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  خوشامدگویی
  
 مواجـه  آن بـا  که استی  فروش ستمیس نیزتریانگ شگفتیی  نجاین فروش«

 را شـما ی  زنـدگ  دهـد،  ینمـ  رییتغ را شما فروشی  چگونگ تنها نیا. ام  شده
  ».دهد یم رییتغ

: يا رابطـه ی  ابیـ بازار و فروشي    برجسته سیرئ دکترا، 1تر،ید داون ــ
  التیای مل دانشگاه کیاستراتژ فروش تویانست ریمد

  
یـی  طال اسـتاندارد یی  نجـا ین فـروش  شـما،  صـنعت  گرفتن نظر در بدون«

 دایـ پ فـروش  دري  گـر ید کتـاب  چیهـ  من. است ها حل راهي  مبنا بر فروش
 جـامع ي    وهیشـ  یک در را عملکردها تا طرز فکرها  از زیچ همه که ام نکرده

  ».دهد پوشش
ي   هسندیـ نو 360،3 مـورگج  گـذاران  انیـ بن ازی  کـ  ی 2اس،یـ مات نـوالن  ــ

 وی  زنـدگ  و تجـارت  درس 72 ـــ  شـوند  ینمـ  شـناور  جیخلـ ي  ها توپ
  4رهن در ونریلیم

  
ــپاس« ــدن از سـ ــسان برگردانـ ــه تیانـ ــروش بـ ــه. فـ ــایني  برنامـ  نجـ

: انـدازد  یمـ  مـن  یـاد  بـه  را مـا یهواپ یـک  دري  اضـطرار ي  ها دستورالعمل

                                                      
1 Dawn Deeter 
2 Nolan Matthias 
3 Mortgage 360 
4 Golf Balls Don’t Flot __ 72 Life and Business Lessons and The Mortgaged 
Millionaire 
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 کمـک  بهتـر  گرانید به دیبتوان گونه نیا تا دیبگذار را خود ژنیاکس ماسک
  ».است ژنیاکس مني برا نجاین که است لیدل نیا به. دیکن

  نگتونیواش اتل،یس ندرمر،یو امالك مشاور 1ل،یدو نگیجن ــ
  
ی دانـ  یمـ  تو جاست؛ آن شهیهم. استی  منیا کمربند مانندیی  نجاین فروش«

  »!است خطرناكی نکن را کار نیا اگر وی کن استفاده آن از است بهتر
 در پورت دون رال، اند رالی  ملک معامالت کارگزاران 2نولدز،یر لورا ــ
  3وایآ

  
ي هـا  دوره مـن . ام داشـته  کنـون  تـا  که است فروش آموزش نیبهتر نیا«

 کام، یپول فروشی  کارشناسي    نامه یگواه سکو،یس يا  حرفهي    نامه یگواه
 فاصــله بــا نجــاین. ام گذرانــده را شتریــب و نگیســل کروســافتیما فــروش

  ».ام دهید کنون تا که استی فروش حلمرا کیتفک نیبهتر
  4کولورادو بولدر، کولدول، بانکدار ون،یمر میج ــ

 

                                                      
1 Jenning Doyle 
2 Laura Reynolds 
3 Ruhl&Ruhl Realtors, Davenport, Iowa 
4 Jim Merrion, Coldwell Banker, Boulder, Colorado 



  گفتار پیش
  

 در مـن  هرگـاه  و هـر جـا    دیرس یم نظر به. افتاد  این مسئله مدام اتفاق می    
 از پـس  مـسکن  برتـر  کارگزاران ازی  برخ ،زدم یم حرفی  گروه حضور

 عتـاً یطب »؟يا دهیشن کندالي  لر ایآ «گفتند، یم و شدند یم کینزد من به آن
 کـه  ستیـ ک کنـدال ي  لـر  نیـ ا که شوم ریمتح تا دینکش طولي  دراز زمان
  .ابمیدرب تا دینکش طولي دراز زمان و زنند؟ یم حرف اوي  درباره همه
ي   برنده امالك معامالت شرکت یک که بود موفق امالك کارگزار کي ی لر
 گـر ید بـه  آموزش به شروع و آورد وجود به را 1»گروپ «نام بهي    زهیجا

 فـروش  ستمیـ س او کـه ي  زیـ چي  ریکارگ به در چگونه که کرد کارگزاران
  .شوند تر موفق اریبس د،ینام یمیی نجاین
ــاین ــک نجاه ــه ی ــدي  فرق ــارزان ازی میق ــد مب ــه بودن ــه ک ــس طــور ب  اریب

ي روهاین دیبا ها آن که کردند یم برداشتی  برخ بودند، مؤثري  ا ترساننده
 در تنهـا  نبودنـد؛ یی  جـادو  هـا  آن قـت یحق در. باشند داشتهی  عیطب مافوق
 قدر چه نبود مهم بود، که یتیمأمور هر. بودند خوب دادند یم انجام چه آن

 را آن بودنـد،  چـه ي  رعـاد یغي  زهـا یچ و موانع نبود مهم بود، ریپذ امکان
  .برسد تالش بدون نظر به که کردند یمي کار و دادند یم انجام
 بـه  و باشـد ي  لـر  ازی  حیصح اریبس فیتعراین   که شد طور نیا نیچن هم
 سرتاسـر  در کـه ی  کسان دند،آم یدرم او ستمیس از کهی  مردم خاطر، نیا

                                                      
1 The Group   شرکت نام 
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 دسـت  بـه  تیموفق ازي  زیانگ رتیح سطوح همه افتند،ی  یم گسترش کشور
  .آوردند یم

 آن از مـن  کـه ی  لیدل و ــ بخش نیبهتر. نبود آن بخش نیبهتر نیا هرچند
 بـود  نیـ ا  ــ ام شده دهد یم انجام چه آن وي  لر مطلق طرفدار نیچن موقع

 ،فـشار بــاال ي هــا کیـ تاکت قیـ طر از را هــا تیـ موفق نیـ اي  همــه هـا  آن کـه 
 دسـت  بـه  رحمانـه  یبـ ی  طـوالن ي  هـا  سـاعت  یا شده يدستکاري  ها کیتکن
 کـسب  زیـ چ یـک  در خـود  تمرکز دادن قرار بای  سادگ به همانا آورد، ینم
  .خود کنندگان  مراجعهي برایی استثنای ابیارزش: کردند یم

