
 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                               

 
 
 

 

 فهرست

            ۶                               گوش دادن        ۱                                                                        اصول و مبانی

  ۱۰      مراحل کليدی هفت گانه      ۷    گوی دو جانبه   برقراری گفت و        ۱                                                        قواعد پايه ای ارتباط تلفنی 

   ۱۲                           پرسش      ۷        برخورد با تلفن های دريافتی          ۳            صدای خود را به محوی به کار ببريد که تأثير مثبت داشته باشد 

    ۱۲                           خالصه      ۱۰                     برقراری تماس تلفنی       ۴                                       از به کار بردن زبان تخصصی خودداری کنيد 

  صول و مبانی ا

  : موفقيت تماس تلفنی صرف نظر از نوع و هدف آن بستگی به پنج عامل اساسی زير دارد

  قواعد ارتباط تلفنی  ‐۱

 نحوه به کار بردن صدا  ‐۲

 استفاده از زبان ‐۳

 گوش کردن  ‐۴

 ايجاد گفت و شنود دو طرفه ‐۵

  . در اينجا هر يک از موارد فوق را به ترتيب مورد بررسی قرار خواهيم داد

  عد پايه ای ارتباط تلفنی قوا

  سريع پاسخ دهيد

  . قبل از آن که شمار زنگ تلفن به چهار بار رسد، گوشی را برداريد. در غير اين صورت به نتيجه مطلوب نخواهيد رسيد

  خودتان را معرفی کنيد 

ذکر نام کامل خودتان بهترين . می کنيد، معرفی کنيداغلب اوقات بايد فعاليت های بخشی را هم که در آن کار . ذکر نام خودتان به تنهايی کافی نيست

  . صبح بخير، حامد کريمی از دفتر طرح و برنامه هستم، بسيار مناسب است: بنابراين، عبارتی مانند. روش است

  تلفن را درست نگه داريد

 گرفتن گوشی تلفن در زير چانه يا کنار زدن آن در حالی که دنبال چيزی می گرديد، شايد اين امر بديهی به نظر برسد، اما اين يک واقعيت است که

  . مانع از شنيدن صدای شما به طور واضح می شود

  پاسخ گوی مراجعات تلفنی را مشخص سازيد 

شايد الزم باشد شخصی که تخصص ( اگر کار به شما مربوط نمی شود . تلفن هايی که از طرف ارباب رجوع زده می شود، بايد فوراً جواب داده شود

اين کار بايستی هميشه توضيح داده شود . ، در اين صورت تلفن را فوراً به يک فرد متخصص وصل کنيد)فنی بيشتری دارد با ارباب رجوع صحبت کند 

  . و به فوريت مورد اقدام قرار گيرد

  روش مناسبی را اتخاذ کنيد 

 ممکن است مايل باشيد بعضی از نکات را در مورد برخورد با پاره ای افراد تأکيد کنيد، يعنی در حالی که با .مسأله عدم موفقيت يا تظاهر کردن نيست

صحبت می کنيد، با کسانی که به خوبی می شناسيد، برخورد دوستانه تری ) ولی نه زياد هم خودمانی ( کليه ارباب رجوعان به لحن مناسب و دوستانه 

  .  را نيز بايد رعايت کنيد، مانند فوريت بخشيدن به کار در برابر افرادی که عجله دارندعوامل ديگری. داشته باشيد

  موضوع را روشن سازيد 

خوب، می خواهيد بدانيد برنامه های آموزشی جديد چه : مثالً چنين بگوئيد. به ارباب رجوع چيزی را بگوئيد که نتيجه مورد نظر را در بر داشته باشد

      آن وقت درخواهيد يافت که چطور اين نکاتازه بدهيد اساس کلی آن را برايتان شرح دهم سپس جزئيات را توضيح خواهم داد، اج. لی می باشدشک
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اين موضوع به هر دو طرف تماس کمک می کند، یعنی به تلفن کننده فرصت می دهد سؤاالت خود را اصالح . ر تماس شما اثر می گذاردد

 . کند و شما نيز می توانيد سؤاالت را در ذهن خود حفظ يا موارد الزم را يادداشت نمائيد

  به دقت گوش دهيد

هيچ وقت سعی نکنيد تمامی مکالمه را . لی در ضمن ارتباط دو جانبه ای را نيز بر قرار می سازد انتقال صدا باشد وتلفن ممکن است يک وسيله

يک جانبه انجام دهيد بلکه با تصديق نکات طرف مقابل نشان دهيد که به مطالب او توجه می کنيد و در همان حال يادداشت های الزم را نيز 

  . برداريد

  مؤدب باشيد 

. رعايت ادب و تواضع در حد معقول خيلی مهم است. حتی آنهايی که برخورد با ايشان مشکل است، مؤدب باشيدهميشه با ارباب رجوعان 

الزم است در اين مورد بسيار دقت کنيد، زيرا حتی در مواردی که سعی داريد به طور فشرده و کوتاه صحبت کنيد تا وقت طرف مقابل را تلف 

  .  عجله داريدنکنيد، ممکن است چنين به نظر بيايد که

  مراقب مکث ها و وقفه ها باشيد 

هنگامی که می گوئيد چند لحظه صبر کنيد تا پرونده را پيدا کنم، در نظر داشته باشيد که اين زمان برای کسی که منتظر است، طوالنی به نظر 

يز را آماده داشته باشيد، يا می توانيد در بعضی اوقات بهتر است پيشنهاد کنيد که مجدداً تماس خواهيد گرفت تا بتوانيد همه چ. می رسد

پرونده را پيدا کردم اکنون : مثالً می توانيد بگوئيد. صورتی که زمان وقفه طوالنی شود، آن را با گفتن مطلبی به دو وقفه کوتاه تر تقسيم کنيد

  . جزئيات مورد نظر را برايتان شرح می دهم

  اطالعات الزم را در دسترس داشته باشيد 

اگر پيش بينی کنيد چه اطالعاتی مورد نياز است و آن را در دسترس داشته باشيد، ارتباط شما . ری از تلفن ها عوامل تکراری در بر داردبسيا

به عنوان مثال، کاغذهای داخل . اطالعات بايد به صورتی باشد که هنگام تلفن کردن به راحتی مورد استفاده قرار گيرد. راحت تر خواهد بود

 به آسانی روی ميز صاف و ثابت می ماند و نيازی نيست زمانی که بايد گوشی تلفن را در دست خود نگه داريد و در ضمن مواردی را پرونده

بيشتر اطالعاتی که امروزه استفاده می شود، بر روی صفحه مانيتور کامپيوتر قابل . نيز يادداشت کنيد، کاغذها را نيز با دست خود نگه داريد

  .  معهذا رعايت اين اصول در اين مورد هم صادق است.نمايش است

  در مورد اسامی به اندازه کافی دقت کنيد 

امالی آن را سؤال کنيد و با تلفظ صحيح آن . آنها را درست ياد بگيريد و به طور صحيح به کار بريد. مردم در مورد اسامی خود حساس هستند

