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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 first-

person 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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 سمیشده در ژورنال داریپد یاخالق هایچالش

 یمجاز تیواقع

 

 

 .رانی. تهران ـ ایواحد تهران مرکز ،یرسانه دانشگاه آزاد اسالم تیریگروه مديمحمدديفر

 

 .رانی. تهران ـ ایواحد تهران مرکز ،یرسانه دانشگاه آزاد اسالم تیریگروه مد وحیدعقیلی

 

 .رانی. تهران ـ ایواحد تهران مرکز ،یرسانه دانشگاه آزاد اسالم تیریگروه مدانیرضائدیمج

  چکیده
 است. روايتگري عرصه در انقالبی شاهد امروز دکنندگانیتولدنیاي جهان سراسر در طوربهمحتوا

فناوريفزاينده از برايروايتاي واقعیتترکیبی و واقعیتافزوده واقعیتمجازي، همانند نوپديد هاي

میداستان استفاده خود هاي مجازي واقعیت ژورنالیسم جدعنوانبهکنند. تعامليکمفهوم قابلیت يد

شخصاولعنوانبه،تجربهرويدادباخبرمخاطب بههمراهدارد. ژورنالیسمحالنيبااوافزايشهمدلیرا

دانندکهمرزهايراهدفنهايیژورنالیسممیهايفراوانیروبرواست،برخیآنواقعیتمجازيباچالش

مغايرباآنرانيومنتقدعینیرويدادراتجربهکنندرتصوبهتوانندزمانومکانراازبینبردهوافرادمی

اين اصولژورنالیستیقلمدادکردهواعتقاددارندژورنالیسمبهعدالتبیشترنیازداردتاافزايشهمدلی.

بهره با ازمقاله استفاده با کارشناسانژورنالیسمواقعیتمجازيو عمیقبا گیريازروشکیفیمصاحبه

دهد.یقرارمیموردبررسهاياخالقیژورنالیسمواقعیتمجازيراچالشنيترمهمايسهدائمیتکنیکمق

چالش که است آن نشانگر پژوهش اخالقینتايج مخاطبان هاي و تولیدکنندگان منظر دو از بايد

اديندرژورنالیسمواقعیتمجازيبايدپاسخیروشنبهتغییراتبنیدکنندگانیتولیقرارگیرد.موردبررس

هايخبريواصولروايتگريدادهوبهدنبالحفظاستقاللخودباشندوازطرفیقوانینیرارويهبنگاه

 ازنیتأمجهت مراقبت هوشمندانه، محتوايی ساخت صداقت، جمعشفافیت، مسئوالنهکودکان، آوري
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همچنیندربخشمخاطبانبايدداده بهکارگیرند. وهدفژورنالیسم، هايبرداشتشخصیازچالشها

محتوابرمخاطبوریتأثگرايی،ازدستدادنجرياناصلیرويداد،چگونگیرويداد،ازمیانرفتنواقع

قرارگیرند.موردنظرجعلعمیق

 ،یتجرب هایرسانه سم،یاخالق ژورنال ،یروغوطه ،یمجاز تیواقع سمیژورنال :ها واژهکلید

.یمجاز تیواقع

  



 01|وهمکارانيمحمد؛يمجازتیواقعسمیشدهدرژورنالداريپدیاخالقهايچالش

 مقدمه  -1

پیشرفتبا به فناوريتوجه بنگاهاياخیر ارتباطی، هايخبريبهههاينويناطالعاتیو

داستان از روايتانحصاريخود انقالبیدردنبال شاهد دنیايامروز هايخبريهستند.

يااخبارازطريقسهمرحلهاساسیتوسعهدر1عرصهروايتگرياست.محتوايژورنالیسم

است. تحول  حال داستان روايت بر ژورنالیسم محتواي تاريخ، طول دارد.دیتأکدر

هايمتنیمحدودبودکهياهاياولیهرسانهبهشکلانبوهیبرقالبفرمهابرخالفجارچی

درهايسنگیدرزمانمصرباستانحکمیهیروگلیفیبررويلوحصورتبه شدويا

باPavlik, 2019:4شد)رگچاپمیهايمحدوددرزمانژوهانسگوتنبقالبکتاب .)

هايچاپیباتیراژباالوارتباطاتجمعیدرقرننوزدهم،روايتگريمبتنیبرظهورروزنامه

ايگستردهطوربهوارائهاخبارشکلغالبیازارتباطاتجمعیادامهپیداکردعنوانبهمتن

قالب اين پیدايشفناوريبه شد. محدود تها عکاسی، ارتباطاتهاي متحرکو صاوير

فراهمکرد.بی اخبار و قالبروايتگريرسانه در برايتغییر سیمزيرساخترا با سیمو

طوربهارتباطاتراديويکروايتخطیازداستانرادرمحیطیمبتنیبرصداادامهدادکه

پايهکلماتگسترده رسانهغالبهايبصريبهبیشتررسانهيزودبه بود.شدهنوشتهايبر

هايمحبوبروايتیبود.ايناتفاقباتبديلشدند.قرنبیستمشاهدتغییراتبزرگبرقالب

برابعادسمعیوبصريروايتگريازطريقرشدتصاويرمتحرک،تلويزيون،دیتأکافزايش

هاومجالترخداد.هايچاپیمانندروزنامهراديووبسترهايانتشاريخاصبرايرسانه

 اينترنت سايرپرسرعتپیشرفت از طیفی همچنین و پوشیدنی فناوري و موبايل ،

برايظهوررسانهتوسعه واخبارتجربیفراهمکرد.2هايتجربیهايديجیتالیصحنهرا

درجه،واقعیتمجازيو۰۶۳ويدئوصورتبهايدستیياپوشیدنیکههايرسانهسیستم

هارابهسمتیشوند،رسانهايبهکاربرانارائهمیشبکههايواقعیتافزودهياديگرمحیط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

طبقتعريفراتلج،ژورنالیسمبهمعنینوشتن،گردآوري،تهیهوتوزيعخبروهمچنینتغییرهايمرتبطباآناز.1

نگاريبرايژورنالیسمبهويژهدراينپژوهشجامعومانعهايمختلفاست.بهدلیلاينکهمعادلروزنامهطريقرسانه

ژورنالیسماستفادهخواهدشد.نیست،ازواژه

2. Empirical Media 
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 برايکاربرانفراهمبیانگرروايتتنهانهسوقدادکه اخباررا باشندبلکهتجربه کنندها

(Pavlik,2019:5-6.)

بشنودويايجابهتوانددرارتباطتجربیکاربرمی بخواند، خبررا اينکهرويداديا

ببیندخوداو تجربهکندوتعاملحداکثريباشخصاولصورتبهاينکه يکرويدادرا

پیشرفتتکنولوژي با امروزه باشد. هايهاينوينارتباطیوساختگجترويدادداشته

رسانه مانندسیجديد بیانانهايخبريبزرگدنیا سیبی، راشاتوديمزيتاورکيوین، ،

تولید پخشو براي امکان اين از میاخبو... استفاده خود واقعیتار ژورنالیسم کنند.

بهدنبالحضورمخاطبدر2وريوژورنالیسمغوطه1مجازي مفاهیمجديديهستندکه

 آن کردن تجربه و راشخصاولصورتبهرويداد کاربر حسهمدلی بتوانند تا بوده

غوطه رويداد در را او و ژورنالیسم(Watson, 2017:10-11) .سازند۰ورافزايشداده

چالشعنوانبهواقعیتمجازي برخیآنيکمفهومجديدبا راهايزياديروبرواست،

ازبینبردهوافرادمیهدفنهايیژورنالیسممی تواننددانندکهمرزهايزمانومکانرا

رامغايربااصولژورنالیستیقلمدادکردهعینیرويدادراتجربهکنندوبرخیآنصورتبه

 اعتقاددارندژورنالیسمبهعدالتبیشترنیازداردتاافزايشهمدلی.و

کندوهريکازحواسماهرفناوريجديد،چگونگیتجربهاخباررابازسازيمی

روشی به تاجديدفعالمیکامالًرا داد اجازه مردم مطبوعاتچاپیبه براينمونه کند.

ايده به راديو بخوانند؛ را آنهاييکديگر شنیدن اجازه میما را امکانها تلويزيون داد؛

هادهندکهوقتیآنوربهمااينامکانرامیهايغوطهدادواکنونرسانههارامیديدنآن

 ,Marconi and Nakagawa) .هستیم کنارديگراندرواقعاحساسکنیم کنندمی صحبت

روزنستیلبیانمی(2 :2017 طرفیکواچو از »کنند را نسلیژورنالیسمخود عموماًهر

؛(Kovach and Rosenstiel, 2014: 18)«سازند...هايتکنولوژيکیمیمطابقباپیشرفت

هايجديدنشاندادهاستومنجربهواکنشیبهفناوريدرواقعبنابراينهرنسلژورنالیسم

 ژورنالیسم، رسوم ارتباطاتمیانرسانهفيبازتعرتغییراتیدر و بازسازيها مخاطبانشان،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Virtual Reality Journalism 

