
Table	of	Contents	

	2	...................................................................	االیرادات بزیادة وعالقتھا البیع لمحترفي الشخصیة السمات
	3	.....................................................................................................................	)العامة السمات( القناص

	3	...................................................................................	Challenger تحديالم القناصین لبعض الفرعیھ السمھ
	3	..................................................................................................................	)العامة الصفات( المزارع -

	3	.......................................................................................	”المشكالت حالل“ المزارعین لبعض الفرعیھ السمھ
	3	..........................................................................................	"العالقات باني" المزارعین لبعض رعیھالف السمھ

	4	..............................................................................	بائع أي في تواجدھا الواجب الھامھ الثالثة السمات
	4	.................................................................................................	):القناصین في عالیة( اإلنجاز إلى الحاجة

	4	..............................................................................................	)المزارعین و القناصین في عالیة( التنافسیة
	5	...................................................................	)القناصین في جداً  عالیة و المزارعین في عالیة( والمثابرة التفاؤل

	5	...................................................................	للبائع العامھ الشخصیھ لتحدید القیاسیھ االختبارات استخدام
	
 	



 عالقتھا بزیادة االیراداتو البیع محترفيل الشخصیةالسمات 
 

ان القى التقدیر المناسب  أتمنىو لالصدقاء و المتدربین و كنت  	LinkedInابدأ بالشكر الجزیل لكل من یتابعني على 
 للوقت و المجھود الذي انفقھما في اعداد الماده العلمیھ التي اعلم انھا فریدة من نوعھا في الشرق االوسط.

 و بینت كیفیة القیام بذلك. Recommendationالحقیقھ انني طلبت اكثر من مره ان یقوم من یقرأ المقاالت بعمل 
على  و لكنكم انكم مشغولون للغایھ لدرجة طلب نسخھ من ماده علمیھ مفیدهن لیس كل ما یتمنى المرء یدركھ ولكن یبدو ا
 او اسوأھا انكم تتقاعسون عن بذل دقیقتین إلظھار تقدیركم لي.نھا وض ال تقرأواحسن الفر

 
آالف  مرغالمكتوبھ  	Recommendationsثمانیة بال  و سعدتفي جمیع الحاالت أنا اكتب ما أكتب إلفادة الجمیع 

 یصبح  اآلخرین في ممتاز ھو ما یجعل فھو ؛رائع شيء ھو التقدیر" ولتیر ڤ، و اذكر بقول الفیلسوف الفرنسي القراءات 
ً  منا جزء  " جمیعا

 
 مقال الیوم ببعض االسئلھ:دعونا نبدأ 

 
	marketsاو أسواق و صناعات  territory في اي مناطق بیعیھفي أدائھم المبیعات  محترفوھل یتساوى  •

and	industries  ؟	
	الیھ ؟ الموكلةیتساوى أداء البائع في أي ظروف خاصھ بالعمالء او بمناطق البیع ھل  •
	ھل ھناك عوامل في شخصیة البائع تجعلھ یبدع مع شریحھ من العالء و یقل اداؤه مع عمالء آخرین؟ •
 ما الفرق بین مھنة البیع و غیرھا ؟ ما الذي یجعلنا نفرد مقاالً بأكملھ على مھنة البیع؟  •

 
لنبدأ اإلجابة دعونا نعود بالوراء الى الجھود المبذولة واألبحاث العدیدة في ھذا مجال السلوك البشري وعالقتھ  بالوظائف 

 سأرجع الى اشھر المؤشرات المستخدمة في ھذا المجال و المذكوره في الفقره التالیھ لویكیبیدیا:التي یشغلھا الناس. 
 

 ھو -Myers	Indicator	Types	–Briggs	MBT لألنواع بریغز مایرز ربمؤش یعرف ما أو بریغز مایرز تصنیف
 تم وقد نھ،م واشتقاقھا اإلختبارات من عدد تطویر تم دقة، اإلختبارات أكثر من یعد البشریة، الشخصیات لتصنیف اختبار

 على ینمعتمد الثانیة العالمیة الحرب فترة خالل مایرز، بریغز إیزابیل وابنتھا بریغز، كوك كاثرین قبل من تطویره
 یھ،عل التحسینات إدخال وتم االختبار تطور. النفسیة األنماط كتابھ في م1910 سنة في نشرھا والتي یونغ كارل نظریات

 .م1962 سنة في منھ نسخة أول نشر تم حتى
 

 كل منھا على السلوك و ضده : یستخدم ھذا المؤشر صفات سلوكیھ لدى االنسان و یقسمھا الى أربعة اقسام، یحتي
 