  ).  ولی نه خيلی زياد (  نام اشخاص را به کار ببريد هم آشنا شويد و در طول مکالمه در مواقع مناسب

  . اگر نام شما از طريق تلفنچی يا منشی سؤال شود و پنج دقيقه بعد دوباره سؤال گردد، موجب آزردگی خواهد شد

  هميشه اجازه دهيد طرف مقابل قبل از شما تلفن را قطع کند 

هيم، اما اگر بعد از ارباب رجوع مکالمه را به پايان برسانيم، او فکر نمی کند مطالب البته خوب است مکالمه را با خداحافظی کاملی خاتمه د

  . ديگری را نيز برای عنوان کردن داشته و چون شما تلفن را قطع کرده ايد، نتوانسته است آن را ابراز کند

  تصوير درستی از خود ارائه دهيد 

 و ارتباط اکتفا نمی کند، بلکه در البالی مکالمه هم سؤاالتی برای او مطرح می شود و ارباب رجوع شما هيچ وقت به ارزيابی ظاهری مکالمه

از خود می پرسد اين چه نوع آدمی است؟ آيا آشنا شدن با مجموعه آنها برايم . فکر می کند پاسخ آن را نيز به طور ضمنی دريافت کرده است

بود؟ آيا متخصص و حرفه ای هستند؟ ارزش دارد نام آنها را يادداشت کنم و بار جالب است؟ نحوه سرويس دهی آنها در آينده چگونه خواهد 

آينده نيز به دنبال آنها بروم؟ يا به نظر نمی رسد ارزش آن را داشته باشد، بسيار پر زحمت است و وقت زيادی می گيرد، فکر نمی کنم چيزی 

  . دسرشان بشود يا اين که بتوانند در موارد لزوم تصميم گيری کنن
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توجه داشته باشيد . اين موضوع که هنگام مکالمه تلفنی ديده نمی شويد، به اين معنی نيست که هيچ نشانی از شخصيت خود بروز نمی دهيد

  . آيا ميل داريد قابل و اليق به نظر بيائيد يا تند خو و بی فايده. که در مورد عالئمی که از شخصيت خود نشان می دهيد، آزادی انتخاب داريد

نحوه برخورد شما، چيزی که می گوئيد و آهنگی که به صدايتان می دهيد، بر تصويری که از خود ارائه می دهيد تأثير می گذارد و ارزش توجه 

  . اين عالئم را نظم بدهيد که به مرور زمان به منافع آن پی خواهيد برد. کردن و بررسی را دارد

در واقع سازمان شما را بر اساس نحوه ارتباط و گفت و گوی شما نزد . ن شما قضاوت می کنندمردم از طريق ارتباط با شما در مورد سازما

ميل داريد سازمان خود را . اگر هدف خود را روشن سازيد، می توانيددر مورد نحوه عملکرد خويش تصميم بگيريد. خود مجسم می سازند

ر خصوصيات خوب مانند کيفيت باال و کارآمد بودن و غيره بلکه از نظر اصول چگونه بشناسانيد؟ اين موضوع بايد روشن شود و نه فقط از نظ

و ارزش ها نيز بايد شناخته شود، به اين معنی که آيا سازمانی مبتکر يا استثنايی است که منافع مردم را در نظر می گيرد، و در صورتی که چنين 

ی به اين موضوع بينديشيد که هنگامی که تماس تلفنی برقرار می سازيد، باشد، اين خصايص را به چه نحوی بروز می دهيد؟ بايد به خوب

 . چگونه این هدف ها را منعکس و منتقل می کنيد

  

  صدای خود را به نحوی به کار ببريد که تأثير مثبت داشته باشد    

صدا نه . نی صدای شما مفيد و مؤثر نخواهد بودفنونی که تا کنون  در مورد ارتباط تلفنی ذکر گرديد، بدون در نظر گرفتن مهمترين عامل يع

اين موضوع کار را مشکل می . فقط عاملی مهم بلکه در واقع تنها عامل مهم است، به اين معنی که در مکالمه تلفنی نقش اصلی را بازی می کند

ستن آن را نشان دهيد، ولی شرح دادن آن نه فقط سازد، مثالً اگر بخواهيد به يک نفر بگوئيد چطور کروات را ببندد، می توانيد به راحتی طرز ب

  . مشکل بلکه گاهی اوقات نيز غير ممکن است

نکات زير که از نظر اولويت درجه بندی نشده است، از اهميت خاصی برخوردار . در اين جا نيز مانند کليه قوانين اساسی، جزئيات اهميت دارد

  : است

  با سرعت مناسب صحبت کنيد 

 سرعت صحبت کردن خود را بيش از حد کم کنيد به طوری که آن قدر آهسته صحبت کنيد که به نظر برسد نيمه خواب لزومی ندارد که

سرعت مناسب اين امکان را به وجود می آورد که مطالب روشن شود و از بروز سوء تفاهم اجتناب . هستيد، ولی سرعت مسأله مهمی است

به اين دليل و با توجه به اين موضوع، سرعت . لب را درک و در صورت نياز آنها را يادداشت کنداين کار به شنونده فرصت می دهد مطا. گردد

  . خود را به ميزان مناسب کم کنيد

. به عالوه، صحبت کردن سريع حالت چرب زبانی و الف زدن را به خود می گيرد و در طرف مقابل احساس عدم اطمينان به وجود می آورد

  .  دارد که مانند بعضی از دالل های اتومبيل های دست دوم طوری صحبت نکنيم که طرف نتواند صحبت مارا قطع کنداين موضوع نيز اهميت

  برای مفهوم بهتر، از جمالت سؤالی استفاده کنيد 

که يک سؤال در اين بدان معنی است که مثالً طوری صحبت شود . برای رساندن بهتر مفهوم کالم خود از جمالت مناسب سؤالی استفاده کنيد

  . آخر جمله بيايد، هم چنين از عباراتی استفاده شود که به صحبت جذابيت و تنوع ببخشد

  .  استفاده شود» آيا اينطور نيست؟«مهم است عبارات مناسب به کار رود، مثالً در آخر جمله از عبارت 

  لبخند بزنيد

لحن خوشايندی ايجاد می کند و ) و نه پوزخند ( لی لبخند ماليم و مطبوع اگر چه لبخند نمی تواند در موقع مکالمه تلفنی ديده شود، و

لحن گرم، احساسی حاکی از خوشايند بودن، مفيد بودن، کارآمد و عالقه مند بودن را در طرف . انعکاس درست و مطلوبی را به وجود می آورد

  . مقابل ايجاد می کند
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اين شور و شوق بايد به . ود دارد که در آن شور و شوق از اهميت زيادی برخوردار استدر برخورد با ارباب رجوع موقعيت های بسياری وج

  . گوش طرف برسد زيرا تنها چيز خوبی است که در زندگی  سرايت می کند

 نکات الزم را مورد تأکيد قرار دهيد 

ز نظر کلمات اهميت دارد و هم از نظر پيامی که الزم اين تأکيد هم ا. الزم است حين مکالمه، نکات ضروری و مناسب را مورد تأکيد قرار دهيم

