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کهن  الگوی مشتری؛ ابزاری مؤثر برای شناخت و جذب مشتریان

همه	ما	در	تست	های	اینترنتی	شرکت	کرده	ایم.	تست	های	سرگرم	کننده	ای	که	مثال	می	گویند	شما	شبیه	کدام	شخصیت	یک	سریال	هستید؟	یا	به	کدام	
یک	از	گروه	های	مدرسه	جادوگری	هاگوارتز	در	داستان	هری	پاتر	تعلق	دارید؟	یا		ممکن	است	به	شما	بگویند	که	کدام	یک	از	۱۲	کهن	الگوی	شخصیتی	که	

یونگ	روانشناس	مشهور	سوییسی	ابداع	کرده،	به	شما	بیشتر	نزدیک	است.	

حال	اگر	از	شما	بپرسند	مشتری	کسب	و	کار	شما	شبیه	به	کدام	یک	از	شخصیت	های	سریال	زخم	کاری	است،	آیا	جوابی	دارید؟	در	ظاهر	مقایسه	بین	
این	مسئله	و	کسب	و	کار	شما	ممکن	است	عجیب	به	نظر	بیاید،	ولی	توانایی	شناختن	و	حدس	زدن	خصوصیاتی	هرچند	انتزاعی	درباره	مشتریان	هدف،	

مزایای	غیرقابل	انکاری	دارد.

اطالعات	آماری	نظیر	سن،	جنسیت،	محل	زندگی	و...	بیانگر	این	هستند	که	مشتریان	شما	از	چه	دسته	ای	هستند؛	مثال	یک	زن	۲5	ساله،	ساکن	کرج،	
کارشناس	بازاریابی.	ولی	این	اطالعات	آماری	از	بیان	این	که	این	افراد	چه	ارزش	هایی	را	باور	دارند،	چه	خصوصیات	روحی	و	رفتاری	دارند	و	دوست	دارند	

چگونه	شخصیتی	داشته	باشند،	عاجزند.برای	دانستن	مواردی	از	این	دست،	شما	نیاز	به	خلق	کهن	الگوهای	مشتری	دارید.

کهن	الگوی	مشتری،	روایتی	است	از	پروفایل	شخصیتی	که	شما	به	عنوان	مشتری	ایده	آل	درنظر	گرفته	اید،	و	بر	رفتار	و	رابطه		آن	فرد	با	محصول	یا	خدمات	
شما	متمرکز	است.	مهم	ترین	دستاوردی	که	می	خواهیم	از	به	کار	بردن	این	ابزار		داشته	باشیم،	این	است	که	بدانیم	یک	مشتری	ایده	آل	چه	رفتاری	دارد،	

چه	چیزی	می	خواهد،	منتظر	چیست،	چه	کمبودی	دارد	و	چه	احساسی	در	برخورد	با	سایرین	دارد.

کهن	الگوی	مشتری،	ابزاری	است	که	به	ما	امکان	شناخت	عمیق	تر	از	مشتریان	و	شیوه	تعامل	آنها	با	راهکار	پیشنهادی	ما	را	می	دهد.
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کهن	الگوی	مشتری	برای	پیش	بینی	رفتار،	عالیق	و	نگرانی	های	مشتری،	و	استفاده	از	این	اطالعات	به	عنوان	یک	مزیت	رقابتی	
برای	راضی		کردن	آنها	به	استفاده	از	راهکار	پیشنهادی	ما	بسیار	مؤثر	است.

بعضی	معتقدند	که	این	اطالعات	به	دست	آمده	شامل	اطالعاتی	درباره		خود	محصول	و	شیوه	تعامل	مشتری	با	آن	در	آینده	
نیز	هست.	سواالتی	نظیر:	»خصوصیات	کلی	مشتری	چیست؟	هدف	او	از	استفاده	از	این	راهکار	چیست؟	هنگام	استفاده	از	

این	راهکار	بر	چه	چیزی	تمرکز	دارد؟«	همگی	به	ما	در	راه	تعریف	و	تشخیص	این	الگوها	کمک	می	کنند.

