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  الذهنية الصورة مصادر
 االعالمية التكوين ووسائل

 شنني النبي عبد عليأ. 
 :مقدمة

توجد عوامل عديدة مؤثرة في تكوين الصووةة الهنيةول لودل ال,وربر اارانور ا  ورة 
والمؤ سرت التربويلر والتعلةمةلر واإلنتور  المعرفوي والافورفير وبرإلةورفل الوئ و ور ل 

ةًا اكاوور فرعلةول ورةوووةة   وةمر تعوود التةووة ال ر وول ا عوم  المتتل,ول التووي توؤب  بو 
فوووي التكيولوجةووور ا تصووورلةل والمعلومرتةووولر ومووور  ووودن مووون نموووو    ووور فوووي  ووويرعل 
الر وورلل ا عممةوول التووي ا ووالو انووف الو وور ل فووي نفوول الصوووةر وا فكوورةر وا ةا ر 

رت وتدعةف الصووة الموجووبة ا وم فوي ا نورا اليور ر وظود لوو   مون روم  الدةا و
والالون اا اغلب الصوة التي يكون ر ال,رب من عرلمه ُتستمد من و ور ل ا تصور  

 . 1التي يتعرمل مع ر
ومن نير فأا ظ وة الفيوات ال,ضر ةل  ورا ال ودا ا  ر وي ل ور تكووين  ووةة 
 نيةوول والملرف وول عل  وور  وووا   رنووو عوون  ووتح او مؤ سوول او  كوموول او بولوولر 

رمووووا الصووووةيل ولكووون فوووي تعووو  ا  ةووورا تلووورو  تر وووتتدا  عووودب مووون الر ووور ل وال
الفيوووات ال,ضوور ةل تأ وورل   ر فووي التووأث ر فووي  ووةرغل الواظووم وت,رةووه علووئ ال م وووة 
تل ووي ي وودو متةووراج مووم اجيوودت ر ا عممةوول  موور نووو اللوور  فووي  وووةة اللكوموورت 
العربةووولر وظ ووول التةووورد الوووئ مصوووربة الصووووةة الهنيةووول وجوووب علوووئ الار وووي تلديووود 

 م, ومر.
 
 

                                                 
الداة العربةول لليرور  الصورة الذهنية وحمالت العالقات العامة,ع د اللكةف رل ل مصة,ئر  - 1

 .294ر ص2013والتوايمر الفرنرةر 
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 :الذهنية الصورة مفهوم
يعوود راة ووةور او  موون وةووم ا  وور التووي تةوووة مي وور م, ووو  الصوووةة الهنيةوول 

ا  جعوووول موووون الصوووووةة  وووولل  والكا وووور موووون الي  وووورات الم فوووول  ووووو  نووووها الم, ووووو ر
التوا وووول اوووو ن التةوووور  واإلبةام. وظوووود  م, ووووو  الصوووووةة مفوووورام للمر ةوووول او الم وووود ر 

ب ا ور الروي  ونوي مفراول الموربةر فلوةر نيورم فأ الو الصووةة عيوده نوي مور يتلود
 ووووةة    فوووي الوووهنن رالعفووولرر وةبوووا راة وووةوار اووو ن الصووووةة والموووربة وبيوووئ فلسووو,ته 

 عل  ر وطاف ر في الة ةعل وعلف الي,ر والميةج.
وا تمر تةوة م, و  الصوةة الهنيةل  مصةلح متعرةا علةل الئ اوا ول الفورا 

اله  جعل مي ر ا ر ًر لت,س ر الكا ر من ر Walter Lippmann *العررينر عيد 
عملةرت التأث ر التي تعمل ا ور و ور ل ا عوم  فوي   ي ور وتسوت دا تروكل ا ر وي 

. وفووي  فوول بةا وورت السوولوم الوودولي    ووةمر تعوود اللوور  العرلمةوول 2 نوون ا نسوورا
الارنةووول ظ ووور م, وووو  الصووووةة الهنيةووول تمووور يسووومئ الرتصوووةل الفومةووولر او اليمةةووول 

ر  ا الصوةة اليمةةل جز  من الصوةة الهنيةل و لك   يعيي اا  ل  ووةة الفومةل

                                                 

 ل,ي  مريكي اكتسب   رة عرلمةل : Walter Lippman (1889- 1974)والتر ليبمان" * 
او ,ه  رتًار  ةر ًةر وف لسوًفر. وظد ا ت ر تأ ولوبه الواةوح فوي الكترتولل والوه  يعكور عموج 

وور بوا  ا  ت,ك ووره. ع  وور ل اموورا فووي  تراتووه عوون اعتفووربه  نووه   يمكوون  ا يفووو  م تمووم متلضن 
وول اليوور  العفوول اوودً  موون المروور عر المتفلاوول فووي  وولو ةرت فر و ووةرغل التع  وور الي,سوورني ُيْعم 

تعيوووواا رالووورا  العووور ر والوووه  تيووورو  توووه م, وووو  الصووووةة  1922المعر ووورل والووو   تووور  عووور  
 الهنيةل  و  مره علئ  ع د الدةا رت ا عممةل.