2. Immersive Journalism 

3. Immersed 



 00|وهمکارانيمحمد؛يمجازتیواقعسمیشدهدرژورنالداريپدیاخالقهايچالش

براينمونهقبلازظهوروهايروايتیشدهاست.هايانتقالاخبارودگرگونیشیوهروش

کردندواغلبتعريفمیباحوصلهروايتخودرامعموالًهاکاربردتلگراف،ژورنالیست

باًيتقرشد.بهعلتگرانیاستفادهازتلگراف)هايخبريدرانتهايداستانآوردهمیارزش

بههمراهیووصلقطعپايدارنبودومعموالًيکپنیبرايهرکاراکتر(والبتهارتباطاتیکه

بخشخبردرنيترمهمقرارگرفتتامورداستفادههرموارونهداشت،سبکجديديبهنام

ز(.درحالحاضرژورنالیسمبهدنبالاستفادهاPavlik,2018:9شود)ابتدابهگیرندهمنتقل

واقعیتمجازيبرايروايترويدادهايخبرياستتابتواندمخاطبرادررويدادفناوري

غوطه تجربه و مخاطبداده به آزاديعمل ساخته، ارمغانشخصاولور به او براي را

آورد شیوه؛ دگرگونیدر ژورنالیسم، رسوم تغییراتدر انتظار هايروايتی،بنابراينبايد

می ژورنالیستارتباطاتجديد تغییراتان شد. متصور را مخاطبان و بهادشدهيها منجر

بهدلیل؛وهاياخالقیفراوانیبرايژورنالیسمواقعیتمجازيشدهاستپديداريچالش

ينظراتفاقتازگیاستفادهازابزارواقعیتمجازيدرژورنالیسم،هنوزادبیاتمشخصو

قعیتمجازيوجودندارد.ورودبههنگاموشناختدرموردالزاماتاخالقیژورنالیسموا

 و ژورنالیستترقیدقبیشتر براي را فضا سبکژورنالیسم، سازماناين و خبريها هاي

می مهیا داخلی حضوري بتوانند تا واقعیتمجازيرگذاریتأثکند ژورنالیسم در فعال و

هايخبريخوداستفادهيتداشتهباشندودرصورتامکانازاينفناوريبرايبیانروا

نيترمهمگويیبهبهدنبالپاسخ1کنند.اينمقالهباروشمصاحبهعمیقوفنمقايسهدائمی

هاياخالقیژورنالیسمواقعیتمجازياست.چالش

 مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته -۲

 واقعیت مجازي 1-۲

واقعیتمجازي سادهتاکنونتعاريفمختلفیاز يکیاز است. شده ترينتعاريفارائه

میانانسانوترکينزدواقعیتمجازييکواسط»ارائهشد1۹۹2درسال2توسطوولی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Constant comparative technique 
2. Woolley 
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تصاويرکامپیوترياست سیستمیاندعبارتبرخیازتعاريفديگرواقعیتمجازي«. از:

غوطه تجربه امکان کاربر به که میاست ساختگی محیطی در را ودهد؛وري تعامل

وهمچنیناحساساندبیمجازيبااشیامختلفیکهآنجهانراساختهوريدردنیاغوطه

نگروپونته دنیايمجازي؛ واقعیفرددر 1حضور بودن»واقعیتمجازيرا 2آنجا تعريف«

می از او منظور و آنجا»کند » هیلزشدهيسازهیشبمحیط نظر به است؛ ۰توسطکامپیوتر

شود.فرايندياستکهبهدرکيکواقعیتمنتجمی«4بازتولیدفناورانه»يواقعیتمجاز

کرگ و گرفتهچهارعنصر5شرمن نظر در واقعیتمجازي براي مجازي،را دنیايی اند:

وفرگوسنواقعیتمجازيمحیطی۶منمیمکوري،بازخوردحسیوتعامل.ازديدغوطه

بالدرنگدرآنصورتبهتوانندوکاربرانمیدشدهیتولبعديکهتوسطکامپیوتر-۰است

بودن»شرکتکنندوتجربه آنجا مطالب« حسکنند. تعاريفشدهانیبرا بخشیاز تنها

واقعیتمجازيشدهارائه برايبیان اخیر دهه دو طول (.Evans,2019:36-38است)در

کند.افعالمیدیتأکمجازيايازواقعیتبرجنبههرکداممشابههستندوباًيتقرتعاريفیکه

وري،تعامل،احساس،بودن،درکشدهدرتعريفواقعیتمجازيهمانندغوطهکاررفتهبه

منفعلاياستفعالونهآناستکهواقعیتمجازيرسانهمنزلهبهکردنوشرکتداشتن

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

 ژورنالیسم واقعیت مجازي ۲-۲

استفادهازفناوريژورنالیسم هايیکهواقعیتمجازياصطالحیاستبرايارائهاخباربا

سازدوهمچنینمحیطیراپذيرمیکامپیوتررابااشیاحقیقیومجازيامکان-تعاملانسان

منظوربه مکانشخصاولايجاد در احساستجربیحضور ارزش، رويدادهايیکه و ها

نانیUskali, Gynnild, Jones, & Sirkkunen, 2020: 2کند)خبريدارندفراهممی .)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Negroponte 

2. Being there 
3. Hillis 

4. Technological reproduction 

5. Craig 

6. McMenemy 
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1پناالدو که بود پژوهشگرانی اولین از واقعیتصورتبهيکی فناوري کاربرد سیستمی

مقاله در کرد. بیان ژورنالیسم حوزه در سالمجازيرا در تجربه2۳1۳ايکه عنوان با

آزمايشیبودندکهدرآنکاربرانوريارائهشد،اووهمکارانشبهدنبالژورنالیسمغوطه

شرکتکنند.شدهيسازهیشبکنندهنباشندبلکهفعاالنهدريکرويدادخبريمشاهدهصرفاً

داند:آواتاراينمقالهاساسايدهژورنالیسمواقعیتمجازيراشاملدوعنصرکلیديمی

کند.ازطريقايندوبازسازيمجازيسناريويیکهخبرراروايتديجیتالیبرايکاربرو

تواندبهاحساسبااليیازحضوربرسدکهاينموضوعکنندهدرتجربهمیشرکتمؤلفه

2۳12شود.نانیدوالپنادرسالسببافزايشارتباطحسیوادراکیبارويدادخبريمی

 خبري لس»قطعه در 2آنجلسگرسنگان صف« به مربوط خبري رويداد اين ساخت. را

استکهدريکمکانخیريهبهدنبالگرفتنغذايرايگانبضاعتکمطوالنیازافرادي

می دچار ديابتی کماي به صفمردي اين میان در میهستند. زمین روي و افتد.شود

بااستفادهکند.سپسدوالپناخبرنگاريکهدرصحنهحاضربودصدايمحیطراضبطمی

در ازصدايواقعیصحنهوگزارشیکهازاينرويداددراختیارداشتحضورافرادرا

افراديکند.بعديبازسازيمی۰سازهايکامپیوتريبهشکلاينصحنهبااستفادهازشبیه

کهاينرويدادخبريراتوسطهدستتجربهکردنداحساسهمدلیعمیقیباگرسنگانو

Bosworth and Sarah,2019:63داشتند)دهبهکمايديابتیفردمبتالش وباپسازآن(.

هايبزرگخبريوهمچنینسازمانمللهايواقعیتمجازيسازمانپیشرفتاپلیکیشن

درکعمیق براي و خبري داستان واقعیتيرگذاریتأثتر فناوري از مخاطبان بر بیشتر

امجازيبرايروايتداستان هايخبريخود )ستفاده ارتباطمیانDove,2016کردند .)

که شد مشهود زمانی ژورنالیسم حوزه در آن از استفاده و مجازي واقعیت فناوري

۰اپلیکیشنیبهناممزيتاورکيوین
NYTVR وياندازراهرا براياستفاده يریکارگبهکرد.

را4هدستکاردبوردونیلیمکيتايمزاينمدلجديدژورنالیسمتوسطکاربران،نیويورک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nony de la Pena 

2. Hungers in LA 
3. New York Times Virtual Reality 

4. Cardboard Headset 
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اينهدست از استفاده با ارائهکرد. مشترکانخود بودندمحتوايیکهبه کاربرانقادر ها

 واقعیتمجازيتهیهشدهبودرابااستفادهازگوشیهوشمندخودتجربهکنند.صورتبه

دنبالبههايرسانهسازمان ند،هايخودبودکارگیريواقعیتمجازيدرروايتايکهبه

مخاطب،درآيندهجايگاهبهتريدرحوزهواقعیتمجازيبرجذبخواستندتاعالوهمی

 .(Watson 2017داشتهباشند)

 واقعیتمجازي ژورنالیسم دیبازتولسازهايکامپیوتريشبیهصورتبهدادهايرودر

دادنهدستمی قرار با داستاعنوانبهتواندهايمخصوصمیشوندوکاربر ن،بخشیاز

تروباتعاملکمترکهبهرويدادرادنبالکندوتعاملبیشتريباآنداشتهباشد.نوعساده

 برايپايینمراتببهدلیلهزينه چه دکنندهیتولتر برايکاربر چه است،صرفهبهمقرونو

دوربین از استفاده با مجازي واقعیت ژورنالیسم ساخت ابتدا۰۶۳هاي که است درجه

 مختلف زواياي از را نرم۰۶۳صورتبهتصاوير توسط و کرده ضبط افزارهايدرجه

می متصل يکديگر به تصاوير میمخصوصاين کاربر گوشیشوند. از استفاده با تواند

 کاردبوردهاي و کهمتیقارزانهوشمند جا هر به و کرده دنبال را خبري داستان ،

گاهکند.خواهدنمی

هايجديدمشخصهاوشیوهها،متخصصانجديد،ارزشبهدلیلتغییرسريعرسانه

اياستونیازبهاصالحبنیاديداردهاواخالقژورنالیسمکاربسیارپیچیدهکردنهنجار

(J. A. Ward,2019:2-3بههمینجهتباتوجهبهنوپابودنژورنالیسمواقعیتمجازي.)

