
 

 

 وکارمدرهس طراحی سومین چرخه کسب

 

 :مصاحبه با مشتریان

 های مشتری و تمایلش به پرداخت متمرکز است.ای است که بر کاوش کارها، دردسرها، منفعتمصاحبه

 
 هزینه

 
 قوت شواهد

    
 پذیری. تداومپذیری امکانمطلوبیت . 

های کیفی مصاحبه با مشتریان برای به دست آوردن بینش

تان و بخش مشترِی دربارۀ تناسب میان ارزش پیشنهادی

هدف، مطلوب است. همچنین نقطۀ شروع خوبی برای 

 آزمون قیمت است.
که دریابید افراد چه کاری مصاحبه با مشتریان برای این

 مطلوب نیست.انجام خواهند داد 

  
 سازیزمان آمادهمدت

 
 زمان اجرادتم

 
 تحقیقها  توانمندی

 

 ه شویدآماد

 راهنمای مصاحبه را با هدف یادگیری در خصوص موارد زیر تدوین کنید:ـ 1

 های مشتریان کارها، دردسرها و منفعت 

 تمایل مشتری به خرید 

 انددر محصول برآورده نشدهحل مطلوب برآورده شوند اما نیازهایی که باید در راه 

 ـ مصاحبه شوندگان را پیدا کنید.2

 تان انتخاب کنید.ـ بازۀ زمانی برای تحلیل3

 اجرا کنید

 پرسد.ت تکمیلی میکند و هرجا الزم بود، برای کاوش بیشتر، سؤاالهایی از روی راهنمای مصاحبه مطرح میگر پرسشـ مصاحبه1

 کند.برداری و زبان بدن او را ثبت میشونده را یادداشتـ منشی عین عبارت مصاحبه2

 نفر  تکرار کنید. 20الی  15را با ـ مصاحبه 3

 تحلیل کنید

 ای داشته باشید.دقیقه 15وگویی کننده تر و تازه است، گفتهای ذهنی تیم مصاحبهـ تا برداشت1

 بندی کنید.براساس تشابه دستهها را ـ یادداشت2

 بندی انجام دهید.ـ تحلیل رتبه3

 روزرسانی کنید.تان را بهـ ارزش پیشنهادی4

 جزئیات: 

 هزینه

های طور کلی، پاداشِ مصاحبهچیزی پاداش بدهید. بهها الزم نباشد به آنحتی هزینۀ مصاحبه با مشتریان نسبتاً کم است چرا که شاید 

های وکار نوعاً از مصاحبهوکار به کسبهای کسبشدۀ حضوری کمتر است. مصاحبهریزیهای برنامهاز پاداش مصاحبه ویدئویی از راه دور

 تر و وقت آزادشان احتماالً کمتر است.ترند، چرا که اندازۀ نمونه کوچککننده پرهزینهوکار به مصرفکسب
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  سازیزمان آمادهمدت

ه باشد یا چند شان، ممکن است خیلی کوتابا مشتریان، بسته به مکان مشتریان و در دسترس بودن مدت زمان آماده سازی برای مصاحبه

 ها را تهیه کنید.تان را بیابید و برنامۀ مصاحبههفته طول بکشد. باید راهنمای مصاحبه تدوین کنید، مشتریان

 زمان اجرامدت

ای دقیقه 15کشد. بین هر دو مصاحبه فاصلۀ دقیقه طول می 30تا  15کدام تنها مدت زمان اجرای مصاحبه با مشتریان نسبتاً کوتاه است: هر

 هایی را که ضروری است در راهنمای مصاحبه اعمال کنید.بندی کنید و ویرایشتان را جمعهایالزم خواهید داشت برای اینکه یافته

 قوت شواهد

 کارهای مشتری

 دردسرهای مشتری

 های مشتریمنفعت

رصد بتوان گفت که از نظر مشتری اولویت بیشتری د 80های مشتری است که با میانگین دقت رد از کارها، دردسرها و منفعتمنظور سه مو

 رو، سطح دقت را باال در نظر بگیرید.خواهید واقعاً به درک دقیقی از بخش مشتری مدنظرتان برسید، ازایندارند. چون می

 بازخورد مشتری

تان شوندگانتان نیستند، ولی مصاحبهیاست که از ابتدا در پروفایل کاربرنما مشتریهای از کارها، دردسرها و منفعت منظور آن دسته

 کنند.شان میمطرح

 ارجاع برای مصاحبه

و شما را از  ارجاعات به نفرات دیگر جهت انجام مصاحبه برای شما در حکم پاداشِ مازادند. اگر ارجاعات اتفاق بیفتند، عالمت خوبی است