 مـن  چـه  آن از هـستند ي  ادیـ ز تجسم ها آن شدم، متوجه من که طور همان
 ستمیسی  رسم هدف. بنامم »مطلق آورندگان دست به خود «دارم دوست
 گونـه  نیبد شماست، ساعت در درآمد شیافزا به کردن کمک نجاین فروش
 کـه  استی  ستمیس نیچن هم. دیباش داشته کاملی  زندگ یک دیتوان یم شما
 زیـ ن و تـر  اسـترس  کـم  و تـر  جالـب  اریبـس  شما تجارت کند کمک تواند یم
 از شتریـ بی  لـ یخیی  نجـا ین فـروش  وجـود  نیـ ا بـا . شود تر پربازده اریبس
 اجـازه  شـما  بـه  کـه  اسـت  تجـارت  کـردن  تیهداي  برای  روش. هاست نیا
 مـن . دیباشـ  متمرکز گرانیدي  برا ارزش آوردن در مطلق طور به دهد یم

 شـناختن  وي  لـر  مالقات از پس البته و داشتم دوست را نیا کردن کشف
 تجـارت  راه نیـ ا از توانـد  یمـ  چگونـه  او. داد لیتشک لکامی  مفهوم زین او

  .استی کس نیچن او ندهد؟ آموزش و نکند
 از را شـما  بهي  لر کردنی  معرف ازیامت من بعد، ها سال نیا تمام اکنون، و
 از کــه گونـه  همـان . دارم را نـد یآ یمـ  کتـاب  نیـ ا در کـه ی صـفحات  قیـ طر

 را يا   سـتاره  تیـ موفق پـشت  تیـ ذهن د،یـ کن یمـ  عبـور  کتـاب  نیا صفحات
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 ویی  نجـا ین فـروش  ستمیـ س شـوند  یم باعث کهی  اصول آموخت، دیخواه
 شما. کند کار کردند، یم استفاده افرادش وي  لر کهي  ا  ژهیوي  ها ياستراژ

 مـدارك  و اسـناد  ازي  لـر  کـه ی  واقعـ ی  زنـدگ ي  هـا  نمونـه  و ها داستان با
 دیخواه هزیانگ با گذارد، یم انیم در خودیی  نجاین فروشي  سوپراستارها

 ظـاهر  روشـن  اریبـس  طـور  بـه  کردنـد  یمـ ي  رویپ ها آن کهی  مراحل. شد
 زمزمـه  حـال  در در را خـود  خوانیـد،   طور که مـی      همان شما که شوند یم

 و» .دهـم  انجـام  را آن تـوانم  یمـ  مـن  ـــ است ساده نیا «د،یابی  یم کردن
 و بـرد ي    فلـسفه  یـک  شما کهی  هنگام. دیتوان یم شما: است نیا آنیی  بایز
 طـور  بـه  شـما  تیـ موفق د،یـ کن یمـ  بیـ ترک را بـرد  ستمیس/ياستراتژ یک
  .است شده نیتضم شیکماب

 افـراد  فقـط  نـه  کـرد  خواهـد  کاری  تیشخص نوع هري  برایی  نجاین فروش
 ست،یـ ن هـا  فروشـنده  بـه  مربوط فقطي   لر ستمیس ،»یمردم «یا گرا برون

 واهـد خ شـما  بـه یی  نجـا ین فـروش  چـه  آن. است کننده مراجعه به مربوط
 وجـود  ننـده یبي  هـا  چـشم  در شهیـ هم کـه  استی  تیفیک مقدار آن آموخت
  .دارد
 جـور  امـروزه  امـالك  کـارگزار  به میمستق طور به کتاب نیا کهی  حال در
 کار بهی  خوب بهی  کل طور بهي  مساو طور به آن تیموفق اصول شود، می

 ـــ  تـر  يا حرفـه  وي  ا حرفـه  د،یبدان را قتیحق دیبخواه اگر. شود یم گرفته
 در گـران ید ازی  انبـوه  و مـه یبي  ا  حرفـه  اشخاص حسابدارها، بانکدارها،

یی نجاین فروش ستمیس مشتاقانه طور به اکنون ــ ها نهیزم گریدی  زبانیم
 بـه  رفـتن  بـاال ي  بـرا  کـه ي  ا  حرفـه  ارتفاع خاطر به کشند یم آغوش در را
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 کـار ي  ا نهیزم چه در که نیا به توجه بدون گر،ید عبارت به؛  دهد یم ها آن
  .برد دیخواه بهرهیی نجاین فروش خواندن ازي ا اندازه یب طور به د،یکن یم
  : دیگو یم اغلبي لر! دیببر لذت العاده فوق کتاب نیا از
  ».دیکن کمکی کس به و دیباش بتیه با«

   1»مطلق آورندگان دست به خود «مشتركي  سندهینو برگ، باب ــ
  
 یـک  رعاملیمـد  یـا  بخـش  سیرئـ  فـروش،  ریمـد  یـک  شما اگر: نوشت یپ

 را خود گروه در فروشنده هر کنم یم شنهادیپ شما به من د،یهست شرکت
. ردیـ بگ کار به و گرفته فرا سراپا بخواند، را کتاب نیا اطالعات دیکن وادار
  .بود خواهندی باورنکردن ،جینتا بدهم قول شما به توانم یم من

  یینجاین روش
 دادن قـرار ی  حتـ  بدون موفق اریبسي    دهفروشن یک دیتوانست یم شما اگر
 رد از تـرس  ایـ آ چـه؟  دیباشـ ي  مـشتر  توسـط  شدن رد تیموقع در خود
 یـک  د،یـ آمد خـوش یی  نجـا ین فـروش  بـه  ؟دارد ی مـ   نگه عقب را شما شدن
 شـما  ازي  فـشار  هرگـز  شـما  انیمـشتر  کـه  کاربرپـسند  فـروش  ستمیس

 گذاشـته  شـما  کـردن  رد ندیناخوشا تیموقع در یا کرد نخواهند احساس
  .دارد فروش دری متفاوت اریبس کردیرو یینجاین فروش. شد نخواهند
ي هـا  فروشـنده  توسـط ي  اریبسی  آموزشي  ها برنامه و فروشي  ها کتاب
 انیــم در را اســت داده جــواب هــا آني بــرا کــهیی هــا کیــتکن کــه برتــر
ي هـا  تیشخص ما چه آن افراد نیا ازي  اریبس. است آمده دیپد اند، گذاشته

