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والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
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استخدام تطبيقات اإلعالم الغامر يف املواقع الصحفية اإللكترونية  ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 1448

اتخــذت هــذه الدراســة مــن القصــة اإلخباريــة املنتجــة باســتخدام تقنيــات الواقــع االفتراضــي والتصويــر 

الغامــر بزاويــة 360 درجــةً، مجــااًل لدراســة وحتليــل العاقــة بــن اختــاف أســلوب عــرض وتقــدمي مضامــن 

القصــص اإلخباريــة علــى العمليــات املعرفيــة للمتلقــي، مــن تذكــر وفهــم هــذه املضامــن، وذلــك يف إطــار تصميــم 

ــى اســتخاص  ــى فــروض نظريتــي متثيــل املعلومــات واملنظومــة. وتؤكــد الدراســة عل شــبه جتريبــي، يعتمــد عل

محــوري يتعلــق بالتأثيــر اإليجابــي لتقنيــات التصويــر الغامــر علــى العمليــات املعرفيــة املتمثلة يف التذكــر واإلدراك 

الــذي يــؤدي إلــى الفهــم، حيــث تفوقــت املجموعــة األولــى التجريبيــة التــي تعرضــت للقصــة اإلخباريــة بأســلوب 

التصويــر الغامــر علــى املجموعــة الضابطــة التــي تعرضــت للقصــة بأســلوب الفيديــو التقليــدي، حيــث إن منــط 

التصويــر الغامــر يســاعد املتلقــي علــى التفاعــل والغمــر داخــل أحــداث القصــة اإلخباريــة، وعــدم اقتصــار دوره 

علــى املشــاهدة فقــط، حيــث يتفاعــل بنشــاط مــن أجــل احلصــول علــى تسلســل أحــداث القصــة وتفاصيــل 

ــج  ــوى، وهــو مــا يتفــق مــع نتائ ــًرا للمحت ــر إدراكا ًوتذك ــج هــذه الدراســة أكث ــا لنتائ ــه وفًق املعلومــات؛ ممــا يجعل

الــدرات الســابقة يف هــذا املجــال التــي مت عرضهــا ســابًقا والتــي أكــدت علــى تأثيــر التعــرض للتصويــر 360 

درجــةً علــى زيــادة نســبة إدراك املشــاهدين.

الكلمات الدالة: اإلعام الغامر- التصوير الغامر 360 درجةً – وسائط غامرة. 

This study of the news story produced using the techniques of virtual reality and 
immersive photography at a 360 degree angle took the field to study and analyze the 
relationship between the different way of viewing and presenting the contents of news 
stories on the cognitive processes of the recipient of remembering and understanding 
these contents, within the framework of the design of an semi-experimental based on 
the assumptions of the theory of representation of information and Array Theory. The 
study emphasizes the central extraction related to the positive impact of the techniques 
of immersive imaging on the cognitive processes of memory and perception that leads 
to understanding. 

the pattern of immersive photography helps the recipient to interact and immersion 
within the events of the news story and not limit his role to watch only, where he 
actively interacts in order to get the sequence of events story and details of information, 
which makes him According to the results of this study is more aware and reminiscent 
of the content, which confirmed the effect of exposure to 360 degrees on increasing 
the perception of viewers.

Key words: Immersive media - 360 degree immersion photography

ملخص الدراسة

Abstract



 

               1449 

 

 

 
  
 
  

 أنّ  وجذرًيا، ذلك سريًعا تغيًرا يف عصر الثورة الصناعية الرابعة تتغير املجتمعات أصبحت
 استناد بحكم نطاقها، واتساع وتعقيدها شدتها يف السابقة الثورات عن تختلف الثورة هذه

ظاهرة جوهرها  اندماج أي الرقمي، االندماج اسمها جديدة تكنولوجية على 
 تقترن حيث)  1(مؤسسة.   لكل التحتية البنية يف السريع وتغلغلها الرقمية التكنولوجيات

 مختلف بني متبادلة استفادة رقمًيا يتيح نظاًما لتوجد التكنولوجيات  من كبيرة مجموعة
  تطويرها.  يف وتسهم  األخرى  من كل واحدة تستفيد  بحيث التكنولوجيات أنواع

 خالل من املعرفة مجتمعات  على الهائل تأثيرها يف التكنولوجية  الثورة أهمية هذه وتكمن
املحتوى   البيانات اجلديدة، من هائلة كمية إنتاج على قدرتها إنتاج وعرض  وتنويع طرق 

  املفتوحة.   الرقمية املنصات زيادة طريق وتبادله عن نقله املعريف وحتسني
املحتوى اإلعالمي بشكٍل عاٍم والصحفي بشكٍل إنتاج   عملية  تتخذ التغيرات، هذه ضوء يف

جديدة، فمثلما صنعت التكنولوجيا الرقمية لصحافة اإلنترنت أبعاًدا جديدة  خاٍص أمناطا 
للتغطية اإلخبارية مثل احلالية والتفاعلية وتعددية الوسائط، وجاءت  كلًيا وغير مسبوقة 

االفتراضي والواقع  االصطناعي  الذكاء  والواقع ”Virtual reality“تكنولوجيا   ،
؛ لتصنع هي  Immersive ، وتطبيقات اإلعالم الغامرة  Augmented realityاملعزز

الوجود   وذلك من خالل  للصحافة، محتوى وشكًال وممارسة،  كلًيا  األخرى عمًقا جديًدا 
احلسي والنفسي والتفاعل واالستغراق الكامل يف بيئة املحاكاة، ليس للصحفي فقط؛ بل  

  . )2(ه من املتابعني هو وشركائ
والصحافة الغامرة شكل من أشكال القصص الصحفية اإللكترونية ذات األبعاد الثالثية،  

ومعايًشا لها من كافة    القصة والتي يعيش من خاللها املتلقي منغمًسا ومنغمًرا يف أحداث  
منها جزًءا  يصبح  ألنه  بالغامرة  ُسميت  لذلك  اإلنسانية   جوانبها،  تأثيراتها  بكل  محاًطا 

 .  )3(والنفسية 
علي  الصحافة  من  النمط  هذا  املتلقي    الواقع تكنولوجيا    ويعتمد  جتعل  التي  االفتراضي 

وتأثيرا أقوى بكثير متفاعًال داخل القصة اخلبرية، مما يضفي عليها مصداقية وتعاطًفا  



 

 
1450 1450 

من التقارير النمطية املصورة، وتعتمد هذه النوعية من الصحافة علي استخدام تطبيقات 
بهدف  التكنولوجية؛  األجهزة  من  وغيرها  االفتراضي  الواقع  نظارات  أو  برامجية 
استحضار املتلقي إلى مكان احلدث، بحيث يصبح شاهًدا على احلقائق. فكثيًرا ما ُتتهم  

بإظهار جزء من احلقيقة وإخفاء جزء آخر،    اإلخبارية اإلخبارية بتأطير القصص  القنوات  
ُمعدِّ  املراسل  من  بإيعاز  الكاميرا  إليها  تتجه  الذي  اجلزء  رؤية  اعتاد  املشاهد  ألن  هذا 
تسلط   حني  األحيان،  بعض  يف  صحيحة  ز  بالتحيُّ االتهامات  تلك  تكون  ورمبا  التقرير. 

عن جزء آخر لصالح    -عمًدا-جزء من اخلبر، وتتغافل  املؤسسة الصحفية الصورة على  
اإلخباري  املشهد  زوايا  وتخضع  أخرى،  ناحية  من  املشاهد،  تضليل  بغية  أو  ما،  طرف 
التي   الزاوية  على  الكاميرا  تسليط  ويختار  التقرير،  يعدُّ  الذي  املراسل  لتقدير  ر  املصوَّ

 .يعتقد أنها تتناسب مع اخلبر الذي ينقله
هذا   التصوير  ومن  تقنية  أصبحت  زاوية    360املنطلق  يختار  أن  للمشاهد  تتيح  درجةً 

النظر التي يريدها، مما يساعده على تكوين فكرة أكثر شمولية عن األجواء التي ُنقل من 
الكاميرا،  خلف  يجري  عما  بعيًدا  املشاهد  يظل  أن  من  وبدًال  اإلخباري.  املقطع  خاللها 

ب اجلديدة  التقنية  هذه  له  يحرك  وتسمح  أن  مبجرد  املصّور  املشهد  داخل  التجول 
الوصول   من  متكنه  ميزة  الصحفي  العمل  مينح  مبا  الفيديو  يف  الظاهرة  االجتاهات 

   .بدرجات أعلى من املصداقية إلى املشاهد
 أنواع تطبيقات اإلعالم الغامر:

    ”virtual reality“تقنية الواقع االفتراضي -1
تص  مت  فعلي  مكان  أو  تخيلي  عالم  ثالثي  هو  افتراضي  واقع  تطبيق  يف  وتضمينه  ويره 

الشاشات اإللكترونية    360األبعاد أو محيطي االجتاهات ( درجةً) ميكن مشاهدته عبر 
صعوًدا وهبوًطا، جانًبا -بالصوت والصورة، ويتيح للمتلقي التحرك والبحث يف كل اجتاه  

ضي من خالل نظارات  ، كما لو كان جسدًيا هناك، ميكن مشاهدة الواقع االفترا-وخلًفا
مثل   الواقع Oculus Riftمعينة  وتطبيقات  الذكي  الهاتف  استخدام  خالل  من  ،أو 

، تتيح هذه التطبيقات  Daydream View أو Google Cardboard االفتراضي مثل
للمتلقي استكشاف األماكن التي ال يستطيع زيارتها مثل سطح املريخ، قمة جبل. إيفرست،  

حت العميقة  املناطق  كان أو  لو  كما  اإلحساس،  نفس  املتلقي  وإعطاء  البحر  سطح  ت 
متواجًدا داخل هذا العالم ليعيش جتربةً سواًء باإلثارة، أو الرعب أو الهدوء النفسي من 
وبهذا  الرائحة  وحتى  والسمع  واللمس،  كالرؤية،  احلواس  من  عدد  أكبر  محاكاة  خالل 

 .)4(عييتحول الكمبيوتر كحارس لبوابة هذا العالم االصطنا
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 "VR" وشهدت السنوات القليلة املاضية منًوا يف االعتماد على تقنيات الواقع االفتراضي
إنشاء بيئة حيث مت    لرواية القصص الصحفية اإللكترونية يف عدد من املنصات اإلخبارية،

افتراضية ثالثية األبعاد ميكن للمستخدم التفاعل معها، وذلك من خالل محاكاة الصورة  
واتخذت وسائل إعالم عاملية    والصوت بحيث يعيش املستخدم داخل التجربة االفتراضية.

وعربية من هذه التقنية فرصة لتجارب صحفية تفاعلية مختلفة عما عرفه اجلمهور يف  
 .املاضي

 
  درجةً  360فيديو مت إنتاجه بتقنية التصوير 

 :Augmented Reality الواقع املعزز -2
املعزز   الواقع  تقنية  يعيشه   ARتعد  الذي  الفعلي  الواقع  على  تعتمد  التي  التقنيات  من 

نظارة   ارتداء  ميكن  فمثًال  اإلضافية،  والبيانات  املعلومات  ببعض  تعزيزه  مع  املستخدم 
البيانات   بعض  تظهر  ولكن  هو،  كما  الشارع متاًما  املستخدم  ليرى  املعزز  بالواقع  خاصة 

ب اخلاصة  عرض  واملعلومات  ذلك  يف  مبا  عليها،  املستخدم  نظر  يقع  التي  األماكن  بعض 
 يعتمد  األول نوعني، إلى املعزز الواقع بعض األشارات أو اإلرشادات التعريفية، وينقسم

 املدعمة األجهزة املحمولة على يعتمد  والثاني wearables لالرتداء القابلة األجهزة على
 Video(( املكاني العرض فيديو مع  sMobile deviceاملعزز      الواقع بتطبيق

spatial display )5 ( 

  
  تعزيز الواقع احلقيقي ببيانات إثرائية يراها املتلقي
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 على  املعزز  الواقع دمج إلى االجتاه يف العالم مستوى على الصحفية  املؤسسات بدأت وقد
 أجهزة وكاميرا مخصص لذلك تطبيق باستخدام  ،2012عام   أوائل صحفها الورقية من

معها ويتم الورقية. بالصحيفة وربطها اللوحية األجهزة أو   الذكية الهواتف  من التعامل 
 الذكي املحمول الهاتف كاميرا طريق عن مسحها يتم حاسوبًيا مبرجة تتبع نقاط خالل

تتبعها  باإلنترنت، املتصل  التفاعلية اخلدمة فتظهر إلكترونية خدمات مقدم عبر ثم 
 املوضوع  اجلريدة على شاشة الهاتف، حيث يتم حتويل  من  املطبوعة  الصفحة  من  الرقمية

 بفيديو األبعاد مغطى ثالثي تفاعلي موضوع  إلى األبعاد ثنائي ثابت  موضوع من الصحفي
التي دعمت هذه التقنية   باملوضوع يعرض على شاشة الهاتف الذكي. ومن الصحف خاص
أطلقتاإلست Sunday Telegraph جريدة التي   News Alive تطبيق رالية 

، 2013يف سبتمبر   الكندية    Toronto Starصحيفة ، و)6(  (IOS)أجهزة   ملستخدمي
 التقنية املجانية يف الواليات املتحدة األمريكية، التي اعتمدت استخدام Metro وصحيفة

استخدمت صحيفة  ويف،  )7( صفحاتها جميع على موسعٍ  بشكلٍ  شيمبون  طوكيو  اليابان 
 حتتوي التي  للطفل اخلاصة  اإلصدارات مع سًنا األصغر  جلذب القراء املعزز  الواقع  تقنية
صحيفة  املتحركة الرسوم  شخصيات على فعلت  كذلك   The والرسومات، 

Independent الهند اآلن" يف ، وصحيفة "بورنابي )8( بريطانيا يف .  
العربية بعض  وظهرت    للمؤسسات   الصحيفة مع املعزز الواقع لدمج التجارب 

 العربية اململكة يف والنشر للطباعة اجلزيرة مؤسسة  من أهمها استخدام كان املطبوعة
الذكية ملستخدمي Aljazirah snap تطبيق السعودية  و  IOS بنظامى الهواتف 

Android 9(. 2012عام  من الثاني النصف يف ( 
بداية اخلدمة هذه البحرينية األيام صحيفة قدمت ثم واستخدمتها 2013عام   مع   ، 

تطبيق  بأتاحة  اليومية البيان" اإلماراتية"صحيفة   وقامت)،  10(  واإلعالنات  األخبار لتدعيم
  .أيًضا مماثًال  تطبيًقا اللبنانية النهار  صحيفة  أطلقت كما املعزز،  للواقع مجاني  رسمي

 الواقع املعزز  خدمة  لتطبيق الوحيدة املحاولة صاحبة أخبار اليوم مؤسسة ويف مصر كانت
  ) 11(  (AR Akhbar)برنامج تطبيق واستخدمت  تفاعلية، كخدمة
 2014 مارس شهر  من بداية املعزز الواقع يف دمج اليوم وأخبار األخبار صحيفتي وبدأت
  . 2017 حلول عام مع  اخلدمة توقفت  ما فسرعان التطبيق يف املؤسسة تستمر لم ولكن
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 الذكي  الهاتف بكاميرا مسحه لعملية  لقطه اليسار وعلى اليمني على املعزز الواقع بتقنية مدعم موضوع

 )األخبار (صحيفة
 

  
 

 بفيديوهات على تغطيتها مت التحريرية املوضوعات املصرية، اليوم أخبار صحيفة مع املعزز الواقع تقنية دمج
  الذكية الهواتف شاشات

    MRالواقع املختلط 
يجمع الواقع املختلط بني كل جوانب العالم االفتراضي مع جوانب العالم احلقيقي، وميكن  

 MR ، ليست األشياء االفتراضية يفAR املستخدمني من التفاعل مع العاملني، على عكس
امليزة   هي  هذه  وجه،  أكمل  على  معها  التفاعل  ميكن  حيث  الواقع،  يف  مضاف  مجرد 

، ومن ناحية أخرى، يظل املستخدم يف بيئة واقعية، وهذا AR عن  MR التي متيزالرئيسة  
، فالواقع املختلط هو خلق واقع جديد عن طريق دمج VR يجعل التكنولوجيا مختلفة عن

بيئة واقعية ببيئة افتراضية تسمح بخلط أجسام حقيقية بأجسام منتجة إلكترونية، كما 
ألجسام بنوعيها بشكٍل طبيعي من خالل سماعات تسمح للمستخدم بأن يتفاعل مع كل ا

الرأس اخلاصة بهذه التقنية، وذلك باستخدام اإلمياءات اليدوية وحركات العني واألوامر 
يف   املختلط  الواقع  تطبيقات  أهم  من  واحدة  االفتراضية)  (الفعاليات  وتعد  الصوتية، 

