
 

 modamcrm.comآدرس سایت: 
021-28421608شماره تماس:   

09039151075شماره تماس و واتس آپ:   
 

 (Persona Canvas) بوم پرسونا

 
 (PERSONA CANVAS) بوم پرسونا

 یک مثال گام به گام از شخصیت پردازی مشتریان
شاید حتی مهمترین بخش هم  شود و  سوب می  سی ای از نوآوری مح سا شتری، بخش ا درک م
باشد. اگر واقعًا مشکلی که می خواهید آن را حل کنید را درک نمی کنید و اگر نمی دانید که داشتن 
شد، پس  شته با ستند، چه معنایی می تواند دا شکل برای افرادی که روزانه با آن مواجه ه این م

 .یجاد راه حلی ریسک می کنید که هیچ کس به آن نیازی نداردشما در ا
ست. دلیل این کار هم این  صیت ا شخ سونا یا همان  شتری به معنای ایجاد پر از نظر ما، درک م
است که درک مستقیم نیازهای گروهی از افراد زمانی آسان تر است که شخصی برای ابراز همدلی 

رسونا، میانبری برای تمرکز بر روی آن همدلی است. وقتی آمار با آنها وجود داشته باشد. در واقع، پ
و نتایج مصاحبه را بدون تمرکز بر روی شخصیت بررسی می کنیم، احساس همدلی و بنابراین دارا 

 .بودن شهود و درک مستقیم هم امر بسیار دشواری است
ا یک شخص ساختگی و البته، انجام این کار ریسک های خاصی را هم به دنبال دارد؛ یعنی شما ب

دروغین، همدلی می کنید. در واقع شما به نوعی با تعصب و گرایشات خود همدلی می کنید. برای 
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اطمینان از اینکه این ریسک به کمترین میزان خود می رسد، باید هر شخصیتی که ایجاد می کنید 
 را در دنیای واقعی تأیید کنید

 بوم پرسونا
اد می کنید، در واقع این بوم به شووما کمک می کند تا از نوعی الگو هنگامی که بوم پرسووونا را ایج

برای کمک به ادغام اطالعات در یک بررسی مختصر و مفید استفاده کنید. بوم پرسونا دقیقا چنین 
کاری را انجام می دهد، اما معرفی یک بوم خالی نمی تواند خیلی کارها را انجام دهد؛ مثال ها در 

 .ر می توانند توضیح دهنداین مورد خیلی بهت

 
ساخ ضیح بدهیم که در فرآیند  سونا در این مقاله، می خواهیم در مورد مهم ترین مراحلی تو ت پر

 :استفاده میشوند
 مرحله اول: هدف خود را مشخص کنید

را متخصصان نوآوری در نظر می گیریم و بوم را برای آنها رسم می  در این مرحله، مخاطبان هدف 
کنیم. به مدیران نوآوری، محصول محصوالت، اسکرام مستر )مسئول مدیریت فرآیند و فرآیند کار( 
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تعریف کرده ایم این بوده اسووت که می خواسووتیم بفهمیم که نیازهای  و غیره فکر کنید. هدفی که
شود. آنها  شامل چه چیزهایی می  ضای گروه مخاطب از نظر ابزارهای مرتبط با نوآوری  مختلف اع

 .از چه چیزهایی استفاده می کنند، با این ابزارها چه کارهایی را انجام می دهند و غیره
 مرحله دوم: جمع آوری داده ها

ولین کاری که باید انجام دهید، این است که با جمع آوری داده ها بتوانید مخاطبان را درک کنید. ا
چند نفر جزو مخاطبان محسوووب می شوووندش نقش های آنها چیسووتش آنها تمام روز به چه کاری 

سائل، با  ستش برای درک این م سائل مهم آنها چه چیزهایی ا سات و م سا ستندش اح شغول ه  ۸م
 .فرادی که در این فضا از کار می کنند، مصاحبه هایی انجام شده استنفر از ا

اینکه اولین ارتباط با چنین گروه کوچکی انجام می شود، به این معنی است که شما در این مرحله، 
نمی توانید اطالعات مهمی را جمع آوری کنید، اما این موضوووا اصوواًل یک مشووکل محسوووب نمی 

برای بار اول، فقط برای بدسووت آوردن مبنا یا گمان اولیه اسووت. بر  شووود. تکرار این مصوواحبه ها
سان تر می  شما آ سو گیری های  شخص کردن گرایش ها و  ست که م ساس مبنا یا گمان اولیه ا ا

 .شود و نقاطی که باید به دنبال اطالعات بیشتر و بهتر بگردید هم به خوبی مشخص می شود
تا از مهم ترین مخاطب، چک کنید تا جلوی  ۵۰بهتر استتت ابتدا ستتواود خود را از  از ارستتال به 

 .اشتزاه فاحش در صفحه اصلی )وب سایت( را بگیرید
عالوه بر این، انجام اولیه مصاحبه با تعداد کمی از افراد )مخصوصا دوستان( به این معنی است که 
سواالت خود را به راحتی برطرف کنید. افرادی که با آنها  شتباه موجود در  شما می توانید هرگونه ا

سند، بنابراین آنها می توا شنا شما می  ضا را بهتر از  شما در صحبت می کنید، در واقع این ف نند به 
 .بهبود این رویکرد کمک کنند. آنها می توانند خیلی سریع متوجه اشتباهات شوند