اخالقحرفهفراواسؤاالت مورد مخاطبانايژورنالیستنیدر چگونگیمراقبتاز و ها

ويژهبهمباحثطوربهقرارگیرد.بخشبعديمقالهیموردبررسدقتبهوجودداردکهبايد

پردازد.وريمیاخالقیدرژورنالیسمغوطه

 اخالق در ژورنالیسم واقعیت مجازي 0-۲

درصنعتتوجهقابلهايتوسعهفناوريجديدويابحراندرطولتاريخژورنالیسملحظات

هارابرآنداشتههايجهانی،ژورنالیستژورنالیسم،ازتحوالتاقتصاديتاپوششجنگ

 .(Tamara, 2002:89)استتااستانداردهايحرفهخودراارزيابیکنند
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هماست.بهاينبسیارم«ايحرفه»کنیم،صفتزمانیکهدربارهژورنالیسمصحبتمی

بهترينحالتخودشاملروندمداومودستورالعمل هاياخالقیمعنیکهژورنالیسمدر

مرتبطبامخاطبانموقعبهدستیابیبهخبرهايدرستومنظوربهحقايقديیتأمحدودبراي

(.Sanders, 2003:10عمومیاست)

(Kovach and Rosenstiel, 2014:16)می کاربیان که ايژورنالیسم،حرفهکنند

به چیزي، هر از قبل و شیوهبايد اصلی عامل دو باشد. اخالقی اقدامات هايکارگیري

کند.اولنقشبیشترمخاطبياکاربراخالقیرادرژورنالیسمواقعیتمجازيپیچیدهمی

اوريوتعاملبورياست.اينکهکاربرانامکانيادگیريازطريقغوطهدرتجربیاتغوطه

مفهومیهیجانشدهساختهنمايشمجازي دارند، رويدادهايدنیايواقعیرا انگیزکهاز

است همدالنه که،حالنیدرع (de la  e a 2013) .نويدبخشنوعیتعاملاحساسیو

 و فراينديپیچیده اينموضوع، ازيچندبعدبرايدستیابیبه و پذيرد استانجام الزم

ژو اصول به پايبندي کدهايطرفی تعارضبالقوه دوم، مورد شود. لحاظ بايد رنالیسم

شیوه با ژورنالیسم غوطهاخالقی هاي است. مثالعنوانبهوري واقعیتدهندگانتوسعه،

توهم»هايفناوريبرايفريبمغزياگولزدنحواسبرايايجادآنچهمجازيازروش

1توافقی می« مینامیده صحبت شود، با(Biocca and Levy 1995)کنند بیانی چنین .

واقع حرفهاهدافحقیقت، ژورنالیسم فرايندهاي درباره ژورنالیسم شفافیت و ايگرايی

غوطه ارتباط چگونگی بايد مجازي واقعیت تجربیات طراحان و بامتناقضاست وري

می متذکر لوي و بیوکا بگیرند. نظر در را گزارشاخالق همه که راشوند خبري هاي

شبیهتومی نوعی روزنامهان گرفت: نظر در زبانیسازي با را رويداد يک چاپی نگار

بیندراکنترلوويرايشکند،گروهخبريتلويزيونآنچهبینندهمیرنگارنگبازآفرينیمی

باحضوررسانهمی سازيبهيکمحصولهايواقعیتمجازي،ترجمهايننوعشبیهکند.

شدهرفتهيپذژورنالیستی ممکناستزمان، باشد، بهبرايسازمانژهيوبهبر هايخبريکه

آشناهستند.تعاملکاربروارائهبهسبکمستندنا

مییسؤال مجازي واقعیت ژورنالیسم در اخالق درباره ايناساسی به پاسخ تواند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Consensual hallucination 
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هامخاطبانخودرابهدرونيکرويدادخبريواقعیتپرسشباشد:زمانیکهژورنالیست

مراقبتکنند؟توانندازآنچگونهمیخوانندیفراممجازي تا ها داليلکافیوجوددارد

کندشرکتمیبیانکندوقتیکاربرباتمامبدنخوددريکژورنالیسمواقعیتمجازي

عاطفیوپاسخاحساسیيرگذاریتأثدرمیزانیتوجهقابلصورتبهتجربهخبريمجازي

گیرياوخواهدداشت.زياديرويحافظهوتصمیمریتأثهمچنیناومتفاوتخواهدبودو

هايیکهازاينشیوهبرايروايتخبراستفادهاينموضوعبیانگرايناستکهژورنالیست

.(Laws,2020:13-15دهند)کنندبايدحقوقوامنیتمخاطبانرادرمرکزقرارمی

 نحوه درباره آيتامورتو پژوهشی برپروژهيرگذاریتأثدر مجازي واقعیت هاي

اودرپژوهشخودکهبههنجارهاياخالقیموجوددرژورنالیسمبصريبحثمی کند.

بود،دريافتگرفتهانجامدرجه۰۶۳هايقطعهدکنندهیتولهايروشمصاحبهباژورنالیست

اينژورنالیست شدهکه پارادوکسروبرو دو با کها اولینپارادوکساينبود ايناند. ه

تربرايارائهرويدادخبريدرنظرروشیدقیقعنوانبهدرجهرا۰۶۳هاويدئوژورنالیست

پانوراماصورتبهدرجهامکانتصويربرداريکامل۰۶۳کهبادوربینبیترتنيابهگرفتند،

بهقاًیدق؛وهايتصويربرداري،وجودداشتبدونانتخابمرسومسردبیريبرايبستنقاب

ازرويدادداشتهباشد،یقیردقیغنبودراهنمايسردبیري،ممکناستمخاطبدرکدلیل

ايرابايدنگاهکندوبنابراينعناصرزيراممکناستآگاهنباشدکهکدامجهتوزاويه

 ويدئو که بود اين دوم پارادوکس بدهد. دست از را رويداد ۰۶۳مهم طوربهدرجه

مجموعهفزاينده ازايشامل انتخاباي 1يکاردست»هاي ژورنالیستشده« که بود هااي

 حفظ 2اعتبار»براي میآن« مناسب را داليلازجملهدانستند. به بیشتر که کارها اين

میزيبايی انجام میشناسی ژورنالیستگرفت حذف به سهتوان و ها ،يبردارلمیفپايه

هاباتوجهبهقرارگیريدوربینکاريودرخواستازافرادبراياجرايمجددکارمخفی

(.Aitamurto, 2018:9-12کرد)درجهدرموقعیتمناسب،اشاره۰۶۳

هايدرادامهبراياينکهبحثبهتردنبالشود،گريزيبهرهنمودهاياخالقیرسانه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Manipulative 

2. Authenticity 
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هايخبريرهنمودهاياخالقیسازمان2۳1۹مختلفزدهخواهدشد.الوزواوتنهدرسال

محتواي سالوريتولیدمیژورنالیسمغوطهکه از 2۳1۶کنندرا لیوتحلهيتجز2۳1۲تا

سازمان اين نیويورککرند. شامل خبري هاي گاردين،پستواشنگتنتايمز، الجزيره، ،

هايپرسبودند.دربررسیکدهاياخالقیسازماننیوزوآسوشیتدپائیس،وايسرويترز،ال

دشدهاشارهخبري مضامینیوجود می، که آنارد واقعیتتوان ژورنالیسم مرتبطبا را ها

 مورد در نگرانی مثال براي کرد. قلمداد نمايشيکاردستمجازي تصوير، و صدا

آسیب افراد و کودکان کنترل خشونت، دنبالگرافیکی به که درنهايتمسائلی و پذير

ايجامعبرايبهنظرپژوهشگرانرهنمودهکاهشآسیبدرمخاطباست.ازطرفديگر

ژورنالیست وظايف مسئولیتبیان و مخاطبان قبال در ها مخاطبان عنوانبههاي

خاصکدهاياخالقیمطبوعاتروزنامهنگرانیطوربهکنندگانخبروجودندارد.مصرف

دهندولیدرکلاهمیتکمتريراشديديرابرايمراقبتازموضوعاتخبرينشانمی

کاربرا و میبرايمخاطبان نظر مشخصمینخبريدر نظر به گیرند. نيترمهمرسدکه

چالشبرايساخترهنمودهاياخالقیمناسبدربسترژورنالیسمواقعیتمجازيمرتبط

(.laws and utne, 2019:3-6است)پذيريدرقبالمخاطبانبامسئولیت

سازمان درباره زيادي اخالقی رهنمودهاي و احکام فوق، خبري يکاردستهاي

دانند.ايندرحالیاستتصاويررامجازنمیيکاردستتصاويروصداداشتندوتغییرو

مختلفويافزارهانرمهايخبريواقعیتمجازينیازبهاستفادهازکهبرايساختقطعه

اشارهشديکتناقضترشیپکهطورهمانبنابراين؛شودتصاويراحساسمیيکاردست

ابتداي میدر ديده رهنمودهاياخالقیموضوعراه اينمقاله ادامه در يکاردستشود.

 تصويروصدابیانخواهدشد.

 ي صدا و تصویرکار دست 1-0-۲

رسانهيکاردست براي برجسته اخالقی يکمسئله است.تصوير مجازي واقعیت هاي

گیردقرارمیمورداستفادههايقديمیمانندعکاسیدررسانهاکنونهمکدهاياخالقیکه

پیچیدگی رسانهبا در براياستفاده ويدئوهايخبريهايی مثل و۰۶۳هايجديد درجه
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سه استواقعیتمجازي همراه بعدي شگفت؛ چندان بابنابراين وقتی بود، نخواهد آور

الحنیدرعهايواقعیتمجازيهستندوهايیروبروهستیمکهبهدنبالتولیدقطعهسازمان

باًيتقر براي که اخالقی کدهاي کردهيکاردستتمام تصويب پاتصوير زير را اند

سازمانمی نمونه براي وگذارند. آسوشیتدپرس گاردين، رويترز، خبري هاي

صداوتصويروضعيکاردستهمگیقوانینسفتوسختیبرايتغییرو مزيتاورکيوین

کرده بررسیکدهاياخالقیمرتبطبا با برايمثال اينيکاردستاند. تصاوير و صدا

(:Laws,2020:75-76خورد)مطلببهچشممی

 يا و بهبود عکسافتهيرییتغتصاوير و مونتاژها ديجیتالی، بايد وضوحبهها

(.2۳۳۲گذاريشوند)گاردين،برچسب

دريکاردستهیچموضوعیکهباقوانینبدينشکلهستند:هیچاضافاتياحذفی،

زمینه تغییر يا و تصوير عناصر کردن پنهان رنگبراي توازن و گمراهیصدا به منجر

تغییرماديعکسدرفتوشاپياهرنرمقبولقابلمخاطبشود افزارديگريبراينیست.

(2۳1۹ويرايشعکسمنجربهاخراجخواهدشد.)رويترز

صفحات در موجود وبتصاوير يا و مقاله تصويرما، به استواقعیترا قرار که

 بايد ازهرجهتبکشند، يا فرد هیچ باشد. واقعی اضافه،ءیشخالصو صحنه از نبايد

(2۳۳۲مزيتاورکيوینحذف،تنظیممجدد،معکوسوياتحريفشود.)