جزئيات به راستی اهميت چندانی ندارد، هفته «مثالً اگر ارباب رجوع در ميان سيلی از جزئيات ناگهان بشنود که . است شنونده به آن توجه کند

  . بتدا اين مطلب را عنوان کرده بوديد، بهتر بود، نتيجه می گيريد که اگر از ا»بعد که پيش ما می آييد، فقط سوابق زير را ذکر کنيد 

  از روشنی کالم خود اطمينان حاصل کنيد 

روشن و دقيق صحبت کنيد و بخصوص در مورد . فايده ای ندارد که با لحن خوشايند صحبت کنيد ولی نتوانيد منظورتان را به روشنی برسانيد

  .  اشتباه شود، فقط تلفظ دقيق و واضح آن کافی است۱۲۹ با ۱۲۲واهيد تعداد به عنوان مثال، اگر نمی خ. ارقام و اسامی دقيق باشيد

برای مثال، در مورد . راهی را پيدا کنيد که مطمئن باشيد به روشنی منظورتان را می رساند. يک نکته مهم در اينجا بايد مورد تأکيد قرار گيرد

  ) ب مثل برنج ( ده را اين طور متوجه سازيد که مثالً  خاتمه پيدا می کند، بهتر است شنون» ب «يک کد پستی که با 

البته دليلی برای عذرخواهی وجود ندارد، ولی در نظر داشته باشيد که بعضی از کلمات يا حروف به . اگر لهجه خاصی داريد، بيشتر دقت کنيد

نچه گفته شد، بعضی از سازمانها تأثيری را که عليرغم آ. آن اندازه که برای خود شما واضح و مشخص است، ممکن است برای ديگران نباشد

لهجه مربوط به يک بخش خاص برجای می گذارد ترجيح می دهند، چرا که در غير اين صورت ممکن است مکالمه لحنی رسمی به خود 

  . بگيرد

  قاطع باشيد

 «و  »  شايد «، » اگر امکان داشته باشد «: طالبی مثلاز گفتن م. اين امر به ويژه در مواردی اهميت دارد که کارآيی سازمان شما نقش کليدی دارد

اگر چيزی واقعاً . با ترديد و ابهام حرف نزنيد. ، در مواقعی که دادن اطالعات قطعی از طرف شما انتظار می رود، خودداری کنيد»فکر می کنم 

  . اطالعات الزم را در اختيار ايشان قرار خواهيد دادهميشه می توانيد بگوئيد که تحقيق می کنيد و بعداً . نمی دانيد، بگوئيد نمی دانم

  دقيق و فشرده صحبت کنيد 

اين بدان معناست که توضيحات پيچيده . اکثر مردمی که در زمينه شغلی با آنها سرو کار داريد، انتظار دارند برای وقت ايشان ارزش قائل باشيد

  . ردداز قبل بايد سنجيده شود و به صورت فشرده و دقيق عرضه گ

ولی در اينجا نکته حساسی وجود دارد و آن اين است که آيا ارباب . صحبت های طوالنی ممکن است در گفتگوهای دوستانه خوشايند باشد

 . رجوع  خوشحال می شود صدای شما را دوباره بشنود يا حس می کند وقت او تلف می شود

  

  از به کاربردن زبان تخصصی خودداری کنيد    

ی در جای خود بسيار مفيد است ولی بايد از سطح تخصص طرف مقابل اطمينان حاصل کنيد و کلمات خود را طبق آن انتخاب زبان تخصص

در غير اين صورت، مردم را در برابر کلمات نا مفهوم قرار خواهيد داد و بعضی افراد که ميل ندارند با سؤال کردن نادان به نظر آيند، از . کنيد

برای مثال از به کار بردن اصطالحات تخصصی و کلمات اختصاری مربوط به يک .  مفاهيم را ندانسته باقی می گذارندخير آن می گذرند و

يا . شرکت يا يک صنعت خاص و با لغاتی که مفهوم تعريف شده ای دارد اما برای شنونده قابل فهم نيست، مثل تحويل خوب، بر حذر باشيد

ه در صورتی که بخوبی تعريف نشود، چه مفهومی دارد؟ در اين موارد، مثال های زياد ديگری وجود دارد  ساعت۲۴مثالً جمالتی مانند خدمات 

  . که می توانيد به وسيله آن هميشه موضوع را بخوبی تشريح و توصيف کنيد
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  توصيف کنيد 

چيزهايی که .  يک دنيا تفاوت است»ی براق   کم« و عبارت  »  به نرمی ابريشم «ميان جمله  . توصيف خوب می تواند پيام را قوت بخشد

  . توصيف آنها مشکل است، به کمک توضيحات سنجيده و بيان شيوا تأثير نيرومندی بر شنونده خواهد داشت

 اين محصول با شما دوست «به طور مثال، عبارت . از توضيحاتی که در عين حال شيرين و جالب است اما معنای چندانی ندارد، اجتناب کنيد

 .  که اخيراً متداول شده گنگ و مبهم است و صفت خاصی را مشخص نمی سازد»ست ا
 
  

  از زبان اشاره استفاده کنيد

گرچه زبان اشاره قابل مشاهده نيست ولی بر لحن شما اثر می گذارد و موارد مهم را تأکيد می کند، اما مراقب تلفن باشيد و از حرکات بيش از 

  . کنده می سازد، خودداری کنيدحد که چيزهای روی ميز را پرا

  با لحن صحيح و مناسب صحبت کنيد 

بديهی است هميشه ميل داريد متواضع باشيد . در اغلب شرايط مايليد لحن دوستانه ای داشته باشيد بدون آن که پر حرف و گستاخ به نظر آئيد

اتخاذ روش . باشيد، يا به جزئيات توجه کنيد يا هر چيز ديگرمثالً در مواقعی لحن احترام آميز داشته . و روش خود را با شرايط وفق دهيد

  . مناسب در شرايط الزم چيزی است که مکالمه تلفنی را به ارتباطی خوب و نتيجه بخش مبدل می سازد

  خودتان باشيد

چرا که مؤثر نخواهد بود و سعی نکنيد هنگام مکالمه تلفنی لحن تصنعی و مخصوص داشته باشيد، . خود را همان گونه که هستيد نشان دهيد

  . حفظ آن نيز در همه موارد مشکل است

بعضی از آنها مثالً واضح صحبت کردن احتياج به تجربه، تکرار و تمرين دارد، . همه عوامل مربوط به صدا را می توانيم بياموزيم و تمرين کنيم

آثار و نتايج اين عوامل به صورت تصاعدی افزايش پيدا می . ولی ترکيب آنها با يکديگر روش مطلوب و رضايت بخشی را به وجود می آورد

همين طور هر قدر . به اين نحو که هر گونه نقص و کمبود در ساير جنبه ها تأثير می گذارد و قدرت و نفوذ کلی مکالمه را از بين می برد. کند

