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Abstract 
The concept of immersive journalism was coined by Nonny de la Pena et al 
in 2010, which means “the production of news in a form in which people can 
gain first-person experiences of the events or situation described in news 
stories.” Immersive journalism is an experiential approach that allows users 
to experience, and subsequently, become immersed in stories. At the time 
being many European and American news organizations such as CNN, 
Euronews, BBC, The New York Times, Russiatoday, Guardian and Fox tell 
their stories via VR technologies. The purpose of this paper is to 
conceptualize immersive journalism and examine vital questions that arise in 
this emerging field, based on interviews with immersive journalists and 
experts. The results showed that the aims of immersive journalism are: 
experience events, increase emotional aspects, high-quality display, 
embodiment, and first-person experience. The major benefits that immersive 
journalism brings are exclusive access, closing distance, spatial storytelling, 
presence, and viewer agency. The appropriate genres for immersive 
journalism are VR- live videos, VR News, and VR documentaries. 
Eventually, the requirements that journalists ought to meet in immersive 
journalism include: complying with ethical codes, learning new skills, 
guaranteeing the minimum quality of service, and persuading users to 
experience immersive journalism. 

Keywords: Immersive Journalism, VR Journalism, AR, 360 degrees, 

Storytelling. 
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وریغوطهسمیژورنالیسازمفهوم


 ، ایران.یواحد تهران مرکز ،یرسانه دانشگاه آزاد اسالم تیریگروه مد  یمحمد دیفر



 ، ایران.یواحد تهران مرکز ،یرسانه دانشگاه آزاد اسالم تیریمدگروه   یلیعق دیوح




 ، ایران.یواحد تهران مرکز ،یرسانه دانشگاه آزاد اسالم تیریگروه مد  انیرضائ دیمج

  چکیده
بیانشدوبهمعناي۰۲۰۲ورياولینبارتوسطنانیدوالپناوهمکارانشدرسالاصطالحژورنالیسمغوطه

« موقعیتتوصتولیدخبر يا بهشدهفیبهشکلیکهمخاطببتواندرويدادها داستانخبريرا صورتدر

باتوجهبهاينکهتعدادزياديازسازمان«شخصتجربهکند-اول هايخبرياروپايیوبهکارگرفتهشد.

سی مانند بیانآمريکايی يورونیوز، بیان، فاکس گاردين، راشاتودي، تايمز، نیويورک غیرهسی، و

بهروايت را خود میهاي منتشر مجازي واقعیت بهصورت و شناخت جديدکنند، شیوه اين کارگیري

رسانه براي نپرداختهروايتگري موضوع اين به تاکنون که داخلی ژورنالیسمهاي اهمیتاست. حائز اند

اينشیوهژورنالیسموريدرابتدايراهخودقرارداردوهنوزچارچوبنظريجامعبرايتوصیفغوطه

وجودندارد،بههمینسبباينمقالهبااستفادهازروشکیفیمصاحبهعمیقباهجدهکارشناسژورنالیسم

دائمیدادهغوطه کمکتکنیکمقايسه با نتايج سپستحلیل مفهوموريو دنبال به سازيژورنالیسمها

نتايجپژوهشنشانمیغوطه افزايشجنبهمغوطهدهدهدفژورنالیسورياست. هايوريتجربهحقايق،

به شخصاست.ضرورتاستفادهازژورنالیسم-بدنوتجربهاوليریکارگاحساسی،کیفیتنمايشباال،

ازمیانبردنفاصله،روايتگريمکانغوطه ووريدسترسیويژه، مند،حضوروتجسمودرنهايتاراده

برا مناسب ژانرهاي است. کاربر ومحوريت مجازي واقعیت خبرهاي زنده، رويدادهاي شامل ارائه ي
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هاشاملپايبنديبهاصولاخالقی،تضمینمستندهايواقعیتمجازياست.ودرپايانوظايفژورنالیست

هايجديدواقناعمخاطباناست.کیفیتمحتوا،يادگیريمهارت

 ،یخبر تیافزوده، روا تیواقع ،یمجاز تیواقع سمیژورنال ،وریغوطه سمیژورنال :ها واژهکلید

.درجه ۰۶۳ یتگریروا
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مقدمه 

می۰وريغوطه۰ژورنالیسم سپري را خود نوزادي دوران حاضر حال هنوزدر و کند

غوطه رويکرد داستانمشخصنیستکه ساختنمخاطبدر ور هايسالهايخبريدر

 ,Uskali, Gynnild, Jones)افتيآيندهازچهمسیرهايیوبهچهمیزانیگسترشخواهد

& Sirkkunen, 2020: 1و3ورياولینبارتوسطنانیدوالپنا(.اصطالحژورنالیسمغوطه

 سال معناي۰۲۰۲همکارانشدر به و شد مخاطببتواند»بیان شکلیکه به خبر تولید

به«شخصتجربهکند-اولصورتبهدرداستانخبريراشدهفیتوصرويدادهاياموقعیت

وريبهمعناياستفادهاز(.دراينمقالهژورنالیسمغوطهStubs, 2018:83کارگرفتهشد)

غوطهفناوري هاي ويدئو همانند مجازي3۶۲ور واقعیت افزوده4درجه، واقعیت در5و

 هايژورنالیستیاست.روايت

غوطه میژورنالیسم اجازه مخاطب به که تجربی است رويکردي تاوري دهد

درآنغوطه-اولصورتبههايخبريراروايت شود.۶ورشخصدريافتکردهومتعاقباً

شودطیفیازرويکردهايبصريدرژورنالیسموريصحبتمیزمانیکهازفناوريغوطه

کهتوسطدوربینموردنظر دريکسمتاينطیفتجربیاتیقراردارد 3۶۲هاياست.

تجارب دارندو7دقتبیشترينسبتبهتجربهتختدرجه3۶۲درجهگرفتهشدهاست.

بانگاهکردنبهاطرافوانتخابصحنه8هايکرويشاملفیلم استکهامکانتعاملرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

طبقتعريفراتلج،ژورنالیسمبهمعنینوشتن،گردآوري،تهیهوتوزيعخبروهمچنینتغییرهايمرتبطباآناز.۰

شجامعومانعنگاريبرايژورنالیسمبهويژهدراينپژوههايمختلفاست.بهدلیلاينکهمعادلروزنامهطريقرسانه

 نیست،ازواژهژورنالیسماستفادهخواهدشد.

۰ برايعبارتژورنالیسمغوطه. نگارنده همهImmersive Journalismوريپیشنهاد ژورنالیسم واست. جانبه

تواندمرتبطبااينعبارتباشد.بعدينیزمیسه

 

3. Nonny de la Pena 

4. Virtual Reality 

5. Augmented Reality 

6. Immersed 

7. Flat experience 

8. Spherical 
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قرارداردکند.درسويديگراينطیف،واقعیتمجازيبرايمخاطبفراهممیموردنظر

 میعموماًکه تولید رايانه توسط امکان مجازي واقعیت تجربه عاملیتشود. و آزادي

هايکندتاباشخصیتبیشتريرابرايکاربردرمحیطفراهمکردهواينامکانرامهیامی

 (Gynnlid et al, 2020:2)رويدادتعاملداشتهباشد.

(Evans, 2018:11بدينشکلتعريفمی اياسترسانه»کند:(واقعیتمجازيرا

هابهدلیلديگررسانهکهيطوربهکنداهممیوري،تعاملوهمچنینحضوررافرکهغوطه

میسرسازندوتعاملنمی۰محدوديتدرمیزاننزديکی تواننداينامکانرا حضوريک«.

 فناوريزکنندهيمتماوجه غوطهمیان فیلمهاي از وري سنتی، اي،رايانهيهايبازهاي

کنندگانتغییراتآبنمونهانکارحضوربهتلويزيونومستنداست.بیلنسوندربارهاهمیت

راهتغییرعقیدهافرادايناستکهوهوايیاشارهمی درهاآنکند،ومعتقداستتنها را

 (.Bailenson, 2018:93کنند)مستقیمتغییراتراتجربهطوربهتاقراردادموقعیتی

غوطه ژورنالیسم سال ژ۰۲۰۰وريپساز تجربه نخستین نانیدوالپنا ورنالیسمکه

ارائهکرد،رشديسريعداشت.درطیچندسال۰وريرادرجشنوارهفیلمساندنسغوطه

نقشیکلیديبرايشدهخارجهايآکادمیکوريازآزمايشگاهاخیر،ژورنالیسمغوطه تا

نیويورک۰۲۰5هايخبريايفاکند.درنوامبرسالپوششاخبارتعدادزياديازکمپانی

 فناوريواقعیتمجازيبرايساختقطعهاولینسازمانتايمزيکیاز از ايهايیبودکه

3خبري نام 4خانمانبی»به زندگیسهکودکپناه« روايتیدرباره بهاستفادهکرد. جوکه

شده خود کشورهاي ترک به مجبور داخلی جنگ داليل ازازآنپساند. تعدادي

سیروزنامه مانند آمريکايی و اروپايی بیانهاي يورونیوز، غیرهبیان، و گاردين سی،

روايت برWatson, 2017:10-11)واقعیتمجازيمنتشرکردند.صورتبههايخودرا )

سال"CCS Insight"طبقنتايجکمپانیبريتانیايی ارزشبازارجهانیواقعیتمجازيتا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Intimacy 

2. Sundance film festival 

3. News piece 

4.The Displaced 
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اقعیتمجازيوواقعیتمیلیارددالرخواهدرسید.وترکیبواستفادهو9بهبیشاز۰۲۰۰