موماازکنیسازييادوبارهاجرانمیمارويدادهارابرايدوربینيامیکروفونصحنه

نمیجلوه هايصوتیاستفاده و برايطورنیهمکنیم يکرويداد در را صدا يا تصاوير

کنیم.ماصدارابااضافهکردناصواتیبرايزيباکردنويارويداديديگرجايگزيننمی

(2۳1۲دهیم.)اسوشیتدپرسايجاديکرويدادتغییرنمی

هايسختیرابرايهايخبريمحدوديتانکهنشاندادهشد،بیشترسازمطورهمان

وتصويردرژورنالیسملحاظکرده البتههمینسازمانتغییرصدا هازمانیکهدرعملاند.

اينقوانینچندانپیروينمیدستبهتولیدژورنالیسمواقعیتمجازيمی ؛کنندرسنداز

هايخبريواقعیتختقطعهوتعمیمبرايسااجراقابلشدهانیبزيرارهنمودهاياخالقی



 61|وهمکارانيمحمد؛يمجازتیواقعسمیشدهدرژورنالداريپدیاخالقهايچالش

بحثرهنمودهاياخالقیمطرحاست در موضوعاتیکه از يکیديگر مجازينیستند.

سازياستکهدرادامهبررسیخواهدشد.موضوعصحنه

 1يساز صحنه ۲-0-۲

کنندتاهايخبريتوصیهمیهايمشابهدربارهصداوتصويربیشترسازماندردستورالعمل

باشندوتاحدزيادي2نمايشدرآوردنصورتبهويسازصحنهتولیدکنندگانخبرمراقب

شودازآناجتنابکنند.براينمونهچندموردازرهنمودهاياخالقیدراينزمینهبیانمی

(O. Dowling,2019:104.)

اينشکلصحنه به با تغییراتحتیاگر ديگر نمايشدراماتیکو برچسبسازي،

تواندباعثسردرگمیواشتباهبیننده،شنوندهوخوانندهشود.استفادهازخوردهباشد،می

نتوانبهرگذاریتأثهايبسیارمهموپذيراستکهروايتهاتنهازمانیتوجیهاينروش را

بیانکرد شود آنايجاد تغییريدر شکلکافیبدونآنکه زمانیکه آزاديهرگونهو

 (RTDNA, 2015)صريحیتوضیحدادهشود.طوربهبايدشدهگرفتهخالقانه

 صورتیپخش)شدهيسازهیشبخبرهاي به بايد مستند( يا درام شکل به برايمثال

شوندکهامکانمنطقیبرايگمراهیمخاطبوجودنداشتهباشدتاباورکندکهدرحال

هايیاستفادهنبايدازروشکنندگانپخشت.گوشکردنوياديدنيکخبرواقعیاس

ازامکانانتقالپیامبهبینندهوياشنونده کنندويادرذهنمخاطبانيبرداربهرهکنندتا

اتفاقافتادهاستآگاهياکامالآگاهباشند.)آفکامازآنچههابگذارند،بدوناينکهآنریتأث

2۳1۲)

بايدنشان واقعکاسیخبريما اينواقعیت،دهنده تالشیبرايتغییر هر عیتباشد.

(2۳1۹شود.)رويترزاخراجمیازجملهساختگیاستومنجربهاقداماتانضباطی

هايژورنالیسماگرازمنظرژورنالیسمواقعیتمجازيبهموضوعنگاهشود،نگرانی

۰۶۳داتويدئودرتولیهيپاسهبصريدراينمدلجديدژورنالیسموجوددارد.اينکهآيا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Staging 

2. Dramatization 
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درجهنشاندادهشوديانه؟آيابهژورنالیستبايدايناجازهرادادتادرصحنهبمانديانه؟

نشاندادن آيا دهد. انجام برايدوربینکاريرا تا شود ازخبررسانخواسته اينکه يا و

اينکهباعثمنجربهافزايشاعتبارمیدرصحنهژورنالیستوحضوراو ازبینشود؟ويا

حس ناباوري»رفتن 1تعلیق می« بین از را خبري رويداد به مخاطب توجه و برد؟شده

(Arjoranta et al.2019:138) هنوزپاسخروشنیدربارهاينکهحضوربصريژورنالیست

رادرصحنهبايدحذفکردياخیروجودندارد.

 جلوگیري از آسیب 0-0-۲

هازمانیکهبیانگراخباريشودکهژورنالیستبیانمیسیبیدررهنمودهايسردبیريبی

رويداديکهمنجربهآسیبوصدمهاست،بايداثراتآنراهرگونهدرموردمرگويا

(:Laws,2020: 79-81کنند)درموردقربانیانوهمچنینمخاطبانلحاظ

واذيتصحنه ناراحتیبعیداستمنجربهآزار و اندوه قربانیانوهايگرافیکیاز

اند،ولیممکنهاشودکهموافقتخودرابرايضبطکردنتصاويراعالمکردهبستگانآن

استباعثخشموناراحتیبخشیازمخاطبانشودواستفادهازتصاويرخشندراخبارو

خواهندهايدرستنیازداردتاانتظاراتمخاطبانراازمطالبیکهمیمستنداتبهقضاوت

(2۳1۹سیبی)بی.نددرنظرداشتهباشدببین

 از ملیسؤاالتبرخی عمومی راديو اخالقی رهنمودهاي در که اخالقی

هايفعالژورنالیستموردتوجهتواندمیشدهانیببهمخاطبانمورداحترامدر2متحدهاالتيا

درواقعیتمجازيقرارگیرد:

عاطفهباشیم.اينويدئوممکناستمرگکسیرانشاندهد.مابهتوانیمبینمی -

درنظراحترامآنشخصوخانوادهاو،آنچهراکهبايدنشاندادهياشنیدهشود،بادقت

گیريم.قانونکلیماايناستکهويدئوياصدايیازلحظهمرگکسیرانشانندهیم.می

اتیوجودخواهدداشت.،استثنائنظرتبادلتنهاپسازبحثو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. A suspension of disbelief 
2. US National Public Radio 
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می - احترام خود مخاطبان به همچنین آنما حقیقتهستند.گذاريم. خواستار ها

هاخواهدتحملآنازاندازهشیبولیبرايخیلیازمخاطبان،خواندنياشنیدنتوضیحات

شنیدنرويدادهايآزاردهندهمی ديدنيا تواندآنبود. را برايدنبالکردنازحدشیبها

 مهروايتمتزلزلکند.ادا

قابلیتانتشاردارند،هرگزآزاردهندهاگربناشدکهويدئوهايیبامحتوايبالقوه -

وب بارگیريصفحه نمیطوربهزمان شروع يکخودکار شامل بايد محتوا اين شوند.

آن ويدئوکلیکبرايشروعباشد. در که همچنینبايدحاوييکمتنهشداردهنده ها

 (NPR 2019)باشدويااينکهاينمتندرستبااليويدئوقرارگیرد.قرارگرفته

(Marconi & Nakagawa,2017شرايط (هنگامبحثدربارهارائهوقايعجنگیيا

القاياسترسپساز»کهصورتنيبددهند،درواقعیتمجازيهشدارمیکنندهناراحت

 «رابپذيرد.سانحهچیزينیستکهيکاتاقخبربخواهدمسئولیتآن

هاي،دررهنمودهاياخالقیبسیاريازسازمانکنندهناراحتموضوعمشاهدهوقايع

توانايیژورنالیسمواقعیت است، نشده پوششداده آنچه است. شده خبريپوششداده

اينامکانرادراختیارکاربرقرارتنهانهاينمدلژورنالیسم،مجازياست،بدينمعنیکه

بدنیازيريرپذیتأثازهمهامکانیبرايکنشياترمهمدهدتاشاهدرويدادباشد،بلکهمی

وببرد«مارابهآنجا»خواهدسازد.ژورنالیسمواقعیتمجازيمیتجربهرابراياوفراهممی

توانندقبلازورودبهمحیطیکباشد.چگونهمخاطبانمیاينممکناستسفريخطرنا

بارهنيدراکهامکاناحساسدردوناراحتیرابههمراهداردآمادهشوند؟شدهيسازهیشب

بیانمی همچنانشکنجهاست.»کنندماداريومیتزينگر شکنجهدريکمحیطمجازي،

رنجواقعیتاينکهکسیکهدرمحیطمجازيدچاررنجشمی شود،منجربهکاهشخودِ

.(Madary and Metzinger,2016)«شودنمی

کهبیانشد،کدهاياخالقیفعلیشاملاستانداردهايتولیدتصويروفیلمطورهمان

هايکنندکهژورنالیستمیدیتأکوهمچنینويرايشديجیتالاست.اينکدهاياخالقی

ايبايدازيکپارچگیگرافیکیتصويرمحافظتکردهوهنگامانتشارمحتواصادقانهحرفه
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 کنند. رسانهوجودنيبااعمل کدهاي انجمن، يا اصلی هاي راهنمايياحرفههاي هنوز

درجهوتجربیاتواقعیتمجازيندارند،اگرچه۰۶۳هايغیرداستانیخاصیبرايروايت

بهدلیلاينکهبهبازسازيمیبرخیازاستانداردهايمربوط تواندبرايهردواعمالشود.

هاياخالقیزياديبههنگامتولیدومصرفژورنالیسمواقعیتمجازيوجودداردچالش

دربارهاينينظراتفاققرارنگرفتهوازطرفییموردبررسطورجامعوتاکنوناينمسئلهبه

دنبالچالش به پژوهش اين ندارد، وجود ها اخالقیچالشنيترمهمشناسايی هاي

ژورنالیسمواقعیتمجازياست.دربخشبعديروشپژوهشبیانخواهدشد.

 روش پژوهش -0

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

 مجازي واقعیت جامعگرفتهانجامژورنالیسم از يکی که بخشمصاحبه در تريناست.

