
Jobs To Be Doneوبینارمخاطب شناسی و 

سجاد بهجتی



...محصول من برای همه است 

مخاطب من همه افرادی هستند که هر سال سفر می روند
مخاطب من خانم های خانه دار است

مخاطب من فارغ التحصیالن رشته معماری هستند

ند چه کسی می تواند از محصول شما استفاده ک
ول فرق دارد با اینکه چه کسی از استفاده محص

شما حسابی خوشحال و راضی می شود



تفاوتی دارند؟

پرسونا علی بابا چه تفاوتی با پرسونا داالهو دارد؟
پرسونا علی بابا چه تفاوتی با پرسونا الی گشت و فالیتیو دارد؟



...توقف بیجا مانع کسب است 

پرسونا نما/ پرسونا 

افرادی که با آمدنشان هم خودشان اذیت 
...می شوند و هم شما را اذیت می کنند 



چند غذا برای مهمانی؟

یک غذا؟

دنقش مخاطب شناسی در بهبود هدفمن



مثال

سواالت صنعت
ساالنه چه میزان سفر می روند؟

تعداد و هزینه؟
چه بخشی از این سفر داخلی و چه بخشی خارجی است؟

ست؟این آمار نسبت به سال گذشته افزایش داشته یا کاهش داشته ا

سواالت بازار
از چه طریقی تهیه می شوند؟... بلیط قطار و / بلیط سفرهای هوایی 

چه برندی بیشتری سهم بازار را دارد؟
میزان رضایت از برندهای فعلی چقدر است و از چه بخشی از فعالیت

آنها راضی نیستند؟

سواالت کسب و کار
در تهیه بلیط هواپیما زمان اولویت دارد یا هزینه؟

؟...هدف از سفر تجارت است یا درمان یا تفریح یا 
بازه تصمیم گیری مخاطب و مقصد چه ارتباطی با هم دارند؟



ارسواالت مربوط به صنعت، بازار و کسب و ک

تمرین

:شرح کوتاهی از کسب و کار
سایت آموزش آنالین دوره های کوتاه مدت مهارتی

...مانند اکسل، تهیه پاورپوینت، مذاکره و 
ساعت30الی 10بین : مدت زمان دوره ها

...ساعت مشخص ندارد 



...شناخت عمیق مخاطب 

رنج ها/ موانع 

...اشتباه نزنیم 



Jobs To Be Done



میلک شیک رفت و آمد به محل کاررفت و آمد به محل کار یک صبحانه در دسترس و راحت



نگاه نکنیم که مردم چه چیزی می خرند

نگاه کنیم که می خواهند چـــه کارهای 
.اساسی انجام شود

Jobs To Be Done



این به این معنی نیست که همه به همان
...ماشین فکر می کنند 

همه یک ماشین جدید می خواهند



یک کار 206همه خریداران 
...یـــکسان انجام نداده اند 



ساعت در 2هر روز 
رفت و آمد هسـتم، 
ترافیـــــــــــک، راه، 

خستگی

ناراحــــت زمــــان از 
ـــــه ام  ـــــت رفت دس
ـــــان  ـــــم و زم نباش

زودتر بگذرد

استفاده از اپلیکیشن نوار
گوش دادن به کتاب صوتی



Functional
عملـــــکردی

Emotional
احســـاسی

Social
اجتماعی

از وقتم تلف نشه و
مزمانم استفاده کن

نحس خوشایند مفید بود راه حلی متفاوت برای یـک
مشکل مرسوم



Functional
عملـــــکردی

Emotional
احســـاسی

Social
اجتماعی

درست کردن غذا برای دوستانی که اولین بار منزل شما میان

خوردن غذای خانگی احساس هنرمندی ت نمایش سـلیقه و دریافـ
تشویق دیگران



Functional
عملـــــکردی

Emotional
احســـاسی

Social
اجتماعی

هستندمنزل شما هر ماه درست کردن غذا برای دوستانی که 



Functional
عملـــــکردی

Emotional
احســـاسی

Social
اجتماعی

روزه می گیرید10در شرایطی که تازه کار خود را عوض کرده اید، تصمیم به یک سفر خارجی 



رقبای سینما در روزی که زیاد کارکرده و حسابی خسته اید

در شناسایی رقبای درستJTBDنقش 

– Feature: فیلم طنز
– Benefit: یک ساعتی می خندید
– Context: وقتی که خسته اید
– Job to be done:  می خواهید در کنار خانواده باشید و کاری برای
در کنار هم بودن کرده باشید



رقبای سینما در شب بهاری

در شناسایی رقبای درستJTBDنقش 



رقبای سینما در یک روز بارانی

در شناسایی رقبای درستJTBDنقش 



ContextFunctional

Emotional

Social

...باعث میشه وقتی اینکارو کنم...میخوام که ...در شرایطی که ... / وقتی که 

Job Stories



ContextFunctional

Emotional

Social

...باعث میشه وقتی اینکارو کنم...میخوام که ...در شرایطی که ... / وقتی که 

Job Stories خرید گل برای عزیزانتان



استخدام، شرح شغلی، 
دوران آزمایشی

Big Hire / Little Hire (Why / How) 



رفــتـار
جـدیـد

رفــتـار
فـعلـی

فشار 
موقعیت 
و شرایط

کشش 
ایده 
جدید

قدرت 
عادت 
فعلی

اضطراب 
راهکار 
جدید



OE (Customer Outcome Expectations)



در اثربخش نویسیJTBDکاربرد 

Struggling Moment



رفــتـار
جـدیـد

رفــتـار
فـعلـی

فشار 
موقعیت 
و شرایط

کشش 
ایده 
جدید

قدرت 
عادت 
فعلی

اضطراب 
راهکار 
جدید



مشناخت مخاطب در طراحی، توسعه و انتقال پیا



لحظه های شما پرمحتوا


