
 (1)فن التحقيق الصحفي والحديث الصحفي 

 صحافة  –المرحلة الثانية 

  استاذ المادة أ .جمال عسكر

 

 على لإلجابة سعيه في تكمن الصحفي التحقيق أهمية أن الصحفية الدراسات من العديد وتعتبر

 وبحث خلفياتها لفهم القضية أو المشكلة على الضوء تسليط يتم حيث من؟، و ؟ لماذا سؤال

 البحث وتعزيز المشكلة، تفسير إعادة على قادرا كونه في كذلك أهميته تظهر كما. حلها سبل

 التركيبة تغيير زيادة مع ،خاصة وصور وإحصاءات رسوم من المساعدة الفنية األدوات بكافة

 .االتصال تكنولوجيا وثورة التعليم بفضل الوعي وارتفاع االجتماعية،

 

 :هي رئيسية أشكال ثالثة التحقيق ويتخذ

 

 قد لكنه المكتوبة، الكلمة وهيمنة التحريرية المادة عليه تغلب نمط وهو: التحريري التحقيق

 أثناء كبيرا جهدا يتطلب الشكل وهذا. التوضيحية واألشكال والرسوم الصور ببعض يدعم

 البحث مناهج ألدوات واستخدامه المصادر، من مجموعة على اعتماده إلى بالنظر اإلعداد

 .االجتماعي العلمي

 بعمل المحرر يكتفي بحيث الفوتوغرافية، الصور على أساسي بشكل ويعتمد: المصور التحقيق

 .فحسب مساعدا عامال لتكون مقتضبة بعبارات الصور وإرفاق للتحقيق، مقدمة

 المادة توزيع يتم حيث المجلة، أو الصحيفة برسام المحرر خالله ويستعين: المرسوم التحقيق

 .االستخدام قليل النوع هذا أن غير. الرسوم تحت التحريرية

 : أنواع خمسة إلى الوظيفي الدور بحسب الصحفي التحقيق تقسيم أيضا ويمكن

 

الخبر من وقائع واحداث سواء كانت  وراء عما بالبحث يُعنى والذي: الخلفية تحقيق -1

 .دها سياسية او اجتماعية او اقتصادية وتحليلها والكشف عن ابعا

 

 موضوع، أو قضية اختيار على وهو من اهم انواع التحقيقات  ويعتمد: االستعالم تحقيق -2

 .العام الرأي وهو يؤدي دورا كبيرا  في تشكيل عليه الضوء وإلقاء

 



 وبالتالي حدث، أو قضية ستتطور كيف لمعرفة القارئ مساعدة إلى ويهدف: التوقع تحقيق -3

إليها  ومن  تؤول أن يمكن وما الالحق تطورها باستشراف وإنما الوقائع، بوصف يهتم ال فهو

امثلة هذا التحقيق مثال التضخم االقتصادي  وانخفاض اسعار النفط او تنامي الصراعات 

 .الطائفية والعرقية في الوطن العربي 

 

 جوانب على بالتركيز اليومية، المشاكل عن القارئ إبعاد إلى عادة ويميل: الهروب تحقيق -4

. النجوم و المشاهير وأخبار المثيرة، واألحداث الغريبة، الطبيعية كالظواهر وممتعة، مسلية

 .مشكالتهم في التفكير عن الناس يصرف لكونه ضرر من يخلو ال النوع هذا لكن

 

 بسمات التقيد يتطلب األخرى، األنماط باقي وبخالف ، تحريري كشكل الصحفي التحقيق إن

 بمواصفات التحقيق معد يُلزم كما. والتوازن والتجرد، والدقة، الواقعية،:  بينها من معينة

 .المعلومات عن التنقيب في والجهد المطروح، بالموضوع واإليمان الصبر أهمها محددة

 

  

 

  

 

  


