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 فریق البیع الى أ ، ب ، جأفراد دلیل مختصر لكیفیة تصنیف 
 

Brief Method to classify your Sales Team to A, B, and C Players  
 

 
 مقدمھ

 
من اساسیات رفع كفاءة فریق البیع ان نصنف الفریق حسب مستوى الكفاءات المطلوبھ لمزاولة مھنة البیع. كنا في وقت 

. الیوم، سنقوم CPSAسابق بتطویر جدول شامل لكل الكفاءات المطلوبھ حسب معیار الجمعیھ الكندیھ لمحترفي البیع 
یق عن طریق االجابھ على عدة اسئلھ او مالحظة ما یقوم بھ البیع طریقھ مختصره یمكنكم بھا تصنیف العبي الفر بإدراج

و ھو ما نشرحھ بالتفصیل في  Coachingخالل عملیة البیع (االمر الذي ال یتم اال في حالة القیام بال تدریب المیداني 
 .Effective Sales Leadership)دورات "االداره الفعالھ لفرق البیع" او 

 
 تعریف المصطلحات

 
 المصطلح التعریف

لدیھ القدره على التقاط التلمیحات اللفظیة ممن یخاطبھ عن طریق تكرار ما  •
یسمعھ منھ بین الحین و اآلخر . یستطیع إقامة حوار مع نوعیات صعبھ من 

راً. المتحدث كثی ال یقاطعالمتحدثین (مثل من یمانع في التصریح برأیھ). 
العمالء و األقران و الرؤساء  أحادیثلدیھ القدره على االنصات الى 

 والمرؤوسین و تكوین بصیره (نظره عمیقھ مفیده) من احادیثھم

 االستماع الفعال 

لدیھ القدره على الوصول الى مرحلة االقفال (بعد إتمام المراحل السابقة    •
لھا بنجاح) و ذلك بخلق األسباب التي تدفع العمیل الى قبول االقفال و 

 اصدار امر الشراء
 اقفال الفرصھ البیعیھ 

السیطره على ردود األفعال و بالذات مع ضغوط الوقت. القدره على  تمییز   •
األھداف و االلتزامات المتضاربھ و بالتالي اتخاذ القرار الحكیم. القدره على 

 الحكم على الشخصیات التي یتعامل معھا و قراءة الموقف مع عمالئھ
 الحكم على األمور و اتخاذ القرار

التركیز على المبدأ او السیاق و الترحیب بمفاھیم و أفكار جدیده مما یساعد  •
القدره على الفصل بین  على بناء تكتیكات بیعیھ جدیده و تطبیقھا بنجاح

 األشخاص و المفاھیم/األفكار

التي تتحقق من ورائھا و بالتالي اعداد  یستطیع تقییم المخاطر و المكاسب •
 القدره على التعامل مع المخاطر خطط مدروسھ لتفادي المخاطر او التعامل معھا عند وقوعھا 

القدره على بناء جسور التواصل مع فرق العمل ، عدم الممانعھ بأن یُنسب  •
 فضل العمل الذي قام بھ الى اآلخرین . یقدم مساھمات بالوقت و المجھود

(دون تحفظ) لنجاح مشاریع الفریق وبالتالي تنعكس ھذه الروح على 
 اآلخرین في فرق البیع 

 اللعب مع الفریق 

یعتبر النجاح ھو الدافع األكبر، متحمس و یتمیز بروح عالیھ ال تنھزم. دائم  •
 الشغف البحث عن المعلومات و ال یتورع في مشاركتھا مع العمالء 

من خالل االستكشاف (ال  الجذري للمشكلھالقدره على تحدید السبب  •
. التركیز و قضاء الكثیر من الوقت على مشاكل العمالء قبل التحقیق)
 یھ وابداعالبحث عن طرق مبتكره  عن ما سیفعلھ المنتج او الخدمھ.  الحدیث

 لحل المشاكل

 حل المشاكل



استبصاریھ عن التحدیات التي تقابلھ و  اشراك العمیل المحتمل في رؤیھ •
مقارنتھا بقصص نجاح (مدعومھ بمقاییس كمیھ مثل توفیر الوقت او 

المساحھ او األموال).  انتاج خطھ عملیھ یقتنع بھا العمیل لكونھا تركز على 
 مشاكلھ اكثر من التركیز على المنتجات او الخدمات التي یبیعھا البائع.

