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ِح  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  می ِبْسِم اللَّ
 

 مورد استفاده قرار گرفته  ییاجرا  یها  دهیا  شیو آزما  ها یدر نظرسنج  کیتکن  نیطرح پرسش است. ا  کیتکن  ایمام تست   رامونیپ   ؛بحث

 ازها،یمتناسب با ن ایشده و  ینو طراح یها دهیکه بر اساس ا ییها برنامه  یاست. به طور مثال در اجرا یو قابل تأمل و بحث و بررس

 برنامه نیچن یشود که اجرا یالزم است بررس ،نمودن برنامه ییاز اجرا شیپ  .شوند یو اجرا م یساز یبوم یا قهو الزامات منط طیشرا

 ن یکردن ا ییاجرا یبرا یو انسان یمال یگذار هیسرما ایمورد استقبال مخاطبان قرار خواهد گرفت؟ آ ایاست و آ ازیتا چه حد مورد ن یا

 نکهیا ایخواهد شد  دیمخاطب و مفپر یا برنامه دیمنجر به تول تیدر نها م،یشو یم متحملکه  یزحمت ایآ ر؟یخ ایاست  حیصح دهیا

لذا  .است ازین یابیبازار یو نوع  یدانیم قیبه تحق یموارد نیدر چن د؟یا خود را به هدر داده و بودجه مودهیپ  یاشتباه ریعکس مسبر

 مام تست وجود دارد؟ کیبا تکن  ییبه آشنا  یازیچه نشود:  دهیممکن است پرس

 

 ییشناسا ی( در پ ابیبازار ایطرح ) شخص اجرا کننده ،یابی. در بازارکیتکن کیمام تست روش است و  کی یابیبازارگفت:  دیپاسخ با در

بوده و ممکن است با عدم صداقت او در  می( در ارتباط مستقیاصطالحاً مشتر ایلذا اجبارا با مخاطب خود ) .ستیمشتر یازهایبازار و ن

 مسأله را روشن نمود. توان یمثال م کیبا  ست؟یصادق نبودن چ نی. اما علت ادگفتار مواجه شو

 دیدارند به مناسبت ع  یداده، سع لیرا تشک میت کیمانند مادر خانواده  ،بزرگسال یشخص تیجوان مستعد با هدا یتعداد دیفرض کن

نمودن آن  یاتیبر عمل میتصم ،ییابتدا یها یرا مطرح ساخته و پس از بررس یا دهیا یبه صورت گروه شانیانجام دهند. ا یتیفعال ریغد

 ایمادر خانواده  یعنی ،پرداز دهیا ایمطرح شده توسط فرد مشوّق  دهی و ثمربخش بودن ا یداشت که اگر درست نظردر  دی. اما بارندیگ یم

 سه یمقا  لیممکن است به دل  ی. حتشود  یمطلوب حاصل نم  جهیبه هدر رفته و نت  یکار  یرویو ن  یمال  نهیهز  رد،یمورد توجه قرار نگ  ،یمربّ

 خود را از دست داده و گروه از هم بپاشد. زهیافراد انگ شان،یا شرفتیو پ  تیو عدم موفق گرید یها با گروه میکار ت جهیشدن نت

 

را دارند  یحکم مادر دلسوز انیمخاطبان و مشتر ،ییاجرا یها هدیا یابی)در ارز معتقد است: ،گذار متد مام تستانیبن ،کیپاتر تزیف راب

  پردازان  دهیو ا انیمجر یبرا یمام تست کمک مؤثر کیتکن قتی.( در حقکنند یم زیپره ییمحبتشان به شما، از راستگو لیکه به دل

مخاطب محور، جذاب و   زانیدر مورد م  قاتشانیرا به دست آورده و از تحق  شیمخاطبان خو  یقیحق  یشنهادهایاست تا بتوانند نظرها و پ 

 مطلوب به دست آورند. جهینت شانیها بودن برنامه دیمف

 

