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 مقدمة:
من خالل البالغة األهمية  الصحافة االستقصائية من المواضيع ذات يعتبر موضوع   

 فقاعدتها الرئيسية هي الكشف عن الحقائق وتبيان داللتها، ،هتؤدي التي ياألساسالدور 
بسيطة العامة المعلنة والحقائق عادة ما تكون من مستويات متعددة منها الحقائق ال

 التي عادة ال يعرفها إال نفر قليل من ذوي الصلة ككبار المسؤولين، و أو للجمهور،
حيث  مهم في الكثير من الحاالت اإلستقصائية،الوصول إلى هذه الحقائق أمر 

 لنقل اليس وسيط و ،ااستقصائي هذا النوع من الصحافة رجالالصحفي يكون في 
يبقى هذا  و ،يستطيع مكافحة الفساد و الكشف عن الجرائم ها، ومن خاللاألحداث

 تقدمفضال عن كونها  ،بيئة ديمقراطية حقيقيةتوفير كمرتبطا بعدة جوانب مختلفة 
 في المجتمع. وسائل األخرىالرؤية المستقبلية الشاملة التي ال تستطيع أن تقدمها ال

من  ،عتبارها تمثل إحدى األدوات الرقابية في المجتمعإباألطراف الفاعلة تعد أحد و    
على أمل لفت نظر الجهات  ،توثيق المشكالت التي تتناولها خالل كشف المستور و

وهذه أساسيات عمل السلطة  وتحقيق العدالة والشفافية والمساءلة المتسببة لمعالجتها،
 .الرابعة

المعالجة الصحفية، جاء ضمن جملة  أنواع من النوعهذا إختيار الباحثة لوباإلجمال    
ختراعات والتطور فاإل تساع فضاء الحريات رغم كل الضغوط،إ أسباب نتيجة

حيث  ،نعكاسا عليهماا  و  اإلعالم وسائل جديدةو  ستقصائيةالتكنولوجي أتاحا للصحافة اإل
وذلك عن طريق ، األعمال الصحفية يعتماد على هذا النوع فأصبح من السهل اإل

وهذا بحد  ،على نطاق واسع بثهاإمكانية  و والحصول على المعلومات يالتحر و  البحث
 مجال في اليوم النجاح يعتمدحيث  ،يذاته يعمل على تغيير وجه العمل الصحف

 لإلعالم مميزة أساسية كسمةإستقصائية أعمال على وجود  األولى بالدرجة اإلعالم
 هويته له عمالوعليه أصبحت الصحافة االستقصائية  ،للتطورات لمواكباو  ،رالمعاص
 السلطة الرابعة لوسائل اإلعالم ردو  ستقصائياإل التحقيق تجسيدمن خالل  ومبادئه،

تسميته بوظيفة المراقبة التي تنتهجها وسائل اإلعالم في  أو ما يمكن ،في المجتمع
 حترافية المطلوبة من مؤسسات اإلعالم.اإل إطار من



إلى تغطية  وتتجاوز الصحافة االستقصائية التغطية اإلخبارية التقليدية لألحداث،  
وثائق موظفة في  و باالعتماد على مصادر ،تكشف الخبايا تسبر أغوار القضايا و

مكانات تقنية متعددة ذلك وسائل علمية،سبيل  لى الحفر العميق إبل يتعدى دورها  ،وا 
 .ة التي لم تحظ بالتغطية والتحليل إما عن قصد أو غير قصددلكشف الجوانب المعتم

عمدا ذو منصب في شخص خفية للجمهور إما أخفاها  كشف أمورتوبالتالي هي    
ن أويمكن القول ب، فهمها دفة خلف ظروف من الصعبختفت ص  إأو  السلطة،

وتطلبا فيما يتعلق  ،إثارة   األكثرستقصائية هي ذلك النوع من الصحافة الصحافة اإل
 تغييرات حقيقية تؤثر عن فغالبا ما تتمخض التقارير و التحقيقات ،بالوقت والعمل الجاد

طالع إخالل زيادة  تثبيت الديمقراطية من يكما أنها تساهم ف ،األفرادعلى حياة 
 ومعرفته. الجمهور

ف هذا النَّـمط الخاص جّدا من ر عيلم  اإلعالم المرئي الجزائري وعليه نالحظ أن   
ونفس المالحظة يمكن  ،وبقْدر هاِمـش الحرية الُمـتاح ،إال في السنوات األخيرة الصحافة
 بين منعد ي الذيبالرغم من خصوصية التلفزيون  ،على القطاع الخاصإسقاطها 

 والوسائل الطرق بكل المشاهد استقطاب إلى سعىذي يالو  ،الجماهيري االتصال وسائل
 الوسيلة هذه عرفتحيث  ،التي يقدمها اإلعالمية المضامين مختلف خالل من

 أهميتها.من  مما زاد متسارعا تطورا نشأتها منذ )التلفزيون(
إعتماد التلفزيون في هذا السياق تندرج إشكالية دراستنا التي تتمحور حول مدى    

 ،الجزائري العام والخاص أسلوب االستقصاء في تغطية األخبار واألحداث المختلفة
للنقص الكبير لألبحاث في هذا الميدان  ةمدرك هيهذا الموضوع و  ارت الباحثةولقد اخت

الحديث عن واقع ممارسة الصحافة اإلستقصائية في ولذلك فضلنا  رغم أهميته وتعقده،
ألننا  ،ال يتضمن أي حكم مسبقحيث  ،التلفزيونية الجزائرية العامة والخاصةالقنوات 

نريد أن نعرف هل حقا تقدم القنوات التلفزيونية الجزائرية هذا النوع في أعمالها المختلفة 
أوال، قبل أن نصدر عليها األحكام أو نقفز إلى خالصات انطالقا من بيانات ناتجة 

وصفي تحليلي  د بعيد، حيث حاولنا عن طريق مقتربعن معتقدات غير سليمة إلى ح
تناول جملة من موضوعات ذات الصلة، التي تقدم في مجموعها رؤية متكاملة لهذا 

 النوع من الصحافة.  



  :التالي النحو على توزعت ولإلجابة على هذا التساؤل قسمنا الدراسة إلى ستة فصول، 
 تمهيدي تضمن أهم كفصلجاء و ، المنهجي للدراسة القسميتناول  :األول الفصل

 حيث المقدم، موضوع الدراسة وبناء ختيارإ في المعتمدة المنهجية واألسس المنطلقات
المفاهيم المستخدمة تحديد  و وأهدافها، أهميتها ،تساؤالتهاو  الدراسة مشكلة تحديد فيه تم

 الميداني. البحث التحليلي وأخيرا أدوات  و ،ثم منهجها وخصائص العينة ،لدراسةفي ا
تضمن البعد المفاهيمي للصحافة االستقصائية، حيث جاء في خمسة  و الفصل الثاني

  والمتطلبات، المجاالت الفروق،  الخصائص النشأة، نقاط رئيسية تمثلت في:التعريف،
 األسس والمعايير. أخيرا

 المبادئ باستعراضالبعد التنظيمي والقانوني  فتناول الدراسة من أما الفصل الثالث
 ،من أخالقيات المهنة بعض عن الحديث إلى انتقلنا ثم العامة، القواعد والخطوات،

 تطرقنا إلى الدليل القانوني للعمل االستقصائي. أخيرا و تصنيفاتها، وكذا
 على التركيز تم بحيث البعد المهني لصحافة االستقصائية ناولنا فيهت الفصل الرابع

العمل االستقصائي مراحل  ذكر وكذا خاص، بشكلأدواته ومصادره  ،حدود اإلستقصاء
 إنتقلنا إلى الحديث عن تقنيات التحقيق  الحقةال مرحلةال فيو  ،وعالقته بالبحث العلمي

 االستقصائي من خالل اإلجابة على السؤال التالي: هل كل تحقيق إستقصاء، لنعرج
 صائص التقرير ومواصفاته.بعد ذلك إلى أهم خ
ستقصائية الجزائرية في أداء الصحافة اإلتم تسليط الضوء على  فيه والفصل الخامس 

أهم  إلى األخير في لنخلص بالجزائر، وآفاقها واقعهاإبراز كذا  ، وظل ثورة المعلومات
 الجزائرية.       المرئية الصعوبات المختلفة التي تعترض الصحفي والصحافة اإلستقصائية 

بمعالجة البيانات المستقاة ميدانيا  فيهبدأنا  ،يخص القسم الميداني و السادس الفصل
لنختم الدراسة بالنتائج  ،إلي  جانب تحليلها ومناقشتها في ضوء التساؤالت المطروحة

قتراحات الممكنة لتفعيل الصحافة  المستخلصة إلى جانب مجموع التوصيات واإل
 .اإلعالم منطقاالستقصائية في الجزائر وفق ما يقتضيه 

نتمنى أن تقدم صورة واضحة وموضوعية عن واقع و وفي الختام نقدم هذه الدراسة   
 ، كما نتمنى أن تكون بداية لدراسات أخرى أعمق واإلستقصائية ممارسة الصحافة

 جه العلمية.ئبنتا أشمل تسترشد هي األخرى باألسلوب الميداني و
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 أهميته: و الموضوع
 النجومية عن البحث ليس االحترافية االستقصائية للصحافة ياألساس الهدفيعتبر    
نما االبتزاز، أو الثأر أو  إلى انتباه لفت أمل على المشكلة وتوثيق المستور كشف وا 

 وهي: والمساءلة الشفافية، العدالة وتحقيق (قصد دون وأ بقصدة )المتسبب الجهات
لذلك يعتبر العمل اإلعالمي رسالة يقوم بها الصحفي  الرابعة، السلطة أعمدة من بعض

 لخدمة األفراد والمجتمع ككل.
الميزة األساسية للصحافة حيث تتمثل  ،هميتهمن هنا يكتسب هذا الموضوع أ 

االستقصائية في التعامل مع البيانات والمعلومات بأكبر قدر من الدقة، وهي المعلومات 
التي تحمل داللة عميقة تعني قطاع واسع من الجمهور أو المجتمع بأكمله، فالصحافة 

العملية، وهي قبل ذلك تحمل والمهارات  االستقصائية تتسلح بعدد من القواعد العلمية
رسالة سامية مؤداها حراسة قيم المجتمع ورعاية مصالحه واإلسهام في كشف مواطن 

 الخلل.
الحقائق و  ،االستقصائيةهي القاعدة األولى في عمل الصحافة ها وكشف الحقائق وتبيان

أو  ور،منها الحقائق البسيطة العامة المعلنة للجمه عادة ما تكون من مستويات متعددة،
يسر، والوصول إلى هذه الحقائق أمر مهم في الكثير يتم الحصول عليها بسهولة و  التي

 يبقى هذا مرتبطا بعدة جوانب مختلفة كالقوانين، لكنو  ،االستقصائيةمن الحاالت 
 .الخالمناخ السياسي......

لم تكن بجديدة على ثقافة العاملين في مجال  االستقصائيةإن مفاهيم الصحافة      
، وهي لم تتطور إلى مفاهيم نوعا  من األدب الفكري الصحافة، لكنها لم تكن إال

 منتخصصية في الصحافة والدراسات اإلعالمية إال حديثا ، أي خالل النصف الثاني 
 بالمفهوم الجديد فقد مارسها ليست " االستقصائيةلصحافة القرن العشرين تقريبا ، فا

 حيث يعد إنجاز ،الصحفيون عموما بشكل غير مخطط دون أن يحددوا مسمى لها
 



  1نوعيتها بحد ذاتها صحافة إستقصائية" تحقيقات مهما كانت
هو الكشف عن المستور، لكن المالحظ أن هذه  لإلستقصاءالدور الحقيقي  إن  

 بشكل ى الرغم من كونها كانت إستقصائيةالتسمية لم تطلق على تلك التحقيقات عل
نتشار إ توجيه األنظار للحد من تفاقم وو حققت الكثير من أهدافها كفضح و  ،ممتاز

 المشكالت.
لسياسي في مجتمعنا، أصبحت الصحافة اومع إرتفاع درجة الوعي االجتماعي و    

مطلبا وضرورة في زماننا، وذلك بسبب إتساع فضاء الحريات رغم كل  االستقصائية
كما أن التكنولوجيات الحديثة باتت تقدم لإلعالميين وسائل أكثر تطورا و  الضغوط،

فاإلختراعات  وتمكنهم من إجراء التحقيقات المختلفة، قدرَة على النفاذ إلى المعلومة،
انعكاسا و صائية واإلعالم وسائل جديدة والتطور التكنولوجي أتاحا للصحافة اإلستق

حيث أصبح من السهل اإلعتماد على هذا النوع في األعمال الصحفية، وذلك  ،عليهما
مكانية نشرها على نطاق  عن طريق البحث والتحري والحصول على المعلومات، وا 

 واسع، وهذا بحد ذاته يعمل على تغيير وجه العمل الصحفي.
 العمل الرقابي جزء منمما تقدم يتضح لنا أن الصحافة االستقصائية هي      

كما أنها مستقبل الصحافة الحية الناجحة المؤثرة مستقبال كما يقول  التخصصي،
   Seymourفي العالم االستقصائيينالصحفي األمريكي الذي يعتبر من أكفأ الصحفيين 

Hersh "لذا فإن الصحافة  ،العمقمستقبل الصحافة في صحافة  : )*("سيمون هيرش
 مبررا لوجودها.تحديدا و  اإلعالمية ضرورية لنهوض صحافة مؤسساتنا االستقصائية

 أننا نعيش مرحلة ما أحوج الجزائر إلى مثل هذا النوع من الصحافة، خاصة مع وهنا
                                       

 ،2009، المكتبة الوطنية، عمان ،على درب الحقيقة: دليل أريج للصحافة العربية االستقصائيةمارك هنتر و آخرون، -1
 .بتصرف 17ص 

حيث قام بتحقيقه  ،1970بولترز للصحافة عام بجائزة  فاز ،من الصحافيين االستقصائيين في أمريكا سيمور هيرش-)*(
 مع انجازه لعدة تحقيقات استقصائية معمقة و بسببها ،الشهير عن مذبحة "ماي الي" التي ارتكبتها القوات األمريكية في فيتنام

 .على العديد من الجوائز لذلك يعتبر أكفأ الصحفيين االستقصائيين في العالمحاز 
 



بالمؤسسات  تصلي مختلفة منها ما حيث يشهد تحواّلت تجديد في المجال اإلعالمي،
 تجديد مسألة التحوالت هذه تثير إذ ،ذاتها بالممارسةمنها ما يتعلق  اإلعالمية و

 2.متغيرة بيئة في أدوراه يؤدي مبتكر جديد إعالم وتطوير
من ضمن  و ،عالمنا العربي يالضرورية ف ستقصائية جزء من الصحافةفالصحافة اإل

 .رتقاءاإل العصر وقابلة للتطور و قوانين وضوابط وتشريعات متكاملة ومنسجمة مع
لى إسيجلبنا  ،مبادئ عملها ستقصائية وفهم طبيعة الصحافة اإل يإن التوغل ف   

ختالف إمفادها أن الكثير من المؤسسات اإلعالمية الجزائرية على  واضحةحقيقة 
 صحافةفال ،يدةمن التشريعات المقّ  مرتبطة بجملةملكياتها حكومية أو خاصة  أنماط

 ياألمر الذ ،تعتبر إحدى ثمار الحرية اإلعالمية في النظم الديمقراطية اإلستقصائية
كشف  يأداء رسالتها ف يعالمية فالمؤسسات اإل ستقالليةإيؤثر بشكل مباشر على 

الصالح  يعلى مؤسسات المجتمع بما يصب ف يرها الرقابتدعم دو   يالمخالفات الت
 العام.

لماذا شاع مصطلح : نتساءلأن  عنعالج هذا الموضو نحن كما يجب علينا و    
 السنوات األخيرة بشكل ملحوظ ؟ يف ستقصائيةاالالصحافة 

ال يمكن أن تنشأ  ستقصائيةاالفالصحافة  ،عوامل عديدة  أسباب ونعتقد أن لذلك      
حتى و  ،الصحفيونو  اطية التي توفر الحماية للصحافةإال في ظل قدر كاٍف من الديمقر 

 المنسوب معظم الدول العربية تعاني من ضعفأواخر القرن العشرين تقريبا  كانت 
الديمقراطي في أنظمتها السياسية والتشريعية خصوصا  ما تعلق منها بحريات النشر 

مما لم يوفر الشروط الالزمة لظهور تحقيقات  ،والتعبير والحصول على المعلومات
  .ُيعتد بها ستقصائيةا
وبالموازاة مع هذه التحوالت وما تتطلبه من آليات سعت المؤسسات اإلعالمية لتكوين  

                                       
  الموضوع راجع:لإلطالع أكثر على -2
 .5ص ،2العدد ،بغداد ،مجلة الباحث اإلعالمي ،تحديات عولمة اإلعالم ،مظفر مندوب العزاوي 



 

 

 يمجال السمع يوهذا لتوسيع المجال ولضمان تغطية شاملة ف ،ستقصائياعمل فريق 
 أننالحظ  واآلنستقصائية، االفقد أصبحت المنافسة قوية على الصحافة  ،يالبصر 
النوع من االعتماد على هذا تحاول  التلفزيونية سواء كانت عامة أو خاصة القنوات

تواجه  يللعديد من المشكالت التي من أجل التصدله فنحن بحاجة شديدة  ،الصحافة
وعلى كل الدول ر فرضت على الجزائ يخاصة مع ظهور ثورة االتصال الت ،مجتمعنا

       المعلومات. للحصول علىنترنيت أتاح مجاال واسعا ألن األ ،العربية أن تطلق يدها
 عبارة عن"فهي  ،ستقصائية ليست مهمة مستحيلةأن الصحافة اإلومن المالحظ 

التعمق والتحري و البحث في قضية أو مشكلة ما للوصول إلى أسبابها و دوافعها من 
 1أجل الوصول إلى حل لها"

هذا المنطلق فاإلعالم أداة حقيقية و وسيلة ناجحة للتعبير وخلق نماذج لإلبداع و  من
ألهمية هذه الوظيفة ظهر  و، عالج ما كان مستورا بكل شفافية وحقيقةتُ وأن  ،التحرر

 إشكاليةتحاول أن تتناول  يهذا السياق تندرج دراستنا الت يف ،هذا النوع من الصحافة
وهذا من خالل طرح سؤال ، عالم المرئياإل يستقصائية فواقع ممارسة الصحافة اإل

الخاصة أسلوب  عتماد القنوات التلفزيونية الجزائرية العامة وإما مدى مفاده:  يجوهر 
  المختلفة؟ خباراأل ةتغطي يستقصاء فاإل

لى إمرحلة طرح األسئلة وجمع البيانات المفضية ي أننا مازلنا ف مما تقدم يتضح لنا
لهذا  الصحفيونكيف ينظر  هذا السياق: يُيطرح التساؤل ف يبالتال و، المعرفيالتراكم 

  الصحفي؟عليها  تمدعيُ  يوما أكثر األشكال الت وما مدى اهتمامهم به؟ الفن اإلعالمي؟
 فال يتضمن  ستقصائيةالاالصحافة ممارسة فضلنا الحديث عن واقع وفي هذا السياق 
 هل حقا يقدم اإلعالم المرئي الجزائري هذا النوع؟ :ألننا نريد أن نعرف أي حكم مسبق
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 :هاتساؤالتإشكالية الدراسة و -2
 من هذا المنظور يمكننا طرح إشكالية الدراسة:    

 يستقصاء فالخاصة أسلوب اإل عتماد القنوات التلفزيونية الجزائرية العامة وإما مدى 
  المختلفة؟األخبار  ةتغطي

وهكذا تتلخص مشكلة البحث في معرفة واقع ممارسة الصحافة االستقصائية الجزائرية  
من خالل اعتماد الصحفي  ،في القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع العام والخاص

 المحقق على األسلوب االستقصائي في انجاز أعماله المختلفة.
 إلى الرئيسية اإلشكاليةتم تقسيم ، مكاناإل لى نتائج دقيقة قدرإالوصول من أجل و 

 :هي التساؤالت من مجموعة
  عليها الصحافة اإلستقصائية؟  تعتمد ياألسس الت و ما المعايير-1
ما  الصحفي و ستقصاءاالما مفهوم  ؟ و ستقصائيةاالما مجال تطبيق الصحافة -2

 معاييره؟
 المختلفة؟ خبارتغطية األ يستقصاء فالجزائري بأسلوب اإل يالصحف هتماماما مدى -3
 ةالعام ةالجزائريالقنوات التلفزيونية هتم بها ت ياألحداث التو ما طبيعة القضايا -4

 ؟ةوالخاص
 مقارنة القنوات التلفزيونية الجزائرية ستقصائية فيهتمام بالتحقيقات اإلما أوجه اإل-5

 مع األشكال اإلعالمية األخرى؟
الصحفي المحقق الجزائري في ظل ثورة المعلومات ما أهم العقبات التي تواجه -6

  بالقنوات التلفزيونية الجزائرية؟
 
 
 
 
 



 

 

 أهمية الدراسة :-3
ومميزات يجعله خصائص  له منلما  مهما يعتبر ستقصائيةاالموضوع الصحافة إن    

 التحليل. جديرا بالدراسة و ومهما موضوعا 
داخل  ستقصائيةاالرصد واقع ممارسة الصحافة  يف ة هذه الدراسةتكمن أهمي   

وذلك من خالل  ،القنوات التلفزيونية الجزائرية العامة والخاصة بطريقة علمية أكاديمية
التلفزيونية(  )القنواتيعالم المرئاإل ختيارإوتم ، اإللمام بجميع جوانب الموضوع

مختلف  يجتمع فتلبية حاجات الم ييعول عليها ف يدراسة لألهمية التلكنموذج ل
 .المجاالت

 ،الجماهيري وسائل االتصال بقية على بها يتميز جاذبة طبيعة تلفزيونحيث ل   
 يحملها التي المادة تجعل وغيرها اإلضاءة و الخدع الفنية،و  ،الملونة الصورة خدامستإف

 وبنيته اإلنسان ثقافة على فتؤثر التفكير وتغيرالعواطف،  تحرك الجهاز هذا
 أو سلبا   معاني من تحوي موجهات وما من تحمل ما بقدر ،ومعتقداته جتماعيةاإل

 باألثر يسمى ماو ذا  جماهيري اتصال كوسيلة التلفزيون أثر يقوي مما ،إيجابا  
، المواد تلك ترسيخ إلى يؤدي مختلفة بقوالب أو بقالبها المواد تكرار أن أي ،(2)التراكمي
 التراكمي األثر يزيد و عميقا   التأثير يصبح هذاب و ،المشاهد لدى تذكرها نسبة وزيادة

 ث التلفزيوني.الب وقت تساعإ التلفزيونية بسبب القنوات في
هذا ما أدى  ،سابقا ظهور ثورة المعلومات أتيح المجال أكثر مما كان عليهو مع      

حيث الحظنا  ،لتطور الصحافة االستقصائية في الجزائر والدول العربية بصفة عامة
أكثر بهذا القنوات التلفزيونية لإلهتمام بعض لجوء  ستطالعيةاالمن خالل الدراسة 
 ومن ،عالم األخرىكسب مكانتهم بين وسائل اإلا محاولة منه يف النوع من الصحافة

  ومتطلباته. ستقصائياالعليها الوعي بمفهوم العمل هنا 
 

                                       
 .90 ص، دون سنة ،القاهرة ،الطيبة الكلمة دار ،والتلفزيون الفيديو أمام المسلمة األسرة ،كجك مروان-2



 

 

لى كليات اإلعالم بشكل خاص وذلك إمهمة  نتائجكما يمكن أن تقدم هذه الدراسة    
، دوليا، و قليمياإ ،المجتمع محليا يستقصائية فإطار البحث عن تأثير الصحافة اإل يف

 .وهذا راجع ألهمية هذا النوع من الصحافة
تناولت الصحافة  يالدراسات الت يباإلضافة لذلك هناك محدودية وندرة ف   
يعمل على إثراء المحتوى والرصيد العلمي لهذا الحقل وتعتبر مجاال بكرا  ،ستقصائيةاال

 .المستجد نسبيا في العالم العربي
أول وهو ، المجتمعبموضوع يخدم  ةمرتبط ه الدراسةهذ أنإلى كما تجدر اإلشارة    

القنوات التلفزيونية الجزائرية العامة و في ستقصائية تناولت موضوع الصحافة االدراسة 
 الخاصة على حد سواء.

 : ختيار الموضوعإأسباب -4
القنوات  في ستقصائيةواقع ممارسة الصحافة اإل موضوع لدراسة ختيارناإن ا    

 موضوعية يمكن دوافع نتيجة كانالجزائرية التابعة للقطاع العام والخاص  التلفزيونية
    يلي:فيما  تلخيصها

 المسئولين انتباه لفت يستوجب مما ،العلمية الدراسات من النوع لهذا الجزائر فتقارإ-1
أن نكون من بين األوائل على المستوى الجزائري الذين  رتأيناإف ،األمر لهذا الباحثين و

 في المجال المرئي.  ستقصائياالعالم اإل بدراسة يقومون
نتشار هذا النوع من هذه الدراسة تزامنت مع بروز و  أن حيث الموضوع من آنية-2 ا 

وهذا راجع ألهمية الصحافة  في هذا الميدان )السمعي البصري(، الصحافة
 التي تواجه المجتمع. المختلفةفي معالجة القضايا والتحديات  ستقصائيةاال
موضوع الصحافة االستقصائية، تجعل البحث في المتعلقة ب العلمية الدراسات قلة-3

 هذا الميدان قليال جدا مقارنة بأهمية الموضوع.
مدى اعتماد اإلعالم المرئي الجزائري على األسلوب االستقصائي مقارنة معرفة -4

 باألشكال الصحفية األخرى.



 

 

 االطالع على واقع القنوات التلفزيونية الجزائرية حاليا التابعة للقطاع العام والخاص.-5
معرفة مدى استفادة الصحفيين المحققين من ثورة المعلومات والتكنولوجيا الجديدة -6

 التكوينات في هذا المجال..إلى غير ذلك.   ،التربصات ،من خالل انجاز أعمالهموذلك 
 سّيما المتعلقة بقانون ياإلعالم الميدان في الصادرة القوانين على مختلف اإلطالع-7

الصحافة  تواجه التي الرهانات مختلف ودراسة، ورق علىحبر  بقي الذي اإلعالم
 .رالجزائ يف ستقصائيةاال
 الدراسة:أهداف -5

تقوم و تتأسس على أهداف  ،ا كان مجالهامهم دراسة أي أن البديهية القواعد من    
لذا فالباحث مطالب برسم الخطوط العريضة لدراسته بغية  ،معينة تسعى إلى تحقيقها

 هي:  وعليه هذه الدراسة تهدف إلى جملة من األهداف و ،تحقيق أهداف بحثه
 إلمام الصحفي الجزائري باألسلوب اإلستقصائي. التعرف على مدى إدراك و-
 تحديد كيف يتعامل الصحفي الجزائري مع هذا النوع من الصحافة.-
إعتماد  مدى معرفةمن خالل  الجزائر، يف االستقصائيةالصحافة الكشف عن واقع -

 على األسلوب اإلستقصائي في إنجاز التحقيقات. الصحفي 
 ر.الجزائ ييونية فتشخيص واقع حرية القنوات التلفز -
 االستقصائية.ها الصحافة تتحرك ضمن   يتحديد البيئة الصحفية الت-
الكشف عن طبيعة المجهودات التي يبذلها اإلعالم المرئي الجزائري في سبيل تطوير -

 هذا النوع من الصحافة في ظل ثورة المعلومات. 
القنوات التلفزيونية الصحفي المحقق في منها عاني يمحاولة معرفة المشاكل التي -

 الخاصة. العامة و
 في الجزائر و عالمية المتخصصةمجال الدراسات اإلتدعيم و : إثراء يهدف أكاديم-

 تطورات معتبرة.ربطها بالواقع اإلعالمي )اإلعالم المرئي( الذي يشهد 
 



 

 

 الدراسات السابقة: -6
 تناولتها التي الدراسات من بالعديد الجزائر في اإلعالمية الظاهرة حظيت لقد     
 في عليها طرأت التي بالتحوالت المتعلق الجانب من أو، السياق التاريخي ضمن
 المؤلفات و البحوث و الدراسات تعددت كما، البالد بها مرت التي المراحل مختلف

 أن عتباراب، السياسي و القانوني المنظور منة الجزائري اإلعالم وسائل تناولت التي
 الساحة شهدتها التي التطورات مع متوازي خط وفق يسير ظل اإلعالمي القطاع

 .االستقالل منذ البالد في السياسية
 الدراسات اإلعالمية العربية يمجاال حديثا ف ستقصائيةاالوتمثل دراسات الصحافة      
 ستقصائيةااللذلك لم نجد دراسات تهتم بموضوع الصحافة ، الجزائرية بصفة خاصة و

ولم نجد أي دراسة ، الجزائر يطلعنا على دليل رسائل الدكتوراه فإكما  ،بشكل مباشر
لم لكنها  و لدول العربية وجدنا بعض الدراساتأما فيما يخص ا ،تناولت هذا الموضوع

لى خصوصية إوهذا راجع  ،اإلعالمي بالفضاء تحيط التي المتغيرات بعضل إال تتطرق
 التينفتاح إلا بعض المسائل كمسألة يترك فشولكنها ت، ختالف الدول العربيةإ و

 عالمية واإل المؤسسات في الشابة الفئات بروز و ،البصري السمعي اإلعالم يعرفها
 المؤسسات.  هذه تطور أثرها على

أما فيما يخص الدراسات الغربية فتوجد دراسات كثيرة معظمها دراسات مقارنة    
 ،الدول المتقدمة يف ستقصائيةاالوهذا راجع ألهمية موضوع الصحافة ، تتناول المحتوى

 فهذا ليس بالشيء الجديد عليهم.
 و ،عليها نعثر لم أننا إال السابقة الدراسات من يجنى أن يمكن مما الرغم وعلى    

 ندرة و ،(ستقصائيةالاالصحافة ذاته ) حد في الموضوع ذلك لجدة ييعود األمر ف
 الموضوع. بهذا المباشرة العالقة ذات التطبيقية المراجع و المصادر



 

 

دراسة حديثة  إلى سنتعرض ،تحقيقها إلى الرامية واألهداف دراستنا لطبيعة ونظرا  
وتعتبر أول أطروحة دكتوراه ، النظري الجانب هذه الدراسة خاصة من من تقترب

 بمصر تحديدا. و يالوطن العرب يف ستقصائيةاالتناولت الصحافة 
 دراسة للواقع و كنمط مستحدث في الصحافة العربية: االستقصائية"الصحافة     

األكاديمية لمستقبل هذا النمط في و  ات مع رصد توجهات النخب المهنيةاإلشكالي
" للباحث حسين محمد ربيع، جامعة المنيا، قسم اإلعالم، رسالة الصحافة المصرية

 (.2013دكتوراه )
في الصحافة  ستقصائيةاالهذه الدراسة رصد واقع ممارسة الصحافة  ستهدفتا      

واإلشكاليات التي تواجه المحررين ، التجربة المصرية ىالعربية بالتطبيق عل
وقد شملت النخب  ،ستقصائياالببعض الصحف المصرية في عملهم  ستقصائييناال

 أساتذة الصحافة و ، بةالصحافة المكتو  يالصحفيين العاملين ف ياألكاديمية المتمثلة ف
 .) 3 (الجامعات المصرية ياإلعالم ف

كشفت النتائج إجماعا  على التأثيرات السلبية للقوانين المنظمة للعمل الصحفي في      
 و ،ستقصائيةاالأنها غير مناسبة لممارسة الصحافة  ىفي إطار التأكيد عل ،مصر

 تحديات تقف عائقا  أمام المحرر نلفتت اآلراء إلى ما يفرزه هذا المناخ التشريعي م
األمر  ،ستقصائيةاالفي جميع المراحل التي يمّر بها في تنفيذ تحقيقاته  ستقصائياال

 تجّنب الوقوع تحت طائلةمحاولة  و ،الذي يضطرهم إلي توّخي الحذر في كل خطوة 
 على ممارسة الصحافة اإلستقصائية. ا  القوانين و النصوص التي تمثل قيد

من الندرة المسجلة في البحوث الجزائرية حول موضوع الصحافة االستقصائية انطالقا 
وعليه فإن هذه الدراسة قد تشكل األرضية التي تهيئ الفرصة للمزيد من الدراسات 

 األكثر عمقا و اقترابا من الواقع في الجزائر.
                                       

 يخبار العلمحيث تحصلنا على المعلومات الخاصة بها من موقع األ، للدراسة يلم نتمكن من الحصول على المرجع األصل-3
 .بمصر



 

 

 ما تضيفه الدراسة الحالية:
مشكلة  أن حيث، والهدف المشكلة حيث من السابقة الدراسة عن تختلف الدراسة هذه   

القنوات  يف يستقصائاالالتعرف على واقع ممارسة العمل  إلى تهدف هذه الدراسة
يتمتع  التي والخصائص السمات على والوقوف ،الخاصةو زائرية العامة التلفزيونية الج
من خالل  الجزائرية ستقصائيةاال الصحافة تجربة على لتعرفو  ،بها هذا النوع

 ،الخاص القطاعين العام و يالصحفيين المحققين العاملين داخل القنوات التلفزيونية ف
الجزائر دراسات تناولت  يتحقق إضافة لهذا الموضوع خاصة أنه ال يوجد فكما أنها 
حين كانت الدراسة السابقة تتناول  يف في اإلعالم المرئي، ستقصائيةاالالصحافة 
 يتواجه الصحفيون ف يالصحافة المكتوبة والمشاكل الت يف ستقصائيةاالالصحافة 

 مصر.  يإنما ف الجزائر وفي وليس  ستقصائياالعملهم 
 إطار في و ،المنهج و الدراسة نوع حيث من السابقة الدراسة مع الدراسة هذه تتفق    
 و ستبياناال :هما للدراسة و أداتين يالوصف المنهج نستخدم البحوث من النوع هذا

بحيث تناولنا عينة ، عينتها والدراسة  مجتمعختالف يكمن في  أما اال ،المقننة المقابلة
الصحفيين المحققين العاملين داخل القنوات التلفزيونية الجزائرية ي متمثلة ف قصديه

 .و رؤساء التحرير الخاصة العامة و
تابعة للقطاع أربعة قنوات  والتلفزيوني الجزائري  وات،على ستة قن هااطبقن و    

 .العناصر القادمة يختيار القنوات كان لعدة أسباب سنذكرها فإ الخاص و
بأن هذه الدراسة  القوليمكن  ،تساؤالتها ستعراض إشكالية هذه الدراسة وإمن خالل     

تناولت هذا   يالتالجزائرية ميدان بحوث اإلعالم  يمهمة من حيث أنها األولى ف
من  الجزائري ستقصائياال يعالمطبيعة العمل اإل كشفت عن  و، ميدانيا الموضوع 

 القنوات التلفزيونية العامة و فيالمحقق العامل  خالل رؤساء التحرير و الصحفي
 الخاصة بالرغم من هذا ال نعتقد أن طرح األسئلة عليهم يكشف لنا الحقيقة كاملة.

 



 

 

 
 :الدراسة مفاهيم تحديد-7

طالع على المفاهيم وهذا بعد اإل ،لمفاهيم الدراسة يجرائالتحديد اإل يلينتناول فيما     
أو التقارب  تفاقاإلمدى  و، الدراسات السابقة بصفة صريحة أو ضمنية يالمستعملة ف

فمراجعة هذه الدراسات سمحت لنا بتوضيح المفاهيم  ،فيما بين الباحثين ختالفاإلأو 
  لى أننا لن نستعرضإشارة تجدر اإلومن جهة ثانية  ،سنستعملها من جهة يالت

إنما  و ،خرآمقام  يمختلف تحديدات المفاهيم وكيف وظفها بعض الباحثين فهذا يتم ف
 هذه الدراسة. ينعتمد عليه ف ينحاول أن نقدم تحديدنا الخاص بكل مفهوم والذ

 : ستقصائيةاالمفهوم الصحافة -1 
  4:اللغويالتعريف 

 إستقصاء–إستقصى-1
 األمر: بلغ أقصاه في البحث عنه.إستقصى 

 مصدر استقصى/استقصى عن/استقصى في 
طريقة في البحث تقوم على مالحظة عدد من األفراد يطلق عليهم اسم عينة: أقام -2

 .علمية واستقصاءات ميدانية واسعة بحثه على دراسة
نة يتبين من مجمل هذه المعاني أن التقصي هو تتبع األثر وكان قص األثر مه و   

ظروف  إن ّسيما و ،معروفة في العصر الجاهلي والعصور األولى للحضارة اإلسالمية
أو  ،فهناك من له القدرة على تتبع الهاربين ،قتصادية والعسكرية تتطلب ذلكالحياة اإل

 الحقيقة من خالل الهدف النهائي في ذلك هو بلوغ  و، 5ةأثر الحيوانات والقوافل الضال
 والمعلومات ذات الصلة. والمصادراإلحاطة بالوثائق 

                                       
 معجم اللغة العربية المعاصر.-4
 .16ص ،2014 ،عمان ،التوزيع دار أسامة للنشر و، المنهج العلمي في الصحافة االستقصائية ،عزام أبو حمام-5



 

 

وتعد  ،على التتبع الدقيق للظاهرة حتى بلوغ الغايةاإلستقصاء: منهج في البحث يعتمد 
 االستقصائية في البحث أفضل الطرق للوصول إلى نتائج سليمة.

أو التحري أو البحث أو التحقيق ما  يأو التقص ستقصاءاالأو  ستقصائيةاالالصحافة   
 الوصول بهدفأصول معينة  و ،هي إال طريقة أو منهجا  مدروسا  ومخططا وفق قواعد

 أينما كانت هذه الحقيقة. ، للحقيقة الخالصة
 التحقيق االستقصائي:-2

نجليزية على مستويين: مستوى يتعلق اإلكلمة تحقيق في اللغتين العربية و تنطوي 
بالصحافة  رتبطا يصطالحإومستوى آخر ، أو المعنى المعجمي المجردبالمعنى 

  6.تخذ شكال  بارزا  من أشكال المادة التحريريةإ المعاصرة و
  :اللغويالتعريف 
 نقول حققت األمر و أحققته إذا كنت على يقين منه. ،حقا و أحقه ،يحقه ،حق األمر

  7أي جعله حقا وكان منه على يقين وصدق. ،التحقيق: يقال حقق الشيء
لى  ،تظهر الداللة اللغوية لكلمة "التحقيق" على أنها تسعى إلى "اليقين" من األمور وا 

وهي الداللة التى تشير إلى أن تعريب المصطلح  ،الوقوف على حقيقة الخبر
reportage  "الجوهريةتعريب يعود بهذا الفن إلى وظيفته  ،التحقيق الصحفي" بفن  

  ى الحقائق حول موضوع منفنا من فنون الوصول إل"هوو ، لغتنا العربية يف
 .8" الصورة وعرض هذه الحقائق على القارئ بالكلمة و، تالموضوعا
  االصطالحي:التعريف 
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 معجم لسان العرب .-7
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كشف عن واقعة يتوخى ال بالكلمة أو الصورة أو كليهما معا،جهد إعالمي مقصود هو 
مصلحة لجهة ما في محاولةإخفائه يسعى إلى الحقيقة وينشد أو نشاط غير قانوني ثمة 

 الثبات واليقين اتجاه مسألة من المسائل التي تهم الرأي العام.
للتأكد من  ستقصاءواالالتحقق  ههو نوع من أنواع التحقيقات الصحفية التي يقصد ب"

علمي مهني هو عمل أو ، التي تتناول قضية مالومات التي يتم جمعها قبل نشرها المع
مهنية  التحليل بعلمية و و، ستكشافمستخدما تقنيات اإل ستقصاءاال يتطلب البحث و

الدقيق من خالل  العمل البطيء و و، ى البحث عبر الكمبيوتر واالنترنتلإعالية 
ستعراض الحقائق لتوعية إ و، تقنية مدروسة للكشف عن المستور آليات علمية و

 9"للمجتمعالجمهور بهدف الخدمة العامة 
 ذهان الناس بأهمية وأ رتبط فيإالتحقيق الصحفي هو ذلك النمط من التحقيقات الذي "

وهذا الدور النابع من دور الصحافة في ، أثرها في حياة الناس دور الصحافة و
 .10"السلطة الرابعة المجتمعات التحررية التي تعتبر الصحافة الحارس األمين و

  التعريف اإلجرائي:

إستخلصها  كل فكرة أو قضية :بالتحقيق اإلستقصائي فنقصد الدراسة هذه في أما  
ثم قام بجمع مادة  ،على إختالف المجاالت الجزائري من المجتمعالمحقق الصحفي 

ثم زاوج بينها للوصول إلى الحل لعالج القضية أو  ،الموضوع من بيانات أو غيرها
 ريرات المعمقة.وتشمل التحقيقات و التق المشكلة التي يطرحها.

بل يجب على المحقق الصحفي البحث بنفسه  ،فالتحقيق ليس تغطية صحفية عادية
 عن الموضوع و حقيقة ما يهم المجتمع في إطار شيق.

 المحقق: يالصحف-3

                                       
9-Investigative Journalism: Proven Strategies for Reporting the Story , William C Gaines 
(Author).  

 24ص ، 1997، دائرة المكتبة الوطنية،  التحري الصحفي ،نبيل شريف د-10
 



 

 

  :االصطالحيالتعريف 
ال يوجد في الدراسات التي تناولت الصحافة تحديد دقيق لماهية القائم باالتصال 

 البوابة الذي يتحكم في  إطار مفهوم حارس يبعض حصره فالف ،المحقق()الصحفي 
 و ،المحرر فقط يحصره ف خراآلالبعض  و، نوعية المادة الصحفية المقدمة للجمهور

العملية اإلعالمية هو  يالممارسة المهنية ميزت بينهما وأصبح العنصر الفاعل ف "
 .11"الصحفي المحقق

 البحث و ييقضى الكثير من وقته ف يبأنه الصحفي الذ"  ديفيد أندرسونعرفه    
يتناولها حتى يكشف  يستقصاءات حول القضية التإلإجراء المزيد من ا التحري و

 .12"... هذا يقضى قدرا من الصبر و اإليمان المعلومات الخفية بشكل متعمد و
 قوة" تصبح الصحافة  استقصائيةمن خالل ما ينجزه الصحفي المحقق من تحقيقات   

قتصادية أم غير إمواقف تحاول فيها السلطات القائمة حكومية كانت أم  يمضادة ف
 .13" المجتمعي ذلك أن تقيد أو تشوه المعلومات المتصلة بمسائل لها أهمية عامة ف

م نتج مادة التحقيق الصحفي " أن معد التحقيق هو: عبد الملك بن شلهوبيرى و   
المؤسسة  يمجموعة من الصحفيين داخل قسم التحقيقات فسواء أكان صحفيا فردا أم 

وبيعها مقابل  ،ستقصائيةعمل( أو مؤسسة تقوم بإعداد التحقيقات اإل عالمية )فريقاإل
ي مبالغ مالية، فهو حصيلة جهد فريق عمل كامل من المحرر إلى حارس البوابة الذ

 يإيصاله إلى المتلق و ستضمن متن التحقيق، يوتحديد المعلومات الت، ترتيباليعيد 
جمهور  يف عدم تأثيرها على ذلك فإن تأثير المادة المقدمة أو أحسن صورة، و يف

                                       
 ، ديسمبر-يوليو، 2العدد ، 23مج ، مجلة عالم الفكر )دراسة ميدانية(،اإلعالم يالقائم باالتصال ف، يأمين الفولنجوى -11

 .230ص ،  1994
 .70ص  ،1998 ، أريد،للنشر والتوزيع يمكتبة الكتان، 3ط ، االتصال الجماهيري يالمدخل ف، عصام سليمان موسى-12
 .412ص  ،1981، الجزائر،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، واحدعالم  أصوات متعددة و، شون ماكبرايد-13



 

 

جمعها  يالتاآلراء  و على صياغة األفكار ييتوقف على مدى قدرت الصحف المتلقين
 .14" بمهارته يستطيع أن يضيف بعدا جديدا

 جرائي:التعريف اإل
يجب  ،ودراية بسمات التحقيق نفسه ،مهارة ،الشخص األكثر تميزا الصحفي المحقق هو

 :يأن تتوافر فيه شروط نلخصها فيما يل
 الخبرة و مهارات إجراء اللقاءات.-
 الحماس.الهواية و -
 المصداقية.الموضوعية و -
 القدرة على المالحظة.-
 الثقافة. -
إيصالها  المعلومات ولى إالوصول  يمن خالل قدرته الفائقة ف فالصحفي المحقق   
 يلهذا يعتبر العمل ف، متميز يتجاوز مجرد نقل المعلومة يشكل فن يلى المتلقين فإ

 يلخدمة مجتمعه أو لخدمة اإلنسانية ف ستقصائيالا الصحافة رسالة يقوم بها الصحفي
 .بعض األحيان

 التقرير االستقصائي:-4
الراهنة إذ يصف هذه األحداث يعرف على أنه وصف تفصيلي حول األحداث الواقعية 

فهو ال يقتصر على الجوانب الجوهرية فقط لكنه يشرح القضية ، بالتفصيل في سيرها
 بشكل شامل وواضح في لغة بسيطة سهلة وجذابة.

ن الشميمري أن "التقرير االستقصائي فن صحفي يقدم ايضيف الدكتور فهد عبد الرحم
فهو يتميز بالحيوية وال  ،حركتها الديناميكيةمجموعة من المعلومات حول الوقائع في 
 15يقتصر على الوصف المنطقي لألحداث"

                                       
فهرسة مكتبة ، 1ط  ، التحقيق الصحفي أسسه و أساليبه و إتجاهاته الحديثة، د.عبد الملك بن عبد العزيز بن شلهوب-14
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فالتقرير يقدم صورة شاملة ويركز على أحد الجوانب  كما يسمح بإبراز اآلراء والتجارب 
   .بينما التحقيق يتصف بالعمق في البحث

 طبيعة الدراسة :-8
 وتقويم تحليل ر وتصوي تستهدف "التي الوصفية البحوث إلى الدراسة هذه ينتمت   

 موقف أو ظاهرة بطبيعة المتعلقة الراهنة الحقائق دراسة أو ،معينة مجموعة خصائص
 ذلكو  ،األوضاع من مجموعة أو األحداث من أو مجموعة الناس من مجموعة أو

 التحكم أو أسبابها في الدخول عنها دون ودقيقة كافية معلومات على الحصول بهدف
"  دق كما مسبقا، محددة سببية فروض وجود عدم أو وجود عن النظر بغض ،16"فيها

 أو بظاهرة رتباطهاإ ومدى ،معينة ظاهرة تكرار حدوث مرات عدد تقدير تستهدف
 .17ر"من الظواه أخرى مجموعة

 أنسب ألنهبالدرجة األولى  الوصفينهج المستخدام: إدراستنا تقتضى  طبيعة لهذا
التعرف  ه" يتم عن طريقحيث ،عامة بصفة الوصفية للدراسات المالئمة العلمية المناهج

 18على المعلومات الدقيقة للمواقف الحالية الخاصة بموضوع الدراسة"
يجابيات هذه البحوث وسلبياتها كما الحظها بعض إلى إشارة وال تفوتنا اإل    

ظروفها الطبيعية  يأنها تستخدم لدراسة المشكالت ف يفها إذ تكمن إيجابيات ،19الباحثين
ختبار عدد كبير من وا  ُيسر نسبى،  يوت مكن من جمع كم معتبر من المعطيات ف

أما من حيث السلبيات ، أخيرا توفر البيانات إلجراء هذا النوع من البحوث، و المتغيرات
أمر التأكد من  عدم قدرة السيطرة على المتغيرات المستقلة مما يجعل يفتتمثل ف

                                                                                                                
 بتصرف  .217ص ،2010 ،دون ناشر ،1ط، اإلعالميةالتربية  ،فهد بن عبد الرحمان الشميمري- 15
، ص  1995، عالم الكتاب، بيروت، 2، ط دراسات في مناهج البحث العلمي: بحوث اإلعالمد سمير محمد حسين، -16
13. 
 . 123 ، ص1976والتوزيع،  للنشر الكتب ،  القاهرة، عالم1، ط و المبادئ اإلعالم:األسس بحوث سمير محمد حسين،-17
 .78، ص 2010، دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان، 1،طمناهج وطرق البحث العلمي، إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج د-18
 .168-164، مرجع سبق ذكره ، ص مناهج البحث العلميروجر ويمر وجوزيف دومينيك، -19



 

 

عالم العالقات بين المتغيرات صعبا على سبيل المثال ال نستطيع أن نجزم بأن اإل
 .ستقصائية بمعنى الكلمةوحده يحدد لنا واقع ممارسة الصحافة اإل يالمرئ
  .وبالتالي: النتائج لن تقدم سوى صورة جزئية من الصورة الكاملة للظاهرة قيد الدراسة  
 منهج الدراسة: -9
 البحث مراحل خالل الباحث بقيادة كفيل ألنه علمية دراسة أي أساس المنهج يعد

 نصل حتى العقلية القواعد بواسطة الحقيقة عن الكشف إلى المؤدية الطريقة" به ويقصد
 .(20)"معلومة نتيجة إلى
وممارسة  ،إلعطاء صورة كلية و واضحة عن واقع الصحافة االستقصائية الجزائرية   

اقتضت  ،االستقصائي في القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع العام والخاصاألسلوب 
هذه الدراسة استخدام منهج المسح الوصفي ألنه أنسب المناهج العلمية المالئمة 

 للدراسات الوصفية. 
كما  ،فالمنهج الوصفي يهدف إلى إعطاء صورة كلية عن الظاهرة وموضوع الدراسة

 حيث يقوم الوصف بدراسة الظواهر المجهولة ،يهدف أيضا إلى التعرف على كينونتها
. وخطوة البحوث الوصفية تستهدف 21فالوصف هو جرد يبحث عن سؤال ماذا هناك؟ 

وصف الظاهرة المدروسة وتحليل العناصر المكونة لها بهدف تفسير العالقة الموجودة 
 22أغراض محددة لوضعية ما أو مشكلة ما. بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى

*يعتبر من المناهج األكثر شيوعا في ميدان البحوث االجتماعية ومنها البحث 
 23اإلعالمية خاصة.

