری در 

بدین مفهوم  ،از مقیاس اطمینان قرار دارد 10اگر یک مشتری در درجه  ،برای مثال

در این  ،باشد 1اگر مشتری در درجه  ،عکسبرمصمم است. کامالً  است که در این لحظه

 نامطمئن است.کامالً  لحظه
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کنیم، اولین چیزی که به می وقتی راجع به اطمینان صحبت ،فروشمبحث در  ،حال

 ز محصول فروخته شده است.رسد اطمینان امی ذهن

قبل از اینکه شانسی برای خرید محصول وجود داشته باشد، مشتری  ،به بیان دیگر

مطمئن باشد یا  اطمینان داشته باشد که خرید آن محصول، معقوالنه استکامالً  باید

ارزش خرید خوبی در قبال  ،کندمی مشکالتش را برطرف ،سازدمی نیازهایش را برآورده

 شده دارد و... . پول خرج

 محصول شماست.« سه تا ده» اصلبنابراین اولین 

 سه تا ده:

 تصویر کلییا  محصول، ایده -1

2- 

3- 

یا  صد مطمئن باشد که عاشق محصول شماستدر100مشتری شما باید  درواقع،

فکر کند که طور این بایدتان مشتری گوییم:می که در سیستم خط مستقیمگونه همان

 ،هاقایق ،هاع شامل کاالهای فیزیکی مثل خودرواست! این موضو انگیزشگفتاین محصول 

 که افراد ارائه شودمی محصوالت مصرفی و تمام خدمات متنوعی ،لباس ،خوراک ،هاخانه

هر یا  اعتقاداتها، ارزش ،هاهمچنین محصوالت غیرقابل لمس شامل ایدهو  دهندمی

 .کنیدی که در آینده ممکن است کسب دیدگاه

گذارترین روش برای تأثیر وترین بدین نتیجه دست یافتم که ساده ،در طول سالیان

 اطمینان، همانند شکل زیر است: تصور یک زنجیره« سه تا ده»تشریح 

 

                                                 

 

1 10 

 مطمئن کامالً  نامطمئن کامالً 

 نامطمئن
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 ت کهآن اس ؛ نشان دهنده10 شماره ،به انتهای سمت راست زنجیره نگاه کنید ،حال

 بیان به مطمئن است. یا حتیکامالً  راجع به اثرگذاری و ارزش محصول شماتان مشتری

 مشتری عاشق محصولتان است! ،ترساده

 جواب خیلی صادقانه ،پرسیدیدمیمحصولتان  را درخصوصاگر نظرش  ،برای مثال

ع کرده، بلکه نیازهام را رف یالعاده است! نه فقط همهفوقواقعاً  خدای من»: بودگونه این

وبی در ختوانم تصور کنم که چه احساس می هم در برابر خرید دارد. زیادیارزش بسیار 

 «.شده است هایم برداشتهآینده با استفاده از آن خواهم داشت. انگار بار سنگینی از شانه

 عاشق محصول است و از آنتان مشتری مقیاس اطمینان است: از 10 درجهاین، 

 اطمینان دارد.کامالً 

 آن نشان دهندهاین درجه  را دارید؛ 1عدد  ،در انتهای سمت چپ زنجیره ،سپس

یا به  نامطمئن است.کاماًل  راجع به ارزش و اثرگذاری محصول شماتان مشتری کهاست 

 خرف است.محصولتان به شدت مزکند می فکر ،ترعبارت ساده

 گفت:می پرسیدید،می قبل را سؤالدر این حالت اگر از او مشابه 

در واقع نه فقط  ،ترین چیزی است که در تمام عمرم دیدممحصول شما مزخرف»

 حس حماقت ،کندمی احمقانه کار ،بلکه ظاهری احمقانه دارد ،بیش از حد گران است

 ،شوید ته شده است. پس هرچه زودتر از جلوی چشمانم گماحمقانه ساخواقعاً  دهد ومی

 «شوم!می ترخوشحال

ت و از محصول متنفر اسکاماًل تان مشتری مقیاس اطمینان است: از 1درجه  ،این

 او بسیار دشوار خواهد بود. تغییر دادن عقیده
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را  10تا  1در امتداد زنجیره، بین آن دو، درجات متنوعی از اطمینان بین  ،سپس