 برداشت: یگام اساس 2 یستیبا یموفق تیهر برنامه و انجام هر فعال یاجرا  یبرا ،یطور کل به

 ح یصح یهدفگذار -1

 ییو طرح ابتدا دهیا آزمودن -2

 

 :حیصح  یهدفگذار

 :شود یدارد که اصطالحا به آن اسمارت گفته م یژگیپنج و ،یو اصول حیصح یهدفگذار کی

تا آنجا که هدف از انجام شوند    فیتعر  یآن در ابتدا بدرست  یها  یژگیهدف و و: بدان معنا است که  (Specificمشخص بودن ) اول     

 ای ستییالیمورد نظر و خانه است، مشخص باشد که خانه کی دیآن مشخص باشد. مثال اگر هدف خر انیمجر ای یمجر یبرا تیفعال

 آن چقدر است. متیدر کدام منطقه از شهر واقع شده، حدود ق ،یآپارتمان

، چه نندک فیتعر اریهدف خود مع یابیارز یقادر باشند برا انیمجر ای یمجر یعنی: (measurableبودن ) یریگ قابل اندازه دوم    

سطح شهر مراجعه   یها  مارستانیدر سال گذشته به ب  ریغد  دیکه به مناسبت ع   یمثال: گروه  ی. برایفیو ک  یکم  ایباشد    یزمان  اریآن مع

را به  یرسان در نظر دارند همان خدمت زین یسال جار یبرا اند، کرده ادتیباز ع  یو رو هیهد یها با پک مارانینفر از ب 1۰۰کرده و از 
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هم به طور کامل مشخص است که  ،است یکم یریهم قابل اندازه گ یگذار هدف نیا شود، ی. چنانچه مشاهده مندینفر ارائه نما 2۵۰

 قابل اجراست.  رویچند روز و با چه تعداد ن یط

. مثالً: باشد دیو مف یافتنی ممکن، دست یز نظر عقلا ،شود یم نییکه تع یهدف یعنی: (acceptableبودن ) رشیقابل پذ سوم    

طرح بداند عمق و قطر  نیا یمجر یعنیباشد؛  یریگ است، هرچند قابل اندازه دهیفا یو ب رشیقابل پذ ریغ  یماه امر حفر چاه در کره

 تواند  یم  یا  لهیبا علم به جنس خاک ماه به فرض بداند که چه مدت و با چه وس ایدارد چقدر است؟    را که قصد حفر آن   یچاه  ی  دهانه

 .شوند ینبودن هدف محسوب نم رشیقابل پذ لیبه دل یاهداف نیچاه مورد نظر خود را حفر کند. چن

مورد نظرش را  نیماش که بازار و نوع یدر صورت یپرنده بخرد. حت نیبخواهد ماش ی: مثال فرد(realisticبودن ) نانهیواقع ب چهارم    

 .شود یهدف محسوب نم ،چون در حد توهم است ،مشخص کند قیدق

که  ی. مثالً فردنمود نییآن زمان تع یبتوان برارا داشته باشد که  تیقابل نیهدف ا نکهیا یعنی: (Timelyزمانمند بودن ) پنجم    

 یداریسال قادر است آن را خر  2۰, 1۰،  ۵  یّ کند در ط  نییتع  بتواند  اندازش  پس  زانیو م  انهیخانه دارد با توجه به درآمد ماه  دیقصد خر

 .دینما

 

 :ییو طرح ابتدا  دهیا  آزمودن

 گرفته  شیکه در پ  یبه صحت کار یو به طور ضمن یابیخود را ارز یها دهیبرنامه ا کی انیمجر ،یژگیپنج و نیبا توجه به ا نکهیاز ا بعد

 ی خواهنظر  زین  شانیاز ا  ،نشده از منظر مخاطبا  نییاز صحت هدف تع  افتنیاطالع    یدوم برداشته شده و برابردند، الزم است گام    یپ   اند،