فعلي افتراضي جللسات مؤمتر  للصحفيني حضور  يحدث بحيث    الصحافة، حيث ميكن 
. كما ميكن فحص البيانات   ) 12(  عن طريق تقنية الهولوپورتيشن  يكونوا جزء من اجللسات 
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التي جتمع على الفور، ثم حتميلها يف نظام إدارة املعلومات املختبرية يف الوقت احلقيقي، 
 .واالفتراضيوتبسيط عملية البحث، والتغلب على جميع احلواجز بني العالم احلقيقي 

  
مختبرات األبحاث  "Solution4Labs" وتعد  مختبرات  بتجهيز  خاصة  شركات  وهي   ،

قدم السبق يف تطوير تقنية الواقع املختلط، ثم جاءت بعدها   صاحبةعلى مستوى العالم،  
 ، ويشار إلى كل من الواقع االفتراضي ."HoloLens" شركة "مايكروسوفت" عبر نظاراتها

(VR)زز، والواقع املع (AR)  والواقع املختلط ،(MR)  بالواقع املمتد XR )Extended 
reality  ( 

  الصحافة  مجال يف تطبيقات اإلعالم الغامر وتوظيف لظهور التاريخي التطور 
الغامرة، بالوسائط  متزايد  اهتمام  هو  هناك  تنوعا  وأكثرها  الغامرة  أشكال  وأبسط 

الفوتوغرايف   . ففي عام    360التصوير  املحيطي  أوالتصوير  التقط زاك  2005درجةً   ،
انهيار السدود عقب    20وايز، املصور الصحفي   بعد  أورليانز  صورة فوتوغرافية يف نيو 

جنح ساعات  أربع  فترة  وخالل  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  كاترينا  دمجها    إعصار  يف 
برنامج   باستخدام  صورة  QuicktimeVRو    PanoToolsجميًعا  إلى  حتولت  حيث   ،

  .  )13(درجةً  360بزاوية 
نوفمبر لتقنية  2015ويف  جتربة  "فرونتير"،  االستقصائية  الصحافة  مجلة  نشرت   ،

األيبوال360الـ إلى مرض  التعرف  من  املتابعني  عبر   ، متكِّن  أفريقيا  غربي  وانتشاره يف 
املتابع يف الفيديو على    " Ebola Outbreak " الواقع االفتراضي من خالل فيديو مير 

إلى زوايا مختلفة   الفيديو  التنقل من خالل حتريك  ويتم  انتشار املرض،  معلومات تشرح 
ال لهذه  وكان  املعلومات.  من  املزيد  وتعرض  الصورة  لتتوسع  الفيديو  يف  تجربة  ممنتجة 

"فيسبوك   خالل  من  نشرت  أنها  خاصة  أهميتها  جلمهور  360الوثائقية  ووصلت   "
   .)14(واسع

درجةً،    360» التي أنتجت قصًصا مصورة بتقنية  BBCتبعتها هيئة اإلذاعة البريطانية «
من اهوال احلرب إلى أوروبا عبر    الفارينيعن وصول آالف الالجئني االفارقة والسوريني  

البحر األبيض املتوسط من خالل يسمى "طريق البلقان" وظروف معيشتهم، وما يتعرضون  
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املُشاِهدين إلى قلب احلدث   له يف الطريق إلى بلدان معينة، مثل بريطانيا وأملانيا، حملت
  دون حتديد الزوايا وال انتقاء الصور. 

ال صحافة  كبيًرا    360وعرفت  انتشارًا  األزمات    واستخداًما درجةً  تغطية  يف  ملحوًظا 
اإلنسانية واحلروب، واتخذت وسائل إعالم عاملية وعربية من هذه التقنية فرصة لتجارب  

ر يف املاضي، حيث نشرت "نيويورك تاميز"  صحفية تفاعلية مختلفة عن ما عرفه اجلمهو
مت إنتاج املشروع وتصويره يف    " The Displaced " يف تقرير حول الالجئني حتت عنوان

رفع   احلروب.  شردتهم  الجئني  أطفال  ليروي قصص  وسوريا  وأوكرانيا  السودان  من  كل 
الواقع االفتراضي وتص2015الفيديو على يوتيوب يف نوفمبر   ، 360وير  ، وكان بتقنية 

بتقنية   فيديو  اليوم»  «روسيا  بشمال    360ونشرت  «كإليه»،  مخيم  إخالء  لتغطية  درجةً 
"األدغال"، وكان أحد أكبر مخيمات املهاجرين يف فرنسا قبل تفكيكه   يسمى فرنسا الذي

أكتوبر   السلطات يف  يد  القناة يف  2016على  للمتلقي مبرافقة مراسل  الفيديو  ، يسمح 
 .جولته عبر املخيم

درجةً يف أحد املخيمات السورية    360"بي بي سي" فيديو   ويف نهاية العام نفسه، أنتجت 
كافية لالطالع على مشاهد يومية من حياة   لكنها يف لبنان، مدته ال تتجاوز دقيقة ونصف،  

بالكاميرا  املراسل  لها، حيث يطوف  إنسانًيا  بعًدا  املخيمات وإضافة  الالجئني يف  ماليني 
ا للغاية، خصوًصا مع إمكانية حتريك   عيش يف املخيم،ليصف ظروف ال يبدو املشهد طبيعّيً

  زاوية املشاهدة والتجول افتراضًيا يف القاعة . 
لتقدمي اخلبر بطريقة    360فيديوهات    2016وانتج صحفيو "نيويورك تاميز"يف   درجةً 

هي «تايلر  املصور  أنتجه  صنعاء،  بالعاصمة  حل  وما  اليمن،  يف  احلرب  عن  كس» أخرى 
بوليتزر، واملراسل "بن هوبارد" ونشرت الفيديوهات عبر تطبيق جديًدا   جائزةاحلائز على  

  اطلقته اجلريدة، لتسليط الضوء على محنة ثالثة أطفال الجئني من منظورهم اخلاص.  
درجةً ُيظِهر اشتباكات اجليش العراقي مع   360كذلك، انتجت "بي بي سي" فيديو بتقنية  

داعش تنظيم  لتمركز    مسلحي  مفصل  شرح  الفيديو  يرافق  العراقية،  املوصل  مدينة  يف 

 ). 15(التنظيم يف املوصل، مما كان له أثر كبير نفسى وإدراكي يف املشاهدين  

 360باستخدام تقنيات التصوير املحيطي  اإلخبارية القصص وتقدمي بناء أساليب

 خاللها من يتم جديدة وسياقاتزوايا   إبراز  على أساسي الصحافة الغامرة بشكلٍ  تعتمد
املحتوى اإلخباري باستخدام كاميرات مجهزة مبيزات متكنها من التصوير املحيطي  تقدمي

درجةً، وذلك لنقل جميع التحركات والتفاصيل املحطية باألحداث عن قرب،    360بزاوية  
بد الكلي  املشهد  من  يتابعها  التي  الزاوية  بنفسه  يختار  أن  للمشاهد  يسمح  رجاته  ومبا 



 

 
1456 1456 

مشاهد من  املصور  له  يختاره  ملا  يخضع  أن  ال  املختلفة    .وزواياه 
تناولها   يتم  التي  العادية  واملوضوعات  القصص  معه  تصلح  ال  الوسائط  من  النوع  وهذا 
إخبارًيا، فال بد أن يتوفر نوع من التشاركية والتفاعلية داخل املوضوع لكي تتم معاجلته  

فموضو االفتراضي،  الواقع  والتجارب  بتقنيات  واملغامرات  والنزاعات  الصراعات  عات 
االفتراضي   بالواقع  تناوله  ما يصلح  والوثائقيات هي  العلمي  الشخصية وقصص اخليال 
املشاهد  املوضوعات حتتمل مشاركة  أبعاًدا إضافية، فبعض هذه  الذي ميكن أن مينحها 

 يف أحداثها وبيئتها ليكون فاعًال يف مسار أحداثها.
التق هذه  مع  تعمل  أمامها،  هو  ما  ترصد  املشاهد  الكاميرا/عيون  جعل  طريق  عن  نية 

) كاملة  بدائرة  أفقي  ما يجري على محور  كل  رؤية  إمكانية   360إمكانية  وأيًضا  درجةً) 
درجة. فإذا ما تخيلنا    180يف كل املسار األفقي أي    يف األعلى و األسفل  يجريرؤية ما  

أننا يف عالم على شكل كرة، فإن موقع الكاميرا هنا سيكون يف مركزها، ومبا ميكننا من  
 ).16(مشاهدة كل ما يجري حولنا يف جميع االجتاهات 

الغامر   التصوير  من    360تقنيات  ميكن  كاميرات  هناك  ضخمة،  ميزانيات  حتتاج  ال 
  Geonaute مثل منتجات شركة  360صوير فيديو أو صور فوتوغرافية بزاوية  خاللها ت 

أسعار   Giroptic، Centr Cam، Bubl،360 Fly، Tamaggo الفرنسية،  وتتنوع 
هذه الكاميرات، إال أن هناك تقنيات بدائية أبسط ميكن االعتماد عليها، وهي عن طريق  

م دمج الصور عبر برنامج الفوتوشوب  التصوير البانورامي من خالل كاميرا عادية، ومن ث
كاميرات "جو برو"    6وعديد من البرامج األخرى، أيًضا أحد الطرق األخرى، هي تركيب  

)GoPro)   مثبتة على مجسم واحد بطريقة هندسية تتيح التقاط صور الفيديو من جميع
ب باستخدام  املونتاج  عملية  يف  الصور  هذه  ُجتَمع  الحقة  مرحلة  ويف  رامج  االجتاهات. 

وضّمها مع     . Video Stitch أو  Kolor خاصة تعمل على تزامن الصوت والصورة، كـ
املشهد يف كل االجتاهات  التنقل داخل  للمشاهد  تتيح  كروية  لبناء صورة  البعض  بعضها 

)17  (  
درجةً صغيرة وسهلة االستخدام مثل   360التطور السريع يف املجال التقني وّفر كاميرات  

جودة   ،)THETA) ""ثيتا ذات  ويف   أقل ولكنها  مجتمعة.  كاميرات  عدة  استخدام  من 
القريب العأجل ستتطور هذه التقنية وتصبح أكثر سهولة، ليس يف يد الصحفي فحسب،  

  .وإمنا يف يد املستخدم العادي أيًضا
شركة  مثل  عديدة  منصات  خالل  من  متاح  الفيديوهات  هذه  تروج  Jaunt رفع  التي   ،

مجتم أنها  على  للواقع  نفسها  للسرد    بحيث   االفتراضي ع  مختلف  مستقبل  خلق  حتاول 
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وشركة االفتراضي  Within الرقمي.  الواقع  بتقنيات  منتجة  قصص  بنشر  املتخصصة 
الرقمية  360وفيديوهات   املنصات  من  وعديد  وتويتر  وفيسبوك  ويوتيوب  وجوجل   ،

  .  )18(املفتوحة 
تزال   فال  التكنولوجيا  هذه  النسبي يف  التطور  التقنية  وبرغم  الصعوبات  من  عدد  يوجد 

التي تؤخر البث احلى للسرد اإلخباري بالتصوير الغامر، حيث يجب ان حتصل كاميرات  
التغذية من مجموعة من العدسات املجهزة   املتزامن ملشاهد متعددة،    للتصوير البث علي 

يجع  ما  وهذا  الوضوح،  فائق  احلي  للبث  واحدة  تغذية  يف  مًعا  دمجها  ذلك  بعد  ل  ليتم 
الذين يجيدون  املناسبة واخلبراء  املعدات  تتوفر  تصوير وبث األحداث احلية صعًبا مالم 

  .إداراة وتنفيذ هذا النوع من العمل املعقد
كشف   يف  وإيجابياتها  التقنية  التطورات  هذه  كل  من  وبالرغم  أنه  إلى  االنتباه  املهم  من 

، إال أنه تبقى دائما واملتلقي م  احلقيقة بشكٍل أوسع وحتسني التفاعل ما بني منتجي اإلعال
املختلفة،   التقنيات  عبر  املتشاركة  والبيانات  املعلومات  وجودة  اخلصوصية  حول  أسئلة 
لنا إال أن  التقنيات تهديدا ألمن األفراد. مع هذا، ال ميكن  والتخوف من أن تسبب تلك 

   ، ألن مستقبل التصوير متجه نحوها.السردنستثمر تلك التقنيات لتطوير 
 املعرفية  درجةً والعمليات 360التصوير املحيطي بزاوية 

 من فريد فن هو يشير إدوارد ميلر املتخصص يف هذه التقنية إلى أن التصوير املحيطي
ميزج  واألحداث والزمان املكان   بني نوعه  الغمر   من  مختلفة  درجات  يف واألشخاص 

واالختصار،   أو حدث يف عرض قناعلإل أداة إلى يتحول الصحافة حالة ويف واإلجمال 
 . )19(الفهم والذكر  يف وأسهل وضوحا أكثر وجعلها  ظاهرة

التصوير   ال  360وتقنية  احلدث درجةً  التسلسل  ولكنها فقط تقدم  الزمني   تقدم 
وتوضح  املكانية  األحداث املعقد التداخل  والتفاصيل   بذلك وهي البعض بعضها بني 

  املعلومات فوضي ما وراء اكتشاف يف تساعد
وضع وتفاصيلها تصور  ويعد  لألحداث  أمناط  ألي  األساس بصري  من   التواصل منط 

 عبر محسوس مادي واقع إلى امللموسة وغير  املعنوية األفكار نقل ميكننا حيث  البشري
 ما لقطات مصورة تتميز بدرجة  التصورات يف هذه تخزين ويتم  ذهنية مناسبة تصورات

 التجريد .   من
املجال يف احلديثة الدراسات أن  قبل األشياء يصنف  البشري العقل أن كشفت  هذا 

فمثًال  فإن بداخلها  ما غرفة  دخلت  إذا يحددها   مبعاجلتها يقوم البشري العقل أثاث 
 وبالتالي. بذاتها قائمة عناصر  باعتبارها معها التعامل وال يتم الكل من جزء باعتبارها
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العقل تخزينها  مت التي الصور  ضوء يف نفكر  فإننا  هذه بني  الرابطة  والعالقات داخل 
وداللًيا، بصرًيا  على هذه وتعد  الصور   ثم ومن  العامة املعانى لتشكيل التعميم القدرة 

    . لدينا اتصالي نظام كل يف الزاوية حجر العالقات بينها هي حتديد
بداللتها   الصور فإن لدينا  اللفظي التواصل   نظام من  جزءا واجلمل الكلمات فبينما تشكل

التواصل تشكل البصرية الغامر   نظام  فالتصوير  سبق    –املرئي.  ملا  نظام   –وفًقا  يعد 
يوظف ونظام املرئي التواصل  نظام من كل هجني  األبعاد  ثالثية  الصور   التواصل عبر 

 أكبر فرصة  يوفر جمل وكلمات منفذ التقرير اإلخباري املرافقه للصور مبا عبر اللفظي
 وتدعيم العمليات املعرفية .  االتصال فعالية لزيادة 

دراسات   املقدم  إدراك كيفية حول Sunderوتشير  اإلخباري  املضمون  ملحتوى  املتلقي 
ملتلقي للمحتوى  ا تقييم تتحكم يف عوامل أربعة هناك  أن إليدرجةً    360بتقنية التصوير  

إمكانية  إلى  باإلضافة العرض،  طريقة  – اجلودة – القبول - املصداقية وهي  املعروض
 تقييم أيًضا خاللها من التي ميكن األساليب كأحد على اختبارات الفهم والتذكر االعتماد

 االختباراتهذه   توفر حيث اإلخبارية،  املادة وتقدمي بناء يف وفعالية توظيفه كفاءة املحتوى
 مؤشر كانت  االختبار درجات  زادت املتلقي فكلما لدي املبذول املعريف اجلهد حول مؤشر

اجلهد النخفاض اإلخباري  ملضمون  واالستيعاب الفهم سهولة وبالتالي هذا  التقرير 
 )  20(املصور بالتقنية الغامرة 

   السابقة الدراسات
التأثيرات   الدراسات  من  عدد  عند أظهرت  املتلقني  على  والسلوكية  واملعرفية  النفسية 

والصحافة   االفتراضي  الواقع  تطبيقات  باستخدام  املنتجة  اإلخبارية  للقصص  تعرضهم 
التي سعت الختبار مدى قدرة قصص  )،  S.J  ,Ahn  ))21, 2015دراسة (  :الغامرة ومنها

لوك مقارنة بطرق  الواقع االفتراضي يف حتقيق مستويات مختلفة من االقناع وتغيير الس
قوامها   عينة  تعريض  خالل جتربة  من  للقصص  التقليدي  للمخاطر    80العرض  متلقي 

الصحية املحتملة اثر اإلفراط يف تناول املشروبات الغازية، وجدت الدراسة ان املشاركني  
بعد مشاهدة التصوير االفتراضي انخفض استهالكهم للمشروبات الغازية بعد أسبوع من  

بنسب عرض  التجربة  بأسلوب  املضمون  لنفس  تعرضوا  الذين  املشاركني  تأثر  فاقت  ة 
  تقليدي.  