.(CCSInsight, 2017میلیارددالرخواهدرسید)8۲بهارزش۰۲۰5افزودهتاسال

(Kovach & Rosenstiel, 2014:18می بیان ) را»کنند خود ژورنالیسم نسلی هر

بنابراينهرنسلژورنالیسمدرواقع«.سازد...هايتکنولوژيکیمیمطابقباپیشرفتعموماً

هايجديدنشاندادهومنجربهتغییراتیدررسومژورنالیسم،بازتعريفبهفناوريواکنشی

رسانه میان روشارتباطات بازسازي مخاطبانش، و دگرگونیها و اخبار انتقال هاي

هايروايتیشدهاست.شیوه

میفناوري استفاده ژورنالیسم در امروزه هايديجیتالیکه متفاوتازیکلبهشوند

اياستکهدراواخرسدهگذشتهبرحرفهژورنالیسمتسلطداشتند.هايرسانهبومتزيس

ازاخیرژورنالیسمديجیتالشیوههايسالدر استفاده هايجديديبرايروايتداستانبا

گسترشمرزهايروايتگريو به منجر استکه کرده ارائه حرکتی بسترهايتعاملیو

رابطه مشايجاد با جديد میاي فراهم را امکان اين همچنین و شده تاتريان کند

شیوه بتوانندبا راتولیدکنندگان پیامخود دنیا انبوهیدرسراسر مخاطبان هايمختلفبه

اپلیکیشن اخبار، ارائه بسترهايجديد میان در برايتجربهبرسانند. هوشمند هايگوشی

ا و است. دسترس در مجازي واقعیت و افزوده شکلواقعیت موجب بسترها گیريين

قطعه ساخت مثل جديد ژانرهاي کوتاه واقعی دوربینلهیوسبههاي درجه،3۶۲هاي

 مجازي واقعیت سرمايهیرداستانیغتولیدات با است. شده تعاملی مستندهاي گذاريو

راخريداري«۰اوکولوسريفت»هايهدستبوککهامتیازبزرگیمثلفیسيهاشرکت

صاحب که شرکتگوگل و ۰کاردبورد»هايهدستکرده پیشرفت« همچنین استو

ينزديکبسیاربیشترازژورنالیسمرسددرآيندههايجديد،بهنظرمیروزافزونفناوري

 تا است الزم ژورنالیسم پژوهشگران طرفی از شنید. خواهیم صورتبهواقعیتمجازي

هايجديدرادرژورنالیسمبررسیقانهامکاناجرايیشدنفناوريانتقادي،سازندهوخال

کنند،حتیقبلازآنکهاينفناوري بنابراينصورتبهها عمومیدرجامعهفراگیرشوند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Oculus Rift 

2. Card Board 
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هادراينمدلجديد،ضرورتاستفادهونقشژورنالیستهاچالششناختعمیق،بررسی

هايايرانیايخبريداخلیوژورنالیستهارتباطیامريضروريبرايسازمان-تجربی

اند.استکهتاکنونازاينشیوهجديدروايتگريبرايبیانرويدادهايخبريبهرهنبرده

به منجر روايتگري براي تکنولوژيکی جديد ابزارهاي به توجه عدم و گرفتن ناديده

يعملیونظريهابحثشوددرحالیکهحضوربههنگاموفعالدرگیريازرقبامیفاصله

هايخبريداخلیدراينفضايجديدگذاريبیشتروبهترسازمانتأثیرتواندمنجربهمی

اينپژوهشژورنالیسمغوطه مفهومباشد. پاسخبهوريرا دنبال به و سازيخواهدکرد

وريخواهدبود:کلیديدرژورنالیسمغوطهسؤالچهار

 وريچیست؟اهدافژورنالیسمغوطه .1

 وريچیست؟داليلاستفادهازژورنالیسمغوطه .2

 وريچیست؟ژانرهايمناسببرايروايتخبريدرژورنالیسمغوطه .۰

نقش .4 و وظايف ژورنالیستدکنندگانیتولهاي غوطهو ژورنالیسم در وريها

 چیست؟

 مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته

محتوايژورنالیسميااخبارازطريقسهمرحلهاساسیتوسعهدرحالتحولاست.درطول

 روايتداستان بر محتوايژورنالیسم برخالفجارچیتأکیدتاريخ، شکلدارد. هايها،

هیروگلیفیبررويصورتبههايمتنیمحدودبودکهياانبوهیبرقالبطوربهاولیهرسانه

هايمحدوددرزمانشدويادرقالبکتابزمانمصرباستانحکمیهايسنگیدرلوح

هايچاپیباتیراژباالوارتباطاتجمعیدرقرنشد.باظهورروزنامهگوتنبرگچاپمی

شکلغالبیازارتباطاتجمعیادامهپیداکردوعنوانبهنوزدهم،روايتگريمبتنیبرمتن

 اخبار بگستردهطوربهارائه قالباي اين پیدايشفناوريه شد. محدود عکاسی،ها هاي

سیموباسیمزيرساخترابرايتغییردرقالبروايتگريتصاويرمتحرکوارتباطاتبی

رسانهواخبارفراهمکرد.ارتباطاتراديويکروايتخطیازداستانرادرمحیطیمبتنی

 که داد ادامه صدا کلگستردهطوربهبر پايه بر اي شدهنوشتهمات بیشتريزودبهبود.
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هايهايبصريبهرسانهغالبتبديلشدند.قرنبیستمشاهدتغییراتبزرگبرقالبرسانه

برابعادسمعیوبصريروايتگريازطريقتأکیدمحبوبروايتیبود.ايناتفاقباافزايش

راديووبسترهايانتشاريخاصبراي تلويزيون، هايچاپیرسانهرشدتصاويرمتحرک،

هاومجالترخداد.مانندروزنامه

 اينترنت پوشیدنیپرسرعتپیشرفت فناوري و موبايل ابداعات۰، ساير از طیفی و

رسانه برايظهور را سیستمهايتجربیديجیتالیصحنه تجربیفراهمکرد. اخبار هايو

رسانه که پوشیدنی يا دستی صورتبهاي واقعیت3۶۲ويدئو واقعیتدرجه، و مجازي

هارابهسمتیسوقدادشوند،رسانهايبهکاربرانارائهمیهايشبکهافزودهياديگرمحیط

هاباشندبلکهتجربهاخباررابرايکاربرانفراهمکنند.بیانگرروايتتنهانهکه

بشنودويجابهتوانددرارتباطتجربیکاربرمی بخواند، خبررا يااينکهرويداديا

ببیندخوداو تجربهکندوتعاملحداکثريباشخصاولصورتبهاينکه يکرويدادرا

هاينوينارتباطی(امروزهباپیشرفتتکنولوژيPavlik, 2019:9-11)رويدادداشتهباشد.

گجت ساخت رسانهو جديد سیهاي مانند دنیا بزرگ خبري بیانانهاي ،سیبی،

کنند.گاردينو...ازاينامکانبرايپخشوتولیداخبارخوداستفادهمینیويورکتايمز،

غوطه ژورنالیسم و مجازي واقعیت دنبالژورنالیسم به که هستند جديدي مفاهیم وري

بتوانندحسشخصاولصورتبهحضورمخاطبدررويدادخبريوتجربهآن تا بوده

ر در را او و داده افزايش را کاربر غوطههمدلی بخشويداد اين ادامه در کنند. ور

قرارخواهدگرفت.موردبررسیهايآنوروويژگیهايغوطهرسانه

 ورهاي غوطهرسانه

علمیرويتعاملفرددرتصاويرمبتنیبررايانهطوربهاولینفرديبودکه۰ايوانساترلند

 يافتهطوربهفعالیتکرد. رسانهخالصه مورد هايغوطههايساترلنددر زيرصورتبهور

است:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Wearable technology 

2. Ivan Sutherland 
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 شوند.هايانتزاعیمیورموجبدرکبهترماازواقعیتهايغوطهرسانه 

 رسانه غوطهجهان هاي پیروي را فیزيکی مرسوم قوانین نیست الزم کنندور

(Laws, 2020:13-15.) 

اصطالحواقعیتمجازيراعمومیکرد.بهنظر«جارونالنیر»۰98۲دراواخردهه

عمومقرارموردتوجهورهايغوطهرسانهتيدرنهاايبودکهبرخیازنويسندگانايندهه

هايمندازويژگی(حضورازدوروحضورمکانBiocca & Levy, 1995:176)گرفت.

شود.پرداختهمیهاآنهستندکهدرادامهبههايواقعیتمجازياصلیرسانه

0حضور از دور
 

هسته از يکی دور از نظرحضور به است. مجازي واقعیت پیرامون نظري اصلی هاي

کنددرکنندهاحساسمیاياستکهشرکتدرمورددرجهاساساًحضورازدور۰مینسکی

 استوهدفنهايیآناطمیناناز گرفته ومکاناصلیقرار دورکردنوظايفدشوار

توانازراهدوردرمناطقیکهشاملپرخطربراياپراتوراست.بدينمعنیکهچگونهمی

برايمثالدرشدهسازيشبیههايخطرناکهستندباکمکمحیطهايوضعیت کارکرد.

خطراتهستههايمکان آوردن پايین دريا، و زمین از معادن استخراج برق، تولید اي

فناوريفی و جديد داروهاي طريق از شیمیايی و اکتشافاتزيکی حتی و جراحی هاي

 فضايی.

واقعیت3تحقیقاتاستوير میان تمايز برايايجاد قدمیمهم دور از حضور درباره

هابود.بهنظراوکلیداصلیبرايتمايزمیانواقعیتمجازيوسايرمجازيوديگررسانه

)حضوررسانه مفاهیم 4ها، را حضور او است. دور( از )حضور و يک»( در حسبودن

کندکهشاملتجربهکاملخودآگاهوناخودآگاهشخصازبودندرتعريفمی«محیط

هايحسیوتوجهبايدباهمکندبرايتجربهحضور،محرکجهاناست.استويربیانمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Telepresence 

2. Minsky 

3.Steuer 

4. Presence 
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حضوريتعريفمی را دور( از )حضور او شوند. توسطفناوريارتباطیادغام که کند

ساختهشدهودرآنتجربهبهوجودآمدهدراولويتقراردارد.باتوجهبهايندومفهوم

يکتعريف واقعیتمجازيترمناسباستوير او نظر از داد. ارائه برايواقعیتمجازي

جربهاستکهدرآنفردحسحضورازدورراتشدهسازيشبیهيکمحیطواقعیويا»

کند.می » بیانمیتعريفجاريازجامعه واقعیت»کندکهجهانیبرايتحقیقاتحضور

ازدرکذهنیاستکهدرآنعلیرغمآنکهبخشياتمامیشناختروانمجازييکحالت

تماميابخشیازحالنيبااشودهايتولیدبشرساختهوفیلترمیتجربهفردتوسطفناوري

ازآ ناموفقخواهدبودادراکاتفرد  ,Laws)«گاهیدقیقنقشفناوريدرتجربهخود

2020:17-18.)

