


روابط عمومی متاورس 
صنعتی-ورود به جهان طبیعیبعنوان 

فرامکان و فرازمان

1401اردیبهشت 27–تاالر وحدت –جشن ملی روابط عمومی 

عاملیرضا سعید 



مسئله اصلی روابط عمومی ها

کیفی و اجتماعی سازمانکمک به ارتقاء

تامین همبستگی سازمانی و احساس افتخاری نهادی

تقویت سزمایه انسانی و سرمایه اجتماعی برای کارکنان سازمان

تقویت و توانمندی سازمان در ارائه خدمت

ایجاد فضای صمیمی درون سازمانی و برون سازمانی در پیوند با مردم

افزایش بهره وری و کارآمدی سازمان

تقویت نوآوری حرفه ای و نوآوری مردمی



روابط عمومی مردم

اقتصادیشرایطبهانتقالوهاقیمتآزادسازیشرایطدر•
بااطارتبرسانهبعنوانعمومیروابطاصلیمسئولیتجدید،
بستههتهیاجتماعی،نظمتقویتوضعیت،دقیقتبیینمردم،
انجاماجتماعی،توانمندیوآموزشراهنمائی،های

خاصبطورومردمبهکمکبرایاجتماعیپویشهای
یاجتماعمسئولیتتقویتوسازمانبامرتبطکارکنان
.استمردمهمهبهنسبت

اولویتاولمسئولیت
اجتماعیروابط
عمومیها،درهمه

وضعیتها،خصوصادر
شرایطیکهجامعهبا
فشاراقتصادیمواجه

.است"مردم"است،



مه بعنوان متغیر اثر گذار بر ه"روابط عمومی مردم"
مسئولیت های فردی و اجتماعی است

روابطعمومیمردمیعنی
روابطتامیناعتمادبه

مردموکاهشفرایندهای
.نظامدیوانساالری

سرمایهاجتماعیپدیده
دوسویهاستکهمحصول
اعتمادمسئولینبهمردم
وبدنبالآن،اعتمادمردم
.بهمسئولیننظاماست



چرا به فنآوری 

متاورس بعنوان 

زیست جهان جدید 

زندگی نیاز داریم؟ 



ودن واقعی نب–متاورس جبران کننده ضعف فیزیکی 
.جهان مجازی است

حوزه بحث در 
خصوص متاورس به

ارتباطات 
فناوری های جدید 
مربوط می شود که

تقویتبدنبال 
حسنسببه

.استفراجهان

• به عبارتی سخن از چگونگی ارتباطات انسان با انسان و 
انسان با ماشین هوشمند و آواتارهای انسانی با انسان طبیعی

و انسان طبیعی با ماشین های انسانی با حذف احساس 
.تصنع و ساختگی بودن است



قابلیت های همکارانه متاورس



ابزارهای اولیه متاورس

واقعیت گسترده 

واقعیت )

(واقعیت

واقعیت 

مجازی

واقعیت 

افزوده

واقعیت 

ترکیبی

داده غیر قابل 

(NFT)تغییر 

چینمبتنی بر بالک



انتقال کسب و 

کارهای بزرگ 

شبکه ای به 

متاورس
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ی بازار یک تریلیون دالری ط–کسب و کار متاورس 
دو تا سه سال آینده است

تریلیوندالری1دربرخیمنابعبهفرصتبازار)میلیارددالری800تخمینزدهشدهکهمتاورسیکفرصتبازارحدود
خودهارابههایاجتماعیودیگرفناوریسازانبرخطورهبرانشبکهآوردکهچنینفرصتی،بازاریبوجودمی(اشارهشده

.جذبکردهتابخشیازاینفرصتبازارراازآنِخودشانکنند

-اندهدتاسواربراینجریهایاجتماعیمیهایبرخطوشبکههایسرگرمیدرواقعمتاورسفرصتیرابهرهبرانشرکت

یااستاتیستاوPWCیاIDCیاNewzooهاییمانندهایشرکتدادهبراساستجزیهوتحلیل.هایدرآمدیجدیدشوند
Two Circles(میلیارددالر783.3طوردقیقبه)میلیارددالر800حدود2024،فرصتدرآمدجهانیمتاورسدرسال

.درصدیراتجربهخواهدکرد13.1،نرخرشدسالیانه2020خواهدبودکهنسبتبهسال

-،سختتوانددرآمدیکتریلیوندالریازطریقتبلیغات،تجارتاجتماعی،رویدادهایدیجیتالبرایناساس،متاورسمی