دودل است. در کامالً  تردید مطلق است. جایی که مشتری نشان دهنده 5دارید )عدد 

 گویند.می 1«حصار نشستنروی »به آن  اصطالحاً  ،فروشای هزبان محاور

 کند.می یت مشتری اشارهظریف و حساس بودن این وضعالعاده فوقاصطالحی که به 

رسد می خیلی بیشتر از چیزی که به نظر 5 درجهبه  ،هرچند با سیستم خط مستقیم

ای هنوشت 5برای متخصص خط مستقیم، مشتری در درجه  ،نگریم. در حقیقتمی مثبت

 سینه خود دارد که:روی بزرگ 

 همین حاال متقاعدم کن! لطفاً»

 کنمگیری تصمیم توانمنمی

 «کمکم کن!لطفًا  پس

 در درجه مهمی که در اینجا باید به یاد داشته باشید این است که وقتی مشتری نکته

شانس  پنجاه است؛ نه اینکه-قرار دارد، در واقع نظرش راجع به محصول شما پنجاه 5

 .داشته باشیدپنجاه در بستن معامله با او -پنجاه

ل همدیگرند( نیز به همین شک در مقیاس اطمینان )که قرینه 7و درجه  3درجه 

 هستند.

دی مزخرف است، ولی نه به بواقعًا  کند که محصولتانمی فکر 3 مشتری در درجه

العاده کند محصولتان فوقمی مشتری فکر 7قرار دارد و در درجه  1درجه  در زمانی که

 قرار دارد. 10است اما نه به خوبی زمانی که درجه 

مهم وجود دارد که باید  دو نکته ،باشد 7یا  3درجه  چه مشتری در ،در هر دو حالت

ای در هر درجه تانمشتری اطمینان عدم احساس اطمینان یا ،به خاطر بسپارید. اول اینکه

 از مقیاس اطمینان،ای هگیری آنان در هر درجقرار ،دوم .به سختی سنگ نیست که باشد

                                                      

 به معنای بی طرف ماندن  (sitting on the fence. به انگلیسی ) 1
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 وضعیت اطمینان فعلی ،ه بیان دیگربه معنی شانس بهتر یا بدتر معامله نیست. بمستقیماً 

پذیری تأثیر مشتاقانه منتظرها آن برای همان لحظه است وصرفاً  دائمی نیست، بلکهها آن

 از شما هستند. 

، دیگر نیازی به دانشمند هوافضا نیست تا به این درخواست سفارش حال در مرحله

در  بیشتریکرده باشید، شانس تر نزدیک 10د که هرچه مشتری خود را به ینتیجه برس

 معامله با او خواهید داشت.

معامله با او بستن دورتر باشد، شانس کمتری در  10از تان مشتری هرچه ،در مقابل

باشد، هیچ شانسی در  5 از درجهتر پایین دهیداحتمال می دارید. از دیدگاه تجربی، اگر

ربط دارد؛ همان پایه و اساسی « ت خیرنی»به نام  معامله با او ندارید. دلیل آن به چیزی

 گیرند.می ها بر طبقش تصمیمات خود راانسان که همه

را بدتر شان زندگی کنندمی خرند که فکرنمی چیزهایی راها انسان ،به عبارت دیگر

کند. هرچند، می را بهترشان زندگی کنندمی خرند که فکرمی چیزهاییها آن خواهد کرد.

 است.فکر کردن  ،کلیدی در اینجا کلمه

نیست که  ابدین معنصرفًا  مالحظه کنید، اگر کسی نیت خیری هم داشته باشد،

 خواهد شد. در واقع، در بیشتر افراد، اومثبت روی  تأثیر گیرد منجر بهمی تصمیماتی که

ه از تصمیمات منجر بای هبا مجموعها آن گذارد. زندگینمی مثبت هم تأثیرمعموالً 

چه حتی همین افراد ناموفق هم اعتقاد دارند که در پیاپی محصور شده است. اگر شکست

 اند.هرا انجام دادها ، بهترین انتخابگیریتصمیمزمان 

هایتان فکر کنند محصول اگر مشتری در نتیجه، زمانی که در حال فروش هستید،

آن را  عکس اگربرنخواهید داشت. ها آن شانسی در معامله با هرگزخرف است، شما مز

 خواهید داشت. ها آن معامله با انجامشانس خیلی خوبی در  ،بدانندالعاده فوق

 نیست؟طور این این موضوع، منطقی و قابل فهم است،

 را بپرسم: سؤالبنابراین اجازه دهید از شما این 
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 ،فرض کنیم برای فروش به یک مشتری واجد شرایط مالی که به محصولتان نیاز دارد