 0مند حضور مکان

يکمفهومبرايتوصیفتجربهمکاندرمحیطواسطبهعنوانبهراًیاخمندحضورمکان

تعهددرکهیهنگامکنند(بیانمیHartmann, et al, 2015:116-117وجودآمدهاست.)

ديداريتکنولوژي غوطه-هاي امکان همچنین و مجازيشنیداري محیط در کاربر وري

تواندافزايشيابد،بههمینمیزانعنصرمهممندنیزمیيابد،تجربهحضورمکانافزايشمی

تقويتتوهم براي خواستکاربر و تخیل همکاري میزان حضور۰ديگر مفهوم است.

ويژگیاشمنظوربهمندمکان به شد.هايتکنولوژيکیمحیطاره گرفته کار هايواسطبه

بهيکحالتروان علمبهاينمفهوم با شناختیوادراکیداللتداردکهدرآنکاربر

 دارد، قرار دريکمحیطساختهشده نقشساختگیدرکاملنمیطوربهاينکه توانداز

بنابراينحضورمکان باشد. آنجا»دهدکهکاربراحساسمندهنگامیرخمیتجربهآگاه

سازيمطلعکاملازاستفادهازشبیهصورتبهراداشتهباشد،هرچندممکناستاو«3بودن

می بیان همکاران و هارتمن بباشد. حفظفاصله به قادر کاربر که محیطکند حرانیدر

می تصور محیطواسطنیستو در مهم مؤلفه است. شده توسطاينمحیطاحاطه کند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Spatial. 

2. Illusion. 

3. Being there. 
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عملکردهايکاربرواسطنقشعملکردهايمعنی به سیستم باالتر پاسخگويی است. دار

 منجربهمیزانحضورفضايیبیشتريدرتجربهخواهدشد.

 ورهاي غوطههاي قراردادي رسانهجنبه

کر ۰نیرا-وزکرولینا سال در را مجازي اتوماتیکمحیط او۰99۰سیستم کرد. طراحی

دستهسیستم مجزا گروه درچهار شاملسیستمهايمجازيرا المپ»)هايبنديکردکه

کاتدي سربند۰پرتوي )نمايشگر ،)3( ،)BOOM
4( و )5

CAVE ») سیستم CAVEبودند.

محاصرهکردهسیستمیمکعبیاستباصفحه هاينمايشبزرگکهدورتادوربینندهرا

ازمحیطيبعدسهاست.وتازمانیکهبینندهدراينمرزحرکتکندعمقمیدانصحیحو

می درواقعرا سیستمیبراينشاندادنتصاويربرجستهدرديوارهايCAVEتواندببیند.

ديقادربودندتاتصويرباکیفیتباالوبعهايسهاتاقبودکهکاربرانبااستفادهازعینک

يابواقعیتمجازيتجربهکنندوهمچنینتوسطابزارمکانصورتبهبدونمحدوديترا

(.Cruz-Neira, 2016:12باسیستمتعاملداشتهباشند)«۶ضبطحرکت»يا

پیرامونهايفنیهاوتوسعهايازپروژهمجموعه۰994نیزدرسال8واندرسون7لوفلر

ارائهدشدهیتوليبعدسهصورتبهسازيهايشبیهواقعیتمجازيکهتوسطرايانهواتاق

داد.دراينبهحرکاتونقطهديدکاربرواکنشنشانمی9بالدرنگصورتبهکردندکه

 جهان يک به کاربران انتقال ادعاي رسانهشدهساختهزمان غوطهبرپايه هاي کامالًور

هايفنیدرادامهمنجربهملزوماتیشدتابتوانيکرسانهرابود.اينپیشرفتپذيرامکان

عنوانبه واقعیتمجازيازغوطهرسانه دادند نشان اندرسون و لوفلر تعريفکرد. محور

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Carolina Cruz-Neira 

2.Cathode ray tube 

3. Head-mounted display 

4.Binocular omni-oriented monitor 

5.Audio-visual experience automatic virtual environment 

6.Motion-capture 

7.Loeffler 

8.Anderson 

9.Real time 
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سه شبیهجنبه تولید براي رايانه توانايی بودن، واکنشیبعدي بودن»حسو۰سازهاي از«

فناوري ديگر متمايز فناوريواقعیتها اينستکه تفاوتبزرگديگر مجازيايناست.

محیطمجازيغوطه در را کاربر تا دارد را محیطامکان از واقعیتخارج و ساخته ور

نکتهشبیه مسدودکند، را غوطهساز برايرسیدنبه است.ايکلیديکه هاآنوريالزم

اند:زيرخالصهکردهصورتبهمفاهیمواقعیتمجازيرا

 .أ توسطکامپیوتر میدشدهیتولفضايیکه کاربران محیطو با وقفه بدون توانند

 کند،تعاملداشتهباشند.استفادهمیهاآنديجیتالیازطريقآواتارهايیکهازبدن

 توانندبايکديگرتعاملداشتهباشند.يکفضايديجیتالیکهکاربرانمی .ب

ن .ج احتماالت از )فضايی است آن محدوديت تنها تخیل که  ,Lawsامحدود

2020:18-19.) 

ويلبر۰اسالتر 3و سال می۰997در سیستمبیان ظرفیت که تولیدکنند براي ها

سازي)میزاننزديکیبهواقعیت(،میزانتعهدشبیه-۰وريبهسهعاملوابستهاست:غوطه

-3بهمحیطارائهشدهمجازي،هايويالعملمیزاندقتنگاشتبدنکاربروعکس-۰

ورخلقروايتیکهکاربرراازدنیايواقعیجداکردهودردنیايمجازيغوطهتأثیرمیزان

 (Slater, 2014:1)سازد.

 ورکاربردهاي رسانه غوطه

گونه مجازي واقعیت ابزارهاي گذشته، دهه چهار داشتهدر بسیاري مانندهاي اند

)کهبازخوردهاي4هايبازخوردنیرويیوسیستمCAVEهاينمايشگرهايسربند،سیستم

سازکنند؛مانندفشاررويفرماندرشبیهسازيبرايکاربرايجادمیحسیرادرمحیطشبیه

شبیه ترکیبمؤلفهرانندگی(. میسازهايبزرگاز مجازياستفاده کنند.هايفیزيکیو

افزايشسیستم به اينتوانايیرا معلمان،روانهايهوشمند متخصصینسالمت، شناسان،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Responsive simulations 

2. Slater 

3. Wilbur 

4. Force-feedback 
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وررادرهايغوطههادادهاستتاچگونگیاستفادهازرسانهژورنالیستراًیاخمهندسانو

درمان براي واقعیتمجازي از که پژوهشی مثال براي کشفکنند. خود کاري حیطه

آسیبروانیرنج اختاللاسترسپساز از کرد.،بردندیمسربازانويتنامیکه استفاده

سازيازسناريوهايآسیبروانیبهاندکهچگونهيکشبیهبیانکرده۰روتباموهمکاران

نتايج دهند. کاهش رويدادها يادآوري به با را خود استرس تا کرد کمک سربازان

درمانمؤثرترازروشسنتیبود.درسالمتذهنی،واقعیتمجازيکنندهانیبآمدهدستبه

موفقیتطوربه استرس، و ترس درمان براي درد،طورنیهمآمیزي مديريت براي

اختالالتتوجهوبیشفعالیوافسردگی اعتیادبهدارو، فوبیا، شدهاستفادهاسکیزوفرنی،

(.Jerden, Grindle, Woerden, & Boulos, 2018است)

کهتوانستهيکیازجديدترينکاربردهايواقعیتمجازيدرحوزهژورنالیسماست

ازنظرکروزنیرا دراينعرصهفراهمآورد. بسیارديرژورنالیستتحوالتشگرفیرا ها

نموده مجازي واقعیت از استفاده به ازشروع مشخصی حیطه هنوز حاضر حال در اند.

 ندارد وجود رسانه صنعت در مجازي واقعیت مصرفکهيطوربهکاربرد مدل هیچ

دستنیست.یدرکقابل اتاقدر در يکديگر کنار که يکخانواده ويتصوير نظر از

وبهتماشاييکاندمحصورشدههريکتوسطنمايشگرسربندکهیدرحالنشیمننشسته

رسدوبانیازانسانبرايتعاملبايکديگردرفیلميابازيمشغولهستند،عجیببهنظرمی

سکاربردهايممکنبرايواقعیتمجازييکراستانیست.اگراينانتقادپذيرفتهشود،پ

می آيا بود؟ خواهد چه ژورنالیسم در آنچه همانند تکنولوژي اين از صنعتتوان در

 نظامی و مهندسی يکم،شدهاستفادهداروسازي، و بیست قرن در گرفت؟ بهره است

واقعیتمجازيبرايتولیداتومصارفآزمايش از پیرامونچگونگیاستفاده هايیکه

خبريانجامگرفتهاست،مارابادوچالشاساسیدرمقايسهباتولیداخباربهشکلسنتی

بهواقعیتواعتباررسیدنمنظوربههادهد:نخست،نیازبهکنارگذاشتنچارچوبقرارمی

 مخاطب بدنی پاسخ لحاظ ضرورت دوم و قطعهعنوانبهبیشتر، تولید در بخشاصلی

 ژورنالیستی.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Rothbaum and colleagues 
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 بدن در روایت ژورنالیستي يریکارگ حذف چارچوب، به

اخیر،تعداديازمحققیندرموردامکاناستفادهازواقعیتمجازيبرايهايسالدرطول

بیوکاولويسیستمخبريراتوصیفکردندترپیشاند.هتولیدومصرفخبربحثکرد

کهدرآنبینندهامکانکنترليکروباتیراکهدريکمکاندورقرارگرفتهشدهبودرا

می دستداشتو ديدرباتدر از را کند.3۶۲صورتبهتوانستتصاوير تماشا درجه

ولويبیانکردندچنینمدلیبرايتولیدانبوه ازدور»بیوکا حضور تواندعملیاتینمی«

درجهاستکهمخاطبانانبوهبتوانند3۶۲شودبهدلیلاينکهاينسیستمنیازمندنمايشگر

يکسیستمخبريمشابهرا۰۲۲3باآنتعاملداشتهباشند.پاولیکدرسالزمانهمطوربه

درجه3۶۲توصیفکردکهشاملروباتیمجهزبهموتوربايکدوربینCyclopsبهنام))

سیستم مدل اين که کرد بیان پاولیک لوي، و بیوکا بدبینانه ديدگاه برخالف هابود.