از چه زمانی شروع کنیم؟   

توصیه	می	شود	که	فرآیند	تعیین	
کهن	الگوی	مشتری	را	از	ابتدایی	ترین	

مراحل	تولید	راهکار	شروع	کنید	و	
به	نقش	کلیدی	آن	در	مسیر	تولید	توجه	داشته	باشید	تا	بتوانید	یک	ایده	اولیه	را	به	یک	محصول	موفق	تبدیل	کنید.

کهن الگو یا پرسونا؟

کهن	الگو	و	پرسونا	به	دنبال	دو	هدف	متفاوت	هستند.	ابزار	پرسونا	به	ما	این	امکان	
را	می	دهد	تا	متوجه	شویم	که	مشتری	موردنظر	ما،	امروز	چه	فردی	است.	در	حالی	
که	کهن	الگو	به	ما	نشان	خواهد	داد	که	این	مشتری	به	دنبال	تبدیل	شدن	به	چه	
امکان	تدوین	چشم	انداز	 به	ما	 ابزار	به	طور	مکمل	 آینده	است.	هر	دو	 فردی	در	

بلندمدت	و	برنامه	عملیاتی	را	می	دهند.
بخش	بندی	بازار	به	ما	این	امکان	می	دهد	تا	بخشی	از	بازار	که	نیازمند	یک	راهکار	به	خصوص	هستند	را	مبتنی	بر	خصوصیات	
و هدف	 مشتریان	 درباره		 تفصیلی	 اطالعات	 شامل	 بازار	 بخش	بندی	 این	 کنیم.	 شناسایی	 راهکار	 آن	 از	 بهره	مندان	 فردی	

چرا 
کهن الگوی 

مشتری؟
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خصوصیات	آماری	و	روان	شناختی	آنهاست.	کهن	الگو	و	پرسونا	به	ما	امکان	دستیابی	به	این	اطالعات	را	می	دهند.
پرسونا	در	حقیقت	یک	شخصیت	خیالی	است	که	خصوصیات	و	رفتارهای	مشخصی	دارد.	خلق	پرسوناهای	مختلف	به	ما	این	
امکان	را	می	دهد	تا	تصور	و	فرضیه	ای	را	درباره		یک	یا	چند	دسته	از	مشتریان	احتمالی	به	شکل	شخصیت	های	خیالی،	داشته	
باشیم.	ترسیم	این	شخصیت	ها	تنها	مرتبط	با	ابتدای	راه	تولید	محصول	نیست،	بلکه	فرآیندی	مداوم	است	که	در	طول	چرخه	

حیات	کسب	و	کار	برای	بهبود	و	ارتقای	محصول	و	برقراری	ارتباط	بهتر	با	مشتریان	کاربرد	دارد.
این	فرآیند	می	تواند	به	صورت	گروهی	با	شرکت	اعضای	تیم	صورت	گیرد	و	حتی	سرگرم	کننده	نیز	باشد.	شما	برای	پرسونای	
موردنظر	خودنام	انتخاب	می	کنید	و	داده	هایی	درباره	افکار،	آگاهی	،	و	وضعیت	کنونی	اش	به	او	منتسب	می	سازید.	سپس	با	
کمک		کهن	الگو	به	گسترش	شناخت	خود	از	این	شخص	می	پردازید	تا	از	روحیات	و	رفتار	او	نیز	آگاهی	یابید.	دستاورد	نهایی	
این	فرآیند	این	است	که	شما	می	توانید	بهتر	و	بهتر	خود	را	در	قالب	آن	فرد	تصور	کنید	و	دیگر	با	مشتریان	خود	غریبه	نباشید.