 بناء خطة عمل تفاعلیھ

ھو قدرة األفراد على التعرف  حسب تعریف ویكیبیدیا: الذكاء العاطفي  •
على مشاعرھم الخاصة ، ومشاعر اآلخرین ، للتمییز بین المشاعر المختلفة 

وتمییزھا بشكل مناسب ، واستخدام المعلومات العاطفیة لتوجیھ التفكیر 
 ھدفوالسلوك ، وإدارة و / أو ضبط العواطف للتكیف البیئات أو تحقیق 

 واحد .

الذكاء العاطفي (الفطنھ العاطفیھ 
 او الفراسھ)

 
 
  



 خاص بكیفیة تقییم البائعین من الفئھ "أ"الالجدول األول 
 

 البائعین من الفئھ "أ" 
A Players المصطلح 

 الفور على معھا ویتفاعل طبیعي بشكل فظیةللا  التلمیحات یلتقط •
ً  تفاعالً  یظھر  •  للحوار الطبیعي التدفق في ایجابیا
 المترددین المتكلمین في حدیثھ مع للتنفیذ قابلة فكرة صیاغة یستطیع  •
 أبدًا یقاطع ال  •
 شفھیة تفاعالت تمثل والمرؤوسین ، والمرؤوسین ، األقران مع  محادثات جمیع  •

 (دون دردشھ زائده او تضییع وقت)  منتجة
 ما یقولھ المتحدث بدقھ تكرار ویمكنھ شدید باھتمام یستمع  •

 االستماع الفعال

 (قرب االقفال) البیعیھ الحملھ من األخیر النصف في االداء متمیز •
 البیعیھ الحملة من األخیر الثلث إلى تصل التي للصفقات  اقفال معدل أفضل لدیھ  •
االقتصادي او من لدیھ المیزانیھ  للمشتري " صعبة" أسئلة طرح من  خوف لدیھ لیس  •

 و الموافقھ على الصرف   
الموافقات المطلوبھ عند  عملیات خالل من الصفقات انھاء  على قادر  •

 للمشتري المعلومات تكنولوجیا / المالیة / القانونیة العمیل 
 القرار التخاذ المشتري تدفع مقنعة أحداث الى التنبیھ على قادر  •
 "المتوقعة غیر" التطورات بسبب  األخیره المراحل في تأخیر منھ یحدث ال  •

 الفرصھ البیعیھاقفال 

 اخرى ضغوط اي او الوقت ضغط تحت ینزعج ال •
 القیم على بناءً  القرارات واتخاذ المتضاربة وااللتزامات األھداف تقییم على قادر •

 األساسیة
 الحكیمھ و الصادقھ المشورة یوفر  •
 بدقة العمیل اوضاع قراءة دائما یستطیع  •
  علیھا الحكم و الشخصیات تقییم قادر على  •

الحكم على األمور و اتخاذ 
 القرار

 بسیطة حقائق أو تعلیمات إلى الحاجة من بدال مجرد بشكل التفكیر في بالراحھ یشعر  •
 الجدیدة والنظریات واألفكار المفاھیم وأھمیة قیمة على بسرعة یتعرف  •
 جدیدة طریقة أو جدید مفھوم من نشأت جدیدة تقنیات أو أسالیب باستمرار یطور  •

 االمور (تغیرات اقتصادیھ او سیاسیھ او اجتماعیھ، الخ) إلى للنظر
 واإلمكانیات المشاكل تصور في العمالء و األقران یقود  •
 البیع تكتیكات في تطبیقھا یمكن التي الجدیدة األفكار من مستمر تدفق ینتج  •

