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Abstract
Today’s world has experienced a major revolution in the way that stories are
told. Content producers embrace new technologies such as AR, MR, and VR
to narrate their stories. Hunger in LA is considered the first piece of
immersive journalism produced by Nonny de la Pena where narration was
supplemented with new technology in order to provide users with a firstperson experience. Immersive journalism as a new concept provides an
interactive, first-person experience with news stories, which can boost
empathy. However, immersive journalism faces ethical challenges that need
to be tackled. By conducting interviews with 20 experts, which were
analyzed by constant comparative technique, this paper examines the ethical
dilemmas raised by immersive journalism regarding the journalist’s
perspective and the side effects that it might have on users. The findings
reveal that immersive journalism producers should consider the existence of
a paradox that has made journalistic pieces only accessible to a minority of
people though they are supposed to be publicly available, pay very close
attention to radical shifts in the way stories are told, and impose regulations
to guarantee transparency, truthfulness, responsible storytelling and data
gathering, and children protection. In terms of the side effects on users, it
also suggests that immersive journalism not only involves the risks
associated with a significant subjective opinion portrayed on issues, loss of
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realism and direction, manipulation of the scene, and deep fake but also
needs complete awareness of how content impacts the viewer.

Keywords: Immersive Journalism, VR Journalism, Ethics, Storytelling,
Digital Journalism.
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مقاله پژوهشی
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چالشهای اخالقی پدیدار شده در ژورنالیسم
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فصلنامهمطالعاترسانههاينوين|سالهشتم| شمارة |03تابستان1031

| 03

دادههاوهدفژورنالیسم،بهکارگیرند.همچنیندربخشمخاطبانبايدچالشهايبرداشتشخصیاز

رويداد،ازمیانرفتنواقعگرايی،ازدستدادنجرياناصلیرويداد،چگونگیتأثیر محتوابرمخاطبو
جعلعمیقموردنظرقرارگیرند .

رسانههای تجربی،

غوطهوری ،اخالق ژورنالیسم،

کلیدواژهها :ژورنالیسم واقعیت مجازی،

واقعیت مجازی .
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 -1مقدمه
با توجه به پیشرفتهاي اخیر فناوريهاي نوين اطالعاتی و ارتباطی ،بنگاههاي خبري به
دنبال روايت انحصاري خود از داستانهاي خبري هستند .دنیاي امروز شاهد انقالبی در
عرصهروايتگرياست.محتوايژورنالیسم 1يااخبارازطريقسهمرحلهاساسیتوسعهدر
حال تحول است .در طول تاريخ ،محتواي ژورنالیسم بر روايت داستان تأکید دارد.
برخالفجارچیهافرمهاياولیهرسانهبهشکلانبوهیبرقالبهايمتنیمحدودبودکهيا
بهصورت هیروگلیفیبررويلوحهايسنگیدرزمانمصرباستانحکمیشدويادر

قالبکتابهايمحدوددرزمانژوهانسگوتنبرگچاپمیشد(.)Pavlik, 2019:4با
ظهورروزنامههايچاپیباتیراژباالوارتباطاتجمعیدرقرننوزدهم،روايتگريمبتنیبر
بهعنوان شکلغالبیازارتباطاتجمعیادامهپیداکردوارائهاخباربهطورگستردهاي
متن 
به اين قالبها محدود شد .پیدايش فناوريهاي عکاسی ،تصاوير متحرک و ارتباطات
بی سیم و باسیم زيرساخترابرايتغییر درقالب روايتگري رسانه و اخبارفراهمکرد.

بهطور
ارتباطاتراديويکروايتخطیازداستانرادرمحیطیمبتنیبرصداادامهدادکه 
بهزودي بیشتررسانههايبصريبه رسانهغالب
گستردهايبرپايهکلماتنوشتهشده بود .
تبديلشدند.قرنبیستمشاهدتغییراتبزرگبرقالبهايمحبوبروايتیبود.ايناتفاقبا
افزايشتأکید برابعادسمعیوبصريروايتگريازطريقرشدتصاويرمتحرک،تلويزيون،
راديووبسترهايانتشاريخاصبرايرسانههايچاپیمانندروزنامههاومجالترخداد .
پیشرفت اينترنت پرسرعت ،موبايل و فناوري پوشیدنی و همچنین طیفی از ساير
توسعههايديجیتالیصحنهرابرايظهوررسانههايتجربی 2واخبارتجربیفراهمکرد.
بهصورت ويدئو ۰۶۳درجه،واقعیتمجازيو
سیستمهايرسانهايدستیياپوشیدنیکه 
واقعیتافزودهياديگرمحیطهايشبکهايبهکاربرانارائهمیشوند،رسانههارابهسمتی
 .1طبقتعريفراتلج،ژورنالیسمبهمعنینوشتن،گردآوري،تهیهوتوزيعخبروهمچنینتغییرهايمرتبطباآناز
طريقرسانههايمختلفاست.بهدلیلاينکهمعادلروزنامهنگاريبرايژورنالیسمبهويژهدراينپژوهشجامعومانع
نیست،ازواژهژورنالیسماستفادهخواهدشد .
2. Empirical Media
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نهتنها بیانگرروايتهاباشندبلکهتجربهاخباررابرايکاربرانفراهمکنند
سوقدادکه 
( .)Pavlik,2019:5-6
بهجاي اينکهرويدادياخبررابخواند،بشنودويا
درارتباطتجربیکاربرمیتواند 
اولشخص يکرويدادراتجربهکندوتعاملحداکثريبا
بهصورت  
اينکهببیندخوداو  
رويدادداشتهباشد.امروزهباپیشرفتتکنولوژيهاينوينارتباطیوساختگجتهاي
ورکتايمز ،راشاتودي

جديد رسانههاي خبري بزرگ دنیا مانند سیانان ،بیبیسی ،نیوي
و ...از اين امکان براي پخش و تولید اخبار خود استفاده میکنند .ژورنالیسم واقعیت
مجازي 1وژورنالیسمغوطهوري 2مفاهیمجديديهستندکهبهدنبالحضورمخاطبدر
اولشخص بوده تا بتوانند حس همدلی کاربر را
رويداد و تجربه کردن آن بهصورت  
افزايش داده و او را در رويداد غوطهور ۰سازند) . (Watson, 2017:10-11ژورنالیسم
بهعنوان يکمفهومجديدباچالشهايزياديروبرواست،برخیآنرا
واقعیتمجازي 
هدفنهايیژورنالیسممیدانندکهمرزهايزمانومکانراازبینبردهوافرادمیتوانند
بهصورتعینیرويدادراتجربهکنندوبرخیآنرامغايربااصولژورنالیستیقلمدادکرده

واعتقاددارندژورنالیسمبهعدالتبیشترنیازداردتاافزايشهمدلی.
هرفناوريجديد،چگونگیتجربهاخباررابازسازيمیکندوهريکازحواسما
را به روشیکامالً جديد فعال میکند .براي نمونهمطبوعات چاپی بهمردماجازه داد تا
ايدههاي يکديگر را بخوانند؛ راديو به ما اجازه شنیدن آنها را میداد؛ تلويزيون امکان
ديدنآنهارامیدادواکنونرسانههايغوطهوربهمااينامکانرامیدهندکهوقتیآنها
صحبت میکنند احساسکنیمدرواقع کنارديگران هستیم . (Marconi and Nakagawa,

) 2017: 2از طرفی کواچ و روزنستیل بیان میکنند «هر نسلی ژورنالیسم خود را عموماً
مطابقباپیشرفتهايتکنولوژيکیمیسازند)Kovach and Rosenstiel, 2014: 18(»...؛
بنابراينهرنسلژورنالیسمدرواقعواکنشیبهفناوريهايجديدنشاندادهاستومنجربه
تغییراتی در رسوم ژورنالیسم ،بازتعريف ارتباطات میان رسانهها و مخاطبانشان ،بازسازي
1. Virtual Reality Journalism
2. Immersive Journalism
3. Immersed
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روشهايانتقالاخبارودگرگونیشیوههايروايتیشدهاست .براينمونهقبلازظهورو
کاربردتلگراف،ژورنالیستهامعموالً روايتخودراباحوصله تعريفمیکردندواغلب
ارزشهايخبريدرانتهايداستانآوردهمیشد.بهعلتگرانیاستفادهازتلگراف(تقريباً
قطعووصلی بههمراه
يکپنیبرايهرکاراکتر)والبتهارتباطاتیکهمعموالً پايدارنبودو 
داشت،سبکجديديبهنامهرموارونهمورداستفادهقرارگرفتتامهمترينبخشخبردر
ابتدابهگیرندهمنتقلشود(.)Pavlik,2018:9درحالحاضرژورنالیسمبهدنبالاستفادهاز
فناوريواقعیتمجازيبرايروايترويدادهايخبرياستتابتواندمخاطبرادررويداد
اولشخص را براي او به ارمغان
غوطهور ساخته ،آزادي عمل به مخاطب داده و تجربه  
آورد؛ بنابراين بايد انتظار تغییرات در رسوم ژورنالیسم ،دگرگونی در شیوههاي روايتی،
ارتباطات جديد میان ژورنالیستها و مخاطبان را متصور شد .تغییرات يادشده منجر به
پديداريچالشهاياخالقیفراوانیبرايژورنالیسمواقعیتمجازيشدهاست؛و بهدلیل
اتفاقنظري
تازگیاستفادهازابزارواقعیتمجازيدرژورنالیسم،هنوزادبیاتمشخصو 
درموردالزاماتاخالقیژورنالیسمواقعیتمجازيوجودندارد.ورودبههنگاموشناخت
قتر اين سبک ژورنالیسم ،فضا را براي ژورنالیستها و سازمانهاي خبري
بیشتر و دقی 
داخلی مهیا میکند تا بتوانند حضوري تأثیرگذار و فعال در ژورنالیسم واقعیت مجازي
داشتهباشندودرصورتامکانازاينفناوريبرايبیانروايتهايخبريخوداستفاده
مهمترين
کنند.اينمقالهباروشمصاحبهعمیقوفنمقايسهدائمی1بهدنبالپاسخگويیبه 
چالشهاياخالقیژورنالیسمواقعیتمجازياست .