                                                      
1 Bob Burg, The Go-Giver 
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ي ها تیشخص خاطر به ها ن آي  ها کیتکن و دارند را مینام یم زرگب قدرت
 از کمتـر  1سک،یـ دی  تیشخـص ی  ابیارز طبق هرچند. کنند یم کار قدرتشان

 چـه . دارنـد  رای  تیشخـص  قدرت نوع نیا متحده االتیا تیجمع درصد 20
 گـرا   درون کـه  مـا  ازیی  ها آن کند؟ یم کار ماي    هیبقي  برای  فروش ستمیس

 قـدرت ي  هـا  کیـ تاکت اي یـ  ا مجادلـه  فـروش  با دیشا کهی  کسان یا هستند؟
  نباشند؟ راحت

 بر و کند یم کاری  تیشخصي  ها گونه تمامي  برا خوب فروش ستمیس کی
  :است وابستهی ژگیو چهار
. اسـت  شـده  نوشـته  کـه  است مستند و شده ثابتي    مرحله یک نیا .1

یی نجاین وشفر ستمیس دیتوان یم د،یبدهی  کس به را آن دیتوان یم شما
  .دیدار نگه خود دستان در را
 د،یـ کن کـار  ستمیـ س بـا  اگـر . دهـد  یمـ ی  نـ یب شیپ قابل جینتا شما به. 2
 ـــ  است نیا) نیآهنگي    جمله (منترا یک. کند یم کار شماي  برا ستمیس
! کنند یم کار زهایچ نیا عنوان به آن بهی  گاه! (کند یم کار ستمیس نیا

  ).شود یم رجوع
 قابـل  جینتـا  شـما  تیجنـس  یـا  تیشخـص  بـه  توجـه  بـدون  شما به. 3
ی مـ یتعل قابلي  ها مهارت بریی  نجاین فروش ستمیس. دهد یمی  نیب شیپ

  .هستند مؤثر همهي برا که کند یم تمرکز
 قابــل جینتــا شــما بــه دیهــست آن در کــهي بــازار بــه توجــه بــدون. 4
 توجـه  بـدون  فروش، نوع همهي  برایی  نجاین فروش. دهد یمی  نیب شیپ

  .کند یم کار بازار یا خدمات حصول،م به
                                                      
1 Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness  
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 شـده ی  طراحـ  مـستغالت  و امـالك  فروشي  برا اصل دریی  نجاین فروش
ی زنـدگ  بهبـود  یـا  فـروش ي    طـه یح هـر ي  بـرا  که میا بردهی  پ مای  ول بود

  هیـ ته و هـا  مهندس مه،یبي  ها ندهینما حسابدارها، بانکدارها،. دارد کاربرد
 را خودی  جانبي  ها حالت خواهند یم کهی  جراحانی  حت و هیسرما کنندگان
  .اند کرده اتخاذ را نجایني ها کالس کنند بهتر

  يعمد و دانسته فروش
 دهـد،  یمـ ی  نیب شیپ قابل جینتا شما به نجاین فروش ستمیس که نیا لیدل به

ي   فروشـنده  یـک  مقابـل  در دانـسته ي    فروشـنده  یـک  دیتوان یم حاال شما
ــصادف ــ کــه دیباشــی ت ــس چیه ــداردی ستمی ــا  وشــندهفر. ن ــصادفي ه ی ت
ی زمـان  تـا  زنند یم پرسه بازار در که هستند یجمع کنندگان  و انیشکارچ

 هرچـه . دیـ گو یم بله که کنند برخوردي  مشتر یک بهی  تصادف طور به که
 پربهـره  دیده یم انجام کهي  کار هر در عمد و قصد یک داشتندر   شتریب

 خواهـد  شیافـزا  را سـاعت  در شـما  درآمـد  کند، یم کار که دیبدان و باشد
  داد؟

  تین داستان
 تیـ ن نام بهی  جوان مردي  عمد و دانستهي    فروشنده یک از خوب مثال کی
 برخـورد،  خـوش  ـــ  دارد خـاص  اریبـس  تیشخـص  یک تین. است 1ییبو

 کـن  کـار  سخت نیچن هم. غمخوار و پررو ،یداشتن دوست باهوش، بامزه،

                                                      
1 Nate Buie 
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 بـه ی  سـالگ  هسـ  و ستیـ ب سـن  در تین. است روانیی  ایاسپان زبان در و
 تـزا یپ رسـاندن ي    راننـده  یک شامل او نیشیپي    تجربه. وستیپ ما شرکت
ي   همـه  رایـ ز داد یمـ  بهـره  او بـه   شغل پیشین  کرد یم حس او. بود بودن
. داد یمـ  انجـام  معاملـه  163 سـال،  سـه ی  طـ  در. شناخت یم را ها ابانیخ
ي رابـ  ستمیس و کرد یم کار ستمیس نیا با تین.) است ششی  مل نیانگیم(
  .کرد یم کار تین

  اصل چهار
 چهـار  بـه  کتاب نیا. است شده ساخته اصل چهار دور بهیی  نجاین فروش
  .است شدهی سازمانده اصول نیاي مبنا بر بخش
 طـور  بهی  زندگ در و فروش در شما تیموفق .یشخص مهارت: 1 اصل �
ي انـرژ  و افکـار  کـردن  کنتـرل ي  بـرا  شـما یی  توانا عملکردي  ادیز اریبس

 خـود  مغـز  چگونه دهد یم آموزش شما بهیی  نجاین فروش. است خودتان
 آغـاز  در. دیکني  زیر برنامه تیموفقي  برا را خودتان و دیندازیب کار به را
 نیبنـابرا  شـود،  یم شروع خودي انرژ بر کردن تمرکز چگونهي  رییادگ با

  .دیبکش رونیب را گرانید در نیبهتر و خود نیبهتر تا دیهست قادر شما
  
 عاشـق  مردم !دیکن آغاز را کردن حل! دیکن متوقف را فروش: 2 اصل �
. هـستند  متنفر بودن شدن فروخته معرض در ازی   ول هستند کردن دیخر

