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 چکیده

-هنای روزاامنه  کنند که ممکن  اتنت ونیوه   های مجازی باز میهایی به واقعیتور دروازههای غوطهفناوری  

دهند  وری رویکردی اتت تجربی، به مخاطب اجازه منی اگاری غوطهروزاامهاگاری را برای همیشه تغییر دهد. 

ونواد را تجربنه کنرده و م عاقبنا  در        یهایی را که در دایای مجازی، افزوده و ترکیبنی تناه ه من   تا روایت

های  کادمین  هنارش ونده    اگاری واقعیت مجازی از  زمایشگاهور وود. در طی چند تال اهیر، روزاامهغوطه

های هبری ایفا کند. ای  مقاله بنا اتن فاده از رو    تا اقشی کلیدی برای پووش اهبار تعداد زیادی از تازما 

-اگاری واقعیت مجازی به دابنال تعینی  ویناید جدیند روزاامنه     گرا  روزاامهکیفی مصاحبه عمیق با پژوهش

اگنارا  بایند بنه دابنال     دهند، روزاامنه  اگاری واقعیت مجازی اتت. ا ایج پژوهش اشا  منی اگارا  در روزاامه

از تولید، تولید و پساتولید بوده و ویوه روای گری تن ی را تغیینر دهنند.   تضمی  وفافیت در ته مرحله پیش

هنای انوی  م ن     هنای اتن فاده از رتنااه   کاربرا  دربرابر مح وای حساس و  زاردهنده مراقبت کنند. مهنار  

دتت  ورده و ب وااند تنناریوهای غیرهینی و تعناملی تولیند اماینند. از طرفنی حنداق         واقعیت مجازی را به

طب را برای تجربه واقعینت مجنازی   کیفیت میلوب برای کاربرا  را تضمی  کنند. و در اهایت باید ب وااند مخا

 اهبار اقناع کند.  

 وری.اگاری واقعیت مجازی، روایت هبری، غوطهاگار، روزاامهویاید روزاامهواژه های كلیدی: 
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 مقدمه -1

وود که هدف    ایجاد ارتباط بی  مخاطب و وری به اهباری گف ه میاگاری غوطهروزاامه

(. به طور کلی، Pena et al., 2010وخص از رویداد اتت)-دات ا  هبری با ارائه تجارب اول

به عنوا   واتارهای دیجی ال ایجاد می وود، که  2از طریق درک مکاامند 1حس و تجسم توهم

اگاری در حال حاضر، روزاامه (. Shin, 2019:1212وری اتت)اگاری غوطهاتاس روزاامه

درجه  360(. یکی فیلم Mabrook & Singer, 2019وری عمدتا به دو وک  ارائه می وود) غوطه

های هبری واقعی ضبط وده توتط تجهیزا  عکاتی توااد مخاطبا  را در صحنهاتت که می

ای در صنعت ور تازد. و از  اجا که ایجاد چنی  محصولی  تا  اتت، به طور گس ردهغوطه

دامند منجر به تعام  رتااه مورد ات فاده قرار گرف ه اتت. با ای  حال، عدم تعام  و حضور ب

واقعیت وود. اوع دیگر که با عنوا  اهبار درجه می 360کم ر کاربر در هبرهای ویدیویی 

های واقعیت کند که با ات فاده از فناوریای دیجی الی ایجاد میوود تجربهوناه ه می مجازی

 (.Hardee & Mcmahan, 2017:2کند)تازی میمجازی دایای واقعی را وبیه

 2012های واقعیت مجازی پس از  اکه ااای دوالپنا در تال د و ات فاده از فناوریکاربر

ارائه کرد، پیشرفت  3اگاری واقعیت مجازی را در جشنواره فیلم تااداساخس ی  تجربه روزاامه

دو ال پنا اشا  داد اهبار تماوا وده با عین  واقعیت مجازی به کاربر چشمگیری داو ه اتت. 

تا مکا  وقوع رویداد، منایر، صداها و احساتاتی را که با هبر همراه اتت،  اجازه می دهد

های تخصصی ها به عنوا  اقیه تقاطع در بسیاری از زمینهامروزه از ای  فنآوری دریافت کند.

وود. ترکیبی از عین  واقعیت مجازی با وضوح باال، حس حضور در محیط مجازی ات فاده می

 .(Gynnlid et al, 2020:2)قرار می دهدرا در اه یار کاربرا  

ها برای کاربردهای اظامی و اگرچه واقعیت مجازی عمدتا  ی  فناوری اتت که در  زمایشگاه

، به ترعت در تراتر 4وود، اما امروزه با قدر  ارائه تجربیا  ادراکی ودیدصنع ی ات فاده می

و به  2014ک در مارس توتط فیسبو 5جها  در حال گس ر  اتت. هرید  کیولوس ریفت

های فناوری، باعث ود تا  گاهی و توتط دیگر غول واقعیت مجازیدابال    ترمایه گذاری در 

ات فاده از ای  فناوری جدید در مقیاس گس رده افزایش یابد. بخش رتااه با ات فاده از 

                                                           
1 Embodiment illusion  
2 Spatial  

3 Sundance film festival  

4 Intense  
5 Oculus Rift 
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ار جدید فناوری اگاری در ات فاده از ای  ابزهای مرتبط با صنعت فیلم، بازی و روزاامه براامه

 (. Uskali, Gynnild, Jones, & Sirkkunen, 2020: 1ورکت کرده اتت)

تولید هبر به وکلی که مخاطب ب وااد تجربه »اگاری واقعیت مجازی به معنای روزاامه 

به « وود به دتت  وردوخص را از رویدادها یا موقعی ی که در دات ا  هبری توصید می-اول

ا ، یوروایوز، ا مااند تیهای هبری امروزه تازما . (Stubs, 2018:83)کار گرف ه ود 

 کنند و هواها  گس ر  ای  رو  جدید هس ند.تی، اهبار واقعیت مجازی تولید می بی بی

ای جدیدی های رتااههای هبر به وجود  ید، اح ماال  جلوههای جدیدی در اتاقاگر رو  

هر اسلی »کنند بیا  می (Kovach & Rosenstiel, 2014:18)ایز یاهر هواهد ود. هماایور که 

بنابرای  هر اس   .«تازد...های تکنولوژیکی میاگاری هود را عموما میابق با پیشرفتروزاامه

های جدید اشا  داده اتت و منجر به تغییراتی در اگاری در واقع واکنشی به فناوریروزاامه

های اا قال ها و مخاطبااش، بازتازی رو میا  رتااهاگاری، باز تعرید ارتباطا  رتوم روزاامه

بر اتاس ای  ایده برهی از اثرا  روااشناه ی های روای ی وده اتت. اهبار و دگرگوای ویوه

مااند افزایش حس حضور و همدلی کاربر به هنگام تجربه قیعه هبری واقعیت مجازی و 

در میالعا  پیشی  مورد بررتی قرار  اگاری واقعیت مجازیهای اهالقی روزاامههمچنی  چالش

-اگارا  در روزاامهگرف ه اتت. ولی تا زما  اگار  ای  مقاله به اقش و ویاید جدید روزاامه

های هبری واقعیت مجازی عالوه اگاری واقعیت مجازی پرداه ه اشده اتت. برای تاهت قیعه

بعضا م فاوتی در مقایسه با اقش اگارا  دارای ویاید جدید و بر امکااا  تکنولوژیکی، روزاامه

اگار در مرکز رویداد اگاری مرتوم که روزاامهگذو ه هود هس ند. برای امواه برهالف روزاامه

گیرد که روایت هبری به چه ترتیبی بیا  وود، ای  مرکزیت در هبری اتت و تصمیم می

وخص از رویداد -ربه اولاگاری واقعیت مجازی به کاربر اه صاص یاف ه و به او وعده تجروزاامه

پژوهشگر و  20وود. ای  مقاله با ات فاده از رو  کیفی مصاحبه عمیق با هبری داده می

ها با کم  ف  مقایسه دائمی های واقعیت مجازی هبری و تپس تحلی  یاف هتولیدکننده قیعه

-روزاامهاگارا  در به دابال پاتخ به پرتش اصلی پژوهش یعنی تبیی  ویاید جدید روزاامه

 اگاری واقعیت مجازی هواهد بود.
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 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته -۲

 واقعیت مجازی 1-۲

تخیلی پدیدار ود. از -اولی  ردپای ایده واقعیت مجازی در اوای  قر  بیس م و در ادبیا  علمی 