هايتحقیقکیفیاستباافرادمتخصصدرحوزهژورنالیسمواقعیتمجازيپرسشروش

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

هايزيرباشند.برقراريتماسبامتخصصینیبودکهشاملحداقليکیازويژگی

 المللیدرحوزهژورنالیسمواقعیتمجازي.کتابدرانتشاراتمعتبربینفیتأل .1

 .۰والسوير2،راتلج1انتشارمقالهدرنشرياتمعتبرمثل:اشپرينگر .2

 هايمعتبر.تدريسژورنالیسمواقعیتمجازيدردانشگاه .۰

 اند.واقعیتمجازيساختهصورتبههايخبريهايیکهقطعهژورنالیست .4

2۳مصاحبهبادرمجموعهدفمنداست.گیريگیريدراينتحقیق،نمونهروشنمونه

 گرفت. انجام مجازي واقعیت ژورنالیسم حوزه شاملشوندگانمصاحبهکارشناس

2(،استرالیا)نفر1(،ولز)نفر1(،انگلستان)نفر2(،اسپانیا)نفر۶کشورهايايالتمتحده)

اتريش)نفر آلمان)نفر2(، نروژ)نفر1(، برزيل)نفر2(، نفر1(، بودند.نفر2فنالند)(، )

 حداقلزمانمصاحبه شد. طريقاسکايپانجام از يکنوبتو در و4۳مصاحبه دقیقه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Springer 

2. Routledge 

3. Elsevier 
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دقیقهبود.۶5حداکثرآن

هايمربوطدادهازآنکهپسدهد.شوندگانرانشانمی(مشخصاتمصاحبه1پیوست)

ازتکنیکرسازيشد،پژوهشگپژوهشازطريقمصاحبهعمیقضبطوپیادهسؤاالتبه

دائمی بتواندضمندستهدادهلیوتحلهيتجزبراي1مقايسه تا کرد استفاده ها،بنديدادهها

آنتبیینیمناسببرايپرسش و دهد ارائه تبیینکند.تحقیق دائمی را تکنیکمقايسه

آ نظر به شدو اشتراوسارائه و نظريهنتوسطگالزر ايجاد اينتکنیکدر برها ايکه

(.بامقايسه،پژوهشگرقادرTesch, 1990: 96)هااستواراستمهموکاربردياستداده

 است الزم استقرايی نظريه توسعه براي که را کاري تا بود ،يبنددستهلهیوسبهخواهد

دسته تکنیکهاآنوارتباطشدهفيتعرهايبنديکدگذاري، در انجامدهد. يکديگر با

گیرد.درفرآينددرآغازپژوهشبامقايسهدرونمصاحبهانجاممیمقايسهدائمیتوصیف

 گذاريوبرايبرچسبشدهگفتهکدگذاري،هربخشیازمصاحبهبرايتعیینآنچهدقیقاً

شود.اگردرطولمصاحبهارجاعبهيکدستهبیشازهرقسمتباکدمناسب،مطالعهمی

بخشيک دهد، رخ دستبار اين به مربوط میهاي مقايسه آياه که شود دريافته تا شود

هماناطالعاتتکرارشدهاست. اطالعاتجديديدرموردايندستهدادهشدهاستيا

گیرندتادريافتهشودکهچهمواردمشترکیموردمقايسهبیشترقرارمیهابخشسپساين

ترابیانکردهوکداماظهاراشوندهمصاحبهايدارند،درچهزمینهيیهاتفاوتدارند،چه

جنبه يا ابعاد یرمستقلیغهاي است. شده تولیدلیوتحلهيتجزبرجسته تعدادينتیجه اولیه

مورددوملیستیازکدهايموقتاستکهکنند.اولیننتیجهخالصههرمصاحبهاست.می

مفهوم فرآيند کدهايموقتآغاز لیستیاز به مصاحبه تقطیر سوم نتیجه ياسازياست.

کهمشخصاتمفهومیاست نظريمطرحمیدادهتيدرنها؛ يکساختار در تاها شوند

گزارش ارائه تبامکان نییو پژوهشانجام بیانBoeije, 2002:391)ردیگموضوع به .)

خالصهتکنیکمقايسهدائمیشاملچهارمرحلهزيراست:

 هايمعینمقايسهوقراردادنوقايعدردسته .1

 هاپااليشدستهتدقیقو .2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Constant Comparative Technique 
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 هاهايمشترکمیاندستهومضمونجستجوبراييافتنانواعروابط .3

 هادريکساختارنظريمنسجمسادهکردنوترکیبداده .4

هابرايتحلیلآمادهشد،پژوهشگرهرواحدتحلیلرادادهازآنکهپسدرمرحلهاول

رحلهپژوهشگرشروعبهتنظیمدراينم .دهدهايموقتیکهدرنظرداردقرارمیدردسته

هايیراکهتالشیبرايکند.درمرحلهدومپژوهشگرقواعدياگزارههامیهايامقولهدسته

کند.مرحلهشودرايادداشتمیهرمقولهمحسوبمیکنندهفيتعرتوصیفمعنايضمنی

است.پژوهشگردرهاسومنیازمندجستجوبراييافتنروابطوالگوهايمشترکمیاندسته

حلقه عبارتپی تدوين مرحله اين از هدف است. معنادار ارتباطی کههاي است هايی

راتبیینوروشنکند.درمرحلهپايانیگزارشیکهپژوهشرایموردبررستواندپديدهمی

پژوهشگرمیکندنوشتهمیبنديمیخالصهوجمع ارائهشود. تبیینکوتاهیرا کوشدتا

کافیجانکالمطرحتحقیقاتیرابرساند.هدفازاينمرحلهدستیابیبهاندازهبهدهدکه

 رويدادياستکهمطالعهشده است)فهممناسبیدرباره دومینیک، 1۰۹۰ويمر، :1۶۶-

1۶۲.)

 هاي پژوهشیافته -0

دردستهیدائمدراولینمرحلهتکنیکمقايسه هايموقتی،پژوهشگرهرواحدتحلیلرا

دهدوهربارکهيکواحدجديدمدنظرقرارگرفتبادها(کهدرنظرداردقرارمی)ک

شودتادرستیگنجاندنآناند،مقايسهمیدرآندستهقرارداشتهقبالًسايرواحدهايیکه

سپسداده دردستهمذکورمعلومگردد. وعملمفهوملیوتحلهيتجزها سازيانجامشده

نامازنظریکههايگیردودادهمی با هايمتناسببرچسبمفهومبهيکديگرشبیههستند،

هايخبريسازمان»هايزيرکدهايقولوشود.براينمونهپژوهشگربابررسینقلزدهمی

نیاز»،«سختیساختمحتوايباکیفیت»،«هايواقعیتمجازيمحدودباقابلیتتولیدقطعه

بابررسیمطالبديگرمجموعاينکدهارابامفهوماستخراجکردهو«بهافرادمتخصص

کردهاست.يگذاربرچسب«محدوديتساختقطعهخبري»
هايخبريبسیارکمی)فکرکنمدودونیدامروزهبنگاههمونطورکهمی...»
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 که خبري يکقطعه تنهايی به تا قادرند تا( سه واقعیتويژگیکامالًيا هاي
«محیطسهبعديراداشتهباشدتولیدکنند...مجازيوتعاملکاربردر

غوطه» کیفیتباالکهمخاطبرا بهافرادساخترويدادخبريبا ورکند،
«متخصصدرمراحلتولیدوپساتولیددارد..

 بررسی با يهاقولنقلهمچنین کدهاي سازمان»ديگر با تکنولوژيکیشراکت هاي و«

استوديوهايتفريحوسرگر» میهمکاريبا مفهومشدهانتخاب« ومجموعايندوکدبا

زنیشد.برچسب«هايغیرخبريسازماننظراعمال»
اينبنگاه» حالحاضر کمپانیدر -هايفناوريهمکاريمیهايخبريبا

تولیداستوديوهايمتخصصهماستفادهمیکنندوهمچنینازکمک -هايپسا

«کنند.
 ..« تکنولوژي اساساًاين سرگرمی حوزه سازمانگرفتهشکلبراي هايو

اينخواهندقطعهخبريکهمی با ناگزيرندتا هايخبريواقعیتمجازيبسازند،
«هاهمکاريياشراکتکنند.سازمان
هايخبريبخواهنددررقابتديدهشدنوجذبمخاطببهاگرسازمان»

قطعه از طريقی کیفیتاستفاهر با واقعیتمجازي نخواهدهاي طولی کنند، ده
هابگويندچهرويدادهايیرابهتراستکههايغیرخبريبهآنکشیدکهسازمان

«پوششدهند.

پژوهشگربهدنبالتدقیقوپااليشمفاهیمخواهدیدائمدرمرحلهبعديتکنیکمقايسه

يامفهومکهبهنظرپژوهشگربهيکموضوعوآمدهدستبهيعنیآندستهازمفاهیم؛بود

داشته انتزاعیمشترکاشاره تحتعنوانی میاند قرار مقوله نام به نمونهتر براي گیرند.

هايغیرسازماننظراعمال»و«محدوديتساختقطعهخبري»پژوهشگربابررسیمفاهیم

درمقولهآن«خبري درمجموع)«هايخبريتهديداستقاللسازمان»هارا (۶۰قرارداد..

