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 اًىاع الوصادر الخبزيتعٌىاى الوحاضزة : 

  

 ححصً اٌّؤظعت اإلعال١ِت عٍٝ األخببز ِٓ لع١ّٓ ِٓ اٌّصبدز :

  ٚاٌخيٟ ٘يٟ ءيصن ِيٓ اٌّؤظعيت ٚححّيً ٌحعيبمٙب ٚاٌّىٛٔيت  اٌداخ١ٍتأٌّٚٙب ٟ٘ اٌّصبدز :

 ِٓ اٌّساظ١ٍٓ اٌر٠ٓ ٠مدِْٛ خدِبحُٙ اإلخببز٠ت ٌٙرٖ اٌٛظ١ٍت اٌخٟ ٠حٍّْٛ ف١ٙب . 

 ٚاٌّخىٛٔيت ِيٓ ٚويباث األٔبيبن ٚاٌصيحم ٚاٌّ يالث  ٚرب١ّٔٙب ٟ٘ اٌّصيبدز اٌابزء١يت :

بث ِعيخمٍت لبمّيت مٕفعيٙب ححيس  ٚلٕٛاث اإلذاعت ٚاٌخٍفص٠ْٛ ٚ٘يرٖ اٌّصيبدز ٘يٟ ِؤظعي

حبيذ خيدِبحٙب اٌيٝ اٌ ّٙيٛز م يىً  أٚعٍيٝ ٚفيك احفبليبث خبكيت وبٌٛويباث  أِيبخدِبحٙب 

ِببشس ٚحأخر عٕٙب مبلٟ اٌٛظبمً ِزً اٌمٕٛاث اٌخٍفص١ٔٛ٠ت ، ِضبفب ٌرٌه شيبىت اٌّحٍِٛيبث 

 اٌد١ٌٚت )اأخسٔج( اٌخٟ أكبحج ا١ٌَٛ احد اُ٘ اٌّصبدز اٌّّٙت ٌألخببز .

 ١ّب ٠أحٟ ظٕمّدَ شسحب ٌٙب . ٚف

 

 أوال : الوصادر الذاخليت )الذاتيت( 

إْ ٘دف ٚظبمً اإلعالَ األٚي ٘ٛ ٔ س األخببز ٚإعالَ اٌ ّٙٛز مّب ٠ سٞ ِٓ أحداد، ٚفٟ ظيً 

اٌخطٛز اٌٙبمً ٌٛظبمً اإلعالَ ٚأخ بز اٌبذ اٌفضبمٟ ٚاٌعسعت ٚا١ٔ٢ت فيٟ ٔميً األخبيبز ، أكيب  

اا٘خّبَ ٚأُ٘ ِب ١ّ٠ص ٚظبمً اإلعالَ أوزس ِٓ ذٞ لبيً ، ٌيرٌه أٌٚيج ٚظيبمً اٌعبك اٌصحفٟ مبٌغ 

اإلعالَ اٌّصبدز اٌراح١ت ا٘خّبِبً وب١ساً ٚأكب  ٌىً ٚظ١ٍت ِٕدٚمْٛ ِٚساظٍْٛ ٠حٍّيْٛ فيٟ داخيً 

اٌبٍد ٚخبزءٗ عٍٝ ٔمً األحداد ، ٠ٚعحْٛ ءب٘د٠ٓ اٌٝ اٌعبك فٟ ٔميً األخبيبز فيٟ ظيً إٌّبفعيت 

بمً اإلعالَ ، ٚميبث اٌيٕمف فيٟ اٌّصيبدز اٌراح١يت ٌٍٛظي١ٍت اإلعال١ِيت ظيٛان أوبٔيج اٌ د٠دة م١ٓ ٚظ

 كح١فت أَ إذاعت أَ حٍفص٠ْٛ ِٓ اخطس اٌحٛاًِ اٌّؤرسة عٍٝ ِىبٔت اٌٛظ١ٍت اإلعال١ِت
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اٌّساظيً ٛ ٚخصٛك١خٙب ٚمبٌخبٌٟ اعخّبد٘ب عٍٝ اٌّصبدز اٌابزء١ت ، ِٚٓ اٌّصبدز اٌداخ١ٍيت ٘ي 