دراسة تأثير    )Janine Zacharia ،Geri Migielicz  ()22, (2016وسعت  لقياس 
التلقى للجمهور من خالل إجراء   عمليات أسلوب عرض القصص اإلخبارية الصحفية على 

 صحيفة  نشرتها درجةً التي  360الصحفية املصورة بتقنية   القصص  جتربة عرض بعض
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وأخبار ستريت وول تاميز، نيويورك "احلياة ABC جورنال،  مثل   مخيم  يف وغيرها 
جئني، " وذلك األيبوال، جناح  لدخول بعيد، ومغامرة كوكب واستكشاف ِلالَّ داخل  وغيرها 

  مبحوث 60مختبر ستانفورد بالتطبيق على عينة قوامها 
صحافة أن  إلى  الدراسة  على لديها VR االفتراضي  الواقع وتوصلت   تعزيز القدرة 

 الوصول  اجلمهور على  يصعب  التي البيئات واألماكن املختلفة  خالل تقدمي  من  القصص

 اجلمهور  التأثير املعريف واإلدراكي وتذكر تفاصيل األماكن عند على ملعظمها وان قدرتها

  التقليدية.   األخرى  القصص الصحفية تأثير  من أقوى

من خالل التجربة إلى التعرف على    )23(Lazard & Atkinson),  (2016وسعت دراسة  
 اندماج على درجة البصرية يف الواقع االفتراضي واإلعالم الغامر دور التعرض للعناصر

وتذكر  النتائج واقتناع  وأظهرت  للمضمون،  املتلقني املتلقي   مع اندماجا أكثر يكونوا  أن 
امل مقارنة بطريقة عروضاملحتوى  االفتراضي  فقط الذي  باملضمون الواقع   على يعتمد 

عامال حيوًيا  يعد البصري املحتوى  أن أظهرت النتائج  كما . العناصر األيًضاحية أو  النص
املتلقي يف الغامر  النتائج أشارت  كما . باملضمون  اقتناع  التصوير  أسلوب  أن   أكثر إلى 

   اإلخبارية املقدمة. املضامنيتذكر  يف فعالية
دراسة" ثالث   )Kris Hodgson,2017     ")24ورصدت  من  عشوائية  عينة  فعل  رد 

 وهمية ليثبرينج بعد تعريضهم لبرامج كوارث   كليةمن طالب    7:  2مجموعات تتراوح بني  
بتقنية   حاالت  360مصورة  مع  تعاملهم  وطريقة   أثر دراسة  بهدف الطوارئ،  درجةً، 

على عمليات اإلدراك، وجاءت قدرة استيعاب املخاطر كبيرة جًدا وكانت   360 صحافة ال
  %. 27وسلبي بنسبة  ،61سرعة التعامل اإليجابي معها% 

دراسة  ,Romana John,, MatoBrautović1, Marko Potrebica) وسعت 
  النفسية للتعرض للصحافة املنتجة بتقنية   التأثيرات ، إلى البحث يف طبيعة  )25(  (2017

الواقع االفتراضي الغامر حول بعض املوضوعات اإلنسانية التي تثير العوطف بشكٍل عاٍم،  
ال  صحافة  أن النتائج وأظهرت فرد،   67ومت تطبيق استبيان على عينة عشوائية قوامها  

االستغراق   انتباههم إلى  ولفت على إثارة تعاطف املشاركني تأثير إيجابي درجة لها  360
 يف تفاصيل املحتوى وإثارة الرغبة يف املشاركة يف إصالح املواقف احلرجة .  

) دراسة  تذكر    )Jingfei Lin,2017 ( )26وسعت  ومدى  العاطفية  التأثيرات  رصد  إلى 
لعدد   والواقع   12التفاصيل  الغامر  التصوير  بتقنية  منتجة  لقصص  يتعرضون  متلقي 

سماعات باستخدام  بنيويرك    VR/APات  ونظار االفتراضي  االسود  املربع  مسرح    .يف 
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على)التخطيط الغامرة  بالتقنية  املنتجة  للقصص  التعرض  تأثير  إلى  الدراسة   وتوصلت 
 والتي قادت إلى ، ومستويات اإلدراك والتذكر)،واحلركة القلب،  ضربات  الدماغي، ومعدل

القصص   مع ارنةً مق أعلى مشاركة تثير  أن ميكن والصراع   التحفيز مستويات مرتفعة من 
 التقليدية. 

، إلى التعرف على تأثير استخدام تقنية الواقع )27()2018وهدفت دراسة)شيماء صادق  
املعزز يف االعالن التفاعلي املعروض على شاشات داخل املوالت التجارية يف تذكر وفهم  

  45وذلك بالتطبيق على عينة من االفراد قوامها    االعالنيةاالعالن واالستجابة ٌ للرسالة  
باستخدام االعالنات  من  النمط  لهذا  تعرضوا  ممن  ميدانية،   فرًدا  استبيان  استمارة 

و   للمتلقي  حتفيز  عنه  نتج  قد  املعزز  الواقع  تقنية  استخدام  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
  تأثيرا عاطٌفًيا وحقق معدل عال من الفهم واإلدراك واالستجابة للرسالة االعالنية. 

(عبير محمد حمدى   دراسة  املحتوى  )28()  2019وسعت  تأثير طرق عرض  اختبار  ،إلى 
ئي يف األخبار عن طريق املقارنة بني األخبار املقدمة بوسائط تفاعلية عبر اإلنترنت  املر

وفهم   تذكر  يف  التلفزيونية  املحطات  بعض  يف  األخبار  نشرات  يف  املقدمة  واألخبار 
وذلك   باحلدث،  املرتبطة  املفاهيم  واستخالص  اإلخبارية  املادة  محتوى  واستيعاب 

وبالتط التجريبي  املنهج  قوامها  باستخدام  عينة  على  نظرية    مفردة،  90بيق  إطار  يف 
الذي طرحته و  الرسائل عبر وسيط)،  لتمثيل  املحدودة  و   ,.Lang, et al (السعة  الجن 

زمالؤها باعتباره أحد فروع نظرية متثيل املعلومات . وتوصلت الدراسة إلى أن الوسائط  
 تذكر.  التفاعلية عبر اإلنترنت تساعد يف زيادة معدالت اإلدراك وال

 السابقة  الدراسات على التعليق
وتقنيات  -1 املعزز  والواقع  االفتراضي  الواقع  تقنيات  استخدام  دراسات  يف  التطور 

املحتوى   أنتاج  يف  وتأثيراتها  الصحافة  بحوث  يف  املمتد  والواقع  الغامر  اإلعالم 
الصحفي ويف اجلمهور املتلقي مازالت يف يف مرحلة مبكرة خاصة يف البحوث العربية  

والتجارب   البحوث  من  مزيد  إلى  التقنيات  وحتتاج  هذه  استخدام  تطوير  أجل  من 
 التكنولوجية واألدوات املستحدثة يف مجال اإلنتاج بشكٍل أكثر فعالية . 

هناك حاجة إلى مزيد من البحوث التحليلية الوصفية يف مجال القصص الصحفية  -2
لفهمها بشكٍل اعمق ودراسة محدداتها وسبل تطويرها مما يساعد مطوروا  الغامرة 

الصحفي تأثيرا االعمال  أكثر  الصحفي  املحتوى  أنواع مختلفة من  أنتاج  الغامرة يف  ة 
 وواقعية 
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 أنسب وهو التجريبي وشبه املنهج التجريبي على الدراسات معظم اعتمدت منهجيا -3
العمليات  املناهج لتقنية   التي  املجموعات بني واملقارنة  املعرفية  الختبار  تعرضت 

 والفهم.  التذكر يف اإلعالم الغامر
الدراسات اعتمدت حيث  البيانات جمع  أدوات  تنوعت  -4 االختبارات  على بعض 

 . االستبيان أداة على أخرى  وبينما اعتمدت دراسات واملقاييس التحصيلية
إلى  األشارة من الرغم فعلي أجريت فيه، التي  الوقت حداثة الدراسات على يالحظ -5

 مع  ولكن الصحافة مجال يف اجلديد باألمر تقنيات اإلعالم الغامر ليس أن توظيف 
والتكنولوجيا توفر  ساعدت التقنية  انتشاره،  التي  أنظار  إلى ذلك أدي على   لفت 

 املجال اإلخباري يف بتوظيفه املرتبطة التأثيرات الباحثني لدراسة
 اإلجراءات وحتديد البحثية بلورة املشكلة يف السابقة الدراسات من الباحثة استفادت -6

 .التجريبية املادة وبناء املناسبة لطبيعة الدراسة املنهجية
  مشكلة الدراسة

عالم   الغامر  واإلعالم  املعزز  الواقع  وتطبيقات  االصطناعي  الذكاء  وآليات  نظم  اقتحمت 
املعاصرة   التكنولوجية  التطورات  ابرز  احد  وأصبحت  العالم  حول  األخبار  صناعة 

ملنافسة والتطوير، وأصبح نقل الصورة  املستخدمة يف اإلنتاج الصحفي التي تساعده يف ا
من زاوية واحدة من املاضي يف عالم تقنيات اإلعالم. ليس هذا وحسب، إمنا مع ظهور  

درجةً احد االبتكارات احلديثة لعرض الصَور الصحفية    360تقنيات التصوير املحيطي  
والتي   الفيديو،  الصعيدي  لقَيت ومقاطع  املستخدمني على  الكثير من  الفردي  استحساَن  ن 

األبعاد   ثالثية  والنماذج  البصرية  التأثيرات  مع  املشاهد  دمج  مع  خاصة  واالحترايف 
ومتكينة من اختيار الزاوية التي يشاهد منها املادة الصحفية، مما يجعلها أكثر من مجرد  
مع  والتفاعل  االنغمار  للقارىء  الفرصة  تتيح  صحفية  جتربة  بل  الزوايا،  متعدد  تصوير 

لك يرى بعض الباحثني ان االستخدام املتزايد للعناصر املرئية القائمة على  القصة. ويف ذ 
  توظيف التقنيات احلديثة يجعل األخبار تبدو أكثر تعقيًدا وارباًكا للمتلقي.

يتحدد هدف  يف الدراسة مشكلة تتبلور سبق مما وانطالًقا الكشف أساسي   عن يف 
تقنيات  عبر اإلخبارية القصصمضامني   وتقدمي عرض  أسلوب بني العالقة توظيف 

الغامرة والتصوير   للمتلقي من  360الصحافة  املعرفية  العمليات  على  تذكر وفهم   درجةً 
 شبكة على الكالسيكي الفيديو عبر  التقليدية العرض  بأساليب مقارنة  املضامني  هذه

 و، ه متغير مستقل تأثير  قياس يتضمن جتريبي  تصميم شبه إطار يف وذلك اإلنترنت،
تقدمي  تابعني على اإلنترنت شبكة على اإلخبارية القصة أسلوب  الفهم متغيرين   هما، 
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مقاييس لذلك، وذلك بغرض الكشف عن فاعلية مستويات مختلفة   بناء خالل من  والتذكر
ملتغير أسلوب عرض املحتوى الصحفي اإللكتروني مبا يتيح الفرصة للتعرف على أي من  

فاعلية لتحقيق أهداف الفهم والتذكر للرسالة اإلعالمية، والتي متثل  تلك املستويات أكثر  
الرسالة اإلعالمية، مما قد يدفع مبزيد   محورًا مهًما وركيزة أساسية من ركائز أهداف 
الصحفي   اإلنتاج  يف  املحتوى  عرض  أشكال  من  اجلديد  التقني  النمط  هذا  توظيف  من 

 اإللكتروني. 
  للدراسة:  النظري املدخل

نتائج الدراسات السابقة، ويف ضوء دراسات أخرى رصدت عالقة منط عرض    يف ضوء
 املضمون اإلعالمي على العمليات اإلدراكية واملعرفيه للمتلقي، ميكن االعتماد على نظرية 

التي   الطريقة على  أساسي بشكلٍ  تركز والتي اإلعالم جمهور وسائل لدى  املعلومات متثيل
  )، 29(معاجلتها يف واملعرفية املستخدمة العقلية  العمليات ونوع  للمعلومات،  الفرد بها يكتسب

وتهتم النظرية بالتأثيرات املعرفية والتي توضح بشكٍل فعاٍل القدرات األساسية من أنتباه 
وتذكر وفهم، وهذه العمليات متر عبر سلسلة من املعاجلات خالل أنواع الذاكرة املختلفة  

 املعلومات استيعاب خاللها من يتم الكيفية التي فهم دويع)  30(ثم يتم إدراكها يف الذهن  
 الرغم من  وعلى التعقيد غاية  يف ظاهرة  اإلنترنت، شبكة من احلصول عليها  يتم  التي

تتعلق وعلم  االتصال  مجال يف منهجية دراسات  بها  تؤثر التي  الكيفية بفهم  النفس 
التكنولوجية والوسائط التقنيات   -اإلنفوجرافيك – الرسوم -(الصوراملتعددة   تطبيقات 

الدراسات  هذه أن إال احلدث )، على فهم EXتطبيقات الواقع املمتد    -الصوت – الفيديو
يف ضرورة إلى أشارت كل  أن االعتبار يف األخذ مع املعرفية، التأثيرات فهم التوسع 
 ليتعام وسيط كل أن له، كما ومميزة فريدة بخصائص يتمتع الوسائط هذه من وسيط
   متاًما. بأسلوب مختلف مخرجاته  مع البشري العقل
 أكبر فرصة يعطي لعرض املعلومات نظام أو آلية  من  أكثر  إلى أن وجود  باحثون  ويشير
يف الذهن بصورة مطابقة ملا هي عليه    تتمثل يف الفهم، فاملعرفة ال   العمق من ملزيد للقارئ

التمثيالت املعرفة الداخلية تختلف عن احلقائق  الواقع، حيث تزايدت األدلة على أن  يف 
الفيزيائية اخلارجية، وترتبط عملية التمثيل املعريف للمعلومات مع املنبهات التي تستقبلها  

م مع اخلبرات السابقة التي  احلواس، ولكـن هـذه املعلومات يجـري عليها تعديل لكي ينسج 
أجريت   التي  التجارب  من  فالكثير  والعالقات،  املعلومات  من  معقدة  شبكة  على  حتتوي 

 من بأكثر املحتوى نفس ، وتكرار) 31(أظهرت أن املعلومات تختزن بشكٍل متثيالت مختصرة  
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املعرفية  يحفز شكل وفهم تزيد وبهذا املتلقني  لدى البنى  تذكر   املضمون احتمالية 
2000)  ,(Sundar)32(   . 