(جدول2(مقولهدراينپژوهششناسايیواستخراجشد.پیوست)۹(مفهومو)22)کد،

هاياخالقیژورنالیسمواقعیتدهد.درادامهچالشهارانمايشمیکدها،مفاهیمومقوله
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شود.بنديمیمجازيتبیینودسته

مصاحبه دقیق مطالعه از پس و لیوتحلهيتجزها اخالچالشنيترمهمآن قیهاي

کلیتقسیمشدند: ژورنالیسمواقعیتمجازيبهدودسته

 هاياخالقیازمنظرتولیدکنندگانژورنالیسمواقعیتمجازي.چالش .1

 جانبیبرمخاطب.راتیتأثهاياخالقیازمنظرچالش .2

 هاي اخالقي تولیدکنندگانچالش 1-0

هايخبرياست،بنگاهدردستهاولکهمتعلقبهتولیدکنندگانژورنالیسمواقعیتمجازي

هاياخالقیازمنظرتولیدکنندگانژورنالیسمچالشنيترمهمهاقراردارند.وژورنالیست

زيراست:قراربهواقعیتمجازي

 هاي خبريتغییر در رویه بنگاه 1-1-0

وجوديبنگاه جايیکهفلسفه تا است. جامعه افراد تمام خدمتبه هايخبريعمومی،

وريباالشود.کاربرانبرايغوطهاصطالحژورنالیسمقلمدادمینيترمهم«عموم»عبارت

؛نیازمندهستندیمتیقگرانهايواحساسحضوردررويدادهايخبريبهابزارهاوسیستم

بايستپاسخگوباشندايناستکههايخبريمیمهمیکهبنگاهسؤاالتبنابراينيکیاز

گذاريکنندکهتنهااقلیتیازروايتیمثلواقعیتمجازيسرمايههابايدرويابزارچراآن

مخاطبانبهآندسترسیدارند؟

 تغییر در شیوه ژورنالیستي ۲-1-0

ژورنالیست ژورنالیسم، سنتی شکل بستهدر را اخبار مخاطبهمراهبنديمیها و کردند

می پیگیري را خبري داستان ژورنالیست مجازيژورنالیستکهیدرحالکرد. واقعیت

وباکندکندکهخوداوداستانرااززوايايیکهارادهمیامکانیرابرايمخاطبفراهممی

دنبالکندموردنظرسرعت تا؛خود، وآزاديبنابراينبايدمشخصشود چهمیزاناراده

ياعملبايدبهمخاطبدادهشود؟آياژورنالیستدرموردخطداستانبايدتصمیمبگیردو
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خودبهدنبالکسباطالعاتباشدوعاليقخودراموردنظراينکهکاربرخودشباسرعت

هايديجیتاليورونیوزتصورسردبیرپلتفرم1درداستاندنبالکند؟براينمونهدانکنهوپر

سازمانخودرابرايروايترويدادبهشکلواقعیتمجازياعطايقدرتبهمخاطبانبیان

زهدادنبهمخاطببرايآنکهخودتصمیمبگیردچگونهروايترادنبالکندوکند.اجامی

گفتهشودبايدبهچهچیزينگاهکنندواينکهبهچهچیزيفکرکنند.هاآننهاينکهبه

 هاي خبريتهدید استقالل سازمان 0-1-0

سازمانکهيیازآنجا از اندکی ساختمحتوايتعداد به قادر حاضر حال هايخبريدر

2باالتیفیباک از بسیاري هستند، مجازي روايتهاآنواقعیت تولید بابراي خود هاي

همکاريشرکت ماکروسافت و اپل آمازون، گوگل، مثل تکنولوژيکی بزرگ هاي

میمی که سازمانکنند استقالل ازتواند برخی کند. مواجه مشکل با را خبري هاي

استیت۰همانندمیکائیلبوگجاشوندگانمصاحبه ترارائهنظريبدبینانه4استاددانشگاهآيوا

هايخبريراهايبزرگتکنولوژيکی،سازمانشرکتيزودبهدادندتاآنجاکهمعتقدند

سبژورنالیسمواقعیتمجازيترغیبخواهندکردتاتنهاخبرهايیراروايتکنندکهمنا

باشدوازپخشديگرخبرهاخودداريکنند.

براي تولیدکنندگان ژورنالیسم  موردتوافقفقدان گرامر مشخص و  0-1-0

 واقعیت مجازي

مجموعهنيترمهم مشخصو يکگرامر نبود مجازي واقعیت ازچالشژورنالیسم اي

واقعیتمجازيباارجاعبهآنبدانندکهچهقوانیناستاندارداستتاتولیدکنندگانقطعات

شفافیتو مراقبتازکاربران، مشارکتمخاطبان، درموردمحتوايحساس، فراينديرا

اينموضوعکهدرروايتخبربهشکلواقعیت5تمايزمیانواقعیتوتخیل اتخاذکنند.
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نبايدبدينمعنیباشدتوانهرشبیهمجازيمی انجامداد بايدآنشبیهسازيرا سازيکه

بايددرنظرگرفتهشود.دردکنندگانیتولايازقوانینبرايبنابراينمجموعه؛انجامگیرد

 که قوانینی ژورنالیسممیشوندگانمصاحبهازنظرادامه اخالقی هنجارهاي در بايست

 واقعیتمجازيلحاظشود،آوردهخواهدشد.

 :شفافیت 1-0-1-0

ساختنمخا میبرايآگاه رويدادها مورد شفافیتدر توضیحاتیدرطبو ابتدا از توان

ايازموردخودرويدادوچگونگیساختآنارائهدادويااينکهسازمانخبريمجموعه

هاکدهاياخالقیرابرايتولیدقطعاتواقعیتمجازيتهیهکندتامخاطببارجوعبهآن

.ازروندتولیدومسائلاخالقیآگاهباشد

تولید،هنگامتولیدوبايددرسهمرحلهپیشدکنندهیتولدرژورنالیسمواقعیتمجازي

قراردهد.موردنظرپسازتولیدشفافیترا

1)ژورنالیست(بايددرمورداينکهچگونهمطالبدکنندهیتولدرمرحلهپیشازتولید،

 خبري داستان بهشدهيآورجمعبراي باشد. پاسخگو اين به بايد چهسؤاالتعالوه که

افراديسرمايه گذارپروژهکسیياکسانیمسئولمحتوايخبريهستندوچهسازمانيا

ژورنالیستبايدطوربهاندواقعیتمجازيبوده تولید، مرحله در شود. روشنپاسخداده

ادوربینرااست.آيشدههیتهدرجهبهچهصورتی۰۶۳شفافپاسخدهدکهتصاويرطوربه

دوربین دادن قرار از ژورنالیستبعد آيا نداشته؟ حضور او خود و داده قرار صحنه در

همچناندرصحنهبودهاست؟آياازافرادحاضردرصحنهخواستهتاکاريراانجامدهند؟

تعدادزياديدوربیندرحالضبطزوايايمختلف بهايندلیلکه تولید، درمرحلهپسا

ب داليلزيبايیهستند نهايیبه تصاوير آيا که بیانشود حريمايد يا خشونتو شناختی،

تواندباعثافزايششفافیتمیسؤاالتاندياخیر؟پاسخدقیقبهاينخصوصیحذفشده

درژورنالیسمواقعیتمجازيشود.

کهیهنگام تصاوير است يبعد2قرار تصاوير وضعیتيبعد۰به شوند، تبديل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Material 
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دهدتابهتمامواقعیتمجازياينامکانرابهمخاطبمیکهيیازآنجاپیچیدهخواهدشد.

کنند،تولیدکنندگانزوايادسترسیداشتهباشدوتصاويردوبعدياينامکانرافراهمنمی

انتخاب مسئله براين غلبه براي دارند متفاوتی پسزمیازجملههاي در وفرضکنند نه

بهچهشکلیهستندوآن بازسازيکننداطرافاشیا ؛وهارا اينکهبخشیرا صورتبهيا

در توضیحیدقیق فازيکه تصاوير قطعیتباشد. عدم نشانگر که بازسازيکنند فازي

کیفیتپايینقطعهواقعیتمجازيبرايمخاطبدهندهنشانهاوجودنداشتهباشد،موردآن

توانباافزودنتوضیحیمبنیبراينکهبرخیازعناصربهايندلیلينمیخواهدبودبنابرا

آن صحت که ديیتأها است، ساخت.تعمداًنشده مطلع را مخاطب نیست شفاف

هاتوضیحمناسبیبهمخاطبدادهشود.يکنوعبايدبرايبازسازيرويداددرهرصورت

دآشکارسازيديگرمی زبانبدنتواندشاملتوضیحاتیدرباره و حاالتچهره يالوگ،

سازيازيکعکسمنتجبرايبازسازيرويدادباشد.توضیحدرمورداينکهآيااينشبیه

شدهيايکفايلصوتی؟ازشاهدانعینی؟گزارشپلیس؟ياارزيابیخودتولیدکنندهاز

سازيدشبیهتوضیحدقیقروندرمجموعاند.بهچهشکلیرخدادهاحتماالًاينکهرويدادها

 برايمخاطبمنجربهافزايششفافیتدرژورنالیسمواقعیتمجازيخواهدشد.

 :1صداقت ۲-0-1-0

تمامیاطالعات کنندهگمراهبايداز تحريکاحساساتمخاطباجتنابدارانهجانب، و

ژورنالیست و زمینهشود بايد برايتجاربها واقعیتمجازيجادشدهياايرا داستان در

بیشتريرگذاریتأثاينمسئلهجديديدرژورنالیسمنیستولیبهعلتهرچندارائهدهند.

راستی مورد در سنتیبايد ژورنالیسم قیاسبا مخاطبدر واقعیتمجازيبر ژورنالیسم

غییرتنهايسنتی،باتکهدررسانهگونههمانمحتوادقتبیشترياعمالشود.براينمونه

می غیره و بدن زبان برخالفبیصدا، حساسیتبرتوان ايجاد امکان طرفیعملکرد،

تواندبیشترباشد.ازبعديووجودآواتارمی۰ورياودرتصاويرمخاطبباتوجهبهغوطه

تواندبهشود،میطرفديگرموسیقیکهدربسیاريازقطعاتواقعیتمجازيشنیدهمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Truthfulness 
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مورداستفادهاحساساتمخاطبانکنندهکيتحريکعامل سازندگانجهیدرنتقرارگیرد.

مشخصوواضحبهمخاطبانخوداعالمکنندکههدفطوربهقطعاتواقعیتمجازيبايد

هاچیست.اصلیژورنالیسمآن

 ساخت محتوایي هوشمندانه 3-4-1-4

باش قدرتمند بسیار تا دارند را امکان اين تجاربواقعیتمجازي کنندگانمشارکتند.