                                       
 المعرفة الجامعية دار ،التجريبي( والتنفيذ للتصميم تطبيقية نماذج) العلمي والبحث الفكر أصولشنب،  أبو محمد جمال-20
 .149، ص  2002،

 .64، ص 1997، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي، -21
 . 132، ص 1969، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، منهجية العلوم االجتماعيةمحمد زيان عمر، -22
 .110، ص  1986مكتبة ألنجلو األمريكية، القاهرة ،  ،بحث االجتماعية واإلعالميةمناهج النوال محمد عمر،  -23



 

 

 استخدام عن عبارة هو الذي اإلحصائي بالمنهج أيضا الدراسة هذه تستعين كما    
 تنظيم ثم ومن المختلفة، والمعلومات البيانات تجميع في والرياضية الحسابية الوسائل
 كذلك و بها، المرتبطة والحسابات األرقام طريق عن والمعلومات البيانات تلك وتبويب
 ودةالمنش األهداف إلى ويوصل النتائج يقدم بشكل فهايوظتو  األرقام تلك وتفسيرتحليل 

 

 .24"في الدراسة
 أدوات الدراسة:

 تم االعتماد على المالحظة  ،المستعمل والمنهج الدراسة أهداف، الموضوع لطبيعة نظرا
 على حد سواء. ستبياناإل و ،لمقابلةا

فالمالحظة في البحث العلمي هي: "مشاهدة الظاهرة محل الدراسة عن كثب في    
حيث يتمكن الباحث من مراقبة تصرفات وتفاعالت  ،إطارها المتميز ووفق الطبيعية

الزيارات االستطالعية التي قادتها  واستخدام الباحثة كان عن طريق ،25المبحوثين"
مع مشاركة الصحفيين في الحوار عن موضوع الدراسة خالل  ،للقنوات التلفزيونية

 عملهم اليومي.
 في أسلوب فهي الميدانية، البحوث في المستعملة التقنيات إحدى المالحظة تعتبرو   

 على االعتماد و ،للموضوع المباشرة بالمعايشة غيرها دون تمتاز والممارسة، العمل
  "26له الملموسة الجوانب

 عليه الحصول أستطع لم ما بكل الدراسة تدعيم أجل من استخدمت فقد المقابلة أما
 .الدراسة نتائج على باإليجاب أثرت وتفاصيل شروحات، وتلقي األخرى، باألدوات

                                       
 .121ص ، مرجع سبق ذكره ،العلمي البحث مناهج في دراسات : اإلعالم بحوث حسين، محمد سمير-24
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 المبحوثين مع اللفظي التواصل:" أنها على العلمي البحث في المقابلة تعرف و
 (tête à tête)  لوجه وجها لفظي تبادل فهي وبالتالي المستهدفة البيانات على للحصول

 تكون اآلخر للطرف معلومات لنقل الطرفين أحد يقوم حيث أكثر، أو بين شخصين
 المقابلة" :فإن( (Madeleine Gravitz وحسب الباحثة. 27"موجهة نحو هدف محدد

 ما الباحث فيها يالحظ حيث والمبحوث، الباحث هما شخصين، بين منظم لفظي تبادل
 28تغيرات وانفعاالت" من المبحوث على يطرأ
 التركيب بنفس األسئلة فيها توجه التي المقننة أو هةالموجّ  ستخدمنا المقابلةإ     
 موضوع حول اآلراء و المعلومات جمع من نتمكن حتى، 29المفحوصين األفراد لجميع
 .الموضوع عن المستجوب الطرفنخرج  أن دون الدراسة
وهذا  ،هذه الدراسة في إستخدامها من البد تقنية مقابلةمما تقدم يتضح لنا أن ال     

 الحقائق بعض يأجل تقص من، الالزمة والتفصيالت التوضيحات علىللحصول 
رؤساء التحرير  مع تطبيقها األمر إستوجبو ، الدراسة بمضمون العالقة ذات األخرى

 داخل القنوات التلفزيونية الجزائرية العامة و بورتاجاتاألقسام الخاصين بالريرؤساء  و
 نقاط أهم على الوقوف قصد الهادف الحديث و الجاد بالتفاعل حيث تميزت، الخاصة
 .الموضوع
من أجل اإلحتكاك أكثر  أثناء الزيارات يتجر ، و أ  كانت المقابالت م باشرة      

قناة كرئيس تحرير  إال أن البعض من رؤساء التحرير البيانات،جمع بالجانب الميداني و 
وهذا ، الفيسبوك جريت معهم مقابالت عن طريق السكايب وأُ  رو قناة الخباألرضية 

                                       
27-Helen Chanchat, l’enquête en psychosociologie, puf, Paris, 1985, p143. 
28 -Madeleine Gravitz, Les méthodes en sociologie, colle que sais je , Paris, 1989, p45. 

 .215ص  ،مرجع سبق ذكره ،واالتصال اإلعالم علوم في العلمي البحث مناهج، أحمد بن مرسلي-29
وهذا راجع لبعض رؤساء التحرير وأقمنا مقابالت شفوية مباشرة عن طريق السكايب  يحصلنا على البريد االلكترون  : مالحظة

 .في مقر القناة أثناء الزياراتتواجدهم  لعدة أسباب منها ضيق الوقت وعدم 



 

 

دقيقة لنصف  20قد دامت مدة كل مقابلة من  و، راجع ألسباب مهنية كضيق الوقت
 ساعة لكل واحد منهم.

 :محاور رئيسية وهيلمقابلة في أربعة تم تنظيم أسئلة ا
 إلمامه بمهاراتها. و االستقصائيةعرفة الصحفي للصحافة -
 .االستقصائياألحداث المعالجة باألسلوب  طبيعة القضايا و-
 .استقصائيةإهتمام القنوات التلفزيونية بإنجاز أعمال -
  العوائق والصعوبات التي تواجه الصحفي المحقق أثناء انجازه لتحقيقات استقصائية.  -
تفسير البيانات الميدانية  لقد تم توظيف بيانات المقابالت في كل موقع من تحليل وو 

 عليها.حسب قيمة البيانات المحصل 
  الصحافيين إلى الموجه ،"االستبيان"هي الدراسة في المستعملة المحورية األداة أما   

 عن عبارة ووهصحفي،  105 ب المقدرةالمحققين في القنوات التلفزيونية الجزائرية 
 على للحصول وهذا ،المقترحة المنهجية من نطالقاإ تحضيرها يتم األسئلة من مجموعة

 .جوانب الموضوع بكل التعريف و ،المطلوبة المعلومات و البيانات تتضمن إجابة
مباشرة  أو أولية بيانات جمع في تستخدم التي األساسية األساليب أحد بأنه " رفويعّ 
الميداني على شكل أسئلة ويقسم تبعا  اإلطار في يوظف عادة و ،30الظاهرة" عن

 للخطة التطبيقية.
 بالمنهج رتباطاإ األدوات أكثر يعد كما ،األفراد ستجوابإل مباشرة تقنية ويعتبر     

 المبحوثين،األفراد  ستشارةإ بعد لنا يوفرها التي الدقيقة المعلومات إلى إضافة المسحي
 الدراسة و شكالية وتساؤالتستبيان فقد قمنا بذلك وفق اإلاإل ستمارةإأما تصميم أسئلة 
 الموضوع عن جديدة حقائق إلى الوصول وهي ،لى األهداف المرجوةإبما يجعلنا نصل 

  .الدراسة محل

                                       
 .178، مرجع سبق ذكره، ص و المبادئ اإلعالم:األسس بحوثسمير محمد حسن، -30



 

 

وغالبا ما يتم المزج بين  ،مغلقةأخرى لى أسئلة مفتوحة و ستمارة عاإلحتوت إ    
ستمارة من النوع المغلق وعليه فاإل، أذكر"خيار"أخرى  إضافة عن طريق النوعين
كما  ثين إختيار اإلجابة المناسبة لها،أسئلة تتطلب من المبحو  ييحتو الذي  المفتوح

مع وجود بعض  التعبير عن الرأي ،يحتوى أسئلة مفتوحة تتيح للمبحوث حرية اإلجابة و 
 و ضيحهاوتو  األسئلة هذه ترتيب على حرصنا حيث ،ختياراتإلا متعددة األسئلة
 .حرج أو غموض حالة في المستجوب الفرد وضع دون المباشرة الصبغة إعطائها

 يحيث يمتاز هذا النوع بأنه أكثر كفاءة ف ،ستمارة من النوع المغلق المفتوحعليه فاإلو 
 .31"للمبحوث فرضية إلبداء رأيه يبأنه يعط الحصول على المعلومات و

 likertمقياس ستعانة بتطبيقالدراسة تم اإلوطبيعة ر، الجزائ ينظرا لظروف البحث فو 
 ويوفر وقتا و ستعماللإلسريعا  وسهال   muntonليكون هذا األخير كما يالحظ  )*(

 .32ال يؤثر على دقة القياس
 مـتبعـدها  ين،ــة قمنا بعرضها على أساتذة محكممار ـستنتهاء من تصميم اإلبعد اإل  

 األداة أن تضحإ والميدان،  في المبحوث المجتمع من صغيرة عينة على تجريبها
 15 تتعدى ال أسئلتها على لإلجابة المستغرقة الزمنية المدة ُقدرت وقد ،واضحة انتـك

ليجيبوا على  المباشرة الشخصية بالصفة العينة ألفراد ستبياناإل دمقُ  أن دبع دقيقة

                                       
 الجامعي المكتب اإلسكندرية، ،1ط  ،االجتماعية البحوث إلعداد المنهجية الخطوات العلمي: البحث شفيق، محمد-31

 .93، ص1998 الحديث،
32-micheal munton et al , developing pratical procedures for the measurement of personal 
values in cross cultural marketing , journal of marketing research vol 16 , no 1, 1979, p 48. 

 هو و "ليكرت راستيس "سمإب المقياس هذا رتبطإ تجاهات، حيثاإل لدراسة المعتمدة المقاييس أهممن   likertمقياس)*( 
 تدور التي المعادية) االيجابية، السلبية( الفقرات عدد مع المحابية الفقرات عدد فيها تساوىت العبارات و الفقرات من مجموعة

 الخمسة جاباتاإل هذه بين من فقط واحدة جابةإيختار  أن مبحوث كل على للقياس يتعين يخضع واحد موضوع حول
  لالطالع أكثر راجع:  .المحتملة

 .92، ص مرجع سبق ذكره دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية،عمار بوحوش،  
 



 

 

بشأن محتوى  إتاحة الفرصة لهم بطرح أي تساؤالتمن أجل و ، الباحثة أماماألسئلة 
  ستمارة.إلا
 تم أولية ستمارةإ من نطالقاإ ستبياناإل ستمارةإ تصميم في تبدأ الباحثة أن إلى نشير 

 اللذين "عزام أبو حمام"" ويالدين العياض نصر" الدكتور من كل طرف من تحكيمها
 يأساتذة ف طرف من كمتح   ثانية ستمارةإ لتصميم عتباراإل بعين نتقاداتهماا أخذنا

 . الميدان
 تغطية يتم وحتى ، الموضوع جوانب التساع نظرا سؤاال 37 االستمارة أسئلة عدد وبلغ 

 الدراسة، تساؤالت تضمنتها التي و بالموضوع العالقة ذات والمؤشرات األبعاد مختلف
 المطلوبة المعلومات و الدراسة لتساؤالت تبعا أقسام على أربعة األسئلة توزعت وقد
 :يلي كما المدروسة الظاهرة وتفسير لفهم

 لمتطلبات تهلمعرف الصحفي حول ثم األساسية، للبيانات خصص ل:األو المحور
قيامه بأعمال استقصائية وما نتج عنها  حول ثم ،ومهارات الصحافة االستقصائية

ممارسة األسلوب  واقع معرفةمع  ،بمعنى هل بثت كاملة أو تم  حذف منها ..الخ
 .15رقم  السؤال إلى 01 رقم السؤال من المحور هذا أسئلة وجاءت .االستقصائي

 التي القضايا االستقصائية ونوعية طبيعة حول أسئلة على احتوى :الثاني المحور
 سلم في باألولوية يحضى الذي الميدان لمعرفة ،القنوات التلفزيونية للمجتمع تقدمها

 هذا أسئلة وتمثلت ذلك. في تعتمده بعد أي و ،القنوات التلفزيونية وبرامج اهتمامات
 .22رقم  السؤال إلى 16 رقم السؤال من المحور
 ،يبحث في طبيعة عالقة اهتمام إدارة القنوات باألعمال االستقصائية :الثالث المحور
 أداء تحسينانجاز أعمال استقصائية و  في القنوات تساهم حد أي إلى لمعرفة

حيث شملت األسئلة: توفير الموارد المختلفة المخصصة لألعمال  عرقلته، أو الصحفي
مع تناول أوجه االهتمام بالتحقيقات االستقصائية  ،والقيام بالتكوينات ،االستقصائية



 

 

إلى السؤال رقم  23السؤال رقم  خالل من ذلك جاء و ،مقارنة مع األشكال األخرى
29. 
االستقصائي في ظل عصر المعلومات معوقات العمل ل تخصيصه تم :الرابع حورالم

 30 رقم السؤال خالل من ذلك و ،و االقتراحات المطلوبة لتطوير العمل االستقصائي
تقييم مستوى الصحافة االستقصائية المرئية  حول ختامي سؤال جاء ثم ،33 إلى

 الجزائرية. 
 مجتمع الدراسة وعينتها: -10
 مجتمع الدراسة: -
 يستهدفي الت المفردات مجموع" :بأنه يّعرفتتم فيه الدراسة و  يطار الذهو اإل   

 الباحث يريد الذي المستهدف الجمهور يمثل وهو، مفيدة نتائج لتحقيق دراستها الباحث
  .33مفرداته" كل على الدراسة نتائج تعميم و دراسته

ورؤساء تحرير القنوات  ،يمثل هنا مجتمع الدراسة العاملين من صحفيين محققين 
للحصول منهم على أجوبة عن األسئلة  ،التلفزيونية الجزائرية التي نقوم بدراستها

 المطروحة للوصول إلى الحقائق التي تفي بالغرض النهائي للدراسة.
خمسة قنوات عامة وسبعة عشرة قناة خاصة مع  حصر الباحثة حسب عددهابلغ  والتي

 : القناة األرضيةتابعة للتفزيون الجزائري قناتين عامتين ختيار، تم إ201534بداية سنة 
، نوميديا نيوز، قناة دزاير ،أربعة قنوات خاصة وهي: قناة الشروقو ، الثالثة الجزائريةو  

 التي الحقائق و، المعلومات إلى للوصول وهذا لتناسبها مع أهداف الدراسة و، الخبر
 .للدراسة بالغرض النهائي تفي

 :التلفزيونية القنواتأسباب اختيار 
                                       

 ، التوزيع  الدار العلمية الدولية للنشر و و، التوزيع دار الثقافة للنشر و، أساليب البحث العلمي، يجودت عزت عطو -33
 .66ص ، 2000، األردن

 من إدارة القنوات التلفزيونية الجزائرية.مدة معلومات معت-34
 



 

 

 تخدم الموضوع أكثر حيث تتماشى برامجها مع النوع الصحفي المدروس. -1
ليست متخصصة في مجال واحد بل تقدم برامج مختلفة ومتنوعة سياسيا اجتماعيا -2

 اقتصاديا رياضيا ثقافيا..
 القنوات األكثر شهرة و متابعة.-3
الدراسة االستطالعية من خالل البرامج التي ترتيبها األول على القائمة المعتمدة في -4

 :برنامج "الوثيقة و الحقيقة"تقدمها تتماشى مع الموضوع على سبيل المثال ال الحصر
قناة  يلى البرامج المعتمدة فإستقصائية، إضافة إوهذا البرنامج يحتوى على تحقيقات 

برنامج "ما ال  ،فسادالذي يسّلط الضوء على مظاهر ال "تحقيقات"نوميديا نيوز كبرنامج 
والذي يخوض في الحديث عن المسائل  رياض،برنامج ثقيل يقدمه سامر  يقال" وهو
 وغيرها....الشائكة...

يحقق  ولكنه مفردة 105يتمثل مجتمع الدراسة في عدد صغير من المفردات، مقدر ب 
 الجدول: بتدوينها في هذا قمنا أكثر للتوضيحو  . أهداف الدراسة

 عدد مفردات الدراسة  القطاع القنوات

 33 عمومي رضية األ -1

 24 عمومي الجزائرية الثالثة -

 17 خاص  الشروق -

 8 خاص الخبر -

 8 خاص نوميديا نيوز-

 15 خاص دزاير -

 مجتمع الدراسة (: يوضح01رقم ) الجدول



 

 

 عينة الدراسة :-
هذا اإلطار يطرح  يالجزائر خاصة ف يالدراسات العلمية ف يختيار العينة فإإن     

لى القيام بدراسات إيصبون  ينأمام الباحثين الذ يمعقدا يقف كحاجز أساس إشكاال
عدم توفر قاعدة بيانات موثوق فيها على ي ويتمثل هذا الحاجز ف، علمية بمعنى الكلمة

 الكلي المجتمع من جزء هي" العلمي تعريفها في العينة و. مستوى الهيئات المختلفة
 وطبيعة اإلحصائية، للمعايير طبقا حسابها يتم مئوية، بنسبة ممثلة سماته تحديد المراد
 العينة تلك"  هي و "القصدية العينة" اختيار تم وقد. 35"بياناته ومصادر البحث مشكلة
 تبعا ذلك و األصلي، المجتمع وحدات بين من مقصود ا اختيار ا الباحث يختارها التي
 المفردات، أو الوحدات بهذه تتوفر خصائص أو صفات أو سمات من الباحث يراه لما

 وتترك األصلي، المجتمع من الشبه قريبة الوحدات تكون بحيث البحث، أهداف وتخدم
 . 36تها"وحدا اختيار حرية الميدان في للباحث

قمنا باختيار  لهذا الغرض ،بدقة العينة بتحديد نقوم ستلزم أنإموضوع دراستنا و    
ونعني بهذا االختيار  ،ورؤساء التحرير صحفيو القنوات التلفزيونية العينة القصدية من

   .التحكمي أي االختيار المقصود من جانب الباحثة لعدد من وحدات المعاينة العمدي و
 علىالعتمادها  وذلك وترى الباحثة أنها تمثل المجتمع األصلي تمثيال صحيحا،

   ة.دراسال مجتمع أفراد عدد لمحدوديةوهذا راجع  ،الشامل الحصر
 :الجدول هذا في بتدوينها قمنا أكثر للتوضيح و

 (:يوضح عدد أفراد العينة موزعين حسب القطاع العام والخاص02جدول )

                                       
 91 ص ، 1979الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،اإلعالم بحوث في المحتوى تحليل الحميد، عبد محمد-35
 .183 ص ، 1993 القاهرة، الكتب، عالم ،اإلعالم بحوث في الجمهور دراسات الحميد، عبد محمد-36

 المجموع الخاص اإلعالم العام اإلعالم طبيعة المؤسسة اإلعالمية
 105 48 57 العدد



 

 

 ادستبعإ تم، 95 منها أعيد 105 ب ستمارات المقدرةاإل بتوزيعباحثة ال قامت أن بعد   
 ،مهنية خالل فترة إجراء الدراسة عطلة يلوجود بعض الصحفيين ف ستماراتإ 10

 الجدول و %47،90ب مقدرة بنسبةإستمارة  95 المعتمدة ستماراتاإل مجموع ليصبح
 :الدراسة مجتمع على ستماراتاإل توزيع يبين التالي

 
بيان 

 ستماراتإلا
ستمارات اإل

 الموزعة
ستمارات اإل

 المسترجعة
ستمارات اإل

 المفقودة
ستمارات اإل

 المستبعدة
ستمارات اإل

 الصحيحة
 95 4 6 99 105 العدد
 % 47،90 % 80،3 % 52،9 % 28،94 %  100 النسبة

 
 ستمارات على عينة الدراسة( : يوضح توزيع اإل03جدول )

 المصدر: إعداد الباحثة 
 صحافيي تواجد صادفنا لكن ،مفردة 105الدراسة  تشمل أن المفروض من وكان    

سكرتارية القناة  تصريح حسب، الدراسة إجراء فترة خالل عطلة القنوات في بعض
  كالتالي: هي و نصحفييالوبعض من 

  (01)صحفيقناة الجزائرية الثالثة: -
 .(02)صحفيين الشروق:قناة -
 (03) األولى)األرضية(:القناة -
وقد تم توزيع االستمارات  99وهذا ماأدى إلى تقلص عدد مفردات مجتمع الدراسة إلى  

على هذا األساس لكن عملية توزيع واسترجاع االستمارات أسفرت عن مرتجعات  حيث 
 مفردة. 95قدرت بأربعة وبهذا فنتائج الدراسة ستحسب نسبة إلى 

ا تتكون من أطارات متكونة ومتخصص أما فيما يتعلق بسمات العينة فيمكن القول أنه
 )الصحفي المحقق ورئيس التحرير( تنشط في مؤسسات إعالمية بصفة دائمة. 



 

 

على الساحة المهنية،  االستقصائيوتحمل صفات مشتركة أي تمتاز بمتطلبات العمل 
 وهذا يخدم موضوع الدراسة وأهدافها.

 
 خصائص العينة حجم العينة

 
95 

 

  يالتخصص المهن-
 الخبرة المهنية -
سلوب أتباع إنجاز هذا النوع من الصحافة )إعلى  يكفاءة الصحف-
 ستقصاء(اإل

 
 ( : خصائص عينة الدراسة04جدول )

 حدود الدراسة :
البناء المنهجي لكل دراسة علمية ميدانية كونه  ييعد تحديد المجال خطوة أساسية ف   

ونقصد بميدان الدراسة  ،الميدان ييساعد على قياس مدى تحقق المعارف النظرية ف
 أجريت فيه الدراسة. يالذ يوالبشر  يلزمانا ،يالنطاق الجغراف

متناول  يإن أي بحث يرسم هدفا محددا من أجل تحقيقه ضمن حدود معينة تكون ف
نطاق هذا  وهذه الدراسة ال تخرج عن ،الماديةإمكانيات الباحث النظرية والمنهجية و 

 .التقليد
بعض من  ييتمثل فمحدد،  ينطاق جغراف يإن هذه الدراسة تمت ف :يالمكانالمجال -

 هذه معظم أن عتبارإب العاصمة، بالجزائر الموجودة لخاصةاو  القنوات التلفزيونية العامة
 لبالد.ا عاصمة في مقراتها توجد المؤسسات

 الموافقة تاريخحدد بالفترة التي إستغرقتها الدراسة، والتي إمتدت من المجال الزماني: -
 مرحلة إنهاء تاريخ غايةإلى  2013في أكتوبر  العلمي المجلس قبل من المشروع على

 .2015نوفمبر في العلمي المجلس على األطروحة وعرض الدراسة
  



 

 

 يواحدة متمثلة ف إعالميةقتصرت الدراسة على وسيلة إ الموضوعي:المجال -
من الدراسة وسائل إعالمية  إستثنيناوعليه ، إستعماالواألكثر  ألنه أهم وسيلة، التلفزيون

هتمتو  أخرى كالصحافة المكتوبة والسمعية. واقع ممارسة هذه الدراسة بمعرفة  ا 
عتماد إمن خالل  الصحافة االستقصائية في اإلعالم المرئي الجزائري العام والخاص،

 القضاياحول في إنجاز أعماله  ئياالستقصاسلوب األ ي المحقق الجزائري علىالصحف
 .المختلفة

   الدراسة:صعوبات -12 
 على حتى العثور في الفرصة لنا تتح لم حيث ،من بين الصعوبات نقص المراجع- 

تكون بمثابة  دراسة حتى على أو ،الجزائر يستقصائية فللصحافة اإل خصصتم كتاب
 األرضية لالنطالق في دراستنا. 

 سبب ما وهذا الخاصة، المقابالت إلنجاز المحددة للمواعيد المبحوثين بعض مخالفة-
 .للوقت وتضييعا شديدا إرهاقا لي
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  الثانيالفصل 

 الصحافة اإلستقصائية:
 المفهوم و األبعاد



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الصحافة االستقصائية وأهميتها تعريف-1
 ستقصائية وتطورهاالصحافة اإل لمحة تاريخية عن نشأة-2
 الصحافة العادية ستقصائية والفروق بين الصحافة اإل-3
 متطلباتها خصائص الصحافة االستقصائية و-4
 مجاالت الصحافة االستقصائية،أسسها ومعاييرها-5

  



 

 

 األبعاد  المفهوم و ستقصائية:االصحافة 
 تمهيد:

إنجاز  ياألساسية ف و الهامة الوظائف إحدى تعتبر ستقصائيةاالالصحافة  أن الشك  
 للدور نظرا هذا و ،اإلعالمية المؤسسة نجاح في البالغ األثر ذات و،األعمال الصحفية

 التي الماهية جزء في المبحث هذا في له سنتطرق الذي و به تقوم الذي األساسي
 و ،أهميتها ،مميزاتها ،تطورها ،ستقصائيةااللمحة عن نشأة الصحافة  فيها نستعرض
 أهم تحديد إلى ذلك بعد مارين ،العاديةالصحافة  بين و بينها الفروق و ،وظائفها
 مجاالتها. و ،أسسها ،سماتها
 من التي و الصحافة االستقصائية لمضمون الفهم العميق أجل من كله وهذا    

 في رحط   سؤال أهم لمناقشة تمهيدا يعد الذي واقعها على التعرف يتسنى خاللها
القنوات  في ستقصائيةاالممارسة الصحافة  واقع هو ما في يتمثل و الذي ،اإلشكالية

 الخاصة؟ التلفزيونية الجزائرية العامة و
  ستقصائيةالاتعريف الصحافة -1
لكن جلها يتمحور حول  و ، ستقصائيةاالتعددت الصيغ التعريفية لمفهوم الصحافة    

جراءات القائمة على األساليب و اإلالتنقيب عن المعلومات  فكرة أساسية هي البحث و
 لى إالوصول  يف  ييستخدمها الصحف يالمهنية الت و ،لى القواعد العلمية إالمرتكزة 
 كشف الغموض فيها ألجل تقديمها أو تتبع بعض القضايا الشائكة و ،المستترةالحقائق 

 للجمهور بهدف خلق رقابة على السلطات العامة و حماية مصالح المجتمع.
ستقصاء توجد عدة مصطلحات مترادفة تشير إلى هذا النوع من الصحافة مثل : اإل و 

أساليب منهجية مدروسة  وكلها طرق و ،أو البحث أو التحقيق ريأو التحي أو التقص
أو مخططة وفق قواعد و أصول معينة بهدف الوصول للحقيقة الخالصة أينما كانت 

 هذه الحقيقة.
 



 

 

 : يلينلخصها فيما  ستقصائيةإتعريفات الصحافة  ومن أبرز مفاهيم و    
ستقصاء اإل نوع من أنواع التحقيقات التي يقصد بها التحقيق و االستقصائيةالصحافة -
تتناول قضية أو قضايا ال  يالت و، يتم جمعها قبل نشرها يالتأكيد من المعلومات الت و

 إلعالمية أوأو إظهارها إلى الواجهة ا،طالع عليهااإل يف اآلخرونيرغب 
 .(37)المجتمعية

لمعرفة ما  ،البحث في عمقها التنقيب حول قضية أو موضوع ما و هي البحث و- 
 ،عقد في مكان ما ليس صحافة استقصائيةوراء المعلومات فنشر خبر عن مؤتمر سي  

معرفة سبب عقده في هذه األوقات والظروف  و ،بل معرفة أسباب االنعقاد ومالبساته
 .ستقصاءالتنقيب واإل المحيطة به هو

بأنها "كشف أمور كانت خفية أمام  االستقصائيةالصحافة ّيعرف دليل " أريج "  و-
السلطة،  يإخفائها إما أن يكون قد وقع عمدا من قبل شخص ذو منصب ف الجمهور،و

أصبح من  يالظروف الت من الحقائق و يكام فوضو دفة خلف ر  أو أنها اختفت ص  
 "(38)علنية استخدام معلومات و وثائق سرية و تتطلب و ،الصعب فهمها

أنها نهج منظم لحدس يتطلب المخضرم دايفد كابلن " ستقصائيااليعرفها الصحفي -
لى إبنفسه، باإلضافة  ييقوم به الصحف يالذ يالبحث الفعل العمق، و يالغوص ف

 البحث  معتمدة على وضع فرضية و يالتغطية الصحفية يتناول طريقة علمية ف
و نبش األسرار ، التأكد من الحقائق المحاطة بهذه الفرضية ختبار مدى صحتها، وإ

 االستخدامباإلضافة إلى  المساءلة وضع ركائز العدالة االجتماعية و و المغمورة ،
 . (39)وعادة ما تكون على شكل بيانات، المفرط للتسجيالت المعلنة

                                       
 31/8/2009، موقع جريدة الجمهورية اليمنية ،  الصحافة االستقصائية ومهمة البحث عن الحقيقيةعمر الحياني، -37

    .  http://www.algomhoriah.net/articles.php?id=15087، 29/9/2014تم الزيارة بتاريخ 
 .17،مرجع سبق ذكره ، ص  دليل أريج للصحافة االستقصائيةمارك هنتر، -38
، أربعة أمور ال تنطبق على الصحافة االستقصائية ، شبكة الصحفيين الدوليين ، (looney margaret)لونى ماجريت -39

2013  http://ijnet.org/ar/blog/167210 

http://www.algomhoriah.net/articles.php?id=15087


 

 

 يستقصائية فأستاذ الصحافة اإل steve weinbergيعرفها ستيف واينبرغ  و-
 بأنها:للصحافة  يميسور  جامعة والية

خالل  المستمعين من المشاهدين ، وو "إجراء التقارير حول القضايا المهمة للقراء 
 .(40)ياإلنتاج الذات المبادرة الذاتية و

وليس  ي،أخبار ذات صفات معينة تقوم على عمل أصلعرفتها سناء دياب بأنها " و-
 ليس فقط  تحقيقات مسربة من السلطات الرسمية، وأنها ت ظهر نمطا لمشاكل متكررة و

 تفسر قضايا اجتماعية و، ، و تكشف سبل تصحيح األخطاءةحادثة واحدة معزول
 عن إساءة استخدام المخالفة للقانون و وتكشف عن الفساد و األعمال معقدة،
 .(41)السلطة

ستقصائية هي ذلك النوع من الصحافة األكثر إرضاء  اإل ويمكن القول بأن الصحافة   
فهي عمل بحثي  ،الجادالعمل  هي أيضا  األكثر تطلبا فيما يتعلق بالوقت و و ،إثارة و

 المعلومات. كالذي يتطلبه أي تحقيق صحفي لكن في العمق يسهله وفرة األخبار و
 ستقصائية:خالصة هذه التعريفات يمكن مالحظة أهم خصائص الصحافة اإل يوف    
 تقديمها للجمهور. ستخراج دالالتها وإ إنها البحث عن الحقائق المخفية و-
 المهنية. بحث تقوم على مجموعة من القواعد العلمية و و يإنها عملية تحر -
 شفافية المعرفة. يالجمهور فى تجسيد حق إل تهدف-
القدرات  المواهب و ،الفنونستقصائية تقوم على بعض التحقيقات اإلإن بعض -
 ي.دع و التخفالخ   الحيل، ستخدامإك
 
 

                                       
40 -steve Weinberg, the reporter’s Handbok :an investigator’s guide to documents and 
techniques ,st ,martin’s press ,1996 

ص  ،2010 ،مراكز الدراسات والترجمة ،بيروت ،الفضيحة الكاملة الصحافة االستقصائية: ،حمود عبد الحليم نقال عن:-41
56. 



 

 

 
 : ستقصائيةاالأهمية الصحافة -2

الوظائف  و ،ستقصائية من عظم دورهاتنطلق الرؤية من أهمية مكانة الصحافة اإل   
تفعيل الصحافة  و ،الفساد تؤديها في المجتمع على طريق تعزيز الشفافية ومحاربة التي

من  ،المتابعة وكحافز للجهات القضائية للتحقيق و، كسلطة رابعة فاعلة كأداة رقابية
 المجتمع. أجل تحقيق هدف سامي يتمثل بتغيير إيجابي لحياة الفرد و

 :ستقصائية من الوظيفة التي تؤديها فهي تعدتنبع أهمية الصحافة اإلو 
جزء من العمل الرقابي التخصصي الذي ممكن أن يصنع رأي عام بين الجمهور  - 1

 .اإلعالموسائل  ذا تبنى نتائجه بعض الجهات السياسية وإخاصة 
 .أداة للوصول للحقيقة )من مصدرها األصيل( فهي أداة تعمق فهم الحدث - 2
 ،اإلدارة ،المالم بوابة مهمة لشروع أجهزة الدولة في فتح التحقيقات في جرائ تعتبر- 3

 و السياسة.
 .بياناتها قاعدة تشكل مركز معلومات المؤسسة  و -4
حيث  ،هو مستقبل الصحافة الحية الناجحة المؤثرة مستقبال تمثل صحافة العمق و-5

 "ستقصائيين في العالمالصحفيين اإل الصحفي األمريكي الذي يعتبر من أكفأ  يقول
لذا فإن الصحافة  ،(42)صحافة العمقمستقبل الصحافة في سيمور هيرش": 

هي مبرر  ستقصائية ضرورة لنهوض صحافة مؤسساتنا اإلعالمية تحديدا  واإل
 .لوجودها

 
 
 
 

                                       
 http://www.globalinvestigativejournalism.org االستقصائية :موقع مؤسسة الصحافة  : نقال عن-42

http://www.globalinvestigativejournalism.org/


 

 

 :ستقصائيةاالمميزات الصحافة -3
 تتسم بخمسة عناصر مميزة لها ستقصائيةااليذهب جيمس أكوين إلى أن الصحافة     
 :(43)هي و
 الكشف عن المعلومات.-1
 تتناول قضية تهم الرأي العام. معلومات-2
 المؤسسات أو بعض األشخاص ال يود إعداد تقارير عن تلك المعلومات. -3
عن هذه المعلومات من خالل عملية تنقيب تستغرق وقتا  طويال  وجهدا   الكشف-4

 أصليا  من جانب المحررين.
 الكشف عن المعلومات بهدف اإليعاز بأفكار لإلصالح.-5

 :(44)من بينها  نذكر ،مميزاتبعدة  ستقصائيةاالتتميز الصحافة و     
 :  ليست صحافة التخصص-أ

ستقصائية بحسب اإلصحافة اليعتقد بعض الصحفيين أن الصحافة الجيدة هي      
حيث يقوم  ،ستقصائية تتطّلب المزيد من البحث بعمقإاّل أن الصحافة اإل ،كابلن

إلى  ثناناإلإاّل أن ذلك ال يدفع  ،ستقصائيةاإلستخدام التقنيات إصحفيو التخصص ب
 المضمون كما أّكد كابلن . الترادف في المعنى و

 : ستقصائية ليست صحافة ناقدةالصحافة اإل-ب
ستقصائية الكثير من الوقت  فتتطلب أسابيع أو أشهر أو حتى تأخذ التحقيقات اإل     

  و ،ستقصائية الكثير من عناصر النقدو من الممكن أن تتضّمن الصحافة اإل ،سنوات
 فإن ذلك ال ،النقد التنقيب و إن قمت بكتابة مقال ما يتطّلب منك المزيد من البحث و

                                       
ص  ،2013 ، للنشر والتوزيع، القاهرة،1، ط الصحافة االستقصائية: أطر نظرية ونماذج تطبيقية ،عيسى عبد الباقي-43
84. 
ص  ،2012 ،القاهرة ،الشرق األوسط الجديد في العصر الرقمي تغطية صوت الجمهور: ،خيري ربتشادي،هدي عثمان-44
 . بتصرف 33

 



 

 

 يعني أّنك قدمت عمال  استقصائيا  بحسب كابلن.
    الفساد: ليست التغطية الصحفية المختّصة بالجرائم و ستقصائيةاالالصحافة  -ج
 الفساد يحّد من نطاق السبق كصحافة الجرائم و ستقصائيةاالالصحافة تعريف    

 عتقاد كابلن أن هناك بعض التقاطع في هاتين الفئتين وإعلى الرغم من ،الصحفي
 ستقصائية الجيّدة ترّكز على مواضيع التعليم، و"لكن الصحافة اإلبحسب قوله: 

لمجرد تغطية  ، والرائعة قصص األعمال التهافت على األموال، و ستغالل السلطة، وإ
 الفساد ومالحقة آخر تطّوراتها فذلك ال يعني أنه الصحفي المختص لمواضيع الجرائم و

 .(45)" ستقصائيةيستخدم أدوات الصحافة اإل
  ستقصائية ليست علما وفنا جديدا:الصحافة اإل-د 

لكن ممكن أن تميزها بأنها هي  و، هو المسمى البعدي للتحقيق الصحفي بل   
بين التحقيقات الصحفية  الشاملة في عملية تباين بينها و الكبيرة و التحقيقات المعمقة و
األبعاد  وبالتالي نحن أمام عمل صحفي متطور من حيث الزمان و ،السريعة و الجزئية

 ليس أمام أسلوب صحفي مستحدث وجديد ال جذور له. التحقيق و و
 تطورها ستقصائية و: لمحة تاريخية عن نشأة الصحافة اإل ثانيا
ستقصاء أو العمق هي مصطلح يزيد عمره على نصف قرن صحافة التقصي أو اإل    

 يعني: هو أوروبا و وتحديد ا في الواليات المتحدة األمريكية و مفي دول العالم المتقد
  واإلجتماعية،أو  اإلقتصاديةسياسية أو ال فةسبر أغوار الظواهر المجتمعية المختل"

ستبيان أو دراسة البيانات المتوفرة أو الوصول إلى ُعمقها عن طريق اإلمحاولة 
 (46)ة"التحقيقات الجنائية أو الحسابي

                                       

: الموضوع رابط 2010 ، موقع الصحفي العربي،في المجتمع الديمقراطي االستقصائيةالصحافة  دور عبد الباقي عيسى،-45   
http://www.alsahfe.com/News-428.htmبتصرف. 

 ، رابط الموضوع:الصحافة االستقصائية يه مامركز الباحث العلمي، -46
http://www.alba7es.com/Page2693.htm     
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على ستقصائية االيمكن القول أن الواليات المتحدة األمريكية تعتبر رائدة الصحافة   
حتى أن بعضهم  ،تباين وجهات نظر الباحثين في تأريخ انطالق هذا الفنمن رغم ال

عندما كشفت صحيفة "األحداث العامة" تعرض الجنود الفرنسيين  1690ربطه بعام 
يدي القبائل الهندية الحمراء المتحالفة مع الجيش البريطاني في أللتعذيب الوحشي على 

 األراضي األمريكية.
دور الصحافة في  ستقصائية مع بداية تطور مفهوم ووقد ظهرت الصحافة اإل    
  تجاهها في اإلبراز والتركيز والتحري عن قضايا معينة تحدث في المجتمعإ و، مجتمعال

سمي محررو هذا اللون بالمنقبين عن  هذاونتيجة ل، الفساد نحراف وخاصة جوانب اإل
قد أطلق هذا االسم على مجموعة من الصحفيين الذي قادوا حمالت صحفية  و ،الفساد

 .مهمة ضد الفساد
هؤالء الملقبون بالمنقبين عن الفساد في حركتهم الصحفية على نشر اعتمد       

  .(47)خاضعة لمراقبة الخبراء التحقيقات الصحفية الكاشفة المبنية على وثائق رسمية و
وقد تأسس اتحاد  ،1906برزت حركة المنقبين عن الفساد كقوة مهمة عام       

كجماعة صحفية ال تهدف  1976م ستقصائيين في أمريكا عاالمحررين اإل المندوبين و
ستقصائيين بهدف إلعلى يد مجموعة من المحررين ا تحادحيث تأسس اإل  الربح إلى

 . (48)ستقصائية وتنميتهاتشجيع الصحافة اإل
سم على مجموعة الصحفيين الذين قادوا حمالت صحيفة مهمة وقد أُطلق هذا اإل   

الصناعي السريع بعد الحرب األهلية حين أدى التوسع  ،1901ضد الفساد خاصة عام 
رأى فيها بعض  و عامحتكارات موضع قلق وكانت اإل ،من أنواع الظلمر إلى الكثي

  .(49)السياسة التجارة و المراقبين تحالفا غير سديد بين

                                       
 بدون سنة. ،فلسطين غزة، ،1ط  ،التحقيق الصحفي في الصحافة الفلسطينية فن ،أبو حشيش حسن محمد-47
 .17ص  ،نفس المرجع السابق-48
 .مرجع سبق ذكره ،االستقصائية في المجتمع الديمقراطيالصحافة دور  ،الباقي عيسىعبد -49



 

 

عن الفساد في حركتهم   Muckrakersعتمد الصحفيين الملقبين بالمنقبينإ   
خاضعة  و ،الصحفية على نشر التحقيقات الصحفية الكاشفة المبنية على وثائق رسمية

ثم بلغت  ،1906 وبرزت حركة المنقبين عن الفساد كقوة مهمة عام، لمراقبة الخبراء
وكذلك  ،حيث بدأ الجمهور يبتعد عنها 1912ثم تبددت عام  ،1911 قمة النجاح عام

  .ختفاء هذا اللون من الصحافةإمما أدى إلى  لكثرة الضغوط الماليةالصحف  تعرضت
 في جميع الصحف ستقصائيةاالقد أصبحت اليوم المنافسة قوية على الصحافة  و   

بل عن  ،ستقصائيإفرق عمل  وجد بها أقسام وتالصغرى التي  األمريكية الكبرى و
بعض الوكاالت الصحفية الكبرى مثل وكالة "اسوشيتدبرس" التي استحدثت مؤخرا  قسما  

 .االستقصائيةخاصا  بالتحقيقات 

يرجع الفضل إلى هذا النوع من الصحافة في العديد من اإلصالحات التي تمت  و    
 مطلع السبعينيات من القرن العشرين بدأت الصحف حيث مع ،في المجتمع الغربي

األمريكية بشكل متزايد في تشجيع المحررين ذوى الخبرة على التحرر من القصص 
تطلب وقتا يالتي  زىوالموضوعات ذات المغ ،الروتينية حتى يستطيعوا معالجة القضايا

حيث لعب المراسلون أدوارا حاسمة في كشف ما ُيعرف فيما بعد بأخطر  ،ة خبر  و اأكثر 
حيث تابع الصحفيون في واشنطن قرائن خلفتها ، انيةفضيحة في فترة ما بعد الحرب الث
يت" وواصلوا تحرياتهم إلى أن أوصلتهم تحرياتهم غسرقة في مبنى للمكاتب في "ووتر 

وقد دفعت التقارير اإلخبارية الخاصة بالسرقة الكونجرس األمريكي  ،األبيض البيت إلى
ألمريكي"ريتشارد إلى بدء تحقيقات أدت في نهاية األمر إلى استقالة الرئيس ا

وأشهر المحررين  ،1974 معاوينه عام كبار نيكسون"من منصبه بعد إدانته هو و
  Bbwood ،Ward Cary من كال ستقصائيةاإل قاموا بالتغطية الذين

Bernstein بجريدة الـ Washington Post. 
ستقصائية في الواليات المتحدة األمريكية خالل فترة نتشرت الصحافة اإلإ    

القرن العشرين ألسباب متعددة منها: الدعم المالي الذي حصلت عليه  السبعينات من



 

 

بشكل  1968إذ كان التخطيط لذلك قد بدأ منذ عام  ،في أوائل السبعينات الصحافة
 Fund Of صندوق مستقل هو أصبح هناك منظمة أوو  غير منتظم

InvestigativeJournalis  وقد نجح هذا الصندوق في  ،األفراد موله المؤسسات وت
 و 1971ستقصائية خالل الفترة من سبتمبر عام إمشروع تغطية  60تمويل أكثر من 

كشفت عن أوجه نشاط قابلة للمناقشة تتصل باألوضاع المريبة ، 1973رحتى سبتمب
 عن فساد الحكومة. و الحياة السياسية قتصادي وفي النشاط اإل

 المحررين اإلستقصائيين   ندوبين وتأسس إتحاد الم 1976و في عام     
IRE investigative" Reporters Editors" كجماعة صحفية ال تهدف إلى الربح، 

ذلك على يد مجموعة من المحررين اإلستقصائيين بهدف تشجيع الصحافة  و
نشرة إخبارية عن  وخطط لتطوير مركز للموارد يضع خدمات و ،اإلستقصائية وتنميتها

ومع  ،اإلستقصائية إلى جانب دليل للخبراء وبعض الخدمات األخرىالموضوعات 
 News  شكلت الجماعة فريق عمل صحفي بقيادة محرر جريدة 1976 نهاية عام

day  الشهير Robert Green  إلجراء تغطية إستقصائية عن الجرائم التي أدت إلى
بإستقصاء الذي كان يقوم  ،Arizona Republic محرر جريدة  Ballstonإغتيال

ومنذ ذلك  ،حيث وضعت قنبلة في سيارته  ،نشاط الجريمة المنظمة في واليته أريزونا 
 الوقت يتعرض الصحفيون المنقبون عن الفساد للخطر من أجل تعزيز الشفافية و

غتيل ثمانية وستون صحفيا وقد أ   ،الحكم المسئول والتصرف المشترك والحد من الفساد
ستقصاء عن إو يرجع سبب إغتيال خمسة عشر صحفيا منهم إلى أعمال ، 2001عام 

 .(50)قضايا الفساد
 Global Investigativeشبكة الصحافة اإلستقصائية العالمية  2001تأسست سنة  

Journalism Network في شكل منتدى لتبادل أفضل الممارسات في مجال  
ستقصائي القائم على الصحفي اإلإذ ظهر أن أسلوب التحقيق ، ستقصائيةالالصحافة ا

 عدة بلدان.  فيكان منهجا بصدد التجريب  ،حكاية ما تنطلق من فرضية
 

                                       
 .مرجع سبق ذكره ،المجتمع الديمقراطي يف  االستقصائيةالصحافة دور  ،عبد الباقي عيسى-50



 

 

 
 مدرسته الصيفية ستقصائية وتعززت هذه الشبكة بتأسيس مركز لندن للتغطية اال   

Summer School ساعدت على تمثل طرق جديدة في الصحافة  يالسنوية الت
 . (51)ستقصائيةاإل
 هي: صندوق تنميةستقصائية كلها أمريكية و البداية كانت أول المراكز اإلفي    

ومركز ، 1975ستقصائيين الصحفيون المحررون اإل و 1969ستقصائية الصحافة اإل
 ستقصائية.إلالصحافة ا

إعالميون من أجل صحافة  :اآلن يوجد أكثر من خمسين مركزا  حول العالم مثل و   
ومنتدى الصحفيين "، ستقصائيةالرومانى للصحافة اإل"والمركز  "ستقصائية عربية" أريجإ

 .(52)التدريب ( بمساعدة الصحفيين على التواصل وFAIRستقصائيين األفارقة )اإل
  ستقصائية اآلن بشكل متسع في مجاالت كشف الفساد فيتستخدم الصحافة اإل    

ستقصائية الشاملة التي ال تستطيع أن تقدمها وسائل اإلعالم وتقدم الرؤية اإل ،المجتمع
نموا متزايدا في توظيف الحاسبات اإللكترونية ألغراض  هذاوقد صاحب  ،األخرى

،     تصنيف المعلومات والبيانات الكثيرة التي يحصل المحررون اإلستقصائيون عليها
وقد ساعد على ذلك ، كمية دقيقة خالصاتوتحليلها بشكل يساعدهم على الوصول إلى 

والمؤسسات الخاصة للمحاسبات اإللكترونية في  ،نتشار استخدام المؤسسات الحكوميةإ
مما أتاح إمكانية الحصول عليها بنفقات ، سترجاعهاو إتصنيفها تخزين المعلومات و 

 . (53)قليلة أو بدون نفقات على اإلطالق
 
 

                                       
 .24ص  ،مرجع سبق ذكره الصحافة االستقصائية ،  يف يالمنهج العلمبو حمام،أعزام -51
 IJNET، موقع 2010 ، عصر التكنولوجيا والتطور السريع ياالستقصائية فالصحافة  وايس جيسكا،-52

://ijnet.org/ar/stories/54637https 
 . بتصرف مرجع سبق ذكره ، في المجتمع الديمقراطي االستقصائيةالصحافة دور عبد الباقي عيسى، -53



 

 

 ستقصائية:اإل*"ووترغيت"  كمحطة في مسيرة الصحافة 
تطور  يمحطة مهمة ف Watergate scandalشكلت فضيحة ووترغيت الشهيرة     

ومكاتب يقع  ،فنادق ،يضم شققا يسم لمجمع سكنإووترغيت  ،ستقصائيةالصحافة اإل
قد نال هذا المجمع الشهرة حيث وقعت  ،DC Washingtonواشنطن العاصمة  يف