فروش  یارائه ،کندمی را برطرفها آن خواهد و مشکالتی دارد که محصول شمامیآن را 

 شما به قدری دقیق و یفرض کنیم ارائه ،اید. به عالوهانجام داده بسیار قوی و خوبی

از مقیاس  10که به هنگام درخواست سفارش، مشتری در درجه یهدفمند بوده است 

آیا  من این است، سؤال؛ مطمئن استکاماًل  بابت محصول،اطمینان قرار گرفته و از 

 مشتری از شما خرید خواهد کرد؟ بله یا خیر؟

 نیست؟طور این ،است «بله»پاسخ واضح 

خواهم بدانید که من همین سناریو را برای مخاطبانی می ،قبل از اینکه جواب بدهید

خواستم که اگر  ی از حضار. وقتپرسیدممشابهی را  سؤالو  کردم از سراسر جهان بیان

تمام  ،کند، دستشان را بلند کنندمی خریدها آن کنند مشتری تحت آن شرایط ازمی فکر

 .رفت سالن باالهای دست

فروش  چقدر تجربهیا  جمعیت حضار چقدر است ،اهمیتی ندارد که من کجای جهانم

 همیشه دستشان را باالدارند؛ اگر از قبل سیستم خط مستقیم را آموزش ندیده باشند، 

 برند.می

 کنم:می را بیانکالم  لُب و سپس

 شایدکنید. جواب درست می حدس بزنید چه شده؟ همه اشتباه ،؟! بسیار خبواقعاً»

 «هم نه. است. شاید بخرد و شاید

 من پیش از این به طور هدفمندانه با شما رو راست نبودم و یک نکته ،مالحظه کنید

 که بیان کردم را جا گذاشتم.ای مهم از سناریو

 اگر مشتری، به شما اعتماد نداشته باشد چه؟

حرفی زدید یا  تصادفاً  ،فروش به مشتری یبگویم که به هنگام ارائهطور این مثالً

ر به که دیگای هکاری انجام دادید که مشتری را به مسیر اشتباهی منحرف کرد؛ به نقط

 انس دارید که مشتری از شما خرید کند؟صورت چقدر شآن. درنداردشما اعتماد 
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 گویم: صفر! هیچی! به هیچ عنوان!می به شما

 به هیچ عنوان از شما خرید ،واضح است که اگر مشتری به شما اعتماد نداشته باشد

دهم که چقدر راجع به محصولتان مصمم است، همچنان نمی اهمیتی ،دوبارهو  کندنمی

اگر تمایل زیادی به خرید محصول شما داشته باشد،  ،عاز شما خرید نخواهد کرد. در واق

که ای هفروشند. فروشدمی کند که همان محصول رامی راحتی شخص دیگری را پیدا هب

 خرد؛ به همین سادگی!می به او اعتماد دارد و در عوض، محصول را از او

 دهد:می را شکل« سه تا ده»دومین مورد از دقیقاً  پس این

 شما!

 ده: سه تا

 تصویر کلییا  محصول، ایده -1

 شما، اعتماد به شما، پیوند با شما -2

3- 

داشتنی و قابل اطمینان هستید؟ کسی کنند شما دوستمی فکرها آن آیا ،برای مثال

کند که نیازهای می افتخار نیز خودش مهارت دارد، بلکه به خود که نه فقط در پیشه

کند در صورت بروز هر مشکلی برای می اطمینان پیدا دهد ومی مشتری را در اولویت قرار

 حل آن پیشی گیرد؟

 در مقیاس اطمینان است. 10 این درجه

که درست  یکارنابلد تازه شخص اید،پرورانده شدهمارِ در آستین  کنندمی فکرها آنیا 

تنها که ی به پشتشان فرو خواهید کرد؛ چرااز شما روی برگردانند، خنجرها آن زمانی که

آوردن بیشترین مقدار کمیسیون از معامله است به دست  چیزی که برایتان ارزش دارد،

 روید؟می و بعد، با سرعت به سراغ هدف بعدی خود

 در مقیاس اطمینان است. 1 این همان درجه
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 درجات گوناگون اطمینان وجود دارند. ،و مابین این دو

از شما  اامقابل اعتماد هستید،  نطقیاز نظر مشاید مشتری فکر کند  ،به عنوان مثال

 بی رابطهمحصولتان برای فروش، با گفتن مطل یخیلی خوشش نیاید. شاید در هنگام ارائه

که عنی هنگامیخود با او را از دست دادید. یا شاید حتی قبل از آن اتفاق افتاده باشد، ی

میزان یا  یا دست دادنمشتری برای اولین بار چشمش به شما افتاد. شاید طرز نگاه کردن 

ا از رای که برقرار ساختید باعث دلسردی مشتری شده و در نتیجه، شما ارتباط چشمی

 ایجاد پیوند عمیق با او باز داشته است.

