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كانت العادة أن يكون الناس في حاجة إلى المنتجات للبقاء على قيد الحياة. أما "

 "اآلن فالمنتجات هي من تحتاج إلى الناس لتبقى على قيد الحياة

 

 نيكوالس جونسون

 نائب الرئيس للسياسة المالية األمريكية

 

 المغرب –محمد أحمد البستاني رجمه الى العربية ت

 

مهارات، وقدرات تحول موردًا ومعرفة متميزة وخبرة إلى مساهمة ونظام، واألعمال التجارية هي عملية، إن 

 .قدرا كبيرا من الجهد والتكلفة وهو ما يستهلك ،قتصادية في السوقاقيمة ذات 

 

لى أرباح وإيرادات، وذلك من مؤسسة ال تستطيع الوصول إلى األفراد الذين يحولون التكلفة والجهد إ وكل

خالل استعدادهم لتقديم قدرتهم الشرائية كبديل لمنتج معين أو خدمة محددة، فإن هذه المؤسسة ليس مقدرا لها 

 .االستمرار



يعّرف قاموس أكسفورد البيع على أنه "إعطاء شيء لشخص يدفع ، فمثال لبيعلريف اتعالهناك العديد من و

  فيصبح مالكا له".الثمن 

 

"عملية  براين تريسي، البيع على أنه خبير القيادة والمبيعات والفاعلية اإلدارية واستراتيجية األعمال، عّرفيو

 ".له من السعر الذي تطلبه له بالنسبة إقناع شخص بأن منتجك أو خدمتك ذات قيمة أكبر

 

ف البيع بأما أنا ف  ّ بوالء ونزاهة وحل عملية مساعدة الناس بأمانة وأخالق وأنه "على تواضع كل أعر 

 ".مشاكلهم عن طريق تزويدهم بمنتجك أو خدمتك مقابل شيء ذي قيمةل

 

تعدّ المبيعات واحدة من أقدم وأروع األعمال وأكثرها ربًحا في العالم في مجال األعمال التي صممها وإذ 

 أيضا واحدة من أصعب الوظائف في العالم.إال أنها اإلنسان. 

 

 قد، ويذكردون سبب  مكالماته قطعونيغلق الناس األبواب في وجهه، ويقد ، ودراءباز معاملة الباعةقد يتم ف 

األبواب المغلقة، يصطدم به اإلحباط، واإلجهاد، ول ما قد يسبب. في الطرقات بأشخاص يتجنبونه ييلتق

 نجاته.من  ال يمكن التأكدوانخفاض وكل األعراض األخرى المرتبطة بأي شخص 

 

لم يتطلب معرفة وإتقان مهارات وتقنيات أساسية وحيوية بما في ذلك وجود سلوك ، فإن البيع فن وعولهذا

عقلي إيجابي، ومعرفة كاملة بالمنتج، والتنقيب، ومعرفة احتياجات العمالء، والتطوير الشخصي المستمر 

، الرفضالتعامل مع ومعرفة كيفية مهارات العرض، و، الجديدة لبيعنماذج اإتقان واإلدارة الذاتية، و

ستتم مناقشة هذه المهارات والتقنيات في سلسلة و. إنهاء الصفقاتالحصول على التزام العميل، وتقنيات و

 .المقاالت هذه

 

رجل األعمال البارز، ومحسن  قالفقد إيجابي هو أول جانب حيوي في عملية البيع.  ذهنيوجود موقف إن 

المبيعات تتوقف على موقف البائع، إن " :وليام كليمنت ستون األعمال الخيرية ومؤلف كتب المساعدة الذاتية،

 ".العميل المحتملوليس موقف 

 

كما هو الحال في أي جانب آخر من جوانب الحياة، فإن الموقف هو صانع االختالف. إنه الشيء الوحيد الذي ف

شياء بطريقة األالقيام ب سيتيح لنا الموقف اإليجابيوأي شيء نقوم به.  وعواقبيمكن أن يحدث فرقا في نتائج 

يلغي جميع المهارات األخرى ف ،الموقف السلبيأما بالتالي أفضل النتائج. سنحقق و .أفضل من الموقف السلبي

 .التي يملكها الشخص

 

التي عرفنا من خاللها ما نعرفه. كما عملية ال وانطالقا مناكتساب ما نعرفه نتيجة  ويتكونتشكل ي إن موقفنا

العوامل الداخلية هي الطريقة التي نفكر بها ونشعر بها فتأثير عوامل داخلية وخارجية.  نانطالقا ميتشكل 

 ومحيطنا،تعليمنا  فتتجلى فيالعوامل الخارجية أما ربنا، وخياراتنا. انفسنا، وتجأل رؤيتنافلسفتنا، وكيف وفقا لو

 ث التي نعاصرها.األسرة والمدرسة واألصدقاء ووسائل اإلعالم وكل شيء من حولنا، واألحداو

 

جل وألإيجابي.  ذهنييمكن ألي شخص أن يكون له موقف ف. نملكه الشيء العظيم في الموقف أنه خيارإال أن 

عن طريق تغيير المعلومات التي إال يمكننا تحقيق ذلك وال تغيير موقفنا، يجب علينا تغيير طريقة تفكيرنا. 

 قرأها، واألشياء التي نالحظها ونشاهدها، واألهم من ذلكالكتب التي ن كتغييرنضيفها إلى أذهاننا كل يوم. 

 .، األشخاص المرتبطين بناكله

https://www.draliqassem.com/PD_Programs/Sales_programme.html


 

 ،قبل أن تبيع منتجك أو خدمتكفعملية البيع. في  الحاسمة مفاتيحالتعتبر واحدة من أهم كما أن معرفة المنتج 

 .تعرف عنها كل شيء من اللب إلى القشرةتأكد من أنك 

 

ما مقدار فسؤال محدد.  عميلك المحتمل ىدون إجابة إذا كان لد ي موقف محرجف ال يمكنك تحمل الوقوعإذ  

 بمندوب مبيعات لم يتمكن من اإلجابة عن أسئلتك حول المنتج؟ ستثقمنتج ما وكم ب إيمانك

 النصائح حول كيفية التعرف على منتجك بشكل أفضل. سيتم مناقشة بعضفي المقالة التالية لذا 
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