اين صدای شما چگونه . افزايد و نتايج بهتری به بار می آوردمهارت شما در هر يک از زمينه ها بيشتر باشد، بر قدرت و اثر بخشی مکالمه می 

  . اين نکته را در زير بررسی می کنيم. به گوش طرف می رسد، بستگی به نحوه سخن گفتن شما دارد

  نحوه سخن گفتن 

ر دارد که يکی از آنها نحوه تعدادی از نکاتی که در باال ذکر شد، همان طور که در  نحوه سخن گفتن اثر می گذارد، بر لحن صدا نيز تأثي

از گفتن . بنابراين، استفاده از جمالت ساده و قابل درک توصيه می شود. به اين نکته نيز اشاره شد که بايد خودتان باشيد. توضيح دادن است

  : جمالتی مشابه جمالت زير پرهيز کنيد

  ) که منظور اکنون است ( در اين لحظه از زمان  •

 ) جای زيرا به ( بنابراين واقعيت  •

 ) به جای فکر می کنم ( من براين نظر هستم که  •

 که منظور از آن، مجموعه شماست، جداً خودداری کنيد و سعی کنيد موضوعات را به طور شخصی عنوان کنيد؛ » ما «همچنين از تکرار کلمه 

 . ، اگر می خواهيد به فردی اشاره کنيد، نام او را بر زبان آوريدعالوه بر آن. ، کامالً متعهدانه جلوه می کند» اين اطمينان را می دهم «مثالً جمله 

اگر چه رعايت کامل دستور زبان در محاوره ضرورتی ندارد، الزم است از به کار بردن عباراتی که طرف مقابل را عصبی و بی حوصله می کند، 

 زيرا اين نوع صحبت کردن ممکن است برای طرف آزاردهنده باشد و ،» خيلی بی همتا « نگوئيد » بی همتا «مثالً به جای کلمه . خودداری کنيد

  . احساس ناخوشايندی در او به وجود آورد



 
ثرؤنحوه تماس تلفنی م  

 

 
۶

2

در آغاز جمالت خود از به کار بردن .   در پايان هر جمله اجتناب کنيد» بسيار خوب « و » درست «همچنين از تکرار تکيه کالم هائی مانند 

اين نکته را نيز در نظر داشته باشيد که هر قدر هم طرز صحبت کردن شما خوب باشد و . خودداری کنيد نيز » اساساً «کلمه سطحی و قالبی 

بايد اجازه دهيد طرف شما نيز صحبت و . بتوانيد منظور خود را به خوبی برسانيد، باز هم در هيچ مکالمه تلفنی نمی توانيد تنها سخنران باشيد

اين پند قديم را در نظر داشته باشيد که انسان دو گوش دارد و يک . وش دادن به صحبت های او استقدم اول در اين راه گ. اظهار نظر کند

 . زبان، یعنی گوش دادن به همان اندازه صحبت کردن اهميت دارد

  

  گوش دادن   

نشانه های ديگری وجود ارتباط خوب احتياج به مهارت در گوش دادن دارد و اين موضوع بخصوص در مکالمه تلفنی که در آن عالئم و 

معهذا . گوش دادن نه فقط اطالعات بيشتری را در اختيار شما قرار می دهد، بلکه ديگران نيز از آن استقبال می کنند. ندارد، حائز اهميت است

 دادن را به صورت نکات زير به شما می آموزد که چگونه عمل کنيد تا گوش. باز هم بايد در اين مورد تمرين کنيد و تجربه به دست آوريد

  . فرآيندی فعال در آوريد

  . هنگامی که متوجه نتايج اين کار شويد، به کار بردن آن آسان می شود: به گوش دادن تمايل داشته باشيد •

این منظور زمانی حاصل می شود که هم به جمالت خود توجه داشته باشيد و : سعی کنيد شنونده ای خوب به نظر آئيد •

 . دهم به لحن صدای خو

برای نيل به اين هدف بايد سعی کنيد عمق مطالب را درک کنيد و فقط به ظاهر : سعی کنيد مطالب را به خوبی درک کنيد •

 ). تجربه در اين جا مؤثر است ( آن روی قضيه را هم حدس بزنيد . کلمات توجه نداشته باشيد

 نشان دهيد که به صحبت های » بعد چه؟ «، »حيح  ص«، » خوب «با ادای کلمات و عبارتی مانند : عکس العمل نشان دهيد •

 . طرف مقابل گوش می دهيد

به ياد داشته باشيد که نمی توان در آن واحد هم صحبت کنيد و هم گوش دهيد که به دور : صحبت کردن را متوقف سازيد •

 . از ادب نيز هست

که نظر ايشان را درک می کنيد و آنها را ارج می خودتان را به جای ديگران بگذاريد و آنها را مطمئن سازيد : همدلی کنيد •

 . گذاريد

حدس نزنيد و اگر مطمئن نيستيد که منظور چيست؟ . همان گونه که پيش می رويد، کار خود را هم کنترل کنيد: کنترل کنيد •

 . قبل از آن که دير شود، سؤال کنيد

 . حتی در يک دفتر کار شلوغاجازه ندهيد هيچ چيز حواس شما را پرت کند، : تمرکز داشته باشيد •

هميشه ضمن مکالمه تلفنی مداد و کاغذ در پيش روی خود داشته باشيد و يادداشت برداری : به نکات کليدی توجه کنيد •

 درباره «بعضی اوقات نکات مهم و کليدی در ابتدا آشکار و معلوم نيست و درست هم نيست که مرتباً تکرار کنيد، . کنيد

 »يد؟ چه چيز صحبت می کرد

به آسانی می توان دريافت که ذهن شما آن قدر در گير موضوعی است که می خواهيد : اجازه ندهيد ذهن شما منحرف شود •

 . ، که متوجه صحبت های طرف مقابل نمی شويد)مثالً تکذيب مطلبی ( بعداً عنوان کنيد 

  .  هميشه احتمال موفقيت را افزايش می دهدمهارت در گوش دادن اصل اساسی ارتباط خوب است، در مورد ارتباط تلفنی هم
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  برقراری گفتگوی دو جانبه 

گفتگوی دو جانبه چيزی است . ارتباط دو طرفه به اين معنی نيست که زمانی صحبت کنيد و هنگامی که ديگران صحبت می کنند، گوش دهيد

  . که بايد فعاالنه در مورد آن کار کنيد

  : گفت و شنود مستلزم آن است که

  . با اشخاص گفتگو کنيد نه اين که به طور يک جانبه مطالبی را به آنها بگوئيد •

 . جريانی دو جانبه را برقرار و حفظ کنيد •

 . در نتيجه گيری شتاب نداشته باشيد •

 . مطالب خود را به خوبی سازمان دهی کنيد •

 با اشخاص به طور دو جانبه گفت و گو کنيد 

اگر فکر کنيم مخاطب ما صدايی است که جسم ندارد، نمی توانيم تأثير مطلوب را . ن خود مجسم سازيداز مخاطب خود تصويری ذهنی در ذه