 ی که در های واقعیت مجازی اام برد وقی عین توا  به عنوا  پدر ایدهمی 1ات نلی وینبام

را اووت. ای  دات ا  کوتاه تفر  2ی  دات ا  کوتاه به اام عینکهای پیگمالیو  1۹35تال 

که توتط وخصی به اام پروفسور  4را به مکاای تخیلی به اام پاراکوتما 3وخصی به اام د 

کند. چند ویژگی منفی در ای  دات ا  درمورد دایای مجازی هلق وده روایت می 5لودویگ

های مخ لفی از ای  در مکا «. واقعیت»ه اتت. برای امواه اگراای در مورد ذا  ارائه ود

گیرد مبنی بر اینکه کدام هایی صور  میدات ا  میا  د  و وخصی های تخیلی دات ا  بحث

؟ و مرز میا  اینکه کدام دایا واقعی اتت «پاراکوتما»یا جها  « د »جها  واقعی اتت؟ جها  

 (.Laws, 2020:11-13وود)ه صور  پیوت ه، تار و مبهم میو کدام دایا تخیلی ب

تال بعد همچنا  به عنوا  ی  فاا زی باقی مااد تا اینکه در دهه  30تا « وینبام»دات ا  

ای داوت که ابزاری برای روایت دات ا  تاهت. ابزار هیلیگ صفحه«  6مورتو  هیلیگ» 1۹50

کرد، تجربه می 7عدی و با صدای ات ریودر    بیننده تصاویر م حرک را به صور  ته ب

توااست  باد را احساس کرده وحس بویایی را با پخش کننده همچنی  با چرهش ی  ف  می

(. ای  Stanney & Hale, 2012:757رایحه در حال تکا  هورد  روی صندلی احساس کند) 

که توتط توااست فیلمی ی  وک  منفعالاه از تجربه مجازی بود، چو  بیننده فقط می

 ضبط وده بود را بدو  اینکه تعاملی داو ه باود، ببیند. « هیلیگ»

اولی  فردی بود که به طور علمی روی تعام  فرد در تصاویر مب نی بر   «8ایوا  تاترلند»

ها قرار اتت تا به ما کم  کنند تا مفاهیم ریاضی رایااه پژوهش کرد. به اظر تاترلند اگر رایااه

-حسی»د ب وااد با تمام حواس ما ارتباط برقرار کند. تاترلند صفحه امایش را درک کنیم، بای

ی  امایشگر می توااد به ما ا کرد که تمام بد  فرد را درگیر کرده اتت.را تصور می« ۹حرک ی

                                                           
1 Stanley Weinbaum 
2 Pygmalion’s Spectacles 

3 Dan 

4 Paracosma 

5 Ludwig 

6 Morton Heilig 

7 Stereo 

8 Ivan Sutherland 

9 Kinesthetic display 
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در ااجام کارهایی که پیش ر غیرممک  بود کم  کند، مااند دید  ماده و احساس حرکت جرم 

کند ، اتاقی که رایااه موجودیت ماده را کن رل می«1رتااه اهایی»عنوا   ای بامنفی. او در مقاله

را تشریح کرد. صندلی امایش داده وده در چنی  اتاقی برای اشس   کافی هواهد بود. 

دهند و گلوله ای دت بندهایی که در چنی  اتاقی امایش داده می وواد حس زاداای بود  می

 وود کشنده هواهد بود.که در چنی  اتاقی امایش داده می 

پرداهت. او « 2امایشگرهای تربند»در ادامه تاترلند به تحقیق درمورد تنظیما  مخ لد 

هایی همچو ، چگواگی محاتبه مخ صا  تر و به دابال ارائه راه حلی برای مقابله با چالش

همچنی  محاتبه و امایش مکا  درتت هندتی در امایشگر بود. امایشگرهای تربند اوعی 

امایشگرهای »تجربه واقعیت افزوده را ارائه داد. تقریبا در زما  مشابه کار تاترلند روی 

وری بر پایه ویدئو پروژک ور  زمایشاتی در مورد غوطه« 3مایرو  کروگر»، فردی به اام «تربند

 درو  اتاق را  غاز کرد. به اظر کروگر ارتباط از راه دور راهی برای ایجاد مکاای جدید بود که

کنندگا  قاب  دت رس اتت، و از اطالعاتی به وجود  مده که به صور  همزما  برای ورکت

های دیگری از تعام  با ی  رایااه بود، که فراتر از از طریق ای  مفهوم او به دابال ایجاد وک 

ایجاد کرد که وام  ی  صفحه « 4مکا  ویدئویی»کلید باود. او مکاای به اام موس و صفحه

ای کنندگا  میا  پروژک ور و صفحه قرار داو ند و تایهزرگ بود به طوریکه ورکتامایش ب

توااس ند روی صفحه مشاهده کنند. کروگر به دابال ای  بود تا افراد از تمام بد  هود را می

بینی ااجام دهند. از های طبیعی هود را فرامو  کنند و درا یجه حرکا  غیرقاب  پیشبد 

های اج ماعی تاه ه توااد در ی  تعام  طبیعی در محیطور میغوطههای اظر کروگر رتااه

توااد راهی ور میهای غوطهوود و الزم ایست که ی  فعالیت اافرادی باود. و تعام  با رتااه

 ای جدید از تعامال  اج ماعی را به وجود  وردجدید برای باهم بود  و گواه

(Laws,2020:13-15) . 

اصیالح واقعیت مجازی را از طریق کمپاای تحقیقا  « جارو  الایر» 1۹80در اواهر دهه 

های واقعیت ای بود که اهای ا رتااهعمومی کرد. به اظر بیش ر اویسندگا  ای  دهه« 5الپیوی»

 .(Biocca & Levy, 1995:176مجازی مورد توجه عموم قرار گرفت)

                                                           
1 The ultimate media 

2 Head Mounted Displays 
3 Myron Krueger 

4 Videoplace 

5 VPL 
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 1۹۹2در تال  1ه وده اتت. وولیبه طور کلی تعارید گوااگوای از واقعیت مجازی ارائ

واقعیت مجازی ی  واتط ازدیک ر میا  ااسا  و »واقعیت مجازی را بدی  وک  تعرید کرد: 

برهی از تعارید دیگر واقعیت مجازی عبارتند از: تیس می اتت که «. تصاویر کامپیوتری اتت

بی وری در دایاوطهدهد؛ تعام  و غوری را در محییی تاه گی میبه کاربر امکا  تجربه غوطه

ااد  و همچنی  احساس حضور واقعی فرد در مجازی با اویا مخ لفی که    جها  را تاه ه

«  اجا»کند و منظور او از تعرید می« 3 اجا بود »واقعیت مجازی را  2دایای مجازی؛ اگروپوا ه

« 5ید فناورااهبازتول»واقعیت مجازی  4تازی وده توتط کامپیوتر اتت؛ به اظر هیلزمحیط وبیه

چهار عنصر را برای  6وود. ورم  و کرگفرایندی اتت که به درک ی  واقعیت من ج می

وری، بازهورد حسی و تعام . از دید  ااد: دایایی مجازی، غوطهواقعیت مجازی در اظر گرف ه

بعدی که توتط کامپیوتر تولید وده و 3و فرگوت  واقعیت مجازی محییی اتت  7منمیم 

را حس کنند. «  اجا بود »توااند به صور  بالدراگ در    ورکت کنند و تجربه   میکاربرا

میالب بیا  وده تنها بخشی از تعارید ارائه وده در طول دو دهه اهیر برای بیا  واقعیت 

ای از (. تعاریفی که تقریبا مشابه هس ند و هر کدام بر جنبهEvans, 2019:36-38مجازی اتت)

-کند. افعال به کار رف ه وده در تعرید واقعیت مجازی همااند غوطهکید میواقعیت مجازی تا

وری، تعام ، احساس، بود ، درک کرد  و ورکت داو   به منزله    اتت که واقعیت مجازی 

 (. Groppel-Wegener & Kidd, 2019:2ای فعال اتت)رتااه

 نگاری واقعیت مجازی روزنامه ۲-۲

ور تاه   کاربرا  در محیط مجازی اتت تا فاصله میا   اها و واقعیت مجازی در مورد غوطه

« ااکار عامدااه هود از تاهت واقعیت مجازی»تصاویرتولید وده را کنار بگذارد. کاربرا  به دلی  

اگاری واقعیت مجازی در روزاامه (.Samur, 2016:243احساس حضور را تجربه می کنند)

های رد جدید فنآوری برای ایجاد حضور دارد. رتااهات فاده فعلی هود تعی در توصید رویک

از احساس واهد دتت اول  -توااند با جابجایی مخاطب در ی  پیوت ار واقعیت مجازی می

های مخاطب را افزایش دهند. تجربه –بود  در صحنه تا توهم هیالی اا قال بد  به صحنه 

                                                           
1 Woolley  

2 Negroponte 

3 Being there 
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دهند تا از واهد منفع   اها اجازه می کند و بههای واقعیت مجازی مخاطبا  را درگیر میرتااه

