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Abstract 

Augmented reality is defined as watching a real phenomenon to which some 

visual, audio, and video information via computer or GPS have  been added. 

Augmented reality technology is one of the significant developments that has 

affected many social areas although it has technical and technological origin. 

Communication is one of the fields that has gone through some extensive 

changes  resulted from the application of this technology. Given this, the main 

question of this study is how augmented reality technology affects shaping the 

future of Iran's communication strategies. Through survey research method, the 

views of the statistical population of the research, which consisted of 240 ICT 

experts working in the field of augmented reality, were gathered and analyzed. It 

was then concluded that the most important application of augmented reality 

technology in Iran's communication strategies is media activity and the biggest 

influence of this technology is in the field of entertainment and recreation. The 

main finding is that the most important obstacle to the use and development of 

augmented reality technology in Iran's communication strategies is the lack of 

knowledge and consensus about this technology in the country. Besides, the 

relevant executive bodies must be program-oriented and with a strategic and 
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forward-looking view continuously monitor the upcoming situations, apply 

appropriate policies in this regard, and pave the way for application of this 

technology if they want this technology to be applied. 

Keywords: Augmented reality, Iran's communication strategies, technology, 

media activity 
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 دهیچک
 و یداریشا   ،یداریا د اطالعاا   آن به که است یواقع دهیپد کی یتماشا افزوده، تیواقع

 تیواقع ی. ف اوراست شدهافزوده  اس، یپ یج از برخاسته اطالعا  ای و یا انهیرا ییدئویو

 از یاریبس اما ددار ف اورانهو  یاست که اگرچه م شا ف  یریاز تحوال  چشمگ یکیافزوده 

 ییها از عرصه یکیاست. حوزه ارتباطا   قراردادهخود  ریتأثرا تحت  یاجتماع یها ساحت

 پرسا  موضاو    نیا ست. با توجه به امتحول شده ا یف اور نیاست که متأثر از کاربرد ا

  اده یباه آ  یدها  در شاک   ریتاأث  چاه افزوده  تیواقع یف اور که است نیامقاله  نیا یاصل

 جامعاه  یهاا  دگاهیا د یشا یمایپژوه  پ  روشبا  محقق دارد؟ رانیا یارتباط یراهبردها

 حاوزه  در کاه ارتباطاا  و اطالعاا     یف ااور  کارش اسان از نفر 042 کهرا  قیتحق یآمار

کاه   دیرسا  جاه ینت نیا باه ا  ومورد س ج  قرارداد  هست د کار به مشغول افزوده تیواقع

 یا رساانه  تیا فعال رانیا ا یارتبااط  یراهبردهادر  افزوده تیواقع یف اورکاربرد  نیتر مهم

مقاله  نیا یاصل افتهی. است حیو تفر یدر حوزه سرگرم یف اور نینفوذ ا نیتر  یبو  است

 یراهبردهاا در  افازوده  تیا واقع یو توسعه ف ااور  یریکارگ بهمانع  نیتر مهمآن است که 

 یبارا  و. اسات  کشاور در  یف ااور  نیا دربارهاجما  نظر  وفقدان ش اخت  ران،یا یارتباط

 برناماه  دیا با ربط یذ ییاجرا یها دستگاه یف اور نیا از استفاده  یتسه و شدن یکاربرد

                                                                                                                                 

  http://creativecommons.org/ND (-NC-CC BYیا  یام یقا اس دسترسای آزاد تحات یجاوز      ا .1
licenses/by-nc-nd/4.0/ )است. 
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و  یباان  دهیا رو را به شک  مساتمر د   یپ یها تیوضع نگر  دهیو آ یو با نگاه راهبرد مدار

 .رندیم اسب را بکار گ یها استیس

 یا رسانهف اوری، فعالیت  ،واقعیت افزوده، راهبردهای ارتباطی ایران های کلیدی: واژه

 15/76/77تاریخ پذیرش:    70/76/77تاریخ بازبینی:    70/70/77تاریخ دریافت: 

 955-959، صص 1077 تابستان، 39، شماره 17سال ، فرهنگی -اهبرد اجتماعیفصلنامه ر

 



 

 

 ه و بیان مسئلهمقدم

 بوه  تووا   یم ،هست کنونی دنیای در نفوذ و رشد حال در که ییها یفناور جمله از
 موجوود  اطالعات ترکیب با افزوده واقعیت حقیقت، در. نمود اشاره افزوده واقعیت

 اطالعواتی  کوه  شونیداری  و دیداری مجازی محیط یک دیجیتالی و واقعی دنیای در
 در را گوردد  یم دریافت گانه پنج حواس توسط و اطراف محیط از که آنچه از فراتر
 .دهد یم قرار افراد اختیار

 در حووزه راهرردهوای ارترواطی در ایورا ،     افزوده واقعیت کاربردهای از یکی
 یهوا  یعمووم  روابوط  در یا رسوانه ی و ارتراطوات  رسان اطالعی، رسان خدمات بخش
 و ترقوی  و جانروه  هموه  ی  توسوعه  به نیاز ما کشور در عمومی روابط. ستاه سازما 
 تووا   یمو  جهوا   سوح   در را سوازمانی  کمتر امروزه که چرا دارد، روزافزو  تعالی
 راهروردی  نقوش  و جایگاه نشانگر امر این. باشد عمومی  روابط واحد فاقد که یافت
 .هاست سازما  افراد اجتماعی و فردی زندگی در عمومی روابط

 حووزه  در افوزوده  واقعیوت  فنواوری  کاربردهوای  تریین دنرال به حاضر تحقیق
ی اساسی هستند که در ها برنامهراهرردهای ارتراطی ایرا  بوده است. این راهرردها، 

ساختار نهادهای ارتراطی ایرا ، برای ارتروا  بوا مخاطروا  و مورد  بوه کوار گرفتوه        
 برگوزاری  مخاطوب،  و مشوتری  جذب ،نگاری، روابط عمومی  رسانه ، مانندشوند یم

 .برنودین   و ترلیغوات  خودمات،  و محصوول  ارائه مجازی، تور برگزاری نمایشگاه،
 فنواوری  ی  توسوعه  و یریکوارگ  به موانع تریین تحقیق حاضر از سوی دیگر به دنرال

 .بوده است حوزه راهرردهای ارتراطی ایرا  در افزوده واقعیت
ی   که کاربرد این فناوری در توسعه است پژوهش، مسئله اصلی اینلذا در این 
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ی ا نمونوه  تووا   یمو نظا  راهرردی ارتراطی ایرا  چیست؟ چگونه و بر چه اساسوی  
ی ارترواطی در ایورا    نهادهوا کاربردی و مناسب برای اسوتفاده از ایون فنواوری در    

یوق بوه ایون    تدوین و معرفی کرد؟ محقق در صدد پیدا کرد  پاسوخی صوری  و دق  
 .پرسش بنیادین بوده است

 سؤاالت پژوهش و اهداف .1

 یراهرردها در افزوده تیواقع یفناور یکاربردها نییتر ،قیتحق نیهدف ا نیتر  مهم
 است: محرح قیتحق در ی ذیلاساس االتؤس نیهمچن. است بوده را یا یارتراط
 روابوط  هوای  سوروی   و خدمات ارائه ی  حوزه در افزوده واقعیت فناوری -1