اطالعات برای شناسایی نیازها و  آوریگردکردنتان به هنگام  سؤالشاید هم طرز 

 1کن است شبیه بازپرس بزرگهای مشتری و صالحیت مالی او بد بوده باشد. ممارزش

حس کردند بیش از حل ها آن پرسیدید کهداری ت جهتسؤاالیعنی،  باشید؛رفتار کرده 

 کمیسیون خود هستید. افزون کردنمشکلشان به فکر 

هرچقدر در احساس مشتری نسبت به محصولتان سطوح متنوعی از  ،هر چه باشد

شتری مبه همان اندازه هم سطوح مختلفی از اطمینان در احساس  ،اطمینان وجود دارد

 نسبت به خود شما وجود دارد.

را تا حد  خود جواب مثبت بشنوید، باید آنانهای مشتری خواهید ازمی اگر ،بنابراین

 نزدیک کنید. 10درجه  ممکن، هم از بابت محصول و هم نسبت به خودتان به

 از شما بپرسم:را  سؤالبگذارید این  ،اکنون

 10ه ببسیار نزدیک ای هرا در هر دو مورد به درجتان مشتری ایدفرض کنیم توانسته

 رسانده باشید. آیا از شما خرید خواهد کرد؟ بله یا خیر؟

بود؛ شاید  خواهد« شاید»دفعه قبل تا اآلن پی برده باشید که پاسخ همانند  احتماالً

 بخرد و شاید هم نه.

                                                      

 جنگ ستارگانهای های مجموعه فیلماز شخصیت (Grand Inquisitor. به انگلیسی )1
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 بسیار مهم سناریو را جا گذاشتم: یک نکته ،همانند بار قبل ،مالحظه کنید

 کنید اعتماد نداشته باشد چه؟می اگر مشتری به شرکتی که برای آن کار

مطلبی بسیار منفی راجع به شرکت شما تان مشتری فرض کنیم ،به عنوان مثال

کنید می عرضهکه شرکت از محصولی که  رساندهخوانده باشد. چیزی که او را به این باور 

اگر مشکلی ایجاد شود، خدمات پس از فروش معدودی ارائه یا  پشتیبانی نخواهد کرد

 خواهد کرد.

 چقدر شانس دارید که مشتری از شما خرید کند؟صورت درآن

 هیچ شانسی نخواهید داشت.

اعتماد نداشته  ،کنیدمی واضح و مبرهن است. اگر مشتری به شرکتی که برای آن کار

او را به خالف باورش متقاعد  باشید و نتوانیدتا زمانی که در آنجا مشغول به کار باشد، 

 به هیچ عنوان از شما خرید نخواهد کرد. ،کنید

اول مصمم  «دو تا ده»راجع به ها آن دهم که چقدرنمی اهمیتی ،گویممی دوباره ،و

رد، از شما خرید که شرکت شما سعی در تخریب آنان دا فکر کنندطور این باشند، اگر

 نخواهند کرد.

 کند:می را پدیدار« سه تا ده»بنابراین، این موضوع سومین مورد از 

 سه تا ده:

 تصویر کلییا  محصول، ایده -1

 شما، اعتماد به شما، پیوند با شما -2

 .مشتری باید به شرکت اعتماد داشته باشد و با آن پیوند برقرار کند -3

تر از فروش کنونی آسانهای مشتری است که فروش بهدر حقیقت به همین دلیل 

شخصی هم با آنان نداشته باشید، این واقعیت  جدید است. حتی اگر رابطههای مشتری به
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« سومین ده»ست که از قبل اهم با شرکت شما ارتباط دارند، بدین معن کنوناکه هم