وترتبط نظرية متثيل املعلومات مبجال علم النفس وقد كانت تطورات احلاسب اآللي منذ 
اخلمسينات عامًال رئيًسا يف ظهور هذه النظرية، حيث اعتمد الباحثون على أسلوب عمل  

هذه   فروض  تطوير  يف  اآللي  تتضمن  النظريةاحلاسب  للبيانات  احلاسب  فمعاجلة   ،
بيهة يف أسلوب عملها بالنظام البشري يف التعامل مع  مجموعة من العمليات التي تبدو ش

  :  )33(رموز البيئة املحيطة، لذا تركز هذه النظرية على ثالث مهام أساسية هى 
ترجمتها   -1 أو  وحتويلها  باملدخالت  يسمى  ما  أو  اخلارجية  املعلومات  استقبال 

  تالية.بطريقة متكن جهاز معاجلة املعلومات من معاجلتها يف مراحل املعاجلة ال
 االحتفاظ ببعض هذه املدخالت على شكل متثيالت معينة. -2
أي   -3 املناسب،  الوقت  يف  واستخدامها  واستدعائها  التمثيالت  هذه  على  التعرف 

يجب على جهاز معاجلة املعلومات أن يترجم املعلومات ويحتفظ بها ويستدعيها،  
مرحلة الترميز  وإذا نظرنا إلى مراحل متثيل املعلومات يف الذهن جند أنها تشمل  

 ومرحلة االحتفاظ أو التخزين ومرحلة االستعادة أو التذكر. 
وتفترض نظرية متثيل املعلومات أن هناك عمليات مختلفة يف الذاكرة تؤثر يف عمليات    

واالسترجاع والتخزين  الترميز  وهى  املخ  املعلومات يف  اإلدراكية ، ومتثيل  االستجابات  أن 
للمثير فوري  ناجت  مجرد  والتذكر  ليست  واإلدراك  كاالنتباه  أخرى  بعمليات  متر  ولكنها   ،

والتي تستغرق فترة من الزمن يف التنظيم والتحويل إلى عملية أخرى، كما أن عملية تناول  
  -واملحتوى املقدم يف الوسيلة    –املعلومات حتكمها عدة متغيرات كقدرات أدوات التناول  

وغيرها،   التقدمي  وشو  ويفترض وأسلوب  وبنكركوسلني   Shwartz, Kosslyn, رتز 
Pinker    يف نظرية املنظومةArray Theory    على وجود أمناط مختلفة للتمثيل العقلي

من   املتكون  املرئي  التصور  على  التمثالت  هذه  تشتمل  بحيث  البصرية  الذاكرة  يف 
األولى  الدراسات  يف  وسائط  طريق  عن  معايشتها  أو  مشاهدتها  مت  حسية  أنطباعات 

ال كوسلني  لعمليات  أبحاث  العقلية يف  للصور  واإلدراك  و   – Stephen Kosslynتذكر 
احلسي (Shepard Roger شيبار باإلدراك  العقلية  الصور  عالقة  دراسة  متت   ،(

زادت   املرئية  األحداث  لتفاصيل  التعرض  زاد  كلما  أنه  على  التجارب  ودّلت  للمواضيع، 
    )34(ان واملكان وغيرها القدرة على تذكر تفاصيل األحداث من األشخاص والزم

لذا ستركز الباحثة باالعتماد على معطيات نظريتي متثيل املعلومات واملنظومة، ويف ضوء 

خالل   من  للمتلقني  والتذكر  بالفهم  اخلاصة  املعرفية  العملية  اختبار  على  فروضهما 
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الغامرة   الصحافة  بأسلوب  مقدم  إخباري  ملحتوى  على    360تعرضهم  والتعرف  درجةً، 

  وق يف مستوى املهارات املعرفية عند التعرض لنفس املحتوى بطريقة تقليدية.  الفر
  :الدراسة أهمية

العناصر التفاعلية املرئية يف اإلعالم الرقمي، والتي دفعت الباحثني    توظيف يف إطار كثرة  
والعيوب  املميزات  يف  للبحث  النفس  وعلم  والتعليم  اإلعالم  مثل  املجاالت  مختلف  من 
والتعلم   واملصداقية  والتذكر  االنتباه  على  املستحدثة  التقنيات  استخدام  لتأثير  احلقيقية 

تعد للبح الدراسة وغيرها،  الغامرة محاولة  الصحافة  لتطبيقات  املعريف  التأثير  يف  ث 
دراسة   من خالل  الصدد  هذا  به يف  تقوم  أن  الذي ميكن  الدور  وبيان  للمتلقي،  بالنسبة 

 بعض املتغيرات اخلاصة بالتقنية ومدى تأثيرها معرفيا على املتلقي.  
 أهداف الدراسة:

  إلي اختبار: التجريبي  شبه التصميم خالل الدراسة من تسعى
شبكة املنشورة اإلخبارية  القصة تقدمي اختالف  تأثير -1  بأسلوب اإلنترنت على 

الغامر   يف  360التصوير  التقليدي مقابل درجةً،  الفيديو   يف واملتمثل األسلوب 
 املبحوثني. لدى  اإلخبارية القصة التقليدي على تذكر مضمون

شبكة املنشورة اإلخبارية  القصة تقدمي اختالف  تأثير -2  بأسلوب اإلنترنت على 
الغامر   يف  360التصوير  التقليدي مقابل درجةً،  الفيديو   يف واملتمثل األسلوب 

 املبحوثني. لدى اإلخبارية القصة فهم مضمون التقليدي على
 .فروض الدراسة

الدراسة بني إحصائية داللة ذات فروق توجد -1  القصة مضمون تذكر يف مجموعتي 
شبكة   على املنشورة اإلخبارية القصة وتقدمي عرض أسلوبتبًعا الختالف   اإلخبارية
  للمعايير التالية: تبًعا وذلك  اإلنترنت

 يف املبحوثني  باحلدث" لدى والفرعية املرتبطة الرئيسة تذكر"األماكن على  القدرة تزداد - 
 مجموعة القصة يف املبحوثني لدى  القصة بأسلوب التصوير املحيطي عنها مجموعة
 الفيديو التقليدي. بأسلوب 

 مجموعة يف املبحوثني  التسلسل الزمني للحدث" لدى تذكر"تفاصيل على  القدرة تزداد  -
بأسلوب   مجموعة القصة يف املبحوثني لدى عنها القصة بأسلوب التصوير املحيطي

 الفيديو التقليدي.
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 ة مجموع يف لدى املبحوثني " األشخاص الفاعلة يف احلدث"تذكر  على  القدرة تزداد - 
بأسلوب   القصة مجموعة يف املبحوثني عنها لدى التصوير املحيطي بأسلوب القصة

 .الفيديو التقليدي
الدراسة بني  إحصائية داللة  ذات فروق توجد -2  القصة مضمون فهم  يف مجموعتي 

شبكة   على املنشورة اإلخبارية القصة وتقدمي عرض الختالف أسلوب تبًعا اإلخبارية

  طبًقا للمعايير التالية: وذلك  اإلنترنت

 يف املبحوثني  لدى  "الفرعية الرئيس واألحداث حتديد "احلدث على القدرة تزداد -
عنها بأسلوب القصة مجموعة املحيطي   مجموعة يف املبحوثني لدى  االتصوير 

 بأسلوب الفيديو التقليدي. القصة
"النتائج على القدرة  تزداد - لدى على املترتبة حتديد   يف املبحوثني احلدث" 

املحيطي بأسلوب  القصة مجموعة لدى التصوير   مجموعة  يف املبحوثني  عنها 
 القصة بأسلوب الفيديو التقليدي.

باحلدث" املفاهيم "استخالص على القدرة تزداد -  يف املبحوثني لدى املرتبطة 
املحيطي القصة مجموعة التصوير   مجموعة  يف املبحوثني  لدى عنها بأسلوب 
 بأسلوب الفيديو التقليدي.القصة 

 ومنهجها: الدراسة نوع
بني   السببية  العالقات  دراسة  تستهدف  التي  الدراسات  منط  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 

من أفضل مناهج البحث املناسبة   واملتغيرات التابعة، ويعد املنهج التجريبي  املستقلاملتغير  
يف التحكم  يتم  حيث  والسببية،  التأثير  عالقات  بشكٍل   الكتشاف  التعرض  وطبيعة  كم 

خالل   املبحوثون  له  تعرض  الذي  املضمون  على  محددة  تأثيرات  قياس  ويتم  منهجي 
التجربة، فالتجارب توفر بيئات مستقرة لقياس التأثير، ويف هذه الدراسة مت اللجوء إلى  
عدم  إلى  حترص  التي  اإلنسانية  العلوم  بطبيعة  خاصة  العتبارت  التجريبي  شبه  املنهج 

وذلك   تعريض الكامل،  التجريبي  املنهج  اتباع  عن  تنتج  قد  التي  سلبية  أثار  ألي  اإلنسان 
التابعة   واملتغيرات  العرض)  (أسلوب  املستقل  املتغير  بني  السببية  العالقة  اختبار  بهدف 

 (تذكر وفهم املحتوى). 
بتني  كما تعتمد الدراسة على املنهج املقارن، وذلك للمقارنة بني نتائج املجموعتني التجري

أوجه   على  تأثير حاالت   االتفاق للتعرف  ذلك يف ضوء  وتفسير  بينهما،  فيما  واالختالف 
 املتغير املستقل. 
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  متغيرات الدراسة:  
اإلخبارية باملستوى التقليدي   القصة وتقدمي عرض املتغير املستقل املتمثل يف أسلوب -1

  درجةً.  360أو باستخدام تقنيات التصوير الغامر 
 املتغيرات التابعة:  -2

(تذكر - معايير  ثالثة  له   – باحلدث املرتبطة والفرعية الرئيسة األماكن التذكر 
تفاصيل  باحلدث   عنصر  تذكر  املرتبطة  والتوقيتات  األشخاص   تذكر  –الزمن 

  الفاعلة يف احلدث)
(حتديد - معايير  ثالثة  له  الفرعية  الفهم  واألحداث  الرئيس  إدراك   – احلدث 

 باحلدث).  املرتبطة استخالص املفاهيم – احلدث على ة املترتب النتائج
هذه   دراسة  ضوء  العاملي   التصميم فإن    املتغيراتويف  التصميم  هو  املناسب  التجريبي 
factorial Desigen   

  التصميم التجريبي للدراسة
  

  التجريبية:  شبه الدراسةإجراءات 
 املادة املستخدمة يف التجربة. اختيار أوًال:

 فيروس انتشار عن نشرت بالفعل إخبارية قصة عن عبارة هي جتريبية مادة اختيار مت
 التقليدي باألسلوب عرضها مت إحداهما جتريبيتني،  جتهيز مادتني ومت أفريقيا يف األيبوال

التقليدي،) الغامر   عرضها  مت  واألخرى (الفيديو  التصوير  وبحيث  360بتقنية   درجةً 
 . املضمون نفس اإلخباريتني القصتني كال تتضمن

عن  واإلحصاءات  واألرقام  املعلومات  من  كثيًرا  لتضمنه  املوضوع  هذا  الباحثة  اختارت 
الوفيات   وعدد  انتشاره  وطرق  وماهيته  واألقاليم   الناجتة املرض  الدول  وترتيب  عنه، 

ريقية، من حيث معدالت الوفاة والفئات املعرضة لإلصابة به، ولم تقم الباحثة باختيار  األف
على   تؤثر  التجربة  يف  للمشاركني  سابقة  معرفة  هناك  تكون  ال  حتى  مصر  عن  موضوع 
نتائج التجربة، وبالتالي تكون بذلك قد عزلت متغير اخلبرة أو املعرفة السابقة للمشاركني  

 بشأن موضوع التجربة.  
  

  أسلوب عرض غامر  أسلوب عرض تقليدي   

  2مجموعة   1مجموعة   الفهم 

      التذكر
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  أدوات الدراسة:
من   للعديد  الفقري  العمود  تعد  التذكر  عملية  أن  الدراسات  من  عدد  نتائج  أظهرت 

والفهم   االنتباه  مثل  املعرفية  "تولفنج"  )35(  Woltrers), (2001العمليات  وصنف   ،
Tulving    "الذاكرة إلى نوعني هما: "ذاكرة األحداثEpisodic Memory    وهي تشير

كأسماء األشخاص واألماكن والزمن. و"ذاكرة املعاني أو    اخلاصةإلى االحتفاظ باألحداث  
وهي تشير إلى املعلومات العامة الضرورية الستخدام   Gist Memoryالذاكرة الداللية  

تصنيًفا   املكونني  لهذين  "تولفنج"  وأضاف  املعلومات.  لتلك  عقلية  كموسوعة  وتعد  اللغة، 
أطل فبينما آخًرا  األشياء؛  أداء  أو  عمل  بكيفية  مختصة  وهي  اإلجرائية،  الذاكرة  عليه  ق 

تختص ذاكرة األحداث وذاكرة املعاني باملعلومات احلقائقية، فإن الذاكـرة اإلجـرائية تتعلـق  
النتائج إدراك  مثل  ما،  شيء  عمل  كيفية  واستخالص  ما حدث على  املترتبة مبعرفة 

  .)36( Baddeley), (2003  .  باحلدث املرتبطة املفاهيم
 يف مجال االعتماد على وسائل اإلعالم يف أجريت التي  الدراسات معظم اعتمدت وقد  

بقياس مستويات املعرفة من خالل   اخلاصة املقاييس من مجموعة  املعارف على اكتساب
  إجراء اختبارات تقيس عملية التذكر والفهم. 

فيه  سبق ما إلى واستناًدا يسجل  مقياس  بناء  على  التجريبية  الدراسة  اعتمدت 
للتذكر   مقياس  بوضع  الباحثة  قامت  حيث  الدراسة،  مبتغيرات  املرتيطة  االستجابات 

ستة تتضمن  استمارة  عن  عبارة  سؤاًال؛ والفهم  مستويات   عن الكشف تستهدف عشر 
لدى والتذكر  التجريبينت الفهم   التجربة، حلم اإلخبارية  القصص ملضمون املجموعتني 

 الرئيسة األماكن وهي (تذكر بالتذكر الصلة املؤشرات ذات من مجموعة خالل وذلك من
  –الزمن والتوقيتات املرتبطة باحلدث   عنصر  تذكر تفاصيل – باحلدث  املرتبطة والفرعية

والتي تذكر احلدث)،  يف  الفاعلة  باحلدث،   مجموعة متثل األشخاص  الظاهرية  املعرفة 
 – احلدث الرئيس واألحداث الفرعية (حتديد  بالفهم وهي  املرتبطة املؤشرات ومجموعة

 متثل  (والتي باحلدث املرتبطة استخالص املفاهيم – احلدث على  املترتبة إدراك النتائج
 تقسيم خالل من وذلك والنتائج، املفاهيم  تشمل والتي للحدث  األعمق  البنية مجملها يف

التجريبية بأسلوب الفيديو التقليدي،   إحداهما للمادة   إلي مجموعتني، تتعرض املبحوثني 
 درجةً، ثم يتم   360بزاوية    الفيديو بأسلوب   التجريبية تتعرض للمادة الثانية واملجموعة

متغير ملقياس املبحوثني إخضاع تأثير  لرصد  والتذكر؛   القصة عرض أسلوب الفهم 
   التجريبيتني.  املجموعتني لدى والتذكر اإلنترنت على الفهم   شبكة على  اإلخبارية
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سؤال   منها  أسئلة،  ستة  طرح  التذكر مت  مستوى  يستطيع   حر ولقياس  ما  ذكر  يتمثل يف 
ثم   واألشخاص،  والزمان  باملكان  واملتعلق  له  تعرض  الذي  املحتوى  من  تذكره  املبحوث 

بشكٍل   اإلجابة  املبحوثني  من  تطلب  محددة  أسئلة  يف خمسة  وردت  معلومات  عن  دقيٍق 
بفيروس   اإلصابة  العالية يف  املعدالت  ذات  األفريقية  الدول  من  دولة  اسم  مثل:  املحتوى 
األيبوال، ذكر تاريخ اكتشاف اول حالة بفيروس األيبوال، ذكر الوقت املستغرق إلى أن تظهر  

ذكر  الطبية،  الرعاية  التماس  للشخص  ينبغي  متى  ذكر  اإلصابة،  بعد  الفئة    األعراض 
  عن اإلصابة بفيروس األيبوال.  الناجتة العمرية األكثر يف نسبة الوفيات 

الصحيحة عند  اإلجابات  تكويد  التذكر من خالل  مقياس كمي حلساب درجة  ومت عمل 
، إما اإلجابات اخلاطئة أو غير املوجودة فتم تكويدها واحدة املعاجلة اإلحصائية بدرجة  

  بصفر وذلك طبًقا للجدول التالي:
  الدرجة  مقياس التذكر

  6-5  مستوى تذكر مرتفع 

  4-3  مستوى تذكر متوسط 

  2-0  مستوى تذكر منخفض 

ولقياس مستوى الفهم مت طرح عشرة أسئلة منها أربعة اختيارات من متعدد تتمثل يف ما  
مصدر املعلومات التي وردت    -؟  األيبوال   بفيروسكيف يصاب اإلنسان  –فيروس األيبوال؟  

التأثيرات االجتماعية واالقتصادية للدول التي تعاني من أنتشار    –يف التقرير اإلخباري  
املحتوى    –الفيروس   يف  وردت  معلومات  بتفاصيل  تتعلق  خطأ،  أم  صح  أسئلة  وستة 

 رعيةاحلدث الرئيس واألحداث الف  اإلخباري الذي تعرض له املبحوثون، واملتعلقة بتحديد 
  باحلدث. املرتبطة استخالص املفاهيم – احلدث على  املترتبة إدراك النتائج –
  وأيًضا مت التكويد بنفس الطريقة السابق ذكرها طبًقا للجدول التالي:  

  الدرجة   مقياس الفهم 
  10-8  مستوى فهم مرتفع

  7-5  مستوى فهم متوسط 

  4-0  مستوى فهم منخفض 
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 مجتمع الدراسة:
العتبارات  التجريبية  شبه  الدراسات  لتطبيق  الفئات  أنسب  من  اجلامعات  طالب  يعد 
وضمان  التجربة  مجموعات  يف  وتوزيعهم  إليهم  الوصول  يف  النسبية  السهولة  أهمها 
إلى مالئمة  باإلضافة  كبيٍر،  بشكٍل  التجربة  أثناء سير  واإلرشادات  للتعليمات  استجابتهم 

ومعامل   ا  اجلامعة قاعات  بني  إلجراء  وتعليمي  عمري  وجود جتانس  لتجارب، فضًال عن 
مدى  يف  التحكم  ثم  ومن  الدميوجرافية  العوامل  تثبيت  يضمن  الواحدة  املرحلة  طالب 

  ).37(تأثيرها على النتائج 
وقد مت تطبيق هذه الدراسة على مجموعة من طالب الفرقة الثانية بشعبة اإلعالم كلية  

ملستقبل مت اختيارها بطريقة عشوائية، وقد بلغ العدد السياسية جامعة ا  والعلوم االقتصاد  
للعينة   إلى    60اإلجمالي  املتكافئة  الضابطة  املجموعة  بطريقة  تقسيمهم  مت  طالًبا، 

للمجموعة الضابطة، و(30مجموعتني (ضابطة وجتريبية)، بواقع (  )  30) طالًبا وطالبةً 
الت  املجموعة  تعرضت  التجريبية،  للمجموعة  وطالبةً  اإلخباري  طالًبا  للمحتوى  جريبية 

  درجةً، يف حني تعرضت املجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.   360بأسلوب الفيديو 
  إجراءات الدراسة:  

التجربة يف معمل احلاسبات بشعبة اإلعالم، حيث مت عرض املحتوى على كل   مت إجراء 
 التي التجريبية األولى للمادةمجموعة من املشاركني ملرة واحدة فقط، وتعرضت املجموعة  

(األسلوب القصة  تعرض  التقليدي  الفيديو  باستخدام  واملجموعة  )التقليدي اإلخبارية   ،
تعرضت   بزاوية    للقصةالثانية  الغامر  الفيديو  بأسلوب  وبعد    360اإلخبارية  درجةً. 