 بخووش و دولتووی هووای دسووتگاه در مشووتریا  و مخاطرووا  بووه الکترونیووک عمووومی
 دارد؟ کاربردی چه خصوصی
 تواننود  موی  افوزوده  واقعیت فناوری از هایی استفاده مکتوب چه های رسانه -2
 باشند؟ داشته
 و محصوول  ی  ارائوه  های  تکنیک و فنو  در افزوده واقعیت فناوری کاربرد -3
 چیست؟ مشتریا  به خدمات
 استفاده ها نمایشگاه برگزاری در افزوده واقعیت یفناور از توا  می چگونه -4
 کرد؟

 تاثیری و کاربرد چه برندین  و ترلیغات فرآیند در افزوده واقعیت فناوری -5
 دارد؟
 و مخاطروا   بیشوتر  جوذب  در افوزوده  واقعیوت  فنواوری  کارگیری به تأثیر -6
 چیست؟ مشتریا 
در نهادهای ارترواطی   افزوده واقعیت فناوری ی  توسعه و کارگیری به موانع -7
 اند؟ کدا  ایرا 

 پیشینه پژوهش. 9

افوزوده را   تیو واقع یفنواور  یمورترط بوا کاربردهوا    نیشو یپ قاتیو تحق ها پژوهش
 کرد. میتقس یا رسانهو  یارتراط یبه دو دسته کاربردها توا  یم
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 افزوده تیواقع یارتباط یکاربردها. 9-1

ی   بوه رسواله   تووا   یمو ی کاربردهوای ارترواطی فنواوری واقعیوت افوزوده        در زمینه
 هوای  اپلیکیشون  های قابلیت شناخت»کارشناسی ارشد لیال رهنما نورآبادی با عنوا  

اشاره کورد  « دیجیتال های کتاب به نگاهی با معاصر تصویرسازی در افزوده واقعیت
ه سوره دفاع شده اسوت. وی در ایون رسواله بوه ایون      در دانشگا 1331که در سال 

 روی   پویش  را توازه  راهکواری  افوزوده،  واقعیت فناوری از نتیجه رسیده که استفاده
 و هوا  دهیو ا از بسویاری  اجورای  کوه  طووری  اسوت، بوه   قورارداده  تصوویرگرا   دنیای

اسوت و   کورده  عملوی  را دیرسو  یمو  نظور  به ناممکن این از پیش تا که راهرردهایی
 تولیود  حووزه  دو شد  نزدیک عامل ،ها رسانه گسترش و ظهور و تحوالت فناورانه

 شوده  مشوارکتی  فرهنو   یریو گ شوکل  موجب سرانجا  و است یا رسانه مصرف و
اسوت   افزوده واقعیت ،ها آ  کارآمدترین حال نیدرع و نیتر جذاب از یکی است که

(Rahnemon-Noabadi, 2018). 

ی کارشناسوی ارشودزینب رزاب بوا      بوه رسواله   توا  یمدر این زمینه، همچنین 
 از بعود  عوراب  ای مواهواره  هوای  شورکه  در گرافیکوی  هوای   فن پیشرفت تأثیر»عنوا  
در دانشگاه ادیا  و مذاهب دفاع شوده اسوت.    1333، اشاره کرد که در سال «2003

 ویودئویی،  گرافیوک  ماننود  گرافیکوی،  های قالب از گیری کرده که استفاده وی نتیجه
 کارهوای  در مجوازی  واقعیوت  و افوزوده  واقعیوت  اینفوگرافیوک،  گرافیوک،  موشن
 هوای  کانوال  در خوا   طوور  بوه  و کلوی،  طوور  بوه  ای و محتواهوای خروری   رسانه

است و ایون امور منجور بوه جلوب توجوه بیشوتر         تلویزیونی کار اساس ای، ماهواره
 .(Zeynab-Razagh, 2020)شود  میها  مخاطرا  رسانه

 افزوده تیواقع یفناور یا  رسانه یکاربردها. 9-9

ای فناوری واقعیت افزوده نیز تحقیقات متعددی انجا    ی کاربردهای رسانه  در زمینه
به رساله کارشناسی ارشود پودرا  دینوداری بوا عنووا        توا  یماست، از جمله  شده

 در نواهمگن  رایوانش  با عمیق یادگیری بر مرتنی افزوده واقعیت سیستم سازی پیاده»
در دانشگاه ترریز دفواع شوده اسوت.     1331اشاره کرد که در سال « هوشمند گوشی

 بواالیی  نفوذ ضریب هوشمند های گوشی وی در این رساله یادآور شده که امروزه،
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 تسوهیالت  و امکانوات  ،کارهوا  از بسویاری  انجوا   برای و دارند جها  مرد  بین در
 .اسوت  هموراه  ی  افزوده واقعیت ها، قابلیت این از نمونه یک. اند آورده فراهم زیادی
 بسویار  توانود،  موی  فروشگاهی محیط در امکانی چنین کاربردی، مثال یک عنوا  به 
 نموده برقرار ارترا  آ  خرید از قرل محصول با کاربر که طوری شود، به واقع مؤثر
 یسونج  امکوا   وی در این رساله در صودد . نماید می کسب آ  مورد در اطالعاتی و

بوده است. ایون   گوشی روی بر عمیق یادگیری بر مرتنی افزوده واقعیت سازی پیاده
  یکوی از راهرردهوای ارترواطی در بخوش     عنوا امر در حوزه بازاریابی و فروش  به

 .(Dindari, 2019)مؤثر است خصوصی بسیار 
محقق دانشگاه  1به کتاب آقای سویالی اوالس توا  یمهمچنین در این زمینه، 
اشاره کورد کوه در سوال    « های جدید تحقیقات رسانه»شرب نزدیک قررس با عنوا  

ترلیغوات   و عموومی  روابوط  در افوزوده  واقعیت منتشر شده و در آ  بر نقش 2020
 تغییراتوی  ،اطالعات ارتراطی یها فناوری در تغییر با همراه :تأکید شده و آمده است

 از شورکتی  و شخصی استفاده ویژه به. شود می مشاهده امروز ارتراطی های شیوه در
 عنووا   افوزوده بوه    واقعیت های برنامه. است توجه قابل اینترنت بر مرتنی های برنامه
 مؤسسوات، . انود  را باز کرده خود جای برند، ارتراطات روند در ارتراطی راهرُرد یک

هدف به سوایر   مخاطرا  با خود ارتراطی فرایندهای در را افزوده واقعیت های برنامه
 عنصور  یوک  افوزوده  واقعیوت  ،فرآینود  ایون  در. دهند می ترجی  های ارتراطی روش

 ،تحقیوق  ایون  در. اسوت  ترلیغواتی  های برنامه و عمومی روابط در ترجیحی ارتراطی
 هوای  برناموه  و عموومی  روابوط  در افوزوده  واقعیوت  کواربردی  های برنامه وضعیت
 .(Ulaş, 2021)است شده  بررسی ترلیغاتی

ااز دانشگاه تونته هلند نیز در رساله کارشناسی ارشود خوود    2ویشل لیج آقای
از  2020کوه در سوال   « افوزوده  واقعیت از استفاده با فروشگاه در ترلیغات»با عنوا  

نتیجووه گرفتووه اسووت کووه  سووه موودل ترلیغووات تجوواری در داخوول آ  دفوواع کوورده، 
هوای   اول، ترلیغات با تصاویر، پوسوترها و عکو    :های بزرگ وجود دارد فروشگاه

                                                                                                                                 

1  . Soylas Ulas 

2  . Wychgel, J. 
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ثابت، دو  ترلیغات بر روی ال سی دی و نمایشگرها و سو ، ترلیغات با اسوتفاده از  
در محویط  واقعیت افوزوده. از نظور وی، ترلیغوات بوا اسوتفاده از واقعیوت افوزوده        

توانود تجربوه مشوتری از کواالیی کوه خریوداری        ها، موی  ها و سوپرمارکت فروشگاه
کند را ارتقا دهد و شوان  کاالهوایی کوه بوا واقعیوت افوزوده معرفوی و ترلیو           می
 .(Wychgel, 2020)  بیشتر استشوند،  می

ی کواربرد    تفاوت آشکار تحقیقوات خوارجی بوا تحقیقوات داخلوی در زمینوه      
فناوری واقعیت افزوده در حوزه ارتراطات در ایون اسوت کوه تحقیقوات خوارجی      

دنروال کورده انود و     عمدتاً، نگاهی کاربردی در حوزه رسانه، ارتراطات وترلیغات را
اند. شاید دلیول اصولی ایون      تحقیقات داخلی عمدتاً، نگاهی نظری به موضوع داشته

 موضوع، اجرا نشد  این فناوری به طور وسیع در ایرا  باشد.