 آمـوزد  یمـ  شـما  بـه  نجـا ین ستمیـ س. شوند یم جذب ارزش به ها يمشتر
  .دیکن شروع را ارزش جادیاي رییادگ و دیکن متوقف را فروش
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ي اسـتراتژ  یـک  شـما  بـه  نجـا ین .ییانجـ ین تجارتي  استراتژ: 3 اصل �
 خواهـد  جـاد یایی  هـا  يمـشتر  از دار ادامه انیجر یک که آموزد یم تجارت
 بـر  نخـست  را شـما  توجـه ي  اسـتراتژ  نیا. ندیآ یم شماي  سو به که کرد
 شـما  بـه  و دارنـد  دوسـت  شناسند، یم را شما که کند یم متمرکزی  مردم
 و پـول  زمـان، را دنبـال کنیـد      هـا      که غریبه   پیش از این   شما. دارند اعتماد
  .دیکن یم صرف روابط ساختن دري انرژ

  
 علـم  دور نجـا ین .دیباشـ  برخـورد  خـوش  و داشـته  ارتبـاط : 4 اصل �

 و دهنـد  یمـ  ارزشي  زیـ چ چـه  بـه  انیمـشتر  است؛ شده ساختهي  مشتر
 فرآینـد  یـک  شما به ما. رندیگ یم میتصم آن آوردن دست بهي  برا چگونه
 ها آن به که آموخت میخواه فروشندگان و دارانیخر براي هم  گام به گام
  . رندیبگ خوب ماتیتصم کند یم کمک

  ها ییسامورا مقابل در نجاهاین
 شـده  لیتـشک  هـا  ییسـامورا  از امپراتـور  قـصر  اننگهبانـ  م،یقـد  ژاپن در
 از محافظـت ي  بـرا  و بودنـد  نیسـرزم  در مبـارزان  نیبهتـر  هـا  آن .ندبود

 خـوراك،  پوشـاك،  نیبهتـر  از هـا  آن. دکردنـ  یمی  زندگ قصر در امپراتور
 زمــان طــی در هرچنــد،. بردنــد یمــ بهــره هــا اســلحه وی آســودگي جــا

 رفـتن ی  حتی  گاه شدند؛ تنبل و خودگرا و یافت شیافزا ها آنی  خودخواه
  .کردند یم رد را خود فرماندهي برا مأموریت به
 ودخـ ی  منـ یا زیـ ن وي  امپراتور حفاظتي    درباره امپراتور ،یعیطب طور به
 یـک  ـــ  داشـت  دومي    نقـشه  یک به ازین که کرد فکر او. شد نگران اریبس
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 او وجـود  نیـ ا بـا . کند حساب آني  رو بر توانست یم که بانیپشتي  روین
ــ ــهیب رایی ســامورا خواســت ینم ــد گان ــادا کن  را او و شــوند ناراحــت مب

  .براندازند
 فادهاسـت  وی  رزمـ ي  هنرهـا  بـه  خود باغبانان آموزشي    دهیا به امپراتور
 داشـتند  ازیـ ن ها آن. کرد فکر خود بانیپشت ارتش عنوان به ها آن از کردن

 را هـا  ن آ کـس  چیهـ  بیـ ترت نیبد دهند، انجام شب در را خود مأموریت تا
 به ناآشکاري  مبارزها نیا. بودند باغ در خود کار سر بعد روز و دید ینم

 بـدون  که ستعدادبااي  افراد و ادعا یب آرام، شدند؛ شناخته نجاهاین عنوان
  .آوردند یم دست به جینتای خودخواه و غرور

ــس ،متأســفانه ــا فروشــنده ازي اریب ــري ه ــیو برت ــا یژگ ــصي ه ی تیشخ
 شتریــب. ادیــز غــرور ویی خودســتا رنــد؛یگ یمــ خــود بــه رایی ســامورا
  .شوند یم باز سر از ها فروشنده از نمونه نیا توسط انیمشتر

 بـه  هـا  ن آ. هـستند  متمرکـز  دشانخو از شتریب خود انیمشتر بر نجاهاین
. فروشـند  یمـ  فـروختن  بـدون  هـا  آن. باشـند  فروشـنده  که رسند ینم نظر

. اسـت  نیبـ  واقع مردم از سطح نیباالتر در جینتا رساندن ها آن مأموریت
ي هـا  فروشـنده  از کاربرپـسندتر  و تـر  یداشـتن  دوسـت  نجاهاین جه،ینت در

  .هستندیی سامورا
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 جـواز ی  رسـم  نیقـوان  انجمـن  با مطابق :امالك معامالتي    نامه یگواه �
 متحـده،  االتیـ ا 2012ي  اقتـصاد ي  سرشـمار  اسـاس  بر 1امالك معامالت

  .دارد وجود متحده االتیا در فعال جواز ونیلیم دو بای نیتخم
 ،1 امـالك،  کـارگزاران ی  مل انجمن با مطابق :امالك معامالت کارگزاران �

 هـر . دارنـد  وجـود  متحـده  االتیـ ا در امالك معامالت کارگزار 566 ،117
 بـه  کـه  اسـت  امالك معامالت جوازي    دارنده یک امالك معامالت کارگزار
ي هـا  انجمـن  بـه  کـه  هستي  جد امالك معامالت فروش دری  کافي    اندازه

 امـالك  معـامالت  کارگزاران. ونددیبپی  مل وی  التیا ،یمحل امالك معامالت
 اتیـ اخالق کـد  تیعضو حق و کنند یم امضا  را ها سازمان نیا نیقواني  پا

ي بـرا  امـالك  معـامالت  کـارگزار ي    کلمـه  از ما کتاب، نیا سرتاسر. دارند
 معـامالت  جـواز ي    دارنـده  ازي  زیمتما شکل عنوان به گروه نیا به رجوع
  .کرد میخواه رجوع امالك
یی نجاین فروش ستمیس از که است امالك معامالت کارگزار یک :نجاین �
  .آورد یم دست بهی خودخواه بدون بزرگ جینتا و کند یمي رویپ

  دیده شیافزا ساعت هر در را خود درآمد
 شـود؟  ادیـ اعت توانـد  یمـ  امالك معامالت فروش دري  کاري    دوره یک ایآ
 کـار  روز هـر  کـه  دیشـو  متوجـه  و دیشـو  داریـ ب صـبح  در دیتوان یم ایآ
  د؟یآور ینم دری پول وجود نیا با و دیا کرده یم