فاعليةةة نرمةةامش ار ةةافي معرفةةف  ةةلوحف فةةف  صةةهيي الصةةورة الذهنيةةة  ووير   رموود انووراار  - 2
. بةا ول تربويول واجتمرعةولر معالش النفسف لدى عينة مةن الالةالغ ريةر المتيصصةينعن ال

  .414ر ص2012ر مصرر 2ر العدب 18م لد  لم لل  لةل التربةلر جرمعل  لواا
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 نيةوول نووي  وووةة نمةةوولر انموور م, ووو  الصوووةة الهنيةوول او ووم وا وومل موون الصوووةة 
 . 3اليمةةل

امر من وج ل الي ر الي,سةل للصوةة الهنيةل التوي ا وتتدمو للتع  ور عون ا فكورة 
توأث رًا مار ورًار  رنووو ترومل علوئ المعلوموورت  التوي يلمل ور ال,ورب والتووي توؤثر فوي  وولو ه

والمعرني وا نةارعرت المتزونل في  اكرته عن موجووبات مع يولر  ووا   رنوو متعلفول 
 . 4اهاته  رتح او اوا ةل ملةةه من ا ترص وتي ةمرت و فكرة و  ةر 

 وممر تفد  يمكن اا يوةح الار ي اا الصوةة الهنيةل:
ال,رب وتر خ في  نيه في م ر  رصر ح ني نتر  معرفي ن ر ي ابة ه  -

 و مرت لموةوع مر.
 تكونو عن عملةرت ا تيتر     عوةيل مكيت ر من  يم انةارعرت مع يل. -
نت و من رم  الت رة  المار رة وغ ر المار رة والتي اةتاةو تر ن,عر ت  -

 العرطفةل لإلفراب وعفر دنف وات رنرت ف.
رت التي تتضمي ر نهه الصوةةر لكي ر تغ  الي ر عن مدل  لل المعلوم -

  كلو واظعر  لةلر   لرا ر. 
 اهمية الصورة الذهنية:

تياه العلمر  والمؤل,ووا ل وهه ال ورنرة وة ودونر ثوف بة وونر وموي ف الاعورل ي فوي 
و  رنوور موون توور  اةتاوور  السوولوم  ((ثموورة الفلووو  فووي المضوورا والميسووو ))كترتوول 

 ا جتمرعي ترلصوةة الهنيةل. 
( الوووئ اا انمةووول الصووووةة الهنيةووول تياوووم مووون اا ال,ووورب lipman) ضوووًر  نوووبو ي

متلود ملدب ا بةام   يسوتةةم اا ف وف العورلف او يتصووةه تم ورب الي ور الةوهر اول 

                                                 
ر باة ا وورمل االعةةالن التلفونةةومف وفور  فةةف  لةةونن الصةةورة الذهنيةةة رموود م  وود الرووةر ر  - 3

 .67ص ر2013لليرر والتوايمر عمرار ا ةبار 
 .415ر صمصدر  انق ير   رمد انراار  -4
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يتوووأثر نوووها ال, وووف او التةووووة عووون طريوووج تووووالي مرا ووول التةووووة واليضووو ر فرلعوووورلف 
ةورد ا سر ورتير او رورة  الترةجي اله  نتعرمل معه  ةر ةر واجتمرعةر يفم رورة  ن

 .5 دوب تصرنر وعفل تير(
ونيوور تكتسووب الصوووةة  بوةا  ة ةسووي فووي تكوووين الوور   العوور  موون رووم  تأبيت وور 

 لوظر , ر الي,سةل وا جتمرعةل.
  ي )تأتي انمةل الصوةة الهنيةل من  وا ال,ورب غرلاور مور ي, وف ويودةم وي,سور 

