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 روزی از زندگی

 شود.استفاده میهای او ای است که در آن از قوم نگاری مشتری برای درک بهتر کارها، دردسرها و منفعتروش تحقیق کیفی

 
 هزینه

 
 قوت شواهد

    
 پذیری. تداوم پذیریامکان.  مطلوبیت

روزی از زندگی برای درک بهتر کارها، دردسرها و 

   های مشتری مطلوب است.منفعت
 سازیزمان آمادهمدت

 
 زمان اجرادتم

 
 تحقیقها  توانمندی

 

 ه شویدآماد

تان را خالی کنید تا بتوانید برنامه راد بپردازید.خواهید به مشاهدۀ رفتار افنفره، مشخص کنید که کجا و چگونه می 3تا  2های تیمدر ـ 1

کنندگان نکه در رفتار مشارکتکنید برای ایای تعیین چند ساعت به این کار اختصاص دهید. نحوۀ یادداشت برداری را مشخص و اصول اولیه

 نباشید. تأثیر گذار

 اجازه بگیرید

 نهفته در پس این درخواست را برایشان شرح دهید. «ی چرای» خواهید زیر نظر بگیرید جلب کنید. موافقت کسانی را که میـ 1

 مشاهده کنید

رسد به تان میهای وی و نکاتی را که به ذهنکارها، دردسرها، منفعت با استفاده از کاربرگ روزی از زندگی، زمان مشتری، فعالیت او،ـ 1

 دقت ثبت کنید. در حین مشاهده، با مشارکت کنندگان مصاحبه نکنید و تعاملی با آنها نداشته باشید.

 تحلیل کنید

 هایگیری آزمایشکمک به شکل برایسی کنید. رها را برای تشکیل دهید تا یادداشتتان جلسهوقتی مشاهده به پایان رسید، با تیم ـ1

 روزرسانی کنید.تان اعمال و آن را بههایتان را در بوم ارزش پیشنهادیآتی، آخرین یافته

 جزئیات

 هزینه

در گیرید، شاید نیاز باشد بآزمایش روزی از زندگی نسبتاً کم هزینه است. اگر تصمیم دارید کل روز در کنارشان کار کنید یا آنها را زیر نظر 

 گیرید پاداشی به آنها بدهید.ازای وقتی که از ایشان می

 سازی مدت زمان آماده

ان بگیرید توضیح دهید خواهید در آن روز زیر نظرشکنندگانی که میسبتاً کوتاه است. باید به مشارکتمدت زمان آماده سازی این آزمایش ن

 .شان را جلب کنید.و موافقت

 مدت زمان اجرا

هاست، از آن جهت که باید هر روز چند ساعت را به مشاهدۀ رفتار تر از سایر روشآزمایش روزی از زندگی کمی طوالنیمدت زمان اجرای 

 ینجامد.بکنندگان، ممکن است هربار اجرای آزمایش چند روز یا چند هفته به طول تصاص دهید. بسته به تعداد مشارکتمشتری اخ
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 قوت شواهد

 کارهای مشتری
 دردسرهای مشتری

 های مشتریمنفعت

 اید.های مشتری است که در طول روز مشاهده کرده، دردسرها و منفعتهای مرتبط با کارهاها و فعالیتنظور یادداشتم

تر است، ز دعوت افراد به محیطی آزمایشگاهی قویاین آزمایش از شواهد ضعیف است، گرچه ا بندی شدۀبندی شده و رتبهخروجی گروه

 کنید.چرا که در این آزمایش، رفتار افراد در دنیای واقعی را مشاهده می

 

 های مشتریگفته
 برداری کنید.نیز یادداشت انهای مشتریز سایر گفتههای مشتری است، اعالوه بر مواردی که مرتبط با کارها، دردسرها و منفعت

 کنند.های بعدی کمک میمایشهای کیفی برای آزاند، اما به درک شرایط و کسب بینششواهد نسبتاً ضعیفی های مشتریگفته

 

 هاتوانمندی

 تحقیق
کند. تان میآزمایش کمکین های تحقیقی در انجام اتواند از آزمایش روزی از زندگی استفاده کند. داشتن توانمندیتقریباً هرکسی می

شود هنگام انجام این کار یک همکار داشته باشید تا یه میها را به صورت مناسب گردآوری و مستند کنید. توصای که بتوانید دادهگونهبه

 هایتان را با یکدیگر مقایسه کنید.یادداشت

 

 هانیازمندی

 موافقت
خواهید زیرنظرشان بگیرید. همچنین باید با مدیریت و بخش حراستِ این آزمایش در حالت مطلوب نیازمند جلب موافقت کسانی است که می

ید و الگوها را مشاهده کنید، ابتدا با مدیر آنجا فروشی پرسه بزنخواهید در مغازۀ خردههای موردنظر هماهنگ کنید. مثالً، اگر میمکان

خواهید افراد را در حال خرید مشاهده کنید، قبل از چنین کاری، از مسئوالن آن محل اجازه اگر میو از وی اجازه بگیرید. صحبت کنید 

 خوشایند باشد و ممکن است واحد حراست شما را به بیرون هدایت کند.تواند خیلی ناصورت این کار میبگیرید. در غیر این

 

 اده کنید:توانید از آن برای انجام فعالیت باال استفکنید که میای از کاربرگ روزی از زندگی را مشاهده میدر ادامه نمونه

 

 
 

 هدف

 درک دنیای مشتری با جزئیات بیشتر

 خروجی

 نقشۀ یک روزِ مشتریان

 های مشتری را که در نقش سایۀ او بودید ثبت کنید.مهمترین کارها، دردسرها و منفعت
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 نکات

 شناس براساس تجربیات خود نتایج را تفسیر کنید. قضاوت نکنید. مثل یک انسانبرداری کنید. مشاهده و یادداشت

 کار کنید و با چشمان باز و ذهنیتی گشوده، موضوع را دنبال کنید.

 بینید توجه کنید.چه که نمیبینید و هم به آنچه که میهم به آن 

 شود مانند احساسات و عواطف را اش صحبت نمیارهچه را که دربتوانید مشاهده کنید بلکه آنچه را که میتنها آننه

 نیز ثبت کنید.

 ای در خود ایجاد کنید.عنوان ذهنیتی حیاتی برای اجرای مؤثر این نوع تحقیق زمینههمدلی با مشتری را به 

 کاربرگ روزی از زندگی

کنم(چه فکر میها )آنادداشتی م(بینچه میفعالیت )آن    زمان 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


