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 الصحفً التحقٌق وتنفٌذ إعداد

 :وهً خطوات ثالث الصحفً التحقٌق وتنفٌذ إعداد مرحلة وتشمل

 التحقٌق فكرة اختٌار -1

 عددا   تهم أنها ٌرى حٌن المحرر عقل فً فكرة تبدأ الصحفً التحقٌق بداٌة إن

 أو وتفسٌر، وشرح إٌضاح إلى تحتاج الفكرة هذه أن وٌرى الجمهور، من كبٌرا  

 مرتبطة تكون أن الفكرة هذه أهمٌة من وٌزٌد. بها ٌحٌط الذي الغموض كشف إلى

 فكرة أن ذلك ٌعنً ال ولكن المجتمع، تشغل التً وبالقضاٌا الجارٌة باألحداث

 تكون ألن تصلح ال فٌه جدٌدة جوانب عن تكشف أن ٌمكن قدٌم بحدث مرتبطة

 تقدٌم بشرط قدٌمة واقعة ٌتناول أن ٌمكن فالتحقٌقً صحفً، تحقٌق موضوع

 .جدٌدة زواٌا

 وتنفٌذ إعداد فً تواجهك أن ٌمكن خطوة أصعب هو التحقٌق فكرة على والحصول

 فً حولك من ٌجري ما لكل متابعا   ٌقظا   تكون أن منك ذلك وٌتطلب. تحقٌقك

 ٌجعلك التخصص ألن بعٌنه، فرع فً متخصصا   تكون وأن أحداث، من المجتمع

 تطور كل وتالحق فٌه وتبتكر تبدع أن ٌمكن لذا تخصصك، عن شًء كل تعرف

 .مجالك فً ٌحدث

 لقسم ٌوم كل اجتماعات تعقد الٌومٌة الصحف أن نجد الخطوة، هذه وألهمٌة

 ٌتطلب وهذا عنها، لتحقٌق تحتاج التً واالقتراحات األفكار لعرض التحقٌقات

 األول المصدر فهً وتخصصاتها أبوابها بجمٌع للصحف ومتأنٌة دقٌقة قراءة

 أفكار لدٌك تكون أن دون من كمحرر االجتماع تحضر ال أن الطبٌعً ومن لألفكار

 على تعتمد وال ذاتك، من نابعة الفكرة تكون أن الجمٌل فمن للمناقشة، لعرضها

 .الفكرة إلعطائك زمالئك أو قسمك رئٌس



 جدٌتها، من وتتأكد جٌدا   الفكرة هذه تدرس أن التحقٌق، فكرة تطرح أن قبل وعلٌك

 دل معالجتها، سبق فكرة وعرضت ذلك، تفعل لم إذا ألنك قبل، من تعالج لم وأنها

 .األخرى الصحف فً ٌنشر لما متابع وغٌر مطلع غٌر أنك على

 للتحقٌق األولٌة المادة جمع -2

 كمحرر وتساعدك للتحقٌق، معلوماتٌة خلفٌة تعتبر التً هً للتحقٌق األولٌة المادة

 .جهتٌن من المعلومات هذه على الحصول وٌمكنك. فكرتك بلورة على

 الصحفٌة المعلومات أرشٌف -أ

 المكتبة -ب

 الصحفً التحقٌق تنفٌذ -3

 معلومات تقدم السابقة فالخطوة حٌاته، التحقٌق تمنح التً هً الخطوة هذه

 من الحٌة المعلومات على الحصول بداٌة فهً الحقٌقٌة الخطوات أما جامدة،

 من التحقٌق بموضوع المرتبطة الشخصٌات فً تتمثل والتً المختلفة المصادر

 مع لقاءات عمل من البد المعلومات هذه على وللحصول بعٌد، من أو قرٌب

 سواء الموضوع، عن هامة معلومات إعطاء ٌمكنهم الذٌن المختلفة الشخصٌات

 .المشكلة أو بالقضٌة المرتبط الجمهور من أو المسؤولٌن من

 المقابلة إجراء وخطوات لقواعد عارفا   تكون أن كمحرر منك تتطلب الخطوة وهذه

 تؤخذ ال الحٌة والمعلومات بالتفصٌل عنها وتحدثنا سبق التً الصحفً الحدٌث أو