(2021:8گریاسکیل،)سازندگانداشتهباشد/افزارودرآمدزاییبرایتوسعهدهندگان
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بازی (2آگهی های تبلیغاتی، (1دایره رشد بازار متاورس در چهار قلمرو 
بازی های نرم (4سرگرمی های زنده بر خط و (3های واقعیت مجازی، 

افزاری
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–ییر دارد زاکر برگ با دو رویکرد فیس بوک را به سمت پلتفرم متاورس تغ
و تامین ماهیت فیزیکی( 2تقویت حس حضور (1

بهرهگیریازمزیتهایجهان(1
فیزیکیازطریقتبدیلماهیت
هایفیزیکیواقعیبهسمت
ماهیتهایفیزیکیمجازی

ساختجهانجدیدباهمکاری(2
جهانیتوسطکاربربااحساس

مالکیت

نوآوریباهدفجذبو(3
نگاهداریکاربرانفیسبوکدر

بستریمتفاوت
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وی سرمایه گذاری های فیس بوک قدیم و متا جدید نزدیک به یک دهه ر
(iteration)جهان رو به تکامل -قلمروهای متاورس بوده است 

افزاری های توسعه نرمیکی از مدلiterationتکرار معطوف به تکمیل یا 
از سازی سادهافزاری با ارائه یک پیادهاست که بر اساس آن توسعه نرم

ه گردد و سپس بهای مطرح شده آغاز میزیرمجموعه کوچکی از نیازمندی
-و نرمهای بیشتری اضافه شدههای بعدی قابلیتصورت تکراری در نسخه

.  شودافزار تکمیل می
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س بوکسرمایه گذاری فیس بوک برای انتقال به متافی

مرکز داده در 14میلیارد دالر در 17در دهه گذشته، متا حدود 
-مرکز داده در سطح بین4میلیارد دالر در 4.1امریکا و حدود 

.  میلیارد دالر است21.3گذاری کرده که بالغ بر المللی سرمایه
ها همچنین رئیس مراکز زیرساخت و داده متا، اعالم کرده که آن

.ساختمان در دست ساخت دارند47ساختمان فعال دارند و 48



(فیس بوک)سرمایه گذاری های گسترده متا 

2.4را به مبلغ اپلیکیشناوکلوس2014مارک زاکربرگ در سال ( 1
وبیت میلیارد دالر خریده، زیرا متوجه شد که واقعیت مجازی به سرعت محب
رنتی پیدا خواهد کرد و لذا به دنبال رهبری این جنبش و سایر خدمات اینت

د نمایشگر سربن)اوکلوسریفت2016پس از آن متاپلتفرمز، در سال . بود
اندازی را راههدستاوکلوسگونیز 2018و در سال ( واقعیت مجازی

گزین نیز متا پلتفرمز اوکلوس کوئست را به عنوان جای2019در سال . کرد
.اوکلوس ریفت معرفی کرد
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نزدیک شدن به عرصه های واقعی تر-جستجوی بصری
google lens – Pinterest 

،متاپلتفرمز،2018شودکهدرسالدرارتباطباامکانجستجویبصرینیزمشاهدهمی(2
نیززاکربرگجستجوی2021اینستاگرامشاپینگیافروشگاهاینستاگرامرامنتشرکردودرسال

ابهدهدتافهرستیازمحصوالتمشبصریاینستاگرامرابهراهانداختکهبهکاربراناجازهمی
هاومتهایاینستاگرامببیندوبتوانندقیهایااستوریاندرادرپستچیزیکهجستجوکرده

به(.تدرمرحلهانجاماستوهنوزبهاینستاگراماضافهنشدهاس)مزایایهرکدامرامقایسهکنند
ازاینهایآنبااستفادهرسدمتاقصدداردکهرویکارتبلیغاتیواقعیتمجازیوهدستنظرمی

یغوفروشامکاناینستاگرامتمرکزکندوازاینامکانجستجویبصریدراینستاگرامبرایتبل
(2021:22گلدمنساکس،)هااستفادهکندمحصوالتخودشمانندهدست
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تقویت حس المسه و حس بصری 

مخصوصیدستکشآزمایشگاه متا در حال آزمایش ( 3
دهد در فضای متاورس حساست که به کاربر امکان می

.     المسه را تجربه کند

با توان به همکاری فیسبوکاز دیگر  اقدامات متا می( 4
-انبا نام داستعینکهوشمندیری بن اشاره کرد که 

. دهای ری بن ساخته که شهریور سال جاری روانه بازار ش
دارد و این عینک توانایی گرفتن عکس، ویدئو و تماس را

.  ودشقدم بزرگی در تسهیل ورود به متاورس محسوب می
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ورود هوش مصنوعی  یعنی انسانی شدن متاورس