 را ایجاد کنید.« اولین و دومین ده»برقرار شده و فقط باید 

کنید که اعتباری می کار 1فورچون شرکت برتر 500اکنون، اگر برای یکی از 

« سومین ده»از اطمینان برای  شانس اینکه مشتری با درجه باالیی دارد، نقصوعیببی

 نیست؟گونه این واضح است،کامالً  ست.زیاد ابسیار  ،وارد معامله شود

د از قبل اعتماد و پیون افزون برآشکار نیست این است که قدر آن چیزی که ،هرچند

سیار میزان اطمینان باحتمال خیلی زیادی هست که مشتری با  ،برقرار شده با شرکت

 نیز وارد معامله خواهد شد!« سه تا ده»از دو مورد اولِ زیادی 

دلیل ین به بیان دیگر، پیش از آنکه حتی لب به سخن بگشایید، مشتری به شما )به ا

 وقت صرفها آن معتبر با دقت کارکنانشان را انتخاب کرده و برای آموزشهای شرکت که

 کیفیتمعتبر محصوالت بیهای شرکت کنید )چونمی محصولی که عرضهبه کنند( و می

 اعتماد دارد. (فروشندنمی

های یمشتر دارد،برانگیزی سؤال کنید که اعتبارمی عکس، اگر برای شرکتی کاررب

بسته به  ،قعفروش خواهند شد؛ در وا شما با درجه بسیار پایینی از اطمینان وارد مذاکره

دشوار واقعاً  یتوانید خودتان را در حال جدال در نبردمی ،باشدبد اینکه این اعتبار چقدر 

 .قرار دارد، پیدا کنید 3اطمینانشان زیر  درجهها بیشتر آنکه هایی با مشتری

بلکه  ،نه چندان بد-با اعتباری نه چندان خوب یاگر درحال کار برای شرکت ،در آخر

 یجاداجدا از تردیدی که همیشه معامله با یک شرکت نوپا در انسان  ،نامشخص هستید

بدو  مقیاس اطمینان در درمحل قرارگیری مشتری روی کمی  تأثیر این موضوع ،کندمی

 ورود به معامله خواهد داشت.

تان مشتری که باید به خاطر داشته باشید این است کهای هنکتترین مهم ،به هرحال

واقعًا  فروش خواهد شد. کدام نقطه؟ از مقیاس اطمینان وارد جلسهای ههمیشه در نقط

                                                      

 کند.بندی میهای برتر جهان را رتبهرکتای که هرساله ش( مؤسسهFortune. به انگلیسی )1
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 حتماً تان مشتری دانیم،می توانیم ذهن دیگران را بخوانیم! تنهانمی داند؟ مامی چه کسی

 دیگر نیامدند! ای هسیاریا  تازه از پشت کوهها آن باألخرهجایی درون مقیاس است؛ 

 دربارهها آن زمین؛ یعنی کرهروی کند، می جا زندگیهمیندقیقاً  مشتری شما

 ودهر چند محد ،حداقل نوعی تجربه فروشید و صنعتی که در آن هستیدمی محصولی که

 دارند.

 نمایندگی مرسدس کار اتومبیل هستید و در یک فرض کنیم فروشنده ،به طور مثال

 ،آن ننشسته باشد دریا  یک مرسدس را نرانده تاکنونتان مشتریحتی کنید؛ اگر می

غریبه برخورد کامالً  ءشی نباید انتظار واکنشی عجیب غریب داشته باشید، که گویی با

؛ مثال روی کاپوت ماشین باال 1ادیسه فضایی فیلمهای مانند یکی از آن شامپانزه ،کرده

 یین بپرند!پا

ی به فروشید یا اینکه آیا مشترمی کند چه محصولینمی منظورم این است که، فرقی

تان کلیک محل کارتان قدم گذاشته یا به تماس تبلیغاتی شما پاسخ داده یا روی وبسایت

ایش شرکتی که برو  همیشه با یک تصور پیشین راجع به محصول شماها آن ،کرده است

 مذاکره خواهند شد.کنید، وارد می کار

 ،از عقایدای هپیشین ،خصوصی از زمانهب ما در هر ثانیه همه ،دانیدمی همانطور که

، گیریتصمیمهای و استراتژیها تردید ،هاشکست ،هاپیروزیها، تجربه ،باورهاها، ارزش

ی که پیش فاقاتات ،با سرعت نورتقریباً  ،مغز ما ،همان چیزهابراساس  همراه خود داریم که

از ای ها در نقطرنتایج، ما براساس  کند؛ سپس،می مرتبطها آن بافوراً  رخ داده راها آن از

و از  دهدمی داند، قرارمیتر مناسب« سه تا ده»مقیاس اطمینان که برای هرکدام از 

 کنیم.می را شروعپذیری تأثیر همین نقطه است که ما

دهم می نترسید. به شما قول آید، اصالً می پیچیده به نظرکنید کمی می اگر فکر ،حال

 ،سیستم خط مستقیم مهارت پیدا کنید دروقتی تا حدی  ،نیست! در واقعگونه این که

                                                      

A Space Odyssey (2001) .1  
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راحتی به ،شروع او در مقیاس اطمینان از نقطهنظر صرف قادر خواهید بود هر مشتری را

 به سطوح باال و باالتر درجه اطمینان منتقل کنید.