  . به وجود آوريم

  جريانی دو جانبه را برقرار و حفظ کنيد 

وجه در صورتی که صحبت طرف مقابل به درازا بکشد، نشان دهيد که به حرف های او گوش می دهيد و ت. حرف مخاطب خود را قطع نکنيد

مثالً .  را به کار ببريد، اما در عين حال نيز منظور خود را با مهارت روشن سازيد» درست می گوئيد « و » صحيح است «عباراتی مانند . می کنيد

  . » بسيار خوب، اکنون همه جزئيات را می دانم، شايد بهتر باشد وارد اصل مطلب شويم «بگوئيد، 

  در نتيجه گيری شتاب نداشته باشيد 

شايد فکر می کنيد مطالب بعدی را می دانيد، ولی اگر فرضيات بی اساس را مطرح سازيد، ممکن است . هيچگاه شتابزده نتيجه گيری نکنيد

فقط جريان داشتن گفت و گوی دو نفره کافی . اين احساس را به وجود آوريد که همه چيز به خوبی پيش می رود. مشکالتی را به وجود آورد

کليه روش ها و ساختارها بايد به موضوع مربوط باشد به نحوی که . ايد موارد الزم را نيز به طور فعال و شايسته مطرح سازيدنيست، بلکه ب

  . بتوانيد موارد الزم را به طور واضح و مشخص حل و فصل کنيد

چيزی که با تصور و انتظارهای آنها . زی هستندآخرين نکته در اين مرحله اين است که هيچگاه از ياد مبريد که ارباب رجوعان به دنبال چه چي

  . وفق داشته باشد، هميشه فرصت بهتری برای موفقيت فراهم می سازد تا چيزی که احساسات آنها را ناديده بگيرد

  انتظارهای مردم را برآورده سازيد 

  . خودتان را به صحبت با آنها عالقمند نشان دهيد •

 . اجازه دهيد حرفشان را بزنند •

 . به وضوح نشان دهيد که واقعاً به حرف آنها گوش می دهيد •

 ). مختصر و فشرده صحبت کنيد ( برای وقت آنها ارزش قائل شويد  •

 . حرفه ای و کار آمد باشيد •

 .اگر می خواهيد ارتباط تلفنی شما ترغيب کننده باشد، فراموش نکنيد که تمام اين عوامل مهم است
  

  ی برخورد با تلفن های دريافت

وقتی آنها ارتباط برقرار . احتمال دارد زمان، تالش و هزينه زيادی صرف تشويق ارباب رجوعان احتمالی شود که با سازمان شما تماس بگيرند

  . می کنند، همه چيز بايد به خوبی برگزار شود
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اين . بت کردن به تنهايی کافی نيستهمان طور که روز دوشنبه بررسی شد، صدای شما سرمايه با ارزشی است، ولی خوب و خوشايند صح

فرصتی برای فروش است، بنابراين الزم است کل جريان را طوری برگذار کنيد که در طرف مقابل ايجاد رغبت کند و در ضمن متقاعد کننده 

روری است، که تا با وجود آن ممکن است تصور شود واکنش مساعد و موافق در برابر تلفن هايی که از بيرون زده می شود ض. نيز باشد

  . اين کار احتياج به برنامه ريزی دارد. حدودی هم همين طور است، معهذا بايد اختيار آن را به دست بگيريد و از آن به سود خود استفاده کنيد

  منافع برنامه ريزی کردن

  . به هر نوع حالت عصبی غلبه می کند •

 . قدرت تفکر را سرعت می بخشد •

 . ی سازداهداف مشخصی را برآورده م •

 . از انحراف و سردرگمی جلوگيری می کند •

 .باعث می شود تمام توجه به سوی ارباب رجوع معطوف شود •

 . کمک می کند ميزان موفقيت را بسنجيم و هم چنين کار خود را بهبود بخشيم •

 به کار بيندازيم، به طوری که بتوانيم با برنامه ريزی نياز به جزئيات دقيق و مشروح ندارد و فقط الزم است قبل از حرف زدن کمی فکر خود را

برنامه ريزی و تمرين کردن ما را . هنگام مکالمه تلفنی فرصتی برای مکث های طوالنی و فکر کردن وجود ندارد. شرايط به خوبی روبرو شويم

 . در اين کار ورزيده می کند

چيزی  که ارباب رجوع فوراً آن را تشخيص می دهد و خوشش . ( نيدنيازی نيست يک متن برنامه ريزی شده را مو به مو و طوطی وار دنبال ک

بلکه بايد در عين حال که در برابر ارباب رجوع واکنش مناسب نشان می دهيد، مکالمه تلفنی را در جهت هدفی معين هدايت ). هم نمی آيد 

دار کشتی که در برابر فشار باد و امواج در دريای آزاد می توانيد آن را به صورت يک نمودار در ذهن خود مجسم سازيد، مانند سکان . کنيد

او ممکن است راههای مختلفی را در پيش بگيرد، در حالی که با آگاهی کامل از مقصد خود، می تواند راهی مشخص را انتخاب . پيش می رود

  . کند که کشتی را به سالمت به مقصد برساند

  آمادگی تمام و کمال

  . وط به اطالعات مورد نياز ارباب رجوعدر دست داشتن مطالب مرب •

 . در نظر داشتن نوع ارتباطی که مطلوب شماست •

 . آماده داشتن پاسخ های مناسب •

 . فکر کردن در مورد توصيف برنامه ها به حد کافی •

 . توجه داشتن به مخالفت های مخاطب و پيش بينی کردن آن •

 . و آنها را روی يک چک ليست يادداشت کنيدسؤاالتی را که می خواهيد بپرسيد در نظر داشته باشيد  •

 . هدف از مکالمه را برای خود روشن و مشخص سازيد •

 . با توجه به مراحل فوق می توانيد پيشرفت اين مراحل را در نظر داشته و مکالمه تلفنی را در جهتی که می خواهيد هدايت کنيد

هتی هدايت کنيد که مطلوب شماست، به طوری که متقاعد کننده باشد و در يعنی بايد مکالمه تلفنی را در ج. در اين جا هدف مشخص است

  : مراحل مختلفی در اين زمينه وجود دارد. عين حال ارباب رجوع نيز از آن راضی باشد، چرا که انتظارات او برآورده می شود

  واکنش اوليه 

با مطالبی که تلفنچی به شما گفته است صحبت کنيد، از تکرار کردن يا بايد در ارتباط . چنانچه تلفنی از طريق تلفن خانه به شما وصل می شود

  . برای مثال، از تکرار نام واحد خود و يا پرسش مجدد درباره عنوان واحد تلفن کننده اجتناب کنيد. فاصله انداختن در مطالب خودداری کنيد

  



 
ثرؤنحوه تماس تلفنی م  

 