 مارةاست  عن  عبارة االنتهاء من التعرض أجاب املشاركون على اختبار التذكر والفهم وهو
  اإلنترنت.  شبكة على اإلخبارية  القصة  عرض أسلوب  عن متغير التأثيرات الناجمة  تقيس

  إجراءات الصدق والثبات: 
لضمان  (*)  عدد من املحكمني    على قامت الباحثة بعرض املقاييس املستخدمة يف الدراسة  

الدراسة ألغراض ضبط املقياس، كما نوهت الباحثة يف بداية إجراء التجربة إلى أن هذه  
أنه ليس هناك   التجربة  املشاركة يف  العناصر  الباحثة على  العلمي فقط، وأكدت  البحث 
حالة   عن  تعبير  وإمنا  املقياس  معايير  على  اإلجابة  عند  خاطئة  أو  صحيحة  إجابات 
املبحوث، وأخيًرا ولم تذكر الباحثة للمجموعات أن هناك فروًقا يف أسلوب عرض املحتوى  

 تني.بني املجموع 
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 األساليب اإلحصائية: 
التجريبية   لإلجابة على فرضيات الدراسة، مت استخراج املتوسطات احلسابية للمجموعتني 

والتذكر  الفهم  مستويات  يف  مت  والضابطة  إحصائًيا،  الفروق  داللة  مدى  من  وللتأكد   .

حتليل   أسلوب  املشترك  استخدام  بني T- testو(  (ANCOVA)التباين  للمقارنة   (

البعدي االختبار  على  األداء  وباستخدام    متوسطات  والتجريبية  الضابطة  للمجموعتني 

  .(SPSS)برنامج الرزمة اإلحصائية 

 التعريفات اإلجرائية:
ب الغامر  أو :  درجةً   360زاوية  التصوير  ثابتة  صورًا  تخلق  حديثة  تصوير  تقنية  هي 

الغامرة فيديوهات الفيديوهات  أيًضا  عليه  ُيطلَق  ما  أو  أو    (Immersive) تفاعلية 
بكل   (Spherical) الكروية واحد  وقت  الزوايا يف  من جميع  تصوير احلدث  عن طريق 

من  مجموعة  أو  االجتاهات،  متعددة  كاميرا  باستعمال  دائرية  بطريقة  االجتاهات 
الكاميرات املثبتة لتغطية حقل بصري بانورامي كامل، وتكون النتيجة مقطع فيديو متعدد 

 زوايا املشاهدة. 
املعلوالفهم إدراك  املبحوث على  يتطلب  : قدرة  وهو  املقدم  املحتوى  التي جاءت يف  مات 

 ) بأنه عمليةGardill & Jitendra 1999ويعرفه (،  قدرة على االستيعاب واالستنتاج 
 ودالالت السابقة خبرته ذلك يف مستخدًما  النص املتلقي مع من خاللها يتفاعل عقلية

 يات: األول مستوىالنص، وينقسم إلى ثالث مستو يف املعاني املتضمنة الستنتاج السياق
املستوى   Literal Comprehensionاحلريف   الفهم   املوضوع، لفهم السطحي؛ أو 

الصريحة فهم به  ويقصد واألحداث  يف والواضحة العناصر  الرئيس  كاحلدث  املادة 
 كاألفكار الرئيسة  للحقائق واستدعاء تنظيم الفرعية املرتبطة باحلدث الرئيس عن طريق

الفهم والتفاصيل.   مستوى  الثاني   Interpretiveالتفسيرى   واملستوى 
Comprehension   السابقة  خبراته  مع اجلديدة املعلومات بربط املتلقي  يقوم  حيث

على  املستوى هذا ويتضمن النتائج تكوين القدرة  إدراك  احلدث.  على املترتبة اآلراء، 
الثالث املستوى  ويظهر  وأخيًرا  االستنتاجي  الفهم  عندما عندد مستوى   يقوم املتلقي 

واملعلومات باستخدام يف األفكار  املعروضة املذكورة   وخبرته  حدسه واستخدام املادة 
 االستنتاج القدرة على املستوى هذا للتخمني واالفتراضات، ويتضمن كأساس الشخصية

  )38(  احلدث. على املترتبة اآلراء حول النتائج وتكوين  والتنبؤ
عملية  التذكر:   أي  لها،  تعرض  التي  املعلومات  من  تذكره  للمبحوث  ميكن  ما  مقدار 

العامة   العاملة  الذاكرة  إلى  تنقسم  التي  الذاكرة،  من  املعلومة   Generalاستدعاء 
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working Memory  املعلومات  املسؤول النظام وهي تخزين  تلقي عن   املهام أثناء 
 العاملة مات الرئيسة عن احلدث، والذاكرة املختلفة واملسؤولة عن استدعاء املعلو املعرفية 
تخزين تفاصيل املعلومات  عن املسؤولة وهي  Specific working Memoryالنوعية  

ومعاجلتها واستدعائها وتتكامل الذاكرتني عند استرجاع املعلومات مما ميكن املتلقي من  
تفاصيل – باحلدث  املرتبطة والفرعية الرئيسة األماكن تذكر الزمن   عنصر  تذكر 

  .)38( األشخاص الفاعلة يف احلدث تذكر –والتوقيتات املرتبطة باحلدث  
 نتائج الدراسة: 

الفيديو التقليدي، فيديو (وأسلوب العرض   التذكر مقياس مكونات بني الفروق أوًال: دراسة
  .درجةً) 360بزاوية 

 مجموعتي الدراسة بني إحصائية داللة  ذات فروق توجدتنص الفرضية األولى على أنه   
 اإلخبارية القصة  وتقدمي عرض الختالف أسلوب تبًعا اإلخبارية القصة مضمون تذكر  يف

  للمعايير التالية:  تبًعا شبكة اإلنترنت، وذلك على املنشورة
 املبحوثني باحلدث" لدى والفرعية املرتبطة الرئيسة تذكر"األماكن على القدرة  تزداد -1

 يف املبحوثني لدى اإلخبارية بأسلوب التصوير املحيطي عنهاالقصة  مجموعة يف

  بأسلوب الفيديو التقليدي. مجموعة القصة

التذكر  املحتوى ومستوى  أسلوب عرض  العالقة بني  الفرضية مت رصد  لإلجابة عن هذه 
 للمجموعتني كما هو موضح يف اجلدول التالي: 

  بالنسبة للمجموعتني مًعا  باحلدث والفرعية املرتبطة الرئيسة األماكن ) نتائج مقياس تذكر 1جدول(
  النسبة املئوية  العدد  مستوى التذكر

  56.7  34  تذكر مرتفع
  26.7  16  تذكر متوسط

  16.6  10  تذكر منخفض
  100  60  املجموع

يتضح من اجلدول السابق أن الغالبية العظمى من املبحوثني املشاركني يف التجربة وبنسبة 
% من املبحوثني الذين حققوا 26.7% حققوا درجة تذكر مرتفعة، يتبعها نسبة  56.7بلغت  

درجة تذكر متوسطة يف حني جاءت نسبة املبحوثني ممن حققوا درجة تذكر منخفضة يف 
بلغت   زيادة درجة االنتباه والتركيز 16.6املرتبة األخيرة بنسبة  %، وهذا مؤشر يدل على 

 بشكٍل عاٍم.
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 )2جدول(
  للمجموعتني  باحلدث والفرعية املرتبطة الرئيسة األماكن العالقة بني أسلوب عرض املحتوى ومستوى تذكر   

  شكل املحتوى
  التذكر

  املجموع  درجة التذكر
  منخفض  متوسط  مرتفع

  30  7  8  15  فيديو تقليدي
  30  3  8  19  360فيديو غامر  
  60  10  16  34  مجموع

القصة  مجموعة  يف  املرتفع  التذكر  مستوى  نسبة  ارتفاع  السابق  اجلدول  من  يتضح 
اإلخبارية بأسلوب العرض الغامر عن نسبتها يف مجموعة الفيديو التقليدي، يف حني يقل 
الفيديو  الغامر ويرتفع يف مجموعة  الفيديو  عدد من أحرزوا تذكر منخفض يف مجموعة 

التساوي يف نسب التذكر املتوسط يف كال املجموعتني؛ ورمبا التقليدي، ويالحظ  ة مستوى 
الذي يحدد  املستخدم  وتفاعًال من قبل  يتطلب نشاًطا  الغامر  الفيديو  أن  إلى  يرجع ذلك 
زاوية الرؤية ويتجول يف الفراغ واملحيط الداخلي للحدث، مما يتطلب درجة تركيز عالية 

األماكن   تذكر  من  مرتفعة  مستويات  حتقيق  على  املرتبطة لرئيسةاتساعده   والفرعية 
، يف حني أن الفيديو التقليدي يعرض بشكٍل تلقائي، فرمبا تنخفض درجات تركيز باحلدث

املتلقي نتيجة عوامل خارجية أو أسباب عديدة تؤدي إلى انخفاض أو رمبا تشتيت درجة 
تركيزه، وبالتالي تنحفض درجة تذكر األماكن املرتبطة باحلدث املعروض بأسلوب الفيديو 

    درجًة.  360فيديو باألسلوب الغامر  التقليدي يف حني ترتفع يف ال

املعيارية واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  استخراج  مت  الفرضية  لدرجات   والختبار 
  املبحوثني املوضحة ملستويات التذكر يف املجموعتني طبًقا للجدول التالي:

  )3جدول رقم (
  املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملؤشر تذكر األماكن  

  االنحراف املعياري  املتوسط احلسابي  العدد  املجموعات

  5.678  48.37  30  الفيديو التقليدي

  6.576  50.83  30  الفيديو الغامر

  57.17  49.60  60  مجموع
  

ملستويات    يبني اجلدول السابق وجود تباين يف املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
عرض  التذكر   أسلوب  اختالف  بلغ بسبب  حيث  اإلخباري،  احلسابي   املحتوى  املتوسط 

الغامر   باألسلوب  للمحتوى  تعرضت  التي  التجريبية  وبلغ  50.83للمجموعة   ،48.37 
  للمحتوى باألسلوب التقليدي. تعرضت للمجموعة الضابطة التي  
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التباين  حتليل  استخدام  مت  احلسابية  املتوسطات  بني  اإلحصائية  الفروق  داللة  ولبيان 
مع   االجتاه  تذكر    املجموعتني األحادي  املرتبطة الرئيسة األماكنومستويات   والفرعية 

 كما يف اجلدول التالي: باحلدث
  )4جدول رقم (

 الرئيسة األماكن حتليل التباين األحادي أنوفا املصاحب لعالقة أسلوب عرض املحتوى مبستوى تذكر 
  للمجموعتني  باحلدث والفرعية املرتبطة

مجموع   املجموعات
 املربعات

درجات  
 احلرية

متوسط  
 املربعات

الداللة  قيمة ف 
 اإلحصائية

 000. 16.908 201.788 1 2010.788 التقليدي
 000. 28.795 752.863 1 752.863 الغامر
   26.145 57 1490.278 اخلطأ 
    59 3856.333 الكلي

) إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  السابق  اجلدول  من  ألثر  α    =0.05يتبني  تعزى   (
وبداللة إحصائية    28.795أسلوب العرض حيث بلغت قيمة ف ألسلوب العرض الغامر  

 ، وجاءت الفروق لصالح أسلوب العرض الغامر. 000.
احلسابية املتوسطات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تبني  النتائج  ضوء    يف 

املجموعة   أفراد  لصالح  والضابطة  التجريبية  بطلبة للمجموعتني  مقارنة  التجريبية 
والفرعية،    املجموعة  الرئيسة  األماكن  تذكر  مستويات  ارتفاع  يف  متثلت  حيث  الضابطة؛ 

القصة   عرض  أسلوب  أن  إلى  يشير  الغامرة    اإلخبارية مما  الصحافة  تقنيات  باستخدام 
بزاوية   لدى    360التصوير  باألماكن  اخلاص  التذكر  معدل  فّعاًال يف حتسني  كان  درجةً 

  املجموعة التجريبية عنها يف طلبة املجموعة الضابطة.  طلبة 
االفتراض     صحة  يؤكد  مع  مما  يتوافق  ما   ,Lazard & Atkinson)  دراسة وهو 

أن  )40(  (2016 الغامر  من  التصوير  املضامني يف فعالية  أكثر أسلوب  اإلخبارية  تذكر 
للمتلقني،   دراسةاملقدمة  )   ZachariaJanine   ،MigieliczGeri, (2016وكذلك 

صحافة  )41( أن  إلى  توصلت  على  لديها   VRاالفتراضي الواقع التي   تعزيز القدرة 
 الوصول  اجلمهور على  يصعب  التي البيئات واألماكن املختلفة  خالل تقدمي  من  القصص

 اجلمهور  التأثير املعريف واإلدراكي وتذكر تفاصيل األماكن عند على ملعظمها، وأن قدرتها
  التقليدية.  األخرى  القصص الصحفية تأثير  من أقوى

  :املعيار الثاني -2
لدى  تذكر"تفاصيل على القدرة تزداد للحدث"  الزمني   مجموعة يف املبحوثني  التسلسل 

املحيطي التصوير  بأسلوب  القصة  يف املبحوثني لدى عنها  القصة   التقليدية مجموعة 
 الفيديو التقليدي.  بأسلوب
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هذه   عن  تذكر لإلجابة  ومستوى  املحتوى  عرض  أسلوب  بني  العالقة  رصد  مت  الفرضية 
  عنصر الزمان للمجموعتني كما هو موضح يف اجلدول التالي:

 ) 5جدول(
  بالنسبة للمجموعتني مًعاالتسلسل الزمني للحدث  تفاصيل نتائج مقياس تذكر 

  النسبة املئوية  العدد  مستوى التذكر
  30  18  تذكر مرتفع

  51.7  31  تذكر متوسط
  18.4  11  تذكر منخفض

  100  60  املجموع

يتضح من اجلدول السابق أن الغالبية العظمى من املبحوثني املشاركني يف التجربة وبنسبة 
تذكر 51.7بلغت   يف  متوسطة  تذكر  درجة  حققوا  للحدث  تفاصيل  %  الزمني  ، التسلسل 

نسبة   تذكر  30يتبعها  الذين حققوا درجة  املبحوثني  نسبة % من  مرتفعة، يف حني جاءت 
%، وهذا  18.4املبحوثني ممن حققوا درجة تذكر منخفضة يف املرتبة األخيرة بنسبة بلغت  

تطلبت  والتي  للمبحوثني  وجهت  التي  األسئلة  طبيعة  إلى  أساسي  بشكٍل  ذلك  يرجع  رمبا 
ينتبه لها املشارك بنفس درج ة إجابات محددة عن تسلسل األحداث زمنيا والتي رمبا ال 

  انتباهه إلى تفاصيل األماكن. 
 ) 6جدول(

  للمجموعتنيالتسلسل الزمني للحدث   تفاصيل العالقة بني أسلوب عرض املحتوى ومستوى تذكر 
  شكل املحتوى

  التذكر
  املجموع  درجة التذكر

  منخفض  متوسط  مرتفع
  30  8  14  8  فيديو تقليدي

  30  3  17  10  360فيديو غامر  
  60  11  31  18  مجموع

يتضح من اجلدول السابق ارتفاع نسبة مستوى التذكر املتوسط واملرتفع لتفاصيل التسلسل 
مجموعة  يف  نسبتهم  عن  الغامر  العرض  بأسلوب  اإلخبارية  القصة  يف  للحدث  الزمني 
الفيديو التقليدي، يف حني يقل عدد من أحرزوا تذكر منخفض يف مجموعة الفيديو الغامر 

ة الفيديو التقليدي. ورمبا يرجع ذلك إلى الدور اإليجابي الذي باملقارنة بعددهم يف مجموع
للمستخدم درجة حتكم عالية  يتيح  والذي  الغامر،  الفيديو  أثناء مشاهدة  املتلقي  به  يقوم 
يتطلب  وبالتالي  نفسه،  احلدث  داخل  املتلقي  غمر  نتيجة  احلدث  تفاصيل  عرض  أثناء 

م  مستويات  يساعده على حتقيق  عاٍل  تركيز  التسلسل مستوى  تذكر  من  ومرتفعة  توسطة 
  باملقارنة بأسلوب العرض التقليدي.  للحدث الزمني  
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املعيارية واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  استخراج  مت  الفرضية  لدرجات   والختبار 
  املبحوثني املوضحة ملستويات التذكر يف املجموعتني طبًقا للجدول التالي:

  )7جدول رقم (
  التسلسل الزمني للحدث تفاصيلاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملؤشر تذكر 

  االنحراف املعياري  املتوسط احلسابي  العدد  املجموعات
 7.599   52.63  30  الفيديو التقليدي

 10.152 58.10  30 الفيديو الغامر
 9.308 55.37  60 مجموع

ملستويات    املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعياريةيبني اجلدول السابق وجود تباين يف  
بلغ التذكر   حيث  اإلخباري،  املحتوى  عرض  أسلوب  اختالف  احلسابي   بسبب  املتوسط 

الغامر   باألسلوب  للمحتوى  تعرضت  التي  التجريبية  وبلغ  58.10للمجموعة   ،52.63 
  للمجموعة الضابطة التي تعرضت للمحتوى باألسلوب التقليدي.