 -۲مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته
 ۲-1واقعیت مجازي
تعاريف مختلفی از واقعیت مجازي تاکنون ارائه شده است .يکی از سادهترين تعاريف
کتر میانانسانو
توسطوولی 2درسال 1۹۹2ارائهشد«واقعیتمجازييکواسطنزدي 
1. Constant comparative technique
2. Woolley
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عبارتاند از:سیستمی

تصاويرکامپیوترياست».برخیازتعاريفديگرواقعیتمجازي
است که به کاربر امکان تجربه غوطهوري را در محیطی ساختگی میدهد؛ تعامل و
غوطهوريدردنیابیمجازيبااشیامختلفیکهآنجهانراساختهاند وهمچنیناحساس

حضورواقعیفرددردنیايمجازي؛نگروپونته 1واقعیتمجازيرا«آنجابودن»2تعريف
يشده توسط کامپیوتر است؛ به نظر هیلز۰
میکند و منظور او از «آنجا» محیط شبیهساز 
واقعیتمجازي«بازتولیدفناورانه»4فرايندياستکهبهدرکيکواقعیتمنتجمیشود.
شرمن و کرگ 5چهارعنصر را براي واقعیت مجازي در نظر گرفتهاند :دنیايی مجازي،
غوطهوري،بازخوردحسیوتعامل.ازديدمکمنمی۶وفرگوسنواقعیتمجازيمحیطی
بهصورتبالدرنگدرآن
است-۰بعديکهتوسطکامپیوترتولیدشدهوکاربرانمیتوانند 
شرکتکنندوتجربه«آنجابودن»راحسکنند.مطالببیانشده تنهابخشیازتعاريف
ارائهشده در طول دو دهه اخیر براي بیان واقعیت مجازي است (.)Evans,2019:36-38

تعاريفیکهتقريباًمشابههستندوهرکدامبرجنبهايازواقعیتمجازيتأکیدمیکند.افعال
بهکاررفتهشدهدرتعريفواقعیتمجازيهمانندغوطهوري،تعامل،احساس،بودن،درک

بهمنزلهآناستکهواقعیتمجازيرسانهاياستفعالونهمنفعل
کردنوشرکتداشتن 
( .)Groppel-Wegener and Kidd,2019:2

 ۲-۲ژورنالیسم واقعیت مجازي
ژورنالیسمواقعیتمجازياصطالحیاستبرايارائهاخباربااستفادهازفناوريهايیکه
تعاملانسان-کامپیوتررابااشیاحقیقیومجازيامکانپذيرمیسازدوهمچنینمحیطیرا
اولشخص ،احساس تجربی حضور در مکانها و رويدادهايی که ارزش
بهمنظور ايجاد  

خبريدارندفراهممیکند(.)Uskali, Gynnild, Jones, & Sirkkunen, 2020: 2نانی
1. Negroponte
2. Being there
3. Hillis
4. Technological reproduction
5. Craig
6. McMenemy
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بهصورت سیستمی کاربرد فناوري واقعیت
دوالپنا 1يکی از اولین پژوهشگرانی بود که  
مجازي را در حوزه ژورنالیسم بیان کرد .در مقالهاي که در سال  2۳1۳با عنوان تجربه
ژورنالیسمغوطهوريارائهشد،اووهمکارانشبهدنبالآزمايشیبودندکهدرآنکاربران
صرفاًمشاهدهکنندهنباشندبلکهفعاالنهدريکرويدادخبريشبیهسازيشدهشرکتکنند.
اينمقالهاساسايدهژورنالیسمواقعیتمجازيراشاملدوعنصرکلیديمیداند:آواتار
ديجیتالیبرايکاربروبازسازيمجازيسناريويیکهخبرراروايتکند.ازطريقايندو
مؤلفه شرکتکنندهدرتجربهمیتواندبهاحساسبااليیازحضوربرسدکهاينموضوع
سببافزايشارتباطحسیوادراکیبارويدادخبريمیشود.نانیدوالپنادرسال2۳12
قطعه خبري «گرسنگان در لسآنجلس »2را ساخت .اين رويداد خبري مربوط به صف
کمبضاعت استکهدريکمکانخیريهبهدنبالگرفتنغذايرايگان
طوالنیازافرادي 
هستند .در میان اين صف مردي به کماي ديابتی دچار میشود و روي زمین میافتد.
خبرنگاريکهدرصحنهحاضربودصدايمحیطراضبطمیکند.سپسدوالپنابااستفاده
ازصدايواقعیصحنهوگزارشیکهازاينرويداددراختیارداشتحضورافرادرادر
اينصحنهبااستفادهازشبیهسازهايکامپیوتريبهشکل ۰بعديبازسازيمیکند .افرادي
کهاينرويدادخبريراتوسطهدستتجربهکردنداحساسهمدلیعمیقیباگرسنگانو
ازآنپس وبا
فردمبتالشدهبهکمايديابتیداشتند( .)Bosworth and Sarah,2019:63
پیشرفتاپلیکیشنهاي واقعیتمجازيسازمانهاي بزرگ خبري وهمچنینسازمانملل
براي درک عمیقتر داستان خبري و تأثیرگذاري بیشتر بر مخاطبان از فناوري واقعیت
مجازي براي روايت داستانهاي خبري خود استفاده کردند ( .)Dove,2016ارتباط میان
فناوري واقعیت مجازي و استفاده از آن در حوزه ژورنالیسم زمانی مشهود شد که
بهکارگیري
راهاندازي کرد.براياستفادهو 
ورکتايمز اپلیکیشنیبهنام NYTVR۰را 

نیوي
کمیلیونهدستکاردبورد4را
اينمدلجديدژورنالیسمتوسطکاربران،نیويورکتايمزي 
1. Nony de la Pena
2. Hungers in LA
3. New York Times Virtual Reality
4. Cardboard Headset
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بهمشترکانخودارائهکرد .بااستفادهاز اين هدستهاکاربرانقادربودندمحتوايی که
بهصورت  واقعیتمجازيتهیهشدهبودرابااستفادهازگوشیهوشمندخودتجربهکنند.

سازمانهايرسانهايکهبهدنبالبهکارگیريواقعیتمجازيدرروايتهايخودبودند،
میخواستندتاعالوهبرجذب مخاطب،درآيندهجايگاهبهتريدرحوزهواقعیتمجازي
داشتهباشند(.)Watson 2017
بهصورت شبیهسازهاي کامپیوتري بازتولید
در ژورنالیسم واقعیت مجازي رويدادها  
بهعنوان بخشیازداستان،
میشوند وکاربر با قرار دادنهدستهايمخصوصمیتواند 
رويدادرادنبالکندوتعاملبیشتريباآنداشتهباشد.نوعسادهتروباتعاملکمترکهبه
بهصرفه است،
مقرون 

بهمراتب پايینتر چه براي تولیدکننده و چه براي کاربر 
دلیل هزينه  
ساخت ژورنالیسم واقعیت مجازي با استفاده از دوربینهاي  ۰۶۳درجه است که ابتدا
بهصورت  ۰۶۳درجه ضبط کرده و توسط نرمافزارهاي
تصاوير را از زواياي مختلف  
مخصوص اين تصاوير به يکديگر متصل میشوند .کاربر میتواند با استفاده از گوشی
ارزانقیمت ،داستان خبري را دنبال کرده و به هر جا که
هوشمند و کاردبوردهاي  
میخواهدنگاهکند .

بهدلیلتغییرسريعرسانهها،متخصصانجديد،ارزشهاوشیوههايجديدمشخص
کردنهنجارهاواخالقژورنالیسمکاربسیارپیچیدهاياستونیازبهاصالحبنیاديدارد
(.) J. A. Ward,2019:2-3بههمینجهتباتوجهبهنوپابودنژورنالیسمواقعیتمجازي
سؤاالت فراوانی در مورد اخالق حرفهاي ژورنالیستها و چگونگی مراقبت از مخاطبان
بهدقتموردبررسیقرارگیرد.بخشبعديمقالهبهطورويژهبهمباحث
وجودداردکهبايد 
اخالقیدرژورنالیسمغوطهوريمیپردازد .

 ۲-0اخالق در ژورنالیسم واقعیت مجازي
درطولتاريخژورنالیسملحظاتتوسعهفناوريجديدويابحرانهايقابلتوجهدرصنعت
ژورنالیسم،ازتحوالتاقتصاديتاپوششجنگهايجهانی،ژورنالیستهارابرآنداشته
استتااستانداردهايحرفهخودراارزيابیکنند).(Tamara, 2002:89
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زمانیکهدربارهژورنالیسمصحبتمیکنیم،صفت«حرفهاي»بسیارمهماست.بهاين
معنیکهژورنالیسمدربهترينحالتخودشاملروندمداومودستورالعملهاياخالقی
بهموقع مرتبطبامخاطبان
بهمنظور دستیابیبهخبرهايدرستو 
محدودبرايتأيید حقايق 
عمومیاست( .)Sanders, 2003:10
) (Kovach and Rosenstiel, 2014:16بیان میکنند که کار حرفهاي ژورنالیسم،
بايد و قبل از هر چیزي ،بهکارگیري اقدامات اخالقی باشد .دو عامل اصلی شیوههاي
اخالقیرادرژورنالیسمواقعیتمجازيپیچیدهمیکند.اولنقشبیشترمخاطبياکاربر
درتجربیاتغوطهورياست.اينکهکاربرانامکانيادگیريازطريقغوطهوريوتعاملبا
نمايشمجازيساختهشده ازرويدادهاي دنیاي واقعیرا دارند،مفهومیهیجانانگیزکه
نويدبخش نوعی تعامل احساسی و همدالنه است ). (de la e a 2013درعینحال که،
براي دستیابی به اين موضوع ،فرايندي پیچیده و چندبعدي الزم است انجام پذيرد و از
طرفی پايبندي به اصول ژورنالیسم بايد لحاظ شود .مورد دوم ،تعارض بالقوه کدهاي
توسعهدهندگان واقعیت