ااد، ها از اظر جسمی حضور اداو هتازی حوادثی که در   به ورکت کننده تجربی در وبیه

تبدی  وواد. در بسیاری از اوکال گزار  هبری، هدف ای  اتت که مخاطبا  را به دات ا  

اگاری واقعیت مجازی اامه(. روزMacQuarrie & Steed, 2017م ص  کرده و صحنه را زاده کرد)

دهد از طریق کند که به کاربرا  امکا  میاطالعاتی دیداری، ونیداری و تعاملی را ارائه می

های زماای هاص، دااش تجربی کسب کنند. امکاای ها و دورهاقداماتی در ورایط هاص، موقعیت

س حضور در صحنه های منفع  وجود ادارد. هوااد  یا تماوای اهبار با احساکه در رتااه

اگاری واقعیت مجازی به دابال تقویت و م فاو  اتت. و ای  هما  چیزی اتت که روزاامه

اگاری از گف   و اشا  داد  به امکا  تجربه هبر توتط تغییر وک  روزاامه -بهبود    اتت 

ت در و ایجاد عاملی -مخاطب. حضور عبار  اتت از احساس بود  در  اجا و ااجام کار در  اجا 

توااند از بد  هود برای حرکت و فعالیت در وبیه تازی ات فاده کنند  امکاای کاربراای که می

 .(Flatlandsmo & Gynnild, 2020:68)های منفع   موجود ایستکه در بیش ر رتااه

های با پیشرفت فعلی در فناوری واقعیت مجازی پژوهشگرا  موفق وداد تا از مرز  زمایشگاه

امایشگرهای تربند واقعیت مجازی قاب  حم  و دت رس ود. بس رهای اتر رواد.  کادمی  فر

درجه پش یباای کرداد. با ای  حال، اقیه عید در تال  360های اج ماعی از ویدئوهای رتااه

بوک  و راه اادازی های واقعیت مجازی، توتط فیسو هرید ) وکلوس( تازاده هدتت 2014

، روزاامه ایویورک تایمز ی  بس ر 2015در اوامبر  .(Dredge, 2014)( بود1)مقوای گوگ 

واقعیت اولی  اهبار  تایمزایویورک به تولید و اا شار اهبار هود اضافه کرد. واقعیت مجازی

صور  جمعی با ای  ارم افزار من شر کرد. عالوه بر ای ، با توزیع بیش از ی  را به مجازی

ه تجربه با ای  فناوری امود. به عنوا  اولی  امواه، میلیو  هدتت گوگ ، مش رکی  را قادر ب

اکرا  ود که به زادگی ته کودک که به دلی  « هااما بی»ای به اام دقیقه 10ی  ویدئو 

واقعیت اپلیکیش   ایویورک تایمزهای هود را از دتت داده بوداد، پرداهت. تپس، جنگ هااه

اامه در طی چند روز، بارگیری بسیار بیش ری را راه اادازی کرد. مشاهده ود که ای  بر مجازی

را « 6*۹» گاردی  قیعه واقعیت مجازیهای ایویورک تایمز داو ه اتت. اسبت به تایر براامه

های ایاال  م حده تجربه  تولید کرد تا کاربرا  ب وااند تأثیر رواای تلول اافرادی را در زادا 

را درباره مسلماااای که تحت  زار و « گیا هس مم  روهین»کنند. الجزیره براامه واقعیت مجازی 

                                                           
1 Google Cardboard 
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هایی مااند در ادامه، تازما  (.Mabrook, 2021:210اذیت میاامار قرار گرف ه بوداد تولید کرد)

را  واقعیت مجازیتولید مح وای  2تی ایوزبیتر مااند ایو ارائه دهندگا  اهبار تن ی« 1رایت»

درباره کره  تیبیایاز « 3درو  کره ومالی»ه به اام وروع کرداد. برای امواه، ی  فیلم کوتا

های بزرگ هبری به درجه من شر ود که اشااگر ورود تازما  360ومالی به عنوا  ی  فیلم 

 های هبری واقعیت مجازی بود.تولید قیعه

 نگاری واقعیت مجازیهای روزنامهچالش ۳-۲

وناه ی و یا زی اغلب به دالی  زیباییهای واقعیت مجااگارا  به هنگام تاهت قیعهروزاامه

کاری تعی های دوربی  و مخفی پایه ور تاه   مخاطب در رویدادهای هبری، با حذف تهغوطه

ااد تا حضور هود و ابزار فیلمبرداری را از صحنه پنها  کنند. در برهی موارد برای به دتت کرده

ها محلی مناتب قرار داداد از توژه درجه را در 360 ورد  تصاویر به ر پس از  اکه دوربی  

اگارا  با درهواتت کرداد تا مجددا اعمال هود را تکرار کنند. چنی  رف اری از طرف روزاامه

ها برهالف هنجارهای تعیی  وده برای  اع راض مخاطبا  همراه ود. اینگواه دت کاری

مقرراتی درباره تغییر  محافظت از اع بار عکاتی هبری اتت. جایی که در کدهای اهالقی غالباْ

ها قاب  قبول هواهند بود که هرگواه دت کاری و یا  ها وجود دارد، و تنها زماای ای  عکسعکس

مارس تال  24(. در Uskali & Ikonen, 2020:78تغییر به صور  مس ند بیا  وده باود)

به صور  را « ما  راهپیمایی برای زادگی»، ایویورک تایمز ی  پووش هبری زاده از 2018

درجه ارائه کرد، تظاهراتی در ایاال  م حده که هوات ار کن رل اتلحه در    کشور بود. اه  360

های هبری ویدئوی زاده  هبراگارا  و دیگر تازما -تنها ای  هبرگزاری بلکه تعدادی از وهرواد

اری واقعیت اگدرجه از رویداد را منعکس کرداد که مؤید رود عالقه به ات فاده از روزاامه 360

مجازی به عنوا  ی  ابزار برای پووش رویدادهای دارای ارز  هبری اتت. اک ه حائز اهمیت 

پایه در ای   اگار بود. تهها به حذف روزاامه در پووش ایویورک تایمز از ای  رویداد عالقه   

کامالْ تار وده بود و به تخ ی مح  قرارگیری دوربی  قاب  تشخیص بود. ای  امر  360ویدئو 

توااست  ود، جایی که بیننده می هبراگارا  مشاهده می-هالف چیزی بود که از تصاویر وهرواد

 اگاری که دوربی  در دتت داو ه را وناتایی کند. به صور  واضح روزاامه

                                                           
1 RYOT 
2 ABC News 
3 Inside North-Korea  
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اتت « 1هااما  بی»م ال دیگر که امایااگر بازتازی صحنه اتت، پروژه ایویورک تایمز با اام 

تاله  11، کودک 2ای که اولِگ ری مورد اا قاد قرار گرفت. من قدا  از صحنهکه به علت دت کا

اکراینی، در حال دوچرهه تواری بود اا قاد کرداد. در ای  پروژه مشخص بود که ای  صحنه 

ای دارد که  درجه 360توااد ی  رویداد بداهه و  ای باود، بلکه واضح بود که کودک دوربی   امی

با     گاه  های هود العم  او م ص  وده بود و کامالْ از موقعیت و عکسبا مهار  به دوچرهه 

، دبیر ایویورک تایمز با اواره 3بود. صحنه به طور واضحی بازتازی وده بود. مارگار  تولیوا 

به ای  اا قادها پاتخ داد که تجربه ژوراالیسم واقعیت مجازی لزوما او باهاتی را در پی هواهد 

ها زما  داد همااگواه در عکاتی هبری ای   پیشرفت مباحث اهالقی به    داوت و باید برای

اگاری های اهالقی موجود در روزاامه دهد که چالش می اتفاق رخ داده بود. ای  امر اشا  

های موجود  درجه به میزا  قاب  توجهی وبیه به چالش 360وری با ات فاده از ویدئو  غوطه

 مع قد اتت: 4(. همااگواه که فرگوس پیتJones, 2020:82)های پیشی  اتت برای تکنولوژی

وری قرار دارد، ولی در هما  طید عکاتی و  واقعیت مجازی در اا های طید غوطه»

هایی درباره چگواگی مدیریت مح وای  هاتت که با پرتشفیلمبرداری وجود دارد... و ما دهه

 (.Laws, 2020:35«)ها تر و کار داریم زا اح مالی در    رتااه  تیب

توااد به  ها می درجه به عنوا  ی  مجرای دت کاری اشده برای واقعیت 360ایده دوربی  

 طرق زیرمشک  تاز باود:

دارد  اگار دوربی  را بر میوود؛ روزاامه اگار در ی  مکا  قرار داده میدوربی  توتط روزاامه

کند؛  وده اتت را ات خراش می و تپس تصاویری که با توجه به مفهوم روایت ویرایش و من شر

