
مصادر المعلومات 



افتتاحية الدرس 

ي عىل المعلومات؟•
كيف يحصل الصحف 

كيف تحصل وسائل االعالم عىل •
المعلومات؟

ماهي هي مصادر المعلومات ؟•

ما هي انواع مصادر المعلومات؟ •





شاهد 
ُ
تعالوا ن

http://www.youtube.com/watch?v=U9mGvJhQCWY&feature=emb_logo
https://elearning.aljazeera.net/ar/course/38721/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A


قصصهناكتكونلنللمعلوماتمصادربدون
أ كرثداجياملصدراكنولكاّمجيّدهحصفيهوأ خبار

."أ يضااخلربيكونهكذا

باحث إعالم-جيس ويلز



هم الحصول عىل المعلومات من مصادرها األصلية يعد من أ
، كما التأكد من صحتها قبل ي

أخالقيات العمل الصحف 
ي معلومة ما قد ي

 
كلف تعميمها عىل الجمهور، ألن أي خطأ ف

، فيحاول بدوره أن يحصل عىل معل ي الكثير
وماته من الصحف 

مصادر عدة



مصادر المعلومات 

ناطق بلسان 
مؤسسات

وسائل اعالم اخرى 
وصحفيون آخرون

مختصون

وكاالت األنباء

المندوب 
ي 
الصحف 

ي 
مؤتمر صحف 

ترسيبات

ات النرسر

ت الوزارات والهيئا
الّرسمية 
والشعبية



تصنيف مصادر األخبار 

مصادر رسمية مقابل مصادر غير رسميه•

مصادر مؤهلة مقابل مصادر غير مؤهلة•

ة • ّ (بالصدفة)مصادر ثابتة مقابل مصادر متغير

خطّية/مصادر شفهية مقابل مصادر مكتوبة•



مصادر رسمية 
هم : المصادر الرسمية•

ذين يشغلون 
ّ
األشخاص ال

ي تنظيمات أو 
 
مناصب هامة ف

مؤّسسات حكومية، وبسبب
ر لديهم 

ّ
مناصبهم تتوف
وزراء، مدراء : المعلومات، مثل

كات الكب ة المؤّسسات والرسر ير
.وموظفير  مهمير  



مصادر غير رسميه

األشخاصهم:رسميةالغير المصادر 
ذين

ّ
طريقعنالمعلوماتتصلهمال

ةغير بطرقأو الصدفة وليسمباشر
ف:مثال.عملهمبحكم

ّ
ي كبير موظ

 
كةف شر

كةعنمهمةمعلوماتلديهمعينة شر
يرىأو يسمععاديمواطنأو أخرى،
.الصدفةطريقعنمعينا حدثا 



مصادر مؤهلة

األشخاصهم:المؤهلةالمصادر 
ذين

ّ
ي يعملونال

 
أو تنظيماتف

عملهموطبيعةمؤّسسات،
معلوماتيمّرروا بأنتؤهلهم

.ضالعريوللجمهور للصحفيير  

اطق:مثل
ّ
أو سةالمؤّس بلسانالن
.العاّمةالعالقاتمسؤولو 
مصادر هي المؤهلةالمصادر 
.رسمية



مصادر غير مؤهلة

هم:مؤهلةالغير المصادر 
ذيناألشخاص

ّ
يملكونال

م،عملهبطبيعةالمعلومات
هم

ّ
عطاءبإمؤهلير  غير ولكن

أو للجمهور المعلومات
عمال:مثل.اإلعالم

الحكومية،المؤسسات
ّية .والخاّصةالجماهير



مصادر ثابتة

ي •
المختّص الصحف 

ببناءميقو معّينهبمواضيع
مصادر مععالقات
تفيهمعلومات

،تحدثحير  بالمعلومات
 شؤونمراسلمثل

بيةالي ّ
 الموجود والتعليم

ّ
صالبات

المدارسمدراءمعمستمرّ 
لسانبوالناطقوالمفتشير  

.والثقافةالمعارفوزارة



ة مصادر متغير

يتّم ألحداثعيانشهود 
مواطنونأو تغطيتها 
صلونعاديون

ّ
ي بالصيت

حف 
تهّم معلوماتويعطوه
ي .الجمهور

 
اناألحيبعضف

العنص تكونالمصادر هذه
ي األساسي 

 
التغطيةف

لمصادر مثال.اإلعالمّية
عيانشهود :ثابتةغير 

ةلعملية
ّ
ي .تفجير



مصادر مكتوبة

ّ يعتمد أحيانا  ي
ي الصحف 

 
ف

بةمكتو وثائقعىلتقريره
فهاّمةمعلوماتتحوي

ُ
يد ت

سميةالر الوثائق:مثلالتقرير،
(פרוטוקולים)والمحاض  
واستطالعاتعلميةوأبحاث
هاللرأي وغير



مصادر شفهية 

ي المعلوماتمصادر 
ت 
ّ
ال

عطي 
ُ
ي للصحمعلوماتت

ف 
قطريعنشفهي بشكل

جري  ها محادثة
ُ
معه،ي

ي المصادر غالبية
ت 
ّ
 ال

ُ
كرتذ

ا 
ً
.يةشفو مصادر هي سابق