القدره على الفصل بین 
األشخاص و 
 المفاھیم/األفكار

  



  المخاطر عالیة و مثمره أنشطھ في االنخراط في العالیة والكفاءة بالراحة یشعر •
 احد من مساعده دون نتائج انجاز الضروره عند یستطیع و مستقل  •
  وإیجابیة او سلبیھ  المحتملة العواقب فھم مع المخاطر مع التعامل یستطیع  •
  اثر لتخفیف استراتیجیة ویضع الخطرة البیع لمواقف المحتملة العواقب یستكشف  •

 اإلجراء اتخاذ قبل المخاطر

القدره على التعامل مع 
 المخاطر

  مختلفھ إدارات و اقسام مع مؤسستھ داخل التواصل جسور بناء على القدره لدیھ •
  اآلخرین الى بھ قام الذي العمل فضل یُنسب بأن یمانع ال •
  شركتھ بھا تقوم التي للمبادرات فعالھ مساھمات یقدم  •
 منھ یطلب ان قبل و  تحفظ دون  الممارسات أفضل عن یعرفھ افیم اقرانھ  یشارك •

 ذلك

 اللعب مع الفریق

ً  تحركھ و ، الطاقھ من عالي مستوى لدیھ •  النجاح في الرغبھ دائما
ً  یظھر  • ً  حماسا ً  و ملحوظا  لوظیفتھ أدائھ في عالیھ روحا
  السوق في مكانھا و بشركتھ الشغف اقرانھ عنھ یعرف  •
 من الكثیر بھا القرار اتخاذ في تساعدھم مواداً  الحالیین و المحتملین لعمالئھ یقدم  •

   حلھا  كیفیة و اقرانھم مشاكل و مشاكلھم معرفة و االستبصار

 الشغف

 كذلك للعمالء، االستراتیجیة األھداف تحقیق تعیق التي المشاكل تحدید على قادر    •
  الحالي الوضع تحدي على العمالء حث على القدره لھ

      اإلداري المستوى على لعرضھا صیاغتھا و المشكلھ فھم على القدرة لدیھ •
 العواقب في التفكیر الى دفعھ  و  علیھ لعرضھا ) علیا اداره او وسطى اداره(

 خدماتھ و منتجاتھ تقدیم فیھ  یستطیع مستقبلي وضع الى الواقع تغییر و المحتملھ
 و مھمھ صوره في الحالي او المحتمل العمیل یواجھ الذي التحدي صیاغة یستطیع •

  العمیل على سیئھ عواقب لھ أساسي تحدي كأنھ

 حل المشاكل

 توفیره، سیتم الذي المالي غلالمب) كمیھ بطریقھ للعمیل العملیھ الفائده تقییم یمكنھ •
  (الخ انتاجھا، یمكن التي االضافیھ الكمیات ،  باالیام الضائع المجھود

 المستوى مع تتناسب صوره من بأكثر العمیل یواجھ الذي التحدي صیاغة یمكنھ  •
 یخاطبھ الذي اإلداري و الفني

 و قصیره و سھلھ بعبارات القرار التخاذ العمیل یدفع الذي السبب تلخیص یمكنھ •
  واضحھ

 بناء خطة عمل تفاعلیھ

 لھا یبیع التي المؤسسات داخل الكثیرون بھ یثق •
 لكن  بذكاء و  شيء یخفي ال و مباشره بطریقھ یتحدث و صادق •
 ومفیدة مناسبة بطریقة تجمیل دون الحقیقة یقدم   •
 یعرفھ ما یفشي ال و السریھ المعلومات على یحافظ   •
 باألخطاء یعترف   •
 شخصیة مكاسب لتحقیق   المواقف یحرف ال •
 المواقف مع التعامل یستطیع بالتالي و فیھا الموثوق المعلومات و الحقائق تحركھ  •

