Zawodów BBT

Obrazkowy Test

X. Sposób przeprowadzenia
testu zbzasiÚgajÈcym porady
Przeprowadzanie testu metodÈ „papier iboïówek”
1.
Wybór fotograği testu jako dodatnie (+), ujemne (–) ibobojÚtne (0), wedïug instrukcji.
2.
Fotograğe wybrane przez radzÈcego siÚ jako dodatnie sÈ
rozdzielone na grupy. Oto jak – radzÈcy siÚ – jest do tego zachÚcony: „Twoim zdaniem, które fotograğe mogÈ byÊ razem?
Które fotograğe posiadajÈ coĂ wspólnego?”
3.
Róĝne grupy sÈ
ustawione wbszeregu.
Pytanie: „Która
grupa jest dla Ciebie
najwaĝniejsza? Która
CiÚ najbardziej przyciÈga?”
Ta grupa bÚdzie
pierwsza wbszeregu
grup.
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4.
Skojarzenia do kaĝdej fotograği testu. Rozpoczynam od
fotograği pierwszej grupy: „SpoĂród tych fotograği, która Ci
siÚ najbardziej podoba ibdlaczego? Co CiÚ przyciÈga wbtym
zdjÚciu? Jakie wywoïuje ono wbTobie uczucia?”
Gdy jest to moĝliwe notujemy odpowiedzi in extenso.
Przechodzimy nastÚpnie do drugiej grupy: „Co jest wspólne dla tej grupy?”

5.
Na koniec zdjÚcia wybrane jako pozytywne (dodatnie) sÈ
ponownie podane do oglÈdu – niezaleĝnie od grup. Pytanie:
„Które 5 fotograği sÈ dla Ciebie najwaĝniejsze?”
Od nowa osoba jest proszona obwyjaĂnienie swojego wyboru dla tych piÚciu zdjÚÊ. Odpowiedzi sÈ równieĝ zapisane.
6.
Po przeprowadzeniu
testu dajÚ moĝliwoĂÊ
osobie radzÈcej siÚ zapisania swoich wyobraĝeñ:
„Napisz teraz co ten test
Ci przyniósï. Co teraz
myĂlisz ob Twoich skïonnoĂciach ib zainteresowaniach?” Jako konsultant moĝemy byÊ bardzo
zaskoczeni sposobem,
wbjaki osoba radzÈca siÚ
zajmuje swe stanowisko
ibformuïuje to na piĂmie.

X. Sposób przeprowadzenia testu z zasiÚgajÈcym porady
porad

NastÚpujÈ skojarzenia do kaĝdej zbfotograği grupy: pierwszy obrazek, drugi obrazek, ibwbten sposób kontynuujemy po
kolei.
Wb zasadzie pytam ob skojarzenia dla trzech lub czterech
pierwszych grup – lecz gdy nie byïo duĝego wyboru pytam
obskojarzenia dla kaĝdej fotograği.
Gdy jest maïo fotograği wybranych „dodatnio” proponujÚ
doïÈczenie fotograği wybranych jako obojÚtne (0). Zasadniczo zawierajÈ one ambiwalencjÚ, odpowiedě: „Tak, lecz...” jak
równieĝ wyjaĂnienie zawierajÈce niuanse.
Czasami, pytam równieĝ obskojarzenia do pewnych odrzuconych fotograği.
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Przeprowadzenie testu zbwykorzystaniem
programu komputerowego
Wbprocedurze testowej moĝna wyróĝniÊ dwie fazy: badanie
ibanalizÚ iloĂciowÈ, oraz rozmowÚ zbklientem ibanalizÚ jakoĂciowÈ. Wbanalizie iloĂciowej duĝÈ pomocÈ moĝe byÊ program
komputerowy. Jego uĝycie pozwala na szybkie ibïatwe przeprowadzenie obliczeñ, wykonanie wykresów itp.
Pozwala to na znaczne
przyĂpieszenie realizacji czynnoĂci pomocniczych ib na skupienie siÚ
na czÚĂci zasadniczej,
to jest na interpretacji
ib odpowiednim przekazaniu uzyskanej wiedzy.
Staramy siÚ poïÈczyÊ
zalety samej metody
zb moĝliwoĂciami ib zaletami komputera, abdo tych naleĝÈ – oprócz samej szybkoĂci
dziaïania – dysponowanie niezawodnÈ pamiÚciÈ, oraz ïatwoĂÊ
kumulowania ib odtwarzania zgromadzonej wiedzy. Gromadzenie danych od wielu klientów pozwala teĝ na prowadzenie rozmaitych analiz
statystycznych; np. na
tworzenie norm dla wybranych grup klientów.
Korzystamy zbpomocy komputera na kilka
sposobów.
/1/ Moĝna przeprowadziÊ badanie za pomoca obrazków testowych ib wpisaÊ wyniki
badañ, które wykonaliĂmy „na stole” do kom-
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putera po to, aby wykonaÊ przeliczenia ibwydrukowaÊ wykresy oraz opiniÚ. /2/ Moĝna prowadziÊ badanie zbklientem „na
stole”, zaĂ wybrane obrazki wpisywaÊ nie na arkusz papierowy, ale bezpoĂrednio do komputera.
Wb ten sposób ïÈczymy zalety jakie ma bezpoĂredni kontakt zbklientem, zbzaletami programu komputerowego.
Wydrukowana opinia moĝe byÊ od razu
omówiona zbklientem:
/3/ Moĝna równieĝ
zaproponowaÊ klientowi, aby dokonaï wyborów fotograği, które sÈ
mu przedstawiane na
ekranie monitora. Wówczas badanie ma postaÊ
wspólnej rozmowy przy
komputerze ib zb jego
pomocÈ. /4/ Wb koñcu
– moĝna wykonaÊ badanie „na odlegïoĂÊ”, wysyïajÈc zaproszenie do przeprowadzenia testu przez Internet. Wówczas doradca jest przygotowany na rozmowÚ zbklientem. Ta forma jest polecana wtedy,
kiedy nie moĝemy sobie pozwoliÊ na kilka spotkañ zbklientem,
jak to bywa np. wburzÚdach pracy.
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