هاشرايطنزاعوناسازگاريهابرايگزارشبحرانايبرايژورنالیستتوانندامتیازويژهمی

 (.Laws, 2020:30-32دهباشد)ازمحلوقوعوسايررويدادهايزن

غوطه تکنولوژي کاربردهاي از يکنمونه از گزارش براي دور،هايمکانوري

درجهبراي3۶۲اسازويدئوبیسی،پیبیسی،فاکس،ايبیهايخبرياناستفادهبنگاه

 Esa Sirkkunenبود)۰۲۰7درسالمتحدهاياالتپوششمراسممعرفیرياستجمهوري

et al, 2020:14.)

طورهمان دوترپیشکه نانی شد کهالاشاره بود پژوهشگرانی اولین از يکی پنا

وريرادرحوزهژورنالیسمبیانکرد.درهايغوطهسیستمیکاربردتکنولوژيصورتبه

وريارائهشد،اووهمکارانشباعنوانتجربهژورنالیسمغوطه۰۲۰۲ايکهدرسالمقاله

کنشگرعنوانبهکنندهنباشندبلکهمشاهدهصرفاًبهدنبالآزمايشیبودندکهدرآنکاربران

کهدراينمقالهبیانشد،گونههمانشرکتداشتهباشند.شدهسازيشبیهدررويدادخبري

غوطه ژورنالیسم ايده اساس آواتار است: کلیدي عنصر دو شامل برايوري ديجیتالی

 دو اين طريق از کند. بیان را روايتخبر بازسازيمجازيسناريويیکه ،مؤلفهکاربر،
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تجربهخودمیشرکت در اينموضوعکننده برسدکه حضور احساسبااليیاز تواندبه

 شود.سببافزايشارتباطحسیوادراکیبارويدادخبريمی

 بدن يریکارگ به

(Hardee & McMahan, 2017:2-5ايده از يکی که معتقدند ژورنايسم( کلیدي هاي

غوطه مالکیتبدن، کاربرانیکاملتوسطژورنالیستطوربهوري، است. نشده استفاده ها

ويدئوهاي روي3۶۲که تخترا کاردبورد»درجه میمی« و بهبینند را خود سر توانند

مجهت را پانوراما کامل تصوير و چرخانده مختلف تجربههاي شاهد کنند، شاهده

نمیغوطه ادراکورياندکیهستندزيرا اينکه با کنند. استفاده کلبدنخود از توانند

ژورنالیسمغوطهمؤلفهشنیدارييک-حسیديداري قدرتمند اگر اما طوربهورياست،

میاينشکلروايتیاستفادهشودقسمتهايظرفیتکاملاز تواندهايحسیبیشتريرا

وريبرپايهتصاويرسهبعديکهنیازمندمشارکتکاملبدنرگیرکند.ژورنالیسمغوطهد

مهم سمتی به محدوديتاست از حرکتتر بصري ژورنالیسم نظري رويکردهاي هاي

کند.کند.اينامرمشکلجديدجايگاهبدندرتولیدومصرفژورنالیسمرامعرفیمیمی

بهسمتتجسم،ازساختجهانبهبودندرجهانموضوعاصلیحرکتازسمتنمايش

اينامريکمفهومشناختهشدهدرزمینهادراکاستکهتوسطموريسمرلوپونتی)است

غوطه ژورنالیسم عرصه پیشگامان براي شد(. واقعارائه اهمیتوري، از بصري گرايی

(.Laws, 2020:33-34است)کمتريبرخوردار

(De La Pena, et al, 2010:291-295نشان واقعیتمجازي پژوهشمحیط در )

می میگونههمانکنندگانمشارکتدهد، عمل واقعیت در محیطکه به کنند

میشدهسازيشبیه واقعیتپاسخ ژورنالیسم اصلی هسته که است معتقد دوالپنا دهند.

اشارهکهاووهمکارانشگونههمانالعملکلبدندرمحیطاست.مجازيتوانايیعکس

کنندگانبرايورودواقعیوري،اجازهبهشرکتهدفبنیادينژورنالیسمغوطه»کنند،می

نکتهمهمايناستکه«کند.مجازي،خبريراروايتمیصورتبهبهسناريويیاستکه

است بازسازيرويداد و اصلیمحیطمجازيبازتولید -ايده ثبتآنالزاماًنه ضبطو
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شخصقرار-کندکهمخاطبانبايددرديداولمیتأکیددرجه.او3۶۲يکويدئوعنوانبه

وياCAVEهايهادرمحیطمجازيدرسیستمگیرند،ياازطريقديدنبدنخودوسايه

اينسیستم هردو در نمايشگرسربند. از استفاده هنگام به آواتاريکهازطريقآواتار ها،

بدطوربه حرکات با ايدهکامل هماهنگباشد، فرد ژورنالیسمن آنکه براي است. آل

عمیقیرخدهد،فردبايداحساسکندبهرويدادخبريمنتقلشدهصورتبهوريغوطه

استوبدناوبخشیازروايتخبراست.دوالپناوهمکارانشمعتقدندرويکردکلیدي

رويموضوعروهايغوطهرسانه بر طريقمطالعه از بايد وريدرکشناختیغوطهانور

فعالیت محوريت بر مطالعات اين شود. میزان در بدنی تکنولوژيتأثیرهاي هايگذاري

 دارند.تأکیدمجازي

اساس يافتهبر روي بر همکاران و دوالپنا علومآزمايشات از حاصل هاي

پذيريذهنوپذيرشتوهممالکیتبدنمجازيشناسی،شناختیدرموردانعطافعصب

توانستمیزانمالکیتبدنمجازيراافزايشدهدتوهممکانحاصلشد،فاکتوريکهمی

(۰PIکاربر حرکتی حسگرهاي با سیستم که روشی توسط شده ادراکپشتیبانی بود. )

موقعیت و چرخشسر هماهنگیمیان اينمعنیکه به باشد، همگام و وپادستهمگرا

شودآمیزدرمحیطیمجازيمیربهحضورموفقیتوجودداشتهباشد.وجنبهدومکهمنج

PsIباورپذيري)
کندکهعناصرموجوددرصحنهقابلباور(است.اينبهمیزانیاشارهمی۰

انتظاراتکاربردرموردآنچهمی با ايندوفاکتورباشديا باشد. تواندرخدهدسازگار

 کلیديبرايايجادتجربه باورپذيري(، در3تجسم)توهممکانو دنیايیمجازيبود. در

حضور به دستیابی شخصبراي مجازي بدن ديدن توانايی که معتقدند محققین ضمن

بنابرايندرمفهوماصلی قرارداشتنآواتارديجیتال،يورغوطهسمیژورنالضرورياست.

غوطه ايجاد مرکزيدر (.de La Pena, et al, 2010:296-298است)وريموفقهسته

پروژهکيچیهباًيتقرحالنيباا از ويدئو ژورنالیسم3۶۲هاي تولید براي تالشی درجه

 وريکهدرآنفرمیازبدنمجازيکاربرارائهشود،انجامنگرفتهاست.غوطه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Place Illusion 

2.Plausibility 

3.Experience of embodiment 
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 روش پژوهش

حوزه متخصصین با عمیق مصاحبه انجام و اسنادي مطالعات روش با پژوهش اين

 انجام واقعیتمجازي جامعژورنالیسم از يکی که بخشمصاحبه در است. ترينگرفته

هايتحقیقکیفیاستباافرادمتخصصدرحوزهژورنالیسمواقعیتمجازيپرسشروش

گزينه میان از پژوهشگر گرفت. انجام پاسخ دنبالو به مصاحبه انجام براي هايموجود

زيرباشند.هايبرقراريتماسبامتخصصینیبودکهشاملحداقليکیازويژگی

 وري.المللیدرحوزهژورنالیسمغوطهکتابدرانتشاراتمعتبربینفیتأل .1

 انتشارمقالهدرنشرياتمعتبر. .2

 وريدردانشگاه.مدرسانژورنالیسمغوطه .۰

اند.صورتواقعیتمجازيساختههايیکهقطعاتخبريبهژورنالیست .4

۰8گیريهدفمنداست.درمجموعمصاحبهباگیريدراينتحقیق،نمونهروشنمونه

 ژورنالیسمواقعیتمجازيانجامگرفت. کشورهايازشوندگانمصاحبهکارشناسحوزه

( )نفر۶ايالتمتحده اسپانیا ،)۰( انگلستان )۰نفر(، ولز )۰نفر(، استرالیا (،نفر۰نفر(،

نفر(انتخابشدند.۰نفر(،فنالند)۰نفر(،برزيل)۰نفر(،نروژ)۰)(،آلماننفر۰اتريش)

 حداقلزمانمصاحبه شد. طريقاسکايپانجام از يکنوبتو در و35مصاحبه دقیقه

 آن )7۲حداکثر پیوست بود. مصاحبه۰دقیقه مشخصات می( نشان را دهد.شوندگان

آمد،آمدهدستبهطريقمصاحبهعمیقپژوهشازسؤاالتهايمربوطبهدادهازآنکهپس

هااستفادهکردتابتواندضمندادهلیوتحلهيتجزبراي۰پژوهشگرازتکنیکمقايسهدائمی

سازيرامفهومهاآنتحقیقارائهدهدوهايپرسشها،تبیینیمناسببرايبنديدادهدسته

اينتکنیکهاآنبهنظرکند.تکنیکمقايسهدائمیتوسطگالزرواشتراوسارائهشدو

۰99۲درسال۰هااستواراستمهموکاربردياست.تسکايکهبردادهدرايجادنظريه

داده تکنیکمقايسه مورد میدر ها روشنيتریاصلگويد: است. مقايسه فکري ابزار

 حین در وظايففکري همه تقريباً براي تضاد و میوتحلیلتجزيهمقايسه شود:استفاده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Constant Comparative Technique 

2. Tesch 
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تعیینمرزهايدستهتشکیلدسته اختصاصبخشها، بهدستهها، جمعها بنديمحتوايها،

هاهايمفهومی،اصالحبخشهرمقوله،يافتنشواهدمنفیوغیره.هدفتشخیصشباهت

است) درتکنیکمقايسهدائمیتوصیفدرآغازTesch, 1990: 96وکشفالگوها .)