ي عفلووه وبرلتوورلي تووؤثر تووأث را    وورا ا  ووةر  ااتوودا  موون الصوووةة الهنيةوول الميةاعوول فوو
علئ  لو ه ظو  وعمم وبف وً  وةفضوًر لخرورينر  توئ فوي تعو  ا  ةورا بوا اا 
يافووئ فووي  اكرتووه ا   ووي عوون ا  ووار  اللنةفوول التووي  ونووو نووهه الصوووةة الهنيةوول 
وبوا اا ي,لووح مصووداتةل تلووك ا  ووار  و  مصووداتةل  رمل  وور ونر ووري رر  موور اا 

ةوووول عوووون  ووووي  موووور ا ا موووور انتروووورت و وووورعو ع وووور و وووور ل ا تصوووور  الصوووووةة الهني
ال مرن ر  ففد تروكل الور   العور  السور د فوي الم تمعورتر فرلصووةة الهنيةول اللسويل 
م موول  ن وور تسوورعد المؤ سوورت والميضوومرت علووئ تلف ووج انووداف ر م موور  رنووو تلووك 

تلف وج  ا نداا والعكر  لةح ترا الصوةة الهنيةل الس ئل تعوود المؤ سورت عون
 .6انداف ر اا لف تسرنف في الفضر  عل  ر(

كمووور اا الصووووةة تلعوووب بوةا نرموووًر فوووي  ةووورة ا فوووراب والووودو ر   وووي تكووووا لووودل 
ا فووراب  وووةا عديوودة عوون ا ووةر   ا وورة  رلوودو  الغربةوول الك وورل او الوودو  العربةوول او 

 ا الرووعو  ا روورل او  وور ل مع يوول وغ رنوورر وظوود   يعوورا اليوور  عوون  لووك ولكوون ا

                                                 
الةاعول ا ولوئر باة ام ود  رالعالقات العامة والصةورة الذهنيةةنرن  فرةل ايداا ال وواة ر  -5

 .114ر ص2016لليرر والتوايمر عمرار ا ةبار 
ر م لول ا ظتصورب اهمية العالقات العامة فةف  هسةين الصةورة الذهنيةة للم  سةةمرنم فرطملر  6

 .278-286ص ر2014ر جرمعل رمةر ملةرنلر ال زا رر 10ر العدب 1ديدر الم لد ال 
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مووور تعرةووووا لمعلومووورت  ا ووورة عي ووور تتكووووا ترلتووورلي  ووووةا مع يووول فوووي ا نووورن ف فرنوووه 
  .7يصعب تغ ر نهه الصوةه تغ را  ر مر في ال روا العربيل

ولكي ووور   تضوووول ثراتووول اوووول تت,رعووول مووووم العوامووول الي,سووووةل الدارلةووول والمووووؤثرات 
تسوم وتتعموج او الترةجةل ويمكن و , ر ترلصوةة المرنول والمت,رعلولر   وي تيمووا وت

 تيكمش وتتضر   الئ  د ا رت,ر .
وعووووبًا علوووئ  ووو جر ا ووورة عووودب مووون الاووور ا ن فوووي م ووور  ا عوووم  الوووئ انمةووول 

 :8الصوةة الهنيةل في ا تلرن والدةا رت في ةو  مر يلي
ت  ووور تلوووون الصووووةة الهنيةووول مسوووتويرت ابةام ال م ووووة التوووي يتعرمووول مع ووور  -1

ال,ورب( وات رنورت ف وانتمرمورت ف  –ال  ئول – مولالمي –الدولول –المصدة )اللكومول
 ومديرت الصوةة الهنيةل لدي ف ومعرفل الدوافم المؤيدة والمعرةةل.

تسوووو ف بةا وووورت الصوووووةة الهنيةوووول فووووي تلديوووود نوووووع ال م وووووة الووووه  يتعرموووول او  -2
 يتعرض لليرر  ا عممي ومن ثف تلديد نوع الصوةة الهنيةل لديه.

ةل علئ تلل ول المصودة وبةا وته وتفومةوه مون بارول تعمل تلون الصوةة الهني -3
 المؤ سرت ا عممةل.

تعمووول بةا ووورت الصووووةة علوووئ تفوووويف ا ثووور ال,علوووي لليرووورات ا رارةيووول ورةوووا  -4
 تي, هنر. 

تسوورعد تلووون الصوووةة الهنيةوول اللكوموورت علووئ ابةام وف ووف المتغ وورات ال  ئةوول  -5
 الملةةل ا ر.