را، تان مشتری بگیرید و سپس،به دست  کنترل فروش رافوراً  بدین منظور ابتدا باید

 اطمینان او را افزایش دهید. خط مستقیم تا انتها حرکت داده و درجه قدم به قدم از ابتدا

 دو نوع از اطمینان

 تنها یک مطلب دیگر راجع به اطمینان باقی مانده که ،پیش از آنکه ادامه دهیم

 هم برای شما شرح دهم. اینکه در حقیقت دو نوع اطمینان وجود دارد:خوامی

 با هم متفاوت هستند.کامالً  اطمینان منطقی و اطمینان احساسی که

 یاطمینان منطق

آورید. مثال آیا می هایی است که به زبانحرف اطمینان منطقی در درجه اول بر پایه

آید؟ منظورم آمار و ارقام می عقل جور دراید با موردی که برای مشتری در نظر گرفته

بینی شده در بلندمدت است که مربوط به آن و ارزش پیشها مزیتها، ویژگی ،واقعی

 شود.می مشتری خاص

ها آن آیا ایده یا محتوایی که به ،از زاویه دید آگاهانه و غیر عاطفی ،به عبارت دیگر

کند؟ می نیازهایشان را برآوردهواقعاً  شما منطقی است؟ آیا محصول یا خدمت ،ارائه کردید

درآمد، در -هزینه میزانآیا قیمت آن در مقایسه با رقبا منصفانه است؟ آیا با توجه به 

 مناسب بودن معامله تردیدی وجود ندارد؟

شما را های گفته ،مشتری از نظر منطقی از محصول شما اطمینان داردکه زمانی

کند می اعتماد الزم برای تعریف آن به فرد دیگری را هم پیدایابد؛ در نتیجه می عقالنی

درصد راجع به کارایی محصول 100کند که می آن فرد را هم متقاعد ،در صورت نیاز و

 توجیه شده و حق با شماست.
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 این همان اطمینان منطقی است.

 اطمینان احساسی

هر گوید می که به مادرونی است ای هغریز اطمینان احساسی بر پایه ،در سوی دیگر

کنیم که می آید، از درون احساسمی . وقتی به سراغمانچیزی بدون شک خوب است

چه که انجامش بهای سنگینی داشته انجام رساندن کاری را داریم؛ اگرتمایل به  شدیداً

 باشد.

مشتری که  هاطمینان احساسی با به تصویر کشیدن آیند ،برخالف اطمینان منطقی

 شود.می کارگیری آن احساس رضایت دارد، حاصلهول شما را خریده و از بدر آن، محص

 «قدم به آینده»احساساتی کردن افراد است،  نحوه ما این تکنیک را که ستون اصلی

 نامیم.می

در حال بازی در فیلم پس از خرید او، به  برید، اساساً می که کسی را به آیندههنگامی

آفریند، می دهید فرد با احساس مثبتی کهمی بهترین شکل ممکن هستید؛ شما اجازه

 ،اندانگیز محصولتان را تجربه کند: نیازهایش برآورده شدههمین حاال مزایای شگفت

 استفاده از آن دارد. نظیری در نتیجهمشکالتش رفع شده و حس بی

اگر در شگرفید که کدام یک از انواع اطمینان اهمیت بیشتری دارد، پاسخ این اکنون، 

اگر قصدتان نزدیک شدن به باالترین سطح است، جفتشان و  است که هر دو مهم هستند

 اند.بسیار ضروری

 از روی احساس خریدها آن کنند؛نمی منطق خریدبراساس  مالحظه کنید، مردم

 کنند.می را با منطق توجیهکنند و بعد تصمیم خود می

گر است، هرچه اطالعات بیشتری به او بدهید، اطالعات تحلیل ذهن منطقی ذاتاً 

باالیی از اطمینان منطقی  را به درجهتان مشتری خواهد؛ در نتیجه، اگرمی بیشتری از شما