 مالحظات مفهومی و نظری .3

 قیتحق میمفاه. 3-1

 واقعیت افزوده .3-1-1

اطالعات دیجیتال بور جهوا  واقوع    ای است که از طریق آ ،  واقعیت افزوده، رسانه
پوردازد و در   ای که به ثرت فضایی و مادی جها  اطوراف موی   اندازد، رسانه سایه می

 ای بوووا مخاطوووب قووورار دارد ی فووووری و لحظوووه  تعامووول و ارتروووا  دوسوووویه
(Wedel et al., 2020, p. 3). 

ی های مختلف به اجرا درآورد فناور ای از توا  با گستره واقعیت افزوده را می
تواننود،   ی واقعیوات اسوت کوه از طریوق آ ، چیزهوا موی        که این رسانه، ادامه  و این

سووی   از عالم واقع بهتوانند )کمابیش(  ها می که، پدیده  ند و اینکمابیش واقعی باش
 .عالم مجازی و بر عک  حرکت کنند

 . مبدع واقعیت افزوده3-1-9

توسوط تومواس    1330ی واقعیت افزوده، برای نخسوتین بوار در سوال      ی اولیه  ایده
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یکی از کارمندا  شرکت هواپیماسازی بوئین  محورح شود. تومواس کوادل      ،1کادل
هوا در هواپیموا کموک     زمانی که در بوئین  به کارکنا ، بورای سورهم کورد  کابول    

 .(Djamasbi et al., 2014, p. 2)کرد، مفهو  واقعیت افزوده را ابداع کرد  می
مند و هوای هوشو   توا  در دو نووع گوشوی   در این زما ، واقعیت افزوده را می

افزار واقعیوت افوزوده    ها نر  های پوشیدنی معرفی کرد. در یکی از این حالت عینک
بر روی گوشی هوشمند، نصب و امکانات واقعیت افزوده را به گوشی شما اضوافه  

افوزار   نور   عنووا  ورودی بوه   توسط دوربین گوشوی هوشومند بوه     ری. تصاوکند می
اطالعات  ،شده و متناسب با آ  ر انجا صویشود و پردازش ت واقعیت افزوده داده می

 استفاده است. تواند تصاویر و صدا باشد، قابل دیجیتالی که می
هوای پوشویدنی اسوت کوه روز       صورت گجوت  حالت دیگر واقعیت افزوده، به

شوود و در حوال تسوخیر     ی آ  افزوده می  دهنده های توسعه روز، به لیست شرکت به
شده  ی طراحی  های واقعیت افزوده  توا  عینک که میباشند  جها  واقعیت افزوده می

های محرحی چو  گوگل، سونی و هولو لنز شورکت ماکروسوافت را    توسط شرکت
 .(Nikmodern, 2016)نا  برد 

 چارچوب نظری  .3-9

هوای مورترط را ذکور کورد. اول،      تووا  در دو حووزه، نظریوه    برای این تحقیوق موی  
تواند برای آنالیز نظری فناوری واقعیت  ی ارتراطات که می  های عمومی حوزه نظریه

ی ارتراطوات بوه     حووزه های تخصصی  افزوده مورد استفاده قرار گیرد و دو ، نظریه
 .نگاری و روابط عمومی است  ویژه دو محور اصلی ارتراطات یعنی رسانه
های با ارترا  نزدیک ذکر شوده اسوت کوه     بر این اساس در بخش اول، نظریه

ی   واسوط و نظریوه   -وتریکوام  های استفاده و خشنودی، ارتراطات  توا  به نظریه می
 مرنوایی یوا چوارچوب   هوای   بخوش دو ، نظریوه  ی اطالعاتی اشاره کرد و در   جامعه

الگووی  »و « نشر نووآوری »نظری تحقیق ذکر شده که به طور مشخص به دو نظریه 
 مورد اشاره قرار گرفته است.« دوسویه همسن 

 
                                                                                                                                 

1  . Kadel, T. 
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 مدل چارچوب نظری پژوهش .0شکل 

 های با ارتباط نزدیک . نظریه3-9-1

 استفاده و خشنودی ی  . نظریه3-9-1-1

ارایه شد، یکی از  1374در سال  1ی استفاده و خشنودی که توسط بالمر و کاتز نظریه
هوای جدیود    هوا، وسوایل ارتروا  جمعوی و فنواوری      ی رسانه های اصلی درباره نظریه

دنروال  های ارتراطی بوه   ها و فناوری ارتراطی است. بر مرنای این نظریه، مرد  در رسانه
گردند که بیشترین لذت و خشنودی را از آ  به دست بیاورند. پرسش  محتواهایی می

اسوتفاده   هوا  رسوانه چورا مورد  از    کوه است  نیای، خشنودی استفاده و  هینظری اساس
 نیو ا، شوود  یمو داده  کوه ی پاسوخ ؟ رندیگ یم کاری به منظورها را به چه  و آ  کنند یم

ی ریو گ شوکل ی، اطالعوات و  سوازگار آراموش،   یی،راهنما کسبی برامرد   کهاست 
 .(Mehdizadeh, 2011, p. 72) کنند یماستفاده  ها رسانهی، از شخص تیهو

فعوال بوود    »ی، خشنودی استفاده و   هینظری اصلو مفروضات  میمفاهی از کی
، ازهوا ینمخاطب در استفاده از رسانه به دنروال رفوع    کهمعنا  نیااست. به « مخاطب

                                                                                                                                 

1  . Blumer,J. Katz, E. 