حيث تابع  ،في فترة ما بعد الحرب الثانيةتاريخ أمريكا  يفيه أكبر فضيحة سياسية ف
وواصلوا تحرياتهم  ،الصحفيون في واشنطن قرائن خلفتها سرقة في المجمع للمكاتب 

وقد د فعت التقارير اإلخبارية الخاصة بالسرقة  ،إلى أن أوصلتهم إلى البيت األبيض
ستقالة الرئيس إأدت في نهاية األمر إلى  ،لكونجرس األمريكي إلى بدء تحقيقاتا

 و ،1974من منصبه بعد إدانته هو وكبار معاونيه عام  األمريكي"ريتشارد نيكسون"
 Bbwood ،Ward Cary ستقصائية هماأشهر المحررين الذين قاموا بالتغطية اإل

Bernstein، بجريدة ال Washington Post. 
 يالحقل الصحف يهذه إلى نتائج وتداعيات ف االستقصائيةولقد أدى نشر التحقيقات    

 نذكر منها :
 .الجامعات األمريكية بنسبة الثلث يالصحافة ف يارتفع عدد دارس-1
 .توزيع واشنطن بوست إلى نصف مليون نسخة زاد-2
 .عدة مرات إلىراتب الصحفيين اللذين قاما بها تضاعف -3
 على نتائج قد تدفعهم للنجوميةألجل الحصول  ستقصائياالهتمام بالتحقيق بدأ اإل-4

 .أو لزيادة مقروئية الصحف
مما أدى ، الواليات المتحدة بالتحوط كي ال تقع فريسة يبدأت دوائر صنع القرار ف-5

 .لتزامها بالقوانينإ إلى تحسن أدائها و
تحديدا في العراق عقب  لى المنطقة العربية وإ ستقصائيةاالبعاد الصحافة أوصلت   

بو غريب أثيرت قضية تعذيب السجناء العراقيين بسجن أفقد  ،للعراق ياألمركالغزو 
ساليب التعذيب لمعتقلين عراقيين أميركية أس األ بيعندما بثت قناة أي  2005عام 



 

 

ساليب التعذيب أن حصلت الشبكة على لقطات متعددة من الصور كشفت عن أبعد 
علومات من بعض الجنود وجرى الحصول على هذه الم ،العراقيين للمعتقلين
دارة الرئيس إوهذه المحاوالت التي أثارت ضجة مدوية في العالم وضعت  ،األميركيين

 بوش في مأزق ال تحسد عليه.
التي راح ضحيتها  2005ميركية تفاصيل مجزرة حديثة عام والحقت مجلة التايم األ   
كتبت عن  ،ومدنيين الجميع النساء و طفال واألكثر من عشرين مدنيا غالبيتهم من أ

 .ي العام العالميأثارتها وكشفت عن تفاصليها للر أ خيوط الجريمة و
أن العجيب  و ،فالمشهد شبه معدوم إال من بعض المحاوالت هناك وهناك أما عربيا   

العالم العربي لم يعِرف هذا النَّـمط الخاص جّدا من الصحافة إال في السنوات األخيرة 
 ،ما جعل المشَهـد ُمـتفاوتا من بلد إلى آخر ،الحرية الُمـتاح في كل دولةوبقْدر هاِمـش 

إلرساء صحافة استقصائية عربية وشكَّـلوا من  2005مع ذلك يسعى إعالميون منذ 
ثم توسَّـع الحقا  ،لبنان و ،سوريا ،أجل ذلك إطارا اقتَـصر في اإلنطالق على األردن

 ....العراق فلسطين و و البحرين ثم اليمن ليشَمـل أيضا مصر و
ويرجع الضعف الواضح في اإلعالم العربي في هذا المجال إلى غياب التشريعات     
 التي لديها المؤسسات اإلعالميةفضال  عن عدم تحمس  ،البيئة المناسبة التقاليد و و

 واإلعالمية المستقلة  المؤسسات في حين أصحاب  ،القدرة على التحقيق االستقصائي
   الصبر المال و لديهم الجرأة ال يملكون الوقت و المواقع الذين يرغبون بذلك و

 الضروري.
اآلن تستخدم التغطية االستقصائية بشكل متسع في مجاالت كشف الفساد في و    

عالم التطور الحاصل في علوم اإلف ،ستقصائية الشاملةالرؤية اإل موتقد ،المجتمع والنقد
بين وسائل  اإلعالمينسانية مضافا لها حالة التنافس المشكالت اإلوتعقد  ،الصحافة و

ستقصائية )الصحافة اإل عالمية جديدةإبتكار صيغ إلى إيقود دوما ، المختلفة اإلعالم



 

 

سلوب أنها تساعد في كشف الحقائق وتخدم المجتمعات بأواحدة من هذه الصيغ( من ش
 .العملفي حرفية اللى إصحافي مستندا 

تلخص الباحثة  ،االستقصائيةستقراء السابق لنشأة الصحافة خالل اإلمن  و   
 مراحلها فيما يلي: 

وتمثلت في المواد التقليدية: الجذور عبر الممارسات في الصحافة األولى:المرحلة -1
هذه كانت حاضرة منذ القدم في التجربة  و ،الغامضةالصحافية التي عالجت الظواهر 

 .1690" عام  كشف صحيفة "األحداث العامةكما رأينا في حادثة  ،األمريكيةالصحفية 
 هي حركة صحفية بدأت عام و :المرحلة الثانية:الصحفيون المنقبون عن الفساد -2

ثم تبددت  ،1911ثم بلغت قمة النجاح عام  ،1906 برزت كقوة مهمة عام و ،1901
 .1912عام 

كانت هذه في مرحلة  واالستقصائية: المرحلة الثالثة: انطالق مفهوم الصحافة  -3
 .االستقصائيةاتحادات خاصة بالصحافة  و وفيها تشكلت هيئات السبعينيات

تمثل ذلك في أواخر  و :ستقصائية االترسيخ حضور الصحافة :  المرحلة الرابعة -4
توظيفهما كأدوات  نترنت واأل الثمانينيات وبداية التسعينيات بزيادة دور الحاسوب و

 توظيف مناهج البحث العلمي. و ،البيانات وتحليلهالجمع 
 الصحافة التقليدية  ستقصائية وثالثا : الفروق بين الصحافة اال

ستقصائية ال تختلف من حيث المبدأ عن على الرغم من أن أهداف الصحافة اال
و ثمة من  ،و ال تختلف أساليبها عن أساليب الصحافة التقليدية ،الصحافة بشكل عام
الدفاع عنه و تمثيل جدت أصال لنقل الحقائق للجمهور ولحمايته و يرى أن الصحافة و  

وفي هذا السياق فقد أشار بعض الباحثين إلى خمسة أدوار للصحافة تؤثر  ،مصالحه
ستخدام تشبيهات و إوضعها الباحثون ب، من خاللها على الحياة السياسية بشكل عام

 العالقة  بين اإلنسان و الكلب.  إستعارات مبنية على أساس



 

 

، وظيفة Gard dogلتوضيح هذه األدوار و الوظائف هي: وظيفة 'كلب الحراسة'    
 lap dog وظيفة الكلب األليف ،guide dogوظيفة المرشد  ، Watch dogالمراقبة

 .lead dog (54) أو وظيفة الكلب القائد 
خالت امن مد، ما يدور في المجتمع هي السعي لمراقبة كل" المراقبة"كلب وظيفة     
 " الحراسة كلب"أما وظيفة  ،مخرجات كحارس يقظ ضد إساءات السلطة الرسمية و

والحرص على متابعة العناصر الطفيلية ، هي حراسة المؤسسات النافذة في المجتمع
هي إمداد المواطنين بمجموعة من " الكلب المرشد"أما وظيفة  ،التي تعكر صفوه

 .عن السياسات وصانعي السياسة المعلومات 
 و  جتماعيةرتماء في حضن المؤسسات اإلهي اإل" الكلب األليف"أما ما يتعلق بوظيفة 

ناقلة  ومن دون إبداء أي مساءلة للسلطة وهي ، ن تكون أداة مستقلةأالسياسية من دون 
  لما يريد النظام السياسي.

   وتقوم فيها الصحافة بوضع أجندة  " الكلب القائد"األخيرة وهي وظيفة  الوظيفة    
   ترتيبها حسب األولويات  و ،الساحة السياسية كمصفاة للحلول القضايا المطروحة على

  سياق الشأن يف السياسيين على متابعة القضايا ألهميتهاوحث  ،قبل طرحها للجمهور
 (55)إلعطاء تغطية أكبر إلحدى القضايا أكثر من األنواع األخرى العام
 عاما على 36فبعد ُمـضي  ، ستقصائية تغِطـية عادية لخَبـر ماليست الصحافة اإل   

ما زال  1974التي أطاحت بالرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون عام  تغيتر وو  فضيحة
 .ستقصائيةالصحفيون غير متَـّفقين على تحديد مفهوم الصحافة اإل الجمهور و

 ستقصائية من حيث كيفية التعاملإلنظيرتها ا بين الصحافة التقليدية و تو الفرو قا 
حيث إن األولى تقوم بجمع المعلومات وفق إيقاع زمني ثابت كأن يكون  ،مع المعلومة

يحل فيها  و ،يوميا أو أسبوعي ا تكتمل قصتها بحد أدنى من المعلومات المقتضبة
ترابط ستقصائية فالبد من التأكد من اإلالصحافة  أما في ،المصدر محل الوثيقة

                                       
 مرجع سبق ذكره. ،المجتمع الديمقراطي يف االستقصائية دور الصحافة ،عبد الباقي عيسى-54
عالم السلطة ،ناصر المطيرى-55   على الرابط : ،2014مايو  7األربعاء  ،يومية إيالف االلكترونية ، سلطة اإلعالم وا 

http://elaph.com/Web/NewsPapers/2014/5/901873.html 



 

 

وتثبيته بحد أقصى من المعلومات المطولة  ،ستمرار البحثإ كتمالها وإ المعلومات و
 المدعومة بالوثائق.

 ن الثقة بالمصدر في الصحافة التقليدية مفترضةإأما من حيث العالقة بالمصدر ف    
يتوجب على الصحفي قبولها  ،معلومات مصادرها الرسمية المعرفة مجانية ترويجية و

بل إن الصحفي  ،فتراض الثقة بالمصدرإستقصائية التي ال يمكنها اإل على عكس
أخرى مستقلة يتصرف بها ألنها  ربناء على مصاد ينفيها يتحدى الرواية الرسمية أو

 بالمعلومات. التي زودته بالمصادر وفي الغالب ال يعّرف  ،أكثر أوفر و
خبار إن تحقيقات الصحافة التقليدية الغرض منها فقط إالنتائج فأما من حيث      

يسعى فيه الصحفي أن  و ،الشخصيالحماس  نخراط واإل يتطلب الجمهور بشكل ال
ن األخبار طرف في القصة التي ليس لها نهاية ألألي  يكون موضوعيا دون التحيز

ن إستقصائية فإلافي الصحافة  بينما ،خاطئة لكنها غير مهمة وقد تكون ،مستمرة
ختراق وضع معين إ ن الهدف من القصة هوأل،القبول بالعالم كما هو أمر مرفوض

 حماسا شخصيا يسعى فيه نخراطا وإوهذا يتطلب  ،جل إصالح الخطأأوتعريته من 
بيد أن  ،الدقة في نقل الحقائق يتوخى فيها الدرامية المؤثرة للعدالة و يالصحف

 . مية أم ال يمكن أن تحطم مصداقية اإلعالميفيها سواء كانت رس األخطاء 
يتمثل أساسا في   اإلستقصائيةالتغطية  الفرق بين التغطية اإلخبارية التقليدية و و     

بصورة عامة على مواد ومعلومات وفَّـرها آخرون )صادرة عن  أن األولى تعتِمـد 
جمع ردود  و مؤسسات حكومية أو شركات عامة وخاصة وعن القضاء أو الشرطة...(

ستقصائية على العكس )على مواد بينما تعتِمـد التغطية اإل  ،ِحـيالهاالفعل المتعّددة 
 .استقاها وجمعها الصحفي بنفسه(

باإلضافة إلى ذلك تهدف التغطية اإلخبارية التقليدية إلى خْلـق صورة موضوعية عن      
معلومات  يقة موضوعية مواد وستقصائية فتستخدم بطر أما التغطية اإل ،العالم مثلما هو

 الصحفي ُيحرِّك ومراقب َعـقالني على أنها حقيقة  ُيـوافق أي تتحّول إلى حقائق ةحقيقي
الرغبة في إصالح العالم وطبعا ينبغي معرفة  يتمثل في ،ستقصائي هدفا ذاتيااإل

 . (56)الحقيقة كي ُيـمكن تغيير العالم
                                       

 . بتصرف 202-201-199ص  ،2002  ،عمان ،الكنديدار  ،الصحفيةفن الكتابة  ،نبيلحداد د -56



 

 

 العمل و التقليدية اليومية التغطية :النوعين ىبكل يقومون قد اإلعالميين أن رغم و    
 و عمل عادات و مهارات أحيانا   يشمالن النوعين فإن ،مجرى مهنتهم في ستقصائياإل

لة ختالفاتاإل وهذه ،جدا   مختلفة أهدافا و عمليات  لكن و ،التالي الجدول في مفصَّ
 على متناقضة متعارضات أنها على االختالفات هذه يقرأ ال أن القارئ على يجب

 من يمناأل الجانب مع أكبر بشكل الصحفي عمل ينسجم حينف، ذلك من العكس
 يسار على وضع إلى عمله ينتقل حين و ،تقليدية بتغطية يقوم أنه يعني فذلك الجدول
وفق بينهما ويمكن التفريق  ،ستقصائيإ بأسلوب بالتصرف اإلعالمي يبدأ الجدول

 الجدول التالي:
 

 الصحافة االستقصائية الصحافة التقليدية 

 جهد  ويحتاج  وقت  ،معمق  سريع وسطحي التنقيب والتحري-1
 متأني فوري االنجاز-2
 سردية أشكال متسلسلة منطقية إقناعيه قالب إخباري )هرمي ( القالب التحريري-3
 مسبباتهاتبحث عما وراء المعلومة وكشف  تبحث عن المعلومة لنشرها المعلومات-4

 األخبار-5
 مواضيع حول القضايا المثارة فقط واآلنية 

 
اختالق مواضيع والبحث فيها لتصبح قضايا 

 مثارة ومهمة.
 

 اإلهتمامات -6
أخبار أنية وعادية متعلقة بمختلف 

 المجاالت خاصة االقتصادية، الفنية ....
أخبار تهم الشعب كالفساد، التجاوزات، 

 مواضيع ذات أهمية أكبر..القضايا الشائكة، 
 

 و الصحافة التقليديةبين الصحافة االستقصائية  الفرو قات( : 05جدول )
 : الباحثة باالستعانة بالمرجع التالي:إعداد

 
Source  : manuel de guide pratique sur le journalisme d’investigation ،page 3-4. 

 

التقارير  وستقصائية الصحافة اال بينمن هذا الجدول نالحظ أنه يجب علينا أن نفرق 
فالقصص اإلخبارية هي عندما تتجاوب المصادر ويردون على ، أو القصص اإلخبارية

أما الصحافة  ،يمدوه بالتقارير والبيانات الحدث و الصحفي حول ستفساراتإ



 

 

خاصة  الصحفي لنشاطات سرية أو نشاطات غير عامة و ستهدافإفهي  ستقصائيةاال
 .جدا  

 خصائص الصحافة االستقصائية ومتطلباتها رابعا :
 ستقصائية : *خصائص الصحافة اال

ستقصائي يتميز يجمع المختصون في الصحافة على أن االعتماد على األسلوب اال   
 :(57)بمميزات عديدة تم تحديد أهم خصائصه )سماته( فيما يلي

 و ،ستخدامها بشكل يخدم الموضوعإ القرائن و الوثائق و المهارة في جمع األدلة و -1    
ويحدد األهداف  ،ستقصائياالهنا يظهر جهد الصحفي الذي يصمم كل مراحل البحث 

 و نمي مهارات التفكيربالتالي ي و ،الوثائق التي يحتاجها نوعية المعلومات و وكمية و
 .التفكير و الطريقة العلمية في البحث ستخدامإبذلك 

تقديمها  ستخراجها وإ و ،إما عمدا أو غير عمدالبحث عن الحقائق المخفية -2     
 .بمعرفتها نرغبوالتي الحقائق  المبادئ وكتشاف إالمساعدة على  يبالتال و،للجمهور

لى إالتحليل والتقصي مما يجعله أقرب  التفسير و التعمق الدائم في الشرح و- 3    
 العلمي.المنهج 

أليات التحقيق  قوم على مجموعة من القواعد العلمية والمهنية وتشترك بكثير مني-4    
 لى صبر وسرعة البديهة .إالقضائي لذا يحتاج  األمني و

 نتهاء من الموضوع بشكل كامل.عدم نشر شيء )الكتمان ( إال بعد اإل-5   
وذلك  ،ستقصائية لتغيير الواقع إلى األفضليسعى الصحفي عن طريق الصحافة اإل-6   
   و الشفافية.تحقيق العدالة  و أثارها السلبية لتفاد المشكلة و قتراح الحلولإب

                                       
. 45ص  ،2006 ،القاهرة ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،المبادئ األساسية للصحافة ،بيل كوفاتس وتوم روز-57

 بتصرف 
 



 

 

اللغة  ستخدامإمن خالل  ستخدام الكلمات والمفردات المفهومة بصيغة واضحةإ-7   
 وغير الواضحة و، بتعاد عن الكلمات المبهمةاإل و يفهمها المتلقي، الصحفية التي

    .رجميل لشد الجمهو  الكتابة بأسلوب قصصي
والتميز ويتيح للصحفي  ،ستقصائي في زيادة مستويات النجاحيساهم األسلوب اإل-8  

وبالتالي جعلها جزاء من نظامه المعرفي  ،التمكن منها مجال التعرف على  المعلومة و
 (النظريات ،القوانين المبادئ، ،المفاهيم ،وذلك ألنه يكتسب المعرفة العلمية. ) الحقائق

 ستقصائي أهدافا تعليمية يصعب تحقيقها في الطرائق اإللقائيةيحقق األسلوب اإل-9  
: التشجيع (58)هيو  كتشافاإلستخدام طريقة هناك أربعة مبررات إل جوبار يقولحيث  

 تخزين و، كتشاف، زيادة القدرة على التذكرتعلم مهارات اإل ،على التفكير إثارة الدافعية
 سترجاع المعلومات.إ

 :ستقصائيةاال*متطلبات الصحافة 
 :(59)هيو  ستقصائيةاالتم تعيين خمسة متطلبات أساسية لممارسة الصحافة 

"تعد صحافة التحقيقات نمطا من  (60)مناخ سياسي ديمقراطي حيث يقول أل هيستر-1
وتزيد ممارستها صعوبة في الكثير من دول  ،الصحافة يصعب ممارسته في أي مكان

وحتى عندما  ،العالم الثالث حيث األنظمة الصحفية جزء ال يتجزأ من الحكومة الوطنية
فإن فكرة التحقيق في أي شيء تقابل بدهشة كبيرة فالكثير  ،تكون منفصلة عن الحكومة

الذي  البوليسيلديهم تصور عن الصحفي المحقق بأنه رجل البوليس السري و الكلب 
 على الدوام. اإلنسانيةيتعقب الجريمة و الفساد و األخطاء 

 ترويض الرأي العام على مثل هذا النوع من المعلومات.-2

                                       
 ،والتوزيعدار قباء للطباعة والنشر  ،طبعةبدون  ،الصحفياألساليب الفنية في التحرير  ،العزيزشرف عبد : نقال عن-58

 . 314ص  ،2000 ،القاهرة
ص ، 2012عمان ، دار زهران للنشر و التوزيع، الصحافة االستقصائية مهنة المتاعب واألخطار،الحسنعيسى محمود -59
77. 
 .111ص ،ترجمة كمال عبد الرؤوف، 3العالم  ي:دليل الصحفي فيف صحافة التحقيقات، أل هيستر-60



 

 

 توفير ضمانات حق الحصول على المعلومات بدون عوائق.-3
 الحرية.ترك للصحفي مساحة من -4
 ستقصائي.وعي القيادات التحريرية بالعمل اإل-5
ستطاع الصحفيون العمل إأصبح ب ،في ظل التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات  

كذلك العمل بروح الفريق من أجل توافر أشكال  ،بمفردهم مع دعم قليل من المؤسسات
 . (61)مختلفة من الخبرة

: تقنية إعداد البحث عن الحقائق فمثال للغاية في الوسائل التقنية الجديدة مفيدة    
 التقارير بواسطة الكمبيوتر تؤمن مساعدة ودقة كبيرة في هذا المجال.

 
 حب االستطالع                                                                        متغيرة

 ؟؟

 ويشمل على

 توليد إجابات

 مصادر معلومات                                                                             نتيجة  إلىالوصول 

 تحليل المفاهيم

 

 

 (: مكونات عملية االستقصاء01شكل )

 إعداد : الباحثة 

 
 

                                       
 .78ص  ، مرجع سبق ذكره ،األخطار االستقصائية مهنة المتاعب و الصحافة ،عيسى محمود الحسن-61
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 معاييرها  أسسها و،ستقصائيةالصحافة اال: مجاالت خامسا 
 ستقصائية :*مجاالت الصحافة اال

بحيث ال تقتصر  ،ستقصائية جميع مجاالت النشاط البشريتغطي الصحافة اال    
 يو رواية الوقائع أو الممارسات الت ،فهي قادرة على توليد الحقائق ،على مجال محدد

كما أن لها دور كبير في رفع الستار عن عدة قضايا  ،ال تتفق مع التشريع أو التنظيم
 .(62)بدورها كانت تشمل جميع أشكال الفساد يو الت

أن تتطرق مواضيع التحقيقات  من المهم اإلشارة إلى أنه ليس بالضرورة     
إلى قضايا تصنف في خانة القضايا السياسية الحساسة المرتبطة بفساد  ستقصائيةاال

أو بالجريمة  ،أو في دهاليز السياسة ،التجارة ما قد يمارسه نافذون في عالم المال و
ستقصائي ولكن بإمكان الصحفي اإل ،تهريب المخدرات و تجار بالشرإلالمنظمة من ا

 ،سالمة مياه الري ،تبدأ بتلوث البيئة ،ةجتماعية مهمإظواهر  العربي معالجة قضايا و
نتهاء باألخطاء الطبية ا  و  ،سالمة ألعاب األطفال البالستيكية ،صالحية الحافالت العامة

 (63)رالجزائ يف و مرخصة في العالم العربيالطالبية غير الخدمات ال و المتكررة

أو ،ستقصائية برائحة قصة تفوح من مكان ما التحقيقات اإل تبدأ كتابة التقارير و      
فهو  أما األمر المهم في هذه المرحلة  ،حدس يشير إلى موضوع يشكل بذرة لقصة

 وهل تستحق القصة الجهد المبذول و ،التفكير بعناية حول النتيجة في أفضل الحاالت
 . فإذا لم تكن تستحق تجاهلها ،الوقت المطلوب

إذا وجدت أن  ،يختبار العنوان الرئيسي تخطط له إلتحقيق الذال يجب أن يخضع   
 .مذهال فأنت على األرجح تضيع وقتك سدا النتيجة المتوقعة لن تصنع عنوانا مثيرا و

التحقيق إعالميا أو تفسيريا أو توجيهيا أو ترفيهيا أو تعليميا أو  ن مجالوقد يكو 
 و ،األهدافنه في معظم األحيان يحقق أكثر من هدف واحد من تلك أغير  ،إعالنيا

                                       
62-manuel de guide pratique sur le journalisme d’investigation ، p 8.   

 .9ص  ،مرجع سبق ذكره ،دليل  شبكة أريج للصحافة االستقصائية ،مارك هنتر-63



 

 

 .الدراسة وثالتحقيق الحوار والمناقشة والحديث الصحفي واالستقصاء والبح يتضمن
كثرها تأثيرا أ شكال الصحافية واأل أهم من ستقصائيةاالتعتبر الصحافة و بالتالي:    

وغالبا ما تكون هذه  ،بفئات واسعةساسية ترتبط ألتعاطيها مع قضايا  ،في المجتمع
ألنها تتعامل  ،اليسيرةبالمهمة ن مهمة الكشف عنها ليست إولهذا ف ،القضايا مصيرية

 مع البيانات و المعلومات غير المتاحة للعامة .
 و،(64)ستقصائية تتسلح بعدد من القواعد العلمية والمهارات العملية فالصحافة اإل    

 رسالة سامية مؤداها حراسة قيم المجتمع و رعاية مصالحه وهي قبل كل ذلك تحمل 
ال يتأتى ذلك إال عبر الحصول على بيانات مكتملة ، و اإلسهام في كشف مواطن الخلل

 .(65)حقائق مؤكدة و
 :ستقصائيةاالاألسس الصحيحة للصحافة *
 المشكلة وتوثيق المستور كشف في المقام األول على ستقصائيةاالتقوم الصحافة -    

و  ،الشفافية العدالة وتحقيق ) قصد دون أو بقصد ( المتسببة الجهات اإلنتباه إلىللفت 
 الرابعة. السلطة أعمدة من بعض وهي :المساءلة

الحقائق بإتباع أسلوب منهجي و موضوعي  توثيق المعلومات وكذلك تعتمد على -   
 (66).إحداث تغيير للمنفعة العامة ور المستو  بهدف كشف

  .الحقيقة على العثور إّنهتفترض حقيقة ما  إثبات مجرد من أكثر شيء عن البحث-    
 تعتبر خطوة أولى لبناء يالت و ،الفرضيَّة أسلوب على قائم ستقصائياألسلوب اإل-    
الصحفي إلى سرد القصة  من خاللها يرمي ،منظمة التحقيق الصحفي بطريقة سليمة و    

 و يتوقع المتلقين أن تحتوي على قدر من العمق و ،الناس يرويهاليس كما  كما هي و
 (67)المصداقية الدقة و

                                       
 الثاني . الجزء األول و يف يالثان الجزء:الثاني الفصل  فيالتفصيل بسوف نتطرق إلى هذه العناصر  -64

 . 15/10/2015 ،دنيا الوطن ،خفايا األمور يعمق الحقيقة تكمن ف ،د زهير عابد-65
 ،على درب الحقيقة: دليل أريج الصحافة االستقصائية العربية ،مقومات الثقافة القانونية لإلعالميين قطيشات محمد،-66

 .156ص  ،2009 ،عمان ،دائرة المكتبة الوطنية ،بدون طبعة
 . بتصرف129ص   ،2012 ،عمان ،دار البداية ،1ط  ،الصحفيالتحقيق  ،محمود عبير أسعد-67     



 

 

 أنه هناك أربعة ستقصائيةاالمجال الصحافة  ييرى البعض من المتخصصين ف-    
 :(68) فاعال   األسلوب يصبح كي عتماد عليهااإل عليك أسس

 .خاّلقا   كن-1
 أسهل كان كلما ،مفترضة حقيقة تحديد في دقة أكثر كنت فكلما جدا : ُمَحدَّدا   كن-2
 .منها التحقق لك
 .خبرتك استخدم -3
 هي:و  أشياء ثالثة بالموضوعية نعني و موضوعيا : ُكنْ -4
 يراد إثباتها. يقبول واقع الحقائق الت-  
    الحقائق والتعامل بها إتجاه ،الموضوعية  الحقائق استخداماإلصالح بمعنى -  

 الهدف. ذلك إلنجاز
 األمر و ذلك ب: ستدعىإقبول الحقائق كما هي وطرح فرضيات جديدة إن -  
 حقائق( .  مؤشرات) ببضعة البدء-أ   
 .فرضّيات نعرفها ال التي الحقائق جعل -ب   
 .علنية مصادر من الفرضيات تأكيد إلى يالسع -ج   

 إكمال المعلومات التي عثرنا عليها من مصادر علنية بإستحواذ أشخاص. -د    
بناء ما يمكن استخالصه من النقاط السابقة على الصحفي الجزائري التركيز من 

من استخدام مهاراته  هاألسس الصحيحة للصحافة االستقصائية، باإلضافة إلى تمكن
ويكون ذلك حسب  تطويرها، فافية والمعلومة الهامة والضرورية ولترسيخ روح الش بثل

 رأي الباحثة عن طريق:
 تمييز أوجه االختالف بين التقارير االستقصائية وأنواع الصحافة األخرى-1
 .القدرة على استنباط وتطوير األفكار إلى قصص وتقارير استقصائية-2

                                       
 .443ص  ،1956 ،القاهرة، العربيدار الفكر  ،4ط  ،الصحفيالمدخل في فن التحرير  ،اللطيفحمزة عبد -68

 



 

 

 .القدرة على إيجاد وبناء الفرضيات االستقصائية-3
 .الموضوعات, الوثائق واإلحصائياتمعرفة طرق البحث عن -4
 .جهات المسئولة بالموافقة على مشروعك االستقصائي وتبنيهالالقدرة على إقناع -5
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 (: شروط العمل االستقصائي2شكل )
 
و  للكتابة المنهجية العملية من جزء   هو ستقصائي عمل منظم ووبالتالي: العمل اإل    

ذلك ي نظم ثم يبحث  من بدال   ،ثمَّ الكتابة ثمَّ بالتنظيم بالبحث يقوم ال فالصحفي ،النشر
 لعمليَّة الكتابة. األرضية ُيَجهِّزُ  التنظيم هذا و
 
 
 
 

استنتاج السر 
 بصورة  أدق

الفرضية: السر هو 
هذا الوقت فعل  يف

هذا الشخص هذا 
 الشيء

تأكيد الفرضية من 
 مصادر بشرية

 حقائق أولية



 

 

 *معايير الصحافة االستقصائية:
 و ،المعلومات توثيق على القائمة الصحافة هي االستقصائية الصحافة أن بما    
 تغيير إحداث ور المستو  كشف بهدف وموضوعي منهجي أسلوب بإتباع لحقائقا

فهناك بعض المعايير المهمة في نشر  التجاوزات، و األخطاء وكشف، العامة للمنفعة
                                                  :69المختلفة اإلعالموسائل  يبها ف اإللتزامالمعلومات ال بد من 

 .الرد بحق لتزاماإل و نشرها في الدقة ومراعاة المعلومات توثيق-1
 .فيها مبالغ أو مبهمة أخبار نشر عدم2-
 .للمواطنين الخاصة الحياة حترامإ3-
 .الطائفية و العنصرية إثارة عدم و والعقائد األديان حترامإ4-
 .مبتذلة ألفاظ استخدام أو فاضحة صور نشر عدم5-
 .طفال عليه المجني يكون عندما خاصة عام بشكل الجريمة نشر أدبيات مراعاة6-
 .الخبر عن الرأي فصل7-
 .منها جزءا يملك قد واحد كل لكن أحد يحتكرها ال الحقيقة8-
 .والنزاهة والموضوعية الدقة9-

 .الرد حق10-
 .المعلومات مصادر سرية على الحفاظ-11
 الثالثة: التحرير  ر معايي*
 يجب اإللتزام بها وهي: أساسية معاييروهي  تتعلق بالقصة المحررة، المعايير هذه    
 جميع ُحلَّت هل معا ؟ كلها التفاصيل تنسجم هل أي ُمتماسكة؟القصة  هل-1

 البرهان؟ في برزت التي التناقضات
 و القصة؟ في برزت التي األسئلة جميع عن اإلجابة تمت هل ؟ كاملة القصة هل-2

                                       
، ندوة لفرع بغداد لنقابة صحفيي كردستان رابط الموضوع: دورها في مكافحة الفساد الصحافة االستقصائية و شفق نيوز،-69

http://arabic.shafaaq.com/reports-investigations/110  

http://arabic.shafaaq.com/reports-investigations/110
http://arabic.shafaaq.com/reports-investigations/110


 

 

 مناسبة؟ بها تستشهد حقيقة كل مصادر هل
 .ُمشاهدك تفقد فسوف ،نفسها على نثنتإ أوها أبطأت إذا القصة تتحرك هل-3

 باحثا   القصة تتفحص أن هير، المعايي بهذه لتزاماإل تمَّ  إن لترى طريقة أفضلتعتبر 
ألن  كصحفي عنه تتحدث عّما المشاهد يتساءل حين أي ،غموض لحظات عن
 (70): التالية األسباب هي وعالجاتها الشائعة السرد عملية لغموض ؤديت سباباألأكثر 

 أن إلى بحاجة المقطعفهذا  تقنية رطانة ستخدامإب داخلي: منظور من مكتوب   المقطع  
 .تقنيَّة   أقلَّ  وحيويَّة   أكثرَ  يكون
َمل    .القصيرة احذر كثرة الجمل لكن ِقطع إلى الطويلة الُجمل ُقْص  :جدا   طويلة   الج 
 الفقرة. تتغير أن يجب فكرة   أو مكان   أو شخص   يتغير حين جدا: طويلة الفقرات
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 :ستقصائيةاالالتنظيمي للصحافة  طار القانوني واإل
 تمهيد:  
إلى يومنا هذا ببروز عدة  1979تميزت األوضاع اإلعالمية في الجزائر منذ فترة      

تجربة الصحافة الجزائرية تجربة  اعتبرتعدد من القرارات التي  تخاذو إ ،أحداث
الصحافة الجزائرية حيث انتقلت  ،إعالمية متميزة مقارنة بنظيراتها في المنطقة العربية

وبطريقة غير متوقعة من صحافة ثورية أو شبه رسمية إلى صحافة متعددة من حيث 
 الملكية ومن حيث التوجهات السياسية واإليديولوجية.

تعتبر حديثة  يوالت في الجزائر إلى تجربة القنوات الخاصة إلشارةهنا يجدر بنا ا    
مع ذلك تمكنت هذه القنوات من خلق حركية لم يعرفها زمن التلفزيون الرسمي ، و جدا

 و ،الوحيد بالرغم من أن األمور لم تضبط بما فيه الكفاية فيما يسمى بالقنوات الخاصة
ذلك يعترف الكثيرون بأن هذه مع و  ،حترافاإلقلة و  رتجاليةاإلأن هناك نوعا من 

القضايا و تغيير طريقة التعاطي مع األخبار ة بدأت بالفعل في تغيير المشهد و التجرب
 المعارضة. و  كما تغيرت طريقة التعامل مع السلطة ،الوطنية
تطرق إلى مواضيع كانت من و ، البعض من هذه القنوات تجرأ و كّسر الطابوهات     

القنوات في تنويع المادة اإلعالمية التي تعرضها على  كما نجحت هذه، الممنوعات
هذه  لوحيد هو غياب اإلطار التنظيمي والقانوني الذي ِيؤطرالمشكل ا ،األسر الجزائرية

 .التي أعتبرها شخصيا واعدةالتجربة و 
و  ،يعتبر القانون األساسي للصحفيين أحد أهم الحريات العامة في إطار الصحافة     

يمكن اإلدراك بسهولة أن أغلب المواثيق الدولية قامت بإضفاء قانون أساسي خاص 
ذلك من منطلق أن العمل و  ،71بمهنة الصحفي يجعله يتميز عن القانون العام للعمل

غير  المعلومات ليساهم بصورة مباشرة أونشاط يقوم على نشر األخبار و "الصحفي هو

                                       
 .18ص  ،التطبيق وحرية اإلعالم بين النظرية  ،زيدفاروق محمد أبو  -71



 

 

نشاط فكري له دورا فعاال في إحداث أنه  كما العام،في صناعة وتكوين الرأي  مباشرة
 .72ككل"التغيرات المختلفة في البناء االجتماعي 

أدوارها المختلفة البد من وضع وتهيئة قانون  لهذا فمن الطبيعي وحتى تؤدي الصحافة 
قانون للصحفي بوجه خاص يحدد و يؤطر ممارسته الصحفية في و ، للمهنة الصحفية

 محددة . جتماعيةإيجيات ستراتإظل أهداف 
على أتم ستقصائي وظيفته ميدانيا وبصفة عامة لكي يمارس الصحفي خاصة اإل    

ويغطي مختلف الواجهات المتعلقة بالسياسة اإلعالمية سواء كان ذلك في  ،وجه
الجزائر أو في العالم ككل يجب أن يقترن بحرية إعالمية تعطي معنى لممارسة المهنة 

تدفعه إلى ممارسة عمله في اإلطار المسموح  أوالصحفي، ستقصائيلدى اإلعالمي اإل
بهذا يستطيع أن يدافع عن حريته ويعطي لها معنى أوضح على األرضية و  ،به

 .الميدانية
سات اإلعالمية بما فيها هذا الجزء سنتناول اإلطار القانوني والتنظيمي للمؤس يف     

كذلك سنتطرق إلى األخالق  ،االستقصائيالقواعد األساسية لممارسة العمل  و المبادئ
 الجزائر.ي المهنية لهذا النوع من الصحافة ف

وضع  التحديات المطروحة في هذا المجالألنه يعتبر من بين نستعرض هذا الجزء     
ويمكن  ،إطار قانوني مالئم للصحفي يكرس ضمانات الحرية في إطار من المسؤولية

من اعتماد سياسة طموحة تعزز تنافسية الجزائر في المجال سواء على المستوى 
 .اإلقليمي أو العالمي

 

 

 

                                       
72-Philipe Gaillard, techniques du journalisme ,PUF, 1992. 



 

 

  :ستقصائيةاالالمبادئ العامة للصحافة -1
 :73هي ستقصائية والمبادئ العامة التي تنهض بها الصحافة اإل  
 التي تؤثر على المصلحة العامة. البحث في عمق المسائل الخطيرة و-
الكشف عن بعض الحقائق  و هي التي تأخذ على عاتقها البحث المؤسسة الصحفية-

 والتي يعتقد أن هناك أناس ال يريدون الكشف عنها. ،السرية أو المخفية
والتأكد من  ،حتاج للتخطيط والبحث والتنقيب في المعلوماتي ستقصائيالعمل اإل-

 صحتها عن طريق المصادر المختلفة.
 ستجواب مع المصادر المختلفة.ت للبحث واإلستخدام المهاراإ-
 ثقة الجمهور. اإلبتعاد عن المصالح الخاصة من أجل جذب-
ستقصائية آلية معينة في نشر معلوماتها وتوضيحها عادة ما يكون للصحافة اإل-

 .للجمهور
 :74هناك بعض القواعد الخاصة بالصحفي نفسه و     

 عتراف حتى بأخطائه.مستعدا لإل وأن يكون كفؤا و بالتالي واثقا من نفسه -
 الثقافية. السياسية و ،قتصاديةأن يكون مستقال حيال القوى اإل-
 المثير والسطحي. أن ال يقتصر عمله على البديهي و-
 اليمينيين( اليساريين و ،جميع )األغنياء والفقراء منهمالأن يخدم -
 أن يعمل على تحسين المجتمع المحيط به.-

 ستقصائية:اإل*أدوار الصحافة 
 ستقصائية ما يلي:األدوار التي تقوم بها الصحافة اإلمن بين و     
 اإلصالح السياسي. المطالبة بالتغييرات السياسية و-1
 المساءلة القانونية في الوظيفة العمومية. تشجيع الشفافية و-2

                                       

 .مرجع سبق ذكره ،االستقصائيةالصحافة  ،حشيشأبو -73     
 .57ص  ،2008 ،ترجمة رباب العابد ،أدبيات اإلعالم )ديونتولوجيا اإلعالم( ،برتراند كلود جان-74



 

 

 المجتمع.زيادة مصداقية وسائل اإلعالم لدى المجتمع لعرضها الظلم الواقع على -3
 تعزز من دور وسائل اإلعالم كوكيل عن المجتمع.-4
 المنافسة بين وسائل اإلعالم. تزيد-5
زيادة في المبيعات واألرباح لوسائل اإلعالم التي تنتهج هذا النهج نتيجة إقبال -6

 المعلنين.
والبحث عن الحقائق  ،ستكشاف مختلف المناطقإتوسيع نطاق حرية الصحافة ب-7

 فيها.
 وزيادة ثقة الجمهور بوسائل اإلعالم. ه،مواهبوصقل ي ين مهارات الصحفتحس-8
 قتصادية في المجتمع عن طريق الرقابة على األموال العامة. عزيز التنمية اإلت-9
 :ستقصائيةاالخطوات الصحافة  قواعد و-2
القصص  واألكاذيب و ،من خبر حقيقي بعيدا  عن الخداع نطالقواالنتقاء األخبار إ-

 المزعومة.
لتقاط كل عيناه وأذناه مفتوحتين دوما  إل أن تكون ستقصائيااليتعين على الصحفي -   

ال يدع أي قصة و  عليه أن يستمع لكل ما يدور حولهويجب  ،كل معلومة و، خبر
 تفلت منه.

 صحتها.ستقصاء والتأكد من جمع الحقائق المخفية ذات الصلة بموضوع اإل-  
 التأكد من أنها تشكل معا  أمرا  ذا قيمة ومعنى. و ،ببعضربط الحقائق بعضها -  
 ويجب على الصحفي ،ضرورة التحقق من الوقائع والمعلومات والتأكد من صحتها-  

  لذلك ،غير متوقع ستقصائيةاالأن يعلم أن تلقي المساعدة في الصحافة  ستقصائياال
 إال بعد التأكد جيدا  من صحتها ودقتها. ستخدام أية واقعةإبتعاد عن إليجب ا

عتماد على أدلة متعددة وملموسة في ذات الوقت اإل ستقصائيااليتعين على الصحفي -   
  وأبل يجب جمع األدلة التي تدعم هذه الحقائق  ،يقتصر على جمع الحقائق أال و
 تؤكدها.    



 

 

 ممكنا .يجب الحفاظ على سرية المصادر وحمايتها ما دام ذلك -   
حيث إن كثيرين  ،صامتا  إذا ما تلقى تهديدا   ستقصائياالال يجب أن يقف الصحفي -   

عن  ستقصائياالسيسعون لوقف الصحفي  ستقصائيةاالبتقييد الصحافة  من المعنيين 
  من الضروري إبالغ المؤسسة في هذا الصدد تهديدات عدة و وقد يتلقى ،إنجاز مهمته

ستفادة عدا عن إمكانية اإل ،وتقاسم عبء القلق معها حيث سيشكل ذلك حماية إضافية
 من الشاهد على التهديدات في القصة عند إنجازها.

لرجال الشرطة ال يمكن   في إطار القانون وخالفا   ستقصائيةاالالصحافة  تعمل-
ال  و ،علمهمأن يستمع لمكالمات اآلخرين أو أن يسجلها دون  ستقصائياإل للصحفي

يجب أن يعمل الصحفي و  ،رغبتهمموافقة مالكيها أو ضد  دون يمكنه دخول مباني
ستخدام األساليب غير األخالقية إعن  يبتعد وأن ،ستقصائي في حدود القانوناإل

 للحصول على معلومات.

في وقد توسع كلود جان برتراند  ،ستقصائيةثمة تصنيفات عديدة لقواعد الصحافة اإل         
 :75نوعا من القواعد و ذلك كاألتي 23إذ أبرز ست زمر رئيسية تتضمن  ،تصنيفها

 قواعد حسب طبيعة القواعد وهي: -1   
 جدلية.وقواعد  إستثناءات،قواعد ذات  ،قواعد عامة    
 قواعد حسب الوسائل اإلعالمية وهي: -   2
عطاء صورة عن العالم      الترفيه....الخ و تفاعل الثقافة و ،مراقبة األجواء وا 
 قواعد حسب محتوى القواعد وهي:- 3  
 قواعد تتعلق و  ،أخرى خاصة ببعض البلدان قواعد خاصة ببعض وسائل اإلعالم و    

 بقطاع إخبارى.....
 ألرباب العمل. قواعد للصحفيين فقط و هي:د حسب المهنيين )أرباب العمل( و قواع-    4
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 ودل تجاه األفراد المثيرين للجوا   ،تجاه مصادرهإهي: قواعد قواعد حسب المسؤولية و -5    
 المنتفعين من الوسائل اإلعالمية. تجاهإ
وما  ،نشره ،نتقاءاإل قواعد حسب مرحلة العمليات وهي: الحصول على الخبر و-6    

 بعد نشره.
 العمل إستخالص أن هذه القواعد ومما سبق من إشارات للقواعد األخالقية يمكن       

 :76المعارف للصحفيين نذكر منها المهارات و بها ال بد له من توفر بعض الشروط و
التدريب العملي من خالل ورشات عمل مختلفة توفر للصحفيين بعض مهارات -1  

 االتصال ومهارات فنية أخرى.