ا مصاحبه درون مقايسه با میپژوهش ازنجام بخشی هر کدگذاري، فرآيند در گیرد.

گذاريهرقسمتباکدمناسب،مصاحبهبرايتعیینآنچهدقیقاًگفتهشدهوبرايبرچسب

باررخدهد،بخشهايشود.اگردرطولمصاحبهارجاعبهيکدستهبیشازيکمطالعهمی

اطالعاتجديديدرمورداينشودتادريافتهشودکهآيامربوطبهايندستهمقايسهمی

هاموردمقايسهدستهدادهشدهاستياهماناطالعاتتکرارشدهاست.سپساينبخش

گیرندتادريافتهشودکهچهمواردمشترکیدارند،چهتفاوتهايیدارند،دربیشترقرارمی

جنبهچهزمینه يا ابعاد وکدام بیانکرده اظهاراترا غیرمستقلیهايايمصاحبهشونده

کنند.اولیننتیجهخالصههراولیهتعدادينتیجهتولیدمیوتحلیلتجزيهبرجستهشدهاست.

سازياست.مورددوملیستیازکدهايموقتاستکهآغازفرآيندمفهوممصاحبهاست.

کهدر مشخصاتمفهومیاست. لیستیازکدهايموقتيا به تقطیرمصاحبه نتیجهسوم

شوندتاامکانارائهگزارشوتبیینموضوعهادريکساختارنظريمطرحمینهايتداده

 دائمیشاملBoeije, 2002:391)ردیگپژوهشانجام تکنیکمقايسه خالصه بیان به .)

چهارمرحلهزيراست:

 هايمعینمقايسهوقراردادنوقايعدردسته .1

 هاتدقیقوپااليشدسته .2

 هاهايمشترکمیاندستهروابطومضمونجستجوبراييافتنانواع .۰

 هادريکساختارنظريمنسجمسادهکردنوترکیبداده .4

هابرايتحلیلآمادهشد،پژوهشگرهرواحدتحلیلرادادهازآنکهپسدرمرحلهاول

قرارموردنظردهد.هربارکهيکواحدجديدهايموقتیکهدرنظرداردقرارمیدردسته

ساي واحدهايیکهگرفتبا ترپیشر آندسته میشدهگذاشتهدر درستیمقايسه تا شود

هاياگنجاندنآندردستهمذکورمعلومشود.دراينمرحلهپژوهشگرشروعبهتنظیمدسته



 711 | همکاران  و  یمحمد دیفر

 

هايیراکهتالشیبرايتوصیفکند.درمرحلهدومپژوهشگرقواعدياگزارههامیمقوله

محسوبمیکنندهفيتعرمعنايضمنی مقوله يادداشتمیهر را سومشود مرحله کند.

هااست.پژوهشگردرپینیازمندجستجوبراييافتنروابطوالگوهايمشترکمیاندسته

يیتنهابههابهقدرکافیمحکمخواهندبودتاهايارتباطیمعناداراست.برخیگزارهحلقه

استازچندطريقمهمبهيکديگرمربوطهايديگرممکنقابلنگهداريباشندوگزاره

راتبیینموردبررسیتواندپديدههايیاستکهمیباشند.هدفازاينمرحلهتدوينعبارت

کندنوشتهبنديمیوروشنکند.درمرحلهپايانیگزارشیکهپژوهشراخالصهوجمع

میمی پژوهشگر شود. دهدکه ارائه تبیینکوتاهیرا تا کافیجانکالمندازهابهکوشد

طرحتحقیقاتیرابرساند.هدفازاينمرحلهدستیابیبهفهممناسبیدربارهرويدادياست

 (.۰۶7-۰393:۰۶۶ويمر،دومینیک،است)کهمطالعهشده

روش از بدستيکی هاي درگیري اعتبار، است.مدتیطوالنآوري موضوع با

موضوع اين مورد در سال سه بیشاز باپژوهشگر نیز مطالعه اين در و کرده تحقیق

هايمتفاوتهاومصاحبهبامتخصصینکهايدهآوريدادهاختصاصوقتکافیبرايجمع

هاازطريقاندبهدنبالافزايشاعتباربودهاست.روشديگربرايکسباعتباريافتهداشته

 توسط شوندگانمصاحبهبازبینی محقق اهادواژهیکلاست. کدهاي نتايجو از نتخابی

هاجهتشوندهشودبهبرخیمصاحبههامیبنديمفاهیمومقولهمصاحبهکهمنجربهدسته

تأيیدبیشترنکاتدرمجموعويااصالحازطريقپستالکترونیکیارسالکردکهتأيید

شدونکاتپیشنهادينیزلحاظگرديد.ازطرفديگردراينپژوهشازروشتوافقبین

بررسیقابلیتمنظوربهاست.شدهاستفادههاکدگذارانبرايمحاسبهپايايینتايجمصاحبه

فاکتورهايشناختیتأثیرهاازيکدانشجويمقطعدکتريکهدرمورداعتمادکدگذاري

غوطه میزان در میوري پژوهش مجازي واقعیت در کاربر شد خواسته عنوانبهکند

که تصادفیانتخابشدهراکدگذاريکندوصورتبهپژوهشگرهمکارسهمصاحبهرا

بااستفادهازرودیمشاخصپايايیتحلیلبهکارعنوانبهدرصدتوافقدرونموضوعیکه

فرمولزيرمحاسبهشد:
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درصدپايايیبازآزمون =  2M 



هاآنشدهبیندوکدگذاراستکهبینيکدگذارتعدادمواردMدرفرمولفوق،

بهترتیبتعدادکلیمواردکدگذاريشدهتوسطدوN2وN1وتوافقوجودداشتهاست

 )خواستار، است دوم و اول ۰388کدگذار براي۰۶9-۰7۰: کدگذار دو بین پايايی .)

درصداست.باتوجه7۰دراينتحقیقباتوجهبهفرمولباالبرابرگرفتهانجاميهامصاحبه

توانگفتکهدرصدپايايیبینبهاينکهاينمیزانپايايیبیشترازشصتدرصداست،می

پژوهش اين در جدولشودیمتأيیدکدگذاران نمايش۰. را کدگذار دو بین پايايی

دهد.می

 حاسبه پایایي بین دو کدگذارم .0جدول 

تعدادکدهامصاحبهردیف
تعداد

هاتوافق

تعدادعدم

هاتوافق
پایاییبازآزمون

۰A 73۰8۰57۶٪

۰B5۶۰99۶8٪

3C ۶9۰4۰۰۶9٪

٪۰987۰357۰مجموع

 

 هاي پژوهشیافته

دردائمیدراولینمرحلهتکنیکمقايسه هايموقتیدسته،پژوهشگرهرواحدتحلیلرا

دهدوهربارکهيکواحدجديدمدنظرقرارگرفتبا)کدها(کهدرنظرداردقرارمی

شودتادرستیگنجاندنآناند،مقايسهمیدرآندستهقرارداشتهقبالًسايرواحدهايیکه

سپسداده دردستهمذکورمعلومگردد. وعملمفهوموتحلیلتجزيهها سازيانجامشده

هايمتناسببرچسبهايیکهازنظرمفهومبهيکديگرشبیههستند،بانامگیردودادهیم

می اهدافژورنالیسمزده درباره زير قول و نقل بررسی با پژوهشگر نمونه براي شود.

N1+N2 
× 100%   
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رااستخراجکردهوبابررسیمطالب«دلواپسی»و«دلسوزي»،«ترحم»وريکدهايغوطه

برچسبزد.«همدردي»ابامفهوممجموعاينکدهارديگر

 جويانسوريوزندگیآناندرکمپوقتیشمايکخبردرموردپناه»..
به کمترينامکاناترا میلهیوسبا کامالًژورنالیسمواقعیتمجازيتجربه کنید،

می آنمنقلب به نسبت دلسوزي و ترحم يکحس و میشويد پیدا کنید.ها
جويانبسیارمتفاوتوديدناخبارسنتیدرموردپناهاحساسیکهنسبتبهشنیدن

کنیدکههمینحاالبايدکاريبراياينمردموکودکاناستوشمااحساسمی
گیرانامورسیاسیبخواهینکهفکريبهحالاينانجامبديدويااينکهازتصمیم

...«شرايطدردناکبکنند

مصاحبه در طرفی از کدهاي ديگر ديگرياهمی»اي به دادن «ت جاي»، را خود

دادن ديگريقرار » یرسانکمک»و » مفهوم با مجموعاينکدها «همدلی»انتخابشدو

گذاريگرديد.برچسب

هادرزيرمرتبطباپرسشوظايفژورنالیستيهاوقولبههمینمنوالتحلیلنقل

کدهاي روايتگري، جديد «عینیت»اينشیوه صحنه»، «سازيمراقبتاز بازسازي»، نحوه

رويداد » تصاوير»و يکپارچگی » مفهوم با کدها اين مجموع و شد. تضمین»مستخرج

گذاريشد.برچسب«شفافیتتولید

کههمچنانباژورنالیسمسروکارنهياايکهبايددرنظرداشتهباشیمنکته»..
يعنیوظايفحرفه ايژورنالیستداريم... همچنانبرقراره بنابراينژورنالیستها

سازيکندوازسوژهبخواهدتابرايدوربینکاريراانجامنبايدرويدادراصحنه
«دهد...
دقیقوصورتواقعیتمجازيبايدبهبازسازيرويدادهايخبريبه» طور

سازييکعینیانجامگیردوبهتراستمشخصشوداطالعاتالزمبرايشبیه
به کجا خبرياز وقتیمیدسترويداد بهآمده؟... تصاويريکه صورتخواهیم

بعديتبديلکنیمتامخاطببتواندازتمامیاندرابهتصاويرسهشدهضبطيدوبعد
«.هابسیارمهماستزوايارويدادراببیند،يکپارچگیآن
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اخطاردربارهمحتواي»هايديگرمرتبطبااينپرسشکدهايازطرفیدرنقلوقول

زنیشد.برچسب«ريپذبیآسمراقبتازافراد»بامفهوم«مراقبتازکودکان»و«حساس

 بعديتکنیکمقايسه مرحله پااليشمفاهیمدائمیدر و تدقیق دنبال به پژوهشگر

کهبهنظرپژوهشگربهيکموضوعوياآمدهدستبهخواهدبود.يعنیآندستهازمفاهیم

گیرند.تربهناممقولهقرارمیتحتعنوانیانتزاعیاندمفهوممشترکاشارهداشته

 مفاهیم بررسی با پژوهشگر نمونه همدلی»براي » آن«همدردي»و مقولهها در را

احساسیجنبه» هاي انتزاعی« مفهومی هم که داد راقرار مفاهیم اين همچنین استو تر

پوششمی مفاهیم ديگر نمونه براي و شفافیتتولی»دهد. دتضمین » افراد»و مراقبتاز

پايبنديبهکدهاياخالقی»تحتمقوله«پذيرآسیب » (کد،۰۲۰)درمجموعقرارگرفت.