امعه اطلاعات ی   ج 
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ی موورد  رضوامند انتخاب رسوانه،   کهد ر داری است و باورضامندی و خشنود کسب
 .(Windahl et al., 2008, p. 381) کند یم نیتأمنظرش را 

هوا را در   بیشتر الگوهای استفاده و رضامندی، نتایج یا اثرات استفاده از رسوانه 
کی صورت های اند ی اثر، پژوهش  ی استفاده  ی رابحه  گیرد. با این حال، درباره بر می

گرفته، این امر تا حدی به ایون دلیول اسوت کوه الگووی رضوامندی در رقابوت بوا         
 ها را جلوتر برده است. شده و یک گا  آ   الگوهای اثرات دیده

 واسط -یوترکامپی ارتباطات   یهنظر. 0-9-1-9

شوود کوه میوا  انسوا  و       ی ارتراطات کام یوتر واسط بوه ارترواطی گفتوه موی      نظریه
شود. به عرارت دیگر، هر نووع ارتراطوات انسوانی کوه از طریوق        برقرار میکام یوتر 

شوود، در ایون     هوای اینترنتوی، ترلوت و ابوزار فناورانوه برقورار موی         موبایل، فناوری
ارایوه   1توسوط جوا  دسومرر    1377گردد. این نظریه در سال   چارچوب ارزیابی می

های ارتراطی در نیم قر  اخیر قورار گرفتوه     شده و مرنای بسیاری از تجزیه و تحلیل
 .(Littlejohn & Foss, 2010)است 

 ی جامعه اطالعاتی  . نظریه3-9-1-3

بوه   ،محورح شود   2شناس معروف دانیل بل تی که ابتدا توسط جامعهی اطالعا  جامعه
ی   این معناست که دانش و اطالعات در حال تردیل بوه عوامول کلیودی در توسوعه    

 ،در بخش اطالعات فناورانه های رویکرد بل به نوآوری .اقتصادی و اجتماعی است
ی روابط اجتماعی ورفنا کند که او استدالل می .بینانه است  ای خوش  به طور گسترده

ی   ی نگاه کرد  ما به جها  را تغییر داده و همچنوین باعوک کنتورل فزاینوده      و شیوه
 (Mehdizadeh, 2011, p. 313)وری اقتصادی شده است   انسا  بر طریعت و بهره
محورح شود و از آ  زموا  تواکنو ، مرنوای       3توسط بارنز 1354این نظریه در سال 

و فناورانه قرار گرفته اسوت. ایون نظریوه،     ای  نظری بسیاری از تحقیقات ارتراطی، رسانه
هوا، اعتقوادات،     ها، سازما   ی روابط میا  ساختارهای اجتماعی در میا  افراد، گروه  نحوه

                                                                                                                                 

1  . Desember, J 

2  . Bell, D. 

3  . Barenz,J,A. 
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 .(Botan & Vincent, 2019, p. 94)رفتارها و عملکرد آنها را مد نظر قرار می دهد 

 های مبنایی . نظریه3-9-9

مرنوا قورار   در بخش چارچوب نظری تحقیق، دو نظریوه در دو قسومت از تحقیوق    
ی نشور نووآوری و در بخوش روابوط       گرفته است. در بخش واقعیت افزوده، نظریه

 ی دوسویه همسن  مرنا قرار گرفته است.الگوی   عمومی نظریه

 اشاعه() ینوآوری نشر   . نظریه3-9-9-1

ارایوه شوده، بوه     1ی نشر نوآوری یا اشاعه که اولین بار توسوط اورت راجورز    نظریه
های ارترا  جمعوی اشواره دارد. در واقوع،      فرآیند اجتماعی نوآوری از طریق رسانه
ها هستند که باعک توسعه و خلق نووآوری    مرنای این نظریه این است که این رسانه

هوای ارتروا      شوند و کشورهای درحال توسعه، بدو  وجوود رسوانه    در جوامع می
آوری و توسعه نخواهند بود. این نظریوه، معتقود اسوت    جمعی قدرتمند، قادر به نو

، آموزش، ابتکوار و خالقیوت را بورای مورد  و جامعوه بوه         ها، دانش، فناوری  رسانه
 .(Mehrdad, 2016, p. 223)آورند   ارمغا  می

 ی دوسویه همسنگالگوی   نظریه .0-9-9-9

پورداز   این نظریه .هست 2ی دوسویه همسن  متعلق به جیمز گرونیکالگوی   نظریه
 4ی روابط عمومی، مدل نظری رفتار نهادهوای روابوط عموومی را در قالوب       حوزه

 نیای تحت فرما  عمومکند. وی معتقد است عمل روابط  الگوی کارکردی بیا  می
هوای ذی نفووذ و    گوروه  ،ی بر رفتار مورد  رگذاریتأثی، عمومهدف روابط  کهاست 
ی روابوط  الگووا  با چهار ت الگوها را می نیابینی دربردارنده  ها است. جها  سازما 
ها و  ها، هدف ارزش انگرینمای عمومی روابط الگو. این چهار کرد فیتوصی عموم

 کننود  ی خوود اعموال موی   عمووم روابوط   کوار هوا در   سوازما   کوه یی اسوت  رفتارها
(Botan & Vincent, 2019, p. 59). 

                                                                                                                                 

1  . Everett M. Rogers 

2  . Grunig, James 
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 شناسی تحقیق روش. 0

 قیو طر از یی،مرنوا  روش از اسوتفاده  بوا  شد تالش های پژوهش، اثرات فرضیه یبرا
اطالعوات و   حووزه  نیو ا نظرا  صاحب منابع ی  محالعه و قیعم ی  مصاحره مشاهده،

 و آوری جموع  نظور  موورد  تهیه پرسشنامه و توزیع میا  فعاال  این حوزه، اطالعات
 .ردیگ قرار تحلیل و  تجزیهمورد 

. اسوت  بووده  کمّوی  تحقیوق  روش کلوی  طور به پژوهش این در تحقیق روش
 و علموی  مجوالت  جملوه  از علموی  معترور  منوابع  از اسوتفاده  بوا  ابتدا منظور، بدین

 بوا  مورترط  محالوب  گردیود،  توالش  خارجی و داخلی مقاالت و ها کتاب پژوهشی،
 قورار  و تحلیول  موورد تجزیوه    ترجمه از پ  و آوری جمع افزوده، واقعیت فناوری
 و هوا  شورکت  بوا  نسوری  آشونایی  و مختلوف  منابع از استفاده با دیگر سوی از. گیرد
 در الز  اطالعوات  ایورا ،  در افوزوده  واقعیوت  ی  حووزه  در فعال تخصصی های  تیم

 و استخراج جها  و ایرا  در فناوری این کارگیری به در موجود وضعیت خصو 
 تودوین  و آوری جموع  تحقیوق،  اساسوی  سوؤاالت  خصوو   در مختلف های  گویه
 اسوتاد  چنود  میوا   هوا   گویوه  آزموو ،   پیش روش از استفاده با بعدی گا  در. گردید

 اشوکاالت  و توزیوع  افوزوده  واقعیوت  فنواوری  ی  حوزه فعال کارشناس و ارتراطات
 هوای  ویورایش  و شده  اصالح تحقیق ی  پرسشنامه ،بازخورد این با و استخراج گویه
 .است گرفته صورت آ  در الز 

 و هووا چووالش خصووو  در الز  اطالعووات آوری جمووع و آگوواهی بووا هوودف
 در فعال های رسانه اکثر با شد تالش فناوری این کارگیری به با مرترط دستاوردهای

 اطالعوات  و برقرارشوده  ارترا  دیوا  مجله و همشهری روزنامه حوزه، همانند این
 فعال طور به شرکت 6 حاضر حال در. شود کسب زمینه این در میدانی و کاربردی

 کوه  باشوند  می فعالیت حال در ایرا  در افزوده واقعیت فناوری سازی پیاده حوزه در
 جزییوات  شود  تالش و گردید برقرار ارترا  نیز ها آ  کارشناسا  و ها شرکت این با

 حاضور  تحقیوق  در و اخذ ها آ  مشکالت و ها توانمندی و کارها نمونه و ها فعالیت
 .گردد منعک 

تورین روش بورای     روش تحقیق در این مقاله، پیمایش بوده، این روش اصولی 
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ای بوه شومار     فکار نخرگا  و کارشناسا  در محالعوات اجتمواعی و رسوانه   سنجش ا
 .(SeyyedMohammad, 2017, p. 154) رود می