	منفتح او منطويطریقة تعامل الشخص مع العالم الخارجي؛ فیكون اما  .1
	حسي او حدسيمصدر التعلیم المفضل للشخص؛ فیكون اما  .2
	العقل ام الشعورطریقة اتخاذه للقرار، ھل ھو  .3
	مرن و متساھل، ھل ھو صارم و حازم ام وتعاملھ معھا للحیاةنظرتھ  .4

 
بالمھن التي نتخیل انھم من ثم یمكننا ربطھم  نوع من السلوك الشخصي و ١٦نصل الى باستخدام الثمانیة انواع یمكننا ان 

 . سیبدعون فیھا
على الكثیر من الوظائف، اال انھ من العدل و االنصاف ان نولي وظیفة البیع وینطبق فیما یبدو ان ھذا الكالم منطقیاً 

 خسارةالو كذلك الذي یتعرض الیھ البائع  المتكررونھا تختلف عن غیرھا في عوامل عدیده مثل الرفض اھتماماً خاصاً لك
 .األخرىمنى بھا بین الحین و اآلخر و ھو ما یختلف عن العدید من المھن التي یُ 

 
ال نعتمد على سیرةٍ ذاتیھ مكتوبھ بعنایھ او بقصص عن لبائعین ویجب ان نطبق معاییر خاصھ عند تعیین الھذا السبب 

 ال یعلم احد كیف تحققت و ما دوره فیھا. ھائلةكونھ حقق مبیعاٍت 
 
 
 
 



رى بالدخول الى عالم البیع و التسویق و ن، نبدأ اآلن العامة المعرفةبغرض  فیا سبق اإلنسانيالسلوك  أنواعبعد ان ذكرنا 
االنواع المختلفھ من الشخصیات البائعین و التي تنقسم في المستوى األعلى الى ما یسمى بالقناص و المزارع. الشك انكم 

یبذر ثم  ضاألریحرث شعرتم من التسمیھ بالفرق بین المھنتین. فالقناص یتسم بصفات شخصیھ تختلف تماماً عن من 
رغم االختالف بین الشخصیتین اال ان كلیھما یشتركان في ثالثة سمات اساسیھ في و یتوالھا بالعنایھ حتى تثمر. ر البذو

 شخصیة أي بائع، و ھي:
 

	achievement	for	Need اإلنجاز إلى الحاجة .1
	Competitiveness  التنافسیةب الشعور الدائم  .2
		Persistence	and	Optimism	التفاؤل/  المثابرة .3

	
یعد امراً مھماً یصل الى عدم اعتبار الشخص لوظیفة البائع، و سنریكم في ھذا المقال كیفیة  الثالثةغیاب ھذه السمات 	

	.الثالثةقیاس ھذه السمات 
 :و المزارع و نتطرق الى السمات الفرعیھ لكلیھما نلخص السمات الشخصیھ للقناص التألیھي االسطر ف
	

	)العامة السمات( القناص
	العالي العاطفي تحكمال •
	و النظره االیجابیھ التفاؤل •
	Tasking	Multiلى القیام بمھام متعدده في نفس الوقت القدره ع •
	الذات تحفیز القدره على •
	المضافھ الى العمیل القیمة إیصال القدره على •
	Holders	Stake المتعددین المصلحة أصحابالعالقھ مع  إدارةاجادة التعامل  •
	و عدم اجادة العمل في فریق ھنتھازیالا •

	
	 	Challengerالمتحدي فرعیھ لبعض القناصین ال سمھال

ذكرھا و عن اآلخرین و لكنھ ال یخجل من   مختلفةقد تكون  عن االمور الحادثھ نظر وجھة دائما لدیھ  •
	مناقشتھا

	و تحدیاتھ أھدافھالوظائف التي یقوم بھا عمیلھ و  یبذل الوقت لفھم  •
	المناظره و النقاش الجاد (ال یحب الجدل) یحب  •
	 یستطیع ان یدفع العمیل التخاذ القرارات  •

	
	
	)العامة الصفات( المزارع -

	Teamworkفي فریق  العملیجید  •
	 یلتفت الى التفاصیل •
	Tasking	Monoالقیام بمھام متعدده في نفس الوقت  الیجید •
	یعتمد علیھ •
	یتسم بالصالبھ و المثابره •
	المضافھ الى العمیل القیمة إیصال في قدرتھ محدوده •