 
٩

2

  نقش واکنش اوليه 

  يال استقبال از ارباب رجوع و ايجاد آسايش و آرامش خ •

 مشخص کردن اين نکته که برای کمک به او آمادگی داريد •

 ارائه تصويری از يک فرد اليق و ياری دهنده  •

اگر در نخستين ثانيه های مکالمه تلفنی، ارباب رجوع احساس خوبی داشته باشد و نسبت به ادامه مکالمه خوشبين و اميدوار شود، در اين 

 . صورت اولين مانع را پشت سر گذاشته ايد

نام ارباب رجوع را سؤال کنيد و . بنابراين، با خوش آمد گويی مناسب مثل صبح به خیر شروع کنيد و نام و سمت خودتان را بيان داريد

جزئيات ديگر نيز مانند امالء و يا تلفظ نام او و واحدی که برای آن کار می کند و سمت او در آن واحد و ساير اطالعات مورد نياز را مشخص 

  . د و سپس کار را دنبال کنيدسازي

  . تجهيزات مورد استفاده بايد به شما کمک کند نه اين که در کار شما مانع به وجود آورد

. امروزه اغلب افرادی که به تلفن پاسخ می دهند در برابر صفحه کامپيوتر می نشينند، که چنين وضعيتی نياز به رعايت نکات خاصی دارد

  : عنای کارآيی نيست و در اين مورد نکات زير توصيه می شوداستفاده از کامپيوتر به م

  : کاری را که انجام می دهيد توضيح دهيد، مانند •

    ». اگر ابتدا کد پستی خودتان را به من بدهيد، می توانم  آن را وارد کنم و سپس نشانی شما را بگيرم«            

  .  تا هر گونه تأخيری که ممکن است پيش آيد، قابل توجيه باشدمدت زمانی را که اين کار طول می کشد توضيح دهيد، •

 اگر اين کار را انجام دهيم، ديگر نيازی «: مفيد بودن اين روش را برای ارباب رجوع توضيح دهيد، به طور مثال بگوئيد •

   ».نيست کليه جزئيات را شرح دهيد

 است، اما ارباب رجوع از آن اطالع ندارد و حتی ممکن است نسبت به آن توجه داشته باشيد که ارزش و مزايای اين کار برای شما آشکار

 . بدگمان هم بشود

  نکات مورد نظر ارباب رجوع را دريابيد 

  : اين مرحله چيزی جز گوش دادن نيست، ولی سعی کنيد هميشه

  با دقت گوش بدهيد و  •

 . يادداشت برداريد •

اچار باشند چيزی را تکرار کنند يا اين که حس کنند در مکالمه تلفنی به گفته های آنها بی برای ارباب رجوعان بسيار ناراحت کننده است که ن

 . توجهي می شود

از آنجا که استانداردهای متداول در بسياری از سازمان ها این موضوع را به طور . توانايی درک مطلب به دقت و سرعت، اثر بسيار خوبی دارد

  . تصور نکنيد که کاری را که اصول ابتدايی می پنداريد، احتياج به دقت و توجه ندارد. دو چندان می شودکامل در بر نمی گيرد، اهميت آن 

  : در اين مرحله الزم است که

  . هويت آنها را به طور دقيق مشخص سازيد •

 . به خواسته های آنها به دقت گوش بسپاريد •

 . در صورت لزوم نيازمندی ها را مشخص سازيد •

 . ح سازيد که بتوانيد پاسخ های مشخص و کافی دريافت کنيدسؤاالتی را مطر •

 . اطالعات را به طور خالق و داوطلبانه در اختيار ارباب رجوع قرار دهيد •
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هنگامی که آنها را به طور دقيق می شناسيد، يعنی نام، شغل و غيره، نوع سازمان و کاری که انجام می دهند، هم چنين نوع مشکل و علت آن را 

ارباب رجوعان دوست دارند به . ر می يابيد، هر چيز ديگری که بگوئيد، به طور دقيق و انحصاراً متوجه شخص ارباب رجوع خواهد بودنيز د

نحو خاصی با آنها برخورد شود، چرا که هر فردی نمونه ای خاص خود است و ويژگی های مخصوص به خود را داراست و دوست ندارد با 

اگر آنچه به ارباب رجوع می گوئيد فقط مخصوص او باشد، از اهميت بسيار برخوردار خواهد بود، . دارد رفتار شوداو به صورت کلی و استان

 . زيرا نه فقط توجه او را جلب می کند، بلکه او را تشويق و ترغيب نيز می کند و متقاعد می سازد که از برنامه های مجموعه شما استفاده نمايد
 

  برقراری تماس تلفنی 

نخستين نکته اين است که با شخصی مناسب تماس . هنگام مکالمه، همه فنونی که در بخش قبلی مرور شد، بايد در ذهن شما فعال شود

هنگامی که اين مرحله را پشت سر گذاشتيد، برخورد نظام مند بهترين فرصت موفقيت را در . شايد الزم باشد مجدداً به آن رجوع کنيد. بگيريم

اين بدان معنی است که . برخورد نظام مند برخوردی است که به خوبی سنجيده شده و نظمی منطقی را دنبال می کند. ار می دهداختيار شما قر

هيچ وقت نمی دانيد مردم چگونه عکس العمل نشان می دهند، چه مشکالتی . يک روش مکتوب يا نسنجيده و فاقد انعطاف مورد نظر نيست

 . بايد پيوسته بتوانيد ظرافت و هماهنگی را در طول مدت مکالمه حفظ کنيد. صت هايی ظهور کندممکن است ايجاد شود، و چه فر

  

  مراحل کليدی هفت گانه 

  . نقطه شروع که با سه مرحله شروع می شود، اين است که چطور بايد مکالمه را آغاز کنيد: ابتدا مراحل اوليه

   سالم و تعارف‐۱

ممکن است فقط يک صبح به خير ساده باشد و سپس به مطالبی که در نظر داريم، مرتبط . کوتاه و بجا باشدسالم و تعارف بايد واضح، ساده، 

  هستيد؟... مثالً آيا شما خانم يا آقای . شود

   معرفی ‐۲

تر است نامتان را تکرار اغلب مردم حافظه خوبی برای به خاطر سپردن اسامی ندارند، بنابراين به. خودتان را با اطمينان و به روشنی معرفی کنيد

  . فرصتی برای جواب بدهيد و لی آماده ادامه مکالمه باشيد. مثالً نام من کريمی است، حامد کريمی، از دفتر آموزش. کنيد

   علت تلفن کردن را ذکر کنيد ‐۳

توضيحاتی که می دهيد برای آنها به طور کلی، هدف شما اين است که ارباب رجوع احساس کند به خواسته ها و نظر او عالقه مند هستيد و 

اگر احساس و برداشت درستی را ايجاد کنيد، آن وقت می . در ضمن اين کار را صميمانه انجام دهيد نه به صورت عبارتهای قالبی. مفيد است

  . توانيد به راحتی پيش برويد

   زمان مشخصی را درخواست کنيد‐۴

  . در واقع وقتی برای تلف کردن نداريد. کنيدالزم است مستقيماً يک وعده مالقات را درخواست 

