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 فً كتابة التحقٌق الصحفً الحدٌثة القوالب

 :  االعتراف قالب: أوال

 الٌومٌات كتابة مع بعٌد أو قرٌب من ٌتشابه ٌكاد صورة أبسط فً القالب هذا إن

 أحد ىإل المحرر ٌجلس فعندما تحرٌرها، طرٌقة من كثًٌرا وٌقترب الخاصة،

ا حدًٌثا ذلك ٌكون فلن مسٌرته الفنٌة واسرارها عن ذكرٌاته لٌحكً الفنانٌن ًٌ  صحف

 القالب.هذا داخل كتابته ٌصح تحقٌق هو وإنما الشخصٌة دراسة تحقٌق هو وال

ا ًٌ  :  الحدٌث قالب:ثان

 من لشخصٌة صحفٌة صورة ٌقدم أن خالله من للمحرر ٌسمح القالب وهذا

 ومجال بها المحٌطٌن ألهم صورة وكذلك المنسٌة أو المثٌرة أو المهمة الشخصٌات

 . نشاطها

 : التصمٌم لوحة قالب:ثالًثا

 عبر االتصال تكنولوجٌا أفرزتها التً الصحفً التحرٌر فً المهمة القوالب من

 إطارٌن منها األعلى الجزء فً تضم التً اللوحة شكل القالب هذا ٌأخذ و االنترنت،

 العنوان الرئٌسة بالصفحة ٌسمً ما أو األول اإلطار فً الصحفً ٌضع رئٌسٌٌن

 فً ٌضع و فٌه التركٌز بؤرة و التحقٌق مقدمة إلى باإلضافة الثانوي و الرئٌسً

 الصوتٌة كالمقاطع بالتحقٌق الملحقة المتعددة الوسائط عناصر المقابل اإلطار

 القضٌة أو بالحدث الخاصة الفٌدٌو ولقطات التحقٌق فً المشاركة المصادر ألقوال

 .المصاحبة اإلٌضاحٌة و البٌانٌة الرسوم إلى باإلضافة

 



 : المقاطع قالب: رابًعا

 المفصلة، القصص و المعمقة و المركبة و الطوٌلة التحقٌقات القالب هذا ٌناسب و

 مقاطع إلى التحقٌق تقسٌم على ٌقوم و المجالت و االلكترونٌة الصحف ٌناسب كما

 ٌتم و خاتمة، و جسم و مقدمة لها مستقلة وحده أنه على مقطع كل مع التعامل و

 الزمنً للتطور وفًقا أو األحداث وقوع ترتٌب وفق مقاطع إلى التحقٌق تقسٌم

 .القضٌة أو للحدث

 : الرملٌة الساعة قالب: خامًسا

 قالب بداٌة تشبه و...  القصة قالب و المقلوب الهرم قالب بٌن النمط هذا ٌجمع و

 إلٌها توصل التً المعلومات أهم تضم حٌث المقلوب الهرم الرملٌة الساعة

 من القالب هذا التحقٌق،وٌتكون بقٌة أو لجزء تتابعً سرد على ٌحتوي ثم التحقٌق

 ثم التحقٌق، موضوع الحدث أو القضٌة عن خلفٌة معلومات ثم ملخصة، مقدمة

 متتالً زمنً عرض ثم الحدث، أو القضٌة أطراف نظر وجهات أهم عرض

 .التحقٌق فً الفرعٌة لألحداث

 : جورنال سترٌت وول قالب: سادًسا

 سترٌت وول صحٌفة إلى ٌنسب و البندق، لب قالب أًٌضا القالب هذا على ٌطلق

 والزالت الصحفً التحرٌر فً استخدمته من أول أنها باعتبار األمرٌكٌة جورنال

 تحرٌر فً القالب هذا وٌصلح موضوعاتها غالبٌة تحرٌر فً اآلن حتى تستخدمه

 حول خفٌف باستهالل القالب ٌبدأ و الخبرٌة التحقٌقات و التحلٌلٌة التحقٌقات

 بدًءا العام إلى الخاص من االنتقال على فكرته تقوم و حادثة أو مشهد أو شخص

 فقرة ذلك ٌتبع و...  التحقٌق فً الرئٌسة النقطة ٌوضح حدث أو مكان أو بشخص

 مختلفة نظر وجهات حسب التحقٌق جسم ٌرتب ثم التحقٌق مغزى توضح مركزٌة

 أو نص فٌها ٌستخدم دائرٌة الخاتمة تكون و التحقٌق بمحور تتعلق تفصٌالت أو

 .االستهالل فً ذكر الذي بالشخص تتعلق طرٌفة حكاٌة

 . الدائرة قالب: سابًعا

 كل و االستهالل هً فٌه الرئٌسة النقطة دائرة شكل فً التحقٌق تحرٌر ٌتم و

 عكس هو و االستهالل فً المركزٌة النقطة إلى تعود أن ٌجب المساندة النقاط

 النمط ففً األهمٌة درجة تدنً حسب الوقائع فٌه ترتب الذي المقلوب الهرم

 الخاتمة ترجع قد و األجزاء لبقٌة األهمٌة فً مساو التحقٌق من جزء كل الدائري

 .االستهالل نقطة إلى



 

 : الخطً غٌر القالب: ثامًنا

 وجود على ٌقوم و االنترنت شبكة على المنشورة التحقٌقات القالب هذا ٌناسب

 إلى الوصول خالله من ٌرٌدون الذي الترتٌب باختٌار للقراء تسمح متعددة وصالت

 .التحقٌق ٌتضمنها التً المعلومات

 مقدمته و عنوانه ٌكون بحٌث مقاطع صٌغة فً القالب هذا فً التحقٌق ٌبنً و

 و تفاصٌله و جسمه إلى وصالت إلى باإلضافة الموقع من األولى الصفحة على

 .الموقع من أخرى صفحات على توضع التً خلفٌاته

 

 