گیرد که در ی  مکا  پااوراما، به کدام تمت  بیند، تصمیم می هواانده تصاویر دوربی  را می

اگاه کند و تپس به درکی از روایت هبری برتد. در هر ی  از ای  مراح ، دوربی  میابق با 

( در اع راضی به 201۹)کند. همااگواه که کارلسو   اا خاب و برهی تفسیرهای ااسا ، عم  می

 کند: اگاری بیا  میعینیت در روزاامه

های ژوراالیس ی و یا باف ی که هبر  توااند به صور  مس ق  از عام  وقایع ژوراالیس ی امی»

های  وواد، و ای  موضوع که ارز  وود، تعبیر وواد. اهبار از جایی تولید می در    تولید می

 (.Carlson, 2019:3« )کند، حائز اهمیت اتت. ها ورود می ر   ها در کا هاص و تجارب ژوراالیست

                                                           
1 The Displaced 
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3 Margaret Sullivan 

4 Fergus Pitt 
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-درجه اشا  داد روزاامه 360وری  اگاری غوطه( در پژوهشی پیرامو  روزاامه2016) 1کول

وری توااایی اا قال تیح باالتری از جزئیا  را در مقایسه با اوو ار و یا ویدئو دو  اگاری غوطه

از یرفیت جدید ای  تکنولوژی برای « 2ابرها روی صدرا» بعدی دارد. وی با مشاهده قیعه 

گوید که منجر به فهم به ر زبا  بد  وی وده در  صدرا تخ  می 3تیحدید  از زاویه هم

-اگاری غوطههای روزاامهدهد. یکی از چالش ا یجه اطالعا  بیش ری درباره موقعیت او ارائه می

تازی مراح  تصاویر اتت که در صور  پنها  وری قدر  زیاد ای  رتااه در دت کاری و تغییر

 ,Lawsها و اطالعا  مهندتی وده به کاربر وود)توااد منجر به ارائه تراختاهت می

2020:37.) 

 پیشینه تحقیق ۴-۲

اتت که برای تاکید بر اینکه « ایحرفه»اگاری مهم اتت، صفت  اچه به هنگام تام  در روزاامه

ری  حالت هود وام  یکسری فر یند اهالقی و پیوت ه برای تایید اگاری در به فعالیت روزاامه

 وود ه مخاطبا  عمومی اتت، ات فاده میها برای دت یابی به حقیقت به موقع مربوط بواقعیت

(Marin ,2001:e34)عنصر اصلی تشکی  وده اتت: اگاری، ی  هبر از ته . در روزاامه

کند و ارائه دات اای بر أتاس حقایق، ها اع ماد می ها، منابع اطالعاتی که هبراگار به   واقعیت

 اها را تایید کند،  5یا صحت 4اگار صدقکه باید دارای اطالعا  قاب  وناتایی باود و روزاامه

 .(Pavlik, 2019: 6-7)چیزی بخشی از رویداد یا موضوع اتتکسی یا چهبرای امواه اینکه چه

بینی  یا ارائه اا خابی یا ویرایش وده حال و یا پیشاگاری همواره بازامایی گذو ه روزاامه

 ینده اتت. اگرچه برهی از فالتفه مع قداد که ااسا  هرگز امی توااد درک کاملی از حقیقت 

توااند و کنندگا  اهبار میاگارا  و مصرفداو ه باود، اما حقیقت چیزی اتت که روزاامه

گیری  گاهااه تال  کنند. ی برای تصمیمبایست برای بدتت  ورد     به عنوا  بنیاد می

تری  م   از  تری ، قاب  اع مادتری ، کامل ری  و مناتبهبراگارا  باید به دابال ارائه دقیق

های واقعیت مجازی کنند، باوند. رتااه حقایق و اطالعاتی که از منابع مخ لد هبری کسب می

روایت دات ا  را که برای دت یابی به  توااند قدرتمندتری  ابزارهای گزاروگری واح ماال می
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های واقعیت مجازی، درک کامل ر از جها  ما اه راع وده اتت، ارائه دهند. با ات فاده از رتااه

توااند کامل ر بوده و دارای یرافت بیش ری باوند و از چند زاویه یا منظر قاب  ها میدات ا 

اگار برای به کیفیت گزار  و صداقت روزاامه تجربه باوند. با ای  حال، در اهایت، صداقت هنوز

 .(Pavlik, 2019:8)های صادقااه و منصفااه بس گی دارد وری واقعیتجمع

ااد که روزاامه اگاری بسیار گس رده تر از    اتت که برهی به طور مداوم ات دالل کرده

ا، م   پزوکی یا ههای مجوز رتمی مااند تایر حرفهح ی ی  حرفه اامیده وود، و فاقد رویه

اگاری را روزاامه 1وکالت اتت و از طرفی فاقد توافق کلی درباره ات ااداردهایی اتت که تعالی

اگاری،  (. از طرفی پژوهشگراای چو  الیو  مع قداد روزاامهShapiro, 2009کنند)تعرید می

ات فاده  های مش رک اتاتی مااند تایر اهادهای مهم اج ماعی برای وناتایی هود از ارز 

توا  به ای  ا یجه اادرتت رتید که روزاامه اگارا  اسبی گرا هس ند. طرفدارا  کند. و امی می

ای فلسفی که مع قد اتت هیچ معیار عینی برای قضاو  درتت و غلط وجود ادارد و اظریه

توا  موضوعی مش رک را به او راک گذاوت. با ای  حال، روزاامه اگارا  دارای ویاید امی

کنند. در ای را ح ی در عصر دیجی ال قضاو  میهالقی هس ند که براتاس  اها رف ار حرفها

واقع، بدو  چنی  ات ااداردهایی، روزاامه اگاری به عنوا  ی  صنعت مجزا قاب  تشخیص 

  (Elliott, 1988:28). اخواهد بود

وود را به می اگاری که در تغییرا  فرهنگی و زماای حفظاو ته وییفه مش رک روزاامه

 کند.صور  زیر تعرید می

 اگارا  باید تال  کنند تا اهباری م عادل، دقیق، مرتبط و کام  من شر کنند.روزاامه -1

 اگارا  باید تال  کنند تا موضوعا  هبری را بدو  ایجاد  تیب من شر کنند.روزاامه -2

را در اه یار  2ایاگارا  باید تال  کنند تا اطالعا  مورد ایاز برای هودگرداروزاامه -3

 وهروادا  قرار دهند.

« ایدئولوژی مش رک»کننده با پنج وییفه اتاتی به اام  چارچوبی تعرید 3مارک دوز

 اگاری را به ورح زیر ارائه کرد. روزاامه

هدما  عمومی: روزاامه اگارا  هدما  عمومی را ارائه می دهند )به عنوا  اگهبا  یا  -1

 کنند(.و پخش کننده اطالعا  عم  می، گرد وراده فعال «وکارچی هبر»
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عینیت: روزاامه اگارا  بی طرف، بدو  توگیری، عینی، منصد و )در ا یجه( مع بر  -2

 هس ند.

 ات قالل: روزاامه اگارا  باید در کار هود مس ق ،  زاد و بدو  وابس گی باوند. -3

 باوند. دراگی، واقعی بود  و ترعت را داو ه اگارا  باید  حس بی فوریت: روزاامه -4

 (Deuze, 2005:447اهالق: روزاامه اگارا  دارای حس اهالق، اع بار و مشروعیت هس ند.) -5

اتت. با توجه به اینکه « 1رف ار وخصی ی»روزاامه اگاری ی   از اظر کواچ و روزاس ی ،

کن رلی بر تولید -هیچ قااوای، هیچ مقرراتی، هیچ مجوزی، و هیچ ویوه رتمی هود

بار  –توااد ات  مارگر باود  اگاری طبیع ا  می و از  اجا که روزاامه –ایست  اگاری حاکم روزاامه

 وراده هبر وتازماای که کار را من شر می کند،  تنگینی بر دو  اهالق و قضاو  فرد جمع

 .(Kovach & Rosenstiel, 2014:271)    «وجود دارد.

