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 )و��������(���در ا����و��ت  
 
 

  مصادر المعلومات 

��ن ا���س �����ق �رض "ا����ل ھو  ��� ��ل و���دل ا����و��ت و��ل ������ ��رو��� 

 "أو أ!ر ��

 : ���ر &�س���م  ���� ا����ل إ�# 

  Sourceا���در  �

�  �  Messageا�ر���

  Mediumا����و��و���� ��ل  �

  Receiverا������ل و ا�����'  �

� ��  Feedbackا�رد أو ا)��

  

مصادر املعلومات هي مصطلح عام وواسع وتعرف على اا مجيع القنوات او الوسائل اليت ميكن من خالهلا نقل و 

هي مجيع مصادر املعلومات اليت يتم مجعها وحفظها وتنظيمها بقصد  او. وايصال املعلومات من املرسل اىل املستقبل 

  إتاحتها لالسرتجاع لتقدميها للدارسني والباحثني 

���- ا,و �� أو ا�و��+ل أو ا���وات ا��' ��*ن �ن &(�� ��ل ا����و��ت إ�# او هي 

  :ما هي عليه وهي وتتعامل مصادر املعلومات بشكل عام مع مؤسسات خمتلفة لتصل اىل . ا����.�د

!  ا��	ج و����� ا������	ت �	��	��	ت و��ا�� ا����ث وا���	ھ�  ���
�	ت ���و� .١

 .ا�# .......... وا��"���ات 


�	ت ���و�� !  �*� ا������	ت و�*�0 ا��/	.' ودور ا�+*� وا���ز)' 
�اء �	�%  .٢��

��	ر)� او ���12� او ا�	د)��� . 

��4
�	ت ���و� .٣ �2	������ وا  !  	!5	6��
ھ=ه ا��;	در و�+:��5	 و�9 ا��	ت ���دة 7

 .�  0�B ا��	2?�  وا�����A�)  و�  أ�?��4 ھ=ه ا���
�	ت ا��1��	ت .01 ا<1	�5	 

  

 ���در ا����و��توا�
�ل ������ت 



� ��در أو �ر�ل و��س ���2رورة أن �*ون ا���در ھ�� 0&ص أو � ���� أن ا����و�

���*���ا��ول �ن أن ���در ا����و��ت ���ددة و*!�رة و�&��ف ��&�(ف  *��ب أو أي ��در أ&ر 

������ و���ب ط� � . ا�رؤ�

�  ھ��ك ا��د�د �ن ا�طرق ا��' ��*ن �ن &(�� ا���رف  �# أ0*�ل ���در ا����و��ت، ��

� و �ط�و �، ���': ا�0*ل ا���دي ����ري، ���زرة، ا�*�رو��� �*�و. 

 :��ب ا����وي أو ا���2ون �

� �وھ' ا��' ��0ل  �# ���و��ت �د�دة ��0ر ,ول �رة و��0ل : ���در أو��

ا����+ق وا��.��رات و���+; ا�درا��ت، ا�ر��+ل ا�������، ����ت ا�دور��ت، 

  .. ���ر�ر ا���وث، أ ��ل ا��ؤ��رات

� �ا����در ا��' ����د ��د��  �# ا����در ا,و���، ا�*�ب  'ھ: ���در !��و�

  ..�ت ا�����، ا����در ا��ر����ا�درا���، ا�دور�

� �ھ' ا����در ا��' ���د �ر��ب و��ط�م ا����و��ت : ���در �ن ا�در�� ا�!��!

���و�را���ت، ا�*�0��ت�������در ا,و��� وا�!��و�� !ل ا�  

� �وھ' : ���م  �# أ��س �دى إ����� إ�# *ل أو �زء �ن أ�راد ا�����-: ��ب ا)���

 :!(ث أ�واع

١. �� وا�������، *��*�ب ھ' : ���در  ����ا��' ���ل ���و��ت ا������ وا�!��

�  .وا�دور��ت وا��را�- و�زء �ن ا����در ا������ وا���ر�

وھ' ا��' ���ل �و2و �ت  ���� �.�د ���و � : ���در ��دودة ا��داول .٢

� �دا �ن ا����.�د�ن��&��.  

٣. ��ل أ�راد : ���در �ر�C إ� �ن ����ط(ع  �� D��� � 'دا، وھ' ا���ن �����

 . *��و!�ق ا���ر�&�� أو ا����ر�ر

� ا��0ر ����  .��0ورة، ��ر ��0ورة): �ط�و �(��ب ط

� � ن إ���ج ھذه  �����د  �# ا���ت ا���ؤو��: ���در ا����و��ت ا�ر���� وا��Eر ر���

 ا����در، 

١. �وھ' ا,و �� ا���درة  ن ا��ؤ���ت ا��*و��� و0�I ا��*و��� : ا�ر���

� وا��+�ت ا��0ر���وا��ؤ���ت ا����� �.  

٢. Iر ر����Eا� : ��ل ا��+�ت ا��Eر �*و��� وا���ظ��ت ا�دو��C ن� �ھ' ا,و �� ا�����

�� وا���ت ا,ھ������C(وا.  

�   �  ).ا��*�رو���(، و��ر ا�����د�� ) ا��ط�و �(���در ا����و��ت ا�����د�



  