تدوین پرسونای مشتری

با	پاسخ	دادن	به	سواالتی	مانند	سواالت	زیر	،	می	توانید	این	شخصیت	را	خلق	کنید:

پرسونای مشتری

نام، جنسیت، سن، درآمد، محل زندگی، میزان تحصیالت، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، 
شغل، تفریحات، و... اطالعات آماری

محل سکونت؟ محل تولد؟ ساکن در شهر، روستا، و یا اطراف شهر؟ اطالعات جغرافیایی

ارزش های  رفتار،  مانند:  و عالیق.  باورها  ادراک،  احساسات،  ارزش ها،  با  مرتبط  آنچه  هر 
اخالقی، فلسفه زندگی، عادت ها. اطالعات روان شناختی
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در	این	مقطع،	استفاده	از	ابزاری	به	نام	نقشه	همدلی	می	تواند	به	استخراج	اطالعات	جامع	تری	کمک	کند.

نقشه	همدلی	ابزاری	است	که	با	تعامل	کلیه		اعضای	یک	تیم،	فرآیند	شناخت	مشتری	را	مؤثرتر	می	سازد.	اهمیت	تعامل	تیمی	
در	آن	است	که	جنبه	های	مختلفی	از	خصوصیات	مشتری	سنجیده		شود	و	دیدگاه	های	کامل	تری	مطرح	شوند.	این	ابزار،	با	

مطرح	کردن	شش	سوال	زیر،	به	استخراج	اطالعات	بیشتری	از	خصوصیات	روان	شناختی	مشتری	می	انجامد.
	این	بخش	از	مشتریان	چه	افکار	و	احساساتی	دارند؟ 	
	این	بخش	از	مشتریان	چه	مشاهداتی	دارند؟ 	
	این	بخش	از	مشتریان	چه	حرف	هایی	را	بیان	می	کنند؟ 	
	این	بخش	از	مشتریان	چه	حرف	هایی	را	می	شنوند؟ 	
	چه	عواملی	برای	مشتری	فرضی	موجب	ایجاد	این	دشواری	شده	است	که	برای	آن	به	دنبال	راه	حل	است؟	 	
	این	بخش	از	مشتریان	به	دنبال	چه	مزیتی	هستند؟ 	 نقشه 

همدلی
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همان	طور	که	در	ابتدا	گفته	شد،	کهن	الگوها	به	رفتارها	و	تجربیات	مشتری	-	که	شخصیت	او	را	خلق	کرده	اید	-	در	ارتباط	به	
راهکار	پیشنهادی	شما	می	پردازند.	به	همین	دلیل	این	ابزار	بیشتر	بر	شخصیت	مشتری	متمرکز	است	تا	خود	او.

در	حال	حاضر	کهن	الگوهایی	از	پیش	تدوین	شده	وجود	دارند	که	شامل	ویژگی	ها	و	رفتارهای	شناخته	شده	هستند.	برخی	از	
این	کهن	الگوها	می	توانند	به	خوبی	بر	خصوصیات	شخصیتی	مشتریان	مدنظر	شما	منطبق	باشند.	ولی	در	صورت	لزوم	شما	
نیز	خود	می	توانید	کهن	الگوهای	جدیدی	را	تدوین	کنید.	برای	این	که	درک	بهتری	نسبت	به	این	موضوع	داشته	باشید،	در	ادامه	

چند	نمونه	از	کهن	الگوهای	شناخته	ترشده	و	متداول	تر	آورده	شده	اند.

کهن الگوی معصوم

این	پروفایل	شخصیتی،	یک	فرد	سنتی،	امیدوار،	رویاپرداز	با	طبعی	لطیف	را	تصویرسازی
می	کند.	کودکان،	نمونه	ای	از	این	گروه	هدف	هستند.	این	افراد	دارای	روحیاتی	خالص

و	پاک	هستند	که	ریشه	در	ارزش	های	اخالقی	محکم،	و	روحیه	ای	کودکانه	دارد.	
سادگی	و	خلوص	را	ارج	می	نهند	و	به	دنبال	شادی،	آرامش،	و	صلح	با	خود	هستند.	

چنانچه	اعتماد	خود	را	به	فرد	یا	پدیده	ای	از	دست	بدهند،	به	شدت	مضطرب	خواهند	شد.