د التباين ولبيان  حتليل  استخدام  مت  احلسابية  املتوسطات  بني  اإلحصائية  الفروق  اللة 
كما يف   التسلسل الزمني للحدث  تفاصيل  األحادي االجتاه مع املجموعتني ومستويات تذكر

 اجلدول التالي:
  )8جدول رقم (

التسلسل   تفاصيلحتليل التباين األحادي أنوفا املصاحب لعالقة أسلوب عرض املحتوى مبستوى تذكر 
  للمجموعتني الزمني للحدث

مجموع   املجموعات
 املربعات

درجات  
 احلرية

متوسط  
 املربعات

الداللة  قيمة ف 
 اإلحصائية

 000. 23.545 3748.733 1 3748.733 التقليدي
 000. 45.010 722.473 1 722.473 الغامر
   16.051 57 914.933 اخلطأ 
    59 5111.933 الكلي

) إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  السابق  اجلدول  من  ألثر  α    =0.05يتبني  تعزى   (
وبداللة إحصائية    45.010حيث بلغت قيمة ف ألسلوب العرض الغامر    العرض أسلوب  
 ، وجاءت الفروق لصالح أسلوب العرض الغامر. 000.

املتوسطات تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  السابقة  النتائج    احلسابية  يف ضوء 
بطلبة  مقارنة  التجريبية  املجموعة  أفراد  لصالح  والضابطة  التجريبية  للمجموعتني 

املرتبط    املجموعة  الزمان  تفاصيل  تذكر  مستويات  ارتفاع  يف  متثلت  حيث  الضابطة؛ 
باحلدث، مما يشير إلى أن أسلوب عرض القصة اإلخبارية باستخدام تقنيات الصحافة  
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درجةً كان فّعاًال يف حتسني معدل التذكر اخلاص بالتسلسل   360الغامرة التصوير بزاوية  
  الزمني لدى طلبة املجموعة التجريبية بشكٍل عاٍم. مما يؤكد صحة االفتراض.      

 املعيار الثالث:  -3
 القصة  مجموعة يف تذكر"األشخاص الفاعلة يف احلدث" لدى املبحوثني  على القدرة تزداد 

املحيطي بأسلوب بأسلوب   القصة مجموعة يف املبحوثني لدىعنها   التصوير  التقليدية 
 الفيديو التقليدي.

لإلجابة عن هذه الفرضية مت رصد العالقة بني أسلوب عرض املحتوى ومستوى التذكر    
 للمجموعتني كما هو موضح يف اجلدول التالي: 

  بالنسبة للمجموعتني مًعا   األشخاص الفاعلة يف احلدث ) نتائج مقياس تذكر 9جدول(
  النسبة املئوية  العدد  مستوى التذكر

  60  36  تذكر مرتفع
  25  15  تذكر متوسط

  15  9  تذكر منخفض
  100  60  املجموع

يتضح من اجلدول السابق أن الغالبية العظمى من املبحوثني املشاركني يف التجربة وبنسبة 
% من املبحوثني الذين حققوا درجة 25درجة تذكر مرتفعة، يتبعها نسبة  % حققوا 60بلغت  

تذكر متوسطة، يف حني جاءت نسبة املبحوثني ممن حققوا درجة تذكر منخفضة يف املرتبة 
  %، وهذا مؤشر يدل على زيادة درجة االنتباه واإلدراك بشكٍل عاٍم.15األخيرة بنسبة بلغت  

  للمجموعتني األشخاص الفاعلة يف احلدث عرض املحتوى ومستوى تذكر ) العالقة بني أسلوب 10جدول(
  شكل املحتوى

  التذكر
  املجموع  درجة التذكر

  منخفض  متوسط  مرتفع
  30  7  7  16  فيديو تقليدي

  30  2  8  20  360فيديو غامر  
  60  9  15  36  مجموع

املرتفع  التذكر  مستوى  نسبة  ارتفاع  السابق  اجلدول  من  لألشخاص   يتضح  واملتوسط 
الغامر عن نسبتها يف   الفاعلة يف احلدث يف مجموعة القصة اإلخبارية بأسلوب العرض 

مجموعة  يف  منخفض  تذكر  أحرزوا  من  عدد  يقل  حني  يف  التقليدي،  الفيديو  مجموعة 
تقنيات  أن  إلى  ذلك  يرجع  ورمبا  التقليدي.  الفيديو  مجموعة  يف  ويرتفع  الغامر  الفيديو 

بزاوية   الفيديو املصور  تتيح    360الغمر يف  الفعلي داخل احلدث درجةً  التواجد  للمتلقي 
وسط األشخاص التي يتعامل معها افتراضًيا طبًقا ملا تتيحة مزايا الغمر للمتلقي، وبالتالي 
الذي  احلدث  داخل  الفاعلة  األشخاص  وتفاصيل  وسمات  ألسماء  تذكرة  درجة  تترتفع 

  .تعرض له بطريقة الغمر بدرجة أكبر من مشاهدته بأسلوب الفيديو التقليدي 



 

               1477 

املعيارية واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  استخراج  مت  الفرض  صحة  من    وللتأكد 
  لدرجات املبحوثني املوضحة ملستويات التذكر يف املجموعتني طبًقا للجدول التالي:

  )11جدول رقم (
  الفاعلة يف احلدث املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملؤشر تذكر األشخاص

  االنحراف املعياري  املتوسط احلسابي  العدد  املجموعات
 7.287 48.00  30  الفيديو التقليدي

 10.882 49.73  30 الفيديو الغامر
 9.223 48.87  60 مجموع

  

املعيارية واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  يف  تباين  وجود  السابق  اجلدول    يتضح 
التذكر   املحتوى  ملستويات  عرض  أسلوب  اختالف  بلغ بسبب  حيث  املتوسط    اإلخباري، 

الغامر   باألسلوب  للمحتوى  تعرضت  التي  التجريبية  للمجموعة  وبلغ  49.73احلسابي   ،
  للمجموعة الضابطة التي تعرضت للمحتوى باألسلوب التقليدي. 48.00

الفروق   داللة  التباين   اإلحصائية ولبيان  حتليل  استخدام  مت  احلسابية  املتوسطات  بني 
م االجتاه  األشخاصاألحادي  تذكر  ومستويات  املجموعتني  احلدث  ع  كما يف   الفاعلة يف 

 اجلدول التالي:
  )12جدول رقم (

الفاعلة يف   حتليل التباين األحادي أنوفا املصاحب لعالقة أسلوب عرض املحتوى مبستوى تذكر األشخاص
  للمجموعتني  احلدث

 الداللة اإلحصائية قيمة ف  املربعات متوسط  درجات احلرية  مجموع املربعات   املجموعات
 000. 29.695 201.788 1 201.788 التقليدي 

 000. 76.908 752.863 1 752.863 الغامر
   26.145 57 149.278 اخلطأ 
    59 385.333 الكلي

) إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  السابق  اجلدول  من  ألثر  α    =0.05يتبني  تعزى   (
، وجاءت الفروق  000.وبداللة إحصائية    76.908أسلوب العرض حيث بلغت قيمة ف  

 لصالح أسلوب العرض الغامر. 
احلسابية املتوسطات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تبني  النتائج  ضوء    يف 

التجريبية   املجموعة  أفراد  لصالح  والضابطة  التجريبية  بطلبة للمجموعتني  مقارنة 
،  الفاعلة يف احلدث  ارتفاع مستويات تذكر األشخاص الضابطة؛ حيث متثلت يف  املجموعة 

الغامرة   القصة اإلخبارية باستخدام تقنيات الصحافة  العرض  إلى أن أسلوب  مما يشير 
بزاوية   األشخاص   360التصوير  اخلاص  التذكر  معدل  حتسني  يف  فّعاًال  كان   درجةً 

  ملجموعة التجريبية بشكٍل عاٍم. مما يؤكد صحة االفتراض.      لدى طلبة االفاعلة 
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 للتذكر:  العام يف املقياس  التجربة مجموعتي بني الفروق 
  للتذكر العام يف املقياس التجربة ) الفرق بني مجموعتي13رقم( جدول

مؤشرات 
مقياس  
  التذكر

أسلوب   العدد
  العرض 

املتوسط 
  احلسابي

االنحراف 
درجة    ت  املعياري 

  احلرية
الداللة 

  اإلحصائية

املقياس 
العام  
  للتذكر 

فيديو    30
 10.882 49.73  تقليدي

-4.791 29  0.000  
فيديو    30

 10.152 52.63  غامر

فروق  وجود ،T-test تطبيق اختبار   خالل من يتضح السابق اجلدول نتائج إلى بالنظر
داللة التجربة بني إحصائية ذات  التقليدي  القصة مجموعة مجموعتي  الفيديو  بأسلوب 
الغامر  ومجموعة إن قيمة(ت  للتذكر،  العام املقياس يف مجمل  الفيديو   4.791- حيث 

من  كما ،0.000 معنوية  مستوى عند دالة القيمة وهذه)  الداللة أن اجلدول يتضح 
 بلغ حيث درجةً،   360للفيديو الغامر بتقنية   التي تعرضت املجموعة لصالح اإلحصائية

تعرضت   التي  الضابطة للمجموعة   49.73مقابل   يف  52.63لها   حلسابيا املتوسط 
وتتفق للمحتوى ( أشارت ما  مع النتيجة هذه التقليدي.  دراسة   Jingfei, 2017إليه 

Lin()42(  التخطيط) على  الغامرة  بالتقنية  املنتجة  للقصص  التعرض  تأثير  أن   من 
مستويات   والتي قادت إلى واحلركة، ومستويات التذكر)، القلب، ضربات الدماغي، ومعدل

 القصص التقليدية. مع مقارنةً  أعلى  مشاركة تثير  أن ميكن والصراع  التحفيز  مرتفعة من
 املحتوى نظرية (كوسلني، شورتز، وبنكر) من أن إليه أشارت ما النتيجة هذه تدعم كما

 حالة يف كما  املجردة  بالعني  ترى املرئية التي  املفاهيم من يشمل قدرًا كبيًرا الذي اللفظي 
 داخل التخزين يف أسهل درجةً،  360الفيديو الغامر   بأسلوب اإلخباري املقدم املضمون

 ما مع النتيجة هذه وباملثل تدعم  .والتذكر  االسترجاع يف أسهل وبالتالي العقل البشري،
 يتم اللفظية  معاجلة املعلومات أن تفترض والتي متثيل املعلومات،  نظرية أيًضا إليه أشارت
 البصرية  املعلومات وأن البصرية املعلومات أو غير اللفظية املعلومات  مع متزامن  بشكلٍ 

الفيديو الغامر الذي يدعم عملية   يحققه ما وهذا اللفظية.  املعلومات تذكر تدعم عملية
 البصرية اللفظية واملعلومات املعلومات بني تذكر خصائص عن األشياء واألحداث بجمعه

 ومبا يقدمه من إمكانية غمر املتلقي يف األحداث.
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التقليدي)،  الفيديو(الفهم وأسلوب العرض  مقياس مكونات بني  الفروق ثانًيا: دراسة
 . درجةً) 360(فيديو بزاوية  

 مجموعتي الدراسة بني إحصائية داللة ذات فروق تنص الفرضية الثانية على أنه توجد 

 اإلخبارية القصة وتقدمي  عرض الختالف أسلوب تبًعا اإلخبارية القصة مضمون فهم  يف

  للمعايير التالية:  تبًعا وذلك شبكة اإلنترنت، على املنشورة

 املعيار األول:  
واألحداث احلدث "حتديد   على  القدرة  تزداد    يف املبحوثني  لدى  "الفرعية الرئيس 

عنها  التصوير  بأسلوب القصة مجموعة  القصة مجموعة يف املبحوثني لدى  املحيطي 
  بأسلوب الفيديو التقليدي. 

الفهم  ومستوى  املحتوى  عرض  أسلوب  بني  العالقة  رصد  مت  الفرضية  هذه  عن  لإلجابة 
  للمجموعتني كما هو موضح يف اجلدول التالي: 

 )  14جدول(
  بالنسبة للمجموعتني مًعا  الفرعية الرئيس واألحداث احلدث نتائج مقياس فهم 

  النسبة املئوية  العدد  مستوى الفهم
  41.6  25  فهم مرتفع 

  53.4  32  متوسط فهم  
  5  3  فهم منخفض 

  100  60  املجموع

يتضح من اجلدول السابق أن الغالبية العظمى من املبحوثني املشاركني يف التجربة وبنسبة 
% حققوا درجة فهم للحدث الرئيس واألحداث الفرعية يف القصة اإلخبارية 53.4بلغت  

نسبة   يتبعها  متوسطة،  بدرجة  من  41.6املعروضة  فهم %  درجة  حققوا  الذين  املبحوثني 
مرتفعة، يف حني جاءت نسبة املبحوثني ممن حققوا درجة فهم منخفضة يف املرتبة األخيرة 

بلغت   كبير 5بنسبة  إلى حد  للمحتوى  املشاركني  واستيعاب  إدراك  النتيجة  وتؤكد هذه   ،%
  وقدرتهم على حتديد احلدث الرئيس واألحداث الفرعية.

  الفرعية الرئيس واألحداث احلدث ني أسلوب عرض املحتوى ومستوى فهم ) العالقة ب 15جدول(
  للمجموعتني

  شكل املحتوى
  التذكر

  املجموع  درجة الفهم

  منخفض  متوسط  مرتفع
  30  2  16  12  فيديو تقليدي

  30  1  16  13  360فيديو غامر  
  60  3  32  25  مجموع
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يتضح من اجلدول السابق أن املجموعة التجريبية التي تعرضت للقصة اإلخبارية بأسلوب 
بزاوية   الغامر  الرئيس   360الفيديو  احلدث  فهم  يف  أعلى  نسبة  حققت  قد  درجًة 

الفيديو  مجموعة  يف  منخفض  فهم  أحرزوا  من  عدد  يقل  حني  يف  الفرعية،  واألحداث 
التقل  الفيديو  مجموعة  ويرتفع يف  الفهم الغامر  مستوى  نسبة  التساوي يف  ويالحظ  يدي، 

  املتوسط يف كال املجموعتني. 
املعيارية واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  استخراج  مت  الفرضية  لدرجات   والختبار 

  املبحوثني املوضحة ملستويات الفهم يف املجموعتني طبًقا للجدول التالي:
  )16جدول رقم (

  الفرعية الرئيس واألحداث احلدث فهم املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملؤشر 
  االنحراف املعياري  املتوسط احلسابي  العدد  املجموعات

 7.287 48.00  30  الفيديو التقليدي
 10.882 49.73  30 الفيديو الغامر

 9.223 48.87  60 مجموع
  

ملستويات    املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعياريةيبني اجلدول السابق وجود تباين يف  
بلغالفهم   حيث  اإلخباري،  املحتوى  عرض  أسلوب  اختالف  احلسابي    بسبب  املتوسط 

الغامر   باألسلوب  للمحتوى  تعرضت  التي  التجريبية  وبلغ  49.73للمجموعة   ،48.00 
  للمجموعة الضابطة التي تعرضت للمحتوى باألسلوب التقليدي.