عنوانمثال ،
اخالقی ژورنالیسم با شیوههاي غوطهوري است .به 
مجازيازروشهايفناوريبرايفريبمغزياگولزدنحواسبرايايجادآنچه«توهم
توافقی »1نامیده میشود ،صحبت میکنند ) .(Biocca and Levy 1995چنین بیانی با
اهداف حقیقت ،واقعگرايی و شفافیت ژورنالیسم درباره فرايندهاي ژورنالیسم حرفهاي
متناقض است و طراحان تجربیات واقعیت مجازي بايد چگونگی ارتباط غوطهوري با
اخالق را در نظر بگیرند .بیوکا و لوي متذکر میشوند که همه گزارشهاي خبري را
میتوان نوعی شبیهسازي در نظر گرفت :روزنامهنگار چاپی يک رويداد را با زبانی

رنگارنگبازآفرينیمیکند،گروهخبريتلويزيونآنچهبینندهمیبیندراکنترلوويرايش
میکند.باحضوررسانههايواقعیتمجازي،ترجمهايننوعشبیهسازيبهيکمحصول
بهويژه برايسازمانهايخبريکهبه
ممکناستزمانبرباشد ،

رفتهشده،
ژورنالیستیپذي 
تعاملکاربروارائهبهسبکمستندناآشناهستند .
سؤالی اساسی درباره اخالق در ژورنالیسم واقعیت مجازي میتواند پاسخ به اين
1. Consensual hallucination
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پرسشباشد:زمانیکهژورنالیستهامخاطبانخودرابهدرونيکرويدادخبريواقعیت
مجازيفرامیخوانند چگونهمیتوانندازآنهامراقبتکنند؟ داليلکافیوجودداردتا
بیانکندوقتیکاربرباتمامبدنخوددريکژورنالیسمواقعیتمجازي شرکتمیکند
قابلتوجهی درمیزانتأثیرگذاري عاطفیوپاسخاحساسی
بهصورت  
تجربهخبريمجازي 
اومتفاوتخواهدبودوهمچنینتأثیرزياديرويحافظهوتصمیمگیرياوخواهدداشت.
اينموضوعبیانگرايناستکهژورنالیستهايیکهازاينشیوهبرايروايتخبراستفاده
میکنندبايدحقوقوامنیتمخاطبانرادرمرکزقراردهند( .)Laws,2020:13-15
در پژوهشی آيتامورتو درباره نحوه تأثیرگذاري پروژههاي واقعیت مجازي بر
هنجارهاياخالقیموجوددرژورنالیسمبصريبحثمیکند.اودرپژوهشخودکهبه
انجامگرفته بود،دريافت
روشمصاحبهباژورنالیستهايتولیدکننده قطعههاي ۰۶۳درجه 
که اين ژورنالیستها با دو پارادوکس روبرو شدهاند .اولین پارادوکس اين بود که اين
بهعنوان روشیدقیقتربرايارائهرويدادخبريدرنظر
ژورنالیستهاويدئو ۰۶۳درجهرا 
بهصورتپانوراما
نترتیب کهبادوربین۰۶۳درجهامکانتصويربرداريکامل 
بهاي 
گرفتند ،
بدونانتخابمرسومسردبیريبرايبستنقابهايتصويربرداري،وجودداشت؛ودقیقاًبه
دلیل نبودراهنمايسردبیري،ممکناستمخاطبدرکغیردقیقی ازرويدادداشتهباشد،
زيراممکناستآگاهنباشدکهکدامجهتوزاويهايرابايدنگاهکندوبنابراينعناصر
بهطور
مهم رويداد را از دست بدهد .پارادوکس دوم اين بود که ويدئو  ۰۶۳درجه  
دستکاري »1شدهاي بود که ژورنالیستها
فزايندهاي شامل مجموعهاي از انتخابهاي « 

براي حفظ «اعتبار »2آنرا مناسب میدانستند .ازجمله اين کارها که بیشتر به داليل
لمبرداري،
زيبايیشناسی انجام میگرفت میتوان به حذف ژورنالیستها و سهپايه فی 
مخفیکاريودرخواستازافرادبراياجرايمجددکارهاباتوجهبهقرارگیريدوربین
۰۶۳درجهدرموقعیتمناسب،اشارهکرد( .)Aitamurto, 2018:9-12
درادامهبراياينکهبحثبهتردنبالشود،گريزيبهرهنمودهاياخالقیرسانههاي
1. Manipulative
2. Authenticity
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مختلفزدهخواهدشد.الوزواوتنهدرسال2۳1۹رهنمودهاياخالقیسازمانهايخبري
کهمحتوايژورنالیسمغوطهوريتولیدمیکنندرااز سال 2۳1۶تا 2۳1۲تجزيهوتحلیل
کرند .اين سازمانهاي خبري شامل نیويورکتايمز ،واشنگتنپست ،الجزيره ،گاردين،
رويترز،الپائیس،وايسنیوزوآسوشیتدپرسبودند.دربررسیکدهاياخالقیسازمانهاي
اشارهشده ،مضامینی وجود دارد که میتوان آنها را مرتبط با ژورنالیسم واقعیت
خبري  
دستکاري صدا و تصوير ،نمايش
مجازي قلمداد کرد .براي مثال نگرانی در مورد  
گرافیکی خشونت ،کنترل کودکان و افراد آسیبپذير و درنهايت مسائلی که به دنبال
کاهشآسیبدرمخاطباست.ازطرفديگربهنظرپژوهشگرانرهنمودهايجامعبراي
بیان وظايف ژورنالیستها در قبال مخاطبان و مسئولیتهاي مخاطبان بهعنوان
بهطورخاصکدهاياخالقیمطبوعاتروزنامهنگرانی
مصرفکنندگانخبروجودندارد .

شديديرابرايمراقبتازموضوعاتخبرينشانمیدهندولیدرکلاهمیتکمتريرا
مهمترين
براي مخاطبان و کاربران خبري در نظر میگیرند .به نظر مشخص میرسد که  
چالشبرايساخترهنمودهاياخالقیمناسبدربسترژورنالیسمواقعیتمجازيمرتبط
بامسئولیتپذيريدرقبالمخاطباناست( .)laws and utne, 2019:3-6
دستکاري
سازمانهاي خبري فوق ،احکام و رهنمودهاي اخالقی زيادي درباره  
دستکاري تصاويررامجازنمیدانند.ايندرحالیاست
تصاويروصداداشتندوتغییرو 
نرمافزارهاي مختلفو
کهبرايساختقطعههايخبريواقعیتمجازينیازبهاستفادهاز 
شتر اشارهشديکتناقض
همانطور کهپی 
دستکاري تصاويراحساسمیشود؛بنابراين 

دستکاري
در ابتدايراه ديدهمیشود .درادامه اينمقاله رهنمودهاياخالقی موضوع 
تصويروصدابیانخواهدشد.

 ۲-0-1دستکاري صدا و تصویر
دستکاري تصوير يک مسئله اخالقی برجسته براي رسانههاي واقعیت مجازي است.

هماکنوندررسانههايقديمیمانندعکاسیمورداستفادهقرارمیگیرد
کدهاياخالقیکه 
با پیچیدگیهايی براي استفاده در رسانههاي جديد مثل ويدئوهاي خبري  ۰۶۳درجه و
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واقعیت مجازي سهبعدي همراه است؛ بنابراين چندان شگفتآور نخواهد بود ،وقتی با
سازمانهايیروبروهستیمکهبهدنبالتولیدقطعههايواقعیتمجازيهستندودرعینحال
دستکاري تصوير تصويب کردهاند را زير پا
تقريباً تمام کدهاي اخالقی که براي  
میگذارند .براي نمونه سازمانهاي خبري رويترز ،گاردين ،آسوشیتدپرس و

ورکتايمز همگیقوانینسفتوسختیبرايتغییرودستکاري صداوتصويروضع

نیوي
کردهاند .براي مثال با بررسی کدهاي اخالقی مرتبط با دستکاري صدا و تصاوير اين
مطلببهچشممیخورد( :)Laws,2020:75-76
بهوضوح
تصاوير بهبود و يا تغییريافته ديجیتالی ،مونتاژها و عکسها بايد  
برچسبگذاريشوند(گاردين .)2۳۳۲،

دستکاريدر
قوانینبدينشکلهستند:هیچاضافاتياحذفی،هیچموضوعیکهبا 
صدا و توازن رنگ براي پنهان کردن عناصر تصوير و يا تغییر زمینه منجر به گمراهی
قابلقبول نیست.تغییرماديعکسدرفتوشاپياهرنرمافزارديگريبراي
مخاطبشود  
ويرايشعکسمنجربهاخراجخواهدشد(.رويترز )2۳1۹
تصاوير موجود در صفحات ما ،مقاله و يا وب که قرار است واقعیت را به تصوير
یء نبايد از صحنه اضافه،
بکشند ،بايد ازهرجهت خالص و واقعی باشد .هیچ فرد يا ش 
ورکتايمز )2۳۳۲

حذف،تنظیممجدد،معکوسوياتحريفشود(.نیوي
مارويدادهارابرايدوربینيامیکروفونصحنهسازييادوبارهاجرانمیکنیمومااز
نطور تصاوير يا صدا را در يک رويداد براي
جلوههاي صوتی استفاده نمیکنیم و همی 
رويداديديگرجايگزيننمیکنیم.ماصدارابااضافهکردناصواتیبرايزيباکردنويا
ايجاديکرويدادتغییرنمیدهیم(.اسوشیتدپرس )2۳1۲
همانطور کهنشاندادهشد،بیشترسازمانهايخبريمحدوديتهايسختیرابراي

تغییرصداوتصويردرژورنالیسملحاظکردهاند.البتههمینسازمانهازمانیکهدرعمل
دستبهتولیدژورنالیسمواقعیتمجازيمیرسندازاينقوانینچندانپیروينمیکنند؛
قابلاجرا وتعمیمبرايساختقطعههايخبريواقعیت
زيرارهنمودهاياخالقیبیانشده  
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مجازي نیستند .يکی ديگر از موضوعاتی که در بحث رهنمودهاي اخالقی مطرح است
موضوعصحنهسازياستکهدرادامهبررسیخواهدشد .