أو من  ،إما من الدراسة الجامعية ل عليهاقدر كاف من المعارف النظرية المتحص-2   
 تخصصية. ثمة معارف عامة و و ،الممارسة والخبرة الطويلة

 أولها القدرة على الحصول على المعلومات و تدريب على الفنون الصحفية وال-3   
 ستفادة منها.تصنيفها بحيث يسهل اإل البيانات و

الصحافة هي أكثرها فإن  ،إن كانت مثل هذه الشروط مطلوبة في مختلف المهن و      
 ،جتماعيةإويترتب على ذلك شروط أخرى  ،أهدافها السامية بالمهنة و طلبا لإليمانت

 العقبات األخرى. و أي نوع من الضغوطات و.......  نفسية
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  :ستقصائية*خطوات الصحافة اال

 و ،التنقيب وأن يتتبع آلية معينة في البحث  ستقصائيااليجب على الصحفي        
 ستقصائياوهو تحقيق  ،الخطوات للوصول إلى هدفه األسئلة ون م هي عبارة عن عدد

 . ناجح
 وهي ،العلميشبيهة بطريقة إعداد البحث ستقصائي تعد مراحل إعداد التحقيق اال و      
 :77هي مراحل أساسية ومن تتكون     
  الموضوع الرئيسي ومعرفة الهدف منه.التركيز على -1   
 التنقيب. منها في عملية البحث و نطالقاإل وضع فرضيات معينة و-2    
 النظر ومعرفة القيم األساسية.-3   
 األدلة التي تختبر صحة الفرضيات.الحصول على -4   
 ستقصاء.الطرق أو اآللية التي سوف يستخدمها الصحفي في اإلإختيار -5   
 .تحليلها األدلة و دراسة-6   
 التعامل معها. و لقضيةالعقبات التي تحول دون نشر ا معرفة-7   
 الطريقة المثلى إليصال هذه المعلومات إلى الجمهور. إختيار-8   
، للسير عليها إذا أراد أن ينجح في بحثه خطوات للصحفيوهناك من وضع       

 78وهي:
  وكيفية العمل من خاللها. ستقصائيةااللدراية الكاملة بالصحافة ا :األولىالخطوة     

      دعم لعدم البدء استغالل ما توفره المؤسسة الصحفية من إمكانيات و :الثانيةالخطوة     
 من الصفر.     
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  بناء قاعدة واسعة من المصادر. :الثالثةالخطوة      
 الثقافة الخاصة بموضوع التحقيق إلى جانب الثقافة العامة للصحفي. :الخطوة الرابعة  
 الوثائق، فهناك دائما الكثير مما يمكن الوصول إليه.البحث عن  :الخطوة الخامسة  
 المالحظة. الخروج من المكتب و : تقمص دور المراقب والخطوة السادسة  
 إتخاذ القرارات. : القدرة على التقييم و التقدير والخطوة السابعة  
 دقتها. التأكد من صدقها و جمع المعلومات و التحقيق و الخطوة الثامنة:  
 تنظيمها. جدولتها و : ترتيب المواد التي تم جمعها ووة التاسعةالخط  
 مناسبة للجمهور. متسلسلة و النشر بطريقة جيدة و الخطوة العاشرة:  
 يتشارك الصحفي االستقصائي مع الباحث العلمي في بعض الخصائص دون أن  

 :79يعلم الصحفي بذلك مثل
 للمالحظة للتأكد منه.وهو يعني أن الصحفي يخضع أي شيء  :التشكيك   
الوثائق، بحيث  حيث أن الصحفي يوثق بحثه عن الحقيقة بالمعلومات و المطابقة:   

 إذا تتبع المحققون و العلماء الخطوات فإنهم يتوصلون إلى نفس النتائج.
ينظر الصحفي لألشياء من باب أنها حالة للدراسة يمكن مالحظتها  غريزة التفعيل :   

     و التحقيق منها.
مكانية  أي إمكانية التأكد من تحقق الحكم على موضوع الدراسة، التحقق:    وا 

 الوصول إلى أرقام نسبية.
والحلول  أي إختيار الصحفي ألبسط الطرق للوصول إلى الحقائق، البساطة:   

 للظواهر التي يناقشها.
 إتقانها:  عليه نعرض بعض المهارات التي يجب على رجل الصحافة االستقصائية  و   

 حفظ هذه السجالت في مكان آمن. تخزين وتسجيل التفاصيل ذات الصلة و
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   القدرة على تحديد النقاط الرئيسية في القصة. الدقة و-1
 التفكير الناقد. ستنباط المعلومات وإعلى ر يمتلك عقل متشكك وقاد-2  
ستخدام  عتماد قاعدة واسعة من المصادرإ-3     االنترنتالتكنولوجية و الوسائل وا 

 المعلومات   للحصول على
 الوثائق. الحس الصحفي الذي يستطيع معرفة أماكن تواجد المصادر و-4  
 القانون الخاص. خاصة قانون التشهير و معرفة القوانين التي تحكم عمله و-5  
 إتقان المحاسبة و مهارات أخرى مختلفة.-6  
 :االستقصائيللعمل  المهنيةخالقيات األ-3  

القيم  عندما نتكلم عن أخالقيات المهنة ال شك أننا نتكلم عن جملة من المبادئ و    
وتهدف هذه المبادئ إلى تكوين وتشكيل ذاتية المؤسسة  ،العمل ي تحكم طبيعةالت

 اإلعالمية.
  كبيرة وصل إلى درجة و، المجتمع يهذه األيام بمكانة هامة ف يفلقد حظي اإلعالم ف 
     خاصة فضائياتظل الوسائل المرئية من تلفزيون و  يالمكانة فو ، األهمية من 

 وصل إلى أدنى المستويات. خالقية والتجاوزات األ األمر الذي أدى إلى بعض
الجزائر  منها العربية وغالب الدول  يأخالقيات اإلعالم ف ترتبط فكرة مقومات و    

  لمتداولة فيها مع ما يتماشى مع مبادئ و أفكارالقوانين الشرعية ا ، واألعرافبالتقاليد و 
 .ضبط قيود عامة لإلعالم المرئي وذلك في محاولة لتكوين و، المجتمع  
 ي يخضالمبادئ المجردة التمعياري يتناول مجموعة القواعد و  فعلم األخالق هو علم "  
  .80"يحتكم إليها في تقييم سلوكه في تصرفاته ون نسالها اإل 
بجرائم  مسئولين ربط على تضاهى ال قدرة تملك ستقصائيةاال الصحافة أن يبدو 

دوما تصرفات  هناك نأب الناس لدى خاطئا حساساإ يضاأ تخلق قد لكنها، معينة
 خاطئة إنها سالح ذو حدين.
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 لكنه و ،مفترضة جرائم لىإ الناس انتباه يوجه الخاطئة التصرفات حول التقارير فنشر  
  لىإ اللجوء دون المعنيين مسؤولية حول متسرعة حكامأ صدور لىإ يضاأ يقود قد  

 .81القانونية حكاماأل إصدار و التحقيقات إلجراء دستوريا نشئتأمؤسسات 
المؤسسات  نشر يؤدي نأ فيمكن ،للغاية مهمة خالقيةاأل المسؤولية تكون وهنا

 و فراداأل لسمعة مدمرة نتائج لىإ دامغة دلةأب مدعومة غير تهاماتإل اإلعالمية
 .مؤسساتال

 خبراء بين دارت التي المناقشات معظم نأ":82وايزبور يقول اإلطار هذا وفي   
 على تركزت، ستقصائيةاإل الصحافة خالقياتأ حول خيرةاأل السنوات في اإلعالم
 يعتبر هل الخاطئة؟ التصرفات عن للكشف صالح سلوبأ يأ هناك هل يأ "،المنهجية
 تبرير يمكن هل الحقيقة؟ قول لىإ الصحفيون يهدف عندما شرعيا الخداع لىإ اللجوء
 المعلومات على الحصول وصعوبات العمل ظروف كانت إذا معين سلوبأ لىإ اللجوء

إلى  الوصول جلأ من مزيفة هويات ستعمالإ للصحفيين يجوز هل ذلك؟ تستدعي
 مهم كعامل المعلومات على الحصول ساليبأ النقطة هذه لىإ بالنسبة وتبرز، تمعلوما
 يأ قبول في الصحفيين من رغبة قلأ يبدو الجمهور نأ "وهو ،عتباراإل في خذهأ يجب
  .83"الخاطئة التصرفات عن للكشف كان سلوك
 لىإ الريبة بعين ينظرون الناس نأ المجتمع داخل الرأي استطالعات أظهرت فقد

 ذلك ويظهر ،لهم خباريةإ قضية أية هميةأ كانت مهما الخصوصية انتهاك عمليات
 ا.له درجة دنىأ لىإ الصحافة مصداقية تهبط حين عديدة دول في كبير بوضوح

 علىالحصول  ساليبأ على ستقصائيةاإل الصحافة في خالقيةاأل القضايا وال تقتصر 
أخالقية  قضية يضاأ يشكل " Alasdair sutherland"يقول كما فالفساد المعلومات
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 قبول بين تتراوح الممارسات من متنوعة شكاالأ ويشمل ،الصحافة في خرىأ مهمة
 لمصادر مواالأ دفعهم وأ ،معينة تقارير نشر عن متناعهمإ وأ للرشاوى الصحفيين
 جميع في منتشرة الصحافة في خالقيةاأل رغي القضايا هذه نأ إلى يشير و ،المعلومات

  .84"العالم نحاءأ
 هذه ضد بمناعة تتمتع العالم في منطقة وجود عدم لىإ الميدانية الدراسة تؤكد كما

 اإلعالم. وسائل في الفاسدة الممارسات
 لزامبإ عالماإل وسائل مجموعات بعض بدأت الفاسدة النشاطات هذه مثل لمكافحةو 

 من مجموعة تتوافر عامة بصورة العربية الدول ففي، أخالقية بمعايير الصحفيين
 .الشامل بمفهومه الصحافة من النوع هذا ظهور تمنع العوامل

  :في العوامل هذه تتمثل و
 النخبة لفساد خاصة للفساد يتعرض جاد صحفي عمل يأ ترهب التي النشر قوانين
 .المجتمع داخل ضغط جماعات تمثل التي
 قبل من الدور هذا بمثل للقيام تحريرية سياسات لىإ المؤسسات اإلعالمية فتقارإو 

 نظمةاأل تجاوب وعدم ،ستقصاءإلا بحمالت للقيام العالية الكفاءة تمتلك صحفية كوادر
 الفساد حمالت و وقائع عن المؤسسات اإلعالمية تتناوله ما مع كبير بشكل السياسية

 عن لتخليهم وأ الفساد لرموز حقيقية لمحاكمات بالفعل الحمالت تؤدي ال فغالبا  
 بحفظ الحمالت هذه تنتهي الغالب وفيت، الشبها حولهم تحوم نأ بعد مناصبهم
 يمكن ذلك ستثناءإب و، ذلك في مصلحة السياسي للنظام يكن لم إذا خاصة قضاياها

 موضوعات بأنها ستقصائيةإ شكالأ منالجزائرية  الصحافة في يطرح ما على نطلق نأ
  و الشكل حيث من سواء المفهوم هذا لىإ بعد تصل لم ستقصائيةاإل بالصحافة شبيهة

 .المضمون 
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 الصحافة من النوع هذا تطور مدى كبير بشكل حددت   التي هي بالنظام الصحافة فعالقة
 هذه نأ الإ ،الغربية االستقصائية بالصحافة شبيهة ستقصائيةألشكال ا نماذج وهناك

المدير العام أو بحذف جزء منها قبل  قبل من النشر بحظر انتهت ما غالبا التحقيقات
  نشرها.

 تحققهي  و ،اإلعالمهناك معايير معينة أصبحت مقبولة بوجه عام من كافة وسائل 
 :هي رئيسية أسس ثالثة عبر بدورها اإلعالم وسائل بقيام المجتمع مصلحة

 .لإلعالميين جيدة مهنية-1
 ،واجباته و حقوقه اإلعالمي فيها يعرف اإلعالمية الحريات تضمن تشريعية بيئة2-

 .عليه المعاقب و المباح
 .المهنة بأخالقيات تزاملاإل3-
 ةالمعرف في المواطن لحق انتهاكا يشكل األسس هذه من أكثر أو واحد في خلل أي إن
 .العامة المصلحة على كحارس الرقابة في الرابعة السلطة دور على يؤثر و

 واضعو يعتقد و، أخرى ةمهن أي شأن شأنها المهن حماية في مهما دورا المواثيق تلعب
 مصداقية فستزداد وطبقتها المبادئ هذه اإلعالم وسائل تبنت إذا أنه األخالقيات هذه

 .85إعالناتها و واشتراكاتها مبيعاتها زيادة النهاية في يعني بما الجمهور ثقة، الصحافة
 جتماعيةاإل المسؤولية ضمن تقع شرفال مواثيق بين مشتركة قواسم هناك     

 :86هي كالتالي اإلعالمي واالستقصائي  للصحفي
 .منها جزءا يمتلك قد واحد كل لكن أحد يحتكرها ال الحقيقة  :الحقيقة-1

 .النزاهة و الموضوعية و الدقة2-
 .الرأي عن الخبر فصل3-
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 الصحافة وعلى ،األقليةو  المعارضة و الحكومة رأي وهو: اآلخر الرأي حترامإ4-
 .لألفكار حر سوق إليجاد اآلراء تعددية ضمان

 .شخصية مصالح عن البحث أو تقبل و الهدايا تحتها يقع و :المصالح تضارب5-
 ايجابيات يف المبالغة (اإلعالنات تأثير عن التحرير فصل يجب :اإلعالنات6-

 .)اإلعالنية للمصالح مراعاة الحقيقة نشر عدم أو سلبياتها تقليل و المعلنة الشركات
 .المعلومات مصادر سرية على الحفاظ7-
 .الرد حق8-

 بعض في إدانته إلى يؤدي قد حترامهاإ و المهنة بأخالقيات الصحفي لتزامإ عدم إن 
 .ضده قضية رفع تم إذا القضايا

 :تشمل و على الصحفي ملزمة أخالقياتها و الصحافة مهنة دابأ*
 .الخاصة حياتهم بحرمة المس وعدم حقوقهم وحفظ ،لآلخرين العامة الحريات احترام-أ

 .السواء على والمواطن للصحافة حقا طالعواإل التعبير الرأي و الفكر حرية عتبارإ-ب
 .الصحفية المادة عرض في النزاهة و الموضوعية و التوازن-ج
 بين الفرقة إثارة إلى يدعو أو العنف يثير أن شأنه من ما كل نشر عن متناعاإل-د

 .األشكال من شكل بأي المواطنين
 النزاهة هو درجات بأقصى لتزاماإل فإن خاص بشكل ستقصائيةالا الصحافة يوف   
 أو بالفساد أناس تهامإ من التحقيقات هذه تتضمنه قد ما بسبب مهني واجب من أكثر
 .الذم أو اإلدارة سوء
 :يلي بما تتمثل ستقصائيةاال للصحافة المهنة أخالقيات حول مبادئ إضافة يمكنو    
 .تكذب ال1-
 ) مسؤول أو موظف مكتب من وثائق (تسرق ال2-
 
 



 

 

 (ذلك غير و تاجر أو موظف بأنك تدعي صحفي كأن أنك غير شخصية تنتحل ال3-
 وسيلة أي هناك تكن لم إذا أخير كحل ذلك المؤسسات بعض فيها تجيز حاالت هناك
 .المعلومات( على للحصول ضررا   أقل
 العموميين  الموظفين من خاصة المعلومات على الحصول لقاء أموال أية تدفع ال4-
 .القانون يرشوة ف ذلك يعتبر فقد
 حاالت في (اآلخرين مراسالت على تتجسس أو إذن بدون تسجل أو تصور ال5-

 بشرط إذن بدون التسجيل أو التصوير إلى ستقصائياإل الصحفي يضطر ربما خاصة
 .المعلومات على للحصول ضررا   األقل الطرق استنفاد

الضرر الذي قد َيلحق بالمواطنين نتيجة ما يرد في التقارير  اعتباريجب أيضا  -6
حيث تحتل الصدارة عادة المسائل المتعلقة بالخصوصية ألن صحافة ، الصحفية

تسير في أحيان كثيرة على الخط الرفيع الذي يفصل بين حق الخصوصية  ستقصاءاإل
 .وحق المعرفة للناس

تمرسا خاصا  لقضايا الفساد إعدادا  و النشطة تتطلب المعالجة الصحفية الجادة و-7
ذلك نظرا إلى تعقيد هذه القضايا  و، للمحررين الصحفيين الذين يوكل إليهم هذه المهام

والفترة الزمنية  ،اإلدارية والمالية المعقدة بطبيعتها من ناحية يغالبا بالنواح رتباطهاإل
فإذا لم  ،ا من ناحية أخرىتأخذها هذه القضايا حتى تكتمل أركانه يالطويلة نسبيا الت

مطلعا على هذه الجوانب ويتمتع بحاسة إخبارية متميزة تتيح له القدرة  ييكن الصحف
فإن قدرته على التعامل  ،وتقييمها والكشف عن مكانها وتتبعها، على تحديد المعلومة

 قضايا تحتاج تغطيتها إلى يفه ،مع هذه النوعية من القضايا سوف تصبح محدودة
 والتعامل بصفة عامة مع الحدث بعقلية، الحركة والقدرة على المناورة و المهارة

 .87صنع هذا الحدث وليس مجرد نقله يالمشاركة ف
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 أن دون صحفي سبق على تحصل أن في يكمن األكبر التحدي أن في هنا شك وال
 الحال بطبيعة ذلك ويتطلب، األخالق عن التخلي إلى أو القانون كسر إلى تضطر
 للمعلومة فيه لبس ال وتوثيقا   التحقيق لمعطيات متأنية وقراءة  ، حادة قانونية ثقافة

 .للكلمة دقيقة وصياغة
ي بحيث يأت، العملية اإلعالمية في مضمون يالنظام السياسنالحظ أن تحكم     

يحدد  يفهو الذ ،المضمون معبرا بشكل كبير عن آراء وتوجهات ومواقف هذا النظام
دارتها  يتعمل ف يويفرض اإليديولوجية الت ،نمط ملكية الوسائل وأساليب تنظيمها وا 

 ،المجتمع يتؤديها ف يكما يحدد الوظائف والمهام الت ،اإلعالميةإطارها الوسائل 
أيديولوجية  حتى يصبح بال هوية و يوينعكس هذا الوضع على الجهاز اإلعالم

ظل غياب الوالء  يوف، نتماءات الفكرية لكبار المسئولين فيهتنعدم اإل يوبالتال ،واضحة
: يبالتالالفردية و واإلحساس بالمصلحة العامة تسود المصلحة الشخصية و  ي،المهن

إطار المؤسسات  يبعقلية الموظفين خاصة ف يواإلعالم يممارسة العمل الصحف
 الرسمية.  اإلعالمية

جرائم البعض  رتكابإلوقد تستخدم كأداة  ،رىفنجدها تنتقد أحيانا وتؤيد أحيانا أخ    
آداب  من خالل إطالق إعالناتها بدون ضوابط أو محاذير معينة ألخالقيات و

دعم  يمن خالل عناصره التوجيهية ف يالسياس كما تلتزم توجهات النظام ،اإلعالن
وتحسين صورة  والمحافظة على االستقرار، والنظام، الواقع وعدم اإلخالل باألمن

 .88"ذلك كما يرى "ميشيل كونيل عام مشوه و يخلق رأ يوبالتال ودعم شرعيته، النظام
على  التأثير يمن ذلك أن الصحافة يمكن أن تلعب دورا مهما فو نستخلص     

  راء الناس ومراقبة آ يويمكن أن يؤثر تدفق المعلومات ف المطالبة بالتغيير المؤسسي،
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أن تصل  و، ائج يتطلب األمر استقالل وسائل اإلعالمأداء المسئولين ولتحقيق هذه النت
أن تتوافر لوسائل اإلعالم القدرة على  يبمعنى أنه ينبغوعية وأن تكون عالية الن، للناس

وسائل اإلعالم من قبل  يفالتحكم فأن تخضع للمساءلة، أن تعكس اآلراء المختلفة و 
أية مجموعة منفردة أو مركزة ألصحاب المصالح يمكن أن يعوق مقدرتها على تحسين 

خضاع الناس للمساءلة، نظام اإلدارة والفساد يحتاج إلى  ،وأن تكون قوة للتغيير وا 
 بحيث يؤدى إلى تحرير الصحافة من سيطرة السلطة، تطوير مفهوم حرية الصحافة

مجال الصحافة عن طريق  يلعمل على زيادة التعددية والتنوع فاو ، اتحتكار وسيطرة اإل
لزام ، تشجيع إنشاء وسائل إعالمية مستقلة وتشجيع ملكية الصحفيين أنفسهم وا 

والكشف عن كل ، سياستها وارتباطاتها التجارية بالكشف عن اإلعالميةالمؤسسات 
 اء الوسيلة اإلعالمية.ال يستطيع الجمهور على أساسها تقييم أد يالمعلومات الت

سواء من المجتمع هو تكوين صورة إيجابية  ستقصائيةاإلإن الهدف من الصحافة     
أي أن تكون الصحافة هي مؤسسة  ،تجاه المجتمعاتجاه الصحافة أو من الصحفيين ا

تكون العنصر الفعال  و، تكوين لحلقات عمل مجتمعية مدنية في الممارسة الديمقراطية
لذلك على الصحفيين بذل ، نعزالاإل ابيات ألفراد المجتمع ال اليأس واإليجفي رسم 

أن يحطموا  و ،اعل إيجابيا مع المجتمعجهد حقيقي للوصول إلى أخبار معمقة تتف
أن يبدعوا بأنواع عديدة من  و ،بعض المعتقدات القديمة التي ترجع بالمجتمع للوراء

 .89أفكار جديدة وظائف و ،ديدةصفحات ج ،الكشوفات في مكاتبهم اإلخبارية
 نهاأكما ، اإلعالمستقصائية تمتلك الحلول لجميع مشاكل وسائل الصحافة اإلف    

 لىإراغبة في رسم المواقف المحددة  إحدى مظاهر الخروج من صحافة ناقلة للخبر و
 .اختالف في الرأي بشكل ديمقراطي تبادل و الناتج عن نقاش و ،صحافة الرأي العام

 
                                       

الرابط: مقال منشور على  ، 2009 ،الصحافة االستقصائية هي جوهر العمل الصحفي ،اإلعالميةالمفكرة -89
http://www.themedianote.com/news/374. 



 

 

  مالحظة:
( أن ما يميز القاعدة (Merril C Johnالعالقة بين المواثيق األخالقية والقوانين: يشير

الجبر ألنها و  ،األخالقية عن القاعدة القانونية هي مسألة عامة تكتسب صفة اإللزام
تفاق لذلك فإن الصحفيين يجدون صعوبات كبيرة في اإل، على إيقاع العقوبات يتنطو 

 .90كثير من المواقف مقارنة مع القوانين يأخالقية واضحة فعلى قواعد 
 ي:ستقصائاالللعمل  يالدليل القانون-4
 بشكل ستقصائياال و عام بشكل الصحافي على، المتاعب مهنة في الغوص قبل   

 رتكبإ لمن عذرا القانون جهل يعتبر ال" عامة كقاعدة قانونية بثقافة يتمتع أن خاص
 .العربية القانونية النصوص أغلب و العقوبات قانون بحسب "جرم أي
 ممارستها فيستطيع، بحقوقه تعرفه ألنها صحفي يأل مهمة القانونية الثقافة تبقي    
 تجاوز عدم تضمن و دقيقة أسئلة توجيه على تساعد كما خوف دون األقصى الحد إلى
 .اآلخرين حقوق على التعدي و حقه

 و تعتبر ،رأيهم إبداء على تساعدهم الصحفيين لحقوقهممعرفة  فإن أريج شبكة بحسب
 أنه كما ،ما وزارة دخول من منع أو ما تهامإل تعرض إذا النفس عن للدفاع وسيلة أول
 تنامي عند  خاصة كبيرة أو صغيرة كل حول قانونيين ستشارةإ ما بمكان الصعوبة من

 نظيراتها بخالف العربية اإلعالمية المؤسسات أغلب أن ذلك إلى أضف العمل ضغط
 ذكر من فال بد، اإلعالم شؤون في متخصص محام أي كادرها ضمن تفرغ الغربية ال

 :اإلعالم المرئي منها و اإلعالم وسائل في بها لتزاماإل يجب التي المعايير أهم
 .الرد بحق لتزاماإل و نشرها في الدقة مراعاة و المعلومات توثيق1-
 .فيها مبالغ أو مبهمة أخبار نشر عدم2-
 .للمواطنين الخاصة الحياة احترام3-
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 .الطائفية و العنصرية إثارة عدم و والعقائد األديان احترام4-
 .مبتذلة ألفاظ استخدام أو فاضحة صور نشر عدم5-
 .عام بشكل الجريمة نشر أدبيات مراعاة6-
 .الخبر عن الرأي فصل7-
 .منها جزءا يملك قد واحد كل لكن ،أحد يحتكرها ال الحقيقة8-
 .النزاهة و الموضوعية و الدقة9-

 .الرد حق10-
 .المعلومات مصادر سرية على الحفاظ-11
 على شرعي غير قبطر  الحصول عن متناعاإل الصحفي على يجب-12

 إذا خاصة القانون عليه يعاقب أمر هو مصادرها من المعلومات فسرقة ،91المعلومات
 على صنفت التي الوثائق أصل نشر بين التفريق يجب وهنا ،سرية مصنفة كانت
 صورة أو السرية الوثيقة أصل فنشر، الوثائق هذه مضمون نشر وبين سرية أنها أساس
 مع خاصة عليه معاقب غير أمر فإنه مضمونها نشر ولكن ،القانون عليه يعاقب عنها
 .معلوماته مصدر كتمان في للصحفي حق وجود
 إلى نتباهاإل يجب هنا و ة:الشخصي نتحالإ عن بتعاداإل الصحفي على يجب-13

 معاقب أمر هو موظف أو شرطي مثل رسمية صفة نتحالإف المنتحلة الشخصية طبيعة
 كان إذا إال مثال   مريض صفة نتحالإ على يعاقب ال الوقت بذات القانون لكن و ،عليه
 صفة نتحالإ مثل قانونا   عليه معاقبا المنتحلة الشخصية بموجب به يقوم الذي العمل
 .قانونا   عليه معاقب فالتسول، متسول

 إذنه على الحصول دون شخص أي تصوير عن االمتناع الصحفي على يجب-14
 الصحفي بحق اإلخالل عدم مع هذا، بالنشر إذنه على الحصول كذلك وبالتصوير، 
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 بمظهر الشخصيات تلك إظهار دون العامة األحداث أو العامة الشخصيات بتصوير
 .كرامتها و وسمعتها احترامها من يحط
 القانون أن ىعل الصحيحة والمعلومات الحقيقة تحري دوما الصحفي على يجب-15
 وراء السعي في نية بحسن الصحفي يبذله الذي الجهد مقدار إلى أيضا   رينظ

 ،المعلومات على والتدقيق الحرص  العناية بذل الصحفي على يجب إذالمعلومات، 
 نظره خالل ستظهارهاإل القضاء يسعى التي 92النية حسن معايير أهم أحد األمر وهذا
 .عليه معروضة إعالمية قضية ألي
 جريمة فالرشوة ،نوعها أو مصدرها كان مهما رشاوى أي قبول عدم الصحفي على-16

 .مرتٍشيا أم راٍشيا الصحفي كون النظر بغض القانون عليها يعاقب
التي قد تنشأ عند نشر  المشاكل القانونيةإدراك ستقصائي يجب على الصحفي اإل-17

  الوسائل التقنية الجديدة مفيدة جدا  في عمليات البحث عنف ،الُمّضرة المعلومات
 معين  إعداد لتقريرعلى المصاعب التي قد يوّلدها أي  الصحفيينوفي تعويد ، الحقائق

 بمرور الوقت أصبحت و، االنترنتالمعلومات على  ستثنائية منإبواسطة توفر كميات 
 .93ودقة كبيرة في هذا المجال  مساعدة تقنية إعداد التقارير بواسطة الكمبيوتر تؤمن

ومن الضروري توفر إمكانية اإلطالع على الملفات الحكومية إضافة إلى القوانين -18
بحيث ال تجري جلسات الحكم إاّل على شكل  ،العامالتي تكفل شفافية الممارسة للشأن 

 هما أمران أساسيان لعمل الصحفي في مجال تقّصي الحقائق. و نقاش مفتوح
 ر تمتنع مؤسسات األخبا التشهيرعندما يلوح في أخطار الرقابة المسبقة أو قوانين *

ن أحتمال تعرضها لدعاوى قضائية مكلفة بل إبسبب  ،عن بحث مواضيع مثيرة للجدل
 دون بوز"ستقصائي قد يدفع حياته ثمنا لعمله كما حصل مع الصحفي الصحفي اإل
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فقتل إثره في  ،كتب في صحيفة في والية أريزونا تحقيقا  عن المافيا إذ 1976عام 
على ، تقوم بها المافيا هناككانت انفجار في سيارته في سياق الجرائم المنظمة التي 

عددا  كبيرا  من  جندت ستقصائيين ورين اإلأثر تلك الحادثة تحركت جمعية المحر 
 الصحفيين لمتابعة التحقيق الذي بدأه دون بولز.

صحفيا  في الواليات المتحدة األميركية الرد على هذه الجريمة عبر  50وقد قرر     
، ستقصائية تكشف جرائم المافيا وأسماء رجاالتهاإوكتابة تحقيقات ، الذهاب إلى أريزونا
ما أرغم  ،أشهر من العمل المتواصل 6في صحف أميركا بعد  ونشرت األعمال

ذ ذاك نوم، إلقاء القبض على المجرمين وسوقهم إلى المحاكمة المحاكم على التحرك و
 .94لم يقتل أي صحفي في الواليات المتحدة األميركية

 اإلطار القانوني الجزائري من عدة نواحي: 
 من الناحية القانونية: 

 تركز ستقصائيةاال فالصحافة ،قانونية زاوية من جاد صحفي تحقيق أي يخلو ال   
 في وتسعى ،واإلهمال بالفساد عالقة عادة   لها معقدة غامضة أمور على خاص بوجه
 سبيل في تطبق و" لماذا و كيف" ب تبدأ أسئلة عن اإلجابة إلى األحيان معظم

 الشفافية من المثالي بالمستوى تتمتع ال ربما وأساليب أدوات أحيانا   ذلك على الحصول
 .القانونية و
يجوز عمله للحصول عالما بما  ستقصائي أن يكون ملما ويجب على الصحفي اإل  

المسؤوليات مع مراعاة  وما ال يجوز فعله أيضا ،وكيفية حماية مصادره ،على معلوماته
 .األخالقية في العمل االستقصائي

 
 

                                       
94-Hugo Burgh ," Investigative Journalism Context and Practice", Hugo de burgh (author) 
,edition 2,2008. 

 



 

 

 ":المعلومات صحة" بإثبات قانونا   يسمى ما هو و :المعلومات توثيق-1
 أن يجب معرفة غير معلومات فكل ،وضوح بكل المصادر يحدد أن الصحفي على-

 .مصدرين أو بمصدر األقل على تدعم
 األدلة بتقديم الصحفي يلزم فالقانون:المعلومات لتوثيق يسعى أنيجب على الصحفي -

 هذا وبدونستقصائية اال الصحفية المادة في واردةال المعلومات صحة على القانونية
 .95القانونية للمسؤولية نفسه الصحفي يعرض اإلثبات

نما ،اإلثبات في كامل كدليل الفوتستاتية بالصور يأخذ ال القانون-  تدعم أن  يجب وا 
 األصل على الحصول تعذر حال وفي ،معين شاهد شهادة مثل أخرى قرينة أو بدليل
 الوثيقة تلك جلب المحكمة من الطلب للصحفي فيجوز سريا كونه مثل كان سبب ألي
و أ مالي فساد عن يكشف التي الحاالت في عادة الحق هذا ويستخدم ،مصدرها من

أو  لجان تقارير مثل رسمية تحقيق تقارير بموجب معينة حكومية بجهة معين إداري
 .والتفتيش الرقابة أو الفساد مكافحة دوائر

 قبل من المباشر الصوتي التسجيل و ) الحي أو الفوتوغرافي(التصوير ستخدامإ يمكن-
 ،كامال قانونيا دليال التسجيل هذا مثل القانون يعتبر ال حيث يئناثستإ كدليل  الصحفي

نما  .كامل مادي دليل أي أو الشهود شهادة مثل آخر قانوني بدليل تدعيمه من البد وا 
 نتباهاإل من البد وهنا ،قانوني دليل بأي وتوثيقها المعلومات صحة إثبات للصحفي-

 أو المعلومات صحة إثبات شأنه من فعال يكون أن أي منتجا الدليل هذا يكون أن إلى
 .االستقصائية الصحفية المادة تتضمنها التي الوقائع

 مصداقية عن القانون أمام المسئول الوحيد ولكنه معلوماته مصدر كتمان للصحفي-
 .وصحتها المعلومات

 :ستقصائيةاال الصحفية المادة عرض فيالتوازن  و الموضوعية و النزاهةبلتزام اإل-
 الخاصة والحياة ،الحقيقة احترام وعدم الموضوعية و النزاهة مخالفة على القانون جرم
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 .الموضوعية أو التوازن لفكره منضبط معيار وضع يمكن ال وحقيقة ،للناس
 ؟96الموضوعية و التوازن و النزاهة مخالفة الصحفيون يتجنب كيف-2
 لصحفيا على يفترض القضاء إن إذ ،المعلومات صحة عن والتحري الجهد بذل عبر-
 مختلف آراء يعرض وأن ،عليها يحصل التي المعلومات عن التحري في جهدا يبذل أن

 .الصحفية المادة في الواردة المعلومات صحة من يتثبت أن و محايد بشكل األطراف
 النزاهة وبين ودقتها المعلومات صحة بين تبادلية عالقة يقيم القضاء أن التذكر عبر-
 كلما صحيحة الصحفية المادة في الواردة الحقائق كانت فكلما ،الموضوعية و التوازن و

 .متوازنة و ونزيهة موضوعية المادة تلك كانت
 أو مبالغة عليه يضفي أال الخبر عرض عند الصحفي على القضاء يفرض كذلك-

 أسلوبا لكاتب يستعمل أن أو ،له مختلف بمدلول للقارئ توحي عبارات فيه تستعمل
 مواطنهما غير في والسخرية التهكم على تدل عبارات استعمال إلى فيه يلجأ بالكتابة
 .المباحة

 كثير في القضاء يقرر :منه أخذت عمن صادرة المنشورة اآلراء أو األقوال أن إثبات-
 إلثبات القانونية األدلة الموضوع لقاضي يقدم أن الصحفي على يجب أنه أحكامه من
 وبخالف إليه نسبت عمن صادرة هي الصحفية المادة في المنشورة واآلراء ،األقوال أن
 و الموضوعية و للتوازن مخالف واآلراء األقوال تلك مثل نشر أن يعتبر فإنه ،ذلك

 .النزاهة
 و وأن توضع بذات القوالب المقاصد والمعاني،ال بد من نشر األقوال واآلراء و بذات -

 .أجلهما من أخذت التي والغاية الوجه على تستخدم أن و المعاني
 القدح و حق النقد: الذم و فيتجنب الوقوع -3

 موضوع الشخص كان إذا فيما حالة :حالتين بين القدح و الذم مجال في التفرقةيجب 
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الثانية: فيما إذا كان الشخص موضوع المادة الحالة ، و الصحفية من أحاد الناس المادة
 .العامة الشخصيات مثل حكمه في من أو، عاما موظفا الصحفية

 أن أيضا   إثبات يجوز وال ،شخص أي قدح أو ذم يجوز ال األولى الحالة ففي*
 كله الموضوع تعلق وهي واحدة حالة في إال صحيح أيضا   القدح و الذم موضوع

 يتبعوا أن للصحفيين بد فال الثانية الحالة أما، نية بحسن كان و العامة بالمصلحة
 97:التالية القواعد

 و الواقعة ثبوت أن على القضاء استقر لقد :ثابتة و صحيحة الوقائع تكون أن-1
 الشرط هذا بتخلف و ،النقد لحق الصحفي لممارسة الشروط أهم أحد هي صحتها
 .ككل النقد حق يتخلف

 يهم مما تكون أن و الموضوع مع متالئمة الصحفية المادة عبارات تكون أن-2
 األهمية كذا و ،الموضوع أهمية مع الصحفية المادة عبارات تالؤم يعتبر، الجمهور

ا القضاء إليه يتجه ما وهو النقد حق إلباحة أساسيين محددين للموضوع جتماعيةاال
 .نية سوء ىعل دليال توافره عدم يعتبر، و عام بشكل
 أن يجب فإنه ،مبهمة واقعة إيراد أو معين شخص اسم ذكر عدم الصحفي أراد إذا3-
 إلى اإلسنادات تلك نسبة في تردد معها يبقى ال قرائن هنالك كانت إذا أنه إلى ينتبه

 القدح و الذم فعل مرتكب ينظر أن عندئذ وجب ماهيتها تعيين وفي ،عليه المعتدى
 .الماهية حيث من صريحا كان القدح أو الذم كأن و عليه المعتدى اسم ذكر كأنه
 السياسية: الناحية من

 على خطرا   المعلومة من المواطن تمكين في ترى العربية الحكومات غالبية تزال ال    
 في بذكاء يضعها أن و يفهمها أن ستقصائياإل للصحفي بد ال حقيقة وهي ،ستقرارهاإ

 الحقيقة إلى الوصول هو:و  أجله من ُخلق الذي هدفهعن  يتخلى أن دون الواقع إطار
 .محكوما   أوكان  حاكما   المواطن إلى إيصالها و
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  ذلك فإن ،الجزائر بصفة خاصة بصفة عامة و العربي العالم واقع إلى وبالنظر    
 يمثل ما هو و ،الصحفي أمام الخطأ احتمال مساحة تقلص األحيان معظم في يعني
 تحكم التي اآلليات كثيرا   تختلف ال"حيث ، األخرى التحديات إلى يضاف مشوقا   تحديا  
 ضعفت مهما ،آخر مصدر بأي عالقته تحكم التي تلك عن بالسياسي الصحفي عالقة
 الصحفي أمام لكنّ  98"آلخر أو لغرض الصحفي يستخدم أن أساسا   يريد فكالهما سلطته
 أيضا   استطاع و ،يريد ما إلى الوصول استطاع تحديدها استطاع إذا ثالثة طريقا   دائما  
 .آخر ليوم يعيش أن
 :الثقافية الناحية من
 الوصول يحاول صحفي أمام تحديا   أساسها في شفهية ثقافة هي و العربية الثقافة تمثل
 آهات انتزاع و النشوة و التطريب محاولة من أكثر إحصاءات و ِنَسب مأرقا إلى

 جافة حقيقة قتناءإ فإن ثنيناإل بين تعارض بالضرورة يوجد ال أنه رغم و ،اإلعجاب
 عرضها على القدرة متالكإب إال تقديرها يكتمل ال خطوة مجرد العربية ثقافتنا في يمثل
 إلى ماسة حاجة في تزال ال فنية صحفية مساحة وهي ،جذابة أصيلة صورة في
 الصحفي هتمامإ أن على التعود إلى حاجة في مجتمعاتنا تزال ال كما ،ستثماراإل
 .سجاسو  أنهعلى  ستقصائي ببعض المسائل الشائكة ال يعد بالضرورة اإل
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  ستقصاء و أدواته ومصادرهحدود اإل-1
 عالقته بالبحثو ستقصائي مراحل العمل اإل-2

 العلمي                   
 ستقصائي المرئيتقنيات التحقيق اإل-3
 ستقصائي المرئي وخصائص التقرير اإل-4

            مواصفاته               
 
  



 

 

 :مراحله و يستقصائالاتقنيات العمل -3
 تمهيد:

 النقاشمادة تثير  مع تطور مفهوم اإلعالم من نظريات ونقل إنشائي وعمل ميداني و  
بات ضروريا ليتمكن الصحفي المستقصي من تقديم مادته بموضوعية ومهنية وسط 

نفتاح الذي تشهده وسائل اإلعالم المنافسة التي تشهدها وسائل اإلعالم في ظل اإل
وبالتالي تضع من يمارسها إما في خانة الملم و الجدير لحمل صفة "صحفي  ،الجزائري

سم من دون أي وقائع تثبت حرفيته تجعله يحمل اإلستقصائي أو صحفي محقق" أو إ
 .في هذا المجال 

ستقصائية التحقيقات اإل و اإلخبارية المعلومات وثيقة الصلة بالعروضأصبحت فلقد    
 يما جعل البحث المعلومات ،غيرها من أشكال العمل الصحفي المكتوب أو المرئي و

بحيث تصبح قادر ا ليس فقط عن  ،أحد المهارات الالزمة للعمل اإلعالمي بكافة أشكاله
التفرقة بين مصادرها والتعرف على أوعيتها  إنما على تدقيقها و و ،الوصول للمعلومة

 .إجادة التعامل مع كل منها و المختلفة
 و ،ستقصائيةاالنتهينا من عرض كل ما يتعلق بمفهوم و أبعاد الصحافة إفبعد أن     

ستقصاء الصحفي سنناقش اآلن تقنيات وخطوات اال، تناولنا إطارها القانوني والتنظيمي
تمليها رتابة المنهج العلمي  تيليس كمنهج شكلي يرتبط باإلجراءات الشكلية ال

أغراضه وقواعده يستند إلى روحية المنهج العلمي و ستقصاء الذي بل اإل، األكاديمي
على إجراءات وخطوات عملية وصول إلى كشف الحقائق بناءا يث الالعامة من ح

 موثوقة.
 ستخدام بعض مصطلحات المنهج األكاديميإوبدءا من هذا الجزء سنتخلى عن     

 ستقصاء الصحفي.مكتفين بمصطلحات اال
 
 



 

 

  :مصادره وأدواته  ،ستقصاءاالحدود -1
 خدمة في يصب وقانونيا مهنيا كان إذا السيما ستقصاءلال حدود يةأ هناك ليست    

 يمكن الزمن صعيد فعلى ،شخصية وعواطف مبيتة نوايا على يقوم ال و ،العام الصالح
فالحادث الذي راحت ضحيته األميرة ، المستقبل آفاق و الحاضر و الماضي ستقصاءإ

من مختلف دول  ستقصائيونإما زال ينقب فيه صحفيون  1997ديانا في باريس عام 
أما جرائم الحاضر ، وقعت في الماضي يالمآسي التالكثير من الحوادث و و  ،العالم

  .فليس هناك داع للحديث عنها ألنها أكثر من أن تعد أو تحصى وهي معروفة للجميع
األساليب التقنية  ستخدام كل الطرق المشروعة وإيمكن للصحفي المستقصي  و    

أن شبكة )االنترنت( تقدم  سيما وال  ،الحديثة لكشف الستار عن الجرائم المختلفة
يضاف لها ما تقدمه الوسائل التقنية الحديثة كالبريد  ،خدمات فائقة في هذا المجال

 االتصال الحديث. آالت التسجيل و الكاميرات الرقمية و االلكتروني و
 :99أبرزهافهي مصادر الخبر الصحفي نفسها و  ستقصاءأما بالنسبة لمصادر اإل   
 لدولية.ا اإلقليمية و األنباء المحلية ووكاالت -1
 .ماليين الوثائق الرسمية المفتوحة وفقا  لقانون حرية المعلومات-2
 التقارير الرسمية. البيانات و-3
 المطبوعات المختلفة. المجالت و الصحف و-4
 منهم المعنيين بالموضوع. األشخاص و -5
 دوات. ما يترشح عن المؤتمرات الصحفية المهرجانات والن-6
 شبكة المعلومات الدولية ) انترنيت( -7
 التقارير اإلحصائية. -8
 المكتبات الخاصة.-9

                                       
منشور مدرسة  ،االستقصائية في مكافحة الفساد المالي واإلداري والجريمة المنظمةدور الصحافة  ،علي دنيف حسن-99

 .11-10ص ص  ،2006 ،بغداد ،الصحافة المستقلة



 

 

 الوثائق غير المنشورة -10
 المصادر المتطوعة -11
 *أدوات االستقصاء:  

 أي تغطية صحفية جيدة هي الدقة والوضوح والحداثة واألهمية و أساسإن     
 ستقصائية من أدواتتستفيد الصحافة اإل" ذلك جلأومن ، والتحديدكتمال والتجسيد اإل

 كأدوات فعالة يستخدمها الصحفي في الوصول للحقيقة. 100"صحافة التحديد
 :101هما وتضم تلك اآلليات جانبين أساسيين 
 جتماعي:مناهج البحث اإل جتماعية وأدوات العلوم اإل ستعانة بخالصات واإل-أ

، )التفكيربالخطوات المنهجية للبحث العلمي مستويين األول متعلق ويتم ذلك عبر   
المراجعة والصقل( والثاني يرتبط  ،التنفيذ والكتابة، المراجعة، جمع المعلومات ،التخطيط

 بتوظيف أدوات وسمات المنهج العلمي عبر توظيف األدوات التالية:
 .المالحظة بالمشاركة-
 التجربة الميدانية.-
 .الدراسة المنظمة للوثائق-
 العام.صاء الرأي استق-
 استخدام اإلحصاء.-
  ستخدام الحاسبات االلكترونية في جمع وتحليل البيانات:إ-ب
 ستخدامه في مراحل مختلفة من التنفيذ فضال  عن قواعد البيانات وإوذلك عبر    

 خالفه. و اإلنترنت

                                       
 ،القاهرة ،السحاب للنشر و التوزيع ،1ط  ،فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالتليلى عبد المجيد، محمود علم الدين، -100

 .184ص  ،2004
القاهرة ،المكتب المصري الحديث ،1ط  ،الصحافة االستقصائية برؤية متطورة من منظور صحافة الدقة ،أميرة الصاوي-101

 .84-42ص  ،2013



 

 

الصحافة ستقصائية المستعينة بالحاسبات اإللكترونية فيومن أشهر نماذج التغطية اإل"  
التي  1981مارس  31األمريكية تلك التحقيقات التي بدأت إعدادها وتغطيتها ليلة 

حيث تم الحقا  توظيف  ،األمريكي رونالد ريغان لمحاولة اغتيال تعرض فيها الرئيس
وسماتها وأحجامها  ،الحاسوب في البحث والوصول إلى معلومات عن نوع البندقية

معلومات ذات صلة مخزنة بلغة الحاسبات حيث كانت  ،ومصادرها وصناعتها
 .102"تحليلها االلكترونية وقاموا بالحصول عليها و

 :من أجل صحافة استقصائية كفوءة 
 لصحافة مرضية كصيغة العربية الشفافية منظمة عليها كدتأ والتي المهمة النقاط برزأ

 :103وهي الفساد تواجه عربية
 قوانين لغاءإ و الحريات بتقييد المتعلقة المختلفة للقوانين شاملة مراجعة بعملية القيام-1

 إلى الوصول حرية قانون إلقرار وطنية حمالت تبني و للحريات المقيدة المطبوعات
 .المعلومات

 معركتها خوض وبالتالي، الصحافة حرية بضرورة المدني للمجتمع توعية حمالت-2
 .واحدا   حلفا   يمثالن لكونهما

 تمنع )موادةالمدني القوانين بتضمين والحكومات الصحافة بين اإلرتباطك ف-3
 الصحافة(. في التملك من الحكومات

 المشترك بالتعاون وتقوم ،الصحفيين عن تدافع وتجمعات نقابات تأسيس على الحث-4
 .مراأل هذا في و األجنبية العربية النقابات بين
 .المجتمع في الفساد قضايا فضح في األهم بوصفها ستقصائيةاإل للصحافة ترويج-5
 .اإلعالمية السوق في حتكاراإل منع و المنافسة تشجيع قوانين إقرار-6

                                       
 ،2000 ،القاهرة ،مطابع األهرام ،1ط  ،المستحدثات الصحافة في عصر المعلومات: األساسيات و ،محمود علم الدين-102
 .285ص 
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 الفساد، قضايا لمتابعة صفحات بتخصيص الصحفية المؤسسات إقناع على العمل-7
 المؤسسات اإلعالمية في دعم على الخاص والقطاع المدني المجتمع مؤسسات حث و

 .الفساد محاربة
 الفساد الفساد يحاربون محاربة عن الموضوعات ألحسن سنوية جوائز تخصيص-8

 مجاالته لجميع مريعة نتائج ويسبب ،المجتمع يفكك الذي الوباء هذا لمواجهة ويتفرغون
 .وقطاعاته

 المتخصصة ستقصائيةالا الصحافة على الصحفيين لتدريب دورات عقد تشجيع-9
 .المجتمع في الخطيرة الفساد قضايا كشف وسبل

 :وعالقته بالبحث العلمي ستقصائياالمراحل العمل  -2
تمر بمراحل هي  يستقصائالإن صناعة العمل ا: ستقصائياالمراحل العمل  *

   : 104تيكاآل
 الكشف عن قضية أو موضوع:: المرحلة األولى

فهم عام لكل متعلقات  رصد و عملية تتطلب ستقصائهااختيار قضية ليتم إ    
فة الموسوعية لكل متعلقات أي الثقا ،الشؤون العامةقتصادية و اإل والقرارات السياسية 

ستنباط إ بل والقدرة على ربط األحداث و يليس فقط في الجانب المعلومات ،رالتغيي
فالمادة موجودة في  ،ثم تحديد القضية أو الموضوع أو الظاهرة ،مجاوراتها من الظواهر

 .المشكلة هي في رؤيتها كل مكان و
تتمثل إحدى هذه الطرق ستقصاء اإل قصة تستدعي ستشعارإلتوجد طرق عديدة  و    

فبشكل عام من األفكار الجيدة مراقبة قطاع إعالمي معين  ،في مراقبة وسائل اإلعالم
 ا أنهيتإذ ،متى يحدث أمر غير عادى كي تستطيع البدء بتحديد أنماطه فتدرك بذلك

                                       
 ، رابط الموضوع:2010 ، موقع الصحفي العربي،الصحافة االستقصائيةعبد الباقي عيسى، -104
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لتستقصيه،  في أن تجد المزيد دا  حظا  جيوفكرت لماذا حصل ذلك؟ فسيكون  قصة
 أن ال تعتبر التغير أمرا  عاديا . و، نتباهك لما يتغير في بيئتكإطريقة أخرى في  تتمثلو 

 ستقصاءإ Chris de stoop كريس دو ستوبفقد بدأ اإلعالمي البلجيكي الكبير 
هو  و تجار بالنساء بعد أن الحظ أن العاهرات البلجيكيات في حي عبرهمعلما  حول اإل

 وتسأل لماذا؟  ،في طريقه إلى عمله قد أفسح المجال لعاهرات أجنبيات
 لى شكاوى الناس في كل مكان يجتمع الناسعستماع وتتمثل الطريقة الثالثة في اإل  
ترتبط بالقضية مجموعة من  سوف تسمع أشياء غريبة أو صادمة أو مدهشة و فيه

 التساؤالت:
لهذا  ستقصائيااللماذا هذه القضية دون غيرها من القضايا؟ ماذا سأضيف في عملي  

 الموضوع؟

 إلىسأصل كيف  من المتضرر؟هل هناك قاعدة معلومات أو بيانات؟ و من المستفيد؟ 
المساعدون؟  من هم الخبراء  هل التناول يثير إشكالية قضائية؟ الحقائق وبأي طريقة؟

هل أنا مستعد لإلجابة والتبرير واإلثبات بوثائق وأسانيد كافية؟ هل تثير القضية الرأي 
 الكشف ويجابيا؟ وكم ستتكلف مؤسستي ماديا ؟ كم من الوقت ستستغرق عملية إالعام 

 الموضوع؟ سيتناولبأي شكل تحريري  التحرير؟ ربط األحداث و و التقصي

 طرح فرضية للتحقق منها: المرحلة الثانية:    
حيث تطرح أسئلة محددة يجب ، ستقصائياالستخدام الفرضيات جوهر األسلوب إ    

اإلجابة عنها من خالل تقطيعها إلى محاور أو أجزاء ثم التثبت من كل واحد من تلك 
 اإلدعاءات على حده.

 :105طرح الفرضية يحقق المزايا التالية و  
 من محاولة كشف سر ما.حقق منه بدال  تل شيءيمنح -أ

                                       
، 2011 ،عمان ،دار الثقافة ،4ط  ،االجتماعية و اإلنسانيةالعلوم  يأساليب البحث العلمي ف ،المغربي كامل محمد-105
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 تزيد الفرص في اكتشاف األسرار.-ب
 أكثر سهولة. االستقصاءتجعل إدارة مشروع -ج
 ليس فقط كمية من المعلومات. تضمن كتابة قصة و-د

 المفاتيح األربعة لتفعيل الفرضيات:
 : كن خالقا  -1
ال  وفيها الصحفي ،هو محاولة لكشف شيء غير معروف إلى اآلن ستقصاءاال   

ض مما ولذا فهو يقوم بقفزة إلى مستقبل غام، أيضا  يغطى أخبارا  فحسب بل يصنعها 
 هذا عمل إبداعي بحد ذاته. يتطلب محاولة تخيل القصة و

 : كن محددا  للغاية-2    
 منها. فكلما كنت أكثر دقة في تحديد حقيقة مفترضة كلما كان أسهل لك التحقق      
 : إستخدم خبرتك-3
 نتهاء من الفرضية.فالخبرة يمكن أن تكون من عوامل سرعة اإل  
 : كن موضوعيا  -4
 تعنى الموضوعية ثالثة أشياء وهي: قبول واقع الحقائق التي يمكن أن نثبتها و و  

 ستعداد لطرح فرضية جديدة.اإلو  ،قبول الخطأ
 األمور اآلتية: ستقصائيايتطلب أسلوب الفرضيات لعمل مشروع      
 التسليم-   
 معالم زمنية مرتبطة بالعملية.-   
 التكلفة والمردود.-   
      يكيف يمكن زيادة وع ،القصةأسئلة حول من ستهمه هذه من خالل طرح التأييد -     

     هي الفوائد التي ستجنيها أنت ما ،إضافية ذلك تكاليفهل سيشمل ، بالقصة رالجمهو 
 االستقصاء؟ا من هذ أو مؤسستك الصحفية

 



 

 

  بشرية للتحقق من الحصول على معلومات من مصادر علنية و الثالثة:المرحلة      
 الفرضية:    
 وتشمل المعلومات ،نهاية لها في العالم المعاصر تكثر المصادر العلنية بما ال     

وسيلة إعالمية يسهل الوصول إليها بحرية مثل وسائل اإلعالم من  أي نشرت في التي
 ،وكاالت األنباء ،منشورات متخصصة و ،إنترنت و راديو فزيون لت، مجالت، صحف

المعلومات األكثر إثارة عادة في ذاكرة  كما توجد ،إدارات اإلعالم بالقطاعات المختلفة
األمر  ،ةالمصادر البشري وهو ما نطلق عليه ،وعقول الناس وليس المصادر العلنية

أين نعثر على هؤالء الناس؟ وكيف نجعلهم  الذي يتطلب من الصحفي سؤال نفسه من
فليس كل  ،المهاراتيقولون لنا ما يعرفونه؟ وعلى الصحفي عدم التقليل من هذه 

سوف يطور هذه المصادر إلى درجة  ستقصائياإلوعمل الصحفي  ،يمتلكهاصحفي 
 استخدامها.عالية بشرط عدم إساءة 

  (: معايير التحقق من المعلومات06جدول )     

 الصحفي من التحقق منهااألسئلة التى يسعى  معيار التحقق من المعلومات
مثل : وضوح   authorityالمسؤولية الفكرية -1

هوية المسئول عن مصدر المعلومات و إمكانية 
 االتصال به

 

من المسئول عن المعلومة ؟ هل توجد معلومات -
عنه ؟ هل هو جهة حكومية أو شخصية أو 

 أكاديمية....
 