 والبٌانات الوثائق خالل من أٌضا   علٌها الحصول ٌمكنك ولكن الشخصٌات، من فقط

 أن وبعد نشرها ٌسبق لم والتً ، الموضوع حول الجدٌدة التقارٌر أو واألرقام

 المتعلقة االستفسارات أو األسئلة على إجابة تمثل التً المعلومات على تحصل

 خالل من التحقٌق كتابة فً عتشر ثم جٌدا ، وقراءتها ترتٌبها فً تبدأ بالموضوع،

 جسم ثم وقائعة، تلخص أو فٌه ما أهم تبرز أو الموضوع أهمٌة تبٌن مقدمة

 أهم تلخص أو الحل تطرح التً الخاتمة ثم المختلفة، تفاصٌله وٌشمل التحقٌق

 العنوان سواء المناسبة، العناوٌن تضع النهاٌة وفً التحقٌق فً الواردة اآلراء

 .الفرعٌة العناوٌن أو المساعدة العناوٌن أو الرئٌسً

 .الصحفً التحقٌق كتابة عند مراعاتها ٌجب شروط

 شروط عدة مراعاة المحقق الصحفً من تستوجب الصحفً التحقٌق كتابة إن

 : أهمها من و الصحفً، للتحقٌق كتابته أثناء



 مثال تزٌد ال بحٌث الصحفً التحقٌق أجزاء بٌن الكامل التناسب مراعاة -1

 .التفاصٌل عن المقدمة

 ٌطرحه الذي الموضوع بأهمٌة القارئ إلقناع كافٌة غٌر المادة تكون ال أن -1

 .التحقٌق

 إثارة طرٌق عن التحقٌق نهاٌة حتى القارئ باهتمام االحتفاظ على الحرص -2

 .عنده االستطالع حب غرٌزة

 و ثقافته بحصٌلة ٌكتبه الذي الصحفً التحقٌق إثراء على المحرر ٌحرص أن -3

 حول علٌها حصل التً بالمعلومات و الحٌاة فً وخبراته تجاربه و قراءته

 فكلما القراء على جدٌدة المعلومات هذه تكون أن على ٌحرص أن و الموضوع،

ا نفسه الموضوع كان جدٌدة التحقٌق ٌحتوٌها التً المعلومات كانت  .جدٌد 

ا لنفسه ٌخلق أن على المحرر ٌحرص أن -4 ا أسلوب   التحقٌق كتابة فً متمٌز 

 :التالٌة بالقواعد ٌلتزم أن األسلوب هذا فً ٌشترط لكن و الصحفً

 . المألوفة األلفاظ استخدام على ٌحرص أن -٨

 أو النادرة أو الصعبة العلمٌة المصطلحات و األلفاظ عن اإلمكان قدر االبتعاد -٩

 .التخصص مجاالت فً إال تستخدم ال التً

 .المبتذلة العامٌة إلى االنزالق من الحذر - 1١

 .الموجزة العبارات و لأللفاظ الدقٌق االختٌار - 11

 .اإلسهاب و الحشو عن البعد مع الكتابة فً االقتصاد - 12

 . االتجاهات و اآلراء نقل فً بالموضوعٌة االلتزام على الحرص - 13

 تضٌف أن الصور لهذه بد وال الصحفً التحقٌق تصاحب التً بالصور االهتمام -5

 للمعلومات تكرارا تكون أن ٌجب ال و الموضوع إلى جدٌدة حقائق أو معلومات

 ٌنظر أن و الصور بكالم االهتمام من بد ال األساس هذا على و به، جاءت التً

ا مكمال جزءا باعتبارها إلٌها ا الصور تلعب ما ل لتحقٌق،فكثٌر  ا دور   إنجاح فً كبٌر 

 الصورة فٌها تلعب صحفٌة تحقٌقات هناك إن بل إفشاله، أو الصحفً التحقٌق

 (.الموسم أزٌاء عرض) عن تحقٌق مثل الثانً الدور الكالم ٌلعب بٌنما األول الدور

 