  توتر دون الحرجھ

الذكاء العاطفي (الفطنھ 
 العاطفیھ او الفراسھ)

 
 

  



 "بخاص بكیفیة تقییم البائعین من الفئھ "ال الثانيالجدول 
 

" بالبائعین من الفئھ "  
B Players المصطلح 

 یلتقط التلمیحات اللفظیة ویتفاعل معھا  •
 یمكنھ ان یتفاعل ایجابیاً في التدفق الطبیعي للحوار   •
 یستطیع في بعض األحیان صیاغة فكرة قابلة للتنفیذ من المتكلمین المترددین •
 یقاطع المتحدث في بعض األحیان •
 بعض محادثاتھ  مع األقران ، والمرؤوسین ، والمرؤوسین تمثل تفاعالت شفھیة منتجة •

 االستماع الفعال

 ید في النصف األخیر من الحملھ البیعیھلدیھ سجل ج  •
 لدیھ  معدل جید في اقفال  للصفقات التي تصل إلى الثلث األخیر من الحملة البیعیھ •
 یستطیع طرح أسئلة "صعبة" للمشتري االقتصادي (من لدیھ المیزانیھ) •
ال یتردد عندما یطلب منھ ان یتابع الصفقات من خالل عملیات الموافقة القانونیة /  •

 المالیة / تكنولوجیا المعلومات للمشتري
 لیس من الصعب علیھ التفكیر في أحداث مقنعة تدفع المشتري التخاذ القرار •
 بسبب التطورات "غیر المتوقعة"تأخیر في المراحل األخیره  یحدث منھ (في النادر) •

 اقفال الفرصھ البیعیھ

 ال  یظھر قلقاً واضحاً تحت ضغط الوقت او اي ضغوط اخرى •
لیس من  الصعب علیھ تقییم األھداف وااللتزامات المتضاربة واتخاذ القرارات بناًء  •

 على القیم األساسیة
 یمكنھ التعلیق على االحداث بناء على معلومات مؤكده یجمعھا بنفسھ •
 یستطیع  قراءة اوضاع العمیل بدقة •
 دهمن الدقھ و الجوعلیھا بدرجات متفاوتھ یستطیع تقییم الشخصیات و الحكم  •

الحكم على األمور و 
 اتخاذ القرار

 یفضل الحلول العملیھ و المجَربھ من قبل •
یستطیع التعرف  على قیمة وأھمیة المفاھیم واألفكار والنظریات الجدیدة بمساعدة  •

 مدیره
یطور في بعض االحیان أسالیب أو تقنیات جدیدة نشأت من مفھوم جدید أو طریقة  •

 جدیدة للنظر إلى األشیاء
 قام في السابق  بتصور  إمكانیات متوفره لحل المشاكل •

القدره على الفصل بین 
األشخاص و 
 المفاھیم/األفكار

  



 یمكنھ ان ینخرط في أنشطھ مثمره و عالیة المخاطر  •
 عند الضروره فقط، یمكنھ انجاز نتائج دون مساعده من احد  •
 یستطیع التعامل مع المخاطر بطریقھ متدرجھ   •
 یستطیع استكشاف العواقب المحتملة لمواقف البیع الخطرة  •

القدره على التعامل مع 
 المخاطر

لدیھ القدره على بناء جسور التواصل داخل المؤسسھ مع اقسام و إدارات  •
 مختلفھ 

 ال یمانع بأن یُنسب فضل العمل الذي قام بھ الى اآلخرین  •
 یقدم مساھمات فعالھ للمبادرات التي تقوم بھا شركتھ    •
 ال یتفاخر بإنجازاتھ امام زمالئھ اآلخرین •
یشارك  اقرانھ فیما یعرفھ عن أفضل الممارسات  األقران دون تحفظ  و قبل  •

