
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

الجدارة والتميز في تنفيذ استطالعات الرأي العام ®
الرأي العام: تشكيله، قوانينه، طرق قياسه وأساليب تغييره



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

الجدارة والتميز في تنفيذ استطالعات الرأي العام ®

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

مقدمة:
تعد استطالعات الرأي العام الصحيحة وسيلة أساسية لفهم الجمهور ومعرفة توجهاته وآراءه حياك قضايا خاصة أو عامة، تعطي الجهات الحكومية والخاصة والجهات العلمية 

والثقافية قاعدة أساسية يتم بناء القرارات واالستراتيجيات بناًء عليها وعلى تحليل وفهم الرأي العام السائد.
يمكن أن يكون الرأي العام عبارة عن عقيدة يصعب التأثير بها، وقد تكون نتيجة موروث علمي أو ثقافي أو تربوي، ويمكن أن تكون انعكاس لبعض وسائل اإلعالم أو األعالن، 

كما تؤثر البيئة والمحيط بها.

الكثير من القرارات غير المبنية على أساس فهم ومعرفة توجهات الرأي العام تصبح عديمة النفع، وقد تصبح ضارة أو تأتي بثمار عكسية للجهات الحكومية أو األهلية، فيما تصبح 
القرارات المبنية على أساس فهم ومعرفة الرأي العام قرارات راسخة ومؤثرة، تبني سمعة إيجابية وتجني ثمار النجاح. تتظمن هذه الدورة مفهوم الرأي العام، ومعايير ومصادر 

وأنواع الرأي العام، والعوامل المؤثرة وأساليب تغيير الرأي العام، إلى جانب أهم النظريات المفسرة للرأي العام، وطرق قياس الرأي العام

وتهدف الدورة الى تعريف المشاركين بأكثر القضايا والموضوعات المرتبطة باستطالعات الرأي العام، وتمكين المشاركين من معرفة الرأي العام، وأثره وقوته وكيفية تشكيله، 
وبالتالي كيفية اعداد استراتيجيات لتنفيذ حمالت ناجحة الستطالع الرأي العام

أهداف الدورة:
	w.التعريف بالرأي العام، ومفاهيمه   وأنماطه وكيفية تشكله
	w. التعرف على القواعد األساسية للرأي العام
	w. مما يتألف الرأي العام، وكيف يبنى، ومن يقوده؟
	w. كيفية تصنيف الرأي العام، والرأي العام المضاد
	wالتأثير بالرأي العام بطريقة مباشرة
	w.التأثير بالرأي العام بطريقة غير مباشرة
	wاحتواء الرأي العام وإعادة توجيهه  . . بطريقة إيجابية
	wمعرفة أساليب قياس الرأي العام وتنظيم استمارات استطالعات  . . .الرأي العام
	w.كيفية جمع البيانات، وتحليلها، وقياسها
	w.كيفية كتابة التقارير الشارحة للرأي العام
	w.تنفيذ الرسومات التوضيحية الختصار عرض بيانات الرأي العام
	w.نشر وتقديم استطالعات الرأي العام بطريقة صحيحة

مخرجات البرنامج:
	w.تسليح المشاركين بالمعرفة الكافية للرأي العام، تاريخه، تشكله، أنواعه، نظرياته ومكوناته األساسية
	w.تعرفين المشاركين بالدروة بطرق قياس الرأي العام بطريقة صحيحة
	w.إعداد نماذج وجداول استطالعات الرأي العام الصحيحة
	wتحديد األسئلة األكثر كفاءة، وقياس الخطأ والثبات قبل تنفيذ الحمالت
	wطرق تنفيذ حمالت استطالع الرأي العام باحترافية
	wطرق قياس استطالعات الرأي وتحويل البيانات الرقمية إلى بيانات مكتوبة
	w.تنفيذ الصور والجداول التوضحية لتفسير األرقام والبيانات
	wنشر استطالعات الرأي العام
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مـــاهية الرأي العام:

	wنشاة الرأي العام

	wتعريف الرأي العام

	wمكونات الرأي العام

	wمراحل تكوين الرأي العام

	wخصائص الرأي العام

أنواع و مظاهر و وظائف الرأي العام:

	wأنواع الرأي العام

	wمظاهر الرأي العام

	wالمظاهراإليجابية

	wالمظاهر السلبية

	wوظائف الرأي العام

مراحل تكوين الرأي العام وااسليب تغيريه:

	w مرحلة اإلحساس واإلدراك

	wمرحة الرأي الفردي

	w مرحلة صراع الفرد مع  آراء الجماعة

	wمرحلة تحول آراء األفراد إلى آراء الجماعة: )الرأي العام

	wاساليب تغيير الرأى العام

واسئل قياس الرأي العام:

	wأهمية قياس الرأي العام ودوافع قياسه

	wالمقابالت المتعمقة

	wالمجموعات البؤرية

	wاستطالعات الرأى

	wتحليل آراء قادة الرأى

	wتحليل شكاوى الجمهور العام

	wرصد وتحليل الشائعات والنكات

	wإيجابيات الرأي العام اإللكتروني وسلبياته

أاسليب/عنارص تغيري الرأي العام:

	wاسلوب التكرار والمالحقة

	wاسلوب إثارة العواطف

	w”)اسلوب عرض الحقائق )اإلعالم

	wاسلوب تحويل االنتباه

	wاسلوب البرامج اإليجابية المحدودة

	wاسلوب افتعال االزمات

	wاسلوب إثاره الرعب والفوضى

	wالشائعــــات

الراى العام االلكرتوىن:

	w.تطور وسائل تكنولوجيا االتصال

	w.تعريف الرأي العام اإللكتروني

	w.مميزات الرأي العام اإللكتروني

	w.أدوات تشكيل الرأي العام اإللكتروني

	w.تحكم المواقع االجتماعية في الرأي العام اإللكتروني

	w.تعريف مواقع التواصل اإلجتماعي

	wمخاطر مواقع التواصل اإلجتماعي والمدونات



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

Mount Pleasant 109
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)الجدارة والتميز في تنفيذ استطالعات الرأي العام ®(
الرأي العام: تشكيله، قوانينه، طرق قياسه وأساليب تغييره

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