مخاطبانشان طرح بتوانند    کی  انیمجر  ای  یمجر  نکهیا.  خاص خود را دارد  کیهنر است و تکن  کیمخاطبان    ینظرات واقع  با  ییشود. آشنا

 .دارند ازین شانیا دهیبه طرح و ا قتاًیحق یچه کسان ،ندیو مشخص نما ییشناسا شانیو درخواستها ازهایرا با توجه به ن

 یستیاگروه ب  نیدارند. ا  یمذهب  یجشنها  و  ها  مراسم  انِیصوت و متن به مجر  لم،یف  ارائه  یبرا  یکانال  یانداز  قصد راه  یطور مثال گروه  به

به سراغ  دیبا زیجشن ها ن دارند. افراد برگزارکننده ازین ییمحتواها نیجشن داشته و به چن  یبروند که قصد برگزار یبه سراغ افراد

متناسب  شانیمخاطبان ا ازین با اند، در جشن در نظر گرفته  ارائه یکه برا ییمحتوا ایکنند که آ یو مخاطبان خود رفته و بررس نیمدعوّ

 ر؟یخ ایاست 

 دهیپرس ،شده یانداز راه یمذهب یها تیفعال یکه برا یکانال یمثالً ممکن است از اعضا :مطرح خواهد شد ییها مرحله پرسش  نیا در

طور شما سودمند است؟ نظر شما به    یها  برنامه  یاجرا  یارائه شده در کانال برا  یمحتوا  ایآ  د؟یهست  یکانال راض  یاز محتوا  ای: آشود  یم

 ست؟یچ ،میده یکه ما ارائه م یت و خدمتیدر مورد فعال یکل

نوع سؤاالت،  نیا به مخاطب چرا که پاسخ .دارند ییآزما یبه راست ازیبه همراه داشته و ن یواقع یها پاسخ توانند ینم یسؤاالت کل نیا

 یکه در نظرسنج  یکه اغلب تعداد افراد  شود  یکار کامال متفاوت است. لذا مشاهده م  یو واقع  ییبوده و با بازخورد نها  جیو مه  یدییاغلب تأ 

 .است آن در کنندگان شرکت یاز تعداد واقع شتریب ،ندینما یم اق یو اظهار اشت یجشن اعالم آمادگ کیدر  رکتش یبرا

 ازین اندازه به تا بدانند را کننده افراد شرکت یعداد واقعدارند از همان ابتدا ت ازیبرنامه ن ییاجرا میمخاطبان، ت زشیر یاز علت واقع فارغ

 یو اجرا یپرداز دهیآن در ا یدیمام تست و نقش کل یهنر واقعکه  نجاستیتر اجرا کنند. ابرنامه را به صورت محدود ای دهیتدارک د

 .گردد یمشخص م ییآزما یراست کیتکن کیبه عنوان  یمذهب یها برنامه

 

 مام تست:  اصول

از عدم  تواند یم یادیکه مراعات آن تا حد ز ینی. قوانداند یم یضرور  یرا در طرح پرسش و نظرسنجسه قانون  تیرعا ،کیتکن نیا

 برنامه قرار دهد. انیمجر اریرا در اخت یدرست یها صراحت و صداقت مخاطب کاسته و داده

کانال  یانداز که قصد راه یگروه یعنیچه؟  یعنی نی. اخودتان دهینه ا دیافراد صحبت کن یدر مورد زندگاست که  نیااول    قانون    

بوده است؟  یچه زمان د،یا داشته  ازیبه آن ن ایاستفاده نموده  ییمحتوا نیکه از چن  یبار نیبپرسد: آخر دیبا ،دارد یمذهب یو نشر محتوا 

 شود، یمطرح م یسؤاالت نیچن یوقت د؟یکنیم هیته یرا از چه راه تان یدرخواست یمعموال ً محتوا د؟یا کرده هیته یآن را از چه راه
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خودم ضبط  مثال .دهد یپرسشگر قرار م اریرا در اخت یخود مراجعه نموده و اطالعات سودمند یازهاین و ها خواسته نهیشیفرد به پ 