                                                 
ر 2عوورلف الكتووب لليروور والتوايوومر الفوورنرةر   رالعالقةةات العامةةة والصةةورة الذهنيةةةعلووي ع وووةر  -7

 .136ص ر2014
ر الةاعووول ا ولوووئر باة ا ووورمل لليرووور الصةةةورة الذهنيةةةة فةةةف العالقةةةات العامةةةةتووورظر مو وووئر  -8

 . 77-76ر ص2014 عمرار ا ةبار والتوايمر
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 ,ل الموةوعةل والعلمةل علئ ط ةعل اليرور  تض,ي بةا رت الصوةة الهنيةل  -6
ا عممووووووي المموووووورة  ا  تمعيووووووئ ا اتعوووووورب عوووووون ا جت ووووووربات الرتصووووووةل او 

 الممرة رت الع,ويل.
تزوب تلون وبةا رت الصوةة الهنيةل الفر ف تعملةل ا تصر  والمتةوا للعملةول  -7

مير وووال ا تصووورلةل تر بلووول والمؤ ووورات التوووي يوووتف فوووي ةوووو  ر اتتووور  الفوووراةات ال
 ووةم الللو  للمواظ  ا عممةل.

ونوا تر ا ن اررين من انمةل الصوةة الهنيةل تفول ف ان ر لةر ل ور انعكر ورت 
  . ل ةل علئ ت,رعل ا فراب والم موعرت ةغف ا رةت ف الئ ان ر عملةل ابةام عفلةل

ونها مور يتتلو  معوه الار وي ففود اكودت الالوون العلمةول اا ا نسورا يتصورا 
علووئ الصوووةة الهنيةوول التووي يلمل وور ونووها يؤ وود اا للصوووةة الهنيةوول ا نعكوور  ايوور  

الك  ر علوئ ت,رعول ا فوراب وال مرعورتر  مور اا الصووةة الهنيةول يمكون اا تعوزا او 
تعوود  ايوور  علووئ المعلوموورت ال ديوودة التووي يتلفرنوور ال,وورب اكاوور موون امكرنةوول تعرةوو ر 

 .9علومرت واظعةل ولةسو رةرلةللليسةرا فضم عن اا مع م ر يتركل نتة ل لم
واا جووووورا التع  ووووور فرلصووووووةة الهنيةووووول ال  ووووودة  ات توووووأث ر    ووووور علوووووئ ن ووووور  
المؤ سوورت اللكومةوولر ونووي ظووربةة علووئ اي وورب تةموول وتووأث ر علووئ  وولوم المووواطي ن 
  ووي يتضوومن ابةام معوو ن لوودي ف وظوود   يعكوور نووها ا بةام اللنةفوول الموةوووعةلر 

ل لتلووك لمؤ سوورت تسوورنف فووي تلسوو ن السوولوم والمواظوو  واا الصوووةة الهنيةوول اللسووي
 .10ال,ربيل عيد ا فراب

 
 

                                                 
 .215ر صمصدر  انقنرن  فرةل ايداا ال واة ر  -9

اخالقيةةةات العمةةةه وايرهةةةا فةةةف افارة الصةةةورة الذهنيةةةة فةةةف من ةةةمات اوووم  رلووو  السوووكرةنلر  -10
 .385-384ر ص2012ر 33م لل  لةل تغداب للعلو  ا ظتصربيل ال رمعلر العدب  رالعمه
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 :الذهنية الصورة وبناء االعالم وسائل
ةبا تع  الت را  التةوة ا جتمرعي للارريل اتةوة و ر ل ا عوم  ونوها مور 

 عرا ترلت,س ر ا عممي للترةيخ.

ر لتةوة ا فراب في   ي تعد و ر ل ا عم  في الزمن اللرةر المكوا الر ة
ا  م تمووم عوون طريووج عوورض المرووكمت وميرظروول الللووو  لتكوووين التمظووي ال,كوور  
ا ن افراب الم تممر ونيور يمكون للار وي الفوو  اا و ور ل ا عوم  تمورة  بوةا م مور 
فووي الم تمعوورت اللدياوول ات,سوو رنر للواظووم ترلكلموول والصوووةة واللر وول واللوووا وتضوو,ي 

 ا عممةل  اغل  اتةل. علئ من يتلفئ الر رلل 

وي يووي ا فووراب معوورني مرووتر ل علووئ ا وور  موور يسوومعونه ويروورندونهر ونووها موور 
يوودفم ال م وووة علووئ التعوورض لو وور ل ا عووم  لتعزيووز موظ,ووه الووهاتي ات ووره ا وودان 

 مع يل او ا  تعرنل ا ر لتلديد موظ  مع ن ات ره الفضرير التي ت مه.