 ۲-0-۲صحنهسازي

1

دردستورالعملهايمشابهدربارهصداوتصويربیشترسازمانهايخبريتوصیهمیکنندتا
بهصورتنمايشدرآوردن2باشندوتاحدزيادي
تولیدکنندگانخبرمراقبصحنهسازيو 
ازآناجتنابکنند.براينمونهچندموردازرهنمودهاياخالقیدراينزمینهبیانمیشود
( .)O. Dowling,2019:104
صحنهسازي ،نمايش دراماتیک و ديگر تغییرات حتی اگر با به اين شکل برچسب
خوردهباشد،میتواندباعثسردرگمیواشتباهبیننده،شنوندهوخوانندهشود.استفادهاز
اينروشهاتنهازمانیتوجیهپذيراستکهروايتهايبسیارمهموتأثیرگذار رانتوانبه
شکلکافی بدونآنکه تغییريدر آن ايجاد شودبیان کرد وزمانی که هرگونه آزادي
بهطورصريحیتوضیحدادهشود)RTDNA, 2015(.
گرفتهشدهبايد 
خالقانه 
خبرهاي شبیهسازيشده (براي مثال به شکل درام يا مستند) بايد به صورتی پخش
شوندکهامکانمنطقیبرايگمراهیمخاطبوجودنداشتهباشدتاباورکندکهدرحال
پخشکنندگان نبايدازروشهايیاستفاده
گوشکردنوياديدنيکخبرواقعیاست .
بهرهبرداري کنندويادرذهنمخاطبان
کنندتاازامکانانتقالپیامبهبینندهوياشنونده 
تأثیربگذارند،بدوناينکهآنهاازآنچه اتفاقافتادهاستآگاهياکامالآگاهباشند(.آفکام
 )2۳1۲
عکاسی خبريمابايدنشاندهنده واقعیت باشد.هر تالشی برايتغییراين واقعیت،
ساختگیاستومنجربهاقداماتانضباطیازجملهاخراجمیشود(.رويترز )2۳1۹
اگرازمنظرژورنالیسمواقعیتمجازيبهموضوعنگاهشود،نگرانیهايژورنالیسم
سهپايه درتولیداتويدئو۰۶۳
بصريدراينمدلجديدژورنالیسموجوددارد.اينکهآيا 
1. Staging
2. Dramatization
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درجهنشاندادهشوديانه؟آيابهژورنالیستبايدايناجازهرادادتادرصحنهبمانديانه؟
و يا اينکهازخبررسانخواسته شودتا براي دوربینکاريراانجام دهد.آيا نشان دادن
ژورنالیستوحضوراودرصحنه منجربهافزايشاعتبارمیشود؟ويااينکهباعث ازبین
رفتن حس «تعلیق ناباوري »1شده و توجه مخاطب به رويداد خبري را از بین میبرد؟
( )Arjoranta et al.2019:138هنوزپاسخروشنیدربارهاينکهحضوربصريژورنالیست
رادرصحنهبايدحذفکردياخیروجودندارد .

 ۲-0-0جلوگیري از آسیب
دررهنمودهايسردبیريبیبیسیبیانمیشودکهژورنالیستهازمانیکهبیانگراخباري
درموردمرگوياهرگونه رويداديکهمنجربهآسیبوصدمهاست،بايداثراتآنرا
درموردقربانیانوهمچنینمخاطبانلحاظکنند( :)Laws,2020: 79-81
صحنههايگرافیکیازاندوهوناراحتیبعیداستمنجربهآزارواذيت قربانیانو
بستگانآنهاشودکهموافقتخودرابرايضبطکردنتصاويراعالمکردهاند،ولیممکن
استباعثخشموناراحتیبخشیازمخاطبانشودواستفادهازتصاويرخشندراخبارو
مستنداتبهقضاوتهايدرستنیازداردتاانتظاراتمخاطبانراازمطالبیکهمیخواهند
ببیننددرنظرداشتهباشد(.بیبیسی )2۳1۹
برخی از سؤاالت اخالقی که در رهنمودهاي اخالقی راديو عمومی ملی
انشدهمیتواندموردتوجهژورنالیستهايفعال
االتمتحده2درمورداحترامبهمخاطبانبی 
اي 
درواقعیتمجازيقرارگیرد :
 نمیتوانیمبیعاطفهباشیم.اينويدئوممکناستمرگکسیرانشاندهد.مابهاحترامآنشخصوخانوادهاو،آنچهراکهبايدنشاندادهياشنیدهشود،بادقتدرنظر
می گیريم.قانونکلیماايناستکهويدئوياصدايیازلحظهمرگکسیرانشانندهیم.
تبادلنظر،استثنائاتیوجودخواهدداشت .
تنهاپسازبحثو 
1. A suspension of disbelief
2. US National Public Radio

چالشهاياخالقیپديدارشدهدرژورنالیسمواقعیتمجازي؛محمديوهمکاران|60


 ما همچنین به مخاطبان خود احترام میگذاريم .آنها خواستار حقیقت هستند.ولیبرايخیلیازمخاطبان،خواندنياشنیدنتوضیحاتبیشازاندازهتحملآنهاخواهد
شازحد برايدنبالکردن
بود.ديدنياشنیدنرويدادهايآزاردهندهمیتواندآنهارابی 
ادامهروايتمتزلزلکند.
 اگربناشدکهويدئوهايیبامحتوايبالقوهآزاردهندهقابلیتانتشاردارند،هرگزبهطور خودکار شروع نمیشوند .اين محتوا بايد شامل يک
زمان بارگیري صفحه وب  
کلیک برايشروع باشد.آنهاهمچنینبايدحاوي يکمتن هشداردهندهکهدرويدئو
قرارگرفتهباشدويااينکهاينمتندرستبااليويدئوقرارگیرد)NPR 2019(.
()Marconi & Nakagawa,2017هنگامبحثدربارهارائهوقايعجنگیياشرايط
نصورت که«القاياسترسپساز
ناراحتکننده درواقعیتمجازيهشدارمیدهند،بدي 
سانحهچیزينیستکهيکاتاقخبربخواهدمسئولیتآنرابپذيرد».
ناراحتکننده،دررهنمودهاياخالقیبسیاريازسازمانهاي

موضوعمشاهدهوقايع
خبريپوشش دادهشدهاست .آنچهپوشش دادهنشدهاست ،توانايی ژورنالیسم واقعیت
نهتنها اينامکانرادراختیارکاربرقرار
مجازياست،بدينمعنیکهاينمدلژورنالیسم ،
میدهدتاشاهدرويدادباشد،بلکهمهمترازهمهامکانیبرايکنشياتأثیرپذيريبدنیاز
تجربهرابراياوفراهممیسازد.ژورنالیسمواقعیتمجازيمیخواهد«مارابهآنجا»ببردو
اينممکناستسفريخطرناکباشد.چگونهمخاطبانمیتوانندقبلازورودبهمحیطی
نباره
يشده کهامکاناحساسدردوناراحتیرابههمراهداردآمادهشوند؟دراي 
شبیهساز 
ماداريومیتزينگربیانمیکنند«شکنجهدريکمحیطمجازي،همچنانشکنجهاست.
واقعیتاينکهکسیکهدرمحیطمجازيدچاررنجشمیشود،منجربهکاهشخودِرنج
نمیشود»( .)Madary and Metzinger,2016
همانطور کهبیانشد،کدهاياخالقیفعلیشاملاستانداردهايتولیدتصويروفیلم

وهمچنینويرايشديجیتالاست.اينکدهاياخالقیتأکید میکنندکهژورنالیستهاي
حرفه ايبايدازيکپارچگیگرافیکیتصويرمحافظتکردهوهنگامانتشارمحتواصادقانه
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حرفهاي هنوز راهنماي
نوجود ،کدهاي رسانههاي اصلی يا انجمنهاي  
عمل کنند .بااي 
خاصیبرايروايتهايغیرداستانی ۰۶۳درجهوتجربیاتواقعیتمجازيندارند،اگرچه
برخیازاستانداردهايمربوطبهبازسازيمیتواندبرايهردواعمالشود.بهدلیلاينکه
چالش هاياخالقیزياديبههنگامتولیدومصرفژورنالیسمواقعیتمجازيوجوددارد
اتفاقنظريدربارهاين
وتاکنوناينمسئلهبهطورجامعموردبررسیقرارنگرفتهوازطرفی 
مهمترين چالشهاي اخالقی
چالشها وجود ندارد ،اين پژوهش به دنبال شناسايی  
ژورنالیسمواقعیتمجازياست.دربخشبعديروشپژوهشبیانخواهدشد .