 یآماری   جامعه .0-1

ی اصلی است که از آ  نمونه، نما یا معورف    ی آماری، هما  جامعه  منظور از جامعه
نفور از اسوتادا  ارتراطوات      240ی آمواری ایون تحقیوق      . جامعوه آیود  دست موی  به

نظور در   صواحب اطالعوات ) ی فنواوری    های تهرا ، کارشناسا  فعال حوزه دانشگاه
نگوارا    ی واقعیت افزوده، روزنامه  کارشناسا  فعال حوزه ،ی واقعیت مجازی(  حوزه
 باشند.  ی واقعیت افزوده می  های مکتوب فعال در حوزه رسانه

 گیری و حجم نمونه نههای نمو . نمونه و روش0-9

گیوری هدفمنود و بورآورد     با استفاده از روش نمونوه  ،ی آماری  بعد از تعیین جامعه
حجم نمونه طرق فرمول کرچسی و مورگا  و تحریق آ  با فرمول کووکرا  تحقیوق   

های هور   ترین گا  ترین و مشکل یکی از اساسی حاضر اجرا شد. تعیین حجم نمونه
در تعیوین حجوم نمونوه، متضومن صوحت تعمویم و        تحقیق میدانی بووده و دقوت  

کول نمونوه بوا     ، تعوداد ی تعیین حجم نمونه به جامعه آماری. براگیری هست نتیجه
صوورت زیور محاسوره     درصد بوه  35فرض جامعه آماری محدود در سح  اطمینا  

 گردد. می

  
 (
  
 
)      

( ) (   )  (
  
 
)      

 

    
   (

    
 
)          

(    ) (     )  (
    
 
)          

 

 گیری . روش نمونه0-3

ید، باشو یوار نداشوته   اختیواز را در  نیان  جامعه یا درصود موورد   واری که موارددر 
ین جدول، حداکثر تعوداد  ای برآورد حجم نمونه استفاده کرد. براتوا  از جدول  می

یز محاسره شود، کمتر از این مقدار تعیین ندهد و اگر با فرمول کوکرا   نمونه را می
از جودول مورگوا  اسوت کوه در      ، استفادهشود. روش دیگر تعیین حجم نمونه می
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 اغلب محاسرات از نظر نتیجه، مشابه فرمول کوکرا  است.
 

 جامعه آماری و نمونه تحقیق .0 جدول

 جایعس آیاری
تعداد جایعس 

 نفر(آیاری )
جمع 
 )درصد(

تعداد 
 نمونس

 ۸. 5.85 141 درجس دکترای تخصصی(دارای ) تهرا،های  استادا، ارتباطات دانشااه
 ۸1 1485 55 نظر در حوزه واقعیت یجازی( صاحب) اطمعاتکارشناسا، فعال حوزه فناوری 

 ۸1 1485 55 کارشناسا، فعال حوزه واقعیت افزوده
 .1 1۸85 51 های یکتوب فعال در حوزه واقعیت افزوده ناارا، رسانس روزنایس

 141 111 ۸41 جمع

 
ی   که به خاطر نو بود  فنواوری واقعیوت افوزوده، ممکون اسوت هموه       به این دلیل

استادا  ارتراطات یا کارشناسا  فناوری اطالعات یا رسانه نگارها و فعواال  روابوط   
عمومی از کاربردهای این فناوری اطالع چندانی نداشوته باشوند و رویکورد صورفاً     

تواند، نتایج تحقیق را با  آماری و استفاده از روش انتخاب تصادفی جامعه نمونه می
 .کندانحراف آشکار مواجه 

 ی اجرا و ارزشیابی  گیری و نحوه . ابزار اندازه0-0

و  های آماری توصیفی و استنراطی مورد تجزیوه   های تحقیق با استفاده از روش یافته
هسوت.   SPSS21 افوزار  ها نیوز، نور    و تحلیل داده  گیرد و ابزار تجزیه تحلیل قرار می

ای،  نمونوه  کیو  tهای ضوریب همرسوتگی پیرسوو  و     های آزمو  همچنین از روش
گیوری   بورداری شود. در ایون تحقیوق، ابوزار انودازه       ها بهوره  آزمایی داده  برای راستی

 .پرسشنامه بوده است

  آوری شده اطالعات جمع تحلیل و  تجزیه. روش 0-5

ی، شوامل جوداول،   فیتوصو ار ی شده از آمو آور جمعاطالعات  تحلیل و  تجزیهی برا
ای  نمونوه  کیو  tی ضریب همرسوتگی پیرسوو  و   استنراطآمار  نیهمچننمودارها و 
 گشتاور-ضرب حاصل یهمرستگ بیضر ای رسو یپ یهمرستگ بیضر ،استفاده شد

 نیو ا مقودار . سونجد  یمو  را یتصوادف  ریو متغ دو نیب یخح یهمرستگ زا یم رسو یپ
 بوه « 0» کامول،  مثروت  یهمرستگ یمعنا به« 1» که کند یم رییتغ 1 تا -1 نیب بیضر
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 یهوا  داده در .اسوت  کامول  یمنفو  یهمرسوتگ  یمعن به« -1» و یهمرستگ نرود یمعن
 کوه  جامعوه  نیانگیو م بوا  نمونوه  کی نیانگیم ایآ که هیفرض نیا آزمود  یبرا ،یکمّ

 t یا نمونه کی آزمو  از است، کسا ی ،باشد نرمال عیتوز یدارا است نیا بر فرض
 شود. می استفاده
 تیو اهم بوه  توجوه  بوا  قیو تحق یرهوا یمتغ یاسوتنراط  تحلیل و  تجزیه منظور به
 یبررسو  یبرا 1رنوفیاسم کولموگروف آزمو  از ابتدا در ق،یتحق اهداف و موضوع
 یهمرسوتگ  بیضور  و ای نمونوه  کی t های آزمو  از ادامه در و رهایمتغ بود  نرمال

 .ایم نموده استفاده ها فرضیه آزمو  جهت رسو یپ

 سازی مدل روش ،یساز مدل یبرا پژوهش نیا در استفاده مورد یآمار روش
. است دهیگرد انجا  AMOS22 افزار نر  از استفاده با که است یساختار های معادله
 آزمو  و برآورد داد ، نشا  یبرا که است یروش ی،ساختار های معادله سازی مدل

 از پ  .رود  یم کار به پنها  و آشکار یرهایمتغ نیب یعلّ ی  رابحه ی  درباره ها فرضیه
 پنهوا   یرهوا یمتغ گیوری  انودازه  مدل برازش و (اعتماد) ییایپا (،اعترار) ییروا تأیید

 پوژوهش  هوای  فرضیه آزمو  منظور به( CFA) تأییدی یعامل لیتحل توسط پژوهش
 .شد استفاده ریمس لیتحل قالب در یساختار های معادله مدل روش از

 . روایی و اعتبار0-6

ی بورا ابوزار موورد نظور، آنچوه را      کوه ی زانو یم ازگیری، عرارت اسوت   یی اندازهروا
. در ایون  (Khoeinejad, 2020, p. 63)گیرد  یافته، اندازه می گیری آ  تخصیص  اندازه

سوواالت   ایو آ کوه  نیو ایوی پرسشونامه،   روای بررسو تحقیق، پژوهشوگر بوه منظوور    
ی از نگوارش و ابهاموات در   مانعو  دهد یمشده، اهداف مورد نظر را پوشش  محرح

نظر  صاحب دیاساتنفر از  7 وراهنما، مشاور  دیاسات اریاختجمالت ندارد، آ  را در 
 تأییود ی موورد نظور را   ژگیوی سنجش ستگیشای، بررسها پ  از  قرارداد. آ  گرید