                                                      
1 ARELLO 
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 تا کند یم کمک ساعت هر در درآمدتان شیافزا در چگونهیی  نجاین فروش
 بـر  تمرکـز  در شـما  بـه  کـردن  کمـک  با د؟یباش داشتهی  زندگ یک دیبتوان
  .مینام یم »یاتیح ندك«ا را آن ما چه آن
 میبرسـان  فـروش  بـه  را امـالك  معامالت تا دارند وجودي  اریبسي  ها راه
 نیبـاالتر  کـه ی  راهـ  ست؟یـ چ راه نیرگذارتریتأث ست؟یچ راه نیبهتری  ول

 1پــارتو اصــول از کنــون تــا ایــآ کنــد؟ جــادیا را ســاعت هــر در درآمــد
  .شود یم دهینام 80/20 قانونی گاه د؟یا دهیشن
 درصـد  20 کـرد  کـشف  کـه  بـود یی  ایـ تالیا اقتصاددان یک پارتو لفردویو

 دیـ تول را غـذا  درصـد  80 نیزمـ  از درصـد  20 ـــ ی   زنـدگ  جهان تیجمع
. رهیغ و کنند یم دیتول را ژنیاکس درصد 80 اهانیگ از درصد 20 کند، یم

) کمتـر  یـا  (درصـد  20 از ما جینتا درصد 80 که کرد ثابت نیچن هم پارتو
. دیـ نام »یاتیـ ح ندك«ا را ها تیفعال نیا او. شوند یم حاصل ماي  ها تیفعال
ی زنـدگ  «و» 80/20 اصـول «ي هـا  کتـاب  موضـوع  نیـ ا دری  عـال  کتاب دو

  .است 2کوچ اردچیر توسط» 80/20 روش با کردن
 نیتـر  بـزرگ  شـما  بـه  کـه  هستندیی  زهایچ چه »یاتیح اندك«ي  ها تیفعال
 چهـل یی  نجـا ین فروش دهند؟ یم شما امالك معامالتي    دوره در را جینتا

 در را شما درآمد »یاتیح اندك«ي  ها تیفعال که دارد مستند پژوهش سال
  .داد خواهند شیافزا ساعت هر
  

                                                      
1 Pareto’s principle 
2 The 80/20 Principle and Living the 80/20 Way by Richard Koch 
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  نایج داستان
 در فرزنـد  پـنج  برد، شوهرش، و او. استیی  کلرادو مادر یک التیتر نایج

 سـال  هفـده با   داوطلب یک نایج کهی  حال در. دارند خود ي  ترکیب خانواده 
 بستن یک بدون ماه مینیازده ژوئن ماه است، امالك معامالت فروش در

 رقـم  را خـودش ي    دوره دري  کـساد ي    دوره نیتـر  یطـوالن ی  یعن فروش،
  .زند یم
 مجاز حداکثر به را خودي  اعتباري  ها کارت ما. بود ترسناك«: دیگو یم او

 دانـستم  یمـ . میکـرد  یمـ  اسـتفاده  خودي    خانه اعتبار از و میبود رسانده
 نـام  ثبـت یی  نجـا ین آمـوزش ي    دورهي  بـرا  مـن . کرد یم رییتغ دیباي  زیچ

  ».کنم هیتوج را آني  نهیهز توانستم ینم واقعاً اگرچهی حت کردم
 $155،000 نـا یج نـوامبر،  تـا  ژوئـن  از نجـا، ین آموزش از پس ماه پنج در

. داد یمـ  رییـ تغ را اوی  زنـدگ  و خانواده کار، و کسب که کرد کسب درآمد
 الکلـن،  نـا، یج پسر نیتر جوان که است نیا او داستان بخش نیتر برجسته
 نایج جه،ینت در. است حد از شیب مراقبت ازمندین ژهیوي  ازهاین بای  کودک
 کـه ی  وقتـ  روز، پـنج  بعـدازظهر  2 تـا  صبح 8 ساعت از ات است قادر تنها
 اسـت  مجبـور  نـا یج. کنـد  امـالك  معامالت فروش است، مدرسه در الکلن
 »یاتیـ ح انـدك «ي  رو بـر  تـا  بـود  مجبـور  او. کنـد  حساب قهیدق هري  رو

 شیافـزا  دري  ریـ گ چشم طور به او بهیی  نجاین فروش ستمیس. کند تمرکز
ی زنـدگ  یـک  توانـست  یمـ  او گونـه  نیبـد  کرد، کمک ساعت هر در درآمد
  .باشد داشته
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 خواهـد  کمـک  کـه  است شما به گام به گامي    مرحله دادن کتاب نیا هدف
 رد از تـرس  تـرس؛  بـدون  صـبح  فـردا  اگر. دیده انجام را کار همان کرد

 کجـا  ازي  بعـد ي    معاملـه  کـه  نیـ ا از تـرس  وی  کاف نداشتن از ترس شدن،
 هـدف،  وضـوح،  آرامـش،  احـساس  ابـ  اگـر  چه؟ د،یشو داریب آمد، خواهد
 قابل جینتا که دیداری  ستمیس شما که نیا از نانیاطم با ؛یفراوان و تمرکز

ي رو دیـ توان یمـ  بیـ ترت نیـ ا بـه  و کرد خواهد جادیا شماي  برای  نیب شیپ
 دوسـتان،  بـا  ارتبـاط یی  توانا ازی  احساس با: دیبمانی  زندگ در خود هدف

  ان،یمشتر و خانواده
 رقابـت  جـاد یا تـا  دیهـست  جـا  نیـ ا در که دیبدان شما اگر چه؟ د،یشو داریب

 دیـ خواه یم هرچه تا دیداشت نانیاطم و مهارت مان،یا شما اگر چه؟ د،ینکن
 بـا  را نیا دیتوانست یم چه؟ اگر  د،یبده و دیباش د،یده انجام د،یباش داشته

ی زنـدگ  ایـ آ،  دیـ ده انجام خودتان روش به بودن لیاص با بودن، خودتان
  کرد؟ یم رییتغ شمای زندگ ایآ شد؟ یم اوتمتف شما
  .دیآمد خوش نجاین روش به