دال التباين ولبيان  حتليل  استخدام  مت  احلسابية  املتوسطات  بني  اإلحصائية  الفروق  لة 
كما   الفرعية الرئيس واألحداث احلدث  فهم األحادي االجتاه مع املجموعتني ومستويات  

 يف اجلدول التالي:
  ) 17جدول رقم (

الرئيس  احلدث فهم حتليل التباين األحادي أنوفا املصاحب لعالقة أسلوب عرض املحتوى مبستوى 
    للمجموعتني   الفرعية واألحداث

 الداللة اإلحصائية قيمة ف  متوسط املربعات  درجات احلرية  مجموع املربعات   املجموعات

 000. 33.545 3648.733 1 3648.733 التقليدي

 000. 45.010 722.473 1 732.473 الغامر

   16.051 57 904.933 اخلطأ 

    59 5111.933 الكلي
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) إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  السابق  اجلدول  من  ألثر  α    =0.05يتبني  تعزى   (
الغامر   العرض  قيمة ف ألسلوب  بلغت  العرض حيث  إحصائية    45.010أسلوب  وبداللة 

 ، وجاءت الفروق لصالح أسلوب العرض الغامر. 000.
احلسابية املتوسطات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تبني  النتائج  ضوء    يف 

املجموعة   أفراد  لصالح  والضابطة  التجريبية  بطلبة للمجموعتني  مقارنة  التجريبية 
واألحداث   املجموعة  الرئيس  احلدث  فهم  مستويات  ارتفاع  يف  متثلت  حيث  الضابطة؛ 

الفرعية، مما يشير إلى أن أسلوب عرض القصة اإلخبارية باستخدام تقنيات الصحافة  
بزاوية   التصوير  واالستيعاب   360الغامرة  اإلدراك  معدل  حتسني  يف  فّعاًال  كان  درجةً 

ى طلبة املجموعة التجريبية عنها يف طلبة املجموعة الضابطة. مما يؤكد صحة  للحدث لد
  االفتراض.     

من ارتفاع قدرة إدراك  )  Kris Hodgson,2017   ) "43وهو ما يتوافق مع نتائج دراسة "
واستيعاب املخاطر االفتراضية املعروضة على املجموعة التجريبية يف الدراسة حيث كانت  

  %.27وسلبي بنسبة  %،61التعامل اإليجابي مع هذه املخاطرسرعة 
 املعيار الثاني: 

 القصة  مجموعة  يف املبحوثني  لدى  "احلدث  على املترتبة  النتائج"حتديد   على القدرة تزداد 
املحيطي التصوير  لدى بأسلوب  بأسلوب   التقليدية القصة مجموعة يف املبحوثني عنها 

 الفيديو التقليدي.
الفهم  ومستوى  املحتوى  عرض  أسلوب  بني  العالقة  رصد  مت  الفرضية  هذه  عن  لإلجابة 

  للمجموعتني كما هو موضح يف اجلدول التالي: 
 )  18جدول(

  بالنسبة للمجموعتني مًعا  احلدث على املترتبة وحتديد النتائج نتائج مقياس فهم 
  النسبة املئوية  العدد  مستوى الفهم

  56.7  34  فهم مرتفع 
  38.3  23  فهم متوسط 

  5  3  فهم منخفض 
  100  60  املجموع

يتضح من اجلدول السابق أن الغالبية العظمى من املبحوثني املشاركني يف التجربة وبنسبة 
% حققوا درجة مرتفعة يف القدرة على حتديد النتائج املترتبة على احلدث يف 56.7بلغت  

نسبة   يتبعها  املعروضة،  اإلخبارية  فهم 38.3القصة  الذين حققوا درجة  املبحوثني  % من 
جا  حني  يف  املرتبة متوسطة،  يف  منخفضة  فهم  درجة  حققوا  ممن  املبحوثني  نسبة  ءت 
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%، وتؤكد هذه النتيجة إدراك واستيعاب املشاركني للمحتوى إلى حد 5األخيرة بنسبة بلغت  
  . احلدث على املترتبة  وحتديد النتائج كبير وقدرتهم على فهم

  احلدث  على املترتبة وحتديد النتائج ) العالقة بني أسلوب عرض املحتوى ومستوى فهم 19جدول(
  للمجموعتني

  شكل املحتوى
  التذكر

  املجموع  درجة الفهم

  منخفض  متوسط  مرتفع
  30  2  11  17  فيديو تقليدي

  30  1  12  17  360فيديو غامر  
  60  3  23  34  مجموع

بأسلوب يتضح من اجلدول السابق أن املجموعة التجريبية التي تعرضت للقصة اإلخبارية  
 املترتبة وحتديد النتائج درجةً قد حققت نفس النسبة يف فهم  360الفيديو الغامر بزاوية  

التي حققتها املجموعة الضابطة التي تعرضت للحدث بالطريقة التقليدية، يف  احلدث على
حني يقل عدد من أحرزوا فهم منخفض يف مجموعة الفيديو الغامر ويرتفع يف مجموعة 
كال  يف  املتوسط  الفهم  مستوى  نسبة  يف  أيًضا  التقارب  ويالحظ  التقليدي،  الفيديو 

 املترتبة وحتديد النتائج  ت القدرة على إدراك املجموعتني . وهذا يدل على تقارب مستويا 
التي أوضحها جدول   احلدث  على السابقة  النتيجة  نتيجة مترتبة على  للمجموعتني وهى 

فهم 18(  مستويات  تقارب  من  واألحداث احلدث   )  رغم   الفرعية الرئيس  للمجموعتني 
فاعلي  على  مؤشًرا  يعد  وهذا  التجريبية،  املجموعة  لصالح  طفيفة  فروق  أسلوبي وجود  ة 

للحدث  واالستيعاب  اإلدراك  من  متقاربة  مستويات  يف حتقيق  والغامر  التقليدي  العرض 
  والنتائج املترتبة عليه مع وجود فروق طفيفة لصالح الفيديو الغامر.

املعيارية واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  استخراج  مت  الفرضية  لدرجات   والختبار 
  م يف املجموعتني طبًقا للجدول التالي:املبحوثني املوضحة ملستويات الفه 

  )20جدول رقم (
  احلدث على  املترتبة حتديد النتائجاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملؤشر  

  االنحراف املعياري  املتوسط احلسابي  العدد  املجموعات
 10.152 57.63  30  الفيديو التقليدي

 7.599 58.10  30 الفيديو الغامر
 9.308 55.37  60 مجموع

  

ملستويات    يبني اجلدول السابق وجود تباين يف املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
بلغالفهم   حيث  اإلخباري،  املحتوى  عرض  أسلوب  اختالف  احلسابي    بسبب  املتوسط 

الغامر   باألسلوب  للمحتوى  تعرضت  التي  التجريبية  وبلغ  58.10للمجموعة   ،57.63  
  للمجموعة الضابطة التي تعرضت للمحتوى باألسلوب التقليدي.
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التباين  حتليل  استخدام  مت  احلسابية  املتوسطات  بني  اإلحصائية  الفروق  داللة  ولبيان 
كما   احلدث  على  املترتبة  وحتديد النتائج  فهمويات  األحادي االجتاه مع املجموعتني ومست

  يف اجلدول التالي:
  )21جدول رقم (

 وحتديد النتائج فهم   حتليل التباين األحادي أنوفا املصاحب لعالقة أسلوب عرض املحتوى مبستوى
  للمجموعتني  احلدث على املترتبة

 الداللة اإلحصائية قيمة ف  متوسط املربعات  درجات احلرية  مجموع املربعات   املجموعات
 000. 10.057 3648.733 1 3648.733 التقليدي

 000. 10.712 722.473 1 732.473 الغامر
   16.051 57 904.933 اخلطأ 
    59 5111.933 الكلي

) إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  السابق  اجلدول  من  ألثر  α    =0.05يتبني  تعزى   (
الغامر   العرض  قيمة ف ألسلوب  بلغت  العرض حيث  إحصائية    10.712أسلوب  وبداللة 

 ، وجاءت الفروق لصالح أسلوب العرض الغامر. 000.
احلسابية املتوسطات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تبني  النتائج  ضوء    يف 

أفراد   لصالح  والضابطة  التجريبية  بطلبة للمجموعتني  مقارنة  التجريبية  املجموعة 
 املترتبة وحتديد النتائجالضابطة؛ حيث متثلت يف ارتفاع طفيف يف مستوي فهم    املجموعة 

باستخدام   للمجموعتني،   احلدث على اإلخبارية  القصة  أن أسلوب عرض  إلى  مما يشير 
بزاوية   التصوير  الغامرة  الصحافة  مع  360تقنيات  حتسني  يف  فّعاًال  كان  دل درجةً 

اإلدراك واالستيعاب للحدث والنتائج املترتبة عليه لدى طلبة املجموعة التجريبية عنها يف  
  طلبة املجموعة الضابطة. مما يؤكد صحة االفتراض.      

) دراسة  نتائج  مع  يتوافق  ما  قدرة    )S.J  ,Ahn()44, 2015وهو  إلى  توصلت  التي 
تعرضوا   الذين  النتائج    ملشاهدةاملشاركني  وحتديد  إدراك  على  االفتراضي  التصوير 

للمشروبات   استهالكهم  انخفض  الغازية حيث  املشروبات  تناول  اإلفراط يف  املترتبة على 
املضمون  لنفس  تعرضوا  الذين  املشاركني  تأثر  فاقت  بنسبة  التجربة  من  أسبوع  بعد 

  تقليدي.   بأسلوب عرض
 املعيار الثالث : 

باحلدث" املفاهيم "استخالص على القدرة تزداد  مجموعة يف املبحوثني لدى املرتبطة 
املحيطي القصة التصوير  التقليدية   القصة مجموعة يف املبحوثني لدى عنها  بأسلوب 

 بأسلوب الفيديو التقليدي. 
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الفهم  ومستوى  املحتوى  عرض  أسلوب  بني  العالقة  رصد  مت  الفرضية  هذه  عن  لإلجابة 
  للمجموعتني كما هو موضح يف اجلدول التالي: 

  للمجموعتني مًعا   املرتبطة باحلدث املفاهيم واستخالص ) نتائج مقياس فهم 22جدول(
  النسبة املئوية  العدد  مستوى الفهم

  50  30  فهم مرتفع 
  33.3  20  فهم متوسط 

  16.7  10  فهم منخفض 
  100  60  املجموع

التجربة وبنسبة بلغت   املبحوثني املشاركني يف  السابق أن نصف  % 50يتضح من اجلدول 
على حتديد   القدرة  يف  مرتفعة  درجة  باحلدث املفاهيم  واستخالصحققوا  يف   املرتبطة 

نسبة   يتبعها  املعروضة،  اإلخبارية  فهم 33.3القصة  الذين حققوا درجة  املبحوثني  % من 
امل  نسبة  جاءت  حني  يف  املرتبة متوسطة،  يف  منخفضة  فهم  درجة  حققوا  ممن  بحوثني 

%، وتؤكد هذه النتيجة إدراك واستيعاب املشاركني للمحتوى إلى 16.7األخيرة بنسبة بلغت  
  .املرتبطة باحلدث املفاهيم واستخالص  حد كبير وقدرتهم على فهم 

 )23جدول(
  للمجموعتنياملرتبطة باحلدث  املفاهيم واستخالص العالقة بني أسلوب عرض املحتوى ومستوى فهم   

  شكل املحتوى
  التذكر

  املجموع  درجة الفهم

  منخفض  متوسط  مرتفع
  30  7  9  14  فيديو تقليدي

  30  3  11  16  360فيديو غامر  
  60  10  20  30  مجموع

املجموعة التجريبية التي تعرضت للقصة اإلخبارية بأسلوب يتضح من اجلدول السابق أن  
بزاوية   الغامر  فهم   360الفيديو  مستوى  أعلى يف  نسبة  قد حققت   واستخالص  درجةً 

املجموعة   املفاهيم عن  باحلدث  بالطريقة املرتبطة  للحدث  تعرضت  التي  الضابطة 
مجموعة الفيديو الغامر ويرتفع التقليدية، يف حني يقل عدد من أحرزوا فهم منخفض يف  

  يف مجموعة الفيديو التقليدي.
املعيارية واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  استخراج  مت  الفرض  صحة  من    وللتأكد 

 لدرجات املبحوثني املوضحة ملستويات الفهم يف املجموعتني طبًقا للجدول التالي:
  )24جدول رقم (
  املرتبطة باحلدث املفاهيم واستخالص فهم املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملؤشر 

  االنحراف املعياري  املتوسط احلسابي  العدد  املجموعات
 8.296 54.73  30  الفيديو التقليدي

 7.204 59.60  30 الفيديو الغامر
 8.085 57.17  60 مجموع
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ملستويات    املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعياريةيبني اجلدول السابق وجود تباين يف  
بلغالفهم   حيث  اإلخباري،  املحتوى  عرض  أسلوب  اختالف  احلسابي    بسبب  املتوسط 

الغامر   باألسلوب  للمحتوى  تعرضت  التي  التجريبية  وبلغ  59.60للمجموعة   ،54.73  
  تعرضت للمحتوى باألسلوب التقليدي. التيللمجموعة الضابطة 

التباين  حتليل  استخدام  مت  احلسابية  املتوسطات  بني  اإلحصائية  الفروق  داللة  ولبيان 
املرتبطة   املفاهيم واستخالص  فهم   فهم األحادي االجتاه أنوفا مع املجموعتني ومستويات  

 كما يف اجلدول التالي:  باحلدث
  )25جدول رقم (

 املفاهيم واستخالص  فهم   األحادي أنوفا املصاحب لعالقة أسلوب عرض املحتوى مبستوىحتليل التباين 
  للمجموعتني  املرتبطة باحلدث
   

 الداللة اإلحصائية قيمة ف  متوسط املربعات  درجات احلرية  مجموع املربعات   املجموعات
 000. 15.908 2010.788 1 2010.788 التقليدي

 000. 26.795 752.863 1 752.863 الغامر
   26.145 67 1490.278 اخلطأ 
    69 3856.333 الكلي

) إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  السابق  اجلدول  من  ألثر  α    =0.05يتبني  تعزى   (
الغامر   العرض  قيمة ف ألسلوب  بلغت  العرض حيث  إحصائية    26.795أسلوب  وبداللة 

 ، وجاءت الفروق لصالح أسلوب العرض الغامر. 000.
احلسابية املتوسطات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تبني  النتائج  ضوء    يف 

أفراد   لصالح  والضابطة  التجريبية  بطلبة للمجموعتني  مقارنة  التجريبية  املجموعة 
املرتبطة   املفاهيم واستخالصالضابطة؛ حيث متثلت يف ارتفاع يف مستوي فهم    املجموعة 
باستخدام   للمجموعتني،   باحلدث اإلخبارية  القصة  عرض  أسلوب  أن  إلى  يشير  مما 

بزاوية   التصوير  الغامرة  الصحافة  معدل   360تقنيات  حتسني  يف  فّعاًال  كان  درجةً 
التجريبية عنها يف  اإل املرتبطة باحلدث لدى طلبة املجموعة  للمفاهيم  دراك واالستيعاب 

االفتراض.   يؤكد صحة  مما  الضابطة.  املجموعة  دراسة  طلبة  نتائج  مع  يتوافق  ما  وهو 
التي توصلت إلى أن الوسائط التفاعلية عبر اإلنترنت تساعد يف   )45(عبير محمد حمدي  

ستيعاب محتوى املادة اإلخبارية واستخالص املفاهيم املرتبطة  زيادة معدالت تذكر وفهم وا
   باحلدث.
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  للفهم  العام يف املقياس التجربة مجموعتي بني الفروق
  للفهم العام يف املقياس التجربة ) الفرق بني مجموعتي26رقم ( جدول