ی روابوط    نمودند. همچنین، پرسشنامه به تعدادی از اساتید و کارشناسا  در حووزه 
ی   وهیشو اند، داده شود توا    عمومی و فناوری اطالعات که با واقعیت افزوده کارکرده

 جینتوا . ردیو گی قورار  بررسو ها موورد   در جمالت و گزاره ممکنهامات نگارش و اب
                                                                                                                                 

1  . Kolmogorov-Smirnov 
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ی در خاصو  مشوکل  کوه بوود   نیو ادهنوده   نشا  زینی شیآزمای اجرادست آمده از  به
 و عرارات پرسشنامه نروده است. کلمات

 ,Habbiballah & Tayebitolo) ی اسوت همسانی معنابه طور خالصه اعترار به 

2010, p. 74). کورت یل اسیمق یبند رتره اساس بر قیتحق نیا ی  پرسشنامه ازآنجاکه 
 بوا  یمقودمات  نمونوه  کیو  از آ  یدرون یهمسان و اعترار یبررس یبرا شده، یطراح
، سوت ا 1تا  0 نیبدامنه آ   کهشده  استفاده کرونراخ یآلفا بیضر از نفر 30 حجم
. در اغلب منابع در رابحوه بوا   شود یمی برده پ ها هیگوی درونی داریپامرنا به  نیابر 

اسوتناد شوده اسوت. بور اسواس       1ینونوال آلفا، به نوشته  بیضری برامقدار محلوب 
آلفوا   بیضور ی برا 7/0ابزار، حداقل مقدار  کی کرد قلمداد ایپای برا ی،واستدالل 

 الز  است.
 

 قیتحقی ها شاخص. اعتبار 0جدول 

 یقدار آ فا فراوانی یتغیر

 .1. 51 استفاده از فناوری واقعیت افزوده

 18.5 51 سازی نظام روابط عمویی ا کترونیم پیاده

 18.5 51 های یکتوب استفاده در رسانس

 18.0 51 فهم تر خدیات ارائس بهتر و قابل

 ..18 51 پوشیدنیکاربرد ابزارهای 

 18.4 51 تبلیغات و برندینگ

 18.0 51 جذب یخاطبا، و یشتریا،

 ... 51 حوزه سرگریی و تفریح

 ..18 51 شناخت فناوری واقعیت افزوده

 قیتحق یها افتهی. 5

 یاستنباط یها افتهی .5-1

 تیو واقع یفنواور  یکاربردهوا  نیوی تر ،قیو تحق نیو ا یاساس الؤسو  هدف نیتر  مهم
 بوه  توجوه  با پژوهش، یها افتهیاساس  بر ،بود  را یا یارتراط یافزوده در راهرردها

گفوت کوه    تووا   یمو  یا رسوانه  تیو فعال فواکتور  یبورا  3772 با برابر نیانگیم مقدار
 تیو فعال، را یو ا یارترواط  یراهرردهوا  در افوزوده  تیو واقع یفناور کاربرد نیتر مهم

                                                                                                                                 

1  . Nunally 
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 .است یا رسانه
ارائه خدمات  ی  افزوده در حوزه تیواقع یبود که فناور نیا قیاول تحق الؤس
 یهوا  در دسوتگاه  ا یبه مخاطرا  و مشوتر  کیالکترون یروابط عموم یها  یو سرو
 نیبو که  دهد یمنشا   یاستنراط جیدارد؟ نتا یچه کاربرد یو بخش خصوص یدولت

 ا یمشوتر  و مخاطرا  به خدمات ارائه ی  حوزه در افزوده تیواقع یفناور از استفاده
 و میمسوتق  ارتروا   ،سوازما   کیو  در کیو الکترون یعموم روابط نظا  یساز ادهیپ با

 یعمووم  روابوط  نظوا   یسواز  ادهیپبا گسترش  گر،ید عرارت به د.دار وجود یمعنادار
 ارائوه  ی  حووزه  در افوزوده  تیو واقع یفنواور  از استفاده سازما ، کی در کیالکترون
 و بالعک . افتیخواهد  شیافزا زین ا یمشتر و مخاطرا  به خدمات
 یاز فنواور  ییهوا  مکتوب چه استفاده یها بود که رسانه نیا قیدو  تحق الؤس
 ق،یو تحق نیآمده از ا دست به جیاساس نتا برداشته باشند؟  توانند یافزوده م تیواقع

گفوت   تووا   یممخاطب  جذبفاکتور  یبرا 3765برابر با  نیانگیبا توجه به مقدار م
 جوذب  بوه  تووا   یمو  مکتوب یها رسانه در افزوده تیواقع یفناور از استفاده باکه 
 . کرد کمک مخاطب شتریب

افوزوده در فنوو  و    تیو واقع یبود کوه کواربرد فنواور    نیا قیسو  تحق الؤس
و با  ها افتهیتوجه به  با ست؟یچ ا یمحصول و خدمات به مشتر ی  ارائه یها  کیتکن

تور    فهوم   قابول بهتور و   ارائوه  فواکتور  یبورا  3733 بوا  برابور  نیانگیم مقدار به عنایت
 ،افوزوده  تیو واقع یفنواور کموک   بوا  هوا  سازما  و ها شرکت خدمات و محصوالت

 خودمات  و محصووالت  توا  کنود  یم کمک افزوده تیواقع یفناورگفت که  توا  یم
 .شود ارائه ا یمشتر بهتر   فهم  قابل و بهتر ها سازما  و ها شرکت
افوزوده در   تیواقع یاز فناور توا  یبود که چگونه م نیا قیچهار  تحق الؤس
کوه بوا توجوه بوه مقودار       دهود  یمنشا   ها افتهیاستفاده کرد؟  ها شگاهینما یبرگزار

 نوک یع ماننود  ی،دنیپوش یابزارها کاربرد تیفاکتور اهم یبرا 3711برابر با  نیانگیم
 یدنیپوشو  یابزارهوا گفوت کوه    تووا   یم ،افزوده تیواقع یفناور بر یمرتن هوشمند

 در را کواربرد  نیتور  مهوم  ،افوزوده  تیو واقع یفنواور  بر یمرتن هوشمند نکیع مانند
 .دارند ها شگاهینما یبرگزار
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و  غوات یترل نود یافوزوده در فرآ  تیواقع یبود که فناور نیا قیپنجم تحق سوال
 نیکوه بو   دهود  یمو  نشوا   قیو تحق نیو ا جیدارد؟ نتوا  یریثأچه کاربرد و ت ن یبرند
 شوناخت  زا یم با ن یبرند و غاتیترل ندیفرآ در افزوده تیواقع یفناور یریکارگ به
 وجود یمعنادار و میمستق ارترا  ی،فناور نیا یکاربردها از یعموم روابط را یمد
 نیو ا یکاربردهوا  از یعمووم  روابط را یمدشناخت  شیبا افزا گر،ید عرارت به .دارد
 زین ن یبرند و غاتیترل ندیفرآ در افزوده تیواقع یفناور یریکارگ به زا یم ،یفناور
 و بالعک . افتیخواهد  شیافزا

افوزوده در   تیو واقع یفنواور  یریکوارگ  به ریبود که تأث نیا قیششم تحق الؤس
 3710برابور بوا    نیانگیبا توجه به مقدار م ست؟یچ ا یمخاطرا  و مشتر شتریجذب ب