  يسپاسگزار
 عـشق، ي  بـرا  ـــ  مـن  همـسر  سال هشت و چهل ــ پت تو از سپاسگزارم

. وسـت یپ ینمـ  تیـ واقع بـه  کتـاب  نیـ ا ها آن بدون که توی  بانیپشت و دوام
 در شـما  تیـ حماي  براسپاسگزارم   مت و نیستیکر فرزندانم، از نیچن هم
 فکـر  بـزرگ : کنـد ی  زندگ نجاین لیاستا فیال در  بتواند که خانواده به مکک

ــد، ــدگ ســاده کن ــد،ی زن ــاوت کن ــد جــادیا تف ــم. کن ــ ه  و دوســت از نیچن
 و »نجایني  ریکارگ به «جادیا در من به کمکي  برا تنسن دان ارم،یآموزش
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. سپاسـگزارم  »نجـا ین ملت «ساخت در تعهد و شوقي  برا راسنر لورن از
ي هـا  حرف گرفتني  برا تپر جان خود راستاریو از خواهم یم نیچن هم من
  .  کنم تشکر ها آن از ساختن آهنگ و من



 

 

  مقدمه
  
 شـوند؟  ینمـ  متولـد  گونـه  نیهمـ  لزومـاً  بزرگ فروشندگان که دیدانست یم

 من، نیمعي    گذشته با. هستم نیاي    زنده اثبات من. شوند یم ساخته ها آن
 ،کانزاس در گراو لیکانس در من. بودم تجربه  کم فروش دري  ا دورهي  برا

 سکـال ی  وقتـ . شدم بزرگ تن 2،300 حدود دری  تیجمع با کوچکي  شهر
ي مرکـز  اعـصاب  ستمیـ س و مغـز ي مـار یب ک یـ 1مغـز،  ورم با بودم، اول

 بـر  زبـان  لکنت و پا کی ی افتادگ کار از با را مني  ماریب نیا. بودم درگیر
 مـن  نبـودم؛  شـد،  یمـ  انتخـاب  میتـ  در کهي  نفر نیآخر من. گذاشتي  جا

 خواسـته  مـن  از کـه  بود نیا من ترس نیتر بزرگ! شدم ینم انتخاب هرگز
 مـن  زبـان  لکنت به گریدي  ها بچه و بخوانم بلندي  صدا با السک در شود

  .بخندند
 نگـه  بـاال  را مني    هیروح و برد یم جلو به را من چه آن دوره، نیای  ط در
 تـو  «گفـت،  یمـ  من به شهیهم او. بود مشوق یک او. بود مادرم داشت، یم

 وي  بـرو  راهی  تـوان  یمـ  تـو  روز کیـ . يشـو  یم بهتر تو. يشو یم خوب
 و قیتشو قدرتي    دربارهي  اریبسي  زهایچ او از من» .یبزن حرف نرمال
  .آموختم بیترغ
 بدون و کردم یم ورزش دم،یرس رستانیدب به کهی  زمان! بود او با حق و

  .زدم یم حرف لکنت
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 گذراندم را ارتش و کالج رستان،یدب من. ماندمی  باق درونگرا یک منی  ول
 فـورت  دری  شـغل  چیه با که میافت ماهه دهي  دختر و همسر با را خودم و

 و دیـ کنی  زنـدگ یی  جـا  دیـ بخواه اگـر . کردم یمی  زندگ کلورادو در نزیکال
ی کـس  هر. دیآور یم رو فروختن به د؟یکن یم کار چه د،یابیبی  شغل دینتوان

 عنـوان  بـه ی  شـغل  مـن  نیبنابرا؛  ابدیب فروش ونیکمس دری  شغل تواند یم
 شـغل  انتخـاب ی خاصـ  ورطـ  به که کردم شروع را امالكي    فروشنده یک

  .ستین درونگرا کي یبرای مناسب
 مـن  بیترت نیبد بود، فروش آموزشی  کم داشتم ازین کهي  زیچ نینخست

 دنـور  در کـه  کـردم  نام ثبت بزرگ اریبس فروشی  رال کي ی برا درنگ یب
 کارشناسـان  و سـخنرانان ي    همـه  دوره نیـ ا. شـد  یم برگزار کلورادو در

 چـه  آن ازی  نیسـنگ  زانیم من روز، آن. داشت را زمان آن مشهور فروش
ي هـا  کیـ تکن ـــ  کـردم  افـت یدر نـامم،  یمـ  فـروش  عصری  افسردگ اکنون
 زدن ترفندي  برایی  ها حقه و ارعاب ،يکار دست بای  نیسنگ به کهی  فروش

محـور   حـول  برجـسته ي  اعتقادي  ها ستمیس نیا. بود شده باري  مشتر به
  .شد ساخته رقابت و کمبود

ی هـست  مجبـور  و اسـت  اعـداد ي  بـاز  یـک  فـروش  که شد آموخته من به
 داشـته  روز در هـا  بـه یغر از نیمعـ  تعـداد  بـا ) ناشـناس  (سردي  ها تماس
 ها آن شد، گفته من به. کنند دیخر ها آن ازی  نیمع تعداد کهی  زمان تای  باش

 تا ده ،يریبگ را بله نینخست که نیا از شیپ دیبا تو رند،یم یم یا خرند یم«
   .»یکن افتیدر نه
 کـرد،  یمـ  صحبت فروش بستني  ها کیتکني  رو بر که دهنده  آموزش کی
 را خـود  چمـدان  او کنـد،  یمـ  امتناع دیخر ازي  مشتر کی ی وقت که گفت یم
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 نیـ ا «پرسـد،  یمـ ي  مشتری  وقت. آورد یم رونیب مسواك یک و کند یباز م 
 را فـروش  قـرارداد  نیـ ا کـه ی  زمـان  تا «دهد، یم پاسخ فروشنده »ست؟یچ

  ».کنم ینم رها را شما دینکن امضا
 نیماشـ  ازی  وقتـ «: زد یمـ  حـرف ی  ذهنـ  داتیتمه تیاهمي    دربارهي  گرید

 خـود  بـا  رفـتم،  یم ها آني    خانهي  جلو دري  سو به و شدم یم ادهیپ خود
  »!دارند خود بیج در را من پول ها آن کردم، یم فکر
 چـه  درون را خـودم  مـن . کـردم  رهـا  مـار یبی  حالت با را فروشی  رال من
 قـصد  و باشـد ي  بهتـر  راه دیـ با کـردم،  یمـ  فکر من بودم؟ انداختهي  زیچ