مؤشرات 
مقياس  

  الفهم
أسلوب   العدد

  العرض 
املتوسط 
  احلسابي

االنحراف 
درجة    ت  املعياري 

  احلرية
الداللة 

  اإلحصائية

املقياس 
العام  
  للفهم 

فيديو    30
 7.287 48.00  تقليدي

-11.402 118  0.000  
فيديو    30

 7.599 58.10  غامر

فروق  وجود ،T-test تطبيق اختبار   خالل من يتضح السابق اجلدول نتائج إلى بالنظر
داللة التقليدي  القصة مجموعة التجربةمجموعتي   بني إحصائية ذات  الفيديو  بأسلوب 
 11.402- (ت  قيمة حيث إن   للفهم، العام املقياس يف مجمل الفيديو الغامر ومجموعة

من  كما ،0.000 معنوية   مستوى  عند  دالة  القيمة وهذه)  الداللة أن  اجلدول يتضح 
 بلغ حيث درجةً،   360للفيديو الغامر بتقنية   التي تعرضت املجموعة لصالح اإلحصائية

تعرضت   التي الضابطة  للمجموعة  48.00 مقابل   يف  58.10لها   احلسابي  املتوسط 
 مما يؤكد صحة االفتراض.       التقليدي للمحتوى 

" أشارت ما مع النتيجة  هذه وتتفق دراسة  من )  Kris Hodgson,2017     ")46إليه 
عمليات اإلدراك والفهم، حيث كانت قدرة استيعاب   على   360 ارتفاع تأثير صحافة الـ 

اإليجابي   التعامل  سرعة  وكانت  جًدا  كبيرة  املبحوثون  لها  تعرض  التي  الوهمية  املخاطر 
  %.27وسلبي بنسبة   ،61معها% 

) دراسة  نتائج  مع  أيًضا   Romana John,, MatoBrautović1, Markoوتتفق 
2017 ,Potrebica   ()47(  تأثير إيجابي درجةً لها  360الـ   فةصحا التي أظهرت أن 

املشاركني تعاطف  إثارة  إلى ولفت على  إدراكهم  مستوى  وزيادة  يف  انتباههم  االستغراق 
  يف املشاركة يف إصالح املواقف احلرجة.  الرغبة تفاصيل املحتوى وإثارة 

يف   إليه  أشارت ما النتيجة  هذه تدعم  كما املستخدمة  املعلومات  متثيل  اإلطار  نظرية 
األحداث تختلف باختالف  املعرفية ودرجات فهم النظري لهذه الدراسة يف أن التأثيرات

وسيط كل  إن  حيث  املعلومات،  عرض   فريدة  بخصائص  يتمتع الوسائط من  وسائط 
متاًما   بأسلوب مختلف  مخرجاته مع البشري العقل يتعامل وسيط كل أن له، كما ومميزة

 م مختلف.مما ينتج عنه مستوى إدراك وفه
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 استخالصات الدراسة: 
القصة   الدراسة من  االفتراضي    اإلخبارية اتخذت هذه  الواقع  تقنيات  باستخدام  املنتجة 

 أسلوب بني اختالف درجةً مجاًال لدراسة وحتليل العالقة   360والتصوير الغامر بزاوية  
تذكر وفهم   على العمليات املعرفية للمتلقي من اإلخبارية مضامني القصص وتقدمي  عرض

وذلك هذه شبه إطار يف املضامني،  الدراسة تصميم  وتؤكد  استخالص    جتريبي،  على 
املتمثلة   املعرفية  العمليات  الغامر على  التصوير  لتقنيات  اإليجابي  بالتأثير  يتعلق  محوري 
يف التذكر واإلدراك الذي يؤدي إلى الفهم، حيث تفوقت املجموعة األولى التجريبية التي  
تعرضت للقصة اإلخبارية بأسلوب التصوير الغامر على املجموعة الضابطة التي تعرضت  

على  لل املتلقي  يساعد  الغامر  التصوير  منط  إن  حيث  التقليدي،  الفيديو  بأسلوب  قصة 
التفاعل والغمر داخل أحداث القصة اإلخبارية وعدم اقتصار دوره على املشاهدة فقط،  
حيث يتفاعل بنشاط من أجل احلصول على تسلسل أحداث القصة وتفاصيل املعلومات  

أكثر إدراكا ًوتذكًرا للمحتوى، وهو ما يتفق مع نتائج  مما يجعله وفًقا لنتائج هذه الدراسة  
التعرض   تأثير  أكدت على  والتي  التي مت عرضها سابًقا  املجال  السابقة يف هذا  الدرات 

درجةً على زيادة نسبة إدراك املشاهدين، وخلصت الدراسة إلى مجموعة    360للتصوير  
  من النتائج:  

على  املتلقي  قدرات تعزز من وير الغامر أن القصص اإلخبارية املنتجة بتقنيات التص -1
يف مقارنة املحتوى  تذكر التقليدي  الفيديو  اإلخبارية  عرض باستخدام   القصص 

لدى   أعلى قدرة الفروض  اختبارات نتائج أظهرت اإلنترنت، حيث شبكة على املنشورة
 التفاصيل تذكر الفيديو الغامر على بأسلوب اإلخبارية للقصة  تعرضوا الذي املتلقني

إلى احلدث وزمان مبكان املرتبطة  الفاعلة والقوى للشخصيات تذكرهم  باإلضافة 
  احلدث.   بذات  املرتبطة

وميكن تفسير ذلك يف ضوء الدور اإليجابي الذي يقوم به املتلقي أثناء مشاهدة الفيديو 
ويتجول    الغامر، والذي يتطلب نشاًطا وتفاعًال من قبل املستخدم الذي يحدد زاوية الرؤية

يف الفراغ واملحيط الداخلي للحدث مما يتطلب درجة تركيز عالية؛ تساعده على حتقيق 
باحلدث والتسلسل الزمني   املرتبطة  والفرعية  مستويات مرتفعة من تذكر األماكن الرئيسة

تلقائي،  بشكٍل  يعرض  التقليدي  الفيديو  أن  حني  يف  به،  الفاعلة  األشخاص  وكذلك  له 
تنخفض درجا إلى  فرمبا  تؤدي  أو أسباب عديدة  نتيجة عوامل خارجية  املتلقي  تركيز  ت 

املرتبطة   األماكن  تذكر  درجة  تنحفض  وبالتالي  تركيزه،  درجة  تشتيت  رمبا  أو  انخفاض 
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الغامر  الفيديو باألسلوب  التقليدي يف حني ترتفع يف  الفيديو  باحلدث املعروض بأسلوب 
 درجةً.  360

ذات   -2 فروق  وجود  على  الدراسة  احلسابيةأكدت  املتوسطات  يف  إحصائية    داللة 
بطلبة  مقارنة  التجريبية  املجموعة  أفراد  لصالح  والضابطة  التجريبية  للمجموعتني 

؛ حيث متثلت يف ارتفاع مستويات  للتذكر  العام املقياس يف مجملالضابطة    املجموعة 
تذكر تفاصيل األماكن والتسلسل الزمني للحدث واألشخاص الفاعلة، مما يشير إلى 
التصوير   الغامرة  الصحافة  تقنيات  باستخدام  اإلخبارية  القصة  عرض  أسلوب  أن 

التذكر للمتلقني بشكٍل عاٍم، وهو ما   360بزاوية   كان فّعاًال يف حتسني معدل  درجةً 
من    )Jingfei Lin,2017 ()48نتائج الدراسات السابقة ومنها دراسة ( مامع    يتوافق

 الدماغي، ومعدل أن تأثير التعرض للقصص املنتجة بالتقنية الغامرة على (التخطيط
 مستويات مرتفعة من  والتي قادت إلى واحلركة، ومستويات التذكر)، القلب، ضربات
  القصص التقليدية. مع مقارنةً  ىأعل مشاركة تثير أن ميكن والصراع التحفيز 

 على املتلقني من قدرات أيًضا الفيديو الغامر يعزز أن على أيًضا الدراسة نتائج أكدت -3
مقارنة فهم أكبر  بشكٍل   اإلخبارية  القصة عرض يف التقليدي باألسلوب املحتوى 

 لدى  قدرة أعلى  اختبارات الفروض نتائج أظهرت  اإلنترنت، حيث شبكة املنشورة على
 حتديد درجةً على  360الفيديو الغامر بزاوية   بأسلوب  للقصة تعرضوا الذين املتلقني 
املرتبطة احلدث الفرعية  واألحداث  الذين   بها الرئيس  املتلقني  من  أكبر  بشكٍل 

 قدرتهم على أظهرت تعرضوا لنفس القصة اإلخبارية بأسلوب الفيديو التقليدي، كما
به  املرتبطة األساسية وأيًضا استخالص املفاهيم دثاحل على املترتبة النتائج  حتديد

  بشكٍل أكبر من زمالئهم باملجموعة الضابطة.  
فروض تدعمه  ما  لهذه  وهو  النظري  اإلطار  يف  املستخدمة  املعلومات  متثيل  نظرية 
األحداث تختلف باختالف وسائط عرض  املعرفية ودرجات فهم الدراسة يف أن التأثيرات

 كل أن له، كما ومميزة فريدة بخصائص يتمتع الوسائط من املعلومات، حيث إن كل وسيط
متاًما مما ينتج عنه مستوى   بأسلوب مختلف مخرجاته مع البشري العقل يتعامل وسيط

 إدراك وفهم مختلف. 
وقد أوضحت نتائج الدراسة تقارب مستوى فهم احلدث الرئيس واألحداث الفرعية  -4

املجموعتني   ميكن  لكال  ما  وهو  التقليدي،  والفيديو  الغامر  للفيديو  تعرضت  التي 
ارتفاع   إلى  تؤدي  التي  عاٍم  بشكٍل  املرئية  للعناصر  التعرض  إطار سمات  تفسيره يف 

الفهم   وبالتالي  واإلدراك  االنتباه  أسلوب )49(مستوى  عن  النظر  بصرف  فالفيديو   ،
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(غامر   أسهم  –إنتاجه  بصرية  وسيلة  مبثابة  كان  املعارف تقليدي)  تنظيم  يف  ت 
واملعلومات وحتويلها من الشكل اللفظي كما يف النصوص إلى الشكل املرئي، وقد أتاح  
البنية  تنظيم  على  ساعد  مما  ويسر  بسهولة  احلدث  وفهم  إدراك  للمتلقني  ذلك 

 املعرفية للمتلقني وبقاء املعلومات يف ذاكرتهم. 
النتائج -5 أن املستخلصة أشارت  الدراسة  تسهمال تقنية من  الغامر   تقدمي يف تصوير 

 اإللكترونية، كما للصحيفة جديدة إضافة تفاعلية التي تعد مبثابة املزايا العديد من
للصحيفة اإلعالمي للمحتوى تسمح شاشة  بأبعاد مقيًدا يكون ال أن واإلعالنى 

والصوت، ورغم ذلك ما زال   باحلركة  ومعزز األبعاد ثالثي يصبح بل الثنائية العرض
باملقارنة  بداياته  يف  والعربية  املصرية  اإللكترونية  املواقع  يف  التقنية  هذه  توظيف 

اخلبراء   آراء  استقصاء  إلى  الباحثة  دفع  مما  األجنبية؛  على   )50(باملواقع  للتعرف 
املصرية والعربية  الصحف يف التقنية تلك تطبيق تواجه التي  والصعوبات  التحديات

ميكن بشك التي  التحديات  من  عدد  إلى  اخلبراء  أشار  وقد  عاٍم،   إلى  تصنيفها ٍل 
وحتديات حتديات (فنية)،   للصحف، الناشرة الصحفية املؤسسات تواجه تقنية 

 .  للتطبيق، وحتديات مجتمعية املستخدم القارئ تواجه وحتديات
 تقنية (فنية): اوًال: حتديات

ارتباط  -1 الغامرة باستخدام  التفاعل  جناح ميثل   شبكات كفاءة  مبدى  التقنيات 
املناطق توفرها  سهولة ومدى باإلنترنت، االتصال تقني مهم   يف  املختلفة حتدي 

  يواجه التوسع يف تفعيل استخدام التقنيات الغامرة يف املواقع الصحفية.
التصوير الغامر  املمتد وتطبيقاته ومنها   الواقع تقنية يف واملتالحق التطور السريع  -2

مما ومناذجه الصحفية  للمؤسسات  فنًيا  حتدًيا   هذا مواكبة من يجعل ميثل 
  .سهًال  ليس أمًرا التطور

 أخرى  مرة التقنية استخدام إعادة يف التحكم على النظام قادرًا  يكون  أن يجب  -3
القراء، وهو ما ميثل حتدًيا تقنًيا يرتبط بالبنية   قبل من  الصحفي  املحتوى  لنفس 
 ولوجية للدولة.التكن

 للصحف. الناشرة الصحفية باملؤسسات تتعلق ثانًيا: حتديات 
 استراتيجية  تطبيق يف البدء بفكرة اقتناع بعض إدارات املؤسسات الصحفية عدم -1

الغامر    املتتد الواقع كتقنية  حديثة املحيطي  التصوير  ومنها  املختلفة  بتطبيقاته 
  للقصص اإلخبارية. 
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املرتفعة  التكلفة -2 تصميم التقنية لتطبيق املادية  ودمجها،  الزوايا  (تصوير   من 
  خدمات تقنية). شركة مع الشفرات، تعاقد

 كثير من املؤسسات داخل التقنية لتطبيق املتخصصة البشرية الكوادر توافر عدم -3
 .الصحفية 

بالواقع   املدعم اإلعالن على  الصحف داخل املعلنة الشركات إقبال عدم -4
عامٍ  بشكٍل  واملعزز  توظيف تشجع بنسبة االفتراضي  املواقع   على  يف  التطبيق 

 الصحفية. 
الغامر  تأثير  عدم -5 التصوير  تقنيات  زيارة   نسب رفع على  إيجابًيا تأثيًرا  تطبيق 

 بالتطبيق. قامت التي مواقع الصحف
  :للتطبيق املستخدم باملتلقي تتعلق ثالًثا: حتديات 

بتطبيقات  ذكي  هاتف املتلقي لدى يكون أن ضرورة -1 ومحمل  إمكانات حديثة  ذو 
 درجةً.  360ميزات التصوير املحيطي  السماح باستخدام أجل من معينة

 جميع  املتلقي أثناء قبل من  االلتزام والتركيز من الكثير التقنية مع التعامل يتطلب -2
  عرض القصة اإلخبارية.  مراحل

عندما القارئ  شعور -3 بالتقنية   عملية تفشل باإلحباط  القصة  واستعراض  الغمر 
 .املشكلة سبب كان مهما الغامرة،

واملعزز   الواقع بتقنية الوعي ونقص  املجتمع  يف التقنية األمية -4 االفتراضي 
 استخدامها. ثقافة انتشار ، وعدمالقراء وأهميتهما بني وتطبيقاتها يف الصحافة 

 احلديثة بشكٍل عاٍم. التقنيات مع التعامل املتلقي بالوطن العربى يف قدرات تباين -5
املجتمعية التحديات  التي حتول االقتصادية لظروفا  والتي متثلت يف  وأخيًرا   للمجتمع 

 املستحدثة.   التفاعلية التقنيات هذه  مبثل القراء اهتمام دون
    Recommendationsالتوصيات: 

 التالية النقاط باتباع توصي الدراسة فإن الدراسة ومناقشتها نتائج استعراض خالل من
ورفع ميكن حتى تطبيق التوسع  الغامر كفاءة  اإلعالم  اإللكترونية يف تقنيات   املواقع 

 املصرية: 
 التعامل اإلعالم الغامر وكيفيةبتقنيات   والوعي املجتمع يف اإللكترونية نشر الثقافة  -1

 وإثارة للصحيفة مليزات التقنية  املستخدم للموقع اإللكتروني خالل إرشاد من معها،
 .التطبيق على  للدخول فضوله 
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لتشجيع املستخدم على  مناسبة والتتبع بسرعة املحتوى حتميل عمليات يجب أن تتم -2
 االستجابة الستخدام التقنية. 

 اإلخبارية  للمادة مضافة  الرقمي بتقنية اإلعالم الغامر قيمة املحتوى  يقدم أن يجب  -3
 التفاعل أو عناصر احلركة يشمل بحيث جديدة، وخصائص مبعلومات غني ويكون

  األبعاد وتفاصيل الزمان واملكان واألشخاص الفاعلة وغيرها. ثالثي والتجسيم
عقد -4 والعاملني بني مكثفة  دورات ضرورة   من الصحفية سساتاملؤ يف الصحفيني 

يزيد  الرقمي للموقع اإللكتروني للصحيفة، مما املحتوى إدارة وتطوير على القائمني
 توظيف تقنيات اإلعالم الغامر. أداء مستوى حتسني من

يف -5 يف  املستويات لكل مناسًبا إعالمي محتوى تقدمي التنوع  ومتنوع  واألعمار، 
 موضوعاته. 

واالستفادة -6 اخلبرة   استخدام مجال يف واألجنبية العربية الدول جتارب من تبادل 
 تقنيات اإلعالم الغامر.
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