فکر  ه آنبرسد، اجازه بدهید راجع میالعاده فوقبه نظر »گوید: میطور این برسانید،

 «گیرم.می اجازه بدهید کمی بیشتر تحقیق کنم و با شما تماس»یا « کنم...
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طرف، اگر حالت منطقی را کنار گذاشته و فقط روی ایجاد اطمینان  هرچند از آن

احساسی تمرکز کنید، همچنان اگر محتوا منطقی به نظر نرسند، تکنیک جواب نخواهد 

به دست  کند و ما را از نابودیمی یاب کارپرندن منطقی ما به عنوان چرندوکه ذهداد. چرا

 دارد.می احساساتمان باز

منطقی و -خواهید به باالترین سطح برسید، الزم است که هر دو نوع اطمینانمی اگر

 باز تا نقطه از نقطهتان مشتری را ایجاد کنید؛ چیزی که شما با حرکت دادن -احساسی

 )در ادامه بیشتر به این موضوع ید یافت.مسیر خط مستقیم، به آن دست خواه بسته

 پردازیم؛ خیلی بیشتر!(می

 

                                                 

 

خب پس اجازه دهید تا برای آخرین بار، پیش از اینکه به سراغ قدم بعدی برویم، 

 بندی کنم.را برای شما جمع همه چیز

)هر دو نوع آن!(  را به درجه باالیی از اطمینانتان مشتری اگر توانسته باشید اساساً

 در معامله با او دارید. بسیار زیادیبرسانید، شانس « سه تا ده»یک از هر برای

شانسی در معامله با  هرگز ،برآورده نشده باشد« سه تا ده»اگر حتی یکی از  ،کسبرع

 او ندارید.

« هیچ شانسی»گویم می کنم، وقتیتر شفافاین موضوع را به هر حال، برای اینکه 

گیرخواهد کرد؛ منظورم این نیست که مشتری با یک نه محکم و سربسته شما را غافل

جز در آغاز معامله که برای بار اول  ،در واقع زمانی که اصول خط مستقیم را دنبال کنید

تقریبًا  ،زمانی که در حال بررسی صالحیت مشتری هستیدیا  در حال معرفی خود هستید

 را نخواهید شنید. «نه» هیچ موقع کلمه

1 10 

 کامال مطمئن کامال نامطمئن

زنجیره 

 اطمینان
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این و  شنویدمی «نه»در مواقعی  حتماً  ،در مراحل معرفی و بررسی صالحیت

 مثبتی است. درصد نکته100

ما برای کسی  بنیادین سیستم خط مستقیم این است:های لسفهیکی از ف ،در حقیقت

 دهیم.نمی کامل فروش انجام ارائه ،به محصولمان نداردای هکه عالق

آوری اطالعات و در کمترین گرد خواهیم این افراد را در همان مرحلهمی در عوض

 دهم.(می بیشتر توضیحاش هدربار در ادامهزمان ممکن جدا کنیم. )

کاری واقعًا  این نیست. «بله»به  «نه»کارِ فروشندگان تبدیل  ،داشته باشید به یاد

اجازه »، «فکر کنم به آنبگذارید کمی راجع » ،دهند. به جای آنمی انجامها آن نیست که

زمان خوبی از سال »و « باید با همسرم صحبت کنم»، «دهید دوباره با شما تماس بگیرم

 کنیم.می تبدیل «بله»را به « نیست

 مشتریگوییم؛ می «مخالفت»ها جور گفتهبه این ،فروشای هدر زبان سنتی محاور

ها در نهایت این عبارت کنید،می درست بعد از اینکه برای اولین بار درخواست سفارش

 گوید. را می

 عبارت دارند. مفهوم حقیقی متفاوتی با خودِها آن کدامهر ،اگرچه در واقعیت

برای پنهان کردن عدم ای هپردصرفاً  ها،این مخالفت درنهایت ته باشید کهدر نظر داش

 هستند.« سه تا ده» اطمینان از یک یا همه

 زیادیاگر تقاضای سفارش کنید و مشتری به اندازه کافی اطمینان  ،به بیان دیگر

شما  متداول خواهد کشید، تا باهای به شکل یکی از همان مخالفتای هپرد ،نداشته باشد

سه »یک از شد که کمبود کداممی مشخص در غیر این صورت به روشنی رو راست نباشد

 او را عقب نگه داشته است.« تا ده

ولی در کل  ،پردازیممیها آن البته تعدادی استثناء هم وجود دارند که کمی بعد به

های گفتهصرفًا  معمولهای مخالفت ،درصد مواقع95منظورم این است که بیش از 

دهد شکوهمندانه از معامله خارج می ای هستند که ترجیحاز جانب مشتریای هناصادقان
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بحث « سه تا ده»شود، تا در چشمان فروشنده زل بزند و راجع به عدم اطمینانش به 

 کند.