 کند.های بعدی خالص میهای یافتن افراد برای مصاحبهشر هزینه

چه انجام خواهند داد. آنکنند و نه لزوماً هایی است که افراد بیان میاند: این شواهد صرفاً حرفها با مشتریان شواهد نسبتاً ضعیفیمصاحبه

های مشتری جهت دهی به ارزش پیشنهادی، و کارها، دردسرها و منفعتر شکلهای کیفی به منظوبا وجود این، برای به دست آوردن بینش

 اند.آزمودن بعدی عالی

 هاتوانمندی

 تحقیق

تواند با درحالی که انجام خوبِ مصاحبه با مشتریان ممکن است در ظاهر سخت به نظر برسد، خبر خوش این است که تقریباً هرکسی می

العات و سوابق پژوهشی مفید است اما ضروری نیست. باید راهنمای مصاحبه را تدوین کنید، افراد نامزد تمرین آن را انجام دهد. داشتن اط

صورت، کند ـ در غیر اینتر میها را خیلی سادهمصاحبه را پیدا کنید، مصاحبه را انجام دهید و نتایج را تلفیق کنید. داشتن همکار همۀ این

 ها را بازبینی کنید.را ضبط و مجدداً آنها مجبور خواهید بود تمامی مصاحبه

 نیازمندی

 مشتری هدف

دهد که بر مخاطبانِ هدف معدودی متمرکز شوید. بدون در ذهن داشتن مشتری هدف، به مصاحبه با مشتریان وقتی بهترین  نتیجه را می

و بعد مسیرتان را به بخش مشتری ویژه برگردانید که با هرکسی مصاحبه کنید . اینوبرهم و بازخورد متناقض خواهید رسیدنتایج خیلی درهم

 ای بر بخش مشتری ویژه تمرکز کنید.کنیم قبل از انجام هرگونه مصاحبهخیلی بیشتر طول خواهد کشید. در عوض، توصیه می



 

 

 وکارمدرهس طراحی سومین چرخه کسب

 

 

 تدوین راهنمای مصاحبه: 

شود که از وگوهایی تبدیل میها اغلب به گفتمصاحبهراهنمای مصاحبه بخشی کلیدی از انجام اثربخش مصاحبه با مشتریان است، وگرنه 

کنیم بعد از اینکه تان را کاهش دهید. لذا توصیه میشود. باید ریسک ایدهندرت از آن یادگیری استخراج میگیرد و بهموضوع فاصله می

بندی مشخص کردید راهنمای را در رتبههای مشتری تان را ایجاد کردید و سه مورد اول از کارها، دردسرها و منفعتارزش پیشنهادی

 مصاحبه را تدوین کنید.

 نمونه راهنمای مصاحبه

 ـ معرفی و شرایط1

 «کنم.سالم. من )فالنی( هستم. دارم دربارۀ )فالن ایده( تحقیق می»

 «اجباری برای خرید کردن نیست.»

 «قصد ندارم چیزی به شما بفروشم.»

 نندای را روایت کها بگویید قصهـ به آن2

 «بود؟ رو شدید کیآخرین باری که با )فالن دردسر یا فالن کار( روبه»

 «چه چیزی شما را به انجام )فالن اقدام( ترغیب کرد؟»

 «چطور حلش کردید؟»

 «اگر نه، چرا؟»

 های مشتریبندی کارها، دردسرها و منفعتـ رتبه3

 را فهرست کنید. ترهای مشتری، سه موردِ مهماز میان کارها، دردسرها و منفعت

 کند.بندی میاش رتبههای شخصیها را براساس تجربهشونده آنمصاحبه

 «آیا موارد دیگری هست که بخواهید در این فهرست باشد؟»

 ـ تشکر و اتمام 4

 «پرسیدم؟چه سؤال دیگری باید از شما می»

 «توانید برای انجام مصاحبه من را به فرد دیگری ارجاع بدهید؟می»

 «اجازه داریم در آینده با شما تماس بگیریم؟»

 «سپاسگزارم»

ن مصاحبه  شوندگانیافت 

 کنندهوکار به مصرفبخش مشتری کسب

تان در تان تابلوی طراحی ارزش پیشنهادی ایجاد کنید و بعد با اعضای تیمکنندهوکار به مصرفکنیم برای بخش مشتریِ کسبتوصیه می

طوفان فکری برگزار کنید. جایی را که شوندگان را به صورت آنالین یا غیرآنالین پیدا کنید جلسۀ صاحبهتوانید مخصوص اینکه کجا می

 گیری گروهی تعیین کنید.شوندگان بر آن متمرکز شوید با رأیخواهید برای یافتن مصاحبهمی
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 وکاروکار به کسببخش مشتری کسب

ها را کجا که آنفکری در خصوص اینوکار قابل اجراست، اگرچه شاید همبه کسبوکار همین روش برای نامزدهای مصاحبه شوندۀ کسب