 فٟ داخً اٌبٍد اٚ خبزءٗ : ، ٚعبدة ٠ىْٛاٌصحفٟ 

 

 الوزاسل الذاخلي   -1

ٚ٘ٛ احد أعضبن لعُ األخببز اٌحب١ٍِٓ فٟ ٚظيبمً اإلعيالَ اٌير٠ٓ ٠حٍّيْٛ داخيً اٌّد٠ٕيت اٚ اٌدٌٚيت 

اٌخٟ حصدز ف١ٙب اٌٛظي١ٍت اإلعال١ِيت ، ٠ٚخيٌٛٝ ٚفميبً ٌخٛء١ٙيبث إدازة اٌخحس٠يس ءّير األخبيبز ٚٔميً 

فٟ اٌحصيٛي عٍيٝ األخبيبز  ساظًحخّد اٌٛظ١ٍت اإلعال١ِت عٍٝ اٌّاألحداد اٌخٟ ٠خُ حى١ٍفٗ مٙب ، ٚح

٠خّخيير مىفييبنة ٚحييط كييحفٟ ٠مييَٛ مٕمٍييٗ اٌييٝ  ساظييًاٌّح١ٍييت ح١ييذ ا ل١ّييت ٌابييس كييحفٟ مييدْٚ ِ

اٌّخٍمٟ
 
  . 

اٌصحفٟ ِٓ أ٘يُ اٌّصيبدز اإلخببز٠يت اٌخيٟ ح١ّيص أ٠ّيت ِؤظعيت إعال١ِيت ٠ٚحميك ٌٙيب  ساظ٠ًُٚحد اٌّ

عٓ أخسٜ فرٌه ٠حخّد غبٌبيب عٍيٝ ءٙيٛد  ح١ٕتحٍفص١ٔٛ٠ت أٚ ِحطت إذاع١ت ِ إٌ بح ، فحٕد ح١ّّص لٕبة

ِٚحسز٠ٙيب ، ٚويرٌه مبٌٕعيبت أل٠يت ءس٠يدة عٕيد ح١ّص٘يب عيٓ أخيسٜ فٙيٟ حخ١ّيص  ساظي١ٍٙبٚإِىب١ٔت ِ

ٚك١بغخٗ ٌٍابس ٚاألخببز اٌفس٠دة اٌخٟ اظخطبع أْ ٠حصً ع١ٍٙب ٠ٕٚفسد مٙب  ِساظٍٙبمطس٠مت عًّ 

فٛذ حسءر إٌٝ ٔ يب  اٌصيحفٟ اٌحبِيً ٌٙيرٖ اٌّؤظعيت اٚ حٍيه ، ِٚٙبزحيٗ فيٟ فٟ ءس٠دحٗ ، فمٛة إٌ

ٔ بحيبً فيٟ عٍّيٗ فالميد ِيٓ اْ ٠ّخٍيه اٌزمبفيت اٌحب١ٌيت  ساظًاوخعبة كدالت إٌبض ، ٌٚىٟ ٠حمك اٌّ

ويبْ ذٌيه  اإلخببز٠يتمّصيبدزٖ  ٗٚاْ ٠خّخر محاللبث ٚر١مت مّصيبدز ااخبيبز فىٍّيب احعيحج عاللبحي

ٕ بح فٟ عٍّٗ ، فبٌصحفٟ وّب ٠ساٖ اٌبحض ِ ّٛعت ِصبدز ٚوٍّب احعحج ٘رٖ دافحبً ٌّص٠د ِٓ اٌ

 .  األخببزاٌّصبدز اكب  لبدزاً عٍٝ اٌحصٛي عٍٝ اٌّص٠د ِٓ 

 

  الوزاسل الخارجي - 2

اٌّساظً اٌايبزءٟ ٘يٛ كيحفٟ حبحيذ ميٗ اٌ س٠يدة اٚ اٌّ ٍيت اٚ ِحطيت اإلذاعيت اٚ اٌخٍفص٠يْٛ اٌيٝ 