 -0روش پژوهش
 اين پژوهش با روش مطالعات اسنادي و انجام مصاحبه عمیق با متخصصین حوزه
انجامگرفته است .در بخش مصاحبه که يکی از جامعترين
ژورنالیسم واقعیت مجازي  
روش هايتحقیقکیفیاستباافرادمتخصصدرحوزهژورنالیسمواقعیتمجازيپرسش
و پاسخ انجام گرفت .پژوهشگر از میان گزينههاي موجود براي انجام مصاحبه به دنبال
برقراريتماسبامتخصصینیبودکهشاملحداقليکیازويژگیهايزيرباشند .
 .1تألیفکتابدرانتشاراتمعتبربینالمللیدرحوزهژورنالیسمواقعیتمجازي.
 .2انتشارمقالهدرنشرياتمعتبرمثل:اشپرينگر،1راتلج2والسوير.۰
 .۰تدريسژورنالیسمواقعیتمجازيدردانشگاههايمعتبر.
بهصورتواقعیتمجازيساختهاند.
 .4ژورنالیستهايیکهقطعههايخبري 
گیريدراينتحقیق،نمونهگیري هدفمنداست.درمجموع مصاحبهبا2۳


روشنمونه
کارشناس حوزه ژورنالیسم واقعیت مجازي انجام گرفت .مصاحبهشوندگان شامل
کشورهايايالتمتحده( ۶نفر)،اسپانیا( 2نفر)،انگلستان( 1نفر)،ولز( 1نفر)،استرالیا(2
نفر)،اتريش( 2نفر)،آلمان( 1نفر)،نروژ( 2نفر)،برزيل( 1نفر)،فنالند( 2نفر)بودند.
مصاحبه در يک نوبت و از طريق اسکايپ انجام شد .حداقل زمان مصاحبه  4۳دقیقه و
1. Springer
2. Routledge
3. Elsevier
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حداکثرآن۶5دقیقهبود .
پسازآنکهدادههايمربوط
پیوست()1مشخصاتمصاحبهشوندگانرانشانمیدهد .
بهسؤاالت پژوهشازطريقمصاحبهعمیقضبطوپیادهسازيشد،پژوهشگر ازتکنیک
مقايسه دائمی 1براي تجزيهوتحلیل دادهها استفاده کرد تا بتواند ضمن دستهبندي دادهها،
تبیینی مناسب براي پرسش تحقیق ارائه دهد و آن را تبیین کند .تکنیک مقايسه دائمی
توسطگالزر واشتراوسارائه شد وبهنظر آنها اينتکنیک در ايجادنظريهايکه بر
دادههااستواراستمهموکاربردياست(.)Tesch, 1990: 96بامقايسه،پژوهشگرقادر
دستهبندي،
بهوسیله  
خواهد بود تا کاري را که براي توسعه نظريه استقرايی الزم است  
آنها بايکديگرانجامدهد.درتکنیک
فشده وارتباط 
کدگذاري،دستهبنديهايتعري 
مقايسهدائمیتوصیف درآغازپژوهشبامقايسهدرونمصاحبهانجاممیگیرد.درفرآيند
کدگذاري،هربخشیازمصاحبهبرايتعیینآنچهدقیقاًگفتهشده وبرايبرچسبگذاري
هرقسمتباکدمناسب،مطالعهمیشود.اگردرطولمصاحبهارجاعبهيکدستهبیشاز
يکبار رخ دهد ،بخشهاي مربوط به اين دسته مقايسه میشود تا دريافته شود که آيا
اطالعاتجديديدرموردايندستهدادهشدهاستياهماناطالعاتتکرارشدهاست.
بخشها موردمقايسهبیشترقرارمیگیرندتادريافتهشودکهچهمواردمشترکی
سپساين 
تفاوتهايیدارند،درچهزمینهايمصاحبهشوندهاظهاراترابیانکردهوکدام

دارند،چه
ابعاد يا جنبههاي غیرمستقلی برجسته شده است .تجزيهوتحلیل اولیه تعدادي نتیجه تولید
میکنند.اولیننتیجهخالصههرمصاحبهاست.مورددوملیستیازکدهايموقتاستکه

آغاز فرآيند مفهومسازي است .نتیجه سوم تقطیر مصاحبه به لیستی از کدهاي موقت يا
مشخصات مفهومی است؛ که درنهايت دادهها در يک ساختار نظري مطرح میشوند تا
امکان ارائه گزارش و تبیین موضوع پژوهش انجام گیرد ( .)Boeije, 2002:391به بیان
خالصهتکنیکمقايسهدائمیشاملچهارمرحلهزيراست :
 .1مقايسهوقراردادنوقايعدردستههايمعین
 .2تدقیقوپااليشدستهها
4. Constant Comparative Technique
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 .3جستجوبراييافتنانواعروابطومضمونهايمشترکمیاندستهها
 .4سادهکردنوترکیبدادههادريکساختارنظريمنسجم
درمرحلهاولپسازآنکهدادههابرايتحلیلآمادهشد،پژوهشگرهرواحدتحلیلرا
دردستههايموقتیکهدرنظرداردقرارمیدهد .دراينمرحلهپژوهشگرشروعبهتنظیم
دستههايامقولههامیکند.درمرحلهدومپژوهشگرقواعدياگزارههايیراکهتالشیبراي
فکنندههرمقولهمحسوبمیشودرايادداشتمیکند.مرحله
توصیفمعنايضمنیتعري 
سومنیازمندجستجوبراييافتنروابطوالگوهايمشترکمیاندستههااست.پژوهشگردر
پی حلقههاي ارتباطی معنادار است .هدف از اين مرحله تدوين عبارتهايی است که
میتواندپديدهموردبررسیراتبیینوروشنکند.درمرحلهپايانیگزارشیکهپژوهشرا

خالصهوجمعبنديمیکندنوشتهمیشود.پژوهشگرمیکوشدتاتبیینکوتاهیراارائه
بهاندازه کافیجانکالمطرحتحقیقاتیرابرساند.هدفازاينمرحلهدستیابیبه
دهدکه 
فهممناسبیدربارهرويدادياستکهمطالعهشدهاست(ويمر،دومینیک-1۶۶:1۰۹۰،
 .)1۶۲

 -0یافتههاي پژوهش
دراولینمرحلهتکنیکمقايسهدائمی،پژوهشگرهرواحدتحلیلرادردستههايموقتی
(کدها)کهدرنظرداردقرارمی دهدوهربارکهيکواحدجديدمدنظرقرارگرفتبا
سايرواحدهايیکهقبالً درآندستهقرارداشتهاند،مقايسهمیشودتادرستیگنجاندنآن
دردستهمذکورمعلومگردد.سپسدادههاتجزيهوتحلیل شدهوعملمفهومسازيانجام
میگیردودادههايیکهازنظر  مفهومبهيکديگرشبیههستند،بانامهايمتناسببرچسب
زدهمیشود.براينمونهپژوهشگربابررسینقلوقولهايزيرکدهاي «سازمانهايخبري
محدودباقابلیتتولیدقطعههايواقعیتمجازي»«،سختیساختمحتوايباکیفیت»«،نیاز
بهافرادمتخصص» استخراجکردهو بابررسیمطالبديگرمجموعاينکدهارابامفهوم
برچسبگذاريکردهاست .

«محدوديتساختقطعهخبري»
« ...همونطورکهمیدونیدامروزهبنگاههايخبريبسیارکمی(فکرکنمدو
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يا سه تا) قادرند تا به تنهايی يک قطعه خبري که کامالً ويژگیهاي واقعیت
مجازيوتعاملکاربردرمحیطسهبعديراداشتهباشدتولیدکنند »...
«ساخترويدادخبريباکیفیتباالکهمخاطبراغوطهورکند،بهافراد
متخصصدرمراحلتولیدوپساتولیددارد »..

نقلقولهاي ديگر کدهاي «شراکت با سازمانهاي تکنولوژيکی» و
همچنین با بررسی  
انتخابشده ومجموعايندوکدبامفهوم

«همکاريبااستوديوهايتفريحوسرگرمی»
اعمالنظرسازمانهايغیرخبري»برچسبزنیشد .

«
«درحالحاضراينبنگاههايخبريباکمپانیهايفناوريهمکاريمی-
کنندوهمچنینازکمکهايپساتولیداستوديوهايمتخصصهماستفادهمی-
کنند ».
شکلگرفته و سازمانهاي
« ..اين تکنولوژي اساساً براي حوزه سرگرمی  
خبريکهمیخواهندقطعههايخبريواقعیتمجازيبسازند،ناگزيرندتابااين
سازمانهاهمکاريياشراکتکنند ».
«اگرسازمان هايخبريبخواهنددررقابتديدهشدنوجذبمخاطببه
هر طريقی از قطعههاي واقعیت مجازي با کیفیت استفاده کنند ،طولی نخواهد
کشیدکهسازمانهايغیرخبريبهآنهابگويندچهرويدادهايیرابهتراستکه
پوششدهند ».

درمرحلهبعديتکنیکمقايسهدائمی پژوهشگربهدنبالتدقیقوپااليشمفاهیمخواهد
دستآمده کهبهنظرپژوهشگربهيکموضوعويامفهوم
بود؛يعنیآندستهازمفاهیمبه 
مشترک اشاره داشتهاند تحت عنوانی انتزاعیتر به نام مقوله قرار میگیرند .براي نمونه
اعمالنظر سازمانهايغیر
پژوهشگربابررسیمفاهیم«محدوديتساختقطعهخبري»و« 
خبري»آنهارادرمقوله«تهديداستقاللسازمانهايخبري»قرارداد..درمجموع()۶۰
کد)22(،مفهومو()۹مقولهدراينپژوهششناسايیواستخراجشد.پیوست()2جدول
کدها،مفاهیمومقولههارانمايشمیدهد.درادامهچالشهاياخالقیژورنالیسمواقعیت
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مجازيتبیینودستهبنديمیشود .
مهمترين چالشهاي اخالقی
پس از مطالعه دقیق مصاحبهها و تجزيهوتحلیل آن  
ژورنالیسمواقعیتمجازيبهدودسته کلیتقسیمشدند :
 .1چالشهاياخالقیازمنظرتولیدکنندگانژورنالیسمواقعیتمجازي.
 .2چالشهاياخالقیازمنظرتأثیراتجانبیبرمخاطب.