  .کنم دایپ را آن کردم

  شد خواهد ظاهر معلم است، آماده آموز دانشی وقت
 ها معلم از زیانگ رتیح گروه یک معجزه، یک توسطیی  گو بودم، آماده من

 مـن، ي  بـرا  را هـا  تفـاوت  تمام ها آن. کردند منی  زندگ در شیدایپ به آغاز
یی نجـا ین فـروش ي  بـرا  و) شده ثبت امالك معامالت ،»گروپ« (شرکتمان
  .ساختند
 آموخـت  مـن  بـه  کـه  بـود  کیفیپاسـ  انستیتو از »سیتا لو «ها آن نینخست
 کـردن ي  زیـ ر برنامـه  دوباره به شروع و ندازمیب راه را خود ذهن چگونه

  .کنم رومندتر،ین و تر مثبت د،یجدی خودشناس به خودمی قبلی خودشناس
ی هـست  جهـان  کـه  آموختی  مهم اریبسي  ها درس من به »تربر مارشال«
 و جـاد یا تیـ موفق دیـ کل کـه  نیـ ا وی  ابیـ کم نه شده برپای  فراواني    هیپا بر

 نفر ها ونیلیم که است مسلط استاد ک ی مارشال. رقابت نه است،ي  همکار
  .است داده قرار تأثیر تحت را
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 کـردم  دعـوت  را او و کردم مالقات را نزیرابی   تون من مارشال، قیطر از
 آن در او. دهـد  آمـوزش  گـروپ ي    شـده  ثبـت  شرکت در ماي  شرکا به تا

 نینخـست  ما که گفت بعدها و ساله چهار و ستیب بود، جوان اریبس زمان
  .میبود اوي ریکارگ به در شرکت

 مـن  کهی  کس کردم مالقات را گرام توماس نیچن هم من مارشال قیطر از
 آسـپن  در خـود  نداسـتار یوي    مزرعـه  در  ارزهمبـ  عـزم  و دویـ کیآ به را

 حرکت چگونه وي  انرژي    درباره من به او عالوه به. کردی  معرف کلورادو
  .آموخت ذهنم در آن دادن
ي ا حرفه ورزشکاران با که رینظ یبی  ورزش روانشناس لوهر، مزیج دکتر

 آن در کند، یم کار) »شرکت ورزشکاران «زین و(ی  جهان مشهور کیالمپ و
 در کـه  بـودم  شـانس  خوش اریبس من و کرد یمی  زندگ کلورادو در انزم

 حالـت  یـک  در خـود  دادن قـرار ي  هـا  دیـ کل و کـردم  شرکت اوي  ها کالس
 خـواه  دهـد،  یمـ  یـاد  او کهی  اصول دارم باور من. آموختم را اوج عملکرد

 د،یباشـ یـی   اجرا رانیمـد  و برتر ورزشکاران یا برتري  ها فروشندهی  مرب
  . دارد کاربرد
 دوسـتان  ما  شد داریپد زمان نیای  ط در منی  زندگ دری  وساکیک رابرت
 ،»شـما  و پـول  «نـام  بـه ی  آموزش جلساتي  سر یک رابرت. میشدی  خوب

 احتمـاالً  رابـرت . کـرد  یمـ  برقـرار  »قدرتمنـد  دادن ارائه «و »ثروت جادیا«
. اسـت  معـروف  خود »ریفق پدر ثروتمند پدر«ي  ها نگارش و ها کتابي  برا

. آورم یمـ  یـاد  بـه  مـسلط  معلـم  یـک  عنـوان  بـه  شتریـ ب را او من هرچند،
  .افتاد اتفاق تربر مارشال قیطر از رابطه نیا دوباره،
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ــاب ــام کت ــریپ ت ــا (ت ــاب ب ــرمن ب ــ) وات ــر  در«ی یعن ــدمات برت  در ،»يخ
 میتوانست ما و بود کي ی   شماره ها نیتر پرفروش ستیل در مزیتا  وركیوین
 روز یـک  گذراندني  برا من. میاوریب رادوکلو در نزیکال فورت به را ترزیپ

ي  دربــاره او از دنیپرســ بــا) یخــصوص طــور بــه ســاعت یــک و (او بــا
 جـاد یا و میبرسـ  آن بـه  چگونه و میبرو میخواست یم کهیی  جا شرکتمان،

  .بودم شانس خوشی لیخ فروشي برا تازه کردیرو یک
. داشـتند  کتـاب  نیـ ا و ما شرکت من، بر قیعم نفوذ یک ها معلم نیاي    همه
 و نینخــست هــا نیــای ولـ  انــد بــودهي گــرید اریبـس ي هــا معلــم آن از بعـد 

 هـا  آنی زنـدگ ي   دهنده رییتغ تأثیري  برا خواهم یم من. بودند نیپرنفوذتر
  .کنم تشکر شانیا از
 فـروش  آمـوزش  یـا  فـروش  در هـا  معلـم  نیـ ا از یـک  چیه جالب، طور به

 فـروش  کـرد یرو در را ختندآمو ما به ها آن چه آن ما وجود نیا با. نبودند
 و برجـسته  جینتـا  و میگـرفت  کار به انیمشتر با کردن کار چگونه و خود
 امـالك  معامالتي    شده ثبت شرکت همکاران ،1991 سال در. میدید مثبت
 نیتـر  پربازده عنوان به 1ترند الیر معروف امالك معامالت توسط گروپ
ي همکـار  هـر  در معاملـه  حـسب  بـر  کـا یآمر در امـالك  معـامالت  شرکت
 راي  بنـد  رتبـه  آن سـال  هـر  تقریبـاً  زمـان  آن از مـا . شـد  شناخته فروش
  .میا داشته
  .رساند یم جا آن به را ما که استی ستمیسیی نجاین فروش
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  شود یم متولدیی نجاین فروش
 گـروپ  شرکت البراتوار در را خود فروشي  ها ستمیس ما ،1994 سال تا

یی نجـا ین فروشي    رشته نینخست ام زییپا آن. میبود کرده مدرك و تست
 از شیبـ  بـا . میـ داد آمـوزش  کلـورادو  امالك معامالت شیهما در را خود
 معـامالت  دار دنبالـه  آموزش کالس نیتر بزرگ نیا کننده شرکت تن 440

  .شد یم داده آموزش موقع آن تا که بود االتیا در امالك
 فـروش ي  شرکا ازی  یک رایز میگذاشتیی  نجاین فروش را رشته نیا نام ما

