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	البیعي؟ السلوك على ائمق أداءمتابعة  نظامكیف نطبق ام علم؟ المبیعات فن  إدارةھل 
	

 .محترف/محترفة البیع عباره عن النتائج المالیة فقط أداءیخطئ الكثیر من مدیري المبیعات في اعتبار ان 
 حلمو لكنھ  (Quota/Target) طوال الوقت الشك انھ شعور جمیل ان یكون لدیك فریق بیع یحقق نتائجھ و ارقامھ

 .باالستدامةال یتسم نظري 
یق النتائج اال بدوام تحق تسمحال و التشریعیةو  االجتماعیةو  سوقیةالو  االقتصادیةتتأثر بالعوامل  الیوم السوقیةالظروف  

تتطور  التي	 practices	bestالممارسات  أفضل اتباعو  األفضلعلى الوجھ اقسام المبیعات  إدارةبالقیام بواجبات 
 في عالمنا. الحادثةلتواكب التغیرات لوقت طوال ا

 
ما فیھا  ترىحیث ، للسیارة یةالخلفالنظر في المرآه یشبھ متأخرة لما حدث بالفعل و رؤیةمن عدمھ یمثل  األرقامتحقیق 

لنا  نقود فریقنا و نحقق النتائج التي وضعھالعمل اذاً و كیف ا ما و لم یعد من الممكن تغییره. من انشطھ بیعیھبالفعل  حدث
 و مدیرونا المباشرون؟ اإلدارةمجلس 

 
	or	Key الحرجةاو  الرئیسیةمل النجاح ھو عواعلى مصطلح نسمعھ كثیراً وال ننتبھ الیھ، و البدایةفي ا نتفق دعون

Critical	success	factors الى الصواب ھو أقرب. من التعریفات التي اظنھا: 
 السوق یحددھا التي( التجاریة الممارسات أو ، طةاألنش أو ، الوظائف مجموعھ من	ھو  KSF الرئیسي النجاح عامل"  

 مسةخ إلى ثالثةتكون في العموم  الرئیسیة النجاح عوامل. العمیل/  الشركة لعالقة) العمالء یراھا وكما ،الشركة ولیس
 " رؤیتھا لتحقیق ،او القسم الشركة علیھا تركز مجاالت

 
. ھالبیعیاھدافنا والتي سنضعھا امامنا لتحقیق رؤیتنا  الرئیسیةاو عوامل النجاح  KSFفي المقام االول تحدید  اذن نحتاج

االقتصادي  الركود یتعامل مع حقیقةالشرق االوسطي ویتناسب مع ظروف السوق المصري و	 KSFعلى الً النأخذ مث
 (انخفاض سعر البترول في الخلیج و االقتصادیةو )اإلقلیمیةو النزاعات  ربيع(الربیع ال السیاسیةالناتج من العوامل 

 . اقفال آالف المصانع)في مصر و السیاحة إیراداتتقلص 
 اجتذابھو  KSF’s حد اللتالي یكون أباو في حاالت الركود االقتصادي یمیل العمالء الحالیون الى تقلیل مشتریاتھم

الى تحویلھا للبائع نا ان نعمل مع ابیعیھ یمكنالى سلوكیات 	 KSFفال عقود جدیده، كیف نترجم ھذا الو اقعمالء جدد 
عمالء  اجتذابھو (السابق ذكره  KSF األساسیةوامل النجاح علمتثال االھدف  النھایةھام یقوم بھا لینتج في انشطھ و م

 .المرجوة المالیةھو تحقیق النتائج و الشركةلعملنا في  األساسي و تحقیق الھدف )  فال عقود جدیدهو اقجدد 
 	

 اضرالح في بھا امالتي یجب علیھ/علیھا القی األشیاءماھي السلوكیات التي نحتاجھا من البائع في ھذه الحالھ؟ او ماھي 
و  KPI’s أداءالتي یمكن ان تتحول الى مؤشرات  ؟ فیما یلي عینھ من ھذه السلوكیاتالمستقبل على تؤثر أن یمكن والتي

	:CRM	salesال  أنظمةالتي یمكن متابعتھا من خالل 
	
	calls	Prospectingالبحث عن عمالء جدد  مكالمات من المزید -
	calls	prospecting	Betterتحسین نوعیة العمالء المحتملین و تأھیل فرصھم البیعیھ  -
 appointments	more	to	Going الحصول على مواعید مع عمالء جدد  -
	proposals	quality	higher	More الجودة عالیة العروض من المزیدتقدیم  -
حضور دورات تدریبیھ في المجاالت التي تحتاج تحسین لالداء، فالبعض لدیھ مشاكل في االقفال و اآلخر في عالقتھ  -

		 مع العمالء، الخ
	
 بل النتائج على فقط ركزت أال یجب  األداءھي اداه لتحسین  بل ، یحققھا ال من معاقبة KPI	 ات االداءبمؤشر یُقصد ال
و ما نرمي الیھ ھو قیاس المكاسب و  (كما قلنا، النتائج ھي حدث ماضي ال یمكن تغییره) السلوكیات على أیًضا ركزت

 . Coachingالبائعین من خالل التدریب و التوجیھ  أداءو استخدام ما نصل الیھ لتحسین  األداءالثغرات في 
	
 مؤشرات KPI’s 4-3 ب عوامل نجاح رئیسیھ و تربط كل منھا  KSF 4 إلى 3ان تحدد من  اقسام البیع إدارة تحتاج انن
 على الجمیع  الفائدةو تعم المبیعات علماً  إدارةتصبح  الحالةالبیعي. في ھذه  السلوك على تركز رئیسیة أداء
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