 0-1چالشهاي اخالقي تولیدکنندگان
دردستهاولکهمتعلقبهتولیدکنندگانژورنالیسمواقعیتمجازياست،بنگاههايخبري
وژورنالیستهاقراردارند.مهمترين چالشهاياخالقیازمنظرتولیدکنندگانژورنالیسم
بهقرارزيراست :
واقعیتمجازي 

 0-1-1تغییر در رویه بنگاههاي خبري
فلسفه وجودي بنگاههاي خبري عمومی ،خدمت به تمام افراد جامعه است .تا جايی که
مهمترين اصطالحژورنالیسمقلمدادمیشود.کاربرانبرايغوطهوريباال
عبارت«عموم» 
گرانقیمتی نیازمندهستند؛
واحساسحضوردررويدادهايخبريبهابزارهاوسیستمهاي 
بنابراينيکیازسؤاالت مهمیکهبنگاههايخبريمیبايستپاسخگوباشندايناستکه
چراآنهابايدرويابزارروايتیمثلواقعیتمجازيسرمايهگذاريکنندکهتنهااقلیتیاز
مخاطبانبهآندسترسیدارند؟ 

 0-1-۲تغییر در شیوه ژورنالیستي
در شکل سنتی ژورنالیسم ،ژورنالیستها اخبار را بستهبندي میکردند و مخاطب همراه
ژورنالیست داستان خبري را پیگیري میکرد .درحالیکه ژورنالیست واقعیت مجازي
امکانیرابرايمخاطبفراهممیکندکهخوداوداستانرااززوايايیکهارادهمیکندوبا
سرعتموردنظر خود،دنبالکند؛بنابراينبايدمشخصشودتا چهمیزانارادهوآزادي
عملبايدبهمخاطبدادهشود؟آياژورنالیستدرموردخطداستانبايدتصمیمبگیردويا
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اينکهکاربرخودشباسرعتموردنظرخودبهدنبالکسباطالعاتباشدوعاليقخودرا
درداستاندنبالکند؟براينمونهدانکنهوپر1سردبیرپلتفرمهايديجیتاليورونیوزتصور
سازمانخودرابرايروايترويدادبهشکلواقعیتمجازياعطايقدرتبهمخاطبانبیان
میکند.اجازهدادنبهمخاطببرايآنکهخودتصمیمبگیردچگونهروايترادنبالکندو
آنها گفتهشودبايدبهچهچیزينگاهکنندواينکهبهچهچیزيفکرکنند .
نهاينکهبه 

 0-1-0تهدید استقالل سازمانهاي خبري
ازآنجايیکه تعداد اندکی از سازمانهاي خبري در حال حاضر قادر به ساخت محتواي
آنها براي تولید روايتهاي خود با
باکیفیت باال 2واقعیت مجازي هستند ،بسیاري از  
شرکتهاي بزرگ تکنولوژيکی مثل گوگل ،آمازون ،اپل و ماکروسافت همکاري
میکنند که میتواند استقالل سازمانهاي خبري را با مشکل مواجه کند .برخی از

مصاحبهشوندگان همانندمیکائیلبوگجا ۰استاددانشگاهآيوااستیت 4نظريبدبینانهترارائه

دادندتاآنجاکهمعتقدندبهزودي شرکتهايبزرگتکنولوژيکی،سازمانهايخبريرا
ترغیبخواهندکردتاتنهاخبرهايیراروايتکنندکهمناسبژورنالیسمواقعیتمجازي
باشدوازپخشديگرخبرهاخودداريکنند .

 0-1-0فقدان گرامر مشخص و موردتوافق براي تولیدکنندگان ژورنالیسم
واقعیت مجازي
مهمترين چالش ژورنالیسم واقعیت مجازي نبود يک گرامر مشخص و مجموعهاي از

قوانیناستاندارداستتاتولیدکنندگانقطعاتواقعیتمجازيباارجاعبهآنبدانندکهچه
فراينديرادرموردمحتوايحساس،مشارکتمخاطبان،مراقبتازکاربران،شفافیتو
تمايزمیانواقعیتوتخیل 5اتخاذکنند.اينموضوعکهدرروايتخبربهشکلواقعیت
1. Duncan Hooper
2. High-end
3. Michael Bugeja
4. Iowa State University
5. Fact vs Fiction
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مجازيمیتوانهرشبیهسازيراانجامدادنبايدبدينمعنیباشدکهبايدآنشبیهسازي
انجامگیرد؛بنابراينمجموعهايازقوانینبرايتولیدکنندگان بايددرنظرگرفتهشود.در
مصاحبهشوندگان میبايست در هنجارهاي اخالقی ژورنالیسم

ادامه قوانینی که ازنظر 
واقعیتمجازيلحاظشود،آوردهخواهدشد.

 0-1-0-1شفافیت:
براي آگاه ساختن مخاطب و شفافیت در مورد رويدادها میتوان از ابتدا توضیحاتی در
موردخودرويدادوچگونگیساختآنارائهدادويااينکهسازمانخبريمجموعهاياز
کدهاياخالقیرابرايتولیدقطعاتواقعیتمجازيتهیهکندتامخاطببارجوعبهآنها
ازروندتولیدومسائلاخالقیآگاهباشد .
درژورنالیسمواقعیتمجازيتولیدکنندهبايددرسهمرحلهپیشتولید،هنگامتولیدو
پسازتولیدشفافیتراموردنظرقراردهد .
درمرحلهپیشازتولید،تولیدکننده(ژورنالیست)بايددرمورداينکهچگونهمطالب1
يشده پاسخگو باشد .بهعالوه بايد به اين سؤاالت که چه
جمعآور 
براي داستان خبري  
کسیياکسانیمسئولمحتوايخبريهستندوچهسازمانياافراديسرمايهگذارپروژه
بهطور روشن پاسخ داده شود .در مرحله تولید ،ژورنالیست بايد
واقعیت مجازي بودهاند  
بهطورشفافپاسخدهدکهتصاوير۰۶۳درجهبهچهصورتیتهیهشدهاست.آيادوربینرا

در صحنه قرار داده و خود او حضور نداشته؟ آيا ژورنالیست بعد از قرار دادن دوربین
همچناندرصحنهبودهاست؟آياازافرادحاضردرصحنهخواستهتاکاريراانجامدهند؟
درمرحلهپساتولید،بهايندلیلکهتعدادزياديدوربیندرحالضبطزوايايمختلف
هستند بايد بیان شود که آيا تصاوير نهايی به داليل زيبايیشناختی ،خشونت و يا حريم
خصوصیحذفشدهاندياخیر؟پاسخدقیقبهاينسؤاالتمیتواندباعثافزايششفافیت
درژورنالیسمواقعیتمجازيشود .
یکه قرار است تصاوير  2بعدي به تصاوير  ۰بعدي تبديل شوند ،وضعیت
هنگام 
1. Material
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پیچیدهخواهدشد.ازآنجايیکه واقعیتمجازياينامکانرابهمخاطبمیدهدتابهتمام
زوايادسترسیداشتهباشدوتصاويردوبعدياينامکانرافراهمنمیکنند،تولیدکنندگان
براي غلبه براين مسئله انتخابهاي متفاوتی دارند ازجمله فرض کنند در پس زمینه و
بهصورت
اطرافاشیابهچهشکلیهستندوآنهارابازسازيکنند؛و يااينکهبخشیرا 
فازي بازسازي کنند که نشانگر عدم قطعیت باشد .تصاوير فازي که توضیحی دقیق در
نشاندهندهکیفیتپايینقطعهواقعیتمجازيبرايمخاطب
موردآنهاوجودنداشتهباشد ،
خواهدبودبنابراينمی توانباافزودنتوضیحیمبنیبراينکهبرخیازعناصربهايندلیل
که صحت آنها تأيید نشده است ،تعمداً شفاف نیست مخاطب را مطلع ساخت.
درهرصورت بايدبرايبازسازيرويدادهاتوضیحمناسبیبهمخاطبدادهشود.يکنوع
آشکارسازيديگرمیتواندشاملتوضیحاتی درباره ديالوگ ،حاالت چهره وزبان بدن
برايبازسازيرويدادباشد.توضیحدرمورداينکهآيااينشبیهسازيازيکعکسمنتج
شدهيايکفايلصوتی؟ازشاهدانعینی؟گزارشپلیس؟ياارزيابیخودتولیدکنندهاز
اينکهرويدادهااحتماالً بهچهشکلیرخدادهاند.درمجموع توضیحدقیقروندشبیهسازي
برايمخاطبمنجربهافزايششفافیتدرژورنالیسمواقعیتمجازيخواهدشد.

 0-1-0-۲صداقت:1
جانبدارانه وتحريکاحساساتمخاطباجتناب

بايدازتمامیاطالعاتگمراهکننده ،
شود و ژورنالیستها بايد زمینهاي را براي تجارب ايجادشده در داستان واقعیت مجازي
ارائهدهند.هرچند اينمسئلهجديديدرژورنالیسمنیستولیبهعلتتأثیرگذاري بیشتر
ژورنالیسم واقعیت مجازي بر مخاطب در قیاس با ژورنالیسم سنتی بايد در مورد راستی
همانگونه کهدررسانههايسنتی،باتغییرتن
محتوادقتبیشترياعمالشود.براينمونه 
صدا ،زبان بدن و غیره میتوان برخالف بیطرفی عمل کرد ،امکان ايجاد حساسیت بر
مخاطبباتوجهبهغوطهورياودرتصاوير۰بعديووجودآواتارمیتواندبیشترباشد.از
طرفديگرموسیقیکهدربسیاريازقطعاتواقعیتمجازيشنیدهمیشود،میتواندبه
1. Truthfulness
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ککننده احساساتمخاطبانمورداستفاده قرارگیرد.درنتیجه سازندگان
يکعاملتحري 
قطعاتواقعیتمجازيبايدبهطور مشخصوواضحبهمخاطبانخوداعالمکنندکههدف
اصلیژورنالیسمآنهاچیست .