	
	 ”المشكالت لحال“المزارعین فرعیھ لبعض السمھ ال

	یحب االستجابھ الى المشكالت و التصدي لھا •
	ال یرتاح اال بعد التأكد من حل المشكلھ •
	یمیل للتفاصیل و لھ عقلیھ مرتبھ •

	
	 "باني العالقات"المزارعین فرعیھ لبعض السمھ ال

	داخل العمالء مناصرینعلى بناء شبكھ من ال القدرةلدیھ  •
	اآلخرین لمساعدة الوقت إعطاء كریم في •
	یحبھ الجمیع •



ن لدیك قد یكوف مختلفة،معرفة السمات الشخصیھ لفریق البیع لدیك یساعد في توزیعھم على العمالء المختلفین في اوقاٍت 
و لكن بین لیلة و ضحاھا  ھذا العمیل إدارةصلھ مع رئیس مجلس  لدیكالمعرفھ بشركتك و یقدرھا تماماً و عمیل وثیق 

 تغیر طاقم االداره بسبب عملیة دمج او استحواذ. 
و وضع الفریق المناسب  Market	To	Goالتفكیر في نموذج التغطیھ السوقیھ  إعادةالمر في ھذه الحالھ یستدعي ا

 من العمالء و الحسابات و شخصیة البائع المناسبھ لھ:  أنواع أظھرتللوضع. في الجدول التالي 
 

 لھ المناسبةشخصیة البائع  نوع العمیل/ الحساب
 قناص عمیل جدید

 مزارع لدیھ احتیاجات متعدده في اقسام مختلفھعمیل حالي 
 متحدي قناص دمج او استحواذ بفترةیمر عمیل 

 مزارع و باني للعالقات عمیل یمر بفترة تغییر قیادات 
 قناص متحدي عمیل بدأ في التفكیر في التعامل مع المنافسین 

 مزارع و حالل المشاكل عمیل یمر بتحدیات سوقیھ  
	
	

نتعمق  و  )والمثابرة التفاؤل و التنافسیة و اإلنجاز إلى الحاجة( قاً كرناھا سابالي ذ الثالثةالسمات  اآلن دعونا نعود الى
	مع البائعین قبل تعیینھم: الشخصیة المقابلةفیھا بذكراالسئلھ التي یمكن ان تسألوھا اثناء 

	
 بائع  أيفي الواجب تواجدھا الھامھ  الثالثةالسمات 

 
	):القناصین في عالیة( اإلنجاز إلى الحاجة

	
	:مثل الفردیة األسئلة طرح خالل من اكتشافھ یتم. لإلجابة ال واتخاذ المستمر الفوز في بالرغبة تعریفھ یتم
	

	؟ القیام بھا لتنجح في حیاتك اضطررت التي التضحیات أنواع ھي ما •
	اكثر مما كان مطلوباً منك أنجزتالوظیفیھ و  التوقعات فیھا تجاوزتالتي  مراتال عن أخبرني •
	بالفعل؟ نجحت انك تعرف كیف •
	؟الھدف  ھذاجدیده تتجاوز  ألھداف تخطط كیف لنفسك؟ وضعتھ ھدف أصعب ھو ما •
	.العمل فيآخر نجاحاتك  عن أخبرني •
 العمل إلى االضطرار نحو شعورك ما ؟اخبرني عن اكثر مجھود قمت بھ في عملك و كانت نتیجتھ مثمره.  •

	؟لساعات طوال
	

بمشاعره و ھو  ونشعرع . نرید ان نرى تعبیرات وجھ البائئلةاألسو كثیره تغطي ھذه  متعددةما نود سماعھ ھو قصص 
تحویل ل ثیقاتل لتغییر مسار االحداِ بھا شخصیاً و  یتأثربجدیّھ و  الخسارة. ھل یأخذ و وقعھا علیھ الخسارةیتحدث عن 

	 الخساره الى فوز؟
	

	)القناصین و المزارعین في عالیة( التنافسیة
	

ت فقط التنافسیھ تكون في العاده سمھ شاملھ و لیسبائعي النخبھ كما یطلق علیھم. اساسیھ في و حیویة سمة التنافس یعتبر
مع الشركات المنافسھ، فالبعض یعتبر ان التنافس مع الزمالء صفھ سلبیھ و لكننا نرید التنافسیھ مع الجمیع بما فیھم 

 .بالغیره (ان كان تنافسیاً) ویجب ان یذكر ذلك بصراحھالزمالء، فمن كان یتوقع ترقیھ و فاز بھا زمیلھ یجب ان یشعر 
 عند البائع:  االسئلھ التالیھ ستساعدك في معرفة درجة التنافسیھ 