های قاب  دید و یا بحرا اگاری لحظا  توتعه فناوری جاز طرفی در طول تاریخ روزاامه

اگارا  های جهاای، روزاامهاگاری، از تحوال  اق صادی تا پووش جنگتوجه در صنعت روزاامه

 .((Sloan and Parcell, 2002را بر    داو ه اتت تا ات ااداردهای حرفه هود را ارزیابی کنند

اه واقعیت مجازی در ها با فراگیری رتاهای اهیر ای  ارزیابی و مشخص کرد  چالشدر تال

پنج  201۹در تال   3و لوپز گارتیا 2اگاری  غاز وده اتت. برای امواه پرز تیجوصنعت روزاامه

وری را به رو  اتنادی مشخص کرداد: یکپارچگی اگاری غوطهچالش اصلی اهالقی روزاامه

 اها برای هر  .اگار و مح وای حساستازی، اقش روزاامهتصویر، بازتازی اهبار، منابع و صحنه

( به 1های میرح وده راهکاری ارائه داداد. برای رتید  به یکپارچگی تصویر: )ی  از چالش

بینندگا  اطالع داده وود که  یا ته پایه یا تایه    حذف وده اتت یا هیر و اگر چنی  بود، 

دالی      ( اگر ته پایه با ی   رم، اماد یا تصویر جایگزی  وده بود،2دلی     توجیه وود. )

( به منظور تظاهر به حضور چیزی یا وخصی در مکاای، اویا یا افراد 3باید توضیح داده وود. )

گیراد که در ای  صور : به تصویر اضافه اشود. رتااه ها گاهی تصمیم به باز فرینی اهبار می

بر  ( توجه وود که مح وا2گذاری وود. )( مح وا باید تحت عنوا  بازتازی وده، برچسب1)

( منابع مورد ات فاده برای تضمی  صحت بازتازی )مصاحبه، 3اتاس حقایق واقعی اتت. و )

ضبط صدا و غیره( ذکر وده باود. برهی مواقع برای تاثیرگذاری بیش ر دات ا  هبری 
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دهند کنند و به منابع  موز  میمی 1تازیهای واقعیت مجازی را صحنهتولیدکنندگا  قیعه

( منابع به طور 1وی دوربی  ااجام دهند. راه ح  پیشنهادی ای  اتت که: )که چه کاری را جل

طبیعی رف ار کنند، طوری که مشخص باود هیچ دت ورالعملی در مورد احوه عم  یا ح ی 

( هبراگار به جای پنها  ود  و تنها گذاو   2صحبت در مقاب  دوربی  وجود اداو ه اتت. )

اگارا  برای مهیا ر وود. از طرفی برهی مواقع روزاامهوخص یا افراد در صحنه با منبع یاه

کنند که در ای  صور  باید با تازی تجربه دتت اول برای مخاطب، هود را از صحنه حذف می

ااد. و در اهایت درباره مح وای ای بیا  وود که افراد مسئول ضبط، تعمدا پنها  ودهاطالعیه

اگارا  از ضبط یا ای حساس درش وود. ثاایا  روزاامهحساس اب دا ی  پیام اهیار با عنوا  مح و

اگارا  امایش تصاویر زانده اج ناب کنند. ای  واهص بر اتاس ات اادارد )جامعه روزاامه

 (.Perez-Seijo & Lopez-Garcia, 2019:954-962( اتت) 2ایحرفه

ز دریچه درجه را ا 360وری بر پایه ویدئو اگاری غوطهروزاامه 3همچنی   ی امورتو

درجه  360اگاراای که از ویدئو اگاری بصری میالعه کرده اتت. وی با مصاحبه با روزاامه روزاامه

کرداد به دابال بررتی چگواگی اعمال قواای  اهالقی به های هود ات فاده میبرای تولید قیعه

ف ی دو تناقض مهم را های دریاوری بود. او با توجه به پاتخاگاری غوطهعنوا  تولید کننده روزاامه

-اگارا  ویدئو تولید وده توتط دوربی اتت. روزاامه 4مشخص کرد. اولی  تناقض در مورد صحت

توااد تمام صحنه را بدو  کنند به دلی  اینکه بیننده میتر ارزیابی میدرجه را دقیق 360های 

کاربر باید به تنهایی دهالت دبیر ترویس یا تصویربردار ببیند. گرچه تناقض اینجاتت که وق ی 

دااد که باید به چه تم ی اگاه کند و کند که دقیقا امیزاویه دید را اا خاب کند، احساس می

تناقض دوم درباره اع بار ویدئوهای  بنابرای  اح مال از دتت داد  عناصر مهم هبری وجود دارد.

 کاری و تغییر توتط رتد تصاویر ضبط وده وام  میزا  زیادی دتدرجه اتت. به اظر می 360

اگار از صحنه اتت و دیگری ها حذف کرد  روزاامهاگارا  وده اتت. یکی از ای  دت کاریروزاامه

 360پایه و تومی درهواتت از توژه برای اجرای مجدد رویداد برای دوربی  حذف کرد  ته

پایه و یا  ه تهاگارها ای  بود که اگر بیننددرجه اتت. در تمامی ای  موارد توجیه روزاامه

های  ژوراالیست را ببیند احساس واقعی اول وخص را اخواهد داوت.  ی امورتو مع قد بود تناقض
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درجه ما را به مشک  میا   360مذکور به معنای    اتت که ژوراالیسم بصری در فرم ویدئو 

) اچه ممک  اتت باود( و پرتش در مورد چگواگی  2)  اچه هست( و ضمنی 1معنای صریح

 (. Aitamurto, 2018:9-12گردااد) ایجاد تمایز میا  ژوراالیسم بصری و پروپاگاادا، باز می

های هبری های اهالقی تازما دت ورالعم  201۹و در اهایت الوز و اوتنه در تال 

پرس ایوز و تووی دپائیس، وایستایمز، واونگ   پست، الجزیره، گاردی ، روی رز، الایویورک

تجزیه و  2018تا  2016کنند را از تال اگاری واقعیت مجازی تولید میوزاامهکه مح وای ر

های هبری اواره وده، مضامینی وجود دارد که تحلی  کراد. در بررتی کدهای اهالقی تازما 

اگاری واقعیت مجازی قلمداد کرد. برای م ال اگراای در مورد ها را مرتبط با روزاامهتوا    می

پذیر و دراهایت تصویر، امایش گرافیکی هشوات، کن رل کودکا  و افراد  تیب دت کاری صدا و

مسائلی که به دابال کاهش  تیب مخاطبا  اتت. از طرف دیگر  به اظر پژوهشگرا  

های مخاطبا  ها در قبال مخاطبا  و مسئولیترهنمودهای جامع برای بیا  ویاید ژوراالیست

دارد. به طور هاص کدهای اهالقی میبوعا  روزاامه کنندگا  هبر وجود ابه عنوا  مصرف

دهند ولی در ک  اهمیت کم ری اگراای ودیدی را برای مراقبت از موضوعا  هبری اشا  می

 (.laws and utne, 2019:3-6ااد)را برای مخاطبا  و کاربرا  هبری در اظر گرف ه

ه عنوا  وک  جدیدی از الگوی همااگواه که پیش ر اواره ود، با به کارگیری واقعیت مجازی ب

اگارا  باید مورد ارزیابی مجدد قرار گرف ه و ویاید جدید تبیی  و ارتباطا  هبری ویاید روزاامه

اگاری واقعیت مجازی، عموما به افزایش همدلی مخاطب بررتی وود. در میالعا  پیشی  روزاامه

-گاری پرداه ه وده و از ضرور  بهاهای اهالقی ای  ویوه روزاامههای هبری و چالشبا دات ا 

اگاری مرتوم یاد وده اتت. ای  در حالیست که روزرتاای و تغییر کدهای اهالقی روزاامه

های هبری واقعیت مجازی، ویاید جدیدی بر عهده داراد که با اگارا  برای تاهت قیعهروزاامه

ید به طور مشخص تبیی  اشده اگاری واقعیت مجازی، تاکنو  ای  ویاتوجه به اوپا بود  روزاامه

اگاری واقعیت مجازی به مخاطب وعده تجربه دتت اول رویداد هبری و اتت. برای امواه، روزاامه

کند در زما  وقوع رویداد، در صحنه حاضر طوریکه مخاطب احساس دهد بهرا می« 3 اجا بود »

هبری دعو  کند؟ از طرفی در اگار مجاز اتت تا مخاطب را به هر رویداد اتت. اما  یا روزاامه

اگار اتت که در مرکز رویداد قرار دارد و رویداد اگاری مرتوم، ای  هبراگار یا روزاامهروزاامه
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کند، ولی ویوه روایت بندی کرده و هط دات اای را برای مخاطب مشخص میهبری را بس ه

اتت، جایی که با اعیای  اگاری واقعیت مجازی به کلی م فاو  از روایت تن یهبری در روزاامه

هواهد تا هود، هط دات اای را دابال کند و درو  رویداد به هر اراده و عاملیت به مخاطب از او می

اگاری واقعیت مجازی اقش و ویاید اگارا  در روزاامههواهد برود. بنابرای  روزاامهکجا که می

  جدیدی هواهند داوت که باید مورد توجه قرار گیرد.