عالوه بر اطالعات مصووواحبه، می توانید داده های آماری، انجمن ها و پیوندها در پسوووت های 
 .مختلف و تحقیقات انجام شده توسط افراد دیگر را هم بررسی کنید

 ی داده هایتانمرحله سوم: پردازش و خوشه بند
در مرحله بعد، تمام اطالعاتی که بر روی تعداد زیادی از یادداشت های برچسبی نوشته اید را باید 
سیم کنید تا ارتباط با افراد مختلف و  سته تق شان دهید. معمواًل می توانید اطالعات را در چند د ن

ایش را هم ایجاد کنید تا صحبت هایی که در طی مصاحبه می کنند، راحت تر باشد. بوم نتایج آزم
 .بتوانید نتایج مصاحبه یا تحقیق را در محیط کارگاه بهتر پردازش کنید
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اولین کار این است که به نقل قول ها و داستان های افراد با دقت گوش کنید. با دقت به جزئیات 

 .نقل قول ها و داستان ها در مصاحبه های مختلف بپردازید
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سووپس، در جواب های پاسوون دهندگان به دنبال چیزی بگردید که آن را به عنوان مشووکل خود 
وصیف کرده اند. بیشتر اوقات، پاسن دهندگان مشکالت خود را با بیان نظرات یا فرضیات نشان ت

 .می دهند
شما چیزهایی که فکر می کنند نیاز دارند  سی کنید. آنها به  سن دهندگان را برر نیازهای احتمالی پا

د؛ یعنی اینکه را می گویند و ممکن اسوووت این کار را در قالب راه حل های داوطلبانه انجام دهن
 .نحوه حل مسئله از نظر آنها چگونه است

صیفاتی از رفتار واقعی بگردید. راه حل  سن دهندگان به دنبال تو در نهایت، در البالی گفته های پا
هایی که آنها در حال حاضوور اسووتفاده می کنند، چه چیزهایی هسووتندش چه زمانی و هر چند وقت 

 آنها این مشکل را تجربه کرده اندش
ست، اما  سمت پایین ا شتری در ق ضای بی شید که: بوم نتایج آزمایش دارای ف شته با البته توجه دا

 .هنگام ایجاد شخصیت ها، این موارد بسیار مرتبط نیستند
ساده  شبکه  صاحبه ها،  شه بندی نتایج م را ایجاد کنید. اگرچه انتخاب ابعاد تأثیر  ۲در  ۲برای خو

اما مشوواهده گروه بندی یا عدم وجود آن، بسوویار آسووان تر می زیادی را به دنبال خواهد داشووت، 
 .شود
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ضوح به فرآیند کار  شد، زیرا افرادی که به و صاحبه با ساس داده های اولیه م انتخاب ابعاد باید بر ا
می پرداختند و بر روی جنبه های تخصصی توجه داشتند، من را تحت تاثیر قرار دادند و البته افراد 

 .ری هم بودند که کل پروژه نوآوری را بررسی می کردنددیگ
شه  ست چند خو سید که ممکن ا شبکه، ابتدا به نظر می ر صاحبه ها در این  هنگام طرح ریزی م
وجود داشته باشد تا شخصیت ها را برای آنها تعریف و سپس تایید کنید. همچنین مشخص شد 

نمی شوند. شاید پاسن دهندگان از نظر  که بخش های زیادی در مصاحبه های اولیه پوشش داده
 .سن، دیدگاه حرفه ای یا موقعیت آنها در سلسله مراتب، بیش از حد مشابه باشند

ست، از  شما سوگیری های خود  شات و  سی از گرای سیر، انعکا سپردن این نکته که اولین م بخاطر 
ست و از آن به منظور راهنمایی برای دوری از چ ستفاده کنید که اهمیت زیادی برخوردار ا یزهایی ا

 .فکر می کردید تا به حال آنها را می دانید
 مرحله چهارم و پنجم: پرسوناها)شخصیت ها( را تعریف کرده و تصویر گویایی را ایجاد کنید

دو پرسوووونا را تعریف کرده ام و برای هر کدام، یک بوم پرسوووونا را هم کامل کرده ام. نتایج را می 
 :ردتوان در ادامه بررسی ک

 ، مدیر نوآوری«کالین: »۱پرسونا 
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ستارتاپ خود را راه اندازی کند، اما به عنوان مدیر نوآوری در« کالین» یک بانک بزرگ  می خواهد ا
کار می کند. او می خواهد تا آنجا که می تواند چیزهای جدیدی را یاد بگیرد و مهارت ها و شووبکه 
خود را قبل از شروا استارتاپ خود ایجاد کند. کالین بر روی نتیجه نهایی متمرکز است و نمای کلی 

 .را بررسی می کند
 ، متخصص نوآوری«نادیا: »۲پرسونا 

 
نادیا در حوزه آزمایشات موارد در حال اجرا، بیشتر درگیر کارهای دقیق در پروژه های نوآوری است. 
شتر از اینکه به نتیجه توجه کند، بر  ست که نتواند کار مهمی انجام دهد و بی شتر نگران این ا او بی

 .روی فرایند کار متمرکز است
بیشتری هم وجود دارد که می توانند مرتبط با این فضا باشند، اما امیدواریم  البته شخصیت های

 نشان دادن این موارد به افراد کمک کند تا از بوم پرسونا به طور موثرتری استفاده کنند
 