ا ملوةيوور فووي ايوور  الصوووةة الهنيةوول تعوود اا وتلعووب و وور ل ا عووم  اللدياوول بوة 
ا الو اليرظل ا نف للصوةة وا ةا  وا فكرة المدعمل   نرا الير ر  مر ان ر في 
الوظو الرانن   تفو  ايفل الر ر ل ا تصرلةل الوئ ال م ووة فلسوب وانمور يمكون اا 

التووأث ر  تع وود رلووج الواظوومر وبوةنوور يتعوودل عمل وور تتلووج التصوووةات لوودل المتلفووي الووئ
 في طريفل ا بةام لل م وة.

و يضوووور تفووووو  تصوووويم  وووووة وتووووةف عوووون تعوووو  ا  ووووترص او المؤ سوووورت او 
الرعو  ونهه الصوة تلمل  مرت يتف تكراةنر تر تمراة ممر يؤب  الئ ة وو  نوهه  
السوومرت عي وور فووي  نوون المتلفووي وبمووروة الوظووو تتلووو  نووهه الصوووة التووي  وويعت ر 

تضتف نهه الصوة من رم  طاع ر تفوه فوي ا نورا الئ  وةة نمةةل ةا تلر ال ت
ال م وة الئ  د يرعر المتلفي ا ةرنر انه مررةم في ا  ودان المعروةول موم انوه 

 لف يررةم ف  ر ااد .
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ونها يفوبنر الئ  نةفل وجووب اروتما او ن الواظوم المورب  والواظوم الرموز  الوه  
 تعرةه الو ر ل ا عممةل.

ة الووه  تلعاووه و وور ل ا عووم  فووي توودعةف الصوووةة وي ووب اا نيوووه الووئ اا الوودو 
الهنيةوول اكاوور موون التكوووين فووي  وور  اا ا فووراب يكونوووا لوودي ف معلوموورت مسووافل عوون 

 .11الفضرير المعروةل وبتمفل يكوا تكوين الصوةة نو ا  ر  والتأث ر المار ر

ونيووور توووأتي رةووووةة و ووور ل ا عوووم  فوووي ايووور  الصووووةة الهنيةووول للووودو  المتتل,ووول 
يمكوون اا تكوووا الصوووةة مرووونه او ررطئوول فووي  ا وور موون ا  ةوورا موون اجوول تي, ووه و 

 اجيدة ال  ل التي تت يئ نهه الصوةة.

اوووول  تووووئ موووون ال وووور ز اا تسووووتتد  نووووهه الصوووووةة  ووووربت موووون ابوات اباةت وووور 
للصراعرت السةر ةل مم بو  اررل وفي  ر ت ارورل ا وتتدمو الصووةة الترطئول 

 ؤوا بو  اررل. كهةيعل للتدرل الترةجي في  

ويتلوودب  ووكل الصوووةة الهنيةوول فووي و وور ل ا عووم  ترلةريفوول التووي تفووو  ار ووم ر 
نوهه المؤ سوورتر عوون طريوج التكووراة للسوومرت الرتصوةل او   وور ا  وودان ات مووةش 
فئرت مفرال التر  ز علئ فئرت اررلر و هلك الةريفل التي تي ف ا ر جوانوب جديودة 

 للتصوة.

الصووةة الهنيةول الموجووبة لوديير ترل,عولر ويمكون اا  وتؤ د و ر ل ا عوم  علوئ
تعموول نوووهه الو وور ل علوووئ تغ  وور نوووهه الصووووةة ترووكل  رمووول او جز ووي  ووووا   رنوووو 
الصوووةة اي راةوول او  وول ةل او ملريوودة تضةوورفل تعوو  العير وور ال ديوودة للصوووةة او 

                                                 
 .228 -225ر صمصدر  انقل واة ر ان رر نرن  فرةل ايداا ا - 11
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ت رنوول عير وور اروورل او عوود  توةووةل ر او ارتزال وور وبرلتوورلي يووتف تا  ووو الصوووةة 
 . 12لمتكونل او تغ رنر لدل ال م وةا

( عووودب مووون اإل وووتراتة ةرت ل يووور  Graber( و )Bennettوظووود  ووودب  ووول مووون )
  :13الصوةة الهنيةل وني

تروووك ل الر ووورلل ا عممةووول: ويفصووود ا ووور ارتةووورة الفضوووةل او الموةووووع الوووه   -1
  تتيروله الو  لل ا عممةل.