يجب مراعاة كيفية التغطية الموضوعية في  -2
 ر.المصد

 أ(تحقق الموضوعية فى المعلومات المقدمة
 ب(مالئمة المحتوى مع الجمهور المستهدف

 ج(نوع المعلومات المقدمة

 ما هي الجوانب الموضوعية التى يغطيها؟-
االلتزام بالحيادية هل تميل المعلومة إلى التحيز أو -

 تدعم جهة معينة؟
 تحديد مستوى الجمهور)عام ، متخصص(-

 accuracyالدقة -3
 أ( تحديد مصدر المعلومات

هل يوجد لجنة لتحكيم المعلومات وتوضيح مصدرها -
 مع وقت الحصول على المعلومة و تاريخها 

 currencyالحداثة -4
 أ(وضوح تاريخ المعلومات

 ب(حداثة المعلومات

 تاريخ إنشاء مصدر المعلومة -
 هل المعلومات حديثة ؟ -

 المعلومة ()تتفاوت أهمية  تحديثها حسب طبيعة 



 

 

 ،معهد اإلعالم العصري ،اإلعالم الحديث أدوات وتطبيقات ،مأمون مطر: لمصدرا
 .79-76ص  ،2013، جامعة القدس

يعرض الجدول المعايير األساسية المقترحة وفقا ألربعة محددات حيث يقدم من     
أي  ييتعين طرحها لتحقق من المعلومات المتوفرة لتقديمها ف ياألسئلة الت خاللها
 ستقصائي بمختلف أنواعه.اتحقيق 

 التنظيم المرحلة الرابعة: 
لذا  ،إلى مادة أكثر بكثير مما تنتجه األخبار التقليدية  ستقصائيااليتطور العمل     

التنظيمي هو  وهذا العمل، يجب أن تكون هذه المادة منظمة بفاعلية على أسس مستمرة
هو التأكد من أنك تعرف  ستقصائياالوالتنظيم  ،جزء من عملية منهجية للكتابة والنشر

أنك تعرف  و ،المعلومات التي تحتوى عليها األصول أي نوع من التوثيق الذي لديك و
الجزء  ،تستطيع أن تجده بسهولة ويسر ولهذه العملية جزءان مكان أصل معين و
والجزء الثاني  ،دة معلومات أو أرشيفا  تستطيع البحث فيه بسهولةالواضح أنك تبنى قاع

األقل وضوحا  هو أنك خالل بناء قاعدة المعلومات تكون في طور بناء قصتك وثقتك 
 بها.

 :ستقصاءاتاالكتابة  :المرحلة الخامسة   
 ففي هذه ،عن الكتابة الصحفية العادية ستقصائيةاالتختلف كتابة الموضوعات       

 رستخدام قواعد السرد األكثإمهارات مختلفة وقواعد مختلفة من خالل  المرحلة تتطلب
الصحفي أال يكون ممال  حيث اإليقاع المبسط مفتاح  من باألمر الذي يتطل تعقيدا ،
 و ،الجادة بأخرى تافهة تهاماتاإلتلوث  وال الشكوتجنب خطر ، ستقصائيةاإلالكتابة 

معايير أساسية هي:  ستقصائى المحرر بثالثةل اإلبوجه عام يجب أن يلتزم العم
 الحركة. و ،التكامل ،التماسك

 :البحث العلميب ستقصائيةاالعالقة الصحافة *

 ستقصائيةالاستخدام أسلوب البحث العلمي في الصحافة إ:  أوال  



 

 

نظرا  لظهور وسائل إعالم جديدة تنبه الصحفيون إلى مدى المنافسة التي أوجدتها    
متجردا   فأخذوا يبحثون عن طرق لكي يظل التحقيق الصحفي واضحا  و ،الوسائلتلك 

وكانت الطريقة ، من أحكامه المسبقة غير المنطقية في رصد األخبار وفهمها وتقديمها
التي كان يمارس من خاللها الصحفيون مهماتهم تقوم على صحفيين شهود بالصدفة 

مية اكتساب الصحفيين الروح العلمية التي ومن هنا جاءت الحاجة إلى أه ،غير مدربين
 .106الوحدة في التجربة المنظمة تشير إلى الوحدة في الطريقة و

 : ستقصائيةستخدام أسلوب البحث العلمي في الصحافة اإلإالعوامل التي دفعت إلى 
 ستقصائياالخاصة التحقيق الصحفي  و ستقصائيةاالطريقة معالجة الصحافة  إن  

حيث إن التحقيق الصحفي  ،ستخداما  إ ستقصائيةاالالذي يعتبر أكثر األشكال الصحفية 
يتخذ من البحث العلمي منهاجا  في التفكير ويسير وفق طرق صحفية في  ستقصائياال

 لكنه يأخذ الطابع البحثي من حيث البحث المستمر للتعرف على المشكالت و ،التعبير
 وفي الحصول ،وفي تكوين الفروض والحلول المختلفة ،القضايا المطروحة في المجتمع

ستخالص النتائج على أن يتم في النهاية تحرير هذه ا  على البيانات وتصنيفها وتبويبها و 
 .107النتائج تحريرا  صحفيا  

ستخدام إتجاه الدعوة إلى إفي ضوء ذلك يمكن الوقوف على العوامل التي دفعت ب    
وخاصة التحقيق الصحفي  ستقصائيةاالأسلوب البحث العلمي في الصحافة 

 هي:ستقصائي و اإل
 للصحف:منافسة وسائل االتصال اإللكترونية والمطبوعة -أ
على جزء  و ستحوذ على بعض اإلعالناتإ و كبيرا   التلفزيون على الصحافة تأثيرا   أثر 

ألنها أصبحت  منافسة مع الصحفدخلت المجالت في وضع ، و من جمهور الصحافة

                                       
 .93ص  ،مرجع سبق ذكره ،المبادئ األساسية للصحافة ،بيل كوفاتش وتوم روزنشيتل-106
 ، التوزيع الدار الدولية للنشر و ،1 ط ،: ليلى زيدان ترجمة ،أساليب وتقنيات متطورةالتحقيق الصحفي  ،جون أولمان-107

 .59 ، ص2000القاهرة، 



 

 

إلى جانب تغير عادات ، تفسيرا  للمواد الصحفية أكثر تخصصا  وعمقا  وتحليال  و
 تجهت الصحف إلى ما يعرف بصحافة العمقإلذلك  ،زيادة نسبة المتعلمين الجمهور و

من خالل التفسير  هذا يتحقق ،بغرض إعطاء المادة الصحفية عمق في الموضوعات
هو أمر يساعد  و، التحري في عمل أشبه ما يكون بالدراسة العلمية ء وستقصااإل و

 . 108الصحف على منافسة الوسائل األخرى مثل التلفزيون
معالجات  يقع الصحفيون في أخطاء و المعالجات الصحفية اليومية: األخطاء و-ب

 وهي تتضح في األخطاء و صحفية تشير إلى أهمية دراسة مناهج البحث العلمي
 109:المعالجات الصحفية اآلتية

 يتضح من خالل قيام المحرر بتعميم أن ما حدث في مكان ما أو واقعة  التعميم:-1 
في الوقت الذي تكون فيه العينة التي تم تعميمها تمثل ، تجاهاتاإلمعينة يمثل كل 

 .تجربة ذاتية
 : ستخدام كلمة عشوائيةإإساءة -2  
ردود فعل بعض الجماهير تجاه  ستقصاءات عن إبعض بعمل التتضح من قيام  

ثم إعالن النتائج على أنها عملية مسح للجمهور من خالل عينة  ،حدث معين
ويرجع ذلك إلى عدم فهم بعض المحررين الصحفيين أن كلمة عشوائية ، عشوائية

 تحمل معنى علمي.
 : ستقصاءات رجل الشارعإإجراء -3
وتوجه لها أسئلة  ،بحيث تكون غير ممثلة يعينة على أساس غير علم ختيارإيتم  

الجمهور ال يزود  ثم تنشر في شكل موضوع صحفي، حول بعض الموضوعات
قد يذكر حجم  و عدد الناس الذين قابلهمبمعلومات كمية، و ال يذكر فيه الصحفي 

 ال تكون ممثلة علميا . لكنهاعدمها و  نسبة الموافقة أوو  العينة
                                       

 .180ص  ،مرجع سبق ذكره ،المجالت فن التحرير الصحفي للجرائد و ،محمود علم الدين ،ليلى عبد المجيد108-
 .73-72ص ص  ،المرجع السابقنفس -109



 

 

  سببية غير صحيحة: ستنتاجاتإالوصول إلى -4

 ستنتاجات ألحكام وبياناتإإلى تصل ستقصائية اإل في الموضوعات التفسيرية و :مثال
، وتعتمد في ذلك على مالحظات بعض األشخاص ،بدون أي سندات علمية صحيحة

 أو المحرر بهذا السبب. أو إلقناع رئيس التحرير أو من خالل المقارنة بموقف سابق
  :ياالفتراض السبب-5 

فإن هذا الشيء هو  ،الصحفي أنه بسبب أن شيئا  ما يسبق الحدث يفترض المحرر
 وبالتالي يفسر الحدث بالمتغير الذي سبقه مع إهمال المتغيرات األخرى.، سبب الحدث

ستفادة من البحث العلمي كطريقة منهجية جاءت بسبب يتبين مما سبق أن الدعوة لإل 
وهي ما يتيحها اإللمام ، المعلومات ع البيانات والحاجة إلى طريقة علمية سليمة لجم

 و ،ستقصائيةوالقدرة على توظيفها لصالح الصحافة اإل، الجيد بأدوات البحث العلمي
ستقصائية وفي مقدمتها التحقيق الصحفي هذا ما ينعكس على األشكال الصحفية اإل

 ستقصائي.اإل
 :110ستقصائيةإلالصحفية االتخطيط كمرحلة من مراحل اإلعداد للتغطية :ثالثا  
فعلى  ،ستقصائيةإلايعد التخطيط مرحلة مهمة من مراحل اإلعداد للتغطية الصحفية    

 سبيل المثال يمر التحقيق الصحفي الذي يأتي في مقدمة األشكال الصحفية
     بعدة مراحل تعكس أهمية التخطيط في إعداد األشكال الصحفية اإلستقصائية

 التخطيط بعدة مراحل هي:يمر  و، ستقصائيةاإل
 ستقصائية عن طريق وضعيتم اختيار فكرة المادة الصحفية اإل الفكرة:ختيار إ-1

 تتضمن الوصول ،تخطيط يقوم به المحرر الواحد أو مجموعة المحررين من أعمال
 بوضوح. االستقصائيةإلى تغطية جميع جوانب المادة الصحفية 

                                       
 .201ص  ،ذكرهمرجع سبق  ،الصحفيةفن الكتابة  ،نبيل حداد-110



 

 

حتى  ستقصائيةاالختيار فكرة المادة الصحفية إيعد عامال  مهما  في  توقيت النشر:-2
يمكن تناوله من زاوية أخرى حيث يتفق كل محرر في حال  و ،نتباه القراءإيجذب 

ستقصائية على تنفيذ ما عهد إليه اشتراك أكثر من محرر في إجراء المادة الصحفية اإل
 بإتباع األسلوب العلمي في وقت محدد. ،من جانب من جوانبها

 ،التاريخيةمعرفة جذوره  تجري بغرض فهم الموضوع و ستطالعية:اإل الدراسة-3
 غير الحية. بالعودة إلى المصادر التي تتوزع بين المصادر الحية و

تساعد هذه  و ،المصادر غير الحية تتنوع بين المصادر الحية و دراسة المصادر:-4
 دقتها والمصادر في اإلدالء بمعلومات أو آراء حول الموضوع من حيث مدى 

ويمكن للمحرر الصحفي أن يحصل على المعلومات  ،موضوعها ومدى تخصصها
 المكتبة التي تضم الكتب و الوثائقية من جهتين هما: أرشيف المعلومات الصحفية و

 المؤلفات التي وضعت في الموضوع أو حوله. 
على ستقصائية يقوم إن نجاح المحرر الصحفي في اإلعداد للمادة الصحفية اإل    

كما ، تغطية معمقة بحث و التخطيط الذي يعتمد بشكل أساسي على أسلوب منهجي و
ستفادة من خطوات اإلعداد للبحث العلمي من حيث القيام بالدراسة يمكنه اإل

ستقصائية للوصول إلى فهم أكثر عمقا  ستكشافية حول فكرة المادة الصحفية اإلاإل
 رجوع إليها.ثم تحديد المصادر التي يمكن ال ،للموضوع

من أدوات البحث العلمي في جمع المادة  ستقصائيةاالاستفادة الصحافة :رابعا  
 :الصحفية

أدواته في  جتماعي ومن مناهج البحث العلمي اإل ستقصائيةالاتستفيد الصحافة     
هذا ما  و ،تحليلها والوصول إلى خالصات منهاتصنيفها و و   جمع المادة الصحفية

تشير إليه المدرسة الجديدة في جمع المعلومات المعروفة باسم "مدرسة التحديد" ويستدل 
  تحقيق دقة ما تم جمعه آلية و ،المعلوماتجمع  يتتوخاها ف سمها على الدقة التيإمن 



 

 

المدرسة على جانبين مهمين يمكن للصحافة  هذه ستخدام التطور التكنولوجي وترتكزإب
 : 111ستفادة منهما همااإل ستقصائيةاال
 و ،جتماعية في تخطيط التحرك الصحفيأدوات العلوم اإل ستفادة من خالصات واإل-

 الوصول إلى خالصات منها. و ،تحليلها و ،وتصنيفها ،المادة الصحفية في جمع
 و ،الصحفيةبيانات الموضوعات  استخدام الحاسب اآللي في تحليل معلومات و-
 يرجع ذلك لكثرة البيانات وصعوبة فرزها يدويا . وستنتاج العالقات بينها إ

من مناهج البحث العلمي في جمع  ستقصائيةاالستفادة الصحافة إ:الجانب األول
 : 112المادة الصحفية

جتماعي في جمع المادة ستفادت مدرسة التحديد من تقنيات البحث العلمي اإلإ    
 النحو اآلتي:الصحفية في أربعة مجاالت يمكن الوقوف عليها على 

تعتمد هذه التقنية على تنكر المحررين للحصول على  :المالحظة بالمشاركة-1
تساعد هذه التقنية في  و ،معلومات وبيانات من الصعب الحصول عليها بشكل طبيعي

مما يسمح للمحرر الذي يعد ،رسم صورة دقيقة للمجال الذي يقوم الصحفي بمالحظته
المعتمدة على أسلوب البحث العلمي بتسجيل ما يالحظه ستقصائية المادة الصحفية اإل

وقيامه باألعمال التي تهم الجمهور وبقدر ما يجمع من معلومات من هذه المالحظات 
 .بقدر ما يهتم الجمهور بتتبع هذا الموضوع

 ،الفروضصياغة  تقوم هذه التجربة على التصميم التجريبي و الميدانية:التجربة -2
حيث أن التصميم التجريبي يعتمد على توجيه متغير مستقل و مالحظة تأثيره على 

 فيه نمطان من التجارب التي تفيد المحرر الصحفي في عمله.  و ،تابعمتغير 
األداة المنظمة  يتعتبر أداة تحليل المضمون ه للوثائق:تيار الدراسة المنظمة -3

 للوثائق.
                                       

 .188 ص ذكره، قبمرجع س ،فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت ،محمود علم الدين ،ليلى عبد المجيد-111
 .322-319 ص سبق ذكره،مرجع  ،الصحافة في عصر المعلومات: األساسيات والمستحدثات ،محمود علم الدين-112



 

 

الرأي العام بشكل متسع  ستقصاءاتاتستعمل  : الرأي الصحفي العام ستقصاءاتا-4
ستعماله عندما تنفجر إهو تقليد صحفي قديم يتم  و ،في ما عرف بحديث رجل الشارع

على المحرر الصحفي القيام  و ،الناسقصة صحفية مهمة فيتم توجيه أسئلة لعدد من 
ئلة في مراعاة اإلجابة على مجموعة من األس بعدة خطوات لتحقيق هذه التقنية مع

 .113ستقصاءلالتغطيته 
الجانب الثاني: استخدام الحاسب اآللي في تحليل معلومات وبيانات الموضوعات 

 114الصحفية
يمنح الصحفي دقة عالية في النتائج إذا  يوفر الحاسب اآللي الكثير من الوقت و  

 خالت صحيحة.اكانت المد
ستخدام جداول البيانات مثل إالتغطية الصحفية بمساعدة الحاسوب تعني في العادة ف

تحليل  إدارة قواعد البيانات مثل مايكروسوفت أكسس لتنظيم و و ،مايكروسوفت إكسل
التي سيكون من المستحيل الوصول لها تقريبا   ستنتاجاتاالوالتوصل إلى  ،البيانات
 ستخدام مثل هذه البرامج.إدون 

 :المنهجية للبحث العلميستقصائية من الخطوات خامسا : استفادة الصحافة اإل
يعني الطابع  و ،ستقصائية من البحث العلمي منهجا  في التفكيرتتخذ الصحافة اإل   

القضايا  ستقصائية عمليات مستمرة في التعرف على المشكالت والبحثي للصحافة اإل
في الحصول على و  ،وفي تكوين الفروض والحلول المختلفة ،المطروحة في المجتمع

وهو ما يشير  ،تحريرها صحفيا   ستخالص النتائج وإ تبويبها و وتصنيفها والبيانات 
ستقصائية يجب ستقصائية مثل التحقيقات اإلإلى أن المكلفين بإعداد المواد الصحفية اإل

 .115أن يكونوا قادرين على التخطيط

                                       
  .91 ص  ،سبق ذكرهمرجع  ،فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت ،محمود علم الدين ،ليلى عبد المجيد-113
 .319ص  ،عصر المعلومات: األساسيات والمستحدثاتي الصحافة ف ،محمود علم الدينللمزيد من المعلومات أنظر: -114
 .318-314 ص ، ذكرهمرجع سبق  ،الصحفياألساليب الفنية في التحرير  ،شرفعبد العزيز -115



 

 

التي تستفيد منها الصحافة  يالخطوات المنهجية للبحث العلم ىيمكن الوقوف عل و   
 : 116ستقصائية على النحو اآلتياإل
 طالعاإلوكثرة  ،التجربة، يتم من خالل المالحظة المتعمقة: اإلحساس بالمشكلة-1

 النظرة الناقدة لها. التعرف على وجهات النظر المختلفة و بغرض
 صياغتها. تحليلها و دراسة المشكلة و-2
على اإلجابة فرض الفروض أو وضع مجموعة من التساؤالت التي يسعى البحث -3

 عنها.
 تحديد طرق جمع البيانات وتصميمها.-4
عرض المشكلة في شكل  تتحقق من خالل تفسير و المعالجة اإلحصائية للمشكلة و-5

ستنتاج العلمي إلنتائجها للوصول إلى ا تفسير و ،العيناتختيار إيسهل معه  إحصائي
 السليم.

 العملية. جمع البيانات وفقا  للطرق التي تم تصميمها لهذه-6
أو ، الفروضصحة  ختبارإلالتفسير المنطقي لها  استخدام النتائج المحددة و-7

 لإلجابة على التساؤالت التي طرحها البحث.
 تعميم النتائج التي تم التوصل إليها من دراسته الخاصة على المجتمع األصلي.-8
 تأخذ طابع البحث العلمي في التعرف ستقصائيةاالأن الصحافة نالحظ مما سبق   

 غير أن ما، أسلوب إدارتها والمعالم الزمنية للمشكلة و، صياغتها على المشكالت و
 هو أن فرضياته ال يمكن تعديلها بعد ستقصائياالالبحث  يميز البحث العلمي عن 

 ماأ، المعلومات أو العكس فهي إما أن تثبت صحتها بعد تحليل البيانات و، صياغتها
 تقود إلى فرضية جديد. ستقصائية فقد تثبت عدم صحة الفرضية والفرضية اإل
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 البحث العلمي ستقصائية وأوجه التشابه و اإلختالف بين الصحافة اإل: 

 
البحث  و ستقصائيةاالختالف بين الصحافة ( : أهم أوجه التشابه واإل07جدول )   

 العلمي
 الباحثة  من إعداد:   
 
   جامعة  ،العصري اإلعالممعهد  عالم الحديث أدوات وتطبيقات،اإل ،: مأمون مطرالمصدر        

  .79-76ص  ،2013،القدس
 

 البحث العلمي أوجه التشابه بين الصحافة االستقصائية و
وتوظف فيه كل المهارات  ،مجال العلوم االجتماعية يطريقتها شبيهة بأسلوب البحث العلمي ف-1

 .مختلف األشكال الصحفية يالمهنية ف
هو ذات  و ،الحياة االجتماعية هي التي تقدم للمحقق الصحفي الموضوعات التي يكتب عنها-2

 األمر الذي ينطبق على البحث العلمي.
كما أنه "يستند إلى  ،معينةيلتقي التحقيق الصحفي مع البحث العلمي في تناوله لفكرة أو قضية -3

لكنه يعتمد بصورة أكبر على األداة " لماذا " والتي تعتبر  و ،المعهودةجميع أدوات االستفهام 
 مفتاحا  لكل الباحثين.

 أوجه االختالف
 الصحافة االستقصائية )التحقيق( البحث العلمي

اللغة يعتمد على األسلوب العلمي األدبي أو - .يعتمد على المصطلحات الدقيقة-
 .الصحفية

 المجتمعي انتشارا ف أكثر شيوعا و- قليل االنتشار-
 يخاطب جماهير متنوعة غير متجانسة- يخاطب نخبة متخصصة.-
 التحقيقات الصحفية يال يوجد مناهج كثيرة ف- تتعدد المناهج في البحث العلمي-
 .يمتاز بالدقة و الموضوعية نتائجه أكثر من التحقيق الصحفي-



 

 

أن الصحفي يستخدم  و ،على ما سبق نالحظ أن الصحافة لها بحوثها اوبناء    
صحفي أن الكاتب الفال يستطيع  ،في خطواته العمليةه وأدواتالعلمي  مناهج البحث

 و، المشكلة التي سوف يناقشها إال إذا حدَّد منذ البداية فكرته و تحقيقا   للجمهوريخرج 
أخذ يجمع المعلومات  و ،تقريره وضع تساؤالت ليجيب عليها في فرض الفروض و
درس العالقة بين المعلومات  ثم تتبع نتائجها ومسبباتها و ،ثم صنفها ، حول هذه الفكرة

 ومن ثم خلص إلى معلومات دقيقة غير قابلة للشك وقابلة للتأكيد و، الترابط بينها و
 لجمهورثم وضعها في قالب صحفي مناسب ليعرضها ل ،اختبار المصداقية والثبات لها

ولكنه ، يعمل خطة منهجية للتحقيق المراد عمله فالصحفي ال يحضر ورقة وقلم و
 وستقصائية االوهذا ما ينعكس على األشكال الصحفية  ،فكره يعمل ذلك في ذهنه و

 ستقصائي.االفي مقدمتها التحقيق الصحفي 

 )هل كل استقصاء تحقيق(: المرئي ستقصائياالتقنيات التحقيق -3
فهو يجمع بين عدد من  ،واحد من أهم الفنون الصحفية ستقصائيااليعد التحقيق     

وهو من  ،الرأي الحديث والفنون التحريرية في آن واحد حيث يجمع بين الخبر و 
 ،ستقصائيااليتطلب مقدرة و كفاءة عالية من المحرر  إذأصعب الفنون التحريرية 

و تقديم خدمة للمجتمع و للصالح ه ستقصائيةاالفالغرض األساسي من التحقيقات 
ومن ثم تحقيق القيمة العليا للصحافة بدورها  ،و وضع السلطة موضع المساءلة،العام

 كمراقبة على عمل الحكومة.
هو ما يعطي العمل  ستقصائيةاالفي إعداد التحقيقات  ستقصاءاالإن التحري و      
يفتح  و ،ما هو واضحتساؤل ع،فهو يسمح بنقد عما هو خفيف ،قيمته ستقصائياال

وهو يحمي المحرر من  ،أبواب التقدم أمام المجتمع إذ يجعلهم يقفون على قدم المساواة
 حيويته. أن يفقد نضارته و



 

 

على "أنه تسليط األضواء على فكرة أو مشكلة أو  ستقصائيااليعرف التحقيق     
باألشخاص الذين  ستعانةباال ،ظاهرة سلبية أو ايجابية خالل تداولها بالشرح و التحليل

 يقعون في دائرتها"
 و تعقيدا أكثرها و الصحفية األجناس أصعب من ستقصائي المرئيإلا التحقيقيعتبر   

 و بحكم ،و شموال و متعة عمقا وأكثرها األجناس هذه أنبل من واحدا يبقى لكنه ،تشعبا
 من عالية كفاءة و مقدرة يتطلب معقدا تحريريا فنا الصحفي ُأعتبر التحقيق ذلك فإن
 أقسامها للمؤسسة اإلعالمية وأهم النابض القلب التحقيقات قسم بذلك يظل و ،المحرر

 .طموح صحفي كل أمنية دائما بقي القسم لهذا نضماماال أن اإلطالق كما على
 التحقيق:  إعداد مراحل
موضوعه  باختيار تبدأ أساسية خطوات بثالث الصحفي التحقيق و تنفيذ إعداد يمر   
 117:نشره و كتابته أخيرامادته و  تجميع ثم
 :التحقيق موضوع إختيار-1
 الكبرى باألحداث يرتبط ،الصحفي ذهن في موضوعا أو فكرة الصحفي التحقيق يبدأ   
 ،األدوية المزورة ،األطباء إضراب( للمجتمع بالحياة اليومية الصلة ذات القضايا أو

 تحتاج و واسع جمهور هتمامإ التي تستقطب تلك أو (،للكهرباء المتكررة اإلنقطاعات
 ضطراباتإ ،نفايات(بها  يحيط الذي الغموض كشفو  وتفسير شرح و إيضاح إلى

 التحقيق موضوع يكون أن ويمكن  (...الفاسدة األطفال لقاح ،اللغات قضية ،الجامعة
 ،الجزائري المجتمع في السر زواج( اليومية باألحداث مرتبطة وغير جتماعيةإ ظواهر
 تشغل التي القضايا و الجارية باألحداث الفكرة رتباطإ أن رغمو  النساء....( متاجرة

 ألن تصلح ال قديم بحدث مرتبطة فكرة أن يعني ال ذلك فإن ،أهميتها من يزيد المجتمع
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 جديدة جوانب كشف من ستمكن كانت إذا صحفي خاصة تحقيق موضوع تكون
 القضائية...( اإلجراءات بطء ،المخدرات تهريب قضية ،ةالجوي الخطوط قضية(فيه
 في الصحفي تواجه التي الخطوات أصعب من التحقيق فكرة على الحصول ويعتبر    
 يومي جتماعا عقد على تحرص كبريات المؤسسات فإن لذلك ،تحقيقه تنفيذ و إعداد
 .تحقيقات موضع تكون أن يمكن التي قتراحاتاإل و األفكار لعرض التحقيقات لقسم
 وسائل مع متابعة ،و شاملة و متأنية دقيقة قراءة النقطة هذه في التميز يتطلب و    

 ختالطاإل للصحفي جدا المفيد من و ،لألفكار األول المصدر هي فأخبارها اإلعالم
 .أوساطهم في المتداولة المعلومات على طالعاإل و هتماماتهمإ لمعرفة العاديين بالناس
 تكوين قاتيالتحق صحفي و عموما األخبار لصحفي الضروري من ذلك جانبو إلى 
 على منهم يحصل أن يمكن ألنه ال، المختصينو  الخبراء بين واسعة عالقات شبكة
 تفسير في يحتاجهم قد ألنه إنما و ،فحسبتحقيق  موضوع تشكل قد معلومات و أخبار

 .التحقيقات في الواردة المعلومات بعض تحليل و
ن ،كبرى أهمية ذات يرونها ال قد كثيرينال فإن الخطوة هذه أهمية رغم و      كانوا وا 

 هذا أصحاب يرى حيث ،مثيرة و ساخنة تحقيقات ينتج الحيوي الموضوع بأن يسلمون
 التحقيق. تنفيذ هي التي الثانية المرحلة من يبدأ التحقيق أن الرأي

 :الصحفي التحقيق تنفيذ-2
 إلى خروجه فإن ،التحرير هيئة أو الصحفي ذهن في كفكرة يبدأ التحقيق كان إذا   

 جوانب ستقصاءوا   ستجالءإ و وتجميعها عن المعلومات بالبحث يبدأ الواقع حيز
 شكل في الحقيقة إلى للوصول منها الغامض التفسير عن والبحث ،وربطها الموضوع
 تقبل ال براهين و مؤكدة معلومات على مؤسسة منطقية ستنتاجاتإ أو موثوقة معلومات

 .النفي



 

 

 البحث خالل من المعلومات هذه على الحصول التحقيقات لصحفي ويمكن   
 و ،الصحف في المنشورة المعلومات وجمع األرشيفية الوثائق ستنطاقإ و ،الميداني
 .بالموضوع العالقة ذات واألشخاص الجهات مقابلة عن فضال اإلعالم وسائل

 التي المختلفة الشخصيات مع لقاءات عمل من البد المعلومات هذه على وللحصول
 الجمهور من أو المسئولين من عن الموضوع سواء هامة معلومات إعطاء يمكنها
 .المشكلة أو بالقضية المرتبط

 الحديث أو المقابلة إجراء خطوات و بقواعد المعرفة الصحفي من ذلك يتطلبو 
 و ،معلومة من المصدر لدى ما ستدرارإ في الذكاء و المعلومات جمع و ،الصحفي

 ليحصل ،السطور بين مما ستنتاجإلا و ،اإلحصائية البيانات و األرقام قراءة على القدرة
 .بالموضوع المتعلقة ستفساراتاإل أو األسئلة على إجابة تمثل التي المعلومات على
 ليصبحبتأن  قراءتها و بترتيبها المعلومات يقوم على و الحصول المادة تجميع بعدو   

 الكتابة. مرحلة إلى نتقاللإل جاهزا
  الصحفي:كتابة التحقيق -3
 المحرر كفاءات فيها تبرز التي المحطات من واحدة الصحفي التحقيق كتابة تعتبر   

 .السابقتين المرحلتين خالصة المتلقي ويقدم مع يتواصل خاللها فمن ،المهنية وقدراته
 الحديث وأسلوب ،اإلخباري التقرير بصياغة جيدة معرفة التحقيق كتابة وتتطلب
 ستخدامإ إلى بحاجة سيكون ألنه ،)المشاهد تجميع( الريبورتاج بتقنية واإللمام ،الصحفي

 التحقيق أن كتابة أثناء الضروري من و ،الواحد التحقيق في الصحفية األجناس كل
 و تجاهاتاإل و المستويات متباينة طبقات و شرائح يخاطب أنه إلى الصحفي ينتبه

 مستوياهم تفاوت على المشاهدين عقول تناسب لغة ستخدامإ يفرض ما هذا و ،الغايات
 .الثقيلة و الصعبة األلفاظ عن بعيدة و ركيكة و ال مبتذلة غير لغة تكون أن على
 ال الصحافة دارسي معظم الكتابة فإن نمط تفرض تكاد الموضوع طبيعة أن ورغم     
 فنية قوالب اعتماد هو األعم الغالب لكن ،التحقيق لشكل حصري نمط على يتفقون



 

 

 الفني القالب أو الشكل ينبني بحيث ،المعتدل للهرم الفني البناء أساس على تقوم
 .خاتمة و ،جسم ،مقدمة على للتحقيق

 الظاهرة أو المشكلة أو القضية عرض من الصحفي المعتدل الهرم شكل عتمادإ يمكنو 
 :خالل من موضوعي بشكل التحقيق يتناولها التي

 المشاهدين. هتمامإ تثير و الموضوع تؤطر مقدمة-أ
 التحقيق. موضوع زوايا و جوانب مختلف يشكل جسم-ب
 .يراها التي الحلول أو و استنتاجاته الصحفي نطباعاتإل خالصة تشكل خاتمة-ج

 كتابة التحقيق : ياألسئلة الستة ف
ستقصائي أو التقرير أن تجيب على األسئلة اإلتقتضي القواعد العامة لكتابة التحقيق   

 و هي كما يلي:  ( 5Ws &oneH)الخمسة أو الستة المعروفة بأسئلة
 )الشخصية(  Whoمن؟-
 الفعل(،)الحدث whatماذا؟  -
 )المكان( Where أين؟-
 )الزمان(  Whenمتى؟-
 )السبب فى وقوع الحدث(  Whyلماذا؟-
يبن كيفية  يستقصائية الذالقصص اإلهو السؤال األساسي في  )و  Howكيف؟-

 وقوع الحدث أو القصة أو الظاهرة(.
ستقصاء ال يشترط دائما اإلجابة على كافة التساؤالت من خالل هذا نالحظ أن اإل    

أو أن  ،إذا ما كان قد أجاب على سؤال )كيف( كأحد األسباب، الخمس أو الست
مثل سؤال )من( الذي يحدد ،بعضا من تلك األسئلة ظلت غامضة أو غير مكتملة

 أو سؤال )لماذا(  الذي يدور حول األسباب.،الفاعلين
أربعة عناصر  ستقصائية يركزان علىاإل حظ أن شكلي الصحافة التقليدية وأخيرا نال  

" يتحول متى؟ و لكن العنصر الخامس للتغطية التقليدية "لماذا  أين و ،ماذا ،هي: من



 

 

 بل و ،األخرى كميا فقط وال يتم تطوير العناصر ،ستقصاء"كيف" في اإلإلى عنصر
 ،شخصية لها صفة و أسلوب مميزان لقب بل و "من" ليست مجرد اسم و ،نوعيا أيضا

وليست "ماذا" مجرد  ،ليست "متى" فقط حاضر وقوع األخبار بل سياقا تاريخيا للسرد و
تمنح الصحافة التفاصيل التي  و هذه هي العناصر ،حدث بل ظاهرة لها أسباب ونتائج

  ستقصائية في أفضل أحوالها ميزة فنية تعزز أثرها العاطفي على المتلقي.اإل
 

 

 
 

 

 

 ستقصائي اال( : إجراءات التحقيق 03شكل )

يقوم التحقيق الصحفي على خبر أو فكرة أو مشكلة أو قضية يلتقطها وبالتالي: 
ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما يتضمنه و  ،الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيه

إلى ثم يزاوج بينها للوصول  ،يلزمه من بيانات أو معلومات أو أراء تتعلق بالموضوع
الحل الذي يراه صالحا لعالج المشكلة أو القضية أو الفكرة التي يطرحها التحقيق 

 و ،يرتبط باألفكار الحية في حياتنا وكثيرا ما يتصل باألحداث الجارية و ،الصحفي
لو كان الموضوع تاريخيا بمعنى الزاوية  حتى و ،الحاليةلذلك فأنه يتسم بالواقعية و 

شفة حديثا أو التقييم الجديد للحقائق تاريخيا والشخصيات تعطي الجديدة أو النظرة المكت
 أبعادا غير معروفة من قبل. معاني و

 رفضها
 

فرضيات 
مشكلة  جديدة

جديدة 
ةظاهر  

الوصول 
إلى نتائج 
تؤدي الى 

حقائق 
 مهمة 

ختيار إ
تالفرضيا
 ت

جمع 
اناتالبي  

وضع 
 فرضية

مشكلة 
  ظاهرة
 ظاهرة



 

 

غير  ،إعالنياأو توجيهيا أو ترفيهيا أو تعليميا أو تفسيريا أو  وقد يكون التحقيق إعالميا
 118.األهدافنه في معظم األحيان يحقق أكثر من هدف واحد من تلك أ

إعطاء  إنما يقوم على تفسيره وتحليله و و، عاديا  إن التحقيق ال يطرح الموضوع طرحا  
 مسببات له والمساهمة في عالجه.

ودعما  للقانون الذي  ،نظرا  ألن التحقيق يقوم على البحث عن المجهول خدمة للمجتمعو 
سمه مأخوذ من التحقيق الجنائي الذي يؤدي نفس الدور في إيسير عليه الناس فإن 

 ذلك حماية لحقوق الناس. و ،الجرائم رتكاب المخالفات وإالبحث عن دوافع 
ستخدام هذا الفن يتطلب الحذر الشديد ألنه يقوم على فضح إمما ال شك فيه أن  و

فال بد  ،والمؤسسات ألن المسألة على عالقة بسمعة األشخاص والهيئات و ،األشخاص
إال عّرض المحقق الصحفي نفسه و وسيلته  من األدلة الواضحة التي ال شك فيها و

 الناشرة للمساءلة القانونية.
فالغرض األساسي من  ،ثم وماذا بعد ،نظرا ألن التقصي يجب أن يبدأ بـ لماذا   

طة موضع تضع السل ،للصالح العام التحقيقات الصحفية هو تقديم خدمة للمجتمع و
  .119من ثم تكون القيمة العليا للصحافة قد تحققت المساءلة و

ستقصائية هي نوع من أنواع إلأن "الصحافة ا ييقول الكاتب اليمنى عمر الحيان 
التأكد من المعلومات التي  ستقصاء واإل و ،التحقيقات الصحفية التي يقصد بها التحقق

طالع قضايا ال يرغب اآلخرون في اإل والتي تتناول قضية أو، يتم جمعها قبل نشرها
 120عليها أو إظهارها إلى الواجهة اإلعالمية أو المجتمعية

كان التاريخ يحدثنا  إن و ،الصحفيإن الجديد في الصحافة الحديثة هو فن التحقيق    
 أنه أول من  فيذكر لنا عن ديفواألوروبية الصحفي فن قديم في الصحافة  أن التحقيق
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 1896ثم أتى بعده ثور ثكليف عام  ،نجليزيةاإلفي الصحافة  الفنهتدى إلى هذا إ
 هاما  في صحيفته الشعبية "ديلي ميل". فجعل من فن التحقيق الصحفي ركنا  

ستقصائية والفرق بينها وبين الصحافة اإل وتحدثت رنا الصباغ عن منهجية
القصة كما ى سرد ستقصائي يهدف إل"الصحافي اإل: الصحافي موضحة أن التحقيق

 يتوقع المتلقي أن تحتوي على أكبر قدر من الدقة و ليس كما يرويها الناس وو  هي
                                       .121"اليومي )التحقيق الصحفي( بأنواعهالعمق من مضامين العمل  الموضوعية و

الصحفية هما يأتي التحقيق الصحفي مستفيدا  من نمطين جديدين من التغطية     
وكذلك مفهوم صحافة العمق بحيث يمكننا القول إن  ،ستقصائيةاإل و التغطية التفسيرية

التغطية  من توظيف كل من التغطية التفسيرية و الشكل الناتجالتحقيق الصحفي هو 
 122.ستقصائية في العمل الصحفياإل

ى  القائمة عل ستقصائيةالتحقيق الصحفي أحد أشكال الصحافة اإلبالتالي: يعد و     
موضوعي بهدف كشف المستور  الحقائق بإتباع أسلوب منهجي و توثيق المعلومات و

 .حسب شبكة أريج "إحداث تغيير للمنفعة العامة و
 :مواصفاته و التلفزيوني يستقصائخصائص التقرير اإل-4

إلى  يصال المعلومةإيعد التقرير التلفزيوني واحدا من المصادر الخبرية المهمة في     
كما تختلف فكرة إيصال  ،خرىألخبارية االمشاهد بطريقة تختلف عنها من المصادر اإل

 و ضعيف.أبأداء مشوق  ،و السلبأ باإليجابإلى آخر صحفي تلك المعلومة من 

التلفزيوني على أنه وصف تفصيلي حول األحداث الواقعية  ستقصائياال ويعرف التقرير
 ،جتماعيةإإذ يصف هذه األحداث بالتفصيل في سيرها و دينامكيتها كقضايا  ،الراهنة
لكنه  و ،ال يقتصر على الجوانب الجوهرية فقط كما هو الحال بالنسبة للخبر فالتقرير
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جتماعية والمكاني لألحداث الواقعية بشرح القضية اإل ،ييقوم من خالل الوصف الزمان
 ة سهلة و جذابة.لغ يو ف ،حيوي بشكل شامل و واضح  و

ستقصائي هو فن صحفي يقع بين الخبر ويضيف الدكتور فاروق أبو زيد أن التقرير اإل
فهو يتميز  ،الديناميكيةوالتحقيق يقدم مجموعة من المعلومات حول الوقائع في حركتها 

 ال يقتصر على الوصف المنطقي لألحداث فقط. بالحيوية و
 :إعداد التقرير التلفزيوني

ختلفت الرؤى بشأنها من قبل إإن  هو معروف أن كتابة التقرير التلفزيوني وكما     
إال أن الجميع يتفق على ضرورة أن تعكس  ،وكذلك من صحفي إلى آخر ،المعنيين

الفكرة بمدة زمنية قصيرة ما يحتاج ذلك إلى جهد ُيختزل فيه الحدث  إيصالالقدرة على 
ليتمكن من  ،المعد ناسقة و مناسبة للتقريربصورة مت كلمات مركزة وو أو القصة بجمل 

ما يشكل ذلك  ،خالل ذلك كله من إيصال ما كان قد حدث إلى المشاهد بدقائق معدودة
ستخدام  أدواته بالشكل إكاتب التقرير في إبراز إمكانياته في  إلىبحد ذاته تحديا كبيرا 

 المقبول و الالئق و الجذاب لدى المشاهد. 
عن أفكارهم في المدة الُمفترضة  الرؤساء مشكلة حقيقة في التعبيرربما قد يجد     

 و يعكس ذلك حقيقة أنه كلما ،التي يجب أال تزيد عن ثالث دقائقي للتقرير التلفزيون
 
 
حتاجت لمزيد من الجهد إلعدادها إكلما  ،حتاجت الفكرة للتوضيح في دقائق معدودةإ

 تعقيدا .  عوبة واإلعداد صزدادت عملية إبالطبع كلما  و ،مرضيةبصورة 
هنا يكمن التحدي الذي تواجهه عملية إعداد التقرير التلفزيوني: كيف يمكنك أن  و    

بصورة تجعله مندمجا  و منفعال   ،ال تراه موضوعات معقدة لجمهور ال تعرفه وتروي 
لكن ال تتشاءم... فمكونات العمل  ،معك في مدة قصيرة جدا  ال تتعدى الدقائق الثالث



 

 

 ،الحدثإضافة إلى الوجود الميداني في موقع  ،كلمات ني من صوت وصورة والتلفزيو 
 تقدم أدوات كافية إن أحسنت استغاللها لتحقيق تلك الغاية.

ولكي يمكن إعداد تقرير تلفزيوني مطلوب من الصحفي أو كاتب التقرير اإلجابة على 
 تساؤالت التالية:ال
ما القضايا التي يجب علّي أن  ما هي التطورات األخيرة لما حدث؟ و اذا حدث؟م

لماذا ُيعتبر ما حدث مهما  ؟ و ما  أفهمها للربط بين تلك التطورات؟ كما أيضا يتساءل
 الذي يعنيني من ما حدث؟ 

ثم عليه أن يتمكن  ،لكي ينجح في تقديم إجابات عن تلك األسئلة عليه أوال  أن يلم بهاو 
فيما يلي إيجاز مواصفات التقرير  ، ومن نقلها إلى المشاهد بطريقة جذابة وسهلة

 :123التلفزيوني الجيد
 أكثر من قضية. يبمعنى التقرير يجب أن ال يبحث ف الموضوع:وحدة -1
يصعب على ، و ألن الجمل الطويلة تكون معقدة بطبيعتها ،ستخدام الجمل القصيرةإ-2

كما  ،تجعل المشاهد في الوقت نفسه يلهث وراء المعلومة، و منتجتها بسهولةالمونتير 
اآلخر  لتقاط النفس وإما بين ، و أنه من الصعب على الصحفي قراءتها بشكل تلقائي

ومن األفضل أيضا تعزيز التقرير باألصوات  ،أن يترك الصورة تتنفس الُمعديجب على 
ذاته مطلوب الحذر من المبالغة في إبراز لكن في الوقت  ،الطبيعية المصاحبة للحدث

 .األصوات المصاحبة من دون مبرر موضوعي
تجاه واحد في المدة الزمنية : إما من إإن كتابة النص أو التقرير يجب أن تسير في -3

كما  ،تجاهين في نفس التقريرستخدام اإلإال ُيفضل  و ،األحدث إلى األقدم أو العكس
تجهت إ ما وأي إن بدأت من موقع  ،تجاه واضحإيجب أن يسير السياق المكاني في 

 لكن بالتأكيد ال  ،إلى موقع آخر يمكن فقط العودة في نهاية التقرير إلى الموقع األول
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 .التحرك أكثر من ذلك يمكنك
 في ستخدامهنا يجب أن يكون اإل أرشيفية و ستخدام صورإفي بعض األحيان يتم -4

، الحديثة سياق واضح و ُمعلن ال أن يخدع المشاهد و يجعله يخلط بينها و بين الصور
موقع  أي أن تستخدمها في ،تجاه واحدإاألرشيفية يجب أن يكون في  سياق الصور و

 ،واحد ال أن تستخدمها ثم تعود إلى صور اليوم ثم تعود مرة أخرى إلى األرشيف
تعود ترجع إلى سنوات مضت أو تلك التي  األرشيفية التي ينطبق ذلك على الصور

 األسبوع الماضي. إلى
 ون مبررا  وذا كان البد من ظهور المراسل في التقرير إن كان ميدانيا  يجب أن يكإ-5 

 أن يضيف الكثير إلى شعور المشاهد بروح الموضوع.
 :124خصائص التقرير التلفزيوني

 :األصالة-1
بل هو من جهد  ،يعتمد على جهد اآلخرينال  وتعنى أن ما يعرضه التقرير   

عتمد على معطيات خام من البيانات والمعلومات إهو جهد ، و قدمه يالصحفي الذ
كانت  يجمعها بطريقة حرفية مما كشف الحقيقة المتوخاة الت ستخراجها أوإجرى 
 .مستترة

 :جهد بحثي منظم-2
من خالل مقابلة عبر  ستقصائي ال يمكن أن يكتب من على المكتب أوالتقرير اإل   

ثم يوضع لها خطة  ،إنه جهد بحثي منظم يبدأ بفكرة أو إحساس بوجود مشكلة ،الهاتف
لذلك فهو عمل  ،عتبارات المنهجية واإلعالميةتأخذ بالحسبان كل اإل ،عمل منهجية

 قد يسهم فى إعادة توجيه األمور إلى نصابها الصحيح. ،مؤثر إعالمي مقنع و
  :عمل سبر األعماق-3
 ستقصاء الصحفي عن التحقيق العادي هو العمق الذي يمتازإن أكثر ما يميز اال   
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 و ليست ستقصاء يمثل محاولة تقديم الواقع على أساس وقائع حقيقيةوعليه فإن اال به،
 زائفة أو ناقصة.

 :عمل يحتمل الكلف العالية-4
السفر عبر عدد  تحتاج إلىاالستقصاءات  فبعض ،والكلف العالية قد تكون مادية   

وتمضية أوقات طويلة في بعضها بحثا عن جزئية معينة من ، من المناطق النائية
 التقرير.

بداع-5  : اإلستقصاء فن وا 
إذ ، يعد فنا و إبداعا في جوانب عديدة يالمتلق إلىستقصائي إن إخراج العمل اال   

فيها من  ،على المتقصي تحديد الطريقة األنسب لعرض نتاج جهده بطريقة جذابة
ولذلك فإن األعمال الفنية  ،الجمال و التشويق بقدر ما فيها من اإلقناع والبناء المنطقي

 تأتي مكملة للسيناريو الذي وضعه المتقصي بنفسه.
 :125نصائح عن تركيب التقرير

 فال تتطلب القصص جميعها تحقيقات حقيقية ،معان عدة ستقصائيةاالالتحقيقات -1
 عميقة و ستطالعاتاسرية على العكس العديد منها يتطلب  مصادر حول مستندات و
 تحليالت دقيقة.