 ان یطلب منھ ذلك

 اللعب مع الفریق

 لدیھ تحفیز ذاتي و طاقھ جیده و یعمل بجدیھ •
 روحاً عالیھ في أدائھ لوظیفتھ یظھر حماساً  و  •
 یعرف عنھ اقرانھ بأنھ داعم لشركتھ و مكانھا في السوق   •
 یقدم لعمالئھ المحتملین و الحالیین مواداً تساعدھم في اتخاذ القرار   •

 الشغف

 یستطیع تحدید مشكلة ما و ربطھا باألھداف العملیھ لعمالئھ •
یستطیع دائماً ان یناقش مشاكالً حدثت عند عمالء آخرین او في الصناعھ التي  •

  یشتغل فیھا عمیلھ و یربطھا بالموقف البیع
 حل المشاكل

یستطیع عرض منتجاتھ لعمالئھ من منظور التوفیر (المال او الوقت او  •
 المجھود) 

یستطیع صیاغة الرسالھ البیعیھ بما یتناسب مع صناع القرار (التكلفھ مع  •
 االداره المالیھ و األداء مع االداره التشغیلیھ، الخ)

 یستطیع تبیان الفرق بینھ و بین منافسیھ عند صیاغة الرسالھ البیعیھ  •

 بناء خطة عمل تفاعلیھ

 بعدم الراحھال یفاجئ الناس في أوقات غیر مناسبھ الى حد شعورھم  •
 نفسھ في المحادثات الى درجة غیر مریحھ للطرف اآلخر  ضال یفر •
 تحركھ الحقائق و المعلومات الموثوق فیھا    •

الذكاء العاطفي (الفطنھ 
 العاطفیھ او الفراسھ)

 
 
 

  



 الجدول الثالث الخاص بكیفیة تقییم البائعین من الفئھ "ج"
 

 البائعین من الفئھ "ج"
C Players المصطلح 

 مالحظة التلمیحات اللفظیھ في حدیثھ مع العمیلفي بعض األحیان یخطئ  •
 الحدیث مع من یخاطبھم  ال یستخدم بشكل روتیني تقنیات تكرار •
 ال یلتقط ما یساعده على فھم ما یجب عملھ مع العمیل من المره األولى •
 معروف بمقاطعة حدیث العمیل  •
 التفاعل اللفظي غیر المنتج مع األقران ، الرؤساء ، و / أو المرؤوسینب معروف •

 (الدردشھ)

 االستماع الفعال

للصفقات التي تصل إلى الثلث    Closing Rateلدیھ معدل اقفال صفقات منخفض   •
 مدیر المبیعات مباشرة یشرف علیھابخالف تلك التي  الدوره البیعیھمن األخیر 

(مثل : ما ھي میزانیتكم لھذا  مشتري االقتصاديعلى الالصعبة  خجل من طرح األسئلةی •
 المشروع)

ة / عملیات الموافقة القانونیة / المالیإیقاف فرص بیعیھ عمل علیھا بسبب عدم قراءتھ لتم  •
 أصحاب المصلحة للمشتري

 بوجوب الشراء المشتريھ خلق حالھ من الضروره تقنع ال یمكن •
 خسارتھاأو  الفرصالقدرة دائًما على توضیح سبب توقف  لیس لدیھ •

 اقفال الفرصھ البیعیھ

 یقل اداؤه عندما یعمل تحت ضغط •
 یواجھ صعوبة في تحدید أولویات األھداف وااللتزامات المتضاربة •
 فكرة مفیدةبفي بعض األحیان  یأتيأن  ھیمكن •
 العمیل بدقة لحالة ءتھال یمكن دائًما االعتماد على قرا •
على إنجاز المھام ؛  األشخاص الذین یعرفھم داخل العمیلغالبًا ما یثق كثیًرا في قدرة  •