می تجربه میچیزيرا نظر واقعیبه بسیار که رسدکنند بايد؛ بنابراينبرايتولیدمحتوا

است قرار وقتی نمونه براي ساخت. ماهرانه و هوشمندانه محتوايی و کرد دقتزيادي

که بود بايدآگاه شود واقعیتمجازياجرا با محلکار آزارجنسیدر مورد خبريدر

کند تجربه دوباره را تروما مخاطباين ندارد لزومی بسیار؛ بايد محتوا و متن بنابراين

خواهدبودمالحظهقابلچنینتجربیاتیریتأثهوشمندانهومعتدلباشد.پسبهدلیلاينکه

کاملدرطوربهمحتوابايداثراتجانبیاحتمالیمحتوارادرمخاطبانگونهنياسازندگان

بگیر واقعیتند.نظر که باشیم داشته خاطر به بايد طرفديگر مبهم1از و سیال همواره

 واقعیتمجازي تجربه ولی اسبودناحس»کهيیازآنجااست. مخاطبتداعی« براي را

بنابراينخالقانژورنالیسمواقعیت؛سازدرابراياومی2قدرتمندازواقعیتيریتأثکندمی

باًيتقريادارانهجانبهايوريبرايارائهروايتازابزارغوطهمجازيبايدنسبتبهاستفاده

 برايمخاطبباورپذيروزیچهمهتوانداينابزارمیکهيیازآنجاواقعیمراقبتکنند. را

روايت ارائه مراقبتاز صورتعدم در دهد واقعیمخاطبانواقعینشان هايحقیقیو

محتواي می۰جعلیکامالًدرگیر ژورنالیسمواقعیتشوند مشکلیجديبرايتوسعه که

مجازيخواهدبود.

 از کودکان مراقبت 0-0-1-0

بايدفراهمشود.دروهلهبعديآزاردهندهتوصیهسنیبرايمحتوايحساسودروهلهاول
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واقعیت مختلفژورنالیسم تجارب براي مناسبی محدوديتسنی چه شود بررسی بايد

 شود.برايکودکانتوصیهنمی1لتکلینمايشگرهايسربندمجازيوجوددارد؟درحا

 ها:ي مسئوالنه دادهآور جمع 1-0-1-0

می خواسته کاربر وقتیاز را يکرويداد تا کند،صورتبهشود واقعیتمجازيتجربه

بنابراين؛ها،عاليقورفتارويدريافتکردتواناطالعاتجامعوظريفیراازواکنشمی

 وهله جمعدر دادهاول، هنگامآوري سپس و شود انجام او اجازه با بايد کاربر هاي

دادهجمع شودآوري گذاشته احترام وي خصوصی حريم به کاربر، وهاي تيدرنها؛

هايخبريبايداطمینانحاصلکنندکهتماممشخصاتفرديکاربرانوگمنامیسازمان

شود.حفظومراقبتمیهاآن

 لید ژورنالیسم واقعیت مجازيهدف تو 7-0-1-0

هايخبريواقعیتمجازيبايدبهمخاطببگويند،قطعهدراينبخشتولیدکنندگانقطعه

شدهتاچهمیزانیعینیوواقعیاست؟چهمرزيمیانرويدادهايواقعیتمجازيساخته

رويدادراکنندهوجوددارد؟آياژورنالیسمواقعیتمجازيخودواقعیوکارهنريتهیه

هايتاريخیروايتخواهدکرديااينکهبرداشتیهنريازرويدادوياچیزيمشابهرمان

پايهداستان بر که شبیهباگذشتهايواقعیاست. هايواقعیتمجازيبیشتروساززمان،

بايد تخیل واقعیتو میان تمیز بنابراين شد، نزديکخواهد واقعی رويدادهاي به بیشتر

کاملبرايمخاطبمشخصشود.نکتهاساسیدراينبخشايناستکهمخاطبانطوربه

هابهچهانتظاردارندتاقطعهآن آگاهباشندکهتولیدکنندگانواقعیتمجازيکامالًبايد

روايتیواقعیازرويدادويابرداشتیشخصیازواقعیت(.)شکلیدرکشود

ولیدکنندگانژورنالیسمواقعیتمجازي،هاياخالقیازمنظرتپسازبررسیچالش

جانبیبرمخاطباناستبررسیخواهدراتیتأثهاياخالقیکهمرتبطبادستهدومچالش

شد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Head mounted displays 
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 هاي اخالقي از منظر مخاطبانچالش ۲-0

 شخصي ژورنالیسم واقعیت مجازي کامالًبرداشت  1-۲-0

 ژورنالیسمچالشنيترمهميکیاز در شدنهاياخالقیموجود واقعیتمجازيپديدار

عینیتو1«موقعیتسوژه» تمايز مورد در بحثکالسیکی همواره برايمخاطباست.

 شودژورنالیسمسنتیبرپايهعینیتاستکهبیانمیطورهمانذهنیتوجودداشتهاست.

منطبقبرتجاربوکامالًهايعینیتکیهبرواقعیتيجابهولیژورنالیسمواقعیتمجازي

فرديشخصاست ديدگاه می؛ اينرسانه از بنابراين میزان برايارائه یتوجهقابلتوان

سوگیرينسبتبهموضوعاتمختلفوهمچنیننظراتشخصیاستفادهکرد.

 (۲گرایي حادیي )همچنین واقعگرا واقعخطر از بین رفتن  ۲-۲-0

 تجربه به توجه شخصاولبا پیشرفته ابزار با رويدادها بازسازي و از)رويداد استفاده

هايآکیولوس(تجربهرويدادبسیارشبیهرويدادواقعیاستووهدست۰افزار)يونیتی(نرم

پیوستهتارومبهمشودوتاجايیاينصورتبهتواندمرزمیاندنیايواقعیودنیاتخیلیمی

صورتبهيابدکهکاربرانتوانايیالزمرابرايافتراقواقعیتوخیالراموضوعادامهمی

 کاملنداشتهباشند.

 مشکل از دست دادن جهت اصلي روایت 0-۲-0

تجربهودنبالکند. ژورنالیسمواقعیتمجازيبهدنبالآناستتاخودکاربررويدادرا

حنهحاضراست.برايرسیدنبدينشکلکهانگاردرموقعرخدادرويدادمخاطبدرص

دراينبستربهبهاينهدفوغوطه بسیاريازتولیدکنندگانمحتوا وريبیشترمخاطب،

وپايهدوربینوژورنالیستسازيعواملتولید،سهدنبالحذفومخفی هریطورکلبهها

کنپرتیمخاطبشودهستند.دراينصورتممتواندمنجربهحواسعاملديگريکهمی

زيراستمخاطبجهتاصلیداستانراازدستبدهدونتواندبخش هايمهمخبريرا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Subject position 

2. Hyper reality 

 هايبالدرنگ.هايمعماريوانیمیشنبعدي،پروژههايويديويیسهنرمافزارياستبرايساختبازي.۰
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بنابراينبرايجلوگیريازاينمشکلبهتراستراهنمايیازجنسمتن،؛نظرداشتهباشد

هايخبريارزشنيترمهمصداوياحتیژورنالیستبرايمخاطبموجودباشدتابتواند

رويدادرادريافتکند.

 .محتوا بر مخاطب ریتأثي در مورد چگونگي ناآگاه 0-۲-0

اخالقیدرژورنالیسمواقعیتمجازي،عدمآگاهینسبتبهيهاچالشنيترمهميکیاز

ریتأث میشدهتجربهمحتواي ادعا که دارد وجود شواهد برخی است. مخاطب کند،بر

تجربه در کاربر مشارکتبیشتر با همراه بدناست،يریکارگبههايواقعیتمجازيکه

طوراساسیمتفاوتازاخبارسنتیباشد.شودکهتجربهمجازيرويدادخبريبهباعثمی

بدنمندبرمخاطبحینوریتأثدرحالحاضراطالعاتکافیدرموردچگونگی تجربه

ندارد وجود تجربه، پساز تحقیقاتهاشيآزمابنابراين؛ تاو زياديبايدصورتگیرد

گیريمشخصشودهايعاطفی،حافظهوتصمیممحتوابرمخاطب،واکنشریتأثچگونگی

 1جعل عمیق 1-۲-0

تصاويريکاردستهايجعلعمیقاستفادهازآنبراياخبارجعلیاست.بايکیازقابلیت

توانرويداديراجعلعمیقکرد.جعلعمیقبااستفادهازواستفادهازهوشمصنوعیمی

 پیشرفتتکنولوژيکاربران با واقعیتاستو نزديکبه یسختبهواقعیتمجازيبسیار

توانندتمايزيمیانحقیقتوجعلقائلشوند،همچنینراستیآزمايیصحتواعتبارمی

دشد.ترخواهبسیارپیچیدهشدهيسازهیشببرايرويدادهاي

 چالشطوربه1-4نمودار نشانخالصه واقعیتمجازيرا هاياخالقیژورنالیسم

دهد.می

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Deepfake 
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 هاي ژورنالیسم واقعیت مجازيچالش 1-0نمودار 

 يریگ جهینت

دوالپنا نانی مقاله اولین پساز يکدهه تعدادتنها واقعیتمجازي، ژورنالیسم درباره

زياديازسازمان رسانه انتخابهايخبري، برايروايتداستانخود واقعیتمجازيرا

است.گرفتهانجاماندومطالعاتپژوهشیفراوانیپیراموناينسبکجديدژورنالیسمکرده

 قرنحاضر، واقعیتمجازيدر ژورنالیسم شدن پديدار نقشسؤاالتبا زياديپیرامون
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قوانیناخالقیبراياينسبکژورنالیسموجوددارد،قوانینیيریکارگبههاوژورنالیست

درتعارضبااستانداردهاياخالقیژورنالیسممرسومهستند.اينمقالهبااستفادهبعضاًکه

هاياخالقیژورنالیسمواقعیتچالشنيترمهمازروشمصاحبهعمیقوفنمقايسهدائمی،

دهدتولیدکنندگانژورنالیسمواقعیتنتايجنشانمیقراردادهاست.یموردبررسمجازيرا

تغییراتبنیادينرويهسازمان بايدپاسخیروشندرباره هايخبريواصولمجازيابتدا

بايد ادامه در باشند. خود استقالل حفظ دنبال به طرفی از و باشند داشته ژورنالیستی

شفافیت،صدمجموعه برايدستیابیبه: قوانینرا ساختمحتوايهوشمندانه،اياز اقت،

دررندیکارگبههاوهدفژورنالیسمخودآوريمسئوالنهدادهمراقبتازکودکان،جمع .