  : در صورتی بيشترين موفقيت را خواهيد داشت که

  . مدت مالقات را يادآوری کنيد •

 . برای وقت و برنامه های آنها ارزش قائل شويد •

 . زمان های مختلفی را برای مالقات پيشنهاد کنيد •

 : بنابراين
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وب نيست وانمود کنيد که سی دقيقه کافی است در حالی که به يک ساعت حقيقتاً هيچ خ. مدت جلسه را يادآوری کنيد •

بدترين اتفاقی که ممکن است بيفتد، اين است که زمان بيشتر از آنچه قبالً اعالم کرده ايد طول بکشد و . وقت نياز باشد

  . ارباب رجوع به دليل قرار مالقات ديگری جلسه را ترک کند

وعده مالقاتی که هفت تا ده روز قبل در خواست می شود، کمتر احتمال رد شدن دارد . به ارباب رجوع وقت کافی بدهيد •

 . فراموش نکنيد که برنامه زمانی آنهاست که اهميت دارد نه برنامه شما. تا مالقاتی که برای روز بعد تعيين می شود

مثالً بگوئيد .  قبول واقع شود، بيشتر می کنداين روش، احتمال اين را که پيشنهادی مورد. زمان های مختلفی را پيشنهاد کنيد •

 روز چهارشنبه مناسب تر است يا پنج شنبه؟ مالحظه می کنيد که پيشنهاد نخست دقيق تر از پيشنهاد دوم ۳:۳۰ساعت 

 .که درجه دقيق بودن آنها متفاوت است) و باز هم دو تاريخ ديگر ( می توانيد دو تاريخ ديگر را نيز پيشنهاد کنيد . است

 هنگام پيشنهاد وقت مالقات، بازدهی کاری ».  آيا دوشنبه هفته آينده مناسب تر است يا يک روز ديگر؟«: مثالً چنين بگوئيد

 صبح تشکيل می شود، حتی گاهی اوقات در ۹برای مثال، جلسه ای است که در ساعت . اوقات خود را نيز در نظر بگيريد

 تشکيل شود، زيرا بدين وسيله می توانيد يک وعده مالقات بيشتر را ۹:۳۰ت  ، بهتر از جلسه ای است که ساع۸:۳۰ساعت 

در برنامه های روز خود بگنجانيد، به عالوه، ارباب رجوعان هم ترجيح می دهند ساعت مالقات به نحوی باشد که کارهای 

 رجوع مهم تر از راحتی و آسايش البته هميشه بايد چنين به نظر برسد که راحتی و آسايش ارباب. ديگر آنها را مختل نسازد

 يکی از همکاران، روز چهارشنبه در حوالی محل کار شما خواهد «روش هايی از اين قبيل که مثالً بگوئيم، . خود ماست

، بيش از آن که مفيد باشد، مضر خواهد بود، زيرا نشان می دهد که منافع خود را مقدم بر منافع ارباب رجوع قرار می »بود 

 . دهيد

  با مخالفتها به طور صحيح برخورد کنيد ‐۵

در اين صورت کار شما اين خواهد بود که مخالفت ها را در جهت دلخواه هدايت . مسلماً بعضی اوقات با مقاومت هائی روبرو خواهيد شد

يک مثال که امکانات اين روش . انيدکنيد و يا آن را ناديده بگيريد و مکالمه را به مسير اصلی خود که همانا تعيين وقت مالقات است، باز گرد

بومرنگ يک وسيله بازی . (   است که مخالفت ها را به نفع شما تغيير می دهد( boomerang )را برای ما روشن می کند، تکنيک بومرنگ  

  . ) استراليايی است که آن را از هر جا که پرتاب کنيد، دور می زند و به همان جا باز می گردد

همين دليل که می دانم شما «به :  و شما می گوئيد».  اين اصالً برای من مناسب نيست و من هيچ وقت ندارم«: وع می گويدمثالً ارباب رج

 و با بازگشت به اين توضيح که برگزاری يک جلسه به آنها »شخص پر مشغله ای هستيد، فکر می کنم مالقاتی کوتاه بسيار مفيد خواهد بود 

  . کيد بر اين نکته که اين مالقات از روشهای ديگر سودمندتر است، مکالمه را ادامه دهيدکمک می کند، و همچنين تأ

   تشکر کردن و قطعيت بخشيدن به موضوع‐۶

. پس از پشت سر گذاشتن اعتراضات و موافقت در مورد وقت مالقات، به طور خالصه آنچه را که پيش خواهد آمد، بازگو کنيد ‐ ۱

جزوه های مورد نياز شما را از طريق پست ارسال می کنم و مطمئن باشيد که نماينده ما در ساعت  بسيار خوب، هم اکنون «: مثال

 چيز بيشتری مورد نياز نخواهد بود، اگر چه بعضی ». دقيقه روز سه شنبه که پانزدهم است، در دفتر شما حضور خواهد يافت۲:۳۰

  . ارد و تأئيد موضوع شما را کارآمد و متواضع جلوه خواهد دادادب خرجی ند. اوقات بهتر است قول خود را کتباً تأئيد کنيد

به ياد داشته باشيد که نسبت به مواردی که با آن موافقت شده، پيش از جلسه مالقات اقدام کنيد و يادداشت های الزم را در مورد  ‐۲

گاهی اوقات جزئيات اضافی . سال کنيدارباب رجوع و مکالمه و زمان مورد توافق، تهيه يا در صورت لزوم برای همکار ديگری ار

 .ممکن است خيلی با ارزش باشد و مستقيماً فردی را که به مالقات ارباب رجوع می رود، ياری دهد
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 و يا ۴و۳اين مرحله ممکن است از مراحل . و اما از يک نکته غفلت کرده ايم و آن سؤاالتی است که بدون شک بايد از ارباب رجوع بپرسيد

نکته ای که بايد به خاطر داشت، اين است که صرف .  قرار گيرد، يا اين که در خالل مراحل مختلف گسترده شود۶و۵ق بين مراحل قبل از تواف

 . نظر از مرحله ای که سؤاالت مطرح می شود، اهميت آن نبايد فراموش شود
 

  پرسش 

پاسخ هايی که به سؤاالت شما داده می شود، .  جلسه خوبدر اغلب موارد، سؤاالت پيش نيازهايی است برای جا انداختن و برگذاری يک

  . اطالعاتی را در اختيار می گذارد که امکان برنامه ريزی جلسه را فراهم می آورد

مسأله ديگری که به همين حد اهميت دارد، اين است که سؤال کردن ارباب رجوع را متقاعد می سازد که با او به عنوان يک فرد خاص 

تهيه کردن و همراه داشتن يک چک ليست می .  بنابراين جلسه بعد از آن هم به تناسب احتياجات او برنامه ريزی خواهد شدبرخورد شده و

  . تواند از فراموش شدن بعضی نکات جلوگيری کند

ر مربوط باشد، همچنين هر سؤاالت بايد به صورت کامالً مناسبی جمله بندی شود و به موضوع مورد نظ. در اينجا زمان به نفع شما نخواهد بود