 4-1-4-3ساخت محتوایي هوشمندانه
تجارب واقعیت مجازي اين امکان را دارند تا بسیار قدرتمند باشند .مشارکتکنندگان
چیزي را تجربه میکنند که بسیار واقعی به نظر میرسد؛ بنابراين براي تولید محتوا بايد
دقت زيادي کرد و محتوايی هوشمندانه و ماهرانه ساخت .براي نمونه وقتی قرار است
خبري در مورد آزارجنسی در محل کار با واقعیت مجازي اجرا شود بايد آگاه بود که
لزومی ندارد مخاطب اين تروما را دوباره تجربه کند؛ بنابراين متن و محتوا بايد بسیار
قابلمالحظه خواهدبود
هوشمندانهومعتدلباشد.پسبهدلیلاينکهتأثیر چنینتجربیاتی 
بهطور کاملدر
نگونه  محتوابايداثراتجانبیاحتمالیمحتوارادرمخاطبان 
سازندگاناي 
نظر بگیرند .از طرف ديگر بايد به خاطر داشته باشیم که واقعیت 1همواره سیال و مبهم
است .ولی تجربه واقعیت مجازي ازآنجايیکه «احساس بودن» را براي مخاطب تداعی
میکندتأثیري قدرتمندازواقعیت2رابراياومیسازد؛بنابراينخالقانژورنالیسمواقعیت

جانبدارانهياتقريباً

مجازيبايدنسبتبهاستفادهازابزارغوطهوريبرايارائهروايتهاي
همهچیز را برايمخاطبباورپذيرو
يیکه اينابزارمیتواند 
واقعیمراقبتکنند.ازآنجا 
واقعی نشان دهد در صورت عدم مراقبت از ارائه روايتهاي حقیقی و واقعی مخاطبان
درگیر محتواي کامالً جعلی ۰میشوند که مشکلی جدي براي توسعه ژورنالیسم واقعیت
مجازيخواهدبود .

 0-1-0-0مراقبت از کودکان
دروهلهاولتوصیهسنیبرايمحتوايحساسوآزاردهندهبايدفراهمشود.دروهلهبعدي
1. Truth
2. Realness
3. Deep-fake
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بايد بررسی شود چه محدوديت سنی مناسبی براي تجارب مختلف ژورنالیسم واقعیت
مجازيوجوددارد؟درحالتکلینمايشگرهايسربند1برايکودکانتوصیهنمیشود.

 0-1-0-1جمعآوري مسئوالنه دادهها:
بهصورت واقعیت مجازي تجربه کند،
وقتی از کاربر خواسته میشود تا يک رويداد را  
میتواناطالعاتجامعوظريفیراازواکنشها،عاليقورفتارويدريافتکرد؛بنابراين

در وهله اول ،جمعآوري دادههاي کاربر بايد با اجازه او انجام شود و سپس هنگام
جمعآوري دادههاي کاربر ،به حريم خصوصی وي احترام گذاشته شود؛ و درنهايت

سازمانهايخبريبايداطمینانحاصلکنندکهتماممشخصاتفرديکاربرانوگمنامی
آنهاحفظومراقبتمیشود .


 0-1-0-7هدف تولید ژورنالیسم واقعیت مجازي
دراينبخشتولیدکنندگانقطعههايخبريواقعیتمجازيبايدبهمخاطببگويند،قطعه
واقعیتمجازيساختهشدهتاچهمیزانیعینیوواقعیاست؟چهمرزيمیانرويدادهاي
واقعیوکارهنريتهیهکنندهوجوددارد؟آياژورنالیسمواقعیتمجازيخودرويدادرا
روايتخواهدکرديااينکهبرداشتیهنريازرويدادوياچیزيمشابهرمانهايتاريخی
کهبرپايهداستانهايواقعیاست.باگذشت زمان،شبیهسازهايواقعیتمجازيبیشترو
بیشتر به رويدادهاي واقعی نزديک خواهد شد ،بنابراين تمیز میان واقعیت و تخیل بايد
بهطور کاملبرايمخاطبمشخصشود.نکتهاساسیدراينبخشايناستکهمخاطبان

بايدکامالً آگاهباشندکهتولیدکنندگانواقعیتمجازي انتظاردارندتاقطعهآنهابهچه
شکلیدرکشود(روايتیواقعیازرويدادويابرداشتیشخصیازواقعیت) .
پسازبررسیچالشهاياخالقیازمنظرتولیدکنندگانژورنالیسمواقعیتمجازي،
دستهدومچالشهاياخالقیکهمرتبطباتأثیرات جانبیبرمخاطباناستبررسیخواهد
شد .
1. Head mounted displays
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 0-۲چالشهاي اخالقي از منظر مخاطبان
 0-۲-1برداشت کامالً شخصي ژورنالیسم واقعیت مجازي
مهمترين چالشهاي اخالقی موجود در ژورنالیسم واقعیت مجازي پديدار شدن
يکی از  
«موقعیت سوژه» 1براي مخاطب است .همواره بحث کالسیکی در مورد تمايز عینیت و
همانطور کهبیانمیشودژورنالیسمسنتیبرپايهعینیتاست
ذهنیتوجودداشتهاست .
بهجاي تکیهبرواقعیتهايعینیکامالً منطبقبرتجاربو
ولیژورنالیسمواقعیتمجازي 
قابلتوجهی
ديدگاه فردي شخص است؛ بنابراين از اين رسانه میتوان براي ارائه میزان  
سوگیرينسبتبهموضوعاتمختلفوهمچنیننظراتشخصیاستفادهکرد .

 0-۲-۲خطر از بین رفتن واقعگرایي (همچنین واقعگرایي حاد)۲
اولشخص رويداد و بازسازي رويدادها با ابزار پیشرفته (استفاده از
با توجه به تجربه  
نرمافزار(يونیتی)۰وهدستهايآکیولوس)تجربهرويدادبسیارشبیهرويدادواقعیاستو

بهصورتپیوستهتارومبهمشودوتاجايیاين
مرزمیاندنیايواقعیودنیاتخیلیمیتواند 
بهصورت
موضوعادامهمی يابدکهکاربرانتوانايیالزمرابرايافتراقواقعیتوخیالرا 
کاملنداشتهباشند.

 0-۲-0مشکل از دست دادن جهت اصلي روایت
ژورنالیسمواقعیتمجازيبهدنبالآناستتاخودکاربررويدادراتجربهودنبالکند.
بدينشکلکهانگاردرموقعرخدادرويدادمخاطبدرصحنهحاضراست.برايرسیدن
بهاينهدفوغوطهوريبیشترمخاطب،بسیاريازتولیدکنندگانمحتوادراينبستربه
بهطورکلی هر
دنبالحذفومخفیسازيعواملتولید،سهپايهدوربینوژورنالیستهاو 
عاملديگريکهمیتواندمنجربهحواسپرتیمخاطبشودهستند.دراينصورتممکن
استمخاطبجهتاصلیداستانراازدستبدهدونتواندبخشهايمهمخبريرازير
1. Subject position
2. Hyper reality
.۰نرمافزارياستبرايساختبازيهايويديويیسهبعدي،پروژههايمعماريوانیمیشنهايبالدرنگ.
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نظرداشتهباشد؛ بنابراينبرايجلوگیريازاينمشکلبهتراستراهنمايیازجنسمتن،
مهمترين ارزشهايخبري
صداوياحتیژورنالیستبرايمخاطبموجودباشدتابتواند 
رويدادرادريافتکند .

 0-۲-0ناآگاهي در مورد چگونگي تأثیر محتوا بر مخاطب.
چالشهاي  اخالقیدرژورنالیسمواقعیتمجازي،عدمآگاهینسبتبه

مهمترين 
يکیاز 
تجربهشده بر مخاطب است .برخی شواهد وجود دارد که ادعا میکند،
تأثیر محتواي  
بهکارگیري بدن است،
مشارکت بیشتر کاربر در تجربههاي واقعیت مجازي که همراه با  
باعثمیشودکهتجربهمجازيرويدادخبريبهطوراساسیمتفاوتازاخبارسنتیباشد.
درحالحاضراطالعاتکافیدرموردچگونگیتأثیر تجربهبدنمندبرمخاطبحینو
شها و تحقیقات زيادي بايد صورت گیرد تا
پس از تجربه ،وجود ندارد؛ بنابراين آزماي 
چگونگیتأثیرمحتوابرمخاطب،واکنشهايعاطفی،حافظهوتصمیمگیريمشخصشود 

 0-۲-1جعل عمیق

1

دستکاريتصاوير
يکیازقابلیتهايجعلعمیقاستفادهازآنبراياخبارجعلیاست.با 
واستفادهازهوشمصنوعیمی توانرويداديراجعلعمیقکرد.جعلعمیقبااستفادهاز
بهسختی
واقعیت مجازي بسیار نزديک به واقعیت است و با پیشرفت تکنولوژي کاربران  
می توانندتمايزيمیانحقیقتوجعلقائلشوند،همچنینراستیآزمايیصحتواعتبار
برايرويدادهايشبیهسازيشدهبسیارپیچیدهترخواهدشد .
بهطور خالصه چالشهاي اخالقی ژورنالیسم واقعیت مجازي را نشان
نمودار   1-4
میدهد .