 پژوهش روش -۳

اگاری ای  پژوهش با رو  میالعا  اتنادی و ااجام مصاحبه عمیق با م خصصی  حوزه روزاامه

-واقعیت مجازی ااجام گرف ه اتت. در بخش مصاحبه با پژوهشگرا  و تولیدکنندگا   روزاامه

های موجود برای اگاری واقعیت مجازی پرتش و پاتخ ااجام گرفت. پژوهشگر از میا  گزینه

های مصاحبه به دابال برقراری تماس با م خصصینی بود که وام  حداق  یکی از ویژگیااجام 

 زیر باوند.

 اگاری واقعیت مجازی.المللی در حوزه روزاامهتالید ک اب در اا شارا  مع بر بی  .1

 .3و السویر 2، راتلج1اا شار مقاله در اشریا  مع بر م  : اوپرینگر .2

 های مع بر.زی در دااشگاهاگاری واقعیت مجاتدریس روزاامه .3

 ااد.های هبری به صور  واقعیت مجازی تاه ههایی که قیعهژوراالیست .4

 20گیری هدفمند اتت. در مجموع مصاحبه با  گیری در ای  تحقیق، امواه رو  امواه

ووادگا  وام  کشورهای اگاری واقعیت مجازی ااجام گرفت. مصاحبه کاروناس حوزه روزاامه

افر(، اتریش 2افر(، ات رالیا )1افر(، ولز )1افر(، ااگلس ا  )2افر(، اتپاایا )6)ایال  م حده 

افر( بوداد. مصاحبه در ی  اوبت و از 2افر(، فنالاد )1افر(، برزی  )2افر(، اروژ )1افر(،  لما  )2)

 دقیقه بود.  45دقیقه و حداک ر      25طریق اتکایپ ااجام ود. حداق  زما  مصاحبه 

های مربوط به دهد. پس از  اکه دادهووادگا  را اشا  میمشخصا  مصاحبه( 1پیوتت )

تازی ود، پژوهشگر  از تکنی  مقایسه تواال  پژوهش از طریق مصاحبه عمیق ضبط و پیاده

ها، تبیینی بندی دادهها ات فاده کرد تا ب وااد ضم  دت هبرای تجزیه و تحلی  داده 4دائمی

تکنی  مقایسه دائمی توتط گالزر و  را تبیی  کند. رائه دهد و   تحقیق ا مناتب برای پرتش
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ها ات وار اتت مهم ای که بر دادهها ای  تکنی  در ایجاد اظریه او راوس ارائه ود و به اظر  

با مقایسه، پژوهشگر قادر هواهد بود تا کاری را که برای . (Tesch, 1990: 96) و کاربردی اتت

های تعرید وده بندییی الزم اتت به وتیله دت ه بندی، کدگذاری، دت هتوتعه اظریه ات قرا

به بیا  هالصه تکنی  مقایسه دائمی . (Boeije,2002:391و ارتباط  اها با یکدیگر ااجام دهد)

 وام  چهار مرحله زیر اتت:

 های معی .مقایسه و قرار داد  وقایع در دت ه .1

 ها.تدقیق و پاالیش دت ه .2

 ها.های مش رک میا  دت ه   ااواع روابط  و مضمو جس جو برای یاف .3

 ها در ی  تاه ار اظری منسجم.تاده کرد  و ترکیب داده .4

ها برای تحلی   ماده ود، پژوهشگر هر واحد تحلی  را در در مرحله اول پس از  اکه داده

ها م دت هدر ای  مرحله پژوهشگر وروع به تنظی .دهدهای موق ی که در اظر دارد قرار میدت ه

هایی را که تالوی برای توصید کند. در مرحله دوم پژوهشگر قواعد یا گزارهها مییا مقوله

کند. مرحله توم ایازمند وود را یادداوت میمعنای ضمنی تعرید کننده هر مقوله محسوب می

های ها اتت. پژوهشگر در پی حلقهجس جو برای یاف   روابط و الگوهای مش رک میا  دت ه

توااد پدیده مورد هایی اتت که میارتباطی معنادار اتت. هدف از ای  مرحله تدوی  عبار 

-بندی میبررتی را تبیی  و روو  کند. در مرحله پایاای گزاروی که پژوهش را هالصه و جمع

کوود تا تبیی  کوتاهی را ارائه دهد که به اادازه کافی جا  وود. پژوهشگر میکند اوو ه می

ح تحقیقاتی را برتااد. هدف از ای  مرحله دت یابی به فهم مناتبی درباره رویدادی کالم طر

 (.167-166: 13۹3اتت که میالعه وده اتت)ویمر، دومینی ، 

 های پژوهشیافته -۴

های موق ی در اولی  مرحله تکنی  مقایسه دایمی، پژوهشگر هر واحد تحلی  را در دت ه 

دهد و هر بار که ی  واحد جدید مداظر قرار گرفت با تایر )کدها( که در اظر دارد قرار می

وود تا درت ی گنجااد     در دت ه ااد، مقایسه میواحدهایی که قبال در    دت ه قرار داو ه

گیرد و تازی ااجام میها تجزیه و تحلی  وده و عم  مفهوممذکور معلوم گردد. تپس داده

وود. های م ناتب برچسب زده میوبیه هس ند، با اام هایی که از اظر مفهوم به یکدیگرداده

اگارهای واقعیت مجازی های زیر درباره ویاید روزاامهو قول برای امواه پژوهشگر با بررتی اق 
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و « ترغیب کاربر»، «دلی  تجربه قیعه واقعیت مجازی »، «روای گری واقعیت مجازی»کدهای 

« ااگیز » مجموع ای  کدها را با مفهوم را ات خراش کرده و « اهمیت تعام  کاربر»

 برچسبگذاری کرد.

وویم، تمام حواس وق ی ما با هبری که به صور  واقعیت مجازی تاه ه وده روبرو می»... 

تواید در زما  کوتاه چند هبر رو ما درگیر هواهد ود... همااند هبرهای مرتوم وما امی

هود باال و پایی  کنید.. بنابرای   های هوومنددابال کنید و یا اهبار رو در گووی

کنید، چه چیزی ها باید به وما بگویند در ازای زماای که صرف تجربه هبری میژوراالیست

 .« وریددتت میبه

توااید با رویداد هبری تعام  فعال داو ه باوید... وما به هنگام تجربه واقعیت مجازی می» 

ها عاملیت داو ه ه که وما ب وااید در بعضی قیعهبه زوایای مخ لد اگاه کنید.. و هیلی مهم

 .«باوید، یعنی در دات ا  تاثیرگذار باوید

ژوراالیست باید پاتخ ای  توال را قب  از تاهت قیعه بدااد. اینکه چه چیزی مخاطب را »

کند؟ از طرفی چه دلیلی برای تعام  مخاطب با قیعه هبری تولید وده مجبور به تعام  می

 «وجود دارد؟

محوریت »و « أراده کاربر»، «اقش فعال کاربر»های دیگر کدهای از طرفی در مصاحبه

 برچسب زده ود.« کنش»مشخص وده و مجموع ای  کدها با مفهوم « کاربر

در مرحله بعدی تکنی  مقایسه دایمی پژوهشگر به دابال تدقیق و پاالیش مفاهیم هواهد 

که به اظر پژوهشگر به ی  موضوع و یا مفهوم  بود. یعنی    دت ه از مفاهیم به دتت  مده

 گیراد. تر به اام مقوله قرار میااد تحت عنواای اا زاعیمش رک اواره داو ه

ها را در مقوله   « پادا »و « کنش»، «ااگیز »برای امواه پژوهشگر با بررتی مفاهیم 

-ی  مفاهیم را پووش میتر اتت و همچنی  اقرار داد. که هم مفهومی اا زاعی« اقناع کاربر»

پیشگیری از مح وای »، «توصیه تنی»دهد. به عنوا  امواه دیگر پژوهشگر با بررتی مفاهیم 

 قرار داد.« مراقبت از کاربرا »ها را در مقوله   « پذیرمراقبت از افراد  تیب»و «  زاردهنده

ت خراش ود. ( مقوله در ای  پژوهش وناتایی و ا6( مفهوم و )14( کد، )42در مجموع )

-. ا ایج پژوهش ویاید روزاامهدهدها را اشا  می( جدول کدها، مفاهیم و مقوله2پیوتت )

( اشا  داده وده اتت، 1اگاری واقعیت مجازی را هماایور که در وک  )اگارا  در روزاامه

های جدید، وام  تضمی  وفافیت، تغییر ویوه روای گری، مراقبت از کاربرا ، کسب مهار 
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دااد. در ادامه هر ی  از ویاید به صور    حداق  کیفیت و در اهایت اقناع کاربرا  میتضمی

 وود. جداگااه تبیی  می

 تضمین شفافیت 1-۴

-هرچند در روزاامه»گوید: اگاری واقعیت مجازی میتارا الکشمی، اویسنده و پژوهشگر روزاامه

اگارا  محسوب و اهالقی روزاامه، تضمی  وفافیت رویدادها جزو ویاید اصلی 1اگاری مرتوم

های صور  گرف ه و همچنی  تازیاگاری واقعیت مجازی به دلی  وبیهوود، در روزاامهمی

 «اثرگذاری بیش ر مح وا روی مخاطب ای  وییفه باید با دقت و توضیحا  بیش ری ااجام پذیرد.

