
 
 الدعائٌة مواد اختبار الرسائل

 
  النقاط الواجب التفكير فيها عند اختبار الرسائل والمواد قبل نشرها

  هل تم فهم الرسائل بشكل واضح؟ •
  هل الجمهور قادر على تحدٌد وتذكر الرسائل الرئٌسٌة المقصودة؟ •
 هل تم تقدٌم المعلومات على نحو ٌجعل المعلومات فعالة وقابلة للتنفٌذ؟ •
 ما هً العناصر التً تعجبهم والتً ال تعجبهم؟ عجب الجمهور طرٌقة العرض؟تهل  •
  هل تعتبر الرسالة ذات صلة على المستوى الشخصً؟ •
  هل تتوافق الرسالة مع الخبرات أو المفاهٌم الشخصٌة؟ •
 هل تتمتع الرسالة ومصدرها، أٌهما أو كالهما، بمصداقٌة؟ •
 ٌن أو غٌر مقبول؟هل هناك أي جزء من الرسالة قد ٌعتبر مه •
 هل ٌعتقد المرسل إلٌهم أنهم سٌتحركون ألداء عمل كنتٌجة لرؤٌة الرسالة أو االستماع إلٌها؟ •

 
 

 فً مقابالت الختبار مدى الوعً بداء الكلب ورسائل الوقاٌةاستخدم مثال على مسح 
كل منهم  ًأُعط  . المشاركة فً مسح ٌستغرق دقٌقتٌنب منهم فٌها داء الكلب وُطل   ٌنتشرفً منطقة شخصاً  525تم استٌقاف  :طرٌقة العمل

 .ُسئ لوا عن آرائهم فً الموادثم مطوٌة بها معلومات حول الوقاٌة من داء الكلب 
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