 صناع القراربالضروره من لیسوا من یقضي وقتا مع 

الحكم على األمور و 
 اتخاذ القرار

 لیطبقھا یحتاج إلى تعلیمات أساسیة  •
 الجدیدةلدیھ مشكلة في فھم قیمة وأھمیة المفاھیم واألفكار والنظریات  •
من تطویر أسالیب أو تقنیات جدیدة نشأت من مفھوم جدید أو طریقة جدیدة  دال یستفی •

 للنظر إلى األشیاء

القدره على الفصل 
بین األشخاص و 
 المفاھیم/األفكار

 ، یؤثر السالمھعالیة المخاطرات في نشاطال یحب االنخراط   •
 ال یتصرف  منفرداً عندما ال یجد من یساعده •
 اثناء عملیة البیع مخاطرة محسوبة في العادة علن یأخذ  •

القدره على التعامل مع 
 المخاطر

 شركتھ و مع األقسام األخرىداخل  التواصل عتمد على اآلخرین لبناء جسوری •
 لیس لدیھ مشكلة في ان ینسب نجاحاً معیناً الیھ رغم ان مساھمتھ فیھ قد تكون محدوده •
 للمبادرات التي تقوم بھا الشركات محدود الفھم و التقدیر •
 یتمیز بالنقد البناء لآلخرینال  •
 أفضل الممارسات زمالئھ في معرفة شارك یال  •

 اللعب مع الفریق

 یقیس األداء حسب وقتھ ولیس بالنتائج •
 حماسھ وأداؤه عشوائیین و ال یمكن التنبؤ بھما •
 ال یتسم بالحماس الظاھر •
القیمھ المضافھ و المتفرده للمنتج  یوضحال العمالء المحتملین والعمالء عند تواصلھ مع  •

 او الخدمھ و كذلك سبب التعجل في اتخاذ قرار الشراء

 الشغف

 المنتجات وخصائصھا یفھم جیداً ما تقوم •
في المنتج او الخدمھ و بالتالي یقع تحت  یستطیع شرح القیمھ المضافھ او نقاط القوهال  •

 ضغط تخفیض السعر دائماً 
فھم المشكلھ العملیھ التي یواجھھا العمیل و كیفیة ربط ما یبیعھ من منتج  صعوبھیواجھ  •

 او خدمھ بھذه المشكلھ 

 حل المشاكل



 یعتمد دائماً على التفوق السعري (الخصومات العالیھ مقارنةً بالمنافسین) •
على العمیل العمل سویاً لبناء خطھ لتأمین احتیاجاتھ تعتمد على األسباب  ضال یعر •

 العملیھ للقیام بالشراء، لكن یقتصر دوره على تقدیم أسعار فقط.
 بناء خطة عمل تفاعلیھ

 بقدرتھ على بیع ما یساعد العمیل على تحقیق أھدافھ العملیھ  غیر موثوق  •
 ال یتخذ موقفاً واضحاً في تنبؤاتھ البیعیھ و بالتالي لدیھ معدل دقھ منخفض  •
 في بعض األحیانفیھ شیئ من الالمبااله یعامل اآلخرین بشكل  •
 بالثقھ  يال یوح •
 یستطیع تحقیقھاوعودًا أو ال  یعد •
 یسبب مشاكل لآلخرینمتابعة ما یقوم بھ مما یفتقر إلى  •

الذكاء العاطفي (الفطنھ 
 العاطفیھ او الفراسھ)

 
في النھایھ أتمنى ان تكون الماده العلمیھ التي تطلبونھا مساعداً لرفع أداء و كفاءة اقسام البیع في شركاتكم، بدءاً بالقوى 

 البشریھ.
غناء محققھ و البد االست معرفة كفاءة فریق البیع لھا أثر مباشر على الربحیھ، فأعضاء الفریق من نوعیة "ج" ھم خساره

 بالبیع لھا ال عالقةعنھم اما بفصلھم او البحث لھم عن أماكن أخرى في الشركھ لالستفاده من خبراتھم األخرى التي 
 

  ٢٠١٨ القاھره أكتوبرأشرف عثمان، 
 


