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 الصحفً التحقٌق كتابة قوالب

 

 المحرر الصحافة أساتذة بعض شبه فقد فٌه، التحقٌق وضع ٌتم الذي الفنً القالب ألهمٌة نظًرا

 الذي هو المحتوى إن تقول التً القاعدة نفس ٌتبعان أنهما أساس على بالمهندس الصحفً

 الذي ما الدقة وجه على نعرف أن علٌنا صندوًقا تصمم أن قبل أنه هذا وٌعنً القالب، ٌحدد

 الفنٌة القوالب تخلق الجٌدة التحقٌقات إن تقول حقٌقة الفكرة بهذه ٌتصل و فٌه، سنضعه

 ثم جمعوها التً المعلومات اعتبارهم فً ٌضعون المحررون و فالصحفٌون بها، الخاصة

 . ذلك لقول طرٌقة أفضل ٌقررون ثم من و التحقٌق ٌقوله أن ٌرٌدون الذي ما ٌحددون

 من جربت و بالفعل قائمة فنٌة قوالب على االعتماد ٌفضلون الكتاب مثل مثلهم الصحفٌون و

 فترة منذ تستخدم الصحفً التحقٌق لتحرٌر الفنٌة القوالب من عدد هناك و نجاحها ثبت و قبل

 الصحافة أو الورقٌة الصحافة فً سواء هذا ٌومنا حتى لالستخدام صالحة زالت وال طوٌلة

 أمام أصبح و القائمة القوالب إلى استناًدا الجدٌدة القوالب بعض تطوٌر تم كما اإللكترونٌة،

 . حدٌث بعضها و تقلٌدي بعضها الصحفً التحقٌق لتحرٌر عدٌدة قوالب التحقٌقات صحفًٌ

 : التقلٌدٌة القوالب من و

 . المقلوب الهرم قالب: أوال

 و المقدمة فً الصحفً الموضوع فً معلومة أهم وضع على التحرٌري القالب هذا ٌقوم و

ا األخرى المعلومات ترتٌب ًٌ  قمته فً واسًعا الهرم ٌكون و أهمٌة فاألقل األهم من تنازل

 القارئ ذهن فً تثور التً األسئلة على ٌجٌب أن ٌجب الجزء هذا أن أساس على المعكوسة

 أجزاء ٌرتب المقلوب فالهرم الجدل، بعض ٌثٌر الصحفً التحقٌق فً استخدامه لكن... 

 تتطلب بٌنما فٌه، الواردة األفكار أو الزمنً للتطور وفًقا لٌس و للحقائق وفًقا الموضوع

 ٌدفع ما هذا لعل و فٌه الواردة األفكار استعراض و القضٌة أو الحدث مسار تتبع التحقٌقات

 .الصحفٌة التحقٌقات تحرٌر فً بكثرة المقلوب الهرم قالب استخدام عدم إلى الصحفٌٌن

 



 

ا ًٌ  . المعتدل الهرم قالب: ثان

 على و الصحفً التحقٌق تحرٌر فً المعتدل الهرم قالب استخدام الصحافة أساتذة بعض ٌفضل

 الصحفً التحقٌق لتحرٌر فنٌة قوالب ثالثة ٌقترح زٌد أبو فاروق الدكتور فإن المثال سبٌل

 :هً و أهمٌة األكثر ثم المهم ثم أهمٌة باألقل البدء أساس على كلها تقوم

 : الموضوعً العرض على المبنً المعتدل الهرم قالب:  -أ

 التحقٌق ٌتناولها التً المشكلة أو القضٌة موضوعً بشكل و المحرر ٌعرض القالب هذا فً

 عدة تأخذ قد المقدمة هذه و بالموضوع القراء اهتمام إثارة على فٌها ٌحرص مقدمة خالل من

 ٌعرض حٌن فً التحقٌق لموضوع األساسٌة الزاوٌة على بالتركٌز المحرر قٌام منها أشكال

 أو أراء من المحرر إلٌه انتهى ما خالصة الخاتمة تتولى و الموضوع زواٌا بقٌة التحقٌق جسم

 .الصحفً التحقٌق ٌتناولها التً المشكلة أو للقضٌة حلول أو تصورات

 : التفصٌلً الوصف على المبنً المعتدل الهرم قالب:  -ب

 جزءا ٌصف أو للحدث سرٌعة عامة صورة التحقٌق مقدمة فً المحرر ٌصف القالب هذا فً و

 أما فهً الخاتمة أما التحقٌق جسم فً لٌكتب للحدث التفصٌلً الوصف ٌترك بٌنما منه، بارزا

 أو له المتكاملة الصورة النهاٌة فً لنا تقدم بحٌث الحدث لصورة المتناثرة التفاصٌل بٌن تربط

 .الحدث ذاه عن للمحرر األخٌرة االنطباعات على تقتصر

 المسابقات أو الرحالت حول تدور التً الصحفٌة التحقٌقات لكتابة ٌصلح القالب هذا و

 الندوات و االجتماعات و المهرجانات و االحتفاالت أو البرلمانٌة أوالمناقشات الرٌاضٌة

 .االنتخابٌة

 : القصصً السرد على المبنً المعتدل الهرم قالب: -ج

 تسرد كما ٌسردها قصة شكل فً الصحفً التحقٌق كتابة إلى المحرر ٌلجأ القالب هذا فً و

 و بداٌة له أي األدبٌة القصص مع الفنً بنائه فً تماثل أن و القالب هذا و األدبٌة القصص

 الوقائع على لٌس و الحقٌقٌة الوقائع على ٌقوم كونه فً عنها ٌختلف أنه إال ونهاٌة عقدة

 ٌستخدم و ، األدبٌة القصص فً الشأن هو كما الخٌالٌة

 حول تدور التً و...  اإلنسانٌة الموضوعات تتناول التً الصحفٌة التحقٌقات فً القالب هذا

 الجرائم بعض