ید، به هنگام تولید و دهد وفافیت باید در ته مرحله پیش از تولهای پژوهش اشا  مییاف ه

 پسا تولید مورد اظر قرار گیرد.

وفافیت در مرحله پیش از تولید، بدی  معناتت که تولیدکننده درباره چگواگی جمع  وری 

گذار پروژه ترمایه میالب برای روایت هبری، معرفی افراد مسئول مح وای هبری و تازما 

 . واقعیت مجازی به طور وفاف به مخاطب پاتخگو باود

درجه به چه وکلی  360اگارا  باید به مخاطب پاتخ دهند، تصاویر در مرحله تولید، روزاامه

اگار دوربی  را در مح  مناتبی از رویداد قرار داده و هود او در به دتت  مده اتت؟  یا روزاامه

در صحنه حضور اداو ه اتت؟ و یا اینکه همچنا  در صحنه حاضر بوده اتت؟  یا از افرادی که 

ااد، درهواتت کرده تا برای تاثیرگذاری بیش ر کاری را ااجام دهند؟ رویداد هبری حضور داو ه

 ااجام گرف ه اتت؟ 2تازی یا صحنه

اگاری واقعیت های اتاتی روزاامهتضمی  وفافیت در مرحله پساتولید یکی از چالش

ای از ت هود به مجموعهاگاری واقعیت مجازی به دلی  ماهیرود. روزاامهمجازی به ومار می

های زیادی درجه، دوربی  360های پس از تولید وابس ه اتت. از  اجایی که در تصاویر تکنی 

-در حال ضبط زوایای مخ لد هس ند، باید بیا  وود که  یا تصاویر اهایی به دالی  زیبایی

قرار گرف ه  وناه ی، تاثیرگذاری بیش ر، هشوات و یا حفظ حریم هصوصی مورد تغییر یا حذف

توماس کنت ات اد دااشگاه کلمبیا و تردبیر ات ااداردهای تابق اتووی دپرس اتت یا هیر؟ 

تولیدکنندگا  باید توضیح مناتبی از چگواگی بازتازی رویدادها به مخاطب ارائه » گوید:می

های واهدا  عینی، گزار  پلیس و یا حضور دهند. اینکه بازتازی رویداد بر اتاس گف ه

                                                           
1 Conventional Journalism 

2 Staging  
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تازی از عکس یا قیعه صوتی من ج وده اتت؟ از طرفی راالیست بوده اتت؟ یا اینکه وبیهژو

تولیدکنندگا  باید توضیح مناتبی درباره اینکه تصاویر دو بعدی به چه وکلی به تصاویر ته 

  «ااد به مخاطب ارائه کنند.بعدی تبدی  وده

افزایش وفافیت در  توااد منجر بهپاتخ به تواال  میرح وده در هر مرحله می

 اگاری واقعیت مجازی وود. روزاامه

 تغییر شیوه روایتگری ۲-۴

گزاروگرا  تن ی همواره عاد  داو ند راوی هبر بوده و در مرکز توجه قرار گیراد. بنابرای  

. اله کرداددات اای را هبراگارا  و گزاروگرا  مشخص میبندی اهبار و هطچگواگی بس ه

رتد هبراگارا  تن ی به تخ ی با به اظر می» گوید: ه اوترهت هلند میگوتیر ات اد دااشگا

دهد تا های واقعیت مجازی تازگار وواد، چو  واقعیت مجازی به کاربر ای  امکا  را میروایت

تازی وده ورکت کند و با اا خاب هود به هر وخص در رویداد وبیه-ب وااد به صور  اول

هبری حرکت کند، و ای  موضوع به کلی م فاو  از    چیزی جه ی که تمای  دارد در روایت 

طور کام  از اقش اگارا  باید بهبنابرای  روزاامه «داداد.اتت که هبراگارا  تاکنو  ااجام می

های واقعیت مجازی  گاه باوند و درباره هر قیعه هاص تولید وده، پاتخ جدید هود در روایت

 یا راوی در دات ا  هبری باید حضور داو ه باود یا هیر؟ چه ها را پیدا کنند. اینکه ای  پرتش

اگار باید وجود داو ه باود؟ چه میزا   زادی عم  و و حضور برای روزاامه 1مقدار عاملیت

اگار باید تصمیم بگیرد دات ا  به عاملیت برای تصمیما  کاربر در اظر گرف ه وود؟  یا روزاامه

ه ترتیبی بیا  وود؟ و یا  زادی کافی به مخاطب داده وود تا چه وکلی، با چه اطالعاتی و به چ

 دات ا  را به می  و ترعت مورد اظر هود دابال کند؟

 مراقبت از كاربران ۳-۴

کنندگا  چیزی را تجارب واقعیت مجازی ای  امکا  را داراد تا بسیار قدرتمند باوند. مشارکت 

بنابرای  برای تولید مح وا باید دقت زیادی کرد  رتد.کنند که بسیار واقعی به اظر میتجربه می

و مح وایی هوومندااه تاهت. برای امواه وق ی قرار اتت هبری در مورد  زارجنسی در مح  

کار با واقعیت مجازی اجرا وود باید  گاه بود که لزومی ادارد مخاطب ای  تروما را دوباره تجربه 

مندااه و مع دل باود. به دلی  اینکه تاثیر چنی  کند. بنابرای  م   و مح وا باید بسیار هوو

                                                           
1 Agency 
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تجربیاتی قاب  مالحظه هواهد بود تازادگا  ای  گواه مح وا باید اثرا  جاابی اح مالی مح وا 

پذیر و کودکا  مراقبت کنند. هر را در مخاطبا  به طور کام  در اظر بگیراد. و از افراد  تیب

اگارا  ایست، ولی به دلی  تاثیرگذاری ی روزاامهچند مراقبت از کاربرا  موضوع جدیدی برا

ای توتط بیش ر تجارب واقعیت مجازی بر کاربرا ، ای  وییفه باید با دقت و حساتیت ویژه

گوید: های جدید میتولیدکنندگا  پیگیری وود. ایلی ات نفلد پژوهشگر ارتباطا  و رتااه

اتت. ولی تجربه واقعیت مجازی از  همواره تیال و مبهم 1باید به هاطر داوت که واقعیت»

را برای  2کند تاثیری قدرتمند از واقعیترا برای مخاطب تداعی می« احساس بود » اجایی که 

اگاری واقعیت مجازی باید اسبت به ات فاده از ابزار واقعیت بنابرای  هالقا  روزاامه  تازد.او می

واقعی مراقبت کنند. از  اجایی که ای  ابزار  های جاابدارااه یا تقریبامجازی برای ارائه روایت

توااد همه چیز را برای مخاطب باورپذیر و واقعی اشا  دهد در صور  عدم مراقبت از ارائه می

وواد که مشکلی جدی می 3های حقیقی و واقعی مخاطبا  درگیر مح وای کامال جعلیروایت

 «اگاری واقعیت مجازی هواهد بود.برای توتعه روزاامه

 های جدیدكسب مهارت ۴-۴

احوه ات فاده از  اگارا  بایداگاری واقعیت مجازی، روزاامههای هاص روزاامهبا توجه به ویژگی

-های جدیدی را بههای اوی  مااند واقعیت مجازی و واقعیت افزوده را بدااند و مهار تکنولوژی

  معموال روایت هیی از رویدادهای اگارادتت  ورده و  اها را به کارگیراد. برای امواه روزاامه

اگاری واقعیت مجازی باید به دابال اگار  دات ا  به کرداد ولی در روزاامههبری ارائه می

-های روای ی جایگزی  را با توجه به واکنشصور  تعاملی باوند و از طرفی توااایی ایجاد هط

ه کنند که در    دات ا  از پیش های کاربر داو ه باوند. بدی  معنی که از اوعی روایت ات فاد

پردازد ها و موقعی ی را که روایت به    میاگار تنظیما ، وخصیتتعیی  اشده اتت و روزاامه

 ایجاد کرده، ولی در اهایت کاربر بر اتاس تعامال  و عاملیت هود رویداد را تجربه کند.