« زمان بدی از سال است»یا « فکر کنم به آنبگذارید راجع »گفتن  ،به عنوان نمونه

بسیار ذشته را صرف تعریف و تمجید از یک محصول کرده، گ دقیقه 10به کسی که 

« کنم محصولتان بنجل استمی فکر»یا « به شما اعتماد ندارم»از گفتن است  ترراحت

رسد، ولی من خیلی می محصول شما خوب به نظر»یا « آیدنمی از شرکت شما خوشم»یا 

همسرم که بگوید های نعهتوانم از ریسک غلط بودن انتخابم و طنمیواقعًا  و شک دارم

 .«برآیم ،بهت گفته بودم! بهت گفته بودم!

کوچک های مشتری دروغ ،وجود آمدن تنش رو در روهپس برای پیشگیری از ب

کند. دروغی خاص؛ دروغی که به فروشنده فقط به قدری امید واهی می مصلحتی سرهم

همین حاال مذاکره خاتمه پیدا دهد که فکر کند اگر بیش از این به مشتری فشار نیاورد و 

 شانس بازگشت او وجود خواهد داشت. ،کند

راجع به اینکه چقدر ای همخالفت خود را با جملمعمواًل  مشتری ،برای چنین پایانی

کند؛ مثال مشتری ممکن است با چنین چیزی شروع می محصولتان را دوست دارد شروع

« رسدمی جالب به نظرواقعًا  جیم این» یا« رسدمی جیم این خیلی خوب به نظر»: کند

فقط باید اول با همسرم صحبت کنم. ایرادی ندارد که فردا دوباره با »و سپس در ادامه: 

 «تو تماس بگیرم؟

در عین حال و  کندمی و بدین وسیله مشتری خود را شکوهمندانه از معامله خارج

نه تنها هر فرصتی  ،این تله بیفتد به قدری ساده لوح باشد که در دامواقعاً  اگر ،فروشنده

خود را به  ،برای معامله با او را از بین برده، بلکه با شروع تماس به لیست افراد بازگشتی

اندازد؛ لیستی که شامل کسانی است که از همان ابتدا هم هیچ قصدی می دردسری بزرگ

 برای خرید نداشتند.

هر تصور غلطی که ممکن است  خواهم همین حاالمی قبل از اینکه ادامه دهیم،

 که استراتژی خط مستقیم برای اداره . این تصوررا برطرف کنم باره داشته باشیددراین
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حمایت یا حتی توصیه غیرمستقیم به استفاده از  ،گفته شده، ترویجهای مخالفت

 فشار زیاد در فروش و به هر شیوه است.های تکنیک

 نیست.طور این واقعاً

متفاوت است. به کاماًل  آن صحبت کردم، تر دربارهچیزی که پیشمالحظه کنید، 

مستلزم این است که هر دوی مشتری و فروشنده در طول معامله  ،این امر ،عبارت دیگر

 هرچیز دیگری به غیر آن فقط اتالف وقت است.و  صادق و روراست باشند

 ه شانس واگذارمد مهمی همچون ارتباط صادقانه را بدر سیستم خط مستقیم، ما پیا

دانیم و بدین شکل، هربار با می فرد فروشندهبهمسئولیت منحصرآن را  کنیم. بلکهنمی

 یابیم.می قوی، از ایجاد ارتباط صادقانه اطمینانالعاده فوقفرمولی 

خط  بنابراین، در ادامه، بیاید به بعد از ظهر همان سه شنبه بازگردیم؛ زمانی که ایده

 بود که در درجهها همان موضوع مدیریت مخالفت قه زد. تصادفاً مستقیم در ذهنم جر

به گونه آن و تر برای آموزش فروشندگان وا داشتبهای هشیو مل دربارهاول مرا به تأ

 هدایتم کرد.« اندمعامالت یکسان همه» عبارت خالقانه

 عصر، جلسه آغاز شد. 7در ساعت  دقیقاً 

 را تغییر ،چه ثروتمند و چه فقیر،نفر در سراسر جهان ها که زندگی میلیونای هجلس

 فروشندگان تراز اول بیشتری خلق ،آموزشی دیگرهای سیستم از مجموع همهو  دهدمی

 کند.می
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