
مصادر المعلومات الصحفیة



"بدون مصادر للمعلومات لن تكون ھناك قصص وأخبار صحفیھ �
 جّیده وكّلما كان المصدر جیدا أكثر ھكذا یكون الخبر أیضا". 

جیس ویلز- باحث إعالم



مصادر المعلومات الصحفیة ھي كلّ شخص أو مستند 
یستخرج منھ الصحفي معلومات من أجل كتابة الخبر

ممكن ان نلخص مصادر الخبر الصحفي ب8 مصادر أساسیة وھم :�

المندوب الصحفي�

وكاالت االنباء�

وسائل االعالم�

النشرات �

                                                                       المؤتمر الصحفي �

الوزارات والھیئات الّرسمیة �

التسریبات �

الناطق بلسان�



المندوب الصحفي

یعتبر المندوب الصحفي من أھم مصادر الخبر فھو مراسل وظیفتھ نقل االخبار واالحداث الھامة لوسیلة �
       االعالم .  یعمل المراسلون وفقا لتخصصاتھم فمنھم الریاضي والسیاسي ... 

   یجب ان یكون الندوب الصحفي عادة: 
     مستعداً وجاھزاً لألحداث المفاجئة. �
        ان یحترم الوقت خاصة عند حضور المؤتمرات والمواعید مع األشخاص. �
          أن یكون لدیھ سرعة البدیھة. �
 جرئ�



وكاالت االنباء

تعمل وكاالت األنباء من خالل شبكة واسعة من المندوبین والمراسلین المنتشرین في �

جمیع أنحاء العالم، وھي بذلك توّفر للّصحف ووسائل اإلعالم كمیة كبیرة من األخبار 

العالمیة، الّتي ما كانت لتستطیع أّي صحیفة الحصول علیھا بقواھا الذاتیة



وسائل االعالم

تعتبر مصدرا ھاّما من مصادر األنباء وتمریر المعلومات فیما بینھا�



النشرات

للعدید من الوزارات والمصالح الحكومیة والشعبیة نشرات خاصة تصدر دوریا أو بشكل �

     غیر منتظم، تتضّمن أخبار الجھة الّتي تصدر عنھا. 



المؤتمر الصحفي

المؤتمر الصحفي مصدر لألخبار الّتي ُتدلي بھا إحدى الشخصیات في حضور العدید من الصحفیین لشرح �
سیاسة جدیدة أو قوانین أو مناقشة قضیة تھم الرأي العام. 

المؤتمرات الصحفیة یعقدھا كبار المسؤولین أو الوزراء أو الرؤساء أو الزعماء حین تكون ھناك حاجة �
عاجلة لشرح سیاسة معینة أمام اكبر عدد من الصحفیین كي تصل حقائق الموضوع إلى لرأي العام



الوزارات والھیئات الّرسمیة والشعبیة

ھناك العدید من األخبار الّتي تحصل علیھا الصحف تصل من الوزارات والھیئات �

الّرسمیة والشعبیة، ومن الشركات والمؤّسسات العامة والخاّصة، ومن أقسام الشرطة 

والمستشفیات ...



التسریبات

مصطلح یتطرق لنقل معلومات سریة أو داخلیة تخّص مؤّسسة أو تنظیما للصحافة واإلعالم دون صالحیة �

أو إذن لنقل ھذه المعلومات. التسریب یتّم عادًة بشكل سرّي عن طریق مصدر غیر مؤھل

مثال :تسريبات حول iPhone 12.. وهل يؤثر كورونا على موعد إطالقه؟



الناطق بلسان

شخص مسؤول عن نقل المعلومات على لسان المؤّسسة لوسائل اإلعالم �

لتصل إلى الجمھور العریض، وھو أیضا مسؤول عن عالقات المؤسسة مع 

وسائل اإلعالم. 