توان به رونمایی از از دیگر اقدامات اخیر متا می( 5
ادر متا کمپانی م. ابرکامپیوتر هوش مصنوعی اشاره کرد
 Researchفیسبوک، از ابررایانه خود به نام 

SuperClusterراه رونمایی کرده و گفته که این فناوری
.  را برای ساخت متاورس همواره خواهد کرد
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روابط 

عمومی 

متاورس
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تعریف روابط عمومی متاورس

روابطعمومیمتاورس،
عرصهحضورسهبعدی،

محسوس،هویتدار،هویت
بخش،غیرمرکزی،منعطف
برایتغییرهمراهبامشارکت
.همگانیدرفضایدوماست
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ا حضور روابط عمومی ها در فضای متاورس در قالب ه
و روش های متفاوت صورت می گیرد

راخودشظرموردنمحیطوکردهنویسیبرنامهمتاورس،رویسندباکسمثالباشد؛پلتفرمیکخودشبایدیا(1
زارتوعمومیروابطمثال.باشدپلتفرمنوعیکخودشتواندمیاینوآوردهباالوساختهاتریومشبکهدر

مومیعروابطمثالحاالوداردزمینمجازیصورتبهآن،درکهباشدپلتفرمیکسندباکسمثلخودشورزش
.بسازدراخودشعمومیروابطساختمانوبخردزمینپلتفرمآندروبیایدتواندمیهمخارجهوزارت

راخودشساختمانوبخردزمینمتاورسدربایدابتداصورت،ایندرکهباشددیگرپلتفرمیکروییا(2
تریانمشبهصورت،ایندر.باشندداشتهراخودشانآواتارتوانندمیعمومیروابطکارکنانهمهوباشدداشته

سمتاوردرکنند،میتأمینواقعیجهاندرکهمحصوالتیوخدماتهمتایدارند،راخودشانآواتارهمآنهاکه
.شودمیتأمینوعرضهنیز
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بایدتوجهداشتکه
هدرهایمختلفیکاپلیکیشن

وجود2.0حالحاضردروب
هانیزازداردوروابطعمومی

کنند،مثلآنهااستفادهمی
هایاجتماعیدروبشبکه
نیزوجودداردواسامی3.0

آنهاعوضشدهوبرخی
تغییراتدرآنبوجودآمده
استکهدرشکلزیرنمایش

.شوددادهمی
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کاربردهای 

روابط عمومی 

متاورس

توسعه مشارکت

ارتباطات گسترده

افزایش روایت گری

گسترش تبلیغ غیر مستقیم

تنوع در امکان تولید محتوا

تجربه متفاوت حضور در مکان
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ح افزایش روایت گری در توضی( 3

محصول یا خدمت

تواندانقالبیدرمتاورسمی•
هاگوییروابطعمومیداستان

درمتاورس،.بوجودآورد
ندتوانمتخصصانروابطعمومیمی

هایاینفضاازامکاناتوظرفیت
استفاده..بعدیومثالالیوسه

اکنندتااحتمالخریدمشتریی
.تامینرضایتراافزایشدهند

ریتوانندتورگردشگبرایمثالمی
دبعدیبراینشاندادنفراینسه

تولیدمحصوالتوخدماتخود
بابگذاردیامثالتجربهرانندگی
دهجدیدترینمدلماشینتولیدش
.دراتوبانرافراهمکنند

توسعه مشارکت ذی نفعان و ( 2

عالقمندان 

طورکهمصرفکنندگاندرهمان•
-متاورسآواتارهایخودرامی

سازند،متخصصانروابطعمومی
بایدازطریقهمکاریباسایر

هاونامنماهایاهمکاریباشرکت
مشتریان،ساختمحصوالت
دتادیجیتالیجدیدراتشویقکنن
وجودتجربهدیجیتالیفراگیرتریب

پسمتخصصانروابط.بیاید
هاوعمومینامنماهایاشرکت
کهبامصرفکنندگانیراپیداکنند

هایاندازومأموریتوارزشچشم
.مشتریانآنهاهمسوباشندیاد

ارتباطات گسترده( 1

هرمحیطمتاورس،عرصه•
فراجهانی،درجهانیوباجهانی
ایجادمیکندکهدامنهگسترده
–ایازارتباطاتجامعحضوری

-مجازیوحسی-فیزیکی،واقعی
.فراحسیرافراهممیکند
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تجربه متفاوت حضور در مکان( 6