خود آشنا شده،  تیفعال مشکالت موجود در حوزه گو پرسشگر با و گفت نی. در طول اکنم یم هیته سهمؤس ای تیاز فالن سا ای. کنمیم

 .گردد یخود توانمند م یها دهیبه ا دنیو تکامل بخش حیبه دست آورده و در تصح دیجد یها دهیا

 مشخص در گذشته   یها  در مورد اتفاق   ،ندهیو سؤال از نظر افراد در مورد آ  یکل  یها  طرح پرسش  یاست که به جا  نیا  دوم  قانون     

 .میال کنؤآنها س

 یها یزیر برنامه سه قانون را نه فقط درباره نی. اگر امیده گوش فرا شتریو ب میکمتر صحبت کناست که  نیهم ا سوم قانون    

و   حیصح  یها  یریگ  میدر تصم تواند  یشود، م  تیرعا  رهیخانه و غ   دیمثل ازدواج، خر یبلکه در کل زندگ  ،یپرداز دهیو ا  یگروه  و  یفرد

 افراد مؤثر واقع شود. یگروز افزون در زند یها تیموفق

 

خود از بحث  یریادگی زانیمحترم م تا خواننده شود یم انیاز مخاطب ب یو غلط در نظرخواه حیصح یها آخر چند نمونه از پرسش در

کانال  نیا یشدن فضا یکارگاه زانیبه چه م هنکیطرح شده در رابطه با کانال خدمتگزاران بوده و ا یها ارائه شده را محک بزند. پرسش

 است. ریپذ امکان

 است؟ یخوب دهیا دیکن یفکر م ایآ .شود دهیپرس دهیا انیاز ب پس -1

 شود،  یخاص برگزار م وهیمجلس خاص که با ش کیدر  ایآ د؟یکن یم یداریخر دهد، یکار خاص را انجام م کیکه  یمحصول ایآ -2

 د؟یکن یشرکت م

 د؟یکن یم نهیهز زانیمراسم خاص چه م کی یبرا د؟یکن یم نهیهز زانیچه م ،دهد یکار خاص را انجام م کیکه  یمحصول یبرا -3

 به چه شکل بود؟ ،شما وجود داشت ییایشما وجود داشت، به چه شکل بود؟ اگر جشن رو ییایرو سیسرو ایمحصول  اگر -4

 را داشته باشد؟ یژگیجشن فالن و به لیچرا تما ای باشد ما جشن در ... بخش دیدوست دار چرا -۵

 شود؟ یچه م ،باشد شما دارد؟ اگر مراسم ما شام نداشته یبرا ییامدهایپ  چه ،باشد نداشته را ... یژگیمحصول و اگر -6

جشن مشابه شرکت    کیکه در    یبار  نی. ممکن است درباره آخردیده  حیتوض  شتریب  ،افتاد  ...  که اتفاق   ی بار  نیآخر  است درباره  ممکن  -7

 .دیده حیتوض شتریب ،دیکرد

 د؟یده حیاست روند کارتان را توض ممکن -8

بپرسند: اگر شما  ،دارند یمذهب یها جلسات و مراسم یمحتوا برا دیتول قصد و کرده یراه انداز یکه کانال یافراد ایعنوان مثال: فرد  به

 بود؟ روند کارتان به چه صورت  ،دیداشت یتیفعال نیقصد انجام چن

 د؟یکن یرا امتحان م یگرید یچه راه حل ها ،ناحل مشکالتت یبرا -9

 نیکه ا نیا یشود: برا دهیپرس شانیا اورند،یب یمذهب یها خود را به فضاها و کانال بچه خواهند یکه م یاز پدر و مادر :عنوان مثال به

 د؟یرا امتحان کرده ا یگرید یچه راه ها ،محتوا به گوش بچه شما برسد