 	
	؟اذكر لي مناسبھ اخرى   ؟فیھا تنافسیاً و شعرت باالنزعاج من الخساره كنت مرة آخر كانت متى •
ً امراً كان ھذا الفوز العمالء و شعرت ان العمل  بأحدمره شعرت بالسعاد للفوز  أكثر ھو ما • 	؟ شیقا
ن ان اتصل ون رده؟ ھل یمكالبیع الذي تنتمي الیھ، ماذا سیك ن فریقسالت مدیرك عن ترتیبك في التنافسیھ بی لو •

    بھ ؟
	؟انسان تنافسي أنك على یراك مدیرك یجعل الذي ما •



	؟(بین الفریق و مع العمالء) العمل في تنافسیھ األكثر الوضع عن أخبرني •
	
	

 لمھم ان تكون االحداث التياالنسان التنافسي سیكون لدیھ قصص عدیده عن خسارتھ و شعوره باالنزعاج لخسارتھ. من ا
، المناقصات ألحدىقصھ عن خسارتھ العام الماضي  بالضرورةیذكرھا قریبة الحدوث (في لعبھ ریاضیھ مثالً) و لیس 

	كذلك سیجیب فوراً عن األسئلھ ألن الموضوع حاضٌر في ذھنھ الخ).
	

	)القناصین في جداً  عالیةو  المزارعین في عالیة( والمثابرة التفاؤل
	

	).أبداً  یستسلمون ال( ونو مثابر) یرون الجانب االیجابي( متفائلون فھم ، أبداً  یستسلمون ال المبیعات محترفي
 تساعد في معرفة درجة التفاؤل عند البائعین: سئلةاأل ھذه
		

	اخر؟ وقت  صف لي وقتاً آخر. لي وقتاً كان نجاحك فیھ بسبب عدم الیأس و المثابره. صف •
ل السیطره على الوضع و تحوی ستعادةإلالذي فعلتھ  ما، كیف كان شعورك؟ صفقة فیھا فقدت مرة آخر في فكر •

	؟الفوز الى خساره
	من المتسبب؟ ما السبب و تحولت الى خساره بسبب أخطاء حدثت. ماذا كان الخطأ؟  بیع عملیة عن أخبرني •
		ت منھا؟واجھتھا مع العمیل. كیف خرج مشكلة أسوأ عن أخبرني •
• 	

 إلجابةللدیھ العدید من القصص و االحداث التي یستخدمھا ، ستجد ان البائع المحترف و المؤھل السابقةكما قلنا في النقاط 
  و ستجد نوعاً من الشغف في طریقة حدیثھ عن االحداث التي جرت.عن اسئلتك 

 
 استخدام االختبارات القیاسیھ لتحدید الشخصیھ العامھ للبائع

 
سمات المصاحبھ للشخصیھ العملیھ ك عشرات من البرامج و المواقع التي توفر اختبارات یمكن القیام بھا لتحدید الھنا

 للبائع التي نستطیع بھا ان نحدد كونھ قناصاً او مزارعاً.
و ذلك لبساطتھ و للتقاریر  	Salestestonline.comنني شخصیا استخدم الخدمھ المقدمھ من موقع اسمھ الحقیقة ا

 ألنني جربتھ مع مئات من البائعین في المھام االستشاریھ التي قمت بھا لعمالئي. األھمالواضحھ التي یقدمھا الموقع، و 
 

 یستخدم الموقع قائمھ من السمات الشخصیھ و العملیھ و یطلب من البائعن ان یجیب عن سؤالین:
 

	.؟ ضع عالمھ على كل سمھ و صفھ ترى انك تمتلكھاسمات و الصفاتمن ال كیف ترى نفسك في ھذه القائمھ .1
	یرى عمالؤك انك تتصف بھا.ضع عالمھ على كل سمھ و صفھ كیف یراك عمالؤك؟  .2

 
 :الصفات ھذهمن  نھعیفیما یلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :لیھالتا الصورةموقع تقریراً مبیناً في ، یرسل الاإلجابةبعد 
 

	
 

سابقاً نرسم صوره واضحھ لفریق البیع تمكننا  أوردتھاالتي  األسئلةو بین 	 salestestonline.com االختبارما بین 
 من:

 
	توزیع البائعین على العمالء •
	التوجیھوالتنمیة للبائعین من حیث التدریب واعداد خطط التطویر  •
•  

 الى ان القاكم في مقال آخر.تعم على الجمیع و فائدةیكون فیما كتبت رجو ان ا
 
 

	 ٢٠١٨عثمان، یولیو  أشرف