گذارانآورياطالعات،مسئوالنمحتوايخبريوسرمايهمرحلهشفافیتچگونگیجمع

قتسازيدادهشود.درمرحلهصداوتوضیحیدقیقازروندشبیهشدهمشخصپروژهبايد

بیشترژورنالیسمواقعیتمجازيبرمخاطبدرقیاسباژورنالیسمسنتیيرگذاریتأثبهدلیل

بايدحساسیتبیشتريدربارهدرستیمحتواوتحريکاحساساتمخاطبداشتهباشند.در

تجربهمیژورنالیسمواقعیتمجازيمشارکت واقعیبهکنندگانچیزيرا بسیار کنندکه

اينبرايتولیدمحتوابايددقتزياديکردومحتوايیهوشمندانهساخترسدبنابرنظرمی

مناسببراي سنی توصیه و مراقبتکرد کودکان از بايد نشود. باعثآسیبکاربر تا

يآورجمعهادربرابرمحتوايآزاردهندهمراقبتکرد.کاربراناعمالشودتابتوانازآن

يبايدمسئوالنهباشدوضمانتحفظحريمشخصیراهابههنگامتجربهواقعیتمجازداده

هدفژورنالیسمواقعیتمجازيبايدبرايمخاطبمشخصباشدتيدرنهابهکاربربدهد.

آياروايتخودرويداداستياتنهابرداشتیاستدراماتیکدشدهیتولبدينمعنیکهقطعه

ازرويداد.

ازدستبرمخاطبانریتأثهاياخالقیازمنظرچالش برداشتشخصیرويداد، به

 چگونگی از ناآگاهی رويداد، اصلی جهت خطرریتأثدادن مخاطب، بر محتوا

شود.گرايیوجعلعمیقتقسیممیواقعفرا

محورومبتنیبربرداشتوتجاربشخصی-سوژهکامالًژورنالیسمواقعیتمجازي
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میزاناستکهمی مختلفیتوجهقابلتواندبه موارد ارائهسوگیريدر برايتحريفو

بنابراينتولیدکنندگانبايدپاسخدهندکهآياقراردادنمخاطبدرموقعیت؛استفادهکرد

از ازطرفیممکناستمخاطببخشاصلیجريانخبريرا کاردرستیاست؟ سوژه

دنبالجزئیات به اترتیاهمکمدستبدهدو تصويروصداباشدبنابرايناستفاده زمتن،

برايکمکبهکاربربايدلحاظشود.بهدلیلواقعیبودنتجربهواقعیتمجازيکاربران

ممکناستتوانايیافتراقمیانواقعیتوخیالرانداشتهباشندودرطولزمانمرزمیان

-لشچانيترمهمگرايیحادراافزايشدهد.يکیازايندوتارومبهمشدهوخطرواقع

ازآنپسمحتوابرمخاطباندرحینتجربهوریتأثهاينبودشواهدالزمنسبتبهچگونگی

درنهايتبهدلیلامکاناتفنیژورنالیسمواقعیتمجازيوباورپذيريآن،تولید؛واست

می عمیق جعل و جعلی چالشاخبار ديگر از تواند جديدشدهمطرحهاي شیوه اين در

روايتگريباشد.

هايخبريداخلیازژورنالیسمواقعیتمجازيبرايروايتشودسازماننهادمیپیش

رشته براي همچنین و کنند استفاده خبري ارتباطاترويدادهاي علوم و ژورنالیسم هاي

هايواقعیتمجازيجزوواحدهاياصلیقرارگیردتانسلجديددروسمرتبطبارسانه

اينمفاهیمآشنايژورنالیست با درمطالعاتآتیچگونگیها ریتأثیمناسبیداشتهباشند.

قرارگیرد.باتوجهبهمطالبیموردبررسمحتوابرمخاطببههنگامتجربهرويدادخبري

اينمقالهژورنالیستشدهانیب وظايفونقشیجديددرژورنالیسمواقعیتمجازيدر ها

 بنابراين داشت، خواهند مرسوم ژورنالیسم به مینسبت نقشژورنالیستپیشنهاد هاشود

کاملبررسیوتبیینشود.طوربه
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مقاله:نويسنده
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نويسندهمقاله:
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 مجموع مقوالت و مفاهیم پژوهش .۲ پیوست

 یمجاز تیواقع سمیژورنال یاخالق هایچالش:سؤال

 ردیف کد مفهوم مقوله

حقعمومبردستیابیبه

 اطالعات

حقدسترسیآزادبه

 اطالعات

1 دشدهیتولمحدوديتدسترسیبهمحتواي

سرويسبهتمامافرادجامعه 2 

 مخاطبمحدود

تعارضبادستیابیبهمخاطبانبوه ۰ 

سختیامکاناستفادهعموم 4 

 5 مخاطبخاص

 تغییردرروايتگريژورنالیست

پررنگحضور

ژورنالیستدرروايت

 رويداد

 ۶ مرکزيتژورنالیست

 ۲ یژورنالیستسيونويسنار

 ۲ ژورنالیستروايتگري

 آزاديعملمخاطب

 ۹ عاملیتکاربر

قدرتبیشترکاربر 1۳ 

تعاملکاربر 11 

يهاسازمانتهديداستقالل

 خبري

محدوديتساخت

قطعهواقعیتمجازي

باالتیفیباکسختیساختمحتواي 12 

نیازبهافرادمتخصص 1۰ 

يخبريبرايهاسازمانتوانايیاندک

ژورنالیسمواقعیتمجازيتولید
14 

هايسازماننظراعمال

غیرخبريبرايتولید

 محتوا

يتکنولوژيکیهاسازمانشراکتبا 15 

يتفريحوهاسازمانهمکاريبا

سرگرمی
1۶ 

يگرامروریکارگبه

دستورالعملمشخصبراي
 تولیدقطعهواقعیتمجازي

 

 شفافیت

چگونگیساخترويدادخبري 1۲ 

توضیحدرموردرويداد 1۲ 

آورياطالعاتچگونگیجمع 1۹ 

گذاريسرمايههاشرکتمعرفی 2۳ 

معرفیمسئوالنمحتوايخبر 21 

 صداقت

کنندهگمراهدوريازاطالعات 22 

دارانهجانباجتنابازاطالعات 2۰ 

اجتنابازتحريکاحساساتمخاطب 24 

تصاوير1يکاردست 25 

ساختمحتوايی

 هوشمندانه

بااليمحتوايواقعیتمجازيبرریتأث

مخاطب
2۶ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Manipulation 
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 یمجاز تیواقع سمیژورنال یاخالق هایچالش:سؤال

 ردیف کد مفهوم مقوله

بررسیاثراتجانبیتجربهقطعهمجازي

برمخاطب
2۲ 

دشدهیتولتوجهدقیقبهمحتواي 2۲ 

آزاردهندهاعتدالدرمحتوايحساسو 2۹ 

 مراقبتازکاربران

توصیهسنیبرايتجربهقطعهواقعیت

مجازي
۰۳ 

محدوديتسنیبرايتجربهقطعهواقعیت

مجازي
۰1 

هشداردربارهمحتوايآزاردهنده ۰2 

آوريمسئوالنهجمع

 هاداده

امکانگردآورياطالعاتجامعاز

کاربر
۰۰ 

تحلیلعاليقکاربر ۰4 

هايکاربرتحلیلترس ۰5 

مراقبتازحريمخصوصیکاربر ۰۶ 

هدفتولیدقطعه

 ژورنالیستی

مشخصشدنمرزمیانرويدادوکار

هنري
۰۲ 

بررسیخودرويداديابرداشتیهنرياز

رويداد
۰۲ 

بیانرويدادواقعی ۰۹ 

رويداددراماتیزهشده 4۳

براي1پديداريموقعیتسوژه

 کاربر

 برداشتشخصی

تمايزمیانعینیتوذهنیت 41 

مرکزيتکاربر 42 

سوگیريبیشترامکان 4۰ 

تجاربشخصی

درکقطعهمنطبقبرتجاربفردي

کاربر
44 

افزايشديدگاهشخصیکاربربههنگام
تجربهرويداد

45 

2گرايیفراواقع
 

ازبینرفتن
 يیگراواقع

ازمیانرفتنمرزمیانواقعیتوتخیل 4۶ 

تمايلبهتداومحضوردرمحیط 4۲

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Subject position for user 

2. Hyper-reality 
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 یمجاز تیواقع سمیژورنال یاخالق هایچالش:سؤال

 ردیف کد مفهوم مقوله

شدهيسازهیشب

وريغوطه

کاهشتوانايیکاربربرايتمیزمیان

واقعیتوخیال
4۲ 

نزديکیتجربهرويدادبهواقعیت 4۹ 

ازدستدادنهدفاصلی

 رويداد

وعاملیتاراده

 کاربر

کاوشخطداستانتوسطکاربر 5۳ 

رويدادموردنظرانتخابتجربهزواياي

خبريتوسطکاربر
51 

مسیرهايانتخابکاربربرايحرکتدر

مختلف
52 

 گمراهیکاربر
هايخبريازدستدادنارزش 5۰ 

ازدسترفتنبخشاصلیخبر 54 

قطعهواقعیتریتأثیازناآگاه

 مجازيبرمخاطب

يبیشتردررگذاریتأث

 مقايسهبارسانهسنتی

افزايشحسهمدلیکاربربارويداد 55 

تجربهتوسطبدنکاربر 5۶ 

تجربهرويدادواقعیتمجازيبرریتأث

رفتارکاربر
5۲ 

اثراتجانبیبر

 مخاطب

حالتتهوع 5۲ 

سرگیجه 5۹ 

 جعلعمیق

 اخبارجعلی
روايتجعلی ۶۳

ايفريبرسانه ۶1

يادگیريعمیق
يصداوتصاويرکاردست ۶2

ترکیبتصاوير ۶۰
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