 یریکوارگ  بوه  بوا  نوجووا   و جووا   ا یمشوتر  و مخاطرا  شتریب جذبفاکتور  یبرا
 باعوک  افزوده تیواقع یفناور یریکارگ بهگفت که  توا  یم ،افزوده تیواقع یفناور
 .  شود یم نوجوا  و جوا  ا یمشتر و مخاطرا  شتریب جذب
 تیو واقع یفنواور  ی  و توسعه یریکارگ بود که موانع به نیا قیهفتم تحق الؤس

 نیتور  مهمکه  دهد یم نشا  قیتحق جینتا اند؟ کدا  را یا یارتراط یافزوده در نهادها
 را ،یو ا یارترواط  ینهادهوا  در افوزوده  تیو واقع یفناور ی  توسعه و یریکارگ به مانع

 .است را یا در یفناور نیا از شناخت فقدا 

 های توصیفی . یافته5-9

 مجمووع  از کوه  اسوت  ایون  بیانگر جنسیت، تفکیک به پاسخگویا  درصدی توزیع
 توزیوع  دیگور،  سوی از. اند بوده ز  درصد 2/35 و مرد درصد 3/64 دهندگا  پاسخ

 کوول از کووه داد نشووا  تحصوویالت میووزا  تفکیووک بووه دهنوودگا  پاسووخ فراوانووی
 دارای درصود  1/22 ارشد، کارشناسی تحصیالت دارای درصد 7/60 دهندگا  پاسخ

. انوود بوووده کارشناسووی تحصوویالت دارای نیووز درصوود 1/17 و دکتووری تحصوویالت
 4/16 رسوانه،  و ارتراطوات  ی  رشته در درصد 7/60 پاسخگویا  مجموع از همچنین
 نیوز  درصد 3/7 و اطالعات فناوری ی  رشته در درصد 15 ،انهیرا ی  رشته در درصد

 از شوده  کسوب  نتوایج  کلوی  یبررسو . انود  نمووده  تحصیل عمومی روابط ی  رشته در
 بررسوی  مورد افراد از توجهی قابل  میزا  که است این بیانگر نامه، پرسش های  گویه
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 روابوط  انتشوارات  بخوش  در افوزوده  واقعیت فناوری کاربرد ترین بیش که معتقدند
 سورگرمی،  معرفی در فناوری این قابلیت به کمتری تعداد که یدرحال است، عمومی
 .اعتقاددارند انسانی نیروی آموزش و تفری 

 ترکیوب  صوورت  در معتقدنود  تووجهی  قابول   درصود  کوه  است حالی در این
 بررسوی  همچنوین . یافوت  خواهد افزایش آ  تأثیر ها فناوری سایر با افزوده واقعیت
 خصوو   در شوندگا  کلی مصاحره نظر که است این نشانگر شده، کسب اطالعات

 افوزایش  و تکمیلوی  اطالعوات  ی  ارائوه  بهتور،  خودمات  ی  ارائه در فناوری این تأثیر
 موارد تمامی در خالصه طور به. است داشته مثرت تأثیر شده ارائه  های پیا  محتوای
 سهم و بوده فناوری این از استفاده نفع به کنندگا  مصاحره غالب نظر بررسی، مورد
 .است بوده اندک بسیار مخالف، افراد

ی واقعیت افزوده در ایرا  بوه ویوژه بخوش      محقق با توجه به آشنایی با حوزه
ی روزنامه همشهری و مجریوا  ایون فنواوری در روزناموه موذکور،        افزودهواقعیت 

کننودگا  از فنواوری واقعیوت     دهندگا  و اسوتفاده  اقدا  به شناسایی دو گروه توسعه
ی فناوری واقعیوت افوزوده در     دهنده های توسعه افزوده در ایرا  کرد. تعداد شرکت

بوه عروارت دیگور، در ایورا       .سوت های آ  خیلی زیاد نی ایرا  با توجه به پیچیدگی
هوا و   ی فناوری واقعیت افزوده به سازما   های اندکی هستند که قادر به ارائه شرکت
کنندگا  از فناوری واقعیت افزوده در ایرا  تعدادشوا    ها هستند، اما استفاده شرکت

های دولتوی   ها را سازما  درصد از آ  3775معادل  ،مورد 15که رسد مورد می 40 به
هوای بخوش    هوا را شورکت   درصود از آ   4275موورد معوادل    17دهنود،   تشکیل می

ها را نشریات و محروعوات   درصد از آ  20مورد معادل  1 خصوصی تشکیل داده و
ترین اسوتفاده از   های بخش خصوصی، بیش دیگر، شرکت عرارت دهند. به تشکیل می

 فناوری واقعیت افزوده را در ایرا  دارند.
 45موورد معوادل    11سات دولتی و خصوصی در ایورا ، بوا   ها و موس شرکت
هوای روابوط     ترین اسوتفاده از واقعیوت افوزوده را در حووزه مأموریوت      درصد بیش

ی   درصد نیز از ایون فنواوری در حووزه    30مورد معادل  12دهند.  عمومی انجا  می
این فناوری درصد نیز از  25مورد معادل  10 کنند و ترلیغات و بازاریابی استفاده می
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صوورت تومموا  اسوتفاده     در هر دو مورد روابط عمومی و ترلیغات و بازاریابی بوه  
ی اختصاصی یوا مشوترک     ای که روابط عمومی در آ  استفاده دو حوزه اگر. کنند می

رسیم. به این معنوا   درصد می 70با ترلیغات دارد را با یکدیگر جمع کنیم، به نسرت 
اوری واقعیت افزوده در ایورا  یوا بوه طوور خوا  بوه       درصد استفاده از فن 70که 

هوای بخوش     های روابط عموومی مورترط اسوت یوا بوا مأموریوت        ی مأموریت  حوزه
هووا و  ترلیغووات و بازاریووابی مشووترک اسووت. ضوومن اینکووه در بسوویاری از شوورکت

با مأموریت روابط عمومی ادغوا  اسوت.    ها، مأموریت ترلیغات و بازاریابی  سازما 
ی مرکزی تحقیق حاضور هسوت،     ه که در ارترا  با موضوع کانونی و هستهاین نکت

 شود. یافته مهمی تلقی می

 . مدل پیشنهادی پژوهش6

هوا و ارزیوابی    و تحلیول داده  تجزیوه  دست آموده از   در این بخش بر اساس نتایج به
 ایون  گوردد. در  صورت زیر ارائه موی  های تحقیق، مدل پیشنهادی پژوهش به  فرضیه
 عموومی  روابوط  ی  حوزه 5 در افزوده واقعیت فناوری از استفاده علی شرایط مدل،

سرگرمی و تفری ، ترلیغات و برندین  و برگوزاری   مکتوب، های  رسانه الکترونیک،
های ارتراطی در ایرا  در یک سوو، نشوا  داده     ترین حوزه  نمایشگاه به عنوا  اصلی

و  یرا شوناخت مود   یزا مگر )  ط مداخلهشده و در دو سوی این شرایط علی، شرای
 مانند پوشیدنی ابزارهای کارگیری به) ای  زمینه شرایط و ی(دست اندرکارا  از فناور

 کوه  تحقیوق  اصولی  روش بوه  توجه با همچنین. است شده ترسیم( هوشمند عینک
ارتراطات بوده، به این نتیجه رسیدیم  و فناوری ی  حوزه متخصصا  نظرات سنجش

مهمترین دستاوردهای به کار گیری فناوری واقعیت افزوده در نهادهای ارتراطی که 
 تواند شامل موارد زیر باشد:  ایرا  می