1. Deepfake
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نمودار  1-0چالشهاي ژورنالیسم واقعیت مجازي

نتیجهگیري
تنها يک دهه پس از اولین مقاله نانی دوالپنا درباره ژورنالیسم واقعیت مجازي ،تعداد
زياديازسازمانهايخبري،رسانهواقعیتمجازي را برايروايتداستان خود انتخاب
انجامگرفتهاست.
کردهاندومطالعاتپژوهشیفراوانیپیراموناينسبکجديدژورنالیسم 
با پديدار شدن ژورنالیسم واقعیت مجازي در قرن حاضر ،سؤاالت زيادي پیرامون نقش
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بهکارگیري قوانیناخالقیبراياينسبکژورنالیسموجوددارد،قوانینی
ژورنالیستهاو 
کهبعضاً درتعارضبااستانداردهاياخالقیژورنالیسممرسومهستند.اينمقالهبااستفاده
ازروشمصاحبهعمیقوفنمقايسهدائمی،مهمترينچالشهاياخالقیژورنالیسمواقعیت
مجازيراموردبررسیقراردادهاست.نتايجنشانمیدهدتولیدکنندگانژورنالیسمواقعیت
مجازيابتدابايدپاسخی روشندربارهتغییراتبنیادينرويهسازمانهايخبريواصول
ژورنالیستی داشته باشند و از طرفی به دنبال حفظ استقالل خود باشند .در ادامه بايد
مجموعهايازقوانینرابرايدستیابیبه:شفافیت،صداقت،ساختمحتوايهوشمندانه،
بهکارگیرند.در
مراقبتازکودکان،جمعآوريمسئوالنهدادههاوهدفژورنالیسمخود 
مرحلهشفافیتچگونگیجمعآورياطالعات،مسئوالنمحتوايخبريوسرمايهگذاران
مشخصشده وتوضیحیدقیقازروندشبیهسازيدادهشود.درمرحلهصداقت

پروژهبايد
بهدلیلتأثیرگذاريبیشترژورنالیسمواقعیتمجازيبرمخاطبدرقیاسباژورنالیسمسنتی
بايدحساسیتبیشتريدربارهدرستیمحتواوتحريکاحساساتمخاطبداشتهباشند.در
ژورنالیسمواقعیتمجازيمشارکتکنندگانچیزيراتجربهمیکنندکهبسیارواقعیبه
نظرمیرسدبنابراينبرايتولیدمحتوابايددقتزياديکردومحتوايیهوشمندانهساخت
تا باعث آسیب کاربر نشود .بايد از کودکان مراقبت کرد و توصیه سنی مناسب براي
جمعآوري
کاربراناعمالشودتابتوانازآنهادربرابرمحتوايآزاردهندهمراقبتکرد .
دادههابههنگامتجربهواقعیتمجازيبايدمسئوالنهباشدوضمانتحفظحريمشخصیرا
بهکاربربدهد.درنهايتهدفژورنالیسمواقعیتمجازيبايدبرايمخاطبمشخصباشد
بدينمعنیکهقطعهتولیدشدهآياروايتخودرويداداستياتنهابرداشتیاستدراماتیک
ازرويداد .
چالشهاياخالقیازمنظرتأثیر برمخاطبانبهبرداشتشخصیرويداد،ازدست
دادن جهت اصلی رويداد ،ناآگاهی از چگونگی تأثیر محتوا بر مخاطب ،خطر
واقعگرايیوجعلعمیقتقسیممیشود .
فرا 
ژورنالیسمواقعیتمجازيکامالً سوژه-محورومبتنیبربرداشتوتجاربشخصی
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قابلتوجهی برايتحريف و ارائه سوگیريدر مواردمختلف
استکهمیتواند بهمیزان 
استفادهکرد؛ بنابراينتولیدکنندگانبايدپاسخدهندکهآياقراردادنمخاطبدرموقعیت
سوژهکاردرستیاست؟ازطرفیممکناستمخاطببخشاصلیجريانخبريرااز
تتر باشدبنابرايناستفادهازمتن،تصويروصدا
کماهمی 
دستبدهدوبهدنبالجزئیات 
برايکمکبهکاربربايدلحاظشود.بهدلیلواقعیبودنتجربهواقعیتمجازيکاربران
ممکناستتوانايیافتراقمیانواقعیتوخیالرانداشتهباشندودرطولزمانمرزمیان
ايندوتارومبهمشدهوخطرواقعگرايیحادراافزايشدهد.يکیازمهمترين چالش-
پسازآن
هاينبودشواهدالزمنسبتبهچگونگیتأثیرمحتوابرمخاطباندرحینتجربهو 
است؛و درنهايتبهدلیلامکاناتفنیژورنالیسمواقعیتمجازيوباورپذيريآن،تولید
مطرحشده در اين شیوه جديد

اخبار جعلی و جعل عمیق میتواند از ديگر چالشهاي 
روايتگريباشد .
پیشنهادمیشودسازمانهايخبريداخلیازژورنالیسمواقعیتمجازيبرايروايت
رويدادهاي خبري استفاده کنند و همچنین براي رشتههاي ژورنالیسم و علوم ارتباطات
دروسمرتبطبارسانههايواقعیتمجازيجزوواحدهاياصلیقرارگیردتانسلجديد
ژورنالیستهابااينمفاهیمآشنايیمناسبیداشتهباشند.درمطالعاتآتیچگونگیتأثیر
محتوابرمخاطببههنگامتجربهرويدادخبريموردبررسی قرارگیرد.باتوجهبهمطالب
انشده دراينمقالهژورنالیستهاوظايفونقشیجديددرژورنالیسمواقعیتمجازي
بی 
نسبت به ژورنالیسم مرسوم خواهند داشت ،بنابراين پیشنهاد میشود نقش ژورنالیستها
بهطورکاملبررسیوتبیینشود .
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پیوست  .۲مجموع مقوالت و مفاهیم پژوهش
چالشهای اخالقی ژورنالیسم واقعیت مجازی

سؤال:
ردیف

کد

مفهوم

1

محدوديتدسترسیبهمحتوايتولیدشده

حقدسترسیآزادبه

2

سرويسبهتمامافرادجامعه 

اطالعات

۰

تعارضبادستیابیبهمخاطبانبوه 

4

سختیامکاناستفادهعموم 

5

مخاطبخاص

۶

مرکزيتژورنالیست

حضورپررنگ

۲

سناريونويسیژورنالیست

ژورنالیستدرروايت

۲

روايتگريژورنالیست

رويداد

۹

عاملیتکاربر

1۳

قدرتبیشترکاربر 

11

تعاملکاربر 

12

سختیساختمحتوايباکیفیتباال 

1۰

نیازبهافرادمتخصص 

محدوديتساخت

سازمانهايخبريبراي

توانايیاندک

قطعهواقعیتمجازي 

14
15
1۶

سازمانهايتکنولوژيکی 

شراکتبا

اعمالنظرسازمانهاي


سازمانهايتفريحو

همکاريبا

غیرخبريبرايتولید

سرگرمی 

محتوا

1۲
1۲

توضیحدرموردرويداد 

1۹

چگونگیجمعآورياطالعات 

2۳

شرکتهايسرمايهگذار 

معرفی

21

معرفیمسئوالنمحتوايخبر 

22

گمراهکننده 

دوريازاطالعات

2۰

جانبدارانه 

اجتنابازاطالعات

24

اجتنابازتحريکاحساساتمخاطب 

2۶

حقعمومبردستیابیبه
اطالعات

تغییردرروايتگريژورنالیست

آزاديعملمخاطب

تولیدژورنالیسمواقعیتمجازي 

چگونگیساخترويدادخبري 

25

مخاطبمحدود

مقوله

سازمانهاي

تهديداستقالل
خبري

شفافیت
بهکارگیريگرامرو

دستورالعملمشخصبراي
تولیدقطعهواقعیتمجازي
صداقت

1

دستکاري تصاوير 

تأثیربااليمحتوايواقعیتمجازيبر

ساختمحتوايی

مخاطب 

هوشمندانه
1. Manipulation
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سؤال:
ردیف
2۲

کد
بررسیاثراتجانبیتجربهقطعهمجازي
برمخاطب 

2۲

توجهدقیقبهمحتوايتولیدشده 

2۹

اعتدالدرمحتوايحساسوآزاردهنده 

۰۳
۰1
۰2
۰۰

توصیهسنیبرايتجربهقطعهواقعیت
مجازي 
محدوديتسنیبرايتجربهقطعهواقعیت
هشداردربارهمحتوايآزاردهنده 
امکانگردآورياطالعاتجامعاز
کاربر 

۰4
۰5

تحلیلترسهايکاربر 

۰۶

مراقبتازحريمخصوصیکاربر 

۰۲

دادهها

هنري 
بررسیخودرويداديابرداشتیهنرياز

هدفتولیدقطعه

رويداد 

ژورنالیستی

۰۹
 4۳

رويداددراماتیزهشده 

41

تمايزمیانعینیتوذهنیت 

42

مرکزيتکاربر 

4۰

امکانسوگیريبیشتر 

45

جمعآوريمسئوالنه

مشخصشدنمرزمیانرويدادوکار

بیانرويدادواقعی 

44

مراقبتازکاربران

مجازي 

تحلیلعاليقکاربر 

۰۲

مفهوم

مقوله

برداشتشخصی
پديداريموقعیتسوژه1براي

درکقطعهمنطبقبرتجاربفردي
کاربر 
افزايشديدگاهشخصیکاربربههنگام

کاربر
تجاربشخصی 

تجربهرويداد 

4۶

ازمیانرفتنمرزمیانواقعیتوتخیل 

ازبینرفتن

 4۲

تمايلبهتداومحضوردرمحیط

واقعگرايی


فراواقعگرايی

2

1. Subject position for user
2. Hyper-reality
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سؤال:
ردیف

کد

مقوله

مفهوم

يشده 
شبیهساز 
4۲

کاهشتوانايیکاربربرايتمیزمیان
واقعیتوخیال 

4۹

نزديکیتجربهرويدادبهواقعیت 

5۳

کاوشخطداستانتوسطکاربر 

51
52

انتخابتجربهزوايايموردنظررويداد
خبريتوسطکاربر 
انتخابکاربربرايحرکتدرمسیرهاي

غوطهوري 

ارادهوعاملیت
کاربر

رويداد

مختلف 

5۰

ازدستدادنارزشهايخبري 


54

ازدسترفتنبخشاصلیخبر 

55

افزايشحسهمدلیکاربربارويداد 

5۶

تجربهتوسطبدنکاربر 

تأثیرگذاريبیشتردر

تأثیرتجربهرويدادواقعیتمجازيبر

مقايسهبارسانهسنتی

5۲

ازدستدادنهدفاصلی

گمراهیکاربر

رفتارکاربر 

ناآگاهیازتأثیرقطعهواقعیت
مجازيبرمخاطب

5۲

حالتتهوع 

اثراتجانبیبر

5۹

سرگیجه 

مخاطب

 ۶۳

روايتجعلی 

 ۶1

فريبرسانهاي 

 ۶2

دستکاريصداوتصاوير 


 ۶۰

ترکیبتصاوير 

اخبارجعلی
جعلعمیق
يادگیريعمیق 
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