وکار به شوندگان کسبتر باشد. خوشبختانه، جاهای آنالین یا غیرآنالینی وجود دارد که، معموالً، برای یافتن مصاحبهپیدا کنید سخت

 اند.وکار مناسبکسب

 

 غیرآنالین آنالین

  

 

 شوندگان: برریس صالحیت مصاحبه

 افرادی که واجد شرایطواسطۀ غربال شدن رفته این بررسی  صالحیت بههمبررسی صالحیت نامزدهای مصاحبه عاری از خطا نیست، اما روی

تر از حد مطلوب از دست در خواهند رفت، اما بازهم شود. همیشه یکی دو نامزد پایینتان میجویی در وقتمصاحبه نیستند موجب صرفه

چیزی که بهتر از این است که کالً افراد را احراز صالحیت نکنید. یک روشِ انجام این کار انجام نظرسنجی غربالگری ساده است تا قبل از این

 ریزی کنید صالحیت افراد را بررسی کنید.امهرا برن

 غربالگری در کریگزیلیست

ای ارزشمند برای یافتن مشتریان جهت انجام مصاحبه نیز هست. سایت آگهی خریدوفروش پرطرفداری است، اما گنجینهکریگزیلیست وب

« شرح»ان را در آن درج کنید. در قسمت تسایت کریگزیلیست بروید و درخواست تحقیق« داوطلبان < جامعه »کافی است به بخش 

کنندۀ اند مشارکت کنند، لینک نظرسنجی را درج کنید. این نظرسنجی باید شامل سؤاالت تعیینتان، برای کسانی که مایلدرخواست

 صالحیت باشد.صالحیت و عدم

، «0»اگر افراد جواب بدهند « و بیشتر؟ 3، یا 2، 1، 0چند تا دوچرخه دارید ـ »مثالً اگر دنبال افرادی هستید که دوچرخه دارند، بپرسید: 

ها نیز نامزدهای ، ممکن است آن«یا بیشتر 3»وقت از مصاحبه کردن با کسانی که دوچرخه ندارند نجات خواهید یافت. اگر جواب بدهند آن

جویی در وقت شما و ها صرفهعث ساعتشان زیاد است. سؤاالت غربالگری ساده مثل این باهایمطلوبی نباشند، چرا که تعداد دوچرخه

 شود.شوندگان میمصاحبه

 وبینار

 کریگزیلیست

 فیسبوک

 لینکدین

تاالر 

 وگوگفت

 توئیتر

جلسه 

 غیررسمی

فضای کاری 

 اشتراکی

 همایش

 فروشگاه
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  غربالگری حضوری

که با شور و اشتیاق وارد مصاحبۀ شکل غیرآنالین غربالگری هم خیلی شبیه به شیوۀ آنالین آن است، با این وصف کافی است قبل از این

اند تشکر کنید و سراغ نفر بعدی ها بابت وقتی که گذاشتهنداشتند، از آناصلی شوید این سؤاالت را حضوری بپرسید. اگر صالحیت الزم را 

 بروید.

 هاها و مسئولیتنقش

که به تنهایی سؤل کنید، با االمکان انفرادی انجام ندهید. اینتان با مشتری را، چه آنالین باشد و چه حضوری، حتیکنیم مصاحبهتوصیه می

گیر است. اگر هم از شونده توجه کنید و بعد سؤال بعدی را بپرسید خیلی سخت و وقتمصاحبه جدیت گوش دهید، به زبان بدن و پاسخ

که مصاحبه را ضبط کنید، دو برابر وقت خواهد گرفت، چرا که باید کل آن را دوباره ببینید و بشنوید. به جای شونده اجازه بگیرید مصاحبه

 هید.ها را دو نفری انجام داین کار، بهتر است مصاحبه

 منشی

 کندبرداری مییادداشت.. 

  نویسد.ها را بدون تغییر در عبارات میهای آنگفتهدر صورت امکان، عین 

 کند.زبان بدن را توصیف می 

 گرمصاحبه

 کند.ها را طرح میاز روی راهنمای مصاحبه پرسش 

  کند.بیشتر کندوکاو می« چرا؟»در صورت نیاز، با گفتن 

 دهد.مصاحبه خاتمه میکند و به تشکر می 

 شوندهمصاحبه

 دهدبه سؤاالت پاسخ می 

 ایدقیقه 15وگوی گفت

دقیقه را صرف  15که آیا چیزی باید اصالح شود یا خیر، ها و اینبندی سریع آموختهبالفاصله پس از اتمام هر مصاحبه، به منظور جمع