-درمتاورسآواتارهایمشتری•
-مخاطباناستکهباروابطعمومی

هادرارتباطاستوآواتارهاباهم
کنندواینحسرامالقاتمی
انکندکهآنهادریکمکمنتقلمی

همچنینآواتارمثال.حضوردارند
ذینفعانوسهامداراندرجلسات

توانندجمعمختلفدرمتاورسمی
هشوندوگفتگوکنندکهتجرب

ارتباطیباالتریرابراساسحس
.کندحضورفراهممی

یم گسترش تبلیغ غیر مستق( 5

محصوالت مجازی

تواندشاملگزاریمحصولمیجای•
هدیهدادنیکخدمتبهیک

نگار،یکنشریهیایکروزنامه
کهاواینفلوئنسرباشد،بهاینامید

دربارهآنمحتواییبنویسدویا
هایدربارهآنخدمتدرشبکه

هدرواقعب.اجتماعیپستبگذارد
هایهانسخهمحضاینکهشرکت

دیجیتالیازمحصوالتوخدمات
خودشاندرمتاورسبوجودآورند،

دتواننمتخصصانروابطعمومیمی
بعدیراهدیهایناقالممجازیسه

.دهند

تنوع در امکان تولید محتوا ( 4

درمتاورسمتن،صوتیاتصویرو•
ریارائهویدیوباکیفیتبسیارباالت

شودودرواقعنسخهبهروزمی
ایاست،امادرکنارحضورشده

Liveیکبعدیومسطحازالیو

شودوبعدینیزاستفادهمیسه
BWMمثالًروابطعمومیشرکت

تواندخودکارخانهرابهصورتمی
هبُعدیباهوشمصنوعیساختسه

یوتوانندبهصورتالومشتریانمی
فیتبُعدیازکیولیباکیفیتسه

خودرومطلعشوندوحسنزدیک
.تریپیداکنند
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جمع 

بندی
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روابط عمومی متاورس در مسیر آغازین خود قرار دارد و 
شروع خود را می تواند با تقویت فضای تصویری، شبیه 

سازی و واقعیت مجازی دنبال کند  
.روابطعمومیهابهاقتضاءحوزهماموریتنهادمربوطهنیازمندتعیناولویتهایمتاورسهستند

.دیجیتالمرتبطباحوزهماموریترافعالکرد-بایددوقلوهایآنالوگ

.اتاقهایپرمراجعهراکهمربوطبهخدماتسازماناستدرمحیطمتاورسبازطراحیکنندکهحسمراجعهواقعیودریافتخدماتتقویتشود

.دحتمایکنمایشسهبعدیوواقعیتمجازیازظرفیتهاوخدماتسازمانتهیهودرمعرضدریافتنسخهموبایلوانواعکامپیوترهاقرارگیر

یتواقعزیرساختهایالزممثلکارگاههایشبیهسازی،واقعیتمجازی،واقعیتافزوده،هوشمصنوعیوامکاناتساختتصاویربهکیفیتنزدیکبه
.ایجادشود

حملیچهبساناگذیرشویمدرسط.امکانتبدیلدارائیهایسازمانبهدارائیهایمجازیوتامینارزشهایمالیجدیدبرمبنایبالکچینآمادهشود
.سیاستگذاریکالنیدرمورددارائیهایمجازیاتخاذشود
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یمبرای حفاظت از داده ها نیازمند تدابیر الزم هست

ر تبدیل دارائی ها به ماهیت های ماندگار و غی
که هم (NFT)قابل تغییر از طریق ان اف تی  

احراز کننده دارائی های مجازی و هم بصورت 
.  تگریز ناپذیر تامین کننده حقوق معنوی اس
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جه به مخاطرات این فضا و ضرورت های بومی سازی تو
داشته باشیم

بومی یا در پلتفرم های غیر ایرانی حضور پیدا نکنید و سعی کنید از ظرفیت های نهادهای
. پلت فرم های ایرانی استفاده کنید

اینجا یک نوع ایجاد دارائی است که اگر چه می تواند در معرض همگان قرار گیرد ولی
.نموداحراز حقوق معنوی و خصوصا در طراحی آن مبتنی بر الگوریتم های بومی باید دقت

کار (iteration)از یک نقطه باید شروع کرد و با منطق تکثیر متمایل به تکمیل و کمال 
.  به عبارتی عظمت کار نباید ما را از شروع قوی باز بدارد. را توسعه داد

30



شب و روز حکایت از جدید شدن دارد و ما باید به 
اه کنیمجدید بودن بعنوان یک سرمایه زندگی پویا نگ

هُ ذَلِکَ مَا مِنْ یَوْمٍ یَمُرُّ عَلَى اِبْنِ آدَمَ إِالَّ قَالَ لَ:أَمِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّالَمُقَالَ
یَّ اَلْیَوْمُ یَا اِبْنَ آدَمَ