ارباب رجوع نيز در صورتی که به موضوع عالقه مند باشد، مايل است شما هم . مطلبی که عنوان می شود، با نظر ارباب رجوع هماهنگ باشد

کاوی های زياده از سؤاالت مبهم و طوالنی و هم چنين کنج. نکات را کامالً درک کنيد تا جلسه ای تشکيل خواهد شد، نيازهای او را دنبال کند

  . حد مطابق ميل ارباب رجوع نخواهد بود

  . طرح سؤاالت حرفه ای مناسب اثر مثبتی خواهد داشت و شما را به صورت فردی که حرفه خود را خوب می شناسد، معرفی می کند

  به وجود آوردن ارتباط صحيح 

 من «:  در پاسخ شخصی که در جلسه بعدی شرکت می کند گفته شوداگر. هميشه و هميشه اطالعات را به طور صحيح و دقيق رد و بدل کنيد

اگر به نحوی رفتار کنيد که گوئی دست راست از . ، احمق به نظر خواهد آمد»پنج دقيقه صرف کردم تا اين موضوع را با همکارتان بررسی کنم 

 . کارهای دست چپ خبر ندارد، موفقيتی نخواهيد داشت

  

  خالصه

يين يک وعده مالقات کار آسانی نيست، چرا که شما به دنبال هدف خود هستيد، در حالی که نمی خواهيد چيزی را نيز تلفن کردن برای تع

  : بهترين راه انجام دادن اين کار، انجام دادن مراحل خالصه شده به اين ترتيب است. تحميل کنيد

  مراحل تعيين قرار مالقات 

  سالم و تعارف ‐۱

  شناسايی ‐۲

 ی ذکر علت تماس تلفن ‐۳

 درخواست زمان مشخصی برای مالقات  ‐۴

 برخورد مناسب با مخالفت ها  ‐۵

 تشکر و تأئيد مطالب مطرح شده ‐۶

 سؤال کردن در صورت نياز ‐۷

همچنين کمک می کند که تلفن شما قابل قبول تر باشد و در . چنين روشی مراحل را آسان تر می کند و نتيجه را قطعيت بيشتری می بخشد

 . حرف شما گوش کنند و در مورد آن اقدام کنند نيز بيشتر می شودضمن، احتمال اين که به 
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اين تماس ها نه فقط به ترتيب يافتن جلسه . چنين تماس هايی در صورتی که خوب برگذار شود، در نوع خود اثر بخشی زيادی خواهد داشت

  . کندکه هدف آن است می انجامد، بلکه به برگذاری جلسه به نحو موفقيت آميز نيز کمک می 

  نظر ارباب رجوع 

جلسه ممکن است . آنها احتماالً به مالقات شخصی می روند که قبالً مالقات نکرده اند. ارباب رجوع را قبل از مالقات نزد خود مجسم سازيد

حتماالً از خود می بنابراين ا). که معموالً چنين شرايطی عادی است ( در زمانی تشکيل شود که از نظر آن ها شلوغ تر از مواقع ديگر است 

آيا اين جلسه مفيد خواهد بود و يا وقت تلف کردن است؟ آيا می توانند پاسخ سؤالهای خود را پيش بينی کنند؟ . پرسند چه پيش خواهد آمد

نين فکر می مثالً ارباب رجوع پيش خود چ. اما اگر تماس قبلی به نحو صحيحی برقرار شده باشد، برخورد مناسبی خواهند داشت. احتماالً نه

حال . چنين می نمود که به نظر و عاليق من توجه دارد.  شخصی که به من تلفن کرد، مطلع به نظر می آمد و سؤاالت معقولی می کرد«: کند

    ».ببينيم چه می گويد

می آيد که تأثير قوی چنين انديشه هايی ضرری ندارد و چه بسا خيلی هم مفيد باشد، که در يک مکالمه واقعی، نکات مشخص تری به ياد 

  . تری خواهد داشت

  : خالصه مطالبی که عنوان گرديد

  قبل از تلفن کردن 

  . آماده بودن، که پايه و اساس موفقيت است

  . اهداف مشخص و روشنی را تعيين کنيد •

 . خدمات مجموعه خود را بشناسيد •

 . در مورد توضيحات خود خوب فکر کنيد •

 . اعتراضات را پيش بينی کنيد •

 . اه بودن مدت مکالمه را در نظر داشته باشيدکوت •

 . فقط به عامل صدا و لحن خود تکيه نکنيد •

 در طول مکالمه 

  : از صدای خود، که بزرگترين امتياز شماست، به نحوی استفاده کنيد که

  . ارتباطی خوب برقرار سازيد •

 . کار خود را با اهميت جلوه دهيد •

 . به نظر حرفه ای و کارآمد بيائيد •

 . قه و اشتياق به وجود آوريدعال •

 . مکالمه را هدايت کنيد و آن را تحت کنترل داشته باشيد

  .اهداف خود را مد نظر داشته باشيد •

 .از روشی اصولی و نظام مند استفاده کنيد •

 . از موضوع اصلی منحرف نشويد •

 . منافع و نظر ارباب رجوع را در نظر داشته باشيد •

 . شيد تا بتوانيد به اهداف خود دست يابيدرفتار متقاعد کننده داشته با

  . کاری کنيد که ارباب رجوع به خدمات مجموعه شما احساس نياز کند •

 . سعی کنيد تصوير مشخص و جالبی را ارائه دهيد •



 
ثرؤنحوه تماس تلفنی م  

 

 
١۴

2

 . موضوع را با نيازهای ارباب رجوع خود مطابقت دهيد •

 . برای غلبه بر مخالفت ها، تغيير جهت دهيد •

 . المه را به دست خود بگيريداختيار پايان دادن مک •

 بعد از مکالمه تلفنی 

  . کارآمد باشيد و اقداماتی را که انجام داده ايد، استحکام بخشيد

  . نکات الزم را يادداشت و تأئيد کنيد •

 . طبيعت پويای اين فرآيند را بشناسيد

  . در مورد آن چه انجام می دهيد و نتيجه بخش بودن آن هوشيار باشيد •

د که از تجربيات درس بگيريد و خودتان را با آنچه بايد در جهت نيازمندی های ارباب رجوعان آينده، انتظارات آماده باشي •

 . و وضعيت آنها انجام دهيد، سازگار کنيد

ت امر رمز موفقيت در اين است که جزئيا. موفقيت در ارايه خدمات موضوع ساده ای نيست، حتی با قاعده ای سحرآميز نيز به دست نمی آيد

مورد توجه قرار گيرد و کارآيی هر يک از مراحل آن به حداکثر برسد، به طوری که در مجموع ارباب رجوع بدون مقاومت کردن در جهت 

 . پاسخ مثبت هدايت شود

  . رويکرد سنجيده، مشتری مدار و نظام مند، بيشترين احتمال موفقيت را به وجود خواهد آورد

 