 الر رلل ا عممةل والتأك د عل  ر.  ااراا الر رلل ا عممةل: ويفصد ا ر تكراة -2

اة,ر  المصداتةل علئ الر رلل ا عممةول: والمفصووب توه ملرولول التأك ود علوئ  -3
 مصداتةل الر رلل ا عممةل والتدل ل علئ  لت ر.

تأط ر الر رلل ا عممةل: ا  تيرو  الفضةل من رم  اطر مع يل توي ف ال,كورة  -4
 كلل وت,سر ا ار   دوث ر. ا  ر ةل للموةوع وتلدب المر

 اخلالصة
ولموووور تفوووود  يوووورل الار ووووي اا التعوووورض للر وووور ل ا عممةوووول لووووةر العرموووول الو  وووود 
المؤثر علوئ المعرفول ال,ربيولر ولكون تروترم عوامول ارورل فوي التوأث ر ومي ور ا نتفر ةول 
في التعرض و يضًر الته ر ا نتفور ي لإل ودان والمعلومورت والت ورة المار ورة تموةووع 

لر رلل ا عممةلر ويضورا الوئ  لوك عوامول التيروئل ا جتمرعةول وا  ورة وا  ودظر  ا
  تئ تتضرفر العوامل لتكوا الصوةة الهنيةل موةوع الالي.

                                                 
ر باة صةةورة العةةرغ فةةف الف ةةابيات االخبارنةةة اال ن يةةةان وورر م وورا  مصووة,ئ ع وود ال,توور ر  -12

 . 15 -13ر ص2013العرلف العربير الفرنرةر الةاعل ا ولئر 
13- lance Bennett ,Doris Graber, news in politics of lusion (new York: 

pearson Education, 7th edition, 2007) p, 127.  
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 املراجع
  توورظر مو ووئر الصوووةة الهنيةوول فووي العمظوورت العرموولر الةاعوول ا ولووئر باة ا وورمل

 . 2014 لليرر والتوايمر عمرار ا ةبار
 كرةنلر ارمتةوووورت العموووول واثرنوووور فووووي اباةة الصوووووةة الهنيةوووول فووووي اووووم  رلوووو  السوووو

ر 33م لوووول  لةوووول تغووووداب للعلووووو  ا ظتصووووربيل ال رمعوووولر العوووودب  ميضوووومرت العموووولر
2012. 

  رمد م  ود الروةر ر ا عوما التل,زيووني وبوةه فوي تكووين الصووةة الهنيةولر باة 
 .2013ا رمل لليرر والتوايمر عمرار ا ةبار 

  اار فرعلةوول ارنوورم  اة وورب  معرفووي  وولو ي فووي تصوولةح الصوووةة  ووير   رموود انوور
الهنيةول عوون المعورل  الي,سووي لوودل ع يول موون الةووم  غ ور المتتصصوو ن. بةا وول 

ر مصرر 2ر العدب 18م لد  لتربويل واجتمرعةلر م لل  لةل التربةلر جرمعل  لواا
2012. 

 موولر الووداة ع وود اللكووةف رل وول مصووة,ئر الصوووةة الهنيةوول و موومت العمظوورت العر
 .2013العربةل لليرر والتوايمر الفرنرةر 

 عووورلف الكتوووب لليرووور والتوايووومر  علوووي ع ووووةر العمظووورت العرمووول والصووووةة الهنيةووولر
 .2014ر 2الفرنرةر  

  مرنم فرطملر انمةل العمظرت العرمل في تلس ن الصووةة الهنيةول للمؤ سولر م لول
 .2014ر ملةرنلر ال زا رر ر جرمعل رمة10ر العدب 1ا ظتصرب ال ديدر الم لد 

  م وورا  مصووة,ئ ع وود ال,توور ر  وووةة العوور  فووي ال,ضوور ةرت ا رارةيوول ا جي ةوولر
 . 2013باة العرلف العربير الفرنرةر الةاعل ا ولئر 

 الةاعل ا ولوئر  نرن  فرةل ايداا ال واة ر العمظرت العرمل والصوةة الهنيةلر
 .2016باة ام د لليرر والتوايمر عمرار ا ةبار 

 lance Bennett, Doris Graber, news in politics of lusion (new 
York: pearson Education, 7th edition, 2007) p, 127. 

 