 ال يوجد تصميم ثابت إلجراء التحقيق لذلك تختلف وسائل معالجة كل قصة.-2
تحليل العديد  ،الدقة ،إجراء المقابالت على الصحفي أن يجيد المهارات األساسية:-3

 كلها تتطلب الخبرة. ،من التفاصيل
س، الصبر، الحد ،السرية ،تتطلب المواصفات التالية: الذكاء ستقصائيةاالالصحافة -4

 .توفر المصادر، التنظيم
 إعداد خطة واضحة الخطوات تحتوي على التفاصيل بطريقة منظمة.-5
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 ستقصائية الجزائرية فيأداء الصحافة اإل -1
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  اإلستقصائية مستقبل الصحافة أفاق و -2
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 :المعلومات وعقباتها ظل ثورة يالجزائرية ف ستقصائيةاالالصحافة -4
 تمهيد:

إن الصحافة االستقصائية هي صحافة المستقبل بإعتبارها األقدر على متابعة الخلل    
إرضاء المتلقي في ظل المثير، مثلما هي األقدر على  إبرازه، واإلتيان بالجديد و و

عصر ثورة المعلومات، والذي تحولت فيه الصحافة التقليدية إلى صحافة رقمية تفاعلية 
متسارع، والذي أدى إلى ضرورة اإلهتمام بالصحافة االستقصائية في  بشكل متزايد و

مناخ يتوفر فيه جو من الديمقراطية والمشاركة، التي تقوم على أساس الصوت 
إدراك لما يجرى على جميع المستويات في المجتمع،  علومات دقيقة وعلى مو  الصادق،

لذا فنحن بحاجة أن يتحرى الصحافي االستقصائي كل الدقة في الحصول على 
 البحث عن الحقيقة وكشفها للصالح العام. وذلك من خالل المثابرة و المعلومة،

تنظيم تظاهرات  وحيث نالحظ كيف ساهمت دمقرطة الرأي افتراضيا في تغيير وقائع 
إسقاط أنظمة حكم، مثال نالحظ مساحة الديمقراطية التي تكاد تكون مطلقة في مواقع  و

التواصل االجتماعي وصفحات المشاركة الشعبية، قد ساهمت في تفعيل الديمقراطية 
في الواقع المعاش، واألصح أن نقول أّن التكنولوجيا االتصالية منحت ديمقراطية في 

 .126راضي، لتعيد إنتاجها في الحياة الفعلية لألفرادالعالم االفت
وهذا ما لمسناه في بداية الثورات العربية، وهذا عكس ما هو حاصل في اإلعالم    

التقليدي الذي يتعرض لقيود السلطة الحاكمة والرقابة المتمثلة في حارس البوابة، حيث 
الجمهور، وعليه أصبح اآلن بقدرة أي شخص أن يضع أي قصة لتصبح متاحة لكل 

أن يتقبلها أو يرفضها، وهذا بدوره يحتاج إلى الدقة و الشمولية واإلحترافية في عرض 
  القصة التي ُتميز بين عمل الصحفي عن غيره من الصحفيين.
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وفي سياق متصل، فإن اإلعالم لم يعد حبيس الدعم المادي والنظام السياسي فحسب،  
"فما دامت القرارات التي يتخذها صناع المعدات، بل وحبيس الحاجة التكنولوجية أيضا،

أو مصمموا األنظمة يتم تغليفها بأحجية التفصيل التقني، فإن  ومبرمجو الكمبيوتر،
 الجمهور العادي، األشخاص األكثر تأثرا بهذه القرارات )بما في ذلك العمالء، و

 المتخذ، فنطاق  المستخدمون( سوف يحرمون من فرصة أن يشاركوا أو يستجيبوا للقرارو 
القيم الممثلة في النظام الجديد التخاذ القرار يمكن أن يقيد، بل يتم تقييده بالفعل على 

  127"نحو متزايد، من خالل صيغة األمر المتسترة وراء الضرورة التكنولوجية
وعليه الصحافة االستقصائية أداة الزمة يمكن من خاللها أن يساهم الصحفيون بشكل  

 .128تحقيق التغيير اإليجابي المنشود السليمفعلي في 
الهدف ليس  فالمحقق الصحفي عمله يعتمد على الرغبة الشخصية إلصالح العالم، و

كما قال المحقق  فقط إظهار واقع الحياة، ولكن أيضا لتغيير هذا الواقع إلى األفضل،
 الصحفي "مارك هنتر".

  :ة المعلوماتأداء الصحافة االستقصائية الجزائرية في ظل ثور -1
خالل السنوات  الجزائريةبدأ مصطلح الصحافة االستقصائية يشيع في الصحافة     

مع ظهور مؤسسات إعالمية  خاصة،وجهات داعمة وراعية لجهود  الخمس األخيرة،
 العمل الصحفي االستقصائي في ظل المحاوالت لتوسيع هامش الحريات والديمقراطية. 

من الصحافة مارسته الصحافة الجزائرية بشكل غير منهجي ويمكن القول إن هذا النوع 
كان  الذي إذ أن مصطلح التحقيق الصحفي هو و بدرجات متفاوتة عبر تاريخها،

 شائعا  ومستخدما وال يزال لدى غالبية المؤسسات اإلعالمية و األكاديمية، بما في
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 الفساد.ذلك أنواع من التحقيقات االستقصائية المتخصصة في كشف ومالحقة 

إن إفتقار المؤسسات اإلعالمية المرئية والتي تسمح لها أيديولوجيتها وسياستها  
إلى كوادر صحفية تمتلك الكفاءة العالية للقيام 129التحريرية للقيام بمثل هذا الدور

حمالت  بحمالت االستقصاء وعدم تجاوب النظام بشكل كبير مع ما تنشره من وقائع و
 الفساد.

المرئية )القنوات  مكن أن نطلق على ما تطرحه المؤسسات اإلعالميةبإستثناء ذلك ي
أشكال استقصائية بأنها موضوعات شبيهه بالصحافة االستقصائية، لم  من الخاصة(

المضمون، فعالقة الصحافة بالنظام هذا المفهوم سواء من حيث الشكل و تصل بعد إلى 
 الصحافة.هي التي تحدد بشكل كبير مدى تطور هذا النوع من 

هناك بعض النماذج لتحقيقات استقصائية شبيهه بالصحافة اإلستقصائية الغربية،    
إال أن هذه التحقيقات غالبا ما إنتهت بحظر النشر نتيجة لعدة إعتبارات أهمها عدم 
وعي المتلقي بهذا النوع من التحقيقات، وعدم إهتمام صانعي القرار بالوقائع التي 

اإلستقصائية، وضيق مساحة الحرية، مع إتهام اإلعالم  تكشف عنها التحقيقات
 بالتقصير و عدم المصداقية.

الصحافة االستقصائية في البيئة اإلعالمية الجزائرية تشهد في الفترة  يمكن القول إن   
لو بوتيرة بطيئة، لكنها ال تزال تفتقر  األخيرة )العامين الماضيين( حالة من النهوض و

الكاملة، كما أنها تتركز بشكل أساسي في الصحافة المطبوعة و  للتنظيم و المهنية
وهناك بداية إنطالق حديثة في القنوات التلفزيونية نحو إقامة أقسام خاصة  اإللكترونية،

فرق  تتناول هذا اللون، بالمعنى و المبنى المعروف علميا ، إلى جانب محاوالت لبناء
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صحفية، فضال  عن وجود عمل استقصائي خاصة بهذا النوع ضمن أقسام التحقيقات ال
 فردي يتفاوت بين دعم محدود من المؤسسة اإلعالمية و الصحفي.

 يمر التحقيق الصحفي بفترة ،في هذا العصر الذي نعيشه عصر ثورة المعلومات 
 ،الفضائح يعملون بمفردهم فبعدما كان الصحفيون الذين يكشفون األسرار و ،تجديد

 فإن كثير من الصحفيين ،المالحظات أو جهاز التسجيل فقطحاملين معهم دفتر 
وتساعدهم  ،دولية ون بالتعاون مع شبكات إقليمية أواآلن يعمل ستقصائييناال

  ي.المعدات التي تعمل بدورها على تغيير وجه العمل الصحف التكنولوجيا الحديثة و
ستقصائيين  االالتي تعمل في اإلتحاد الدولي للصحفيين  تقول مارينا ووكر جيفارا و و  

(ICIJ)": هو يعمل لوحده في ركن منعزل في مكان  و ستقصائياالإن فكرة الصحفي
 130"ما من العالم ال تمت للواقع بصلة اآلن

اإلعالم الحديث فيكون كالهما  و ستقصائيةاالأي أن هناك عالقة بين الصحافة     
فهي تعمل على  ،مبهمة عنه يحتاجها الجمهور ويعتبرها غامضة والتي  يقدم المعلومة

كما أنها تعمل كحارس  ، منع تحوله إلى منبر للقوى المنفذة ستقاللية اإلعالم وإحماية 
المساهمة في إحداث التغير اإليجابي للمجتمع  باإلضافة إلى ،يراقب أداء السلطات

واإلعالم هي الكشف عن  ستقصائيةاالفالفائدة المرجوة من الصحافة  ،مهنيه ةبصور 
خلف ركام فوضوي من  ةدفأو أمور تم إخفائها عمدا أو صُ  ر،فية للجمهو األمور الخ
أنه يجب علينا في الصحافة  أي ،التي أصبح من الصعب فهمها الظروف الحقائق و

التي  و ،اإلعالم الحديث ضرورة تقديم المعلومات والحقائق الجديدة ستقصائية واإل
 .تحقق المصلحة العامة على تحسين حياة الناس و تعمل
ال تقوم على  كذلك العمل على معالجة مشاكل بنيوية تهم المصلحة العامة و و   

 وصف و، باإلضافة إلى تصحيح األخطاء ،معالجة حادثة معزولة تؤثر في فرد واحد
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، ستخدام السلطةإالظلم والتعسف في  و وكشف الفساد ،المعقدة جتماعيةالمشكالت اإل
من خالل إقناع وسائل اإلعالم ، والتي بدورها تنعكس على المصلحة العامة للمجتمع

من أجل طرح المشكالت وخاصة المشكالت التي ، في نشر القصص المثيرة للجدل
 الجزائري يدور حولها الجدل وتمس المصلحة العامة والتي تتفشى في المجتمع

 .تعريتها للجمهور ا ووتحتاج إلى الكشف عنه ،العربيو 
ستقصائية تعيش واقعا  يمتلئ بالعديد من إن الصحافة اإل األخير يمكن القول: يف   

التي تحد من ظهورها في مختلف الوسائل اإلعالمية المحلية بالرغم من أننا  ،العقبات
مما يضع الجزائر أمام العديد من التحديات وصوال  إلى ترسيخ  ،عصر المعلومات يف

 هذا النوع من الصحافة المتخصصة. مفهوم
عتماد وسائل إأصبح اإلعالم الجزائري بيد ناس يفتقرون إلى المصداقية مع حيث    

اإلعالم المتزايد على الصحفيين المواطنين دونما الحرص على التحقق من ما يقدمونه 
التوجه نحو اإلعالم البديل و وسائل التواصل  إلىما دفع الناس  ،من معلومات

 جتماعي للحصول على المعلومات.إلا
إال أن الجزائر عجزت حتى اللحظة عن تأسيس واقعا  إيجابيا  للصحافة     
 .تجاه تطويرهإالدفع ب خدمة المجتمع المحلي ووصوال  إلى محاربة الفساد و  ستقصائيةاال
 :ظل  ثورة المعلومات يالجزائرية ف ستقصائيةاالأفاق ومستقبل الصحافة -2
ظهور مفهوم  و، اإلعالم الجديد في وضع كم كبير من المعلومات للتداولساهم    
هذا كله ساعد في تطوير  ،تجاهين والمشاركة في صنع المادة اإلعالميةإتصال في اإل

آليات الوصول إلى المعلومات من طرف الصحفيين بشكل عام وخاصة في المجال 
نجاز العديد من التحقيقات إبل والعمل على إشراك المواطنين في  ،ستقصائياال



 

 

جتماعي وأدوات اإلعالم الجديد في ستخدام شبكات التواصل اإلإعبر  ستقصائيةاال
 الوصول إلى المعلومات مباشرة أو االتصال مع المصادر الخاصة بالصحفي.

 تكنولوجيات عالم مطالب بولوج اآلخر هو الجزائري الصحفي حأصبحيث    
 وسائل من وسيلة في أي واألساسي الفاعل العنصر عتبارهإب معه والتفاعل ،االتصال
 في اإللكترونية مصادر المعلومات ستخدامإ مستوى على خاصة ،الجماهيري االتصال

 و المنتديات في طريق المشاركة عن واآلراء األفكار وتبادل ،الصحفية مادته إعداد
 ستثنائيةاإل بواسطة الخصائص والمهتمين ،المتلقين مع اآلراء تبادل كذا و ،المؤتمرات

 .االلكتروني البريد و االنترنيت التي تتيحها
جتماعي وغيرها من أدوات اإلعالم الجديد مجاال خصبا وفرت تقنيات التواصل اإل   

 و ،من األفكار التي يمكن أن تشكل نقطة بداية لدى الصحفي المتقصي لبدء تحقيقه
المستمرة لما يتم تداوله عبر مواقع الفيسبوك أو هذا من الممكن أن يتم عبر المتابعة 

وقد برزت العديد من  ،هتماموبالتالي الوصول إلى فكرة جديدة تستحق اإل ،ريتتو 
 برز ما تم تداوله بين نشطاء اإلعالم الجديد.أالمواقع التي تقدم للصحفي 

 و فقد أصبح باستطاعة أي فرد في المجتمع أن يرسل ويستقبل ويتفاعل ويعّقب  
وهو ما أمد الصحافة االستقصائية  ،وبسرعة فائقة ،يعّلق بكل حرية و يستفسر

ستقصاء بحيث لم تعد تقتصر وسع من دائرة اإل و ،فكاراأل و بياناتالمعلومات و بال
حتى بعد أن ينجز  ،العادي حتوت المواطنإ على الصحفي الحرفي فقط بل أشركت و

 ،ستخدام تقنيات اإلعالم الجديدإيقوم بنشره بالصحافي المتقصي تحقيقه من الممكن أن 
في التأكد من شفافية وصدق المعلومات  المتلقينستفادة من تعليقات وتعقيبات اإل و

ستفادة منها في المتابعة وتطوير التحقيق أو الوصول إلى زوايا اإل التي قام بكشفها و
نضمام للعديد اإل ستقصائيةللصحفي العامل في مجال الصحافة اإلكما يمكن جديدة. 

من المجموعات الخاصة بالصحافة سواء في دولته أو في الوطن العربي أو على 
وهذا يتيح له التعرف عن زمالء له من الوسط الصحفي من مختلف  ،مستوى العالم



 

 

العالم مما يوسع من معارفه ومصادر معلوماته وأيضا التعرف إلى مراسلين جدد  أنحاء
 ؤسسته الصحفية التي يعمل بها.يمكن عن طريقهم إفادة م

ستقصائي توفر أدوات اإلعالم الجديد حقال خصبا للصحافي لتدعيم تحقيقه اإل كما  
فقد تأتي أفضل  ،بما يلزم من صور رقمية أو ملفات صوتية أو ملفات فيديو أحيانا

حد المتابعين أو المشاركين على مواقع اإلعالم أنجازه من إصورة لتحقيق صحفي تقوم ب
فال يتصور أن يتم  ،YouTubeأو موقع  Twitterأو  Facebookالجديد مثل شبكة 

وهو  األرقام  ستكماله إال بتوفر العديد من اإلحصائيات وإستقصائي أو إنجاز تحقيق إ
األرشفة االلكترونية  ما أصبح متاحا بشكل أفضل في ظل تقنيات اإلعالم الجديد و

 المعلومات ونشرها. للبيانات و
على وجه  ستقصائيةاالفمع التحديات الكبيرة التي تبرز كل يوم في مواجهة الصحافة   

 ستحداث وسائل وإ ن تكون دائمة التطوير لنفسها وأالخصوص يستلزم عليها دائما 
من أبرز األقسام  االستقصائيةوتعتبر الصحافة  ،ساليب إعالمية جديدة ومميزة وجذابةأ

وفي عالمنا العربي ، ات والكتابات في العالم بشكل عامالتي تحتاج إلى سيل من الدراس
 .بشكل أخص الجزائريبشكل خاص وفي  مجتمعنا 

ال بد من أن يكون لنقابة الصحفيين دورا  مميزا  في خلق من خالل التطور الحاصل   
عداد برنامج لتطوير المهارات المهنية ، التطوركوادر إعالمية وصحفية بمستوى هذا  وا 

 .حداث و التطورات بشفافية عاليةاأل ستقصاءامن أجل 
ن التطور العلمي الحاصل في علوم االتصال و نظرياته المتعددة يستوجب على إ   

كيفية المتطورة في االنترنت والحاسوب و  التكنولوجياستخدام إكل صحفي أن يجيد 
أرشيفية ليكون مادة و ، ذلك من أجل التوثيق لكل ما ينشردامها بشكلها الصحيح و ستخإ

 يستفاد منها الدارسون سواء كانوا في رسائلهم الجامعية أو حياتهم اليومية.
ربط الصحفي  و ،مع اإلعالم الجديد ستقصائياالالعمل على تفعيل حياة الصحفي 

وتساعدهم التكنولوجيا الحديثة والمعدات التي  ،للتعاون مع شبكات إقليمية أو دولية



 

 

ن الكثير من القصص اإل،العمل الصحفيتعمل بدورها على تغيير وجه  ستقصائية وا 
والكثير من  ،وفرقا كبيرة من الصحفيين ،هذه األيام تتطلب أشهرا  من العمل والبحث

فإن باستطاعة "دافيد كابالن وكما يقول ،هؤالء الصحفيين موزعين حول العالم
 .131ستقصائية بصورة أفضل من قبلالصحفيين اآلن العمل على هذه القصص اإل

حتى يكتب لها النجاح البد أن تتحلى بصفات تؤهلها   الجزائريةوال شك أن الصحافة    
من هذه الصفات  حسب عدد من الخبراء في هذا  تحتل الصدارة و تطور ولل

 132:المجال
 :الجرأة في طرح القضايا-1
 :في جامعة بيرزيت ستقصائيةاالنظير مجلي مدرب دورات الصحافة يقول   
يستّل من  ال يجوز لشعب يقود هذا النضال و ،اليوم أصبحت سلطة رابعةالصحافة "

فيجب على صحافتنا أن تكون أكثر جرأة في ، أن يرهبه شيء ،أنياب العدو إنجازاته
طرح قضايا شعبنا والتحقيق فيها خصوصا في عصر الثورات العربية التي فتحت 

 ".الباب على مصراعيه للحريات
 و ،والعربية من كل قيودها الجزائريةب أن تعرى الصحافة وهنا أعتقد أنه يج    

حيث ، تجريح جنوني تنطلق لتفتح القضايا وتطرق الباب وتناقش ولكن بدون تعصب و
 هذه هي، ضمير األمة الذي يتعامل بحب مع شعبه يكون التعبير الصحفي هو
 التحقيقية فيإيجاد الصحافة  آن األوان لكسر الحواجز و الصحافة التي نبحث عنها و

 . إعالمنا
 :التحرر من سطوة أصحاب القرار-2
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 مريكية: الذي يعمل في مجموعة جينز األ و وقال الصحفي محمد نجيب   
إن جرت  و، العربيةراضي ستقصائية في األإنه ال توجد صحافة أعتقد جازما ب" أ

و  المسموعة المرئية و ن صحافتنا المكتوبة وأإال  ،محاوالت خجولة من حين آلخر
وذكر أن السبب  ،عتماد على التحقيقات الصحفيةلكترونية تخلو من سياسة اإلحتى اإل

والبعض منها رواتب  ،صحاب القراربأ ةمرتبط اإلعالمفي ذلك يعود إلى أن وسائل 
المحافظة ومصالحها  اإلعالمبعض وسائل  و ،موظفيها تدفع من ميزانيات الحكومة

خبار يجعلها بعيدة عن تبني نمط الصحافة ليدي في تناول األسلوبها التقأ عالنية واإل
 .ستقصائيةاال
 :إتقان المهارات الخاصة-3
ن يتمتع بشخصية أو  ،ن صحفي التحقيقات بحاجة لإللمام بمهارات عديدةإ    

قناع إكتشاف المشكلة ثم إستثنائية كي يستطيع أوال إن يكون لديه مهارات أو ، صحفية
 ستعداداإلخراج التحقيق في حالة جيدة ومن بعدها إثم ، حولها محرره بأجراء تحقيق

 لتلقي الردود الغاضبة على ما فعل. 
 :البيئة في المجتمع واالستقرار -4
لى مجتمع مدني مستقر بحيث يكون هناك حماية للصحفي إالتحقيق الصحفي بحاجة  
 ي قضية. أثارة إالحفاظ على حقوقه عند  و
تحافظ  و، تحافظ على من يثيرهاو ستقصائية بحاجة لقوانين تنظمها والصحافة اإل  
حتى عندما يتجرأ بعض  و، المواطن الذي سوف يتحدث في بعض القضايا ىيضا علأ

فإنهم في مجتمعنا سوف يدخلون في ، بعض القضايا إثارةيعملون على  الصحفيين و
أؤكد أن الصحافة  و ستقرار كاملإألنه ال يوجد حماية وال ، تهديدات دوامات و

 ر.مجتمع مستق إلىستقصائية بحاجة اإل
معمقة ستقصائية إ يوجد تحقيقات صحفية ال :تسهيل حق الوصول للمعلومة-5

فعلى سبيل ، بل الموجود هو عبارة عن تقارير معمقة تثار حول قضايا معينة ،جزائرية



 

 

، في الصحراء جتماعية اآلنية كالتشغيلالتحقيقات الخاصة بالمشاكل اإل المثال
 صحفيا.معمق فقط وليس تحقيقا  هي عبارة عن تقرير ي...الخالغاز الصخر  وتحقيقات

  :فتح المجال أمامهم ستقصائيين وسن قوانين لحماية اإل-6
ن يساند العمل أإقرار قانون حق الوصول على المعلومات الذي من شأنه  يجب   
ستقصائية ضرب من إن الحديث عن صحافة إعالمي المهني الحر" بدون ذلك فاإل

 133ضروب الخيال"

إلجراء قانوني قد تقنع الصحفي بالعدول عن اإلعالم  مسألة التعرض كما أن
 مسؤولية. التحول إلى تغطية تحدث له جدال  أقل وطأة و و ،ستقصائياال

  و ستمر في السعيإ" :وهنا تأتي نصيحة تعاملهم مع الحاالت المماثلة بمقولة    
ن تقول هذا يبدو أليس كافيا   و، أحصل على أكبر قدر ممكن من التفاصيل واألدلة

، نه عمل صعبأ ....وكّون ملفك بشكل أساس، ليس أكيدا   ،أو ثمة أمر ما هنا، مريبا  
كما أنها لن توصل تقريرك للبث  ،ضيقة وغير فورية والنتائج المترتبة عليه هوامشها

 ". تكون المكافأة كبيرة   ،لكن عندما يحدث ذلك ،المباشر سريعا  
ستقصائية يكمن في عقد دورات تدريبية متخصصة سبل تطوير الصحافة اإلن إ    

 ،ستقصائيينإالذين يؤمل منهم أن يكونوا في المستقبل صحفيين  لعدد من الصحفيين
تبنى ستقصائية من خالل نشاء دائرة أو مؤسسة تعنى برفع شأن الصحافة اإلإ مع

 ،التحقيقات الصحفية وتوفير الدعم التقني والقانوني للصحفيين العاملين في هذا المجال
وتخصيص أكفاء ، عالمية بهذا الفن الصحفيهتمام داخل المؤسسات اإلزيادة اإل و

حتكاك إومطلوب زيادة ، العمل فيه مع توفير الحماية الصحفيين في المؤسسة للتفرغ و
جنبية التي سجلت تطورا  ملحوظا  في هذا الجانب افة األالصحافة المحلية بالصح

العمل  و ،خاصة في المؤسسات اإلعالمية الدولية التي حققت نجاحا  في هذا المجال

                                       
 مرجع سبق ذكره. ،دليل أريج للصحافة االستقصائية ،مارك هنتر-133



 

 

لى الصحفي إستقصائيين والتعاقد معهم لنقل خبرتهم اإلعلى جلب كبار الصحفيين 
 .ستقصائيةالمحلي المهتم بالصحافة اإل

مركز صحفي يهتم بشؤون الصحفيين من خالل برامج تدريب نشاء كما يجب إ    
والمشاركة في ، ستفادة من الخبرات الخارجيةإل و ،ستقصائيةمهنية حول الصحافة اإل

ستقصائية في وسائل وحدات للصحافة اإل قسام وأوتخصيص  ،المسابقات الدولية
ستقصائي العمل اإلحتياجات المالية الالزمة إلنجاح توفير اإلالمختلفة، مع  اإلعالم

كما ، ستقرار الوظيفي للعاملين في هذا المجالوتحقيق درجة مقبولة من اإل الجزائري،
جراءات القضائية وحقوق مر برامج توعية قانونية للصحفيين حول اإليستدعي األ
 و ،الحريات العامة طارإوتوفير محامين مختصين في مجال الدفاع في  الصحفيين،

 .وحرية التعبير وحقوق االحتفاظ بالمصادر الصحفية ،الصحفيةخصوصا الحريات 
 االستقصائيةتواجه الصحفي المتقصي و الصحافة  يالصعوبات المختلفة الت-3

 :الجزائرية
 التي التأثيرات فإن بالتاليو  أنضمتها، بين العالقات تختلف المجتمعات ختالفإب  

 نظامها لنوع تبعا أخرى إلى دولة من اإلعالمي ستختلف المجال على تمارس
 فإنه وبالتالي تتبعها التي الصحفية النظرية نوع و قتصادي،واإل السياسي  جتماعي،اإل

 . معمم بشكل المعوقات مختلف حصر من الصعوبة
الصحافة  و الصحفي المتقصي يواجهها التي العراقيل أهم سنتطرق إلى الجزء هذا في

  الخاصة: الجزائرية العامة وداخل القنوات التلفزيونية  االستقصائية
 :134ستقصائية الجزائريةتواجه الصحافة اإل يالعقبات الت

 عدم وجود وعي لدى المؤسسات الحكومية بأهمية هذا النوع من الصحافة.-1

                                       
القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية للنشر و التوزيع  ،دراسة مقارنة ، 4ط  ،يعالمالعمل اإلأخالقيات  ،يحسن عماد المكاو -134
 .85ص   ،2006،

 



 

 

عدم وجود إطار قانوني ينظم حرية تداول المعلومات فضال عن قصور الثقافة -2
 القانونية لدى الصحفي الجزائري.

  الوثائق.وجود نقص في المعلومات وصعوبة الحصول على -3
 التجارية. الخوف من العقوبة السياسية أو-4
 عدم وجود صحافة و مؤسسات تدريبية متخصصة في هذا النوع من الصحافة.-5
 ستقصائية.الوقت غير الكافي إلنهاء المهام الصحفية اإل-6
       للمصاريف. عدم وجود الميزانية الكافية للسفر أو-7
مما يضعف التوجه نحو  ،والدعاوى القضائية ،اإلرهاق والخوف من الفشل-8

 ستقصائية.    الصحافة اإل
 الجزائري:  المتقصيمن أبرز المعيقات التي تواجه الصحفي و 
تعاني الصحافة الجزائرية من ضعف كبير في الكادر  :ضعف الكادر المهني-1

الملحوظ بأعداد اإلعالميين مع غياب الواقع المهني في رتفاع في ظل اإل ،المهني
 الصحافة عن العاملين في هذا المجال.

يعاني الصحفي الجزائري من هاجس  :ستعداد الكافي لدى الصحفيينعدم توفر اإل-2
يؤمن بالصحافة الخبرية السريعة في ظل رغبته الجامحة  و ،ستقصائيةالصحافة اإل

 هي ثقافة بحاجة إلى تغيير وترتبط بصورة كبيرة في و ،سمه " بصورة يوميةإلظهور" 
ستعداد الكافي للصحفي الجزائري من أجل خوض معترك الصحافة غياب اإل 

 .االستقصائية
من هو الصحفي الذي يجب أن يخوض  و: عدم تحديد طبيعة مهنة الصحافة-3

عن حقوق بالتالي ضعف المؤسسات التي من المفترض أن تدافع و  ،هذه المهنة غمار
 الصحفيين في عملهم  كنقابة الصحفيين.

تعاني المؤسسات  التدريبية: عدم تأهيل الصحفيين مهنيا  وغياب الدورات-4
 اإلعالمية ومراكز التدريب من نقص واضح في الدورات التدريبية الخاصة باإلعالم و



 

 

بالنظر إلى النقص الكبير في الكوادر  ،ستقصائيةاالالدورات المتعلقة بالصحافة 
 135.الجزائرية المتخصصة في هذا المجال

ليس  بأن صحفيي التحقيقات هم المبتدئون و :نتشار نظرة خاطئة لدى الصحفيينإ-5
 المكانة مما يؤثر سلبا  على العمل في هذا الحقل. ذوي الخبرة و

يات البشرية و عدم وجود قسم متخصص لفن التحقيق الصحفي يملك اإلمكان-6
تفتقر وسائل اإلعالم المحلية إلى األقسام المتخصصة بفن التحقيق الصحفي  :المادية

 مما أثر سلبا  على ظهور هذا الفن في الصحافة الجزائرية.
تفتقر كثير من غياب الرؤية اإلعالمية الواضحة في المؤسسات اإلعالمية: -7

مما أثر  ،واضحة تخدم المجتمع المحليلخطة عمل الجزائرية  اإلعالميةالمؤسسات 
 136.ستقصائيةاالسلبا  على ظهور الصحافة 

إن غياب الحوافز  :نظام الحوافز المادية والمعنوية وكذلك العقوبات اعتمادعدم -8
في ظل الروتين المستمر  ،أشبه بآلة يغيب عنها اإلبداع الجزائريجعل من الصحفي 
 المحلية. اإلعالميةلعمل المؤسسات 

سيطرة الكتابة الخبرية على حساب باقي الفنون التحليلية وأهمها التحقيق -9
يمكن وصف الصحافة الجزائرية بأنها صحافة خبرية تعاني من نقص كبير  الصحفي:

 الفنون األخرى. في جوانب التحقيقات و
المؤسسات ذات العالقة عن تزويد الصحفيين  إحجام المؤسسات المسئولة و-10

حيث يعاني الصحفي من نقص كبير في : التي يحتاجونها في التحقيقاتبالمعلومات 
 مصادر المعلومات التي تسعى المؤسسات المسئولة إلخفائها ألسباب مختلفة.

 تربة خصبة لنمو و التعبير كمناخ طبيعي و حرية الرأي و غياب الديمقراطية و-11
للصحفي  مطبوعات يمنح الحقالجزائر قانون متالك إعلى الرغم من :نتشار هذا الفنإ

                                       
 معلومات مأخوذة من نتائج الدراسة الميدانية .-135
 .استنتاجا من مقابالت أجرتها الباحثة مع رؤساء التحرير -136



 

 

يحد من  إال أن غياب مناخ الديمقراطية يعيق العمل و، في الحصول على المعلومة
 جيدة. ستقصائيةانجاز تحقيقات إفرص 
تحد من نشر أو إعطاء معلومات تضعف المحقق الصحافي : جتماعيةالرقابة اإل-12

 ستمرار والتميز.تراجعا  عن اإلبالتالي تفرض عليه  للوصول إلى المعلومات المطلوبة و
نعدام التدريب قبل التخرج على إ: هشاشة التدريس األكاديمي نظريا  وتطبيقيا  -13

 كتفاء بالجوانب النظرية .اإل إعداد التحقيقات الصحفية و
 ستقصاءاتاالخصص أغلب المؤسسات اإلعالمية ميزانية  مخصصة لعمل ال تُ -14

 .137و التي قد تتطلب أحيانا  مبالغ طائلة ،الصحفية
الخوف من  و ،يرى أغلب المختصين في الميدان أن إنعدام التدريب في المجال  

 القانونية للصحفي، وعدم الحماية المؤسساتية و ،الفشل في إجراء التحقيق المسؤولية و
 نشرال تتجرأ على  كما ال تشجع المؤسسات الصحافية و،مع عدم تشجيع المجتمع

 ستقصائيةاالتعترض الصحافة  يتحقيقات مهمة جدا من بين أهم الصعوبات الت
 الجزائرية .

 :ستقصائياالصعوبات العمل  أهم نوجز أن يمكن عامة بصفة و
 :القيود القانونية-1
تواجه وسائل اإلعالم  قوانين تمنعها من حيازة المعلومات ونشرها، فهناك قوانين     

قمعية وجائرة تلزم الصحفيين بإقامة األدلة على صحة إدعاءاتهم و إال خسروا القضية، 
بينما هذه القوانين تمنع إظهار الحقيقة في حال تشويه السمعة وتجعل سمعة الموظفين 

ا يحق للشعب أن يطلع على الحقيقة، باإلضافة إلى ذلك فإن تستحق الحماية أكثر مم
هذه القوانين تعرض المواطنين لدخول السجن مما يخلق جوا من الخوف ال يشجع على 
ممارسة التحقيق الصحفي وعلى كشف الفساد، فقوانين العيب و القذف هي قوانين 

مثل أفراد األسرة  مقيدة بصفة خاصة لقمع صحافة التحقيقات، وتحمى جماعات مختارة
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و مسئولي الحكومة من النقد، وقد كشفت دراسة البنك الدولي تم  الحاكمة و السياسيين،
بلدا أن مثل هذه القوانين سائدة في البلدان النامية بصفة خاصة و  87أجرائها على 

 تعتبر الوسيلة األساسية لمضايقة الصحفيين.
 بنود بأن تدعي سلطوية أو متحررة كانت سواء العالم في حكومة بالتالي: كل و    

" مريل" الحظ كما و لكن ،مجتمع في حرية وجود ضمان إلعطاء فقطتستخدم  الدستور
 الحرية لضمان ليس رسمية كوثائق تطبيقها يتم المواد الدستورية من العديد فإن

 .نظامية و ضغوط معوقات تشكل فإنها الواقع في لكن و، الصحفية
 :على المعلوماتصعوبة الحصول -2
فالوصول إلى المعلومات العامة أمر بالغ األهمية لقيام وسائل اإلعالم بالتحقيق في    

قد كشفت دراسة أجريت مؤخرا على   القضايا بفاعليه ولنقل األخبار إلى الرأي العام، و
وشك أن تتيح الوصول المفتوح إلى البيانات ذات األهمية لوسائل اإلعالم وللمواطنين، 

و كذلك معلومات عن  ،صحية تعليمية و تشمل تلك البيانات معلومات إقتصادية و و
 المسئولين والمالية للشركات و  اإلجراءات الحكومية والقضائية، واإلفصاح عن النواحي

 عن ميزانيات الحكومة و عقودها. 
المعلوماتي الهيكل  قد تم فرز اإلجراءات سيئة التحديد للوصول إلى المعلومات، و و

رغم تبنى الدول لقوانين حرية المعلومات  غير المالئم بإعتبارهما مشكلتين شائعتين، و
إال أن معظم هذه القوانين  ،بهدف تحسين تدفقها لتوفير ضمانات قوية لوسائل اإلعالم

بها ثغرات قد تتجاوز نطاق شواغل  مقيدة بشدة بإستثناءات محددة بصورة فضفاضة و
 الرأي العام.

صعوبة إخفاء الحقائق إال أن السلطة  فرغم التركيز على عصر ثورة المعلومات و   
قد جعل هؤالء األشخاص وحدهم الذين يملكون  ،يد أشخاص معينة يالفعلية ف

مما يترتب عليه من صعوبة ، المعلومات الحقيقية حول جوهر ما يجرى في المجتمع
 مفروض حول المعلومات.ختراق السياج الإستحالة إالوصول إليها بسبب 



 

 

 :التبعية المالية قتصادية والضغوط اإل-3
عالمية بالمعلومات تزويد المؤسسات اإل يقتصادية للتدخل فتؤدى الضغوط اإل   

على  توزيعها يمكنها التأثير ستيرادها وإفعندما تمتلك الحكومة الوسائل وتحد من 
% من 60يمثل  ياإلعالن الحكومنظرا ألن  و ،خاصةوسائل اإلعالم  يالمضمون ف

مسح  يفف، الكبير يفقد يكون له التأثير السلب اإلعالميةالعائدات داخل المؤسسات 
ين رد األخبار التنفيذي يرؤساء التحرير ومسئول مؤخرا للصحفيين و يأجراه البنك الدول

عائدات اإلعالن على  إذا كانت ستضر ال تنشر % بأن األخبار35ما يزيد عن
مما يجعل الخط ، ستغالل وسائل اإلعالم مهدد بالخطر من قبل شركات اإلعالناتإ

  .محتوى المواد المحررة رفيعا جدا الفاصل بين اإلعالن و
 من العديد في يؤدي الذي التمويل نقص"قتصادية في المعوقات اإل  غالبا وتتمثل
و  التوزيعالطبع و  بجانب تتعلق التي اإلمكانيات ونقص ،اإلفالس إلى الحاالت
 السحب.

 االتصال و اإلعالمو  السياسية العلوم بمعهد جامعي أستاذ" ابراهيمي ابراهيم" قدم    
 :138يلي فيما ملخصة النامية الدول في المعلومة معوقات بعنوان الجزائر

 المعلومة وصول كيفية على تنص قوانين و دساتير على ال تحوي النامية الدول أن"
 كل تمكين عدمو  ،المعلومة لمصدر الوصول حرية وجود عدممع ، حرية بكل للمواطن
 في الحكومات طرف من الفرص نفس منحها وعدم، لتعبير السياسية التيارات

 مؤطر غير المعلومة لمصدر الصحفيين وصول حقكما أن ، اإلعالمية الفضاءات
 ". البيروقراطية و الصحافة هي و أال مهمة نقطة إلى ذلك بعد نتطرق ثم قانونا

 المشاكل من جملة عامة أو ،ةخاص كانت سواء الصحافة ملكيةتطرح : الملكية-4
 القوي مصالح مع مصالحها تلتقي الخاصة الملكيةففي ،على حريتها تؤثر التي

                                       
138-brahimbrahmi ,le droit a l'information a l épreuve parti unique et de l'état d'urgence 
édition sace liberté, 2002, p172. 



 

 

 على المهنية الضغوط في بالتالي ينعكس هذا و ،ستمرارهاا  و  وجودها لدعم المسيطرة
 أكثر المالك مصالح خدمة إطار في يعملون يجعلهم بما المؤسسات هذه في العاملين

 لتوفير ضمان  هناك يكون لنك ذل إلى إضافة ،وحاجاتهم الجماهير مصالح من
 مع المعلومات هذه تباينت ما إذا خصوصا وصادق ،موضوعي بشكل المعلومات

 المؤسسات تخضع ما كثيرا فإنه العامة الملكية حالة في و ،الخاصة الملكية مصالح
 .  139تعديالتها و القانونية التشريعات أو للسلطة العامة

الواقع اإلعالمي يرزح تحت المطالب األدنى في الحماية للعمل مما سبق نالحظ أن    
آلية  و ضمانة الحقوق المهنية وغيرها من التي ال تفتح آفاقا كبرى لذهنية وأاإلعالمي 

 حد كبير بالماكينة السياسية و إلىوهذا مرتبط ، ستقصائيالعمل اإلعالمي اإل
 الرغبة االحترافية للصحفي ذهنية تقبل السياسي أكثر منه بالقدرة و و، التشـريعية
المكبوت تحت نمط اإلعالم السياسي الخبري أكثر منها مفتوحة الخطى  الجزائري

نجح ال بّد من ي لكي يتقدم و الجزائري فاإلعالم ،لتتكبل بالصـراع مع مناطق النفوذ
 .مناسبة تشـريعات إيجاد تهيئة بيئة و

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .3ص ،القاهرة ،الحلوان جامعة ،3ط  ،عالم واالتجاهات و التأثيرنظريات اإل ،الحميد عبد محمد-139



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  السادسالفصل 

 ستقصائية واقع ممارسة الصحافة اإل
 التلفزيونية الجزائرية في القنوات  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  خصائصه مجتمع البحث و -1
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل -2

 البيانات                 
 تحليل و تفسير البيانات عرض، -3
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التوصيات -5  
 



 

 

  الفصل السادس:
 :القنوات التلفزيونية الجزائرية يف االستقصائيةواقع ممارسة الصحافة   
ممارسة الصحافة  واقع الدراسة من الجزء الميداني هذا في تناولت الباحثة   
 الخاص )القنوات التلفزيونية( العام و الجزائري مجال اإلعالم المرئي في ستقصائيةاإل
 نقاط رئيسية وهي: أربعة في
 مجتمع الدراسة و خصائصه-1
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات-2
  تحليل و تفسير البيانات عرض،-3
                                   االستنتاجات و التوصيات                                  ،مناقشة النتائج-4

 هو خصائص الدراسةأوال : مجتمع 
 رؤساء التحرير المحققين و الصحفيينأخذت الباحثة مجتمع الدراسة المتمثل في     

 حسب عددها لغب التيو ، الخاصة العامة والجزائرية القنوات التلفزيونية في العاملين 
خمسة قنوات عامة وسبعة عشرة قناة خاصة مع بداية سنة  حصر الباحثة

الجزائرية  هما: القناة األرضية و قناتين عامتين حيث ط بقت الدراسة على ،(140)2015
نيوز  دزاير، (tv)تيفي نيوز و أربعة قنوات خاصة وهي: قناة الشروقو  ،الثالثة
 للوصول  ،هذا لتناسبها مع أهداف الدراسة، قناة الخبرو  ،نوميديا نيوز ،(tv)وتيفي
  .للدراسة النهائي بالغرض تفي التي والحقائق المعلومات إلى

كما تحتوى على برامج  ،مختلفةتجاهات إألنها تمثل شهرة وهي القنوات األكثر  
بمعنى أخر تخدم الموضوع أكثر وهي ليست  ،المدروس يتتماشى مع النوع الصحف

)تم ذكر أسباب اختيار القنوات في النقاط ة.مجال واحد بل متنوع يمتخصصة ف
 السابقة(

                                       
 ادارة القنوات التلفزيونية.مدة على معلومات معت-140

 



 

 

 :الدراسة مجتمع خصائص 
إطارات متخصصة و متكونة )الصحفي المحقق، رؤساء  من يتكون مجتمع الدراسة   

وتحمل صفات مشتركة أي تمتاز إعالمية بصفة دائمة، مؤسسات  تنشط في ،التحرير(
 بمتطلبات العمل االستقصائي على الساحة المهنية، وهذا يخدم موضوع الدراسة و

 أهدافها.
 بتقسيمها قمناتم تناول اإلعالم المرئي العمومي و الخاص) القنوات التلفزيونية(، و    

 مؤسسات و هي: 06 إلى
 ( A3الثالثة )القناة و  (،Entv) ةالقطاع العمومي: األرضي-أ

، (Tv News(، الدزاير)Kbc(، الخبر)Tv-Newsقناة الشروق) القطاع الخاص:-ب
 نوميديا نيوز.

كان  و ،105كل قناة قدرت ب على  توزيعها تم التي اإلستمارات عدد يخص فيما أّما 
مع  مباشرة القناة أو سكرتارية التحرير أو سكرتاريةتوزيعها بمساعدة كل من 

 :كالتالي فكان هاتوزيع أما ،الصحفيين
 Entv  :33-1القنوات العمومية : 
                   2-A3 :24   
 8نوميديا : -1القنوات الخاصة : 
   kbc:8 ) (الخبر-2                  
 17(: tv-newsالشروق)-3                  
 15(: tv-newsدزاير )-4                  

 فضلنا إتباع أسلوب المسح الشامل ألنه األنسب، الدراسةنظرا لمحدودية مجتمع    
 دراية ما، ألن الصحفي المحقق أكثر دقيقة نوعا النتائج تكون حتى لجمع البيانات

 باإلضافة كونه األكثر يتمتع فيها، الخبرة التي نتيجة وهذا بالعمل االستقصائي
 الصحفي العادي. عكس على استعماال لهذا النوع الصحفي المتمثل في التحقيق



 

 

إنما حسب  ، غير ممثلة إحصائيا وقصديه عينة هي المعتمدة العينة فإن عليهو     
 المؤسسات مختلف إلى ينتمون ،محقق صحفي 105 عددها طبيعة الموضوع، و

 الخاصة. العامة و )القنوات التلفزيونية( المرئية الجزائرية اإلعالمية
 عدم نتيجة أخرى (4 ) ءإلغا تم مراجعتها بعد و ستبيانإ 99 سترجاعا تم لقد    

 إلى راجع هذا و ،للدراسة ستمارةإ( 95) يبقى ،ستمارةاإل أسئلة على الكلية اإلجابة
 أماكن كون ستماراتاإل سترجاعإ صعوبة حيث من الباحثة واجهتها التي المشاكل
 .العاصمة و إقامتي مكان مابين مرة من أكثر التنقل مني تطلب مما بالعاصمة توزيعها

القنوات كالقناة  بعض من الصحفيين بعض اهتمام عدم إلى أيضا راجع اعتقادي فيو 
هو الصحافة و  ذاته حدّ  في الدراسة موضوع االستمارات، كون هذه مأل في األولى

 .الصحفيين من العديد عند التناول االستقصائية جديد
 تحليل البيانات ياألساليب اإلحصائية المستخدمة ف المصادر وثانيا :

 و ،الموضوع طبيعة فرضتهالدراسة ا من الجانب هذا في المستخدمة المصادر إن  
 وصف في المتبع المنهج إلى إضافة ة،الميداني الدراسة إلجراء المختارةات المؤسس كذا

 المادة جمع في المصدر كان لهذا ،تفسيرها و تحليلها و الدراسة موضوع الظاهرة
 حيث ،المطلوبة البيانات على للحصول المالئمة األدوات ستخدامإ طريق عن الميدانية
لهذه األدوات،  األنسب ختياراإل على بحثه أهداف تحقيق في الباحث نجاح يتوقف
     :يلي فيما تمثلت قد و ،خصوصيته و موضوعلل مالئمة تكون حتى
 :  ستبيانإلا خصائص-1
   ستدالالتاإل إلى يشير ،القياس خواص من خاصية أهم هو ستبيان:اال صدق* 

 بلحسا و ،تهاوفائد مناسبتها حيث من ها من درجات المقياسنخرج التي الخاصة
و من  متخصصين في اإلعالم أساتذة من مجموعة على نسخ بتوزيع قمناالصدق 

  ( 01) رقم الملحق أنظر . أساتذة ( 5)  عددهم بلغ الذي و ،مختلف الجامعات
 : المستخدمة اإلحصائية الوسائل-2



 

 

 التكرارية:  الجداول-أ 
 مركبة و بسيطة.  جداول شكل على الميدان من المستقاة الدراسة لبيانات عرضنا جاء  
  المئوية: النسب-ب 
 و التكرار حساب بعد هذا و ،ستمارةاإل نتائج لتحليلالنسب المئوية  على عتماداإل تم  
 كالتالي: المئوية النسب ستخراجإ تم  
  / مجموع أفراد العينة 100 × التكرارات عدد =المئوية النسبة 

 مقاييس النزعة المركزية:-ج 
عبارة عن القيم التي تتركز حولها القيم األخرى "مقاييس النزعة المركزية  إن    

تلخيص سلسلة من " حيث إذا أردنا ،يطلق عليها بالمتوسطات و141المنتمية للعينة"،
 142"،تمثيال لهذه السلسلة هي القيمة األكثر، فما )المفردات( في قيمة واحدة المشاهدات

ي هذا الصدد إلى المقاييس األكثر استعماال والتي "يناسب كل واحد التطرق ف يمكن
  143"وضعا معينا منها
،  له بهو مجموع القيم مقسوما على عددها ويرمز  و المتوسط الحسابي:-1

  كما يلي: يكون حيث حسابه، الكميةيستعمل ضمن البيانات 

   
كل فئة يقابلها عدد من التكرارات  ،تقسيمها إلى فئات يمكن ترتيب المشاهدات وو 

 فيكون المتوسط الحسابي:  

     
  يعتبر المتوسط الحسابي من أحسن مقاييس النزعة المركزية تمثيال إال أنه يتأثر بالقيم

  الشائكة.

                                       
141-Malika Boukella Bouzonane ,statistique descriptive،casbah ,Alger ,Algerie,2001,p40. 
142-Yves Evard et autres,op,cit, p352. 