(3۶( و مفهوم پیوست)۰۶( استخراجشد. اينپژوهششناسايیو در مقوله جدول۰( )

مقوله و مفاهیم نمايشمیکدها، را ها به پاسخ ادامه در پژوهشبیانهايپرسشدهد.

.شودمی

 وري چیست؟اهداف ژورنالیسم غوطه

می نشان تحقیقات نتايج اصل پنج غوطهعنوانبهدهد ژورنالیسم کلیدي ورياهداف

 قرارگرفتهاستکهشاملمواردزيراست:موردنظر

 تجربه حقایق

مصاحبههدفژورنالیسمغوطه نظر به نمايشحقیقتاست. از دروريفراتر شوندگان

براينمايشحقیقتبايدتالشکردبلکهامکانیرابرايکاربرتنهانهوريژورنالیسمغوطه

 مهیاکردتابتواندرويدادوحقايقراازنزديکتجربهکند.

 هاي احساسيافزایش جنبه

روايتايناستکهيکروايتمهمراطوريبهدکنندگانیتولاهدافنيترمهميکیاز

تا دارد سعی مجازي واقعیت کنند. برانگیخته را او احساسات تا دهند ارائه مخاطب
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کاملبامحیطوشرايطارتباطصورتبه،تابتواند«۰مخاطبرادرجايديگريقراردهد»

ايجادهمدلی کند. ۰سازيکاملتجربهشبیه»لهیوسبهعمیقیپیدا يکیازداليلاصلیو«

 شود.ورمحسوبمیهايغوطهتکاملیبراياستفادهازرسانه

 کیفیت نمایش باال

غوطهرسانه رسانه نسبتبه کیفیتپايینسنتی با را خبري رويدادهاي نمايشور، تري

دورازهايمکاناخباردريبعد۰وريمعتقدندنمايشدهد.حامیانژورنالیسمغوطهمی

می ندارد شرايطرا آن از مخاطبشناختکافی که تلويزيون طريق کنندهگمراهتواند

رسانه در درباشد. ضعیف رندري و پايین تصويري کیفیت با رويدادها سنتی هاي

میگیرنده نمايشگذاشته به رسانههايتلويزيون در هايغوطهشد. بهدکنندگانیتولور

تجربهواقعیتبرايمخاطبهستند.نيترکينزدينمايشودنبالايجادکیفیتباال

 بدن يریکارگ به

غوطه اهدافاصلیژورنالیسم از يکی و هنگاميریکارگبهورياستفاده به کاربر بدن

بربدنوتوانايیحرکتآندرهنگامروايترويداديکیتأکیدتجربهيکرويداداست.

عموماًهايژورنالیسماستکهوريوسايرشکلغوطههاياصلیمیانژورنالیسمازتفاوت

غوطه ژورنالیسم هستند. صدا و مشاهده به بهوابسته تقلیلگرايانه وريمخالفرويکرد

چشم تنها بدينمعنیکه وگوشمصرفاخباراست، درگیرمیها را نهتجربهها کندو

سوژه تولیدکنندگان، زندگی کامل مخاطبان. و هزينهناکنوهمها دلیل وهايبه باال

تجربهنهايی»هايخبريکهبانامهايفراوان،تعدادمحدوديازقطعههمچنینپیچیدگی

3واقعیتمجازي می« بهشناخته رويداد تجربه هنگام به را بدن از استفاده امکان شوند،

 دهند.مخاطبمی



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Putting the viewer in someone else’s shoes 

2.Simulating direct experience 

3. High-end VR experience 
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 شخص-تجربه اول

 اهداف ديگر غوطهزکنندهيمتمااز امکانژورنالیسم مرسوم ژورنالیسم به نسبت وري،

توانبیانکرد.گويیمخاطببههنگاموقوعشخصرامی-تجربهرويدادهابهشکلاول

 کند.شخصداستانخبريتجربهمی-اولطوربهيکرخداددرصحنهحاضراستو

 وري چیست؟دالیل استفاده از ژورنالیسم غوطه

 پنج مصاحبه غوطهنتايج ژورنالیسم براي را ويژه میامکان بیان ارتباطوري که کند

 وريدارد.نزديکیبااهدافژورنالیسمغوطه

 دسترسي انحصاري

متداول از پاسخيکی مصاحبهترين از که زمانی انتخابشوندهها علت مورد در ها

با»وضوعبودکهژورنالیسمواقعیتمجازيبرايروايتداستانپرسیدهشداشارهبهاينم

ازامکاناتاينرسانهمی استفاده صورتنياببريمکهدرغیريیجابهتوانیممخاطبانرا

بدينمعنیکه،استفادهازواقعیتمجازياحساسواقعیحضور«اينامکانوجودنداشت

می مخاطب به را داستان در ديگريکهيطوربهدهد رسانه هیچ در احساس اين

درخالقانواقعیتمجازيوهمچنینیدسترسقابل انگیزه اينامکانباعثايجاد نیست.

می مکانمخاطبان در حضور تا رممکنیغهايیشود يا برايیرعملیغو کنند. تجربه را

 العبور.جويانومناطقصعبنمونهيکمنطقهجنگیدرعراق،کمپپناه

 از میان بردن فاصله

دارندتابااستفادهازتمجازيبیانمیهايیکهبارسانهواقعیروايت شونداينامکانرا

شبیه کامپیوتري لمسقابلکامالًسازهاي باشند واقعی ديگريکهيطوربهو رسانه هیچ

مکان که زمانی ندارد. را توانايی جدايیچنین احساس برسند نظر به واقعی اشیا و ها

 کند.رابخشیازروايتقلمدادمیرسدواوخودازداستانبهحداقلمی۰مخاطب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Viewer’s sense of detachment 
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 مند روایتگري مکان

مخاطبمیمکانطوربهروايت به را امکان اين مند بتواند تا دهد «هاتمامیجهت»در

روايت کند. دنبال را روايت متفاوت و مختلف ديدهاي نقطه از و کند هايحرکت

مکان ايجاد به منجر ۰کنش»مند شوند.می« از مکانيهاهرمجموعيزيکی مندروايت

بعديموضوعیراسهصورتبهدهدتااستکهبهکاربراينامکانرامی«۰هاتجسمداده»

 توانمفهومکردويانشانداد.هايديگربهسختیمیدرککند،اتفاقیکهدررسانه

2حضور و تجسم
 

 دو تجسم و غوطهيدواژهیکلحضور ژورنالیسم در مهم در هستند. کلیوري حالت

وتجسمبهمعناياحساسبدنفرددريک«بودندرآنجا»حضوربهمعناياحساسواقعی

ژورنالیسمواقعیتمجازيمی ارمغانمکاناست. به برايمخاطبخود تواندشرايطیرا

است.امکانیشخصاولعنوانبهدرحالتجربهيکرويدادواقعاًآوردکهاواحساسکند

رسانه ساير نمیکه ها سازند. فراهم خود مخاطبان براي مقدار اين تا معموالًتوانند

هايیهستندکهبتوانندحسحضوروتولیدکنندگانقطعاتخبريبهدنبالانتخابروايت

 تجسمبینندگانراافزايشدهند.

 0اراده و عاملیت مخاطب

ادراستتاتغییراتیراکندکهدرآنمخاطبقبهامکانیاشارهمیمعموالًارادهمخاطب

کند،داشتهباشد.هرقطعهيرويروايتیکهتجربهمیتأثیردرمحیطايجادکندويااينکه

شود،میزانیازارادهوعاملیتمخاطبرابههمراهورساختهمیخبريکهدررسانهغوطه

طبانتخابشوند،مخاتعاملیمحسوبنمیاصوالًدرجهکه3۶۲دارد.حتیدرويدئوهاي

نگاهکردنبهاطرافکمترينارادهراهرچندکندکهبهکدامبخشازصحنهنگاهکندمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Action 

2.Data visualization 

3.Presence and Embodiment 

Viewer Agencyپیشنهادنگارندهبرايترجمه.4
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می کاربران قطعهبه و دهند که شبیهسهصورتبههايی توسط کامپیوتريبعدي سازهاي

مخاطبمیشدهساخته به را آزادي و اراده استبیشترين آواتار داراي نظرو از دهد.

هستندکهبهمخاطبيیهاآنهايخوبدراينرسانهور،روايتويدئوهايغوطهخالقان

دهند.ازطرفديگرنقدمهمیبهاينگذاريدرروايترامیتأثیرارادهبرايديدنويا

بحثمی ژورنالیسم مورد در که زمانی دارد، وجود روبروموضوع رويدادهايی با شود

گذاريوتغییردرروايتتأثیرايبرايمخاطبارادهعمالًاندورخدادهترپیشهستیمکه

 نخواهدداشت.