 وگو با همکارتان کنید.گفت

 وگوموضوعات گفت

  چه چیزی خوب پیش رفت؟در این مصاحبه 

 شونده چه چیزی متوجه شدیم؟از زبان بدن مصاحبه 

 شونده به هر نحو تأثیر گذاشتیم؟آیا ما در نظرات مصاحبه 

 در راهنمای مصاحبه چیزی هست که بخواهیم سریع بازنگری کنیم؟ 

 تلفیق بازخورد

هایش را تلفیق و تابلوی طراحی ارزش پیشنهادی گیری استراتژی، یادداشتای تیم باید، برای کمک به شکلدقیقه 15وگوی عالوه بر گفت

بندی براساس بندی کنید روشی است به نام دستهتعداد زیادی بازخورد کیفی را مرور و جمعکه روزرسانی کند. یک راه سریع برای اینرا به

 تشابه.

 بندی براساس تشابهستهد
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 تان را بیاورید.هایدقیقه وقت اختصاص دهید و یادداشت 60الی  30به صورت تیمی، 

 .اگر جلسه حضوری است، مطمئن شوید فضای زیادی روی دیوار در اختیار دارید 

 های مشتریان را بنویسیدروی هر کاغذ یادداشت چسبان یکی از گفته 

 بینش بنویسید روی هر کاغذ یادداشت چسبان یک 

 ها بنویسید.شونده را پایین کاغذ یادداشتنام یا حرف اول نام مصاحبه 

 .همۀ کاغذها ار روی دیوار قرار دهید 

 بندی کنید.ها را براساس تشابه موضوع دستهآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندیرتبهتحلیل 

تان چقدر به بندی مندرج در پروفایل مشتریدهد از اینکه اولویتعیب و نقص نیست، ولی به شما حسی میبندی کردن همیشه بیرتبه

ها، در مقایسه با دانید آندهند این است که نمیشوندگان انجام میای که مصاحبهبندیواقعیت نزدیک است. اشکال اتکای محض به رتبه

شونده و توجه ویژه به زبان اند. به همین دلیل، پرسیدن سؤاالت تکمیلی از مصاحبهن، تا چه حد کار، دردسر یا منفعت را درک کردهدیگرا

 بدن او اهمیت دارد.

ندی باید، در این صورت مطلوب است که بخواهید دقت رتبهتان مطابقت دارند مصاحبه کردهمشتری که با پروفایل کاربرنمای 10اگر با 

، به کار شمارۀ 2، به کار شمارۀ 1نفر به کار شمارۀ  10نفر از  8درصد باشد. یعنی  80تان بیشتر از های کاربرنمایکارها، دردسرها، و منفعت

 داده باشند و الی آخر. 3، رتبۀ 3

 تابلوی طرایح ارزش پیشنهادیبه
ن
 روزرسان

بندی مربوط را تحلیل کردید، به تابلوی طراحی ارزش مشتریان را تلفیق و رتبهبازخورد کیفی اولین گروه از مصاحبه با که پس از این

 تان اثرگذار باشد.تان بر استراتژیتان رجوع کنید و اصالحات الزم را انجام دهید. این مهم است که آزمودنپیشنهادی

 با مشتریان باید انجام دهید کارهایی که در مصاحبه

  بگیرید.قبل از ضبط مصاحبه، اجازه 
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 وکارمدرهس طراحی سومین چرخه کسب

 
 .نامزدها را احراز صالحیت کنید که وقت یکدیگر را نگیرید 

 فرضی باشد.تان، مثل مبتدیان، خالی از هر پیشذهن 

 .بیشتر از حرف زدن گوش کنید 

 ها را برداشت کنید، نه پندارها را.واقعیت 

  های واقعی پی ببرید.تا به انگیزه« چرا»بپرسید 

 د.های بعدی اجازه بگیریبرای پیگیری 

 .بخواهید برای مصاحبه شما را به فردی دیگر ارجاع دهند 

 پرسیدید، اما نپرسیدید.سؤال کنید آیا چیزی هست که باید می 

 با مشتریان نباید انجام دهید کارهایی که در مصاحبه

o .بیشتر از گوش دادن حرف بزنید 

o شونده بگذارید.جواب سؤاالت را در دهان مصاحبه 

o جدیت به پاسخ گوش بدهید، در فکر پرسیدن سؤال بعدی باشید.که با به جای این 

o زند، سرتان را به نشانۀ تأیید یا رد تکان دهید.شونده حرف میوقتی مصاحبه 

o .فقط سؤاالت بسته بپرسید 

o وگو داشته باشید.ها وقتی برای گفتکه بین آنپشت تنظیم کنید، بدون اینبهها را پشتمصاحبه 

o روزرسانی کنید.تان بههایتان را براساس یافتهی طراحی ارزش پیشنهادیفراموش کنید تابلو 