 کارمنـدان ) بـود ي  دی  مـ یج بـه  معـروف  کـه  (دانلـپ  میجـ  گروپ، شرکت
 حجمي  دی  میج. بودند گذاشته اوي  رو بر را نجاین مستعار نام ماي    اداره

 نظـر  بـه . داشـت یی  بـاال  مراجعات وي  مشتري  مند تیرضا و ادیز فروش
 اریبـس  ـــ  سـاده  وی  آرامـ  بـه  تـالش،  بدون را کارها نیاي    همه دیرس یم

 ازبیـشتر    را ساعت هر در درآمد نیباالتر او. داد یم انجام ــ نجاین مانند
 از رونیـ بی  زنـدگ  یـک  تـا  بـود  قـادر  و داشـت  مـا  شـرکت  دری  کـس  هر

 اریبـس  مـدل  نقـش  او میکـرد  یم احساس ما. باشد داشته امالك معامالت
  .بود ها فروشنده ازي اریبسي برای خوب
 داسـتان  گذاشـتن  انیـ م دري  ابـر  نتـون یبر هـاوارد  توسط من ،1998 در

 سـبب  بـه . شـدم  دعوت اوی  مل »پاور استار«ي    برنامه دریی  نجاین فروش
 کـردن  جـذب  به آغاز و بود شده شناختهی  مل لحاظ ازیی  نجاین فروش او

  .کردی مل امالك معامالت انیسخنگو و ارانیآموزش توجه
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 آری  سـ  «شـده  نیتضمی  مسکون متخصصان« ارانیآموزش بعد، سال دو
 گفتنـد  و فراخواندند را منی  ملک معامالت کارگزارانی  مل انجمن از 1)»سا

 اگـر  «خواسـتند،  ها آن. بودند کرده گوش را نتونیبري    مصاحبه ها ن آ که
 مـن  »آموخـت؟  دیـ خواه رایی  نجاین فروش ما به ایآ م،ییایب کلورادو به ما

 ههفـد  نیبهتـر  دادن آمـوزش ي    دربـاره  اگرچـه  کـردم،  موافقت مشتاقانه
یی نجــاین فــروش و مــن ایــآ. بــودم نگــران خــود صــنعت در اریآموزشــ

  م؟یباش ها آني استانداردها مناسب میتوانست یم
 را من روز آن انیپا در و داشتند دوست رایی  نجاین فروش ستمیس ها آن
 »اس آری  سـ  «ارشـد  اریآموزشـ  یـک  ،يفـر  والت. کردند قیتشو ستادهیا

 انجـام  جـا  نیـ ا در تو چه آن ،يلر« گفت، و آمد مني  سو به کالس از پس
 تـا  کـنم ي  همکار شما با لمیما من! دهد رییتغ را ما صنعت تواند یمي  دار

  ».میده آموزش صنعت نیا سرتاسر در رایی نجاین فروش
. شـد  داده رییـ تغ شهیـ همي  برایی  نجاین فروش و منی  زندگ گونه نیبد و

 مـن . کردنـد  شپخـ  نیسـرزم  سرتاسر در را نجاین ي  مژده او میت و والت
 به شروع من ،2007 در. کنم تشکر او ازی  کافي    اندازه به توانم ینم هرگز

 از شیبـ  ما امروز،. کردم وقت تمام طور بهیی  نجاین فروش دادن آموزش
  .میدار 2نجاین قوم دریی نجاین فروش لیالتحص فارغ 50،000
 دمـستن  را فـروش  خیتار 3»استی  انسان فروش «خود کتاب در نکیپ لیدن
 و اسـت  یافتـه  رییـ تغ ها سالی  ط در چگونه فروش کند یم انیب او. کند یم

 اساسـاً  او. اسـت  چگونـه  مـدرن  و مناسـب  فـروش  کـرد یرو یـک  امروزه
                                                      
1 Certified Residential Specialist (CRS) 
2 Ninja Nation 
3 To Sell is Human, Daniel Pink 
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 فـروش  ستمیـ س نیـ ا سالی س از شیب ما. کند یم انیب رایی  نجاین فروش
 آمــوزش جلــسات در دهــه دو از شیبــ را آن و میــا کــرده یمــ نیتمــر را
 نیـ ا در سـرانجام  اکنـون . دهـد  یم جواب که میا کرده ثابت ام. میا داده یم

ی زنـدگ  و تجـارت یی  نجـا ین فـروش  میدواریام ما. است شده مستند کتاب
  !ببخشد بهبود را شما

  
  یاصلي نجاین یک ازی ادداشتی

 70 تـا  1960ي    دهـه  دری  کـوچک  شـهر  در کلـورادو ی  غربـ  جنوب در من
 در مـن . نداشـت  شوهر و داشت شغل سه فرزند، سه مادرم. شدم بزرگ
 در مـا . کـنم  کسب حالت نیبهتر دري  مرز لب جینتا کردم یم تقال مدرسه
 چهـارده  کـه ی  هنگام. میکرد مکان نقل کلورادو در نزیکال فورت به 1974
 شـغل  تنهـا  گفتنـد  مـن  رسـتان یدب مشاور. کرد ازدواج مادرم بودم ساله

 بـه  او. بـود ي  ارد مزرعه وي  کشاورز در مني    ندهیآ رشد قابل و مناسب
 بـر  مهـم ي    مـه یب شـرکت  یک. بود خواهد پول دادن هدر دانشگاه گفت من

 فـروش ي  برایی  توانا چیه که گفت من به زین خود استاندارد تست اساس
  .ندادند من به مصاحبه کی یحت ها آن. ندارمي زیچ
 معـامالت  تجـارت  در مـاه  هـشت  حـدود  در مـن : 1985 تـا  جلو به عیسر

 منـصب ي  بـرا  من. دادم یم انجام خوب کار تازه عنوان به و ام بوده امالك
 شـرکت . بـودم  شده دعوت گروپ شرکت در مصاحبه به فروش کارگزار
 مـن  و بـود  نزیکـال  فـورت  امـالك  معـامالت  صـنعت  دری  روگاهین گروپ

 او بـا  روز آن کهي  مرد. است نیبهتر جا آن در کردن کار فقط دانستم یم
 دهیشن او ازي  ادیزي  زهایچ موقع آن تا من. بود کندالي  لر کردم مالقات
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