 ،ای رسانه فعالیت بهرود

 ،سازما  یکدر  یکالکترون ینظا  روابط عموم یساز یادهپ

 و خدمات و محصوالت فهمتر قابل و بهتر ارائه

 مخاطب یشترجذب ب
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 ارتباطی ایرانکارگیری واقعیت افزوده در نهادهای  مدل به. 0شکل 

 گیری نتیجه

ارتراطی در ساختارهای ارترواطی نهادهوای   های   بررسی وضعیت استفاده از فناوری
های ارتراطی دو سویه کمتر بوه کوار گرفتوه شوده و       دهد که فناوری  ایرا ، نشا  می

همچنا  نهادها و ساختارهای ارتراطی در ایرا  مایل به استفاده از وسوایل ارترواطی   
اده از های دوسویه و استف  رسانی صرف هستند و کمتر به فناوری  یک سویه و اطالع

عنوا  رکون دیگور    ها نیز به پردازند و به رسانه  می هایی مانند واقعیت افزوده فناوری
  شود. عنوا  ابزاری برای ترلیغات نگریسته می نهادهای ارتراطی به 

 افوزوده،  واقعیوت  فنواوری  از استفاده ی دیگری،فناور هر همانند است بدیهی
 لحاظ به هم قوی الکترونیکی کاناتام جمله  از خود خا  های زیرساخت به نیاز
 سیسوتم  یوک  محووری  عنصور  سوه . افوزاری دارد  سوخت  لحاظ به هم و افزاری نر 

 ممکون  اینکوه  نمایشگرها هستند. با وجوود  و ها پردازنده سنسورها، افزوده واقعیت
 اموا،  برسود  نظور  بوه  پرهزینوه  سیسوتمی  چنوین  انودازی  راه حاضور  حوال  در اسوت 
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 ایون  نزدیک، ی  آینده در الکترونیکی و ای دنیای رایانه دائمی پیشرفت با خوشرختانه
 وجوود  است بدیهی الرته. شود تهیه کمتری ی  هزینه با و تر سریع تواند می تجهیزات

 کوار  نیروی و مدیرا  وجود و نروده کافی تنهایی به الز  افزارهای سخت و افزار نر 
 بیشوتری  نقش تواند می تعاملی و دوسویه ی  رسانه یک عنوا  فناوری به  این با آشنا
 برقوراری  و نمود  تر  جذاب برای استفاده قابل های شیوه همچنین، و پیا  انتخاب در

 نظریوه  توسوط  توانود  می تر جذاب پیا  انتخاب. پرداخت مشتری با تر نزدیک ارترا 
 کلوی  طوور  بوه  شوده  عنووا   نظریوه  ایون  در که گونه هما . شود تأیید نیز خشنودی
 هور قودر   دیگور،  عرارت باشد. به تر خشنودکننده  که هستند محتوایی دنرال مخاطرا 

 کنود،  موی  برآموده  را هوا  آ  نیواز  بیشوتر  پیوا ،  محتوای که کنند احساس بیشتر افراد
 .یابد می افزایش پیا  آ  انتخاب احتمال

اولوین موانع    :ی در ایرا  با چند مانع مواجه هسوتیم فناور سازی این برای پیاده
بوود  ضوریب نفووذ     نییپوا  نرود اینترنوت پور سورعت بورای همگوا  اسوت، دو       

های هوشمند در میا  مرد ، سو  هزینه ساخت این نووع فنواوری و چهوار      گوشی
 باشد.  افزارهای کاربردی می فقدا  توسعه نر 

 موبایول  و ترلوت  پوشویدنی،  ابوزار  گفت توا  می شده برشمرده مورد موانع در
 بوه  دسترسوی  معمول ابزارهای دیگر و باشند می فناوری این از استفاده های راه تنها

 .ندارند را فناوری این از استفاده توا  میزی های رایانه و تاپ لپ مانند اینترنت
آنهوا بایود گفوت بور      بوا  مواجهوه  چگونگی و فناوری این در مورد مخاطرات

سازی دیتای پشوت    ویژه در پیادهاساس محالعات محقق، فناوری واقعیت افزوده به 
تواند وجود داشته باشد. موثالً در نظور بگیریود در      این فناوری، تهدیدات امنیتی می

تواننود کواربرا  را بورای شوکار       ، اگر طراحا  بازی بخواهند، موی 1گو  بازی پوکمو 
های امنیتی شهر هودایت کننود. همچنوین، امکوا  متصول        ها و مکا   هیوال به محیط

های نظا  به محتوا و تصاویر به کار گرفته شوده    د  پروفایل و تصاویر شخصیتکر
در رسانه هوای مرتنوی بور واقعیوت افوزوده وجوود دارد. بورای پیشوگیری از ایون          

ای و سواد کواربری افوراد اسوت. راهکوار      مخاطرات، تنها راه، باال برد  سواد رسانه

                                                                                                                                 

1  . Pokémon Go 
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قابله با این تهدیدات شناخته شده اسوت،  ترین راه م  فیلترین  در ایرا  با اینکه رایج
اما با توجه به گستردگی ابزارهای عروور از فیلتور، چنودا  جوابگوو نیسوت. بورای       

شد  و تسهیل استفاده از این فناوری در نهادهای ارتراطی ایورا ، نیواز بوه      کاربردی
  بسیاری از افوراد و مسوئوال   .سازی در میا  مرد  هست ها و فرهن  توجیه دستگاه

شناسند و کاربرد آ  را در سازما  خوود   نهادهای ارتراطی ایرا ، این فناوری را نمی
چنود   هور . تا ضرورت رود یمدانند و بیشتر این فناوری نوعی پرستیژ به شمار  نمی

  ،هوا  تووا  از آ  در دانشوگاه   این فنواوری فراتور از حووزه ارتراطوات هسوت و موی      
فضواهای شوهری، امواکن     ،ها موزه ،های بهداشتی و درمانی وپرورش، بخش آموزش

مجله، پوستر  ،روزنامه مثل تر از آ  در هر نوع رسانه چاپی اقامتی و سیاحتی و مهم
بروشور و ماکوت و بنور اسوتفاده     ،ی انتشاراتی مانند کارت ویزیت  و هر نوع رسانه

ی   کننوده  تورین مصورف   ها مهم ایرا ، ارتراطاتیرسد در  وجود به نظر می کرد. با این 
هوا   و تا کاربردی شد  ایون فنواوری در سوایر بخوش     روند یماین فناوری به شمار 

 زما  و راه زیادی پیش رو داریم.
هوایی    اسوتراتژی  فردی چه و ملی، نهادی سحوح همچنین در این مورد که در

 ایون  گسوترده  ورود و ارگیریبوه کو   از متضورر  ایورا   ی  جامعوه  تا باید اتخاذ شود
نشود، باید گفت  سند الزامات به کارگیری فناوری واقعیت افزوده بایود در   فناوری

شورای عالی فضای مجازی تصویب شوده و در چوارچوب ایون سوند، وظوایف و      
هووای نهادهووای موورترط بووا موضوووع ماننوود وزارت ارتراطووات و فنوواوری   مسووئولیت

اسالمی، وزارت علوو ، تحقیقوات و فنواوری و    اطالعات، وزارت فرهن  و ارشاد 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تدوین و مشخص شود. در سوح  فوردی   

ای و سواد فنواوری بایود در دسوتور     های مرترط با سواد رسانه  نیز گنجاند  آموزش
 های دست اندر کار قرار گیرد.  کار افراد و سازما 
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