 تضمین حداقل كیفیت ۵-۴

ر مهم اتت. تورو اوتکالی ات اد دااشگاه جیواتکیال وواد بسیاکیفیت ویدئوهایی که تاه ه می

ها باید در ی  پیوت ار به دابال تضمی  حداق  کیفیت باوند در ژوراالیست »گوید: فنالاد می
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برای « ای برای ادامه تجربه اشا  اخواهد داد.غیر اینصور  روایت تار وده و مخاطب عالقه

افزارهای ، امایشگرهای تربند گوگ  و ارم4Kهای توا  از دوربی رتید  به حداق  کیفیت می

های پرو ات فاده کرد. از طرفی در اا های ای  طید درحال حاضر دوربی  موجود م   پریمیر

8k و همچنی   2و  کیولوس ریفت 1وایوتی تیهای اچبا کیفیت فیلم تینمایی، تیس م

وجود دارد، که به  3مااند یوای ی ایهای رایااهافزارهای مورد ات فاده در حوزه بازی ارم

دهد تا کاربر به طور بعدی و پویا را میاگارا  اجازه تاهت مح وای کامال تعاملی، ته روزاامه

 ور وود.تازی وده غوطهکام  در رویداد وبیه

 اقناع كاربر ۶-۴

-عهکاربر اتت و ح ی در برهی قی« 4توجه کام »تجربه رویداد هبری واقعیت مجازی ایازمند 

کند. لی و  ایوااز ات اد دااشگاه توااسی های هبری کاربر با بد  هود در رویداد ورکت می

توااید با باال هاتت برای م ال وما امیتجربه واقعیت مجازی م فاو  از دیگر رتااه» گوید: می

های مخ لد روی گووی هود چند هبر را در زماای کوتاه بخوااید. و پایی  کرد  هبرگزاری

رای دریافت هبر به صور  واقعیت مجازی باید تمام حواس و وقت هود را معیوف به ی  ب

به اظر ب  ات ابز ات اد دااشگاه ملبور  ات رالیا یکی از ویاید «   قیعه تاه ه وده کنید.

های واقعیت مجازی پاتخ به ای  توال اتت که چرا اگارا  و تولیدکنندگا  قیعهروزاامه

های هبری اتت؟ و از طرفی کاربر باید رتااه مناتب برای روایت دات ا واقعیت مجازی ی  

  ورد؟دتت میبدااد با حضور در رویداد هبری چه چیزی را به

های هبری تازی مخاطب برای تجربه قیعهاگارا  باید توااایی مجاببنابرای  روزاامه 

باید به ته پرتش کلیدی زیر پاتخ اگارا  طور هالصه روزاامهواقعیت مجازی را دارا باوند. به

 دهند: 

 ااگیز : چه دلیلی وجود دارد تا مخاطب به دابال تعام  در تجربه باود؟  .1

 کند؟کنش: بیننده چه اقشی در تجربه بازی می .2

 پادا : دت اورد مخاطب از ورکت در تجربه هبری چیست؟ .3

                                                           
1 HTC-VIVE 

2 Oculus rift 

های ته بعدی، دو بعدی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و همچنی   زیتوا  برای ایجاد با از ای  موتور می  3

 .تازی و تایر تجربیا  ات فاده کرد وبیه

4 Full attention  
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 ها در ژورنالیسم واقعیت مجازی( وظایف ژورنالیست1شکل )

 های پژوهش(نهادی مولف بر اساس یافته)پیش

 گیرینتیجه -۵

اگاری واقعیت مجازی کاربر به جای  اکه رویداد هبری را ببیند و یا بشنود، وارد در روزاامه

های های اهیر پژوهشکند. در تالوخص تجربه می-دات ا  هبری وده و  ارا به صور  اول

وری اگاری واقعیت مجازی، غوطهارکرد روزاامههای هبری تولید وده، کزیادی درباره قیعه

با ای  حال به دلی  اوپا مخاطب در رویداد هبری و همچنی  افزایش همدلی ااجام گرف ه اتت. 

های اتاتی    یعنی ویاید جدید اگاری واقعیت مجازی به یکی از چالشبود  روزاامه

به طوریکه  بری، پرداه ه اشده اتت.های واقعیت مجازی هاگارا  به هنگام تولید قیعهروزاامه

های تولید کننده واقعیت مجازی هبری به ای  که الوز و اوتنه با بررتی کدهای اهالقی تازما 

اگاری واقعیت اگارا  در روزاامها یجه رتیداد که رهنمودهای جامع برای ویاید روزاامه

-ه از رو  مصاحبه عمیق و بهرهای  مقاله با ات فاد( laws & Utne, 2019)مجازی وجود ادارد.

اگارا  را در ها و ویاید روزاامهها، اقشگیری از تکنی  مقایسه دائمی برای تحلی  داده

-دهد روزاامهاگاری واقعیت مجازی مورد بررتی قرار داده اتت. ا ایج پژوهش اشا  میروزاامه

لید وفافیت را مورد اظر قرار باید در ته مرحله پیش از تولید، هنگام تولید و پس از تواگارا  

با  وری اطالعا  و چگواگی تاهت قیعه اهایی میلع وواد. دهند تا مخاطبا  از احوه جمع

وود، به دلی  اگارا  محسوب میاینکه تضمی  وفافیت جزو ویاید اصلی و اهالقی روزاامه

ا دقت بیش ری تبیی  اگاری واقعیت مجازی، ای  وییفه باید بتازی در روزاامهتعداد زیاد وبیه

-های هبری و روزاامهوود. جلوگیری از  تیب و مح وای حساس همواره مورد توجه تازما 

اگاری واقعیت مجازی ایز به دلی  تاثیرگذاری باالی تجربه اگارا  قرار گرف ه اتت. در روزاامه

کودکا  و افراد  اگارا  باید مراقبروزاامه وری کاربر در دات ا  هبری،واقعیت مجازی و غوطه

کار با  اگارا  مهار پذیر از مح وای حساس باوند. از جمله ویاید جدید روزاامه تیب

های روای گری ابزارهای جدید ارتباطی م   واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و تغییر ویوه
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ورااه و همچنی  تضمی  حداق  کیفیت های تعاملی، غیرهیی و غوطهتن ی و ارائه روایت

اگاری واقعیت مجازی تمام توجه و یلوب برای کاربرا  اتت. و دراهایت از  اجایی که روزاامهم

اگارا  باید ب وااند مخاطب را مجاب کنند که ات فاده گیرد، روزاامهحواس مخاطب را دربر می

ها به همراه هواهد داوت، تا ای برای   از قیعه واقعیت مجازی چه دت اورد و ارز  افزوده

   وااند مخاطبا  را ترغیب به تجربه واقعیت مجازی هبری کنند.ب

اگارا  ( به طور هالصه میالعا  پیشی  و پژوهش حاضر را درباره ویاید روزاامه1جدول )

اگاری که در تغییرا  فرهنگی و زماای حفظ ته وییفه مش رک روزاامهکند. الیو  مقایسه می

اگاری را  روزاامه« ایدئولوژی مش رک»ییفه اتاتی به اام پنج وو دوز کند وود را تعرید میمی

اگاری واقعیت مجازی ایست و به کند. ویاید اواره وده مشخصا درباره روزاامهمشخص می

پنج چالش گارتیا -تیجو و لوپز-ویاید مش رک و کلی بیا  وده اتت. از طرفی پرز عنوا 

تنادی مشخص کرداد که باید مورد توجه وری را به رو  ااگاری غوطهاصلی اهالقی روزاامه

اگاری واقعیت وییفه را برای روزاامه 6تولیدکنندگا  قرار گیرد. و در اهایت ا ایج پژوهش 

اگارا  اتت کند. وفافیت مح وا و مراقبت از کاربرا  جزو ویاید کلی روزاامهمجازی بیا  می

اگاری واقعیت مجازی بر یش ر روزاامهکه پیش ر مورد توجه قرار گرف ه و به دلی  تاثیرگذاری ب

تغییر ویوه روای گری، تضمی  حداق  کیفیت، کاربر باید با دقت بیش ر اعمال وود و از طرفی 

اگارا  در جدید روزاامه های جدید و اقناع کاربرا  به عنوا  ویایدکارگیری مهار به

  اگاری واقعیت مجازی بیا  وده اتت. روزاامه

اگاری واقعیت مجازی های هبری داهلی از روزاامهوود تازما د میدر اهایت پیشنها

اگاری و های روزاامهبرای روایت رویدادهای هبری ات فاده کنند و همچنی  برای رو ه

های واقعیت مجازی جزو واحدهای اصلی قرار گیرد تا علوم ارتباطا  دروس مرتبط با رتااه

م  ونایی مناتبی داو ه باوند. در میالعا   تی اگارا  با ای  مفاهیاس  جدید روزاامه

چگواگی تاثیر مح وا بر مخاطب به هنگام تجربه رویداد هبری مورد بررتی قرار گیرد. با 

های اهالقی ژوراالیسم واقعیت مجازی مورد توجه به میالب بیا  وده در ای  مقاله چالش

 بررتی قرار گیرد. 
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