کهن الگوی قهرمان

رقابتی	 روحیه		 آنها	 دارند.	 را	 قبلی	 ویژگی	هایی	کامال	متضاد	دسته	 افراد،	 این	دسته	
و	جنگجو	دارند.	از	برنده	شدن	و	تحت	کنترل	داشتن	شرایط	مختلف	لذت	می	برند.	
در	عین	حال	بسیار	خوش	بین	و	مثبت	اندیش	هستند	و	به	هدف	خود	اعتقاد	راسخ	
دارند.	همواره	به	دنبال	حل	مشکالت	اجتماع	هستند.	از	چالش	لذت	می	برند	و	بسیار	

سخت	کوش	اند.

انواع کهن 
الگوهای 

مشتری
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کهن الگوی جستجوگر

ماجراجویی	خصوصیت	اصلی	این	دسته	از	افراد	است.	آنان	روحیاتی	فردگرا	دارند	و	در	
عرصه	های	مختلف	پیشگام	و	پیش	رو	هستند.	معموال	چندان	خوشحال	نیستند	و	مرتبا	

به	دنبال	تغییر	و	نوسازی	در	امور	بوده	و	از	جستجو	برای	روش	ها	و	شیوه	های	جدید	و	
غیرمتعارف	برای	حل	مسایل	روزمره	خود	اِبایی	ندارند.	در	عین	حال	همواره	درخواست	های

زیادی	دارند	که	این	مسئله	برای	این	گروه	مشتریان	باید	مدنظر	قرار	گیرد.

کهن الگوی آفرینش گر

این	دسته	دارای	خالقیت	باال	بوده	و	همواره	روحیه	ای	خودآموز	دارند.	معموال	طراحان	
و	مخترعان	در	این	دسته	جای	می	گیرند.	برای	آنها	شکست	بسیار	ناامیدکننده	است.	
برای	مواجهه	و	تحت	تاثیر	قرار	دادن	مشتریانی	از	این	دسته،	توصیه	می	شود	تا	بر	

فاکتور	خالقیت،	هزار	برابر	دیگران	تمرکز	کنید.

کهن الگوی فرزانه
این	دسته	افرادی	بسیار	روشنفکر	هستند.	آنها	معموال	مشاور،	متخصص،	مربی	و	یا

فیلسوف	خوبی	هستند.	به	جستجو،	پژوهش	و	تحلیل	عالقه	زیادی	دارند.	همواره	جنبه	
علمی	و	یا	رویکرد	علم	محور	آنها	را	تحت	تاثیر	قرار	می	دهد.	اشتیاقشان	با	مسایل

و	چالش	های	دشوار	برانگیخته	می	شود،	زیرا	همواره	بر	این	باور	هستند	که	باید	
به	دنبال	جستجوی	حقیقت	از	راه	دانش	باشند.	آنها	آگاهی	را	کلید	استقالل	می	دانند.	

مشتریانی	از	صنایعی	نظیر	آموزش،	فنّاوری	و	دانش	معموال	در	این	دسته	قرار	می	گیرند.
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کهن الگوی جادوگر

این	افراد	به	طور	ذاتی	دارای	خصوصیات	رهبری	هستند.	آنها	افرادی	عمل	گرا	و	به	
دنبال	روش	های	متعارف	هستند.	همواره	رویایی	بزرگ	را	می	پرورانند	و	با	جذبه		باالی	
عالقمند	 آنها	 هستند.	 ارتقا	 و	 بهبود	 فرصت	های	 به	 مشکالت	 تبدیل	 دنبال	 به	 خود	
هستند	که	الهام	بخش	دیگران	باشند	تا	بقیه	هم	بدانند	که	می	توانند	به	اهداف	خود	

برسند.	

با	 می	توانید	 راه	 این	 از	 می	بخشید.	 شخصیت	 او	 به	 مشتری،	 پرسونای	 به	 آن	 افزودن	 و	 صحیح	 کهن	الگوی	 یک	 انتخاب	 با	
مشتریان	نهایی	خود	ارتباط	سازنده	تری	برقرار	سازید	و	از	انطباق	هر	چه	بیشتر	راهکاری	که	در	دست	تولید	دارید	با	نیاز	آنها،	

اطمینان	بیشتری	بیابید.
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