خبزس اٌدٌٚت اٌخٟ حصدز ف١ٙب ٌّٛافبحٙب مبألخببز ٚاٌخمبز٠س عٓ األحداد ٚاٌمضب٠ب فٟ اٌّىبْ اٌرٞ 

 أٚح١ذ اْ اٌّساظيً اٌايبزءٟ ا ٠ىيْٛ ِ يسد ِعيؤٚي عيٓ ٔميً أخبيبز ِؤظعيت ِيب ، ٠خٛاءد ف١ٗ 

ٚاٌخحم١ميييبث  األخبيييبزٔ يييب  ِحيييدد ، ٚإّٔيييب ٕ٘يييب ليييد حخعييير ِعيييؤ١ٌٚت اٌّساظيييً ٌخ يييًّ  أٚازة ٚش

 أزاضيٟضسٚز٠ت ِّٚٙت ٌٍٛظ١ٍت اٌخٟ ٠حًّ ٌصبٌحٙب ، ٌٚخ ًّ ء١ّير  أٔٙبٚاٌّمبمالث اٌخٟ ٠سٜ 

اٌدٌٚت اٌخٟ ٠حًّ ف١ٙب ١ٌٚط فٟ ِٕطمت ِح١ٕت 
 
 . 

ِيٓ خيبزس ِالوٙيب  األشياب حى١ٍيم احيد  اٌيٝ اإلعالَِٚٓ اءً حم١ًٍ إٌفمبث حٍ أ محض ٚظبمً 

اٌخحس٠ييسٞ وييأْ ٠ىييْٛ احييد اٌّييٛا ١ٕٓ اٌحييب١ٍِٓ اٚ اٌّم١ّيي١ٓ فييٟ دٌٚييت ِحييددة مبٌم١ييبَ مبٌّّٙييت اٚ 

 ااعخّبد عٍٝ احد ِٛا ٕٟ حٍه اٌدٌٚت ، وّب أْ اٌّساظً اٌابزءٟ لد ٠ىْٛ ِم١ّبً م ىً دامُ فٟ 
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ٚليد ٠ىيْٛ ِىٍفيبً مّّٙيت ِحيددة ٠بحيذ ِيٓ ، ٘رٖ اٌدٌٚيت اٚ ِخ يٛاً ٠يطيٟ ِ ّٛعيت دٚي ِخمبزميت 

ِٓ اٌّساظ١ٍٓ اٌايبزء١١ٓ ٘يُ  أكٕبفِؤحّس ِح١ٓ  ، ٚع١ٍٗ فٕٙبن رالرت  أعّبياءٍٙب ِزً حيط١ت 

 :
 

فٟ إحدٜ اٌحٛاكيُ اٌحب١ٌّيت اٌّّٙيت  اإلعال١ِتٚ٘ٛ اٌرٞ ٠ّزً اٌّؤظعت  الوزاسل الوقين: - أ

ت اٌىبٍِييت فييٟ ذٌييه اٌبٍييد، ٚٔ ييساً ٠ٚىييْٛ عٍّييٗ ٕ٘ييبن ِعييخّسا، إذ ٠مييَٛ مبٌخيط١ييت اإلخببز٠يي

ٌدٚزٖ اٌُّٙ فئْ اخخ١بزٖ ٠ىْٛ ِٓ اٌر٠ٓ حّّسظٛا فٟ اٌحًّ اإلعالِٟ ، ٚأكحبة اٌابيسة 

ٚاٌدزا٠ت ٚاٌحاللبث اٌحبِت ِر كيٕبع اٌميساز ٚاٌّعيؤ١ٌٚٓ ٚاٌ اصي١بث اٌبيبزشة فيٟ ذٌيه 

  اٌبٍد، ٌرٌه ٠فضً أْ ٠ىْٛ اٌّساظً اٌابزءٟ اٌّم١ُ ِٓ أمٕبن ذٌه اٌبٍد .

