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 التحقيق انتشار أسباب

 انتشار هي اإلعالمي النوع هذا تقدم وراء كانت التي األسباب أهم أن الباحثون يعد
 ،الطباعة فن وازدهار الديمقراطية األفكار وظهور االجتماعي، الفكر وتقدم العلم،
 أن إلى ويشيرون المصورة، التوالمج الصحف ظهور على ساعد الذي األمر وهو
 النحو على وهي صحفيال الفن هذا وتطور ظهور إلى أدت العوامل بعض هناك
 : اآلتي

 وتقديم وتحليلها، شرحها، ضرورة فرض الذي لألحداث المعقد الطابع ازدياد( 1
 . أطرافها لكل شاملةمعالجة 

 التحقيق بها يتمتع التي الدعائية وحتى والتنظيمية واإلقناعية التأثيرية المقدرة( ۲
 .الصحفي

 في واإلنشاء والخطابات العموميات عن واالبتعاد الراهن العصر مواكبة ضرورة( ۳

 .الصحفية الكتابات

 الواقعة تفسير بضرورة الصحفيين على فرض الذي الجمهور لدى الوعي ازدياد( ٤
 .كلبذ واالكتفاء نقلها عملية من أكثر لمعالجتها الحلول وتقديم وتحليلها،

 أنماط عن البحث من الصحافة مكن الذي للجمهور الثقافي المستوى ارتفاع( 5 
 . إقناعه على قادرة جديدة



 التحقيقات أهمية

نما ،ا  عادي ا  طرح يعضاالمو  يطرح ال التحقيق إن  وتحليلها تفسيرها على يقوم وا 
عطاء نهاء عالجها في والمساهمة مسبباتها وا   التحقيق ألن ونظرا السيئة، آثارها وا 

 عليه يسير الذي لقانونل ودعما للمجتمع خدمة المجهول عن البحث على يقوم
 في الدور نفس يؤدي الذي الجنائي التحقيق من مأخوذ تحقيق اسمه فإن الناس،
 لحقوق حماية وذلك المذنب، ومعاقبة والجرائم المخالفات ارتكاب دوافع عن البحث
 . الناس

 :تعد فهي تؤديها، التي األغراض من التحقيقات أهمية وتنبع

 بين عام رأي يصنع أن الممكن من الذي التخصصي، الرقابي العمل من زءج (1
 . اإلعالم ووسائل السياسية الجهات بعض نتائجه تبنى إذا خاصة الجمهور

 أن:  الغرب في ويقال ،والمسؤولين اسةالس وفساد وفضائح لجرائم كاشفة( ۲
 .معينة بجرائم مسؤولين ربط على ىتضاه ال قدرة للصحافة

 كذبها، من صدقها على والوقوف األصلي مصدرها من للحقيقة للوصول أداة( ۳
 .الحدث فهم تعميق أداة تعد فهي

 . واإلدارة المال جرائم في التحقيقات فتح في الدولة أجهزة لشروع مهمة بوابة( ٤)
 التحقيق وظائف

 : وهي المدنية، الصحافة وظائف الصدفي التحقيق يلبي

 بين الجديدة والمعلومات الحقائق بنشر التحقيق يقوم حيث :اإلعالم وظيفة( 1)
 .الجمهور

 عن والكشف هاحوشر  واألحداث األخبار ريبتفس التحقيق يقوم: األخبار تفسير( ۲
 . ادهاعأب



عن  لها والبحث ومشكالته المجتمع لقضايا بتصديه وذلك:  واالرشاد التوجيه( ۳
 . لولح

 في المسلية و الطريفة الجوانب على أحيانا التحقيق ركزي:  واإلمتاع التسلية (٤
 .الحياة

 . اإلعالن وظيفة يؤدي فهو ،بمشروع معين التحقيق يشيد عندما:  اإلعالن (5


