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 التحقيقات أنواع

 : منها نذكر ، والتلفزيونية اإلذاعية للتحقيقات متنوعة تصنيفات هناك،

 ،قتصاديا اجتماعي، سياسي، تحقيق)  إلى موضوع حسب التحقيقات تصنيف يمكن:  أوال

 (.رياضي ، ثقافي

 : الزمن حسب يكون اآلخر التقسيم و:  ثانيا

 .واحد جانب ذات صغيرة لمشكلة يتعرض الذي:  القصير التحقيق( 1

 . كبيرا جهدا تتطلب الجوانب منشية قضية يتناول:  الطويل التحقيق( ۲

 : اآلتي إلى التحقيق نقسم أن يمكن كما:  ثالثا

 فهو ودالالتها، أبعادها عن والكشف األحداث وتحليل شرح يستهدف تحقيق وهو :  الخلفية تحقيق( ۱
 الخبر وراء ما إلى النفاد إلى ويسعى الجارية األحداث من وينطلق ،الخبر وراء عما يبحث تحقيق

 عن اإلعالن سبقت التي األحداث تسلسل تركيب إعادة على يركز وقد ، عنه والتقصي شرحه قصدب
 االختصار بقصد عادة األخبار تهملها عناصر دعن تتوقف جديدة إضاءة المتلقي فتعطي ،حدث ما

 . ربالخ نشر عند تتوفر لم نهاأل أو

 في مسؤوليتهلى يتو  الذي التحري برجل أشبه النوع هذا في إلمحرر:  التقصي أو البحث تحقيق( ۲
 وينطلق  لحقيقةا الى لوصولل وتهدف األحداث غموض تكشف التي األسرار عن والبحث االلغاز فك
 وفضح الكشف إلى يسعى الذي العام الشأن سير على الرقيب دور ممارسة في يحفالص رغنية من

 أو المعلنة هدافهاأل احترامها مدى وابراز ، سساتمؤ  أو عامة شخصيات فيها تورطت ممارسات
 عمل من التحقيقات من الصنف هذا في الصحفي ويقترب ،لنشاطات المؤسسةالقوانين المسيرة 

 . القانونية الصالحيات نفس طبعا له تكون أن دون والقضاء الشرطة

 حيث  يهتم  العام، الرأي تشكيل في كبيرا دورا التحقيق من النوع هذا يلعب:  االستعالم تحقيق( 3
 كان فإذا ،جميع جوانبها من عليها الضوء ويلقي ، الناس تهم بقضية المتعلقة التفاصيل كل بجمع



 الناس من وينطلق باآلنية ارتباطا أقل االستعالم تحقيق فأن األخبار نشرات من ينطلق الخلفية تحقيق
 ، حديثة أو منتشرة اجتماعية ظاهرة تكون وقد محددة، اجتماعية فئة أو العام الرأي تشغل مسألة ويحد

 حول االجتماعي الحوار وتطوير المطروحة القضية بخطورة الوعي خلق في المساهمة إلى ويهدف
 . الموضوع

 ولكنه وقعت، وکيف المشاكل أو الظواهر أو الوقائع بوصف يكتفي ال النوع وهذا:  التوقع تحقيق( 4
 ما إلى يعود الخلفية تحقيق كان فإذا ، المستقبل في عنه تسفر أن يمكن وما ، األحداث بتطور يهتم
 األيام في ثالحد تبعاتالمستقبل و  نحو متسائلة نظرة يعتبر التوقيع فتحقيق ،هلتعميق الحدث قبل

حسب رأي  او بالموضوع مباشرة معنيطرف  كل يراه ما حسب الممكنة تطوراته ومختلف،  ،ةالقادم
 . الخبراء

 استغالله يتم إذ ، والترفيه التسلية تحقيق عليه نطلق ان يمكن:  الواقع من الهروب تحقيق( ۵

بعادهم الناس إللهاء  مشاكله نع بعيدا   المتلقي بشد فهو ، قضاياهم أو مشاكلهم في التفكير عن وا 
 ، الحياة في والممتعةوالمسلية  الطريفة الجوانب له قدمي ، السياسية عن اهتماماته به ويهرب اليومية،

 .والمجتمع الفن نجومحول  تدور التي والموضوعات ،الغريبة واالحداث و الرحالت مثل