 .27ص ،2000 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،توفيق المنحنيات و اإلحصاء ،علي لزعر-143



 

 

 : الميدانية للبيانات الكيفية و الكمية *المعالجة 
      

 : جدول عام (08رقم ) جدول
 الدراسة عينة حول معلوماتيوضح 

 

 
 
 
 
 
 

 األقدمية في العمل المؤهل العلمي ملكية القناة العينة

  
 عامة

 
 خاصة

 
 ثانوي

 
 جامعي

 
ما بعد 
 التدرج

 أقل
 6من 

 سنوات

 من
6-10 

 سنوات

من 
11-
15 
 سنة

من 
16 
سنة 
فما 
 فوق

 المجموع
 الجزئي

50 45 3 77 15 26 40 26 3 

النسبة 
 المئوية

52.63
%  

47.36
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3.15% 81.05 
  
 

15.78 27.36
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42.1
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27.36 3.15
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المجموع 
 الكلي

95 95 95 



 

 

 البيانات الشخصية : 
 مييعللتا المستوىحسب  المبحوثينتوزيع  يوضح(: 09) رقم الجدول          

 
 الخاصةالقنوات  القنوات العامة 

المؤهل 
 العلمي

ما بعد  جامعي ثانوي
 التدرج

مابعد  جامعي ثانوي
 التدرج

 10 35 00 5 42 3 التكرار

النسب 
 المئوية

15،3% 21،44% 26،5% 00 84،36% 52،10% 

 95 المجموع
 
 

   خبرات كسبيُ  العلم ألن ،األشياء نحو األشخاص آراء في التعليمي المستوى يؤثر    
 قد و ،معين موضوع نحو سلبية أو إيجابية آراء تكوين في كبير حد إلىتساعد 
 فئة مقدمتها في جاءحيث  ،مختلفة علمية مؤهالت ذوي أفراد على الدراسةإشتملت 
  حيث قدرت ،الخاصة على حد سواء سواء في القنوات العامة و الجامعيالمستوى 
  حاملي  فئة الثانية المرتبة في تليها، فردا 77 ايعادله ما أي % 05،81النسبة ب
 فئة المستوى بلغت حين في، %78،15 بنسبة أيا فرد 15 بمعدل العلياالدراسات 

  .من المجموع الجزئي ثالثة أفراد بمعدل أي% 15،3الثانوي نسبة 
  الفرصة منح على القنوات التلفزيونية حرص عليها المحصلنستنتج من النتائج   
 أصحاب نتيجة تأتي بينما ،مهنية عتباراتإل الجامعية شهاداتالر ألصحاب أكث

 و اقترابه اإلعالم مجال عن البعيد الفئة هذه هتمامإ لتبرز منخفضة العليا الدراسات
 .األكاديمية الدراسات و العلمية البحوث مجاالتأكثر من 

 



 

 

 
  في تتقدمها متعددة علمية تخصصات عبر يتوزعون العينة أفراد أن نتائجال تؤكدكما 

 على  العينة أفراد باقي تتوزع حين في ،اتصال وعالقات عامة تخصص األولى المرتبة
 و تخصص العلوم القانونية. ،علوم سياسية ،تخصص اتصال جماهيري

 لطبيعة  نظرا التخصصات مقدمة في تصالاال  اإلعالمعلوم نالحظ أن تخصص 
 و متطلباتها. اإلعالميةالمؤسسة 

 طبيعة المؤسسة اإلعالمية المبحوثين حسب توزيع  يوضح(:  10) رقم الجدول     
 

 القنوات الخاصة القنوات العامة 
 45 50 التكرار

 %30،47 % 70،52 النسب المئوية
 95 يالمجموع الكل

 
 

 في العاملين المبحوثين نسبة أن يتضح الجدول في الواردة األرقام خالل من     
 في العاملين المبحوثين نسبة من بكثير أكبر %70،52 ب مقدرة العامة القنوات
( 2حيث شملت الدراسة قناتين ) ،%30،47ب نسبتهم قدرت الذين الخاصة القنوات

 ( من القطاع الخاص.4القطاع العام و أربعة )  نم
 في  ، حيث بدأ بثهاوهذا شيء طبيعي راجع لحداثة القنوات الخاصة في الجزائر  

أهم  و كانت تعتبر 1962فهي قديمة البث منذ العمومية  بينما القنوات ،سبعة سنوات
 الجزائر. جهاز إعالمي في



 

 

و  بالخبرة  يتكون من فئات تتميز(144)العمومي اإلعالمي الفضاء تؤكد الباحثة أنكما 
 وبداية الثمانينات خالل ميدانيا برزت أنو  لها سبقالتجربة الطويلة في الميدان 

 الذي يحتاج إلى مهارات ستقصائيمتطلبات العمل االكما أنها تتالءم مع ، التسعينات
  ستقصائي.دراية بتقنيات التحقيق االو 

 في العمل األقدمية حسب متغير المبحوثينتوزيع  يوضح(:  11) رقم الجدول

 
 خبرات ألن ء،األشيا نحو األفراد آراء في المؤثرة العوامل أكثر من الخبرة أن شك ال

 نحو سلبية أو إيجابية آراء تكوين في كبير حد إلى تسهم تجاربه رعب المتراكمة الفرد
 .األحسن نحو للتقدم بفوائد المؤسسة على تعود أنها إلى إضافة ،ما موضوع

 كانت فكلما، ستقصائياالالعمل  لممارسة الالزمة المهارات من المهنية الخبرة تعتبر و
 المكتسبة الخبرة كذلك ،مفيدة كانت كلما الجمهور على تأثيره له عمل في الخبرة

 المجال. هذا في وزنها لها بالتدريب
 
 
 

                                       
 المتابعة و الشخصي الحضور عن ترتبت التي العلمية المالحظة تقنية ستخدامإب الباحثة تؤكدها التي المالحظة  وهي-144

 .2015 أفريل 10 إلى مارس 25 من الممتدة المدة الممنهجة في
 

 القنوات الخاصة القنوات العامة 
 النسب التكرار النسب التكرار األقدمية في العمل

 %  77،57 26 %  00 00 سنوات  6أقل من 
 % 11،31 14 %  26 13   سنوات  10-6من 
 %  11،11 5 %  68 34 سنة    15-11من 
 % 00 00 %  6 3 فوقفما  سنة 16من 

 % 100                               95 المجموع الكلي 



 

 

 حيث الصحفي، العمل في ألقدميتهم تبعا المبحوثين توزيع( 11) رقم الجدول يبين
إحدى عشر  من تتراوح أقدمية ذوي في القطاع العام للصحافيين فيه نسبة أعلى عادت

 ذوو الصحافيون الثانية المرتبة في ، ويأتي%68 قدرت بوالتي  إلى خمسة عشرة سنة
 الثالثة المرتبة وفي ،%26 ستة إلى عشرة سنوات بنسبة بين ما المحصورة األقدمية

 أما ،%6من ستة عشرة سنة فما فوق بنسبة  تتراوح أقدمية ذوي الصحافيين فئة تأتي
وهذا راجع  ،ةنسب أي تحقق فلممن ستة سنوات  قلاأل األقدمية سنوات فئات باقي

بالخبرة و  تتميزوهي  ألقدمية القنوات العامة حيث برزت هذه الفئات منذ الثمانينات،
 التجربة الطويلة في الميدان اإلعالمي.

أصحاب ذوي الخبرة األقل من  فئة بينما احتلت المرتبة األولى في القنوات الخاصة  
تليها في المرتبة الثانية الصحافيون ذوو األقدمية  ،%77،57ستة سنوات بنسبة 

 فئة تأتي الثالثة المرتبة وفي ،%11،31ستة إلى عشرة سنوات بنسبة بين ماالمحصورة 
   %11،11من إحدى عشر إلى خمسة عشرة سنة بنسبة تتراوح أقدمية ذوي الصحافيين

 أننالحظ كما  ،وهذا شيء طبيعي راجع لحداثة القنوات الخاصة في الجزائر   
 إنفتاح القطاع الخاص مرحلة أفرزتها التيالجزائرية  اإلعالم لوسائل الجديدة التوجهات

المهنة  به تتسم لما نظرا البشري، إطارها تشبيب التركيز على البشري المستوى على
 من روادها أكثر أصبح حيث ،و مواكبتها األحداث مسايرة في سرعة من اإلعالمية
، وهذا من األخيرة السنوات خالل اإلعالمي الميدان قتحمواإ الذين الشباب الصحفيين

 .اإلعالمي الوسط في الشابة الفئات نسبةبين أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع 
 أغلب أن يتضح الجدول معطيات في أكثر وبتمعن الفئات نظام عن وبعيدا    

 أغلب أن إلى األخير في نشير كما سنة 16 من أقل أقدمية سنوات لديهم المبحوثين
 لهم أن يعني قد وذلك سنوات الستة تفوق العمل في أقدمية سنوات لديهم المبحوثين

.األقدمية سنوات زادت كلما الخبرة تزداد حيث وبمشاكله، الصحفي بالعمل ودراية خبرة



 

 

 األول: محورتحليل و تفسير بيانات ال-1
 االستقصائية : للصحافة  الصحفي ةممارس ومعرفة 

 نقاط عّدة شملبالمحور األول، حيث  المتعلقة تحليل الجداول ت الباحثةتناول  
 دراية علىكان الصحفي الجزائري  إذا ما معرفة إلى خاللها منسعت  أساسية،

و إهتمامه  ،لصحافة االستقصائية من خالل ممارسته لألسلوب االستقصائيبموضوع ا
 بهذا المجال.

 كذلك مدى إلمامه بمتطلبات و مهارات العمل االستقصائي. -
، و من أين حصل على أفكارها، و من خالل إنجاز الصحفي للتحقيقات االستقصائية-

 هل حقا تم بث كل األعمال المنجزة، و هل تلقى صعوبات في بثها.
 االستقصائيةمجال الصحافة  يهل حصل على تربصا ت تدريبية ف-
 ومن خالل رأيه فيما يخص القوانين الصحفية ومناسبتها لضوابط العمل االستقصائي.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

يبين إهتمام الصحفي بالصحافة اإلستقصائية على  :( 01رسم توضيحي رقم )
 مستوى القطاعين العام والخاص

 

  

اإلستقصائي في لألسلوب الصحفي  مدى إستعماليبين  :( 02رسم توضيحي رقم )
  القنوات العامة

 
 

 

67% 

8% 

25% 

 القنوات الخاصة

 متوسط   

 كبير 

 كبير جدا 

70% 

26% 

4% 

 القنوات العامة

 منخفض 

 متوسط

 عال

34% 

52% 

8% 6% 

 القنوات العامة

 ضعيف 

 متوسط 

 كبير   

   كبير جدا



 

 

لألسلوب اإلستقصائي في الصحفي  مدى إستعماليبين  :( 03رسم توضيحي رقم )
 القنوات الخاصة

 

 
 

في  للتحقيقات اإلستقصائيةالصحفي  إنجاز(: يبين مدى 04رسم توضيحي رقم )
 و الخاصة  القنوات العامة

  
 
 
 
 

42% 

7% 

44% 
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 عال جدا   

 متوسط

 منخفض

18% 

4% 

78% 

 القنوات العامة 
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 منخفض جدا 

64% 
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 متوسط
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 :لعينة الدراسة  العامة السمات مناقشة  :أوال
 يف جاء ،مختلفة علمية مؤهالت ذوي المبحوثينغالبية  أن الدراسة إلى نتائج أظهرت-

سواء،  الخاصة على حد سواء في القنوات العامة و الجامعي المستوى فئة مقدمتها
 فئة الثانية المرتبة في تليها ،فردا 77 يعادل ما أي % 05،81 ب النسبة قدرت حيث

حرص  مما يدل هذا ،%78،15 بنسبة أيا فراد 15 بمعدل الدراسات العلياحاملي 
 إلعتبارات الجامعية شهاداتال صحابأل أكثر الفرصة منح القنوات التلفزيونية على

 .خاصة بمتطلبات هذا المجال مهنية
  %70،52 ب مقدرة القنوات العامة في أفراد العينة نسبة أنإلى  ةدراسنتائج الأكدت -
 ب  نسبتهم قدرت الذين القنوات الخاصة في العاملين المبحوثين نسبة من بكثير أكبر 
( من 4( من القطاع العام و أربعة قنوات )2حيث شملت الدراسة قناتين ) ،30،47% 

 المشهد في األقدم يههذا أمر طبيعي كون القنوات العامة و  ،القطاع الخاص
حين تعتبر القنوات الخاصة حديثة ومازالت في مرحلة    في ،الجزائري اإلعالمي
 اإلنطالقة.

و خصوصية الموضوع جاء ضمن جملة أسباب نتيجة ختيارنا لهذه القنوات بالذات إ
 .الموضوعبداية في  قامت بها الباحثة ستطالعية التيبناءا على الدراسة اإل

 خبرة  لديهمعام و الخاص خلصت الدراسة إلى أن أغلبية المبحوثين في القطاعين ال- 
    العمل لممارسة الالزمة المهارات هذه األخيرة من تعتبرو ، اإلعالميفي المجال   
ى     عل تأثيره له عمل في الخبرة كانت فكلما ،في إنجاز تحقيقات معمقةستقصائي اإل
 .المجال هذا فيخاصة  مفيدة كانت كلما الجمهور 
 بمهاراتوأن يكون ملما يتمتع بشخصية صحفية،  الصحفي المحقق أنلذا يجب على  
 حولها، ثم ستثنائية كي يستطيع أوال اكتشاف المشكلة ثم إقناع محرره بإجراء تحقيقإ

 إخراج التحقيق في حالة جيدة ومن بعدها االستعداد لتلقي الردود الغاضبة على ما
 فعل.



 

 

تخصصات علمية متعددة  أفراد العينة يتوزعون عبر أن الدراسة على نتائج كما أكدت-
وهذا راجع لطبيعة  ،65% بنسبة  إتصال و إعالم تخصص األولى المرتبة تتقدمها في

 العمل الصحفي.و خصوصية 
 األول: بيانات المحور مناقشة  
 صحافة اإلستقصائية *اهتمام و ممارسة الصحفي لل  
حافة صبمصطلح الجميع على دراية ال أنيتبين من إجابات أفراد عينة الدراسة -1
بالرغم من تنوع القنوات و  ،100%النسبة المقدرة بهذا ما تؤكده  و، ستقصائيةاإل
يزيد عمره ستقصائية الصحافة اإل مصطلح ف ،قديم جديد و ،خاص ختالفها بين عام وإ

فقد مارسها  اإلعالم الجزائريوهي ليست بجديدة على  ،على نصف قرن في دول العالم
 منذ القدم وحينها لم تكن تعرف بهذا المصطلح. يونالصحف

حيث  ،ستقصائيةاإلالصحفيون بالصحافة  اهتمام عن مدىنتائج الدراسة كشفت -2
 جاءت كالتالي: الخاصة والقنوات العامة و تباينت نتائج 

نحو  اهو منخفض نسبيو  (86،2)ب في القنوات العامة المتوسط الحسابي العام ق در -أ
 .هذه العبارة

نسبيا نحو  مرتفعوهو  (77،3)بفي القنوات الخاصة در المتوسط الحسابي العام ق  -ب
 .العبارة 

هتمام الصحفيون بهذا النوع من الصحافة متوسطا إمن خالل هذه النتائج نستنتج أن و 
 هذا حسب اعتقادنا راجع لعدة أسباب سنوضحها فيما بعد. إلى منخفضا نسبيا و

إنجاز  ستقصائي فياإلعلى األسلوب  الخاصةقنوات الفي  %33،43 نسبة تعتمد-3
 .العامة لنتائج المتوصل إليها في القنواتمع اهذه النتيجة حيث تناقضت التحقيقات، 

حيث نالحظ أن  ،التمثيلعليه نعتقد أن هذه النتيجة ستخدم أهداف الدراسة من زاوية 
هذا يدل على أن  و ،الخاصةستقصائية داخل القنوات هناك ممارسة للصحافة اإل



 

 

إنما هو أسلوب  ستقصائي في القنوات العامة ال يعتبر أوليا واستعمال األسلوب اإل
 .حسب ثانوي و

من خالل  ستقصائياإلاإللمام بمهارات العمل  ضرورة أكدوا أغلبية أفراد العينة على-4
 جاءت النتائج كالتالي:و ، خمسة احتماالت مقترحة من طرف الباحثة

االستقصائي حيث قدرت النسبة ب     األسلوبيحتاج بدرجة كبيرة اإللمام بخصائص -
15،63% 
 . %26،65 بدرجة كبيرة جدا نيةآ اختيار مواضيع هامة وضرورة -
  %10،62 درجة كبيرة جداطرح المواضيع ب يلقدرة على التعمق فا-
  جد ا كبيرة بدرجة خرىاألساليب األ و يستقصائسلوب اإللتفريق بين األل الحاجة أما-
  %37،47 حيث قدرت النسبة ب 
 %16،43 كبيرة بدرجة معرفة التقنيات الفنية-
 أن القوانين المنظمة للعمل  %52،63 وترى نسبة كبيرة من عينة الدراسة قدرت ب-5

 يمكن فصل ال هذا أمر طبيعي ألنه، و ستقصائياإلالصحفي مناسبة نوعا ما للعمل 
 الصحفي.القوانين عن العمل 

 ستقصائي يحتاج إلى على أن األسلوب اإلمن أفراد العينة  60% أكدت نسبة-6 
 الجزائري عتماد الصحفي إإلى  راجعهذا العمل،و في  همجهد لذا ال يساعدالوقت و ال

 تحت نمط اإلعالمعلى األسلوب الخبري أكثر من األسلوب اإلستقصائي أي مازلنا 
 ال تستطيع الخروج ذلك إلى أن القنوات التلفزيونية رؤساء التحريروقد أرجع ، الخبري

 .عن الخط الحكومي
تحقيقات بأنهم نادرا ما يقومون  أفراد العينة علىبعض من ذات السياق أكد  في-7

هذا راجع لكون الصحفي  و ،نسبة معتبرة %44،38استقصائية حيث قدرت نسبتهم ب 
 أقصىكحد مطالب في مكتب التحقيقات بإنجاز تحقيقا في مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع 

 و هذا ما صرح به الصحفيون.



 

 

بحيث إذا كانت  ،أما فيما يخص التحقيقات المنجزة تم ذكرها تبعا للسؤال المطروح   
في القنوات الخاصة األربعة  تم ذكر التحقيقات المنجزة اإلجابة دائما أذكره وبالتالي:
التحقيقات  والدزاير حيث تمحورت ،نوميديا نيوز ،الخبر ،المتمثلة في: قناة الشروق

قضية الذهب  حول: قضايا مختلفة كتحقيقات الشروق حول عدة قضايا من أبرزها :
تحقق من ، والخبر سكنات عدل ،أرقام مزيفة وحقائق مغيبة ،بمنجم امسماسة بتمنراست

يوم الخبر  30ا: قضية الغاز الصخري "الغاز الصخري يفجر الصحراء الجزائرية"أبرزه
حتيال المختلفة و نوميديا نيوز في قصص اإل ،الدزاير في: جرائم الخليجو  ،تحقق

نجاز أكثر من إتم  التشغيل في الجنوب و:باإلضافة إلى ،الخاصة بالسياسيين والوزراء
تحقيقات صحراء شمال افريقيا  و ،وملفات كبيرةتحقيقات معمقة أدت إلى فتح قضايا  6

 موريتانيا وليبيا(. ،)الجزائر
 القنواتتعتمد  مواضيع التحقيقات، حيث فكاربأ يتعلقفيما تباينت نتائج الدراسة -8

في حين القنوات العامة تأخذ ، %66،66الخاصة بالدرجة األولى على المجتمع بنسبة 
و هذا راجع إلى الخط  ،30%ثم المجتمع  %40بنسبةقاعة التحرير  منأوال أفكارها 
 مي و السياسة التحريرية المتبعة. اإلعال

 يواجهون إلى حد ما %37،89إن غالبية أفراد عينة الدراسة والمقدرة نسبتهم ب-9
بالدرجة حيث تعود هذه الصعوبات ستقصائي،األسلوب اإلصعوبات في االعتماد على 

 ستقصائي الذي يحتاج قدرات عالية.متطلبات األسلوب اإلو  ،إلى سياسة القناةاألولى 
 حيثستقصائية وجود مشاكل في بث كل األعمال اإلالدراسة عن نتائج كشفت  -10

جابة بما هو موجود كتفوا في اإلإأن المبحوثين  باإلضافة إلى %53،68بلغت النسبة 
 .يقدموا اقتراحات أخرىدون أن  ستمارة في اإل
 صحفيا بأنهم 82من عينة الدراسة أي ما يساوي  %31،86كما جاء تأكيد نسبة -11

مما يكشف عن نقص كبير في ستقصائي لم يلتحقوا بدورات تدريبية خاصة بالعمل اإل
 التأهيل المهني.



 

 

 تدخل الأنها  عقدتُ  التيلتحاقهم بمثل هذه الدورات التدريبية إسبب عدم و يعود -12
 لتحاقالسماح لهم باإل عدم بسبب23% ،17، و%43،52بنسبة  اهتماماتهم رإطا في
 14.63% ، والدورات هذه رسوم رتفاعإ بسبب 9%،75 يرى في حين ذه الدورات،به

وقتها مع ظروف ألسباب أخرى أهمها نقص الوقت بحيث هذه الدورات ال يتناسب 
 األداء مستوى كالمساهمة في رفعونحن نعلم ما لهذه الدورات من أهمية  ،عملهم
كتسابو  العملي صرح و ، ستقصائياإل اإلعالم مجال في جديدةو مهارات  خبرات ا 

إلى  راجعنقص فرص التأهيل و التدريب  رؤساء تحرير القنوات التلفزيونية على أن
وعدم التنسيق مع المؤسسات  ،بالتدريب العملي أثناء فترة الدراسةهتمام الكافي عدم اإل

برمج هذه الدورات التدريبية بصفة مستقبال ست   و لكن ،تدريبالاإلعالمية لتوفير فرص 
 147.في المجال اإلعالمي تطوير المهارات و الخبراتتساهم في دورية ألنها 

 :التالي ترى الباحثة  12 و 11 النقطتين على تعقيب او 
 الجزائر.المحقق في  يللصح المهني التأهيلنقص  مدى النتائج أظهرت-
 .الدورات هذه بأهمية الصحفي جهل مدى عن النتائج كشفت -
 إلحاقهم و لديها العاملين تأهيل في ذاتها القنوات إدارة ردو  غياب الدراسة أكدت-
ا إنتاجهم مستوى من تحسن و كفاءتهم من لتزيد متخصصة بدورات   .نوع ا و كم 

 العامة للبيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة: تائج*عرض الن
 فيتليها  ،الجامعي المستوى فئة مقدمتها في علمية مؤهالت ذوي العينة أفرادأغلبية -1

  ، ومعظمهم تخصص علوم اإلعالم واالتصالحاملي الدراسات العليا فئة الثانية المرتبة
 نسبة من بكثير أكبر القنوات العامة في العاملين المبحوثين نسبة أن أظهرت النتائج-2

( من القطاع 2حيث شملت الدراسة قناتين) ،القنوات الخاصة في العاملين المبحوثين
القنوات العامة  قدميةوهذا بطبيعة الحال راجع أل ،( من القطاع الخاص4العام و أربعة)

 حداثة القنوات الخاصة. و
                                       

 حسب المقابلة مع رئيس التحرير- 147



 

 

 و ،اإلعالميخبرة في المجال  جميع أفراد العينة لديهم أنأكدت نتائج الدراسة -3
خاصة في إنجاز  ،ستقصائيالعمل اإل لممارسة الالزمة المهارات من هذه األخيرة تعتبر

 ،مفيدة كانت كلما الجمهور على تأثيره له عمل في الخبرة كانت فكلما ،تحقيقات معمقة
 .المجال هذا في وزنها لها بالتدريب المكتسبة الخبرةألن 

 تساؤالت على الحكم خاللها من يمكنمن النتائج  إليه التوصل تم لما ستناداإ * 
 :التالي النحو على المؤشرات وفق سنعرضهاحيث  الدراسة،

 عرض النتائج األولية الخاصة بالمحور األول في ضوء تساؤالت الدراسة:-1
بمعرفة مدى إهتمام  أساسا والمتعلقة المعتمدة المترتبات مجموعة من انطلقنا ما إذا

في  الصحفي المحقق الجزائري بأسلوب االستقصاء وممارسته لهذا النوع من الصحافة،
ما مدى إهتمام الصحفي الجزائري  التساؤل األول الذي ينص على:على  اإلجابة

 :الذكر التالية النتائج إلى توصلنا؟ بأسلوب اإلستقصاء في تغطية األخبار المختلفة
 الصحافيين المحققين الجزائريين لهم وعي بمفهوم العمل اإلستقصائي و غالبية-1

 .متطلباته على مستوى القطاعين العام و الخاص
الخاصة أكثر من القنوات داخل القنوات األسلوب االستقصائي ممارسة  جاء تأكيد-2

فتح المجال للصحافي من أجل رفع التنافس و لضمان مكانة   إلىوهذا راجع  ،العامة
أوليا  ال يعتبر ستقصائياستعمال األسلوب اإل،في حين بين الوسائل اإلعالمية األخرى

 ويعود هذا لجملة من األسباب  ،حسب إنما هو أسلوب ثانوي و وفي القنوات العامة 
حصول على أكبر قدر ممكن تفرض على الصحفيين ال يمن بينها الظروف المهنية الت

 .ستقصائيمن المعلومات في أقل وقت ممكن وهذا يتعارض مع متطلبات العمل اإل
وهذا ما ، ستقصائياإللمام بمهارات العمل اإلغالبية الصحافيين أكدوا على ضرورة -3

من خالل العامة  يفتقده الصحفي الجزائري العامل في القنوات التلفزيونية الخاصة و
 متخصصة بدورات إلحاقهم و لديها العاملين تأهيل في ذاتها القنوات إدارة دور غياب
ا إنتاجهم مستوى من سنتحّ  و كفاءتهم من لتزيد ا كم   .ونوع 



 

 

إال أن  ،ستقصائياإلالقوانين المنظمة للعمل الصحفي مناسبة نوعا ما للعمل  إن-4
 في األرقام.التضارب  هناك بعض العوائق كعدم الحصول على إحصائية حقيقية و

 النظام نقد من الصحافة يمنع صريح قانوني نص يوجد ال أنه إلى اإلشارة تجدر و
 يمكن ال اإلباحة هذه درجة لكن مباح الحاكمة السلطة فنقد بالتالي و الرئيس أو الحاكم
 خالل من يبدو و ،أنفسهم الممارسين طرف ومن الممارسة مستوى على إال تقديرها

 و النقد من متوسطة درجة بين تتأرجح الصحافيين آراء غالبية أن السابقة المعطيات
 .األول الرأي اتجاه بسيط ميل مع جدا محدودة درجة

يتعرض الصحفي الجزائري لعدة عوائق مهنية من أهمها السياسة التحريرية لكونه -5
 مطالب في مكتب التحقيقات بإنجاز تحقيقا في مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع كحد أقصى

  . أفراد عينة الدراسةهذا ما صرح به  و
 *النتيجة العامة وعلى ضوءها تمت اإلجابة على التساؤل األول:

 ،متوسط إلى منخفض نسبيايتراوح بين  باألسلوب االستقصائيهتمام الصحفي إ إن  
في  (77،3)و ،في القنوات العامة (86،2)حيث ق در المتوسط الحسابي العام ب

 القنوات الخاصة.
 وهي:ستقصائية تحتاج إلى شروط وترتكز على مقومات الصحافة اإل نستنتج أنو 
 توفير ظروف عمل مناسبة في جميع المجاالت وعلى رأسها الظروف المهنية.-1
 الحرية-2
 الحق في الوصول إلى المعلومات بدون عوائق -3

 ىمستو المحور األول المتعلق بمن خالل تحليلنا لبيانات  ل:األو خالصة المحور
 تؤكد الباحثة على ما يلي:ستقصائية للصحافة اإل هممارست و الجزائري الصحفي هتمامإ

 دعما مهنيا  هذا على تقديم أعمال استقصائية كفؤة لكن يتطلب الصحفي الجزائري قادر
 نسبيا. اوحتى حكومي دعما قانونياليه ، يبالدرجة األولى إداريا و



 

 

لألسلوب  الجزائري ممارسة الصحفيو  إهتمام يبين (:05) رقم توضيحي رسم
 االستقصائي 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 الثاني: محورالتفسير بيانات  تحليل و 

 ستقصائيةاألحداث اإل طبيعة القضايا و
 الثاني: مناقشة تحليل نتائج المحور 

األحداث  طبيعة القضايا وبالخاص الباحثة لبيانات المحور الثاني  عرض خالل من   
 :الذكر التالية النتائج إلى تتوصل ستقصائيةاإل
الصحفي على فيها  يعتمدالمواضيع التي  بخصوص عليها المحصل البيانات تشير-1

 جتماعية وولى على المواضيع اإلستقصائي في القنوات العامة بالدرجة األاألسلوب اإل
في حين  ،فضائح مسؤولين و مشكالت آنية  40%تليها ،52%الثقافية المختلفة بنسبة

ستقصائي بالدرجة األولى في معالجة تعتمد القنوات الخاصة على األسلوب اإل
في المواضيع  %22،22و %34،53فضائح المسؤولين بنسبة  المشكالت اآلنية و

تعتبر ، و ثقافية مختلفة جتماعية وإتليها في الدرجة الثالثة مواضيع  ،السياسية المحلية

21,13% 

78,83% 

 اهتمام ضعيف

 اهتمام متوسط



 

 

وهذا حسب تصريح الصحفيون  بالنسبة للمجتمع الجزائريهذه المواضيع األكثر أهمية 
 الخاصة. في القنوات العامة و

درجة األولى الرأي هذه المواضيع تعتبر مهمة ألنها تهم بال أن الدراسة بينت كما-2
وهذه النتيجة ليست واقعية مقارنة  ،يليها السلطة في القنوات العامة ،المجتمعالعام و 

 الواقع.بما هو موجود على أرض 
تليها ما يحدث  ،هتمامات الجمهورإفي حين القنوات الخاصة تراعي أكثر ما يمس 

 .ضجة إعالمية وهذا من أجل ضمان مكانة لها
بقراءة متأنية لنتائج يتضح لنا: أن هناك تناقضا في األجوبة فيما يخص القنوات و 

كانت  نوات الخاصةالق أن الباحثة عتقادإو حسب  ،ذلك عكس يبين الواقع العامة ألن
بالرغم من أنها لم تتطرق إليها  ،األحداث مقارنة مع القنوات العامة بعض إلى قةسبا

 .الكاف بالقدر
 الرئيسيرئيس التحرير هو المسئول  الخاص أنالعام و يرى المبحوثين في القطاعين -3

و  ،في القنوات العامة 78%عن ترتيب قائمة األخبار بالدرجة األولى بنسبة 
األخبار  ،اآلنيةوهو بدوره يعطي األولوية حسب: ،في القنوات الخاصة 66،66%

، وهذا منطقي بحكمه السائد في المؤسسات الجزائرية جتماعيةاالاألحداث  ،المحلية
يؤثران تأثيرا كبيرا على طبيعة رئيس التحرير أو رئيس القسم فالسياسة التحريرية و 

تخاذ القرار في أقسام إيتضح دور حارس البوابة في التأثير على  و ،الرسائل اإلعالمية
هام ال دورالوهنا يكمن  ،ومنها التلفزيون اإلعالميةاألخبار في مختلف المؤسسات 

على قرارات إدارة التحرير بشأن الرسائل اإلعالمية التي تصل  لحراس البوابة للتأثير
ن حارس البوابة ذا اتجاه سياسي أو وهذا يمكن أن يزداد تأثيره إذا كا ،إلى الناس

سيهمل كل ما يخالفه أو على األقل سيعمل على التقليل من شأنه  أنهعقائدي معين إذ 
 .ستقصائيالعمل اإل ىعل يؤثروهذا بدوره  ،بحيث يبث في زوايا مهملة



 

 

معالجة يعتمد على  المحقق الجزائري أن الصحفي الدراسة على أكدت نتائج-4
في  المتوسط الحسابي دربنسبة مرتفعة حيث ق   الشائكة القضايا السياسية واألحداث 

  في حين بلغت في القنوات الخاصة ،هي مرتفعة نسبياو   (34،3)القنوات العامة ب 
 كانت الدراسة عينة أفراد استجابات إنمما يدل على ، وهي مرتفعة بقوة( 36،4)

 اعتماد الصحفيين على معالجة األحداث السياسية و حول إلى قوية نسبيا ايجابية
 القضايا الشائكة.

 أفراد جميع  إجاباتوبخصوص العوامل المتحكمة في بث األخبار أكثر جاءت -5
بحيث لم ، ايجابية حول جميع الفقرات فردا (95)ب عددهم لمقدروا  الدراسة عينة

المساحة ، لموضوعالمتمثلة في:انالحظ أي نسبة معدومة بخصوص العوامل المقترحة و 
السياسة التحريرية حيث قدر ، طبيعة النظام السياسي، شخصية المصدر ،المخصصة

 كانت الدراسة عينة أفراد إجابات أن على ذلك يدل مما (37،4)المتوسط  الحسابي ب
 وجهة من قويوتحكم هذه العوامل في بث األخبار  فقراتال جميع حولقوية  إيجابية
 .بحوثينالم نظر
 تأثير بعض الضغوطات على بث األعمال أهمية درجة قياس سياق في و-6
 في حلتمن خالل الجدول التحليلي  حيث متفاوتة بنسب تدرجت ،ستقصائيةاإل

 الخاصة على حد سواء: األولى في القنوات العامة و المراتب
 في (42،3و ) ،في القنوات العامة) 96،2(قدره حسابي  التكنولوجيا بمتوسط -
 القنوات الخاصة. 
  .في القنوات الخاصة( 22،3)و، في القنوات العامة( 68،2)المعلنون-
 في القنوات العامة.( 18،2سلطة الدولة)-
 في القنوات ( 31،2) و، في القنوات العامة( 52،1)السياسة التحريرية بمتوسط  قدره-
 الخاصة.  
 .(02،2)نقص اإلمكانيات بمتوسط قدره -



 

 

 و، التعبير منح الفرد إمكانيةوهذا راجع ألهميتها حيث تمتلك التكنولوجيا خصوصية 
 :وبالتالي تعمل في الوقت ذاته على نشر الحقائق في المجتمع

 إدراك  الصحفيينالعديد من  وجب علىلذلك ،و تؤثر بدورها على المجاالت المختلفة 
 األمرف ،استغالل الفرص التي تتيحها ،بأكبر قدر من المشاركة هامع ضرورة التعامل

 بكفاءة  همواصلة دور  ستقصائيالصحفي الجزائري اإلتساؤال  هل بمقدور  الذي يطرح
 .نفجار المعرفيواإل ثورة المعلومات في ظل

 فالدولة ،القنوات العامة خاصةالمباشر على إدارة  اال يخفي تأثيرهسلطة الدولة فأما 
  اإلدارة تؤثر على اإلعالمية وهي التي تحدد ميزانياتها وهي التي تقوم بوضع سياستها 

 .على موظفيها يها وبالضغط عل
 سلبية كانت الدراسة أفراد استجابات نأدلت على ، منطقيةكانت تهم لتقديرا بالنسبة أما

حيث نالحظ ، ستقصائيةأهم الضغوطات التي تؤثر على بث األعمال اإل حولقوية 
في ( 40،2) ، وفي القنوات العامة( 95،1)نخفاض نحو اإلميل المتوسط الحسابي 

 القنوات الخاصة.
 عن يصدر لم الباحثة طرف من المبحوثين على المقترحة الضغوطات ماعدا بأنه نذكر
 .لضغوطات أخرى إضافة أية هؤالء

 عرض النتائج األولية الخاصة بالمحور الثاني في ضوء تساؤالت الدراسة:-2
العامة تهتم بها القنوات التلفزيونية الجزائرية  يما طبيعة القضايا واألحداث الت التساؤل:

 و الخاصة؟
معالجة األحداث السياسية يعتمد على  أكدت النتائج إلى أن الصحفي الجزائري-1

 المشكالت اآلنية بنسبة مرتفعة.و  الشائكة القضايا والمتالحقة 
السابقة أكثر من غيرها ألنها تعتقد أن هذا ما تهتم القنوات العامة على المواضيع -2

في حين القنوات الخاصة ، مع مراعاتها للسلطة الحاكمة ،الرأي العام يهم المجتمع و
الواقع يثبت  و ،مع مراعاة ما يحدث ضجة إعالمية ،أرجعت سبب اهتمامها للمجتمع



 

 

بالرغم  ،العامة األحداث مقارنة مع القنوات بعض إلى قةسباكانت  القنوات الخاصة أن
 فتقادها إلى المعالجة الكاملة.إ مع الكاف بالقدرمن أنها لم تتطرق إليها 

أكدت النتائج إلى أن رئيس التحرير أو رئيس القسم هو من يرتب أولوية بث -3
قرارات يجب عليه احترام بحيث ، األخبار وهذا بطبيعة الحال يؤثر على الصحفيين

مدى تأثر ننكر  ال و ،حجمها الرسالة اإلعالمية وإدارة المؤسسة من حيث أهمية 
ولذلك ، القطاع اإلعالمي بالقرارات التي تصدرها إدارة المؤسسة اإلعالمية تأثيرا بالغا

يجب تدريب اإلعالميين الذين تؤهلهم وظائفهم لتولي مراكز قيادية في المستقبل على 
عمليا عن طريق ممارسة العمل البرامج تدريبا  و ريةالتحريو  ستقصائيةإلااألعمال 
 .اإلعالمي

تعود و  عوامل متحكمة أكثر في بث المواضيعأوضحت نتائج الدراسة أن هناك -4
 و المساحة المخصصة ،من أهمها: الموضوع ذاتهو  المهنيةللعوامل  بالدرجة األولى
  .السياسة التحريرية ،طبيعة النظام

  ستقصائية تؤثر على بث األعمال اإلوجود ضغوطات و تؤشر نتائج الدراسة إلى -5
، و تستنتج الباحثة السياسة التحريرية ،سلطة الدولة ،المعلنون من أهمها: التكنولوجيا،

 فتقديراتهم كانت منطقية جدا.من خالل إجابات المبحوثين أن 
 ،الباحثة طرف من المبحوثين على المقترحة الضغوطات ماعدا أنه يجدر تنويه إلىو  
 .لضغوطات أخرى إضافة أية المبحوثين عن يصدر لم

 :الثاني*النتيجة العامة وعلى ضوءها تمت االجابة على التساؤل 
 المشكالت و، تهتم القنوات التلفزيونية أكثر ببث القضايا واألحداث السياسية المتالحقة

 جتماعية والثقافية كما تتناول المواضيع اإل ،مع التطرق لفضائح المسئولين، اآلنية
عتبارها أحد أبرز المهام إستقصائية بكما أوضحت الدراسة أن الصحافة اإل المختلفة.
 جتماعية في المجتمع تتأثر بالمناخ العام إبالصحافة في إطار التزامها بمسؤولية  المنوط

 تتفاعل معه. المحيط و



 

 

 الثاني : خالصة المحور 
تهتم بها  يالتاألحداث القضايا و طبيعة من خالل تحليلنا لبيانات هذا المحور بشأن 
يتبين لنا أن هناك عوامل وضغوطات القنوات التلفزيونية الجزائرية العامة والخاصة 

على كما أن هناك عوامل تؤثر ، ستقصائيةتتحكم في حق  ممارسة الصحافة اإل
لذلك يجب ضرورة التركيز على و ، ختيار نوعية األخبار التي تلقى طريقها للبث أكثرإ

كتفاء وعدم اإل، ستقصائية بهدف خدمة المجتمع والصالح العامرسة الصحافة اإلمما
ستقصائية  تتجلى في التعمق في فالصحافة اإل، بالكشف عن سلبيات النظام السياسي

التفكير  ستخدام أدوات التحليل وإمعالجة القضايا والمشكالت التي يتناولها الصحفي ب
 المنهجي.
تهتم بها القنوات  يطبيعة القضايا واألحداث الت يبين (:06) رقم توضيحي رسم

 ةالخاص التلفزيونية الجزائرية العامة و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أعمدة متعددة خاصة بنسب إنجاز التحقيقات  يبين (:07) رقم توضيحي رسم
 االستقصائية في القنوات العامة و الخاصة 
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 ضوء تساؤالت الدراسة: عرض النتائج األولية الخاصة بالمحور الثالث في-3

ما أوجه االهتمام بالتحقيقات االستقصائية في القنوات التلفزيونية مقارنة  التساؤل:
 األخرى؟ اإلعالميةمع األشكال 

أثناء زيارتنا لمقر القنوات التلفزيونية العامة  المتعددة ومالحظاتنا مقابالتنا خالل من-1
  مكانة الصحافة على كل من خالية فكرة بلورة من تمكناوالخاصة في الجزائر 

 ستقصائية.اإل
القناة إلعداد يوجد تعاون نوعا ما بين الصحفي و ه أن الدراسة على نتائج أظهرت-2

ترى  و ،نفوا الصحفيين تعاون القناة معهم في القنوات العامة ، في حينتحقيقات شهرية
القنوات العامة يعود الباحثة أن تبرير الصحفيون لعدم وجود مساعدة كافية من قبل 

فالصحفي  ،اإلمكانياتت في العمل من أهمها نقص الوقت و بالدرجة األولى لضغوطا
 الجزائري مطالب بانجاز تحقيقا خالل مدة ثالثة أسابيع على األكثر.
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أن الموارد المالية والبشرية المخصصة للعمل الدراسة على   أكدت نتائج-3
ال مما يدل على أنه  ،الخاص القطاعين العام وستقصائي غير كافية على مستوى اإل

 .ستقصائي فقط خاصة في القنوات العامةيوجد صحفي مخصص بالعمل اإل
  للتجهيزات الفنية تفتقر الخاصةالقنوات العامة و تؤكد إجابات المبحوثين على أن -4

، الفني الشكل تصميم روتطو  ،العمل أداءل تسه فنيةال فاألدوات ،بالرغم من ضرورتها
 الصورة و الصوت خاصية أن حيث الصوت و الصور بتقنية هتماماإل و تساعد على

 القنوات التلفزيونية الجزائرية. معظم عن غائبتين شبه
التناول،  على أن بعض التحقيقات اتسمت بالجرأة في الطرح و نتائج الدراسة ؤكدت-5

 التحقيقات المنجزة خالل فترةحيث الحظت الباحثة أن  خاصة في القنوات الخاصة،
، وبعض من قضايا السياسيةمجاالت مختلفة منها التناولت  الدراسة حقا كانت جريئة و

وتحقيق الذهب بامسماسة  ،شائكة من أبرزها تحقيقات حول الغاز الصخرياللمشاكل ا
 ...الخ تم ذكر هذه التحقيقات بالتفصيل سابقا.

 العمل ليست مساعدة بالقدر الكافي فيتؤشر نتائج الدراسة على أن ظروف -6
 مقبولة نوعا ما في القنوات الخاصة.بينما هي  ،القنوات العامة

 ستقصائي فهو ضعيفهتمام القنوات التلفزيونية باألسلوب اإلإوأخيرا بخصوص  -7
  .في القنوات العامة إلى مقبول نوعا ما في القنوات الخاصة حسب نظرة الصحفيون

 وعلى ضوءها تمت اإلجابة على التساؤل الثالث:*النتيجة العامة 
ستقصائية مقارنة مع هتمام القنوات التلفزيونية بالصحافة اإلإواقع  تشخيص خالل من

 ستقصائية قليلة جدا ال تشكلتبين لنا أن التحقيقات اإل ،األشكال الصحفية األخرى
 .%40متوسطة في القنوات الخاصة ، و في القنوات العامة %15ى سو 

القنوات الخاصة مؤخرا للعمل ممارسة بالرغم من صعوبة إصدار حكم على تجربة 
من الصعب الحكم ف ال تزال في أطوارها األولى ، ألنهاستقصائي بمفهومه السليماإل

 على هذه التجربة.



 

 

نهايتها لم تشهد الكثير من من بداية الدراسة إلى الممتدة أن الفترة  ال حظت الباحثة
بل انشغلت باألحداث ، تقصائية التي تنقب وتبحث في قضايا رئيسيةسالتحقيقات اإل

أما فيما يخص  ،القضايا الشائكة المشكالت اآلنية ومن وبعض ، السياسية المتالحقة
 : تقيد بالخط التحريري للقناة.بالتالي اإلعالم العام فقد شهد غيابا ملحوظا و

 الثالث: خالصة المحور
معدل مستوى االهتمام بالصحافة االستقصائية  انخفاض إلى الدراسة نتائج أشارت 

 للنتائج واستنادا ،عمومه فيلدى القنوات التلفزيونية العامة والخاصة في الجزائر 
 عينة لدى النسبية السلبية أكدت والتي ليكرت مقياس على باالعتماد إليها المتوصل
 اتالمؤسس هذه من تجعل التي النتائج وهي ،مفردة 95 عددهم البالغ الدراسة

تمثل مستقبل عتبارها إباالهتمام أكثر بهذا النوع من الصحافة ب مطالبة اإلعالمية
في  يةلذا فإن الصحافة االستقصائية ضرور  مستقبال،الصحافة الحية الناجحة المؤثرة 

 .تحديدا  البيئة اإلعالمية الجزائرية 
 اهتمام القنوات التلفزيونية يبين (:08) رقم توضيحي رسم

 ستقصائيةباألعمال اإل
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

54,33% 

45,67% 

 اهتمام منخفض

 اهتمام متوسط



 

 

 
 الرابع:مناقشة تحليل نتائج المحور 

تواجهها  التي الصعوبات المشاكل و أهم معرفة حاولت الباحثة المحور هذا خالل من
 اإلعالم ، حيث يقصرستقصائية الجزائرية في ظل ثورة المعلوماتالصحافة اإل

 في: أهم نواحي القصور مثلتت وقد ،ستقصائيةالجزائري في حق الصحافة اإل
 ال يقدم الحقيقة كاملة بل جزء منها :-أ
 قتصادياإ نشاطا تعد فهي ،العام للقطاع تابعة عتبارهاإب العمومية القنواتهذا لكون و

 لها ترسمه الذي الخط بإتباع مسبقا ملزمة بذلك هي و الدولة طرف من مموال و مدارا
 .تختاره افتتاحي خط إتباع في الحرية لها ليست بالتالي و ،األخيرة هذه

 هي و ،خواص طرف من يدار و يمول قتصادياإ نشاطا فتعد الخاصة أما القنوات
 المالك ضغوط من إفالتها يعني ال ذلك لكن ،مانوعا  ختياراإل حرية لها بذلك

 السلطة طرف من لضغوط تعرضها عدم يعني ال كما ،المشهرين وحتى الخواص
 .الحاكمة

هذا ما تفسره  يقدم الحقيقة كاملة للجمهور و الجزائري ال اإلعالمأن  على يدل مما
سابقا أن رئيس التحرير  إليهاحيث أكدت النتائج المتوصل  ،نظرية حارس البوابة

التدخل  و بالرقابة هو مطالب القانون ضغط : تحتبالتالي و يبث و يكتب عما مسئوال
 إضافة ،األساس من اإللغاء أو التعديل أو بالحذف األمر لزم إنوفي بعض األحيان 

 فتدخله بالتالي و الصحافي مع المباشرين المتعاملين أحد هو التحرير فرئيس ذلك إلى
 هذه تدخل من أكثر سيكون أخرى أطراف من ضغط أو بإيعاز أو ذاتيا كان سواء

 نفسها. األطراف
  :خضوعه التام للمتغير السياسي-ب

 هذا ما أشارت و متوسطةوع ضخال نسبة السياسي إال أنبالرغم من خصوعه للمتغير 
 .النتائج  إليه



 

 

 روتينية األخبار وسطحيتها: -ج 
الصحفيين في القنوات العامة بالموافقة على هاتين العبارتين:  إجابات إجماليجاءت 

أما فيما يخص القنوات الخاصة فتباينت  ،72%روتينية األخبار وسطحيتها بنسبة 
قدرت نسبة الموافقين ب  حيث ،على هذه العبارة ةوالمعارض ةحول الموافق اإلجابات

 %60،36والمعارضون ب  44 42%، 22
 ميل األخبار إلى الدعاية الشخصية:-د 

في حين أغلبية المبحوثين  ،هذه العبارةوافقوا على  جميع المبحوثين في القنوات العامة
تناقض كبير في  إلىالنتائج تشير و عليه  ،في القنوات الخاصة عارضوا هذه العبارة

 )تم سابقا تقديم مبررات ذلك (هذا راجع لخصوصية كل قطاع  و ،القطاعين
 عن القيام بأدوارهم:  نواإلعالميتراخى -و 

 أن القائل الرأي على عارضوا الخاص المبحوثين في القطاعين العام و من نسبة أكبر
ستقصائية الجزائري في حق الصحافة اإل اإلعالممن بين نواحي القصور التي يرتكبها 

كما الحظنا من خالل الجدول  ،56% عن القيام بأدوارهم بمعدل ونتراخي الصحفي
 (.24،4)قدر بحيث  تجاه كان سلبي قوي جدا نحو هذه العبارة التحليلي أن اإل

 :أهمهامهنية من  مشاكل عدة الجزائريون لديهم أن معظم الصحفيين النتائج بينت-2
  .ستقصائيةقلة الخبرة  في مجال الصحافة اإل-
 قلة الموارد المالية بحيث ال يدفع مقابل مادي إضافي-
 قوانين العمل للمجال االستقصائي.عدم مناسبة  -
 نقص الوقت.باإلضافة ل كثرة أعباء العمل -
 بعدة يتسمستقصائية في الجزائر مجال الصحافة اإل في العمل أنترى الباحثة و  

 بالنتيجة مرتبطة النتيجةفهذه  ،متطلبات على مستوى مختلف المجاالت صفات و
ا السابقة  .تمام 



 

 

، وعدم  العمل في المبذول الجهدأما فيما يخص قلة الموارد المالية فالدفع ال يوازي  
و هذا ما يجعل  الصحفي يبتعد  المعيشة وغالء الصعبة قتصاديةاإل ظروفال مراعاة 

 .مقبولة مبرراتال هذهحسب رؤيتنا تعتبر  و جال،عن هذا الم
الكثير من الصحفيين  منها يعاني التي ستقصائيةالصحافة اإل مجال في الخبرة قلةو  

 للصحافة مجال في الصحفيين تأهيل لعدم طبيعية نتيجة أنها نرى ،المحققين
 ستقصائية.اإل
ستقصائي في العمل اإلتطوير ل قتراحاتاإل من جملة على الدراسة نتائج أكدت-3

 :في أساساحيث تمثلت  ،القنوات التلفزيونية الجزائرية في ظل ثورة المعلومات
تدريب الصحفي على ممارسة هذا النوع من الصحافة ويكون عن طريق تنظيم دورات 

 مهنة لتنظيم قوانين سن يليها بالدرجة الثانية ،كتساب مهارات فنية مختلفةوتربصات إل
يه التوع و هحقوق حماية على للسهر أجهزة إنشاءمع ضرورة  الصحفي وحق الصحافة
 .ستقصائيةالصحافة اإل بأهمية

 فيالمحققين  الصحفيين وهم باألمر المعنيين إشراك أوال يجب القانون هذا لسنو  
 .باإلضافة إلى زيادة العائد المالي ،الدولية التشريعات احترام ثانيا و ،المناقشات

في ظل  ستقصائيةإجزائرية إضافة إصدارات إعالمية على إمكانية  58%حوالي أكد-3
 في حين تقاربت النسب بين الممكن و ،على مستوى القنوات الخاصةثورة المعلومات 

 .6%ب غير الممكن على مستوى القطاع العام حيث قدر الفرق 
 أجوبة وراء آمناقشتها تذبذب  الدراسة والحظت الباحثة منذ بداية تحليل نتائج 
 و كأن ليست  لم نجد له تفسير مقنع، بحيث الصحفيون العاملون داخل القنوات العامة

 مجال الصحافة االستقصائية ال يعنيهم. و لهم عالقة بهذه المؤسسة  
ستقصائية المرئية إلى في تقييم واقع الصحافة اإل الميدانية الدراسة نتائج ذهبت-4

 ضعيفة على مستوى القطاع العام إلى مقبولة في القطاع الخاص. 
 عرض النتائج األولية الخاصة بالمحور الرابع في ضوء تساؤالت الدراسة:



 

 

القنوات  يف يالجزائر  يالمستقص يما أهم الصعوبات التي تعترض الصحافالتساؤل: 
  ظل ثورة المعلومات؟ يالتلفزيونية ف

 من طرفبينت نتائج الدراسة أن هناك قصور في حق الصحافة اإلستقصائية -1
 :حيث تمحورت أهم نواحي القصور في ،اإلعالم الجزائري

مع  ،يالسياس للمتغيرنسبي الخضوعه ، و بل جزء منهاللجمهور ال يقدم الحقيقة كاملة 
خبار للدعاية في الكثير من األحيان تميل األ و ،معالجة األخبار بسطحية وروتينية

 الشخصية.
 :أهمها ذاتية مشاكل عدة من يعانون أن معظم الصحفيين النتائج كشفت-2
ستقصائية وقلة الموارد المالية بحيث ال يدفع في مجال الصحافة اإلقلة الخبرة -أ 

 .إضافيمقابل مادي 
 قوانين العمل  لهذا المجالعدم مناسبة -ب 
 .كثرة أعباء العمل ونقص الوقت -ج 
ستقصائي في القنوات تطوير العمل اإلل قتراحاتاإل من جملة على نتائجال أكدت-3

تدريب الصحفي  :في أساساحيث تمثلت  ،التلفزيونية الجزائرية في ظل ثورة المعلومات
تربصات عن طريق تنظيم دورات و على ممارسة هذا النوع من الصحافة ويكون 

 الصحافة مهنة لتنظيم قوانين سن يليها بالدرجة الثانية ،كتساب مهارات فنية مختلفةإل
الصحافة  بأهمية التوعية و هحقوق حماية على للسهر أجهزة إنشاءمع  الصحفي حق و
 الصحفيين وهم باألمر المعنيين إشراك أوال يجب القانون هذا ولسن ،ستقصائيةاإل

باإلضافة إلى زيادة العائد  ،الدولية التشريعات حترامإ ثانيا و ،المناقشات فيالمحققين 
 المالي الخاص بالصحفي المستقصي.