ا : - ة  مخاصي١ف ٚاٌخٍفص١ٔٛ٠يت اإلذاع١يتاٌّحطيت  أٚاٌصيح١فت  حميَٛ ح١يذ الوزاسلل الولىل

 ، ٠ٚخار ٔفعٗ اٌٛلج فٟ اٌدٚي ِٓ عدداً  ح ًّ لد ِحددة ، ءيساف١ت ِٕطمت ٌخيط١ت ِساظً

 إٌّطميت ٠خٛظي  ِىيبْ فيٟ اٌّميس ٘يرا ٠ىيْٛ ٚليد ، زم١عي١بً  ِميساً  ٌٕفعيٗ اٌّساظيً ٘يرا

 فيٟ اٌّاخٍفيت اٌيدٚي عٛاكيُ مي١ٓ مبأخميبي ٠ميَٛ ٚ ، أٔببمٙيب مخيط١يت ٠مَٛ اٌخٟ اٌ يساف١ت

 . مخيط١خٙب  ٠مَٛ أْ حعخحك أحداد حدٚد حبٌت فٟ اٌ يساف١ت إٌّطمت

 : اٌّساظ١ٍٓ ِٓ إٌٛع ٘را ِٓ ِعبٚاٚ

 ٗٔاٌخيٟ اٌيدٚي فيٟ اٌّفبءئيت األحداد حيط١ت األح١بْ ِٓ وز١س فٟ ٠عخط١ر ا لد أ 

 .اٌحدد  ِىبْ إٌٝ أخمبٌٗ لبً اٌٛلج ِٓ اٌىز١س ١ض١رف ، بأحدارٙ مخيط١ت ٠مَٛ

  وّب أّٗ لد ٠ٛاءٗ كحٛمبث فٟ اٌخٕمًّ ٌخيط١ت األحداد. 

  ُي اٌدام ّٛ ٌحصٛي عٍيٝ ِٓ اءً افضال عٓ اإلز٘بق اٌرٞ لد ٠ حس مٗ ٔخ١ ت اٌخ 

 .األخببز

 ٚ٘يٛ اٌيرٞ ٠يخُ إ٠فيبدٖ ٌخيط١يت ٚليبمر:  )الوىفلذ(  هعليي حلذ  بتغطيت يقىم الذي الوزاسل - ث

حدد ُِٙ ِحدد اٌصِبْ ٚاٌّىبْ، وأْ حسظيً اإلذاعيت أحيد ِساظي١ٍٙب ٌخيط١يت أحيداد أحيد 

اٌّؤحّساث ، أٚ مطٌٛت ز٠بض١ت ِح١ٕت ، ٕٚ٘يب ٠ىيْٛ اٌخاصيف اٌحبِيً اٌّٙيُ فيٟ اخخ١يبز 

اٌصيييحفٟ اٌيييرٞ حسظيييٍٗ اإلذاعيييت ٌخٍيييه اٌّّٙيييت اٌّحيييددة ٚٚفيييك ٔيييٛع اٌحيييدد )ظ١بظيييٟ، 

ّٛفييد اٚ رٌه ٠طٍييك عٍييٝ ٘ييرا اٌّساظييً حعيي١ّت اٌالخصييبدٞ، فٕييٟ أَ ز٠بضييٟ .....اٌيي (، ٌيي

 ِساظً اٌّّٙبث اٌّحددة .

 

 وههوا كاى الوزاسل الخارجي فيوب اى يتسن بصفاث هعيٌت تساعذٍ في عولَ ، وهٌها : 

 ِٓ ِعخٍصِبث ٔ بح عٍّٗ اْ ٠ُ ١د ٌيت اٌدٌٚت اٌخٟ ٠حًّ ف١ٙب .  - أ

 حخٛفس ٌد٠ٗ ِحٍِٛبث ءيساف١ت عٓ اٌبٍد اٌرٞ ٠حًّ ف١ٗ .  أْ - ة
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مبإلضبفت اٌٝ رمبفخٗ اٌ اص١ت ع١ٍٗ اْ ٠حسف رمبفت اٌبٍد اٌرٞ ٠حًّ مٗ ، ِٓ ح١يذ اٌد٠بٔيت  - ث

 ٚاٌحبداث ٚاٌخمب١ٌد فٟ اٌٍّبط ٚاألوً ..... اٌ  . 

 .  ٚحٕف١ر األٚاِس اٌخٕمً ٚاٌعسعت فٟ ٚإٌ ب  ورٌه ِٓ كفبحٗ اٌفطٕت - د

 

 