 گیرد؟وري در چه ژانرهایي مورداستفاده قرار ميژورنالیسم غوطه

ژورنالیسمسنتینیازمندمداخلهبدنوتوجهکاملکاربربرخالفوريژورنالیسمغوطه

اينژورنالیسمنمی در است. پايینکردن باالو با طريقيهايخبرگزارتوان مختلفاز

گوشی را درزمانهمطوربههايهوشمندچندخبر باصرفزماناندککسبکرد. و

میژورنالیسمغوطه تجربه کامل، توجه با را همینموضوعوريکاربريکخبر از کند.

غوطمی ژورنالیسم در ژانرها تمامی پوشش گرفت نتیجه حاضرهتوان حال در وري

پذيرنیستمثلاخبارفوري.وازطرفیضرورتیبرايتجربهواقعیتمجازيبرايامکان

بسیاريازرويدادهاوجودنداردورويدادهايیمناسبارائهدربسترواقعیتمجازياست

ووريوريکاربروجودداشتهباشدودرمرحلهبعدنتیجهاينغوطهکهابتداامکانغوطه

تررويدادکمککند.ژانرهايخبرباشدوبهکاربربرايدرکدقیقکنندهلیتکمتجربه

مناسببرايتجربهواقعیتمجازيپسازبررسینتايجمصاحبهدرسهدستهپخشزنده،

(ژانرهايمناسببرايارائهمحتوابهشکلژورنالیسم۰خبريومستندقرارگرفت.شکل)

 دهد.وريرانشانمیغوطه

 پخش زنده واقعیت مجازي

پخشمیقطعه زنده شکل به واقعیتمجازيکه پخشزندههايخبري همانند شوند،

 زنده را تصاوير راديو و زيادي3۶۲صورتبهتلويزيون تعداد با و کرده ارسال درجه
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ازمحیط را ارسالمیمیکروفونصدا هايمختلفضبطو بهگونهنياکنند. پخشزنده

ومیمخاطبامکاننگاهکردنبهزاويه فراهمکرده تواندتجربههايمختلفرويدادرا

ويژهدرورزش،هنروتجمعاتصورتبهپارانومايکاملازرويدادداشتهباشد.اينژانر

درجهمسابقاتفوتبالوبسکتبال3۶۲گیرد.براينمونهپخشقرارمیمورداستفادهسیاسی

راکه زوايايديد خود اراده با و دارد اختیار در را ورزشگاه از مخاطبنمايکاملی

می تغییر يا و نمايشگاهمشخصکرده پخشزنده بخشهنري در مختلفودهد. هاي

بخشتجمعاتسیاسیمیاجرايکنسرت در و دارد. قرار مناظرهها هايرياستتوانبه

 هکرد.وفرانسهاشارمتحدهاياالتجمهوري

 واقعیت مجازي خبري

درمیانسازمان اينيکیازژانرهايیاستکهبیشترينتولیدرا هايخبريداشتهاست.

تواندرويدادهايخبريراقطعاتشاملخبرهاييکتادوازدهدقیقههستندوکاربرمی

نیستندوياتصورآنرويدادبرايمخاطبمشکلاستدسترسقابلعموماًدرمناطقیکه

جنگی مناطق به مربوط اخبار نمونه براي کند. تجربه پناهکمپ،را وهاي جويان

هايجهاندرايندستهقراردارند.شگفتی
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 هاي پژوهش()بر اساس یافته  وريژانرهاي مناسب براي تولید محتوا در ژورنالیسم غوطه .0شکل 

 واقعیت مجازي مستندهاي

 که شبیه3۶۲ويدئوهايصورتبهمستندها کرويدرجه، تصاوير سازهايکامپیوترييا

دقیقههستندوبهدنبالقراردادنمخاطبدريک۰۰میانچهارتامعموالًشوندتولیدمی

تواندمنجربهاقداماتیتجربهواقعیبرايباالبردناحساسهمدلیمخاطبهستندکهمی

مشکالتپناه درباره بیشتر مستندها تغییراتاجتماعیشود. بهبود شهرهايبراي جويان،

خانمانوباليايطبیعیهستند.براينمونهباتجربهمستندبیوهواآب،تغییراتزدهجنگ

 پناهمزيتاورکيویناز نسبتبه بیشترافراديکه احساسخوبینداشتند، آنجويان راها

درجنگدرککردند ازاحساسهمدلیبااليیباکسانیکهخانهوزندگیخودرا ها

دستدادهبودندنشاندادند.
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 وري چیست؟ها در ژورنالیسم غوطهنقش ژورنالیست

به ودرمرکزتوجهقرارگیرند. گزارشگرانسنتیهموارهعادتداشتندراويخبربوده

ژورنالیسمغوطه برخیازدلیلتفاوتروايتخبريدر ژورنالیسممرسوم ورينسبتبه

 خود نقشجديد از ژورنالیستطوربهخبرنگاران براينمونه نیستند. بايدکاملآگاه ها

بداننددرقطعهخبريآياحضورراوينیازاست؟يامخاطبانبدونحضورراويداستان

دوجودداشتهباشدوخبريراپیگیريکنند؟چهمقدارارادهوعاملیتبرايژورنالیستباي

 شود؟ گرفته نظر عاملیتبرايتصمیماتمخاطبدر و اراده میزان سؤاالتیهانياچه

هايخبريپیشازتولیدقطعهواقعیتمجازيبايدازخودبپرسند.هستندکهسازمان

بايدپايبندبهکدهاينتايجمصاحبهنشانگرآناستکهدروهلهاولژورنالیست ها

 فراگیري آمادگی باشند، واقعیتهايمهارتاخالقی ابزار با کار توانايی مثل جديد

درجهراداشتهباشندوازطرفیتواننگارش3۶۲هايمجازي،واقعیتافزودهودوربین

غوطهروايت براي باشند، داشته را غیرخطی و تعاملی داستانهاي هايوريمخاطبدر

توانايیاقناعمخاطبانتيدرنهاباشندودشدهیتولبري،متضمنحداقلکیفیتويدئوهايخ

هاخالصهوظايفژورنالیستطوربه(۰رابرايتجربهواقعیتمجازيداشتهباشند.شکل)

 دهد.دربسترجديدرانشانمی

 هاي پژوهش()بر اساس یافته ها در بستر جدیدنقش ژورنالیست .6شکل 



 یادگیري مهارت هاي جدید پایبندي به کدهاي اخالقي

 اقناع مخاطب تضمین حداقل کیفیت

نقش ژورنالیست در ژورنالیسم 
 غوطه وري
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 يریگ جهینت
سازد.بنابراينهرهايتکنولوژيکیمیمطابقباپیشرفتعموماًهرنسلیژورنالیسمخودرا

هايجديدنشاندادهاستومنجربهتغییراتینسلژورنالیسمدرواقعواکنشیبهفناوري
هايهاومخاطبانشان،بازسازيروشدررسومژورنالیسم،بازتعريفارتباطاتمیانرسانه

هايروايتیشدهاست.ازطرفیپژوهشگرانژورنالیسمفارغانتقالاخبارودگرگونیشیوه
انتقادي،سازندهوصورتبههايجديددرجامعهالزماستتاازفراگیريعمومیفناوري

هايجديدرادرژورنالیسمبررسیکنند.اينمقالهباخالقانهپتانسیلاجرايیشدنفناوري
مفهومروشمصاحبهعمیقوفنمقايسهدائمی،ژورنالیسمغوطهاستفادهاز سازيوريرا

غوطه ژورنالیسم اهداف کلیدي پرسش چهار به و آن،کرده از استفاده داليل وري،
دراينبسترپاسخهايجديدژورنالیستوريونقشژانرهايمناسبژورنالیسمغوطه ها

دهد.می

ب را هدفاصلی پنج تحقیق غوطهنتايج ژورنالیسم میراي نشان تجربهوري دهد.
افزايشجنبه حقايق، تجربه بدنو مداخله کیفیتنمايشباال، شخصاولهاياحساسی،

غوطه ژورنالیسم از استفاده که امکانی است. کاربر قراربراي مخاطب اختیار در وري
سهمی روايتگري کاربر، محوريت و اراده ويژه، دسترسی شامل: حضوربدهد عدي،

خالصهارتباطمیاناهدافوداليلطوربه(۰مخاطبوازمیانبردنفاصلهاست.جدول)

دهد.وريرانشانمیاستفادهازژورنالیسمغوطه

)پیشنهادي مؤلف بر اساس نتایج پژوهش  ورياهداف و دالیل استفاده ژورنالیسم غوطه .6جدول 

 و مصاحبه(
وریژورنالیسمغوطه

دالیلاستفادهاهداف

دسترسیويژهتجربهحقايق

اراده)محوريت(مخاطبهاياحساسیجنبه

روايتگريسهبعديکیفیتنمايشباال

حضوروتجسمبدنيریکارگبه

ازمیانبردنفاصلهشخصتجربهاول
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توجهدهدکهنیازمندمداخلهبدنووريمدلیرادراختیارکاربرقرارمیژورنالیسمغوطه

هايبااليتولیدوصرفزمانبیشتربرايتجربهکاملکاربراست.بنابراينباتوجهبههزينه

اينمدلدرحالحاضربرايتولیدتعداديازژانرها ژورنالیسممرسوم، خبردرقیاسبا

وريورساختوهمچنینغوطهقابلتوجیهاستکهبتوانکاربررادرمحیطرويدادغوطه

دقیقمخاطب و کسباطالعاتبیشتر به منجر داستانخبريشود. از کاربر نيترمهمتر

شاملرويدادهايعموماًپخشزندهواقعیتمجازيکهاز:اندعبارتمورداستفادهژانرهاي

هايیسیاسیاست.واقعیتمجازيخبريبرايروايتمکانورزشی،هنريوگردهمايی

قرارمورداستفادهياتصورکاربرازآنرويدادمشکلاستنیستندودسترسقابلعموماًکه

گیرد.ومستندهايواقعیتمجازيکهبهدنبالقراردادنمخاطبدريکتجربهواقعیمی

تواندمنجربهاقداماتیبرايبهبودتغییراتبرايباالبردناحساسهمدلیاوهستندکهمی

 اجتماعیشود.يهاکمکو

جديدینيآفرنقشانهبرايروايترويدادهايخبريمستلزمانجامدرنهايتتغییررس

ازاندعبارتهاشدهاستکهبرايتولیدکنندگانخبروژورنالیست يادگیرياستفاده از:

درجه،تضمین3۶۲هايهايجديدمثلواقعیتمجازي،واقعیتافزودهودوربینفناوري

ورانِغوطههاياعکاربرانبرايتجربهروايت،اقندشدهیتولحداقلکیفیتبرايويدئوهاي

وپايبنديبهکدهاياخالقیاست.هرچندکدهاياخالقیژورنالیسممرسومبراياستفاده

درژورنالیسمغوطه ونیازمندبازنگريوهاچالشوريبا يجديوجديديروبروشده

قرارگیرد.موردبررسیويژهطوربهاعمالتغییراتیاستکهبايد

قرارگیردوموردبررسیوريياخالقیژورنالیسمغوطههاچالشدرمطالعاتآتی

ژورنالیست وظايفجديد و نقش قطعههمچنین تولید هنگام به واقعیتها خبري هاي

ودرنهايتپیشنهادمیطوربهمجازي جزئیاتبیشترتبیینگردد. شودبرايمشخصوبا

هايتجربیوواقعیتمجازيعلومارتباطاتدروسمرتبطبارسانههايژورنالیسمورشته

بااينمفاهیمآشنايیمناسبیجزوواحدهاياصلیقرارگیردتانسلجديدژورنالیست ها

هايخبريواقعیتمجازيتولیدکنند.داشتهباشندوبتوانندقطعه
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مصاحبه

شونده
شاخصومرتبطباپژوهشفعالیتسمت

استاددانشگاهونويسندهدرولز لیتونايوانز
نويسندهکتاب:

The Re-Emergence of Virtual 

Reality 

ساراپرزسیجو
وريدرپژوهشگرژورنالیسمغوطه

اسپانیا

نويسندهمقاله:

Five Ethical Challenges of 

Immersive Journalism: A Proposal of 

Good Practices’ Indicators 

 نويسندهکتاب:ژورنالیستونويسندهدرامريکاساراالکشمی

Crafting stories for Virtual Reality 

استاددانشگاهدراسترالیابناستابز
نويسندهمقاله:

Virtual reality journalism: ethics, 

grammar and the state of play 

استاددانشگاهدرانگلستانرادوامبروک

نويسندهمقاله:
Virtual Reality, 360° Video, and 

Journalism Studies: Conceptual 

Approaches to Immersive 

Technologies 

 ژورنالیستدرامريکارابرتهرناندز
مؤسسژورنالیسمواقعیتمجازي

JoVRnalism 

آنالويزاسانچز

الوز
استاددانشگاهدرنروژ

نويسندهکتاب:

Conceptualizing Immersive 

Journalism 

استاددانشگاهدربرزيلراکوئللونگی
نويسندهمقاله:

No jornalismo imersivo, o 
infográfico é hiper 

استاددانشگاهدرامريکاجرمیبیلنسون

نويسندهمقاله:

Experience on Demand: What 

Virtual Reality Is, How It Works, 

and What It Can Do 

پژوهشگرژورنالیسمدراتريشنلهگويتر
مديرپروژه:

Immersive Journalism and the 

Engaged Audience 

استاددانشگاهدرامريکاتیناقرآنی
مدرسروايتگريواقعیتمجازيدردانشگاهسنت

خوزه
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شونده
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نويسندهکتاب:
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 استاددانشگاهدرآلمانسورنالندنايلز

نويسندهمقاله:

Virtual hype meets reality: Users’ 
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هاناگربر
کارشناسژورنالیسمواقعیتمجازيدر

اتريش
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 مجموع مقوالت و مفاهیم پژوهش .6پیوست 

مقولهمفهومکدردیف

(۱سؤال)

بعدي3نمايش ۰-۰

۰حسحضور

تجربهحقايق

شخص-تجربهاول۰-۰

حضور3-۰

عینیت4-۰

تجربهرويداد روايتگري5-۰

باورپذيري۶-۰

دلواپسی7-۰
هاياحساسیجنبههمدردي

ترحم8-۰
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Sense of presence 
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مقولهمفهومکدردیف

دلسوزي9-۰

اهمیتدادنبهديگري۰۲-۰

همدلی خودراجايديگريقراردادن۰۰-۰

کمکرسانی۰۰-۰

۰3-۰ HD 

هاکیفیتداده

کیفیتنمايش

۰4-۰ UHD 

۰5-۰ 4K

۰۶-۰ 8K 

 نمايشدوبعدي۰7-۰
ظرفیترسانه

 نمايشسهبعدي۰8-۰

۰ارتباطپوستی۰9-۰

حسگرهايلمسی

بهکارگیريبدن

ارتباطلمسی۰۲-۰

۰هاپتیک۰۰-۰

حرکت۰۰-۰

ارتباطتجسمی آواتار۰3-۰

۰4-۰ Gazeها()همگامیباچرخشسروچشم 

حضوردرصحنه۰5-۰

هايحضورجنبه

شخص-تجربهاول

تعاملبااشیاومحیط۰۶-۰

3آنجابودن۰7-۰

4حضورازدور۰8-۰

ادراکفردي۰9-۰
تجسم

5مجادله3۲-۰

مقولهمفهومکدردیفسؤال

(۲سؤال)

امکاناتتکنولوژيکی۰-۰

دسترسیانحصاريوريغوطه امکانحضوربدنمند۰-۰

3-۰ Engagement-درگیريمخاطب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Skin 

2.Haptic 

3.Being there 

4.Telepresence 

5.Contention 
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مقولهمفهومکدردیف

رئالیسم4-۰

روايتويژه5-۰

پذيريدسترس  دورهايدسترسیبهمکان۶-۰

هايدشواردسترسیبهمکان7-۰

کاهشاحساسجدايیمخاطبازرويداد8-۰

تعلیقناباوري

ازمیانبردنفاصله

باورپذيري9-۰

۰روايتقابللمس۰۲-۰

سازيرويدادشبیه۰۰-۰

ارتباطمؤثر ارتباطچهرهبهچهره۰۰-۰

هايمختلفارتباطبافرهنگ۰3-۰

هايفضايیمقیاس۰4-۰
هاسازيويژگیمفهوم

 

 

 

 

 

 

روايتگريمکانمند

هاتوجهبهويژگی۰5-۰

بازخوانیاطالعاتازحافظه۰۶-۰

شناخت درکروابط۰7-۰

ادراکروايت۰8-۰

چگونگیانتقالاطالعاتبهکاربر۰9-۰

۰تصويرسازيداده چگونگینمايشداده۰۲-۰

تحلیلواستداللدادهتوسطکاربر۰۰-۰

امکانايجادتغییردرروايت۰۰-۰
تأثیربرروايت

عاملیتکاربر

3هايمختلفحرکتدرجهت۰3-۰

تبديلمخاطببهشرکتکننده۰4-۰

تعامل ارادهکاربر۰5-۰

میزاناختیارکاربر۰۶-۰

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Tangible 
2.Data Visualization 

3.Omni-directional Movement 
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زندهرويدادهايورزشی،پخش

 سیاسی،فرهنگیوهنري

 پخشورزشی

۰-4 فوتبال

سؤال

(۳) 

 ۰-4 بسکتبال

 3-4 راگبی

 4-4 والیبال

 پخشتجمعاتسیاسی

 5-4 انتخابات

 ۶-4 تظاهرات

 7-4 هاکمپین

پخشرويدادهاي

هنري-فرهنگی

 8-4 هاکنسرت

موزه 4-9 

هاجشنواره 4-۰۲ 

 ژانرهايخبري

 درگیري

اخبارمناطقجنگی 4-۰۰ 

اخبارنزاعو

درگیري
4-۰۰ 

پوششاخباربادسترسی

 محدود

اخبارمناطقصعب

العبور
4-۰3 

مناطقغیرقابل

دسترس
4-۰4 

 گردشگري

هاياخبارشگفتی

جهان
4-۰5 

هاياخبارديدنی

جهان
4-۰۶ 

 مستندهايواقعیتمجازي

مستندازافرادآسیب

 پذير

جويانمشکالتپناه 4-۰7 

شهرهايجنگزده 4-۰8 

 تغییراتاقلیمی

تغییراتآبو

هوايی
4-۰9 

باليايطبیعی 4-۰۲ 
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مقولهمفهومکدردیفسؤال

سؤال

(۴)



عینیت5-۰

تضمینشفافیتتولید

پايبنديبهکدهاياخالقی

سازيمراقبتازصحنه5-۰

پکپارچگیتصاوير5-3

چگونگیبازسازيرويدادها5-4

مراقبتازافراداخطاردربارهمحتوايحساس5-5

پذيرآسیب مراقبتازکودکان5-۶

آشنايیباتکنولوژيجديد5-7
VRتسلطکارباابزار

 ARو
يادگیريوبهکارگیري

هايجديدمهارت

5-8
جديدتسلطبرتکنولوژي

ارتباطی

سناريونويسیغیرخطی5-9
توانايینگارشسناريو

غیرخطی
سناريونويسیتعاملی5-۰۲

۰سناريونويسیجايگزين5-۰۰

 Ultra HDتصويربرداري 5-۰۰
تصويربرداريبا

کیفیت
تضمینحداقلکیفیت

4Kتصويربرداري5-۰3

8Kتصويربرداري5-۰4

کیفیتخروجیباال5-۰5
خروجیباکیفیت

رندرباال5-۰۶

5-۰7
روايتخبريبهشکلواقعیت

مجازي

انگیزش

اقناعکاربر

دلیلاستفادهکاربرازقطعه5-۰8

اهمیتتعاملکاربرباقطعه5-۰9

ترغیبکاربر5-۰۲

نقشفعالکاربردرتجربهقطعه5-۰۰
کنش

نقشکاربردرتجربهقطعهبیان5-۰۰

دستاوردکاربر5-۰3

پاداش
تجربهدستاول5-۰4

افزايشهمدلی5-۰5

درکباالتررويداد5-۰۶

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Alternative scenario writing. 



 