 يرون إذ خيرا ن خاصة التابعين للقطاع الخاصالمبحوثي الصحفيين معظم يتفاءل-4
في ظل ثورة  مستقبال ستقصائيةإجزائرية إضافة إصدارات إعالمية  الممكن من أنه

  .المعلومات



 

 

ستقصائية الصحافة اإلممارسة تقييم واقع  عن الميدانية الدراسة نتائج وأخيرا أسفرت-5
  %15حيث قدرت النسبة ب  القنوات العامة من ضعيفة على مستوى المرئيةالجزائرية 

 .%40في القنوات الخاصة بنسبة إلى مقبولة 
 *النتيجة العامة وعلى ضوءها تمت اإلجابة على التساؤل الرابع :

الصعوبات التي تواجه الصحافة  حول العوائق و دراستنا من ستخالصهإ يمكن ما
 ستقصائية في ظل ثورة المعلومات ال حظنا أن هناك قصورا في حق الصحافةاإل

من طرف المؤسسات اإلعالمية الجزائرية، حيث تمثل في عدة جوانب من  اإلستقصائية
 ة. أهمها العوائق المهنية بالدرجة األولى تليها العوائق القانونية و السياسي

تكيف بعد مع يولم  متوقعا كانما  مثلشهد بعد حراكا  يلم  ياإلعالم الجزائر وعليه: 
 في ظل ظهور ثورة المعلومات والتطورات التكنولوجية.الحالي خاصة  الوضع

 :خالصة المحور الرابع
 ، ألنستقصائية الجزائريةتعترض الصحافة اإل يبالرغم من الصعوبات المختلفة الت

ستخدام المعلومات وترميز إفي  (التحايل )الفنستقصائي يتطلب اإل المجالالعمل في 
 ،المتوفرةالمعلومات  و أي التحرير على مستوى الحقيقة الدقيق المعطيات بالشكل

متوالدة لكنها مكبوتة تحت نمط اإلعالم السياسي طاقات  هلديالجزائري  ماإلعالف
 تشوب تزال ال التي النقائص كل هذه رغم لكن و، الخبري أكثر منها مفتوحة الخطى

لذا من النهوض ولو بوتيرة بطيئة  الجزائرية حالةتشهد البيئة اإلعالمية  ،المهنة هذه
أساسي على هذا النوع من  بشكل يجب على المؤسسات اإلعالمية الجزائرية التركيز

 .المستقبل مهنةالصحافة الذي يعتبر ضرورة ملحة ألنها 
 : للدراسةستنتاجات العامة اإل
واقع ممارسة الصحافة  معرفة إلىالميداني  جانبها في الدراسة هذه تطرقت   

ه استبيان صياغة خالل من ،اإلستقصائية في اإلعالم المرئي الجزائري  من لعينة ُوجِّ
 االستبيان هذا ُدعم وقد ،اإلعالم المرئي العام والخاص بقطاع المحققين الصحفيين



 

 

 مجال في الصحفيينرؤساء التحرير و  من مجموعة مع الميدانية المقابالت من بجملة
 فيما نلخصها االستنتاجات من مجموعة عن الدراسة هذه أسفرت م المرئي حيثاإلعال
 :يلي
خبرة في  الخاص لديهم القطاعين العام والدراسة و على مستوى جميع أفراد عينة -

العمل  لممارسة الالزمة المهارات نم هذه األخيرة تعتبرو  ،اإلعالمي المجال
 تأثيره له عمل في الخبرة كانت ستقصائي، خاصة في إنجاز تحقيقات معمقة، فكلمااإل

 .المجال هذا في وزنها لها بالتدريب المكتسبة فالخبرة مفيدة، كانت كلما الجمهور على
على  جميع الصحفيون المحققون لهم وعي بمفهوم العمل اإلستقصائي ومتطلباته-

 الخاص. و مستوى القطاعين العام
 في نقص من يعاني لكنه الصحافة اإلستقصائية بمجال يهتم الجزائري الصحفي-

 .الدراسة في معالجتها تمت التي النقاط مختلف خالل من هذا اتضح حيث المعارف
 الخاصة أكثر من القنوات العامة.ستقصائية داخل القنوات ممارسة للصحافة اإل توجد-
 إنما هو أسلوب ثانوي و ويا األسلوب االستقصائي في القنوات العامة أولال يعتبر -

 .حسب
حول قضايا ر ود هو عبارة عن تقارير معمقة تثاالموج ستقصائية وإال يوجد تحقيقات -

 .معينة
ستقصائي وهذا ما يفتقده الصحفي الجزائري العامل وجوب اإللمام بمهارات العمل اإل-

حيث الحظت ، الدراسة ه نتائجأكدت ما وهذا ،العامة التلفزيونية الخاصة وفي القنوات 
 بدورات إلحاقهمعدم  و لديها العاملين تأهيل في ذاتها القنوات إدارة دور غيابالباحثة 

ا إنتاجهم مستوى من تحسن و كفاءتهم من لتزيد متخصصة ا كم   .ونوع 
هؤالء المهنيين تقديم برامج جيدة  النقص الكبير في التكوين وبالتالي ال ينتظر من-

 نوعا وكما.



 

 

 النظام نقد من الصحافة يمنع صريح قانوني نص يوجد ال أنه إلى اإلشارة تجدر-
 يمكن ال اإلباحة هذه درجة لكن مباح الحاكمة السلطة فنقد بالتالي و الرئيس أو الحاكم
 خالل من يبدو و ،أنفسهم الممارسين طرف من و الممارسة مستوى على إال تقديرها

 و النقد من متوسطة درجة بين تتأرجح الصحافيين آراء غالبية أن السابقة المعطيات
 .األول الرأي اتجاه بسيط ميل مع جدا محدودة درجة

يتعرض الصحفي الجزائري لعدة عوائق مهنية من أهمها السياسة التحريرية لكونه -
ال تتجاوز ثالثة أسابيع كحد أقصى مطالب في مكتب التحقيقات بإنجاز تحقيقا في مدة 

 هذا ما صرح به الصحفيون العاملون داخل القنوات التلفزيونية. و
ستقصائية كفؤة لكن يتطلب إالصحفي الجزائري قادر على تقديم أعمال  يتبين لنا أن-

ليه الدعم القانوني و ، يحصوله على الدعم المهني واإلداري بالدرجة األولىهذا 
 الحكومي نسبيا.

رتجالية في تمارس اإل فهي ،هتمام بالتفاعلإالقنوات التلفزيونية الجزائرية ال تولي -
 .وهذا يظهر جلّيــا من خالل الشبكة البرامجية ،ما تقوم به بعض

الجزائرية بأنماط ملكيتها المختلفة تفتقر تقريبا  إلى أقسام خاصة  القنوات التلفزيونيةن إ-
 عن مكتب خاص بالتحقيقات.المجال والموجود عبارة بهذا 

قوانين كشفت النتائج إجماال بين الصحفيين المحققين حول التأثيرات السلبية لل-
وتقف عائقا  ،ستقصائياإلمناسبة نوعا ما للعمل فهي ليست المنظمة للعمل الصحفي 

 ستقصائي في جميع المراحل التي يمر بها في تنفيذ تحقيقاته.أمام المحرر اإل
 ن قيدا خاصة أنها ال توفر حماية للمحرر أصال.تمثل القواني-
المتالحقة معالجة األحداث السياسية أكدت النتائج إلى أن الصحفيين يعتمدون على -

 المشكالت اآلنية بنسبة مرتفعة.و  الشائكة والقضايا
تهتم القنوات العامة على المواضيع السابقة أكثر من غيرها ألنها تعتقد أن هذا ما يهم -

في حين القنوات الخاصة أرجعت ،مع مراعاتها للسلطة الحاكمة ،الرأي العام المجتمع و



 

 

القنوات  أنوالواقع يثبت  ،مع مراعاة ما يحدث ضجة إعالمية ،سبب اهتمامها للمجتمع
بالرغم من أنها لم  ،األحداث مقارنة مع القنوات العامة بعض إلى قةسباكانت  الخاصة

 لمعالجة الكاملة.ل ،و إفتقارهافالكا بالقدرتتطرق إليها 
من وقائع وحمالت تنشره القنوات التلفزيونية عدم تجاوب النظام بشكل كبير مع ما -

 الفساد.
 األقسام على كل ما ينجز ويبث. وجود رقابة خاصة من طرف رؤساء التحرير و-
المساحة  ،وجود عوامل متحكمة أكثر في بث المواضيع من أهمها: الموضوع ذاته-

السياسة التحريرية وبالتالي تعود العوامل بالدرجة األولى:  ،المخصصة وطبيعة النظام
 المهنية.عتبارات لإل
ستقصائية من أهمها حسب الصحفي: تؤثر على بث األعمال اإلوجود ضغوطات -

 السياسة التحريرية.، سلطة الدولة ،المعلنون، التكنولوجيا
ستقصائية باعتبارها أحد أبرز المهام المنوط اإلأوضحت الدراسة أن الصحافة -

بالصحافة في إطار التزامها بمسؤولية اجتماعية في المجتمع تتأثر بالمناخ العام 
 تتفاعل معه. المحيط و

الصالح  ستقصائية بهدف خدمة المجتمع وضرورة التركيز على ممارسة الصحافة اإل-
 ام السياسي.وعدم االكتفاء بالكشف عن سلبيات النظ ،العام
ستقصائي غير كافية أن الموارد المالية والبشرية المخصصة للعمل اإل أكدت النتائج-

ال يوجد صحفي مخصص مما يدل على أنه  ،الخاص على مستوى القطاعين العام و
 .ستقصائي فقط خاصة في القنوات العامةبالعمل اإل

 بالرغم من ضرورتها.الخاصة للتجهيزات الفنية إفتقار القنوات العامة و -
، و التناول على أن بعض التحقيقات اتسمت بالجرأة في الطرح وتؤكد نتائج الدراسة -

  ، ووهذا بالشيء الجديد على اإلعالم المرئي الجزائريخصت قضايا مختلفة ومتنوعة 
 



 

 

لم تشهد الكثير من  نهايتهامن بداية الدراسة إلى الممتدة أن الفترة  الحظت الباحثة
بل انشغلت باألحداث ، تبحث في قضايا رئيسية نقب وستقصائية التي ت  التحقيقات اإل

أما فيما يخص ، المشكالت اآلنية والقضايا الشائكةمن بعض  و، السياسية المتالحقة
 د بالخط التحريري للقناة.: تقيّ بالتالي فقد شهد غيابا ملحوظا و القطاع العام

ستقصائية في محاولة منها القنوات الخاصة لإلهتمام بالتحقيقات اإللجوء بعض -
 لكسب مكانتها بين وسائل اإلعالم األخرى.

ستقصائية إلى التوازن والموضوعية في تناول األخبار افتقاد بعض من التحقيقات اإل-
 واألحداث.

القنوات تؤشر نتائج الدراسة على أن ظروف العمل ليست مساعدة بالقدر الكافي في -
 ومقبولة نوعا ما في القنوات الخاصة. ،العامة

ستقصائي فهو ضعيف في القنوات العامة إلى اهتمام القنوات التلفزيونية باألسلوب اإل-
 مقبول نوعا ما في القنوات الخاصة حسب نظرة الصحفيون العاملون بهذه القنوات.

ستقصائية مقارنة مع بالصحافة اإلهتمام القنوات التلفزيونية إواقع  تشخيص خالل من-
ستقصائية قليلة جدا ال تشكل تبين لنا أن التحقيقات اإل ،األشكال الصحفية األخرى

 .%40متوسطة في القنوات الخاصة ، و في القنوات العامة %15ى سو 
ستقصائية هتمام بالصحافة اإلمعدل مستوى اإل انخفاض إلى الدراسة نتائج أشارت-

 .اعمومالخاصة في الجزائر التلفزيونية العامة و لدى القنوات 
ستقصائية الغربية إال أن هذه ستقصائية شبيهه بالصحافة اإلإ لتحقيقاتنماذج توجد -

 .البثالتحقيقات غالبا ما انتهت بحظر 
ستقصائية أن هناك إلالصحافة اممارسة واقع  إستكشاف خالل لباحثة مناتضح ل-

، بكل قناةخاصة تقارير معمقة نحو إقامة  القنوات الخاصةحديثة في  ةنطالقإبداية 
 إلى جانب محاوالت لبناء فرق خاصة بهذا النوع ضمن أقسام التحقيقات الصحفية

 القناة.ستقصائي فردي يتفاوت  بين دعم محدود من إفضال  عن وجود عمل 



 

 

بما أن األصل في حرية التعبير هو الوجوب فإن التقييدات المطبقة عليها يجب أن -
إقرار عن طريق تكون استثناء وعلى الدولة أن يكون تدخلها ضمن أضيق الحدود 

 ستقصائية.الصحافة اإلتسمح بحرية قوانين 
ستقصائية يرتكبها أن هناك قصور في حق الصحافة اإل الدراسة على نتائج أكدت-
 :حيث تمحورت أهم نواحي القصور في ،عالم الجزائرياإل
 واالكتفاء بجزء منها للجمهور الحقيقة كاملة عدم تقديم -
 بشكل عامي السياس للمتغير اإلعالم الجزائري خضوع-
الكثير من األحيان للدعاية ، مع ميلها في معالجة األخبار بسطحية وروتينية-

 الشخصية.
قلة  أهمها ذاتية مشاكل عدة من يعانون معظم الصحفيينأن  الدراسة نتائج بينت-

 وقلة الموارد المالية بحيث ال يدفع مقابل  ،ستقصائيةفي مجال الصحافة اإل الخبرة
باإلضافة لكثرة أعباء  ،قوانين العمل  لهذا المجالعدم مناسبة مع  ،إضافيمادي 
 .نقص الوقت العمل و

 عن التمويل العمومي والخاص للقنواتبعض من المعوقات االقتصادية الناتجة -
 .الجزائرية التلفزيونية

جتماعية التي تصعب معالجتها بكل حرية )المعوقات خصوصية بعض القضايا اإل-
 االجتماعية(

 تعتبر المعوقات المهنية من الدرجة األولى التي تحد من فعالية الصحفي في عمله.-
ستقصائي في القنوات ر العمل اإلتطويل االقتراحات من جملة على نتائجال أكدت-

تدريب الصحفي  :في أساساحيث تمثلت  ،التلفزيونية الجزائرية في ظل ثورة المعلومات
على ممارسة هذا النوع من الصحافة ويكون عن طريق تنظيم دورات و تربصات 

 الصحافة مهنة لتنظيم قوانين سن يليها بالدرجة الثانية ،كتساب مهارات فنية مختلفةإل
الصحافة  بأهمية والتوعية هحقوق حماية على للسهر أجهزة إنشاءمع  الصحفي حق و



 

 

 المحققين الصحفيين وهم باألمر المعنيين إشراك ويكون ذلك عن طريق ،ستقصائيةاإل
باإلضافة إلى زيادة  ،معها والتماشي الدولية التشريعات احترام ثانيا ،المناقشات في

 العائد المالي الخاص بالصحفي المستقصي.
 إضافة إصدارات إعالميةمكانية أكدت نتائج الدراسة من وجهة نظر المبحوثين إ-

و خاصة العلى مستوى القنوات التلفزيونية في ظل ثورة المعلومات  ستقصائيةإجزائرية 
 .العامة

ستقصائية في الجزائر أكدت النتائج على وفيما يخص تقييم واقع ممارسة الصحافة اإل-
 .ةالخاص القنوات في أنها ضعيفة في القنوات العامة و متوسطة

في  ستقصائيةاإل الصحافة ممارسة واقع أن ةدراسال هذه من استخالصه يمكن ما-
 التحوالت ظل في خاصة خصبا ميداناالكثير بإعتباره  حوله يقال زال الالجزائر 
 .الجديدة

، ألن ستقصائية الجزائريةتعترض الصحافة اإل يمن الصعوبات المختلفة التبالرغم -
ترميز  ستخدام المعلومات وإفي  (التحايل )الفنستقصائي يتطلب اإل المجالالعمل في 

 .المتوفرةالمعلومات  و أي التحرير على مستوى الحقيقة الدقيق المعطيات بالشكل
لكنها مكبوتة تحت نمط اإلعالم السياسي متوالدة طاقات  هلديالجزائري  ماإلعالف

 تشوب تزال ال التي النقائص كل هذه رغم لكنو ، الخبري أكثر منها مفتوحة الخطى
لذا لو بوتيرة بطيئة  من النهوض و الجزائرية حالةتشهد البيئة اإلعالمية  ،المهنة هذه

أساسي على هذا النوع من  بشكل يجب على المؤسسات اإلعالمية الجزائرية التركيز
 .المستقبل مهنةالصحافة الذي يعتبر ضرورة ملحة ألنها 

 
 
 
 



 

 

 توصيات الدراسة:
بموضوع "واقع  ةالخاصمن هذه الدراسة الميدانية  في ضوء النتائج المتحصل عليها   

الخاصة"  ستقصائية في القنوات التلفزيونية الجزائرية العامة وممارسة الصحافة اإل
عليه  و، ذان الصاغيةتقديم جملة من التوصيات راجين من وراء ذلك أن تجد األيمكننا 

  :يلي بماالباحثة  وصيت
 لمراجعاو  الكتب على واإلطالع ،ستقصائياإل اإلعالم مجال في التخصص ضرورة-1

 .المجال هذاب يتعلق ما وكل
 والندوات العمل ورش وحضور ،متخصصة تدريبية بدورات لتحاقاإل على الحرص-2
 ستقصائي.بالمجال اإل لمختصةا
 وطرح، األخبار تغطية في والجرأة الصدق، لموضوعيةضرورة اإللتزام با-3

 .المختلفة  الموضوعات
 .الفئويةو  الشخصية األهواء و للمصالح الركون و الرضوخ عدم-4
 من األعمال الصحفية في أقل وقت ممكن. قدرال يجب إنجاز أكبر -5
وعدم  ،ستقصائية بهدف خدمة المجتمعالتركيز على ممارسة الصحافة اإلضرورة -6
تورط بعض رموزه بهدف التقليل  و يقتصار على الكشف عن سلبيات النظام السياساإل

، والعمل على تنمية هذا النوع من الصحافة األجل محاربة المجتمع يمن مكانتهم ف
 .الفساد في المجتمع

عن  ستقصائيةاإل اإلعالميةبالثقافة  ةالجزائري يةاإلعالممؤسسات الضرورة توعية -7
 و ،المعرفة الشاملةيتمتعون ب ينمن أخصائيمتكون خصيص فريق عمل تطريق 

  هو السمة المفتقدة في اإلعالم الجزائري. ة وتحقيقا  للتفاعليوهذا  ،المهارات المالئمة
 مستقل كمساقستقصائي إلا اإلعالم أوستقصائية اإل الصحافة مساق طرح ضرورة-8

  .الجزائرية الجامعات في اإلعالم و الصحافة ألقسام األكاديمية الخطة ضمن
 



 

 

 خاتمة:
من خالل هذه الدراسة الميدانية معالجة واقع ممارسة الصحافة اإلستقصائية  لقد حاولنا

الشائك  مثل هذا الموضوع المهم و الخاص، و في اإلعالم المرئي الجزائري العام و
بالتالي أول ما قمنا به هو تفكيك التساؤل الجوهري إلى  في حاجة إلى َسْيَقَنٍة و كان

 تساؤالت فرعية مستلهمة من السياقات المختلفة لإلشكالية قيد الدراسة.
أن االعتماد على األسلوب  إلى توصلنا الشاشات، على ما يقدم مالحظة ومن خالل

اإلعالم  أن عالمية لكن لألسف نجداإلستقصائي له أهمية قصوى في المؤسسات اإل
 فهي تعد أهميتها في المجتمع، الجزائري لم يستوعب بعد دور الصحافة اإلستقصائية و

 التطور في المجتمع. أهم ركائز النجاح و من أهم أدوات التنمية المجتمعية و
 عدممن أبرزها العوامل المهنية المرتبطة ب ومرد ذلك كثرة المشاكل التي تتخبط فيها و

 وعي القيادات التحريرية بأهمية العمل اإلستقصائي وتفهمها لما يتطلبه من مرونة و
 استحالة خروجها عن وصاية النظام السياسي وباإلضافة إلى  قدرة على اإلبالغ،

التدخل الفوقي في شؤونها، فاإلعالم في الجزائر عبارة عن مؤسسات الدولة و توجهاتها 
لقائم بحكم عدم وجود فواصل مدنية واضحة بين مؤسسات مرتبطة بالنظام السياسي ا

هذا عدا باقي المشاكل القانونية كإهمال وجود  المؤسسات الخاصة، الدولة الحكومية و
 قوانين تنظم الحصول على المعلومات ومعاقبة من يمنعها. 

فالواقع اإلعالمي يرزح تحت المطالب األدنى في الحماية للعمل اإلعالمي أو ضمانة 
آلية العمل اإلعالمي  الحقوق المهنية وغيرها من التي ال تفتح آفاقا كبرى لذهنية و

ذهنية تقبل السياسي  هذا مرتبط إلى حد كبير بالماكينة السياسية و و ،اإلستقصائي
الرغبة االحترافية للصحفي الجزائري المكبوت تحت نمط اإلعالم  أكثر منه بالقدرة و

ينجح ال  مفتوحة الخطى، فاإلعالم الجزائري لكي يتقدم والسياسي الخبري أكثر منها 
   الحمايةلذلك ينبغي توفير تشـريعات مناسبة،  تهيئة بيئية و بّد من إيجاد



 

 

حمايته  و اإلستقصائي حتى يتمكن من أداء عمله بالشكل المناسب، للصحفيالقانونية 
بما يتالءم مع الطبيعة األضرار التي قد يتعرض لها أثناء ممارسة مهنته و  من المخاطر

الخاصة لمهنة اإلعالميين، فالمهنة الصحفية عموما بإعتبارها جزءا من المهنة 
ستقصائية تحتاج اليوم إلى أن تعيد ترتيب أوراقها من أجل إستعادة الدور المفقود اإل

ما يرتبط به من تشريعات ال ينص  لو كان الدستور و طة مستقلة حتى وللصحافة كسل
كما يجب على الصحفي أن ال يمل من المطالبة المستمرة بسن  ذلك، صراحة على

معاقبة من  تلزم المؤسسات بمساعدته و لومات وتشريعات تكفل الوصول للمع قوانين و
وهذا يتم بالمزيد من التحقيقات اإلستقصائية المعمقة  ، يعرقل مسيرته في كشف الفساد

 ليستطيع فرض نفسه على صناع القرار.
 أنها ذلك الكثير، حوله يقال الزال ببالدنا اإلستقصائية ممارسة الصحافة واقع إن

التي مست كل الجوانب خصوصا بعد  التحوالت القائمة و ظل في خصبا ميدانا مازالت
 فاإلعتماد على األسلوب اإلستقصائي في التحقيقات يعد وبالتالي الخاص، لقطاعفتح ا

 سياسيا ال و له، تشريعية أطر بوضع قانونيا ال مجتمعنا في له نستعد لم أسلوب جديد
 لذلك االقتصادي للمؤسسات اإلعالمية، العام الجو بتهيئة اقتصاديا وال مقوماته، بإدراج
 .لها الحلول إيجاد محاولة بغرض مستقبال الجوانب هذه كل دراسة الضروري من بات
اإلستقصائية يظل بارقة األمل الدراسة أن خيار الصحافة هذه واستنتجنا من نتائج   

إلى  العربية مثلها في ذلك مثل الصحافة الدولية على حد سواء، للصحافة الجزائرية و
كلها  جانب اقتناع من قبل القيادات الصحفية بأهمية وضرورة العمل اإلستقصائي و

ة عناصر بدأنا في تلمسها في الفترة األخيرة لذا يبقى األمل معقودا على توافر الني
 الحقيقية لدى القائمين عليها في الكشف عن الفساد.

األول فتح ملفات مقبولة  على شكل مراحل يأخذ طابعهاهذا النمط في ويمكن البدء 
الحكومية ( بتقبل كشف  إجتماعيا ثم يكتمل بتحقيق ) ترويض المؤسسات سياسيا و



 

 

بشكل حقيقي، وتصبح  العام عندها يغدو عمال  يمثل الرأي المستور أو مابين الكواليس،
 وسائل اإلعالم سلطة رابعة حقيقية.

كما أوصي بضرورة التركيز على ممارسة الصحافة اإلستقصائية بهدف خدمة 
تورط بعض  وعدم االقتصار على الكشف عن سلبيات النظام السياسي و المجتمع،

 رموزه بهدف التقليل من أسهمهم لدى الرأي العام.
الدراسة إلى عدة استنتاجات نأمل أن تكون بداية لصياغة ولقد توصلنا من خالل هذه 

فرضيات أو تساؤالت من أجل القيام بدراسات أخرى في سبيل التأسيس لهذا المجال 
 التنظير و من البحث الذي مازال يعاني من نقص شديد من حيث نحت المفاهيم،

 التقنيات.
عي أننا أجبنا عن السؤال الكبير ال ند وال تفوتنا اإلشارة إلى أن لهذه الدراسة حدود، و

أبدا أننا توصلنا  ال نعتقد و المتعلق بواقع ممارسة الصحافة اإلستقصائية في الجزائر،
إنما يمكن أن نكون قد تمكنا  الواقع حقيقيا، و إلى معرفة كل ما يخص هذا المجال و

  من معرفة جزء فقط منه.
في نهاية أي عمل هو  الباحث عنده يتوقف ما أول أن األخير في قوله يمكن وما

 كثيرون يعتقد ما عكس وعلى العمل، هذا أحسب أنني توقفت عند حدود حدود عمله و
 ادهموم بحث ال تك التي تدفعنا إلى استكشاف إشكاليات جديدة و هي حدودنا نإف

 تكون منتهية.
 
 
 
 
 
 



 

 

 المراجع: قائمة المصادر و
 المراجع باللغة العربية : و الكتب-أوال
دار صفاء  ،1ط ،مناهج وطرق البحث العلمي ،إبراهيم ابن عبد العزيز الدعيلج-1

 .2010 ،عمان ،التوزيع للنشرو
، 1، ط فن التحقيق الصحفي في الصحافة الفلسطينية ،أبو حشيش حسن محمد-2

 .فلسطين، بدون سنة غزة،
 . 2012 ،ةستقصائيالصحافة اإل،حشيش حسن محمد أبو-3
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 (: 01ملحق  رقم )

 :ستمارة االستبيان قائمة األساتذة المحكمين إل

 

 .جامعة الجزائر ،عالم واالتصالعلوم اإل، أ نصر الدين العياضي د.-1

 .الجزائر ،جامعة  قسنطينة ،تصالاإل عالم وعلوم اإل ،أ فضيل دليو د. -2

 .الجزائر ،جامعة باتنة ،جتماعيةاإل نسانية والعلوم اإل ،أ بدر الدين زواقة د.-3

 مارات العربية المتحدةدولة اإل، جامعة الشارقة ،كلية االتصال ،يأ رحيمة عيسان-4

 .عمان ،جامعة األردن ،تصالاإل عالم وعلوم اإل ،أ عزام أبو حمام-5

 (: 02ملحق  رقم )

 يلمهارات العمل اإلستقصائالمحور األول : معرفة و ممارسة الصحفي -1
 ؟لألخبار المختلفة تغطياتكم نجازإ يستقصائية فبالصحافة اإل مهتمامكإما مدى -1
 ؟يبمهارات العمل اإلستقصائ دراية على الجزائري الّصحفي هل-2
كم إستغرقتم من وقت في إنجاز  هل قمتم بتحقيقات إستقصائية خالل هذه الفترة؟-3

 ما المصادر التي إعتمدتم عليها في التحقيقات؟ هذه التحقيقات؟
ما نوعية هذه  ؟ي ستقصائعلى األسلوب اإل معتمادكإهل تواجه صعوبات أثناء -4
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 الملخص باللغة العربية:

إختارت الباحثة موضوعا من موضوعات الساعة وهو الصحافة اإلستقصائية في    
وفي حقيقة األمر هذا الموضوع فرض نفسه في عصر تغيرت فيه المعطيات  ،الجزائر

الصحافة اإلستقصائية مظهر  حيث أصبحت ،المتعلقة بالعمل اإلعالمي بشكل عام
 يالتطور الهائل ف ومع ظهور ثورة االتصال و، له هويته ومبادئهوعمال  مهني متقدم،

  .األعمال الصحفية يعتماد على هذا النوع فتكنولوجيا المعلومات أصبح من السهل اإل
 إلختيار األساسي الدافع كانتالموضوعية، حيث  األسباب من جملةقد تالحمت و   
 ما يلي:    في تلخيصها يمكن ،أبعاده لتقصي و الموضوع هذا
 ه.ل الباحثينانتباه  لفت يستوجب مما الموضوعات من النوع لهذا الجزائر فتقارإ-
فهي جزء  الصحافة اإلستقصائية في المجتمع من خالل الوظيفة التي تؤديها، دور-

 .من العمل الرقابي التخصصي 
النهوض  و االستقصائية تساهم في مراجعة الواقعالصحافة ف أهميته،و  الموضوع آنية-
 التحديات المتنوعة التي تواجه المجتمع. كما أنها تعالج القضايا و به،
معرفة مدى اعتماد اإلعالم المرئي الجزائري على األسلوب االستقصائي مقارنة -

 باألشكال الصحفية األخرى.
 االطالع على واقع القنوات التلفزيونية الجزائرية -
 انطلقت الدراسة من التساؤل التالي: إشكالية الدراسة وتساؤالتها:-
الخاصة أسلوب اإلستقصاء و   ت التلفزيونية الجزائرية العامةما مدى إعتماد القنوا 

 .عدة تساؤالت أ طرت اإلشكالية في حيثفي تغطية األحداث المختلفة ؟ 
 أهمية الدراسة:-
 له من ستقصائية لماموضوع الصحافة اإل أهمية من الدراسة هذه أهمية تنبع   

الحديث  لت الباحثةفض التحليل. ومميزات يجعله موضوعا جديرا بالدراسة وخصائص 
 .يتضمن أي حكم مسبقال  ألنهستقصائية إلالصحافة ا ممارسة عن واقع

 الهدف من الدراسة:-
    اإلستقصائية في اإلعالم التعرف عن واقع ممارسة الصحافة إلى الدراسة هذه تسعى



 

 

من خالل مدى إعتماد  ،الخاصعلى مستوى القطاعين العام و زائري المرئي الج
مع التركيز على مدى  ،الصحفي على األسلوب اإلستقصائي في إنجاز تحقيقاته

الهدف ف ،بالتحقيقات االستقصائية مقارنة مع األشكال اإلعالمية األخرىإهتمامه 
 تحديد:وقد هدفت الدراسة إلى  .الوصول لنتائج تجهلها الباحثة هو ياألساس

 إلمام الصحفي باألسلوب اإلستقصائي. مدى إدراك و-
 الجزائر. يستقصائية فتتحرك ضمنها الصحافة اإل يتحديد البيئة الصحفية الت -
 .مع هذا النوع من الصحافة الجزائري تعامل الصحفي يةكيفتشخيص  -
 الجزائرية.الصحافة االستقصائية المرئية محاولة معرفة المشاكل التي تعاني منها -
 منهج الدراسة:-

منهج المسح الوصفي الذي يعد من على التساؤل المطروح تم استخدام لإلجابة    
 مجتمع مفردات لمحدودية نظراو  ،اإلعالميةالبحوث و  أقرب المناهج إلى الدراسات

 شامال. المسح يكون أن فضلت الباحثة الدراسة
 مجتمع وعينة الدراسة:-

العاملين في و رؤساء التحرير الصحفيين المحققين كل تألف مجتمع الدراسة من    
 .مجال اإلعالم المرئي الجزائري سواء في القطاع العام والخاص

أعيد  ،( صحفي105تم توزيع استبانه علمية معدة لهذا الغرض على عينة مكونة من) 
استمارات كانت غير صالحة  )4(حيث استبعدت منها  ،( استبانه99للباحثة منها )

كما استعانة الباحثة بالمقابلة والمالحظة  للتحليل وغير مستوفية للشروط العلمية.
 حيث قامت بعدة مقابالت مع رؤساء التحرير خالل فترة إنجاز الدراسة. ،العلمية

  :الدراسة مجاالت-
 كل القنوات أن ربإعتباللبالد  السياسية في العاصمة الجغرافي المجال لتمث     

بالفترة التي  للدراسة ح دد الزمني المجال أما بالعاصمة،مقراتها  توجدالتلفزيونية 
كل الصحفيين المحققين و رؤساء التحرير العاملين في إستغرقتها الدراسة. وشملت 

 القنوات التلفزيونية الجزائرية على مستوى القطاعين العام والخاص.
 :أهم نتائج الدراسة التحليلية-

 :أهمها كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت



 

 

وعي بمفهوم العمل  العينة المبحوثة بأن لديهم اتفاقوجود درجة مرتفعة من -
عاني من اإلستقصائي، لكن هناك عقبات ذاتية مرتبطة بثقافة وتدريب الصحفي فهو ي

 قصور في التكوين.ضعف و 
، إنما هو أسلوب ثانوي و يأول التلفزيونية األسلوب االستقصائي في القنواتال يعتبر -

لجوء بعض القنوات بالرغم من  ،%35اإلستقصائية ب بحيث قدرت نسبة التحقيقات
ستقصائية في محاولة منها لكسب مكانتها بين وسائل الخاصة لإلهتمام بالتحقيقات اإل

 اإلعالم األخرى.
لمست الباحثة أن هناك عوامل كثيرة تتحكم ببث التحقيقات المنجزة، بحيث تعتبر -

 قوانين وعدم وجود ،السياسة التحريرية ومن أهمها المعوقات المهنية من الدرجة األولى
 وهي اقتصادية لمعوقاتباإلضافة  ،التحرير رئيس رقابة ولصحفي  توفر حماية

من  يالصحف يعيقالمالي الدعم ضعف ف والخاص العمومي التمويل عن الناتج الضغط
 دعم مالي استثنائي. إلىاستقصائية ألنها بحاجة  أعمالتقديم 

 بعض خصوصية في تتمثل اجتماعية لمعوقات الجزائري الصحفي يتعرض كما-
 .حرية بكل معالجتها تصعب التي االجتماعية القضايا

ستقصائية التي الكثير من التحقيقات اإل نهايتهامن بداية الدراسة إلى  لم تشهد الفترة-
 ، إال ستة تحقيقات معمقة خصت مواضيع مختلفة.تبحث في قضايا رئيسية و تنقب

القضايا  بعض المشكالت اآلنية   ،باألحداث السياسية المتالحقةالها نشغإ مع 
لخط بالتالي: تقيد باالعمومي فقد شهد غيابا ملحوظا و أما فيما يخص اإلعالم  ،الشائكة

 .التحريري للقناة
ضعت عددا من التوصيات  ي خرجت بها الدراسة فإن الباحثة وفي ضوء النتائج الت   

ضرورة التركيز على  العملية في نهاية الدراسة من شأنها إغناء الموضوع  من أهمها:
ممارسة الصحافة اإلستقصائية بهدف خدمة المجتمع وعدم اإلقتصار على الكشف عن 

 ،تورط بعض رموزه بهدف التقليل من مكانتهم في المجتمع النظام السياسي وسلبيات 
 .يجب على صحافتنا أن تكون أكثر جرأة في طرح قضايا شعبها خصوصاكما 

 
 



 

 

Résumé: 

La chercheuse a choisi un thème parmi les sujets du présent, qui est de la 

presse d’investigation en Algérie. En réalité ce thème s’est imposé dans 

une ère ou les données ont beaucoup changées dans le domaine du 

journalisme d’une manière générale. La presse d’investigation est devenue 

un aspect avancé du professionnalisme, et une fonction qui a son identité et 

ses principes, et qui représente l’information dans la société. L’apparition 

de la révolution des télécommunications et l’avancée énormes de la 

technologie de l’information ont facilités l’adoption de ce type de presse. 

Plusieurs raisons objectives étaient le moteur principal pour le choix de 

thème, et pour s’y approfondir, elles se résument à :  

-Appauvrissement de l’Algérie d’étude scientifique à ce type de presse dont 

l’attention des chercheurs doit être attiré.  

-Rôle de la presse d’investigation dans la société, c’est une partie de 

contrôle spécialisé qui peut produire une opinion publique.     

-L’heure et l’importance du thème, font de la presse d’investigation un 

élément de participation à la révision de la réalité et à son développement 

.de plus, elle traite les sujets et les différents défis que subit la société.  

-L’intérêt personnel de ce thème, et notre volontés de s’approfondir à 

l’avenir.  

Problématique de l’étude et questionnements : 

L’étude est démarrée de la question suivante : quelle est l’amplitude 

d’adoption des canaux télévisés algériennes que se soit publics et privés le 

type d’investigation dans la couverture des infos actualité?  

La problématique a été observée en deux volets: théorique et appliquée.  

Importance de l’étude : 

L’importance  de l’étude découle de l’importance du thème de la presse 

d’investigation lequel a des caractéristiques lui faisant un thème d’étude et 

d’analyse. 

Et nous avons préfère d’évoquer l’état de pratique de la presse 

d’investigation de son objectivité et sans jugement au préalable, et nous 

voulons bien connaitre est ce que vraiment les canaux de télévision 

algérienne proposent ce type dans ces diverses réalisations.   

L’objectif de l’étude ; 

La démarche de cette étude veut mètre à découvert la pratique de la presse 

d’investigation dans la télévision algérienne que se soit publique et privée, 

et ce de l’adoption du journaliste la méthode d’investigation dans la 



 

 

réalisation de ses enquêtes d’investigation par rapport aux différents types 

de presse. 

 L’objectif  principal c’est d’aboutir aux résultats ignorés par la chercheuse 

et non connues auparavant. L’étude a ciblé :  

-l’amplitude et la prise de conscience et la connaissance du  journaliste  du 

type d’investigation 

-déterminer l’environnement du journalisme ou la presse   d’investigation 

peut s’exercer en Algérie. 

-personnification des méthodes que le journaliste algérien peut traiter 

avec ce type de presse. 

-envisager de connaitre les problèmes que subissent la press  

d’investigation et le journaliste enquêteur dans les canaux télévises  

publiques et privées. 

Méthodologie d’étude : 

Pour répondre aux questions posées, on a adopté la méthode du scan 

descriptif, qui est le plus proche aux méthodes des études et recherches 

d’informations, et vu le vocabulaire restreint de la société objet de l’étude, 

la chercheuse a opté pour un scan global. 

Groupe et échantillon d’étude : 

Le groupe d’étude se compose de tous les journalistes enquêteurs et chefs 

rédacteurs activant dans la presse télévisée algérienne que ce soit publique 

et privée. 

Un formulaire scientifique élaboré à cet effet à été remis un échantillon 

composée de (105) journalistes, dont 99 formulaires étaient restitués à la 

chercheuse, et dont 04 ont été éliminés du fait qu’ils sont inexploitables. De 

plus la chercheuse a utilisé les rencontres et les observations scientifiques, 

ou elle a rencontré plusieurs rédacteurs en chef durant la phase de 

réalisation de l’étude. 

Etendue de l’étude : 

Représente l’étendue géographique dans la capitale politique du pays en 

prenant en considération de touts les canaux télévisées sont présent à la 

capitale,le l’étendue de temps a été limitée à la période de réalisation de 

l’étude, qu’elle a touché l’ensemble des journalistes enquêteurs et les 

rédacteurs en chef exerçant au sein des chaines algériennes au niveau 

public et privé. 

Principaux résultats de l’étude analytique : 

L’étude a aboutie à un ensemble de résultats dont l’essentiel est :  



 

 

  -L’existence d’un degré très élevé d’alignement de l’échantillon font part 

de conscience de la réalité de la notion du travail d’investigation, mais il 

existe des obstacles personnels qui on rapport avec la culture et 

l’apprentissage du journaliste, du a une insuffisance et faiblesse de 

formation. 

   -Le type d’investigation est secondaire pour les chaines algérienne, le 

taux d’investigation ne dépasse les 30%, malgré le recours de quelques 

unes à ce type pour y attirer les téléspectateurs et de s’imposer dans le 

milieu journalistique. 

   -L’existence de beaucoup d’obstacles à diffuser les investigations, parmi  

eux la politique de presse, l’inexistence des lois protégeant le journaliste, le 

contrôle du rédacteur en chef, en plus des obstacles économiques. 

   -Plusieurs obstacles sociaux ne permettent pas au journaliste de traiter des 

sujets avec liberté. 

   -Durant toute la période d’étude aucune investigation n’est lancée pour 

les thèses principales, mais on est investit des actualités politiques 

successives, et quelques problématiques d’actualité, et pour ce qui est de la 

presse générale on s’est contenté de la ligne de rédaction. 

   -A la lumière des résultats de l’étude, la chercheuse a mis un bon nombre 

de recommandations scientifiques qui peuvent enrichirent le sujet, on cite : 

 La nécessité d’exercer la presse d’investigation pour servir la 

société. 

 Eviter la seule critique des points négatifs de la politique et de 

porter atteinte à ses symboles pour diminuer de leur place dans la 

société. 

 La presse doit être plus audacieuse on traitant les sujets de la 

population surtout dans l’ère de la révolution de l’information.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Summary: 

      The researcher chose a topic of current issues, a survey of the 

investigative journalism  in Algeria, and in fact this topic impose himself in 

an era of changed data related to information work in general, where 

investigative journalism has become the  appearance of a professional 

Advanced, and pursuant to his identity and principles, they represent power 

of the media in society, With the advent of communication and massive 

development of the revolution in information technology it is easy to rely 

on this kind of the journalism. 

    A number of objectivity have coalesced, where she was the primary 

motivation for choosing this subject and to explore its dimensions, can be 

summarized as follows: 

- Algeria's lack of this kind of scientific studies, which requires him to 

draw the attention of researchers. 

-The role of investigative journalism in the society through the function 

performed, they are part of the Specialist supervisory work, which can 

make a general view among the public. 

-The present of the subject and its importance, investigative journalism is 

actually contributing to the review and promotion: it also addresses the 

diverse issues and challenges facing society. 

-Interest researcher in this area and our desire to deepen it in the future. 

- Study problematic and its questioning: 

This study was launched from the following question: What to extent of 

adoption of public and private Algerian television channels the 

investigation method of news coverage and various events? 

Extolled as problematic in several questions have been divided into two 

parts, the first is the theoretical side, and the second for the practical side. 

- study significance: 

this research is as important as this subject of investigative journalism 

due mainly to its characteristics and features which make it a worthy  

research to study and analyse. We preferred to talk about the reality of the 

practice of investigative journalism is more objective and does not include 

any pre-judgment, because we want to know is it really progress Algerian 

television channels of this type in various coverages. 

-The aim of the study: 



 

 

 This study aims at recognizing the fact of investigative journalism in the 

visual media in Algeria on the level of public and private sectors, 

depending on how much the investigation method is applied in focusing on 

his interests towards reportages by the journalist, the investigation 

reportages compared to other media forms,the major target is to reach 

results unknown by the researcher. 

This study leads to determine: 

- The extent of perception and knowledge of investigative journalistic style. 

- to determine the press environment  including the investigative journalism 

in Algeria 

-diagnose how to handle the press with this type of journalism in the 

Algerian media. 

-The trying to know the problems of the investigative journalist and 

investigator within the public and private TV channels of the press. 

-study méthod: 

To answer the question posed it was used descriptive survey method which 

is one of the closest approaches to media studies and research, and due to 

the limited vocabulary of the study population preferred researcher that this 

survey be "comprehensive". 

-Society and the study sample: 

study population consisted of all journalists  investigators and editors 

directors  in the Algerian visual media, both in the public and private 

sector. 

The distribution of scientific questionnaire prepared for this purpose on a 

sample of (105) journalist, was the researcher of them (99) questionnaire, 

which ruled them (4) forms were unfit for analysis and do not meet the 

scientific requirements. 

 The researcher's  use against the scientific observation, where she made 

several  interviews  with editors during  the period of  the completion  of 

the study. 

-The Study areas: 

 represents the geographical area in the political capital of the country as 

every television channel headquartered in the capital, and the time domain 

to the study identified the period in which it took the study. 

 Included investigators  all journalists  and editors working in the Algerian 

television channels at the level of public and private sectors. 

-Important analytical results of the study: 



 

 

have the awareness of the concept of  investigative work, but there is a self 

obstacle linked to the culture and the training of the press is suffering from 

weaknesses and deficiencies in the configuration. 

-Not an investigative TV channels in a primary method but it is a secondary 

method, so that the proportion of investigative reporting was estimated at 

30%, despite the use by some private channels interesting investigations 

survey in an attempt to earn its place among other media. 

-Researcher sensed that there are many factors that control broadcast 

investigative reporting completed, so are considered professional obstacles 

of the first class is the most important editorial policy, and the 

lack of availability of the protection of journalists and censorship editor 

laws, as well as economic constraints which the pressure of public and 

private funding Weak financial support hinders press to provide a survey of 

the work they need to be an exceptional financial support. 

-As the Algerian journalist exposed social obstacles are in the privacy of 

some of the social issues that are difficult to address them freely. 

-The period from the beginning of the study doesn't attest to an end a lot of 

surveys of Investigation, which is exploring and looking at the major 

issues, but preoccupied with political events successive, and some of the 

immediate problems and thorny issues, but in terms of the public media has 

witnessed a notable absence thus: restrict calligraphy editorial channel. 

In light of the findings that emerged from the study, the researcher 

developed a number of practical recommendations at the end of the study 

that will enrich the subject of the most important: 

 the need to focus on the practice of investigative journalism aimed at the 

service of society and not only the detected cons of the political system and 

the involvement of some of its symbols in order to reduce their standing in 

the community as our press should be more aggressive in asking people 

issues, especially in the era of the information revolution. 

 The study found a range of results was the most important: 

the need to focus on the practice of investigative journalism aimed at the 

service of society and not only the detected cons of the political system and 

the involvement of some of its symbols in order to reduce their standing in 

the community as our press should be more aggressive in asking people 

issues, especially in the era of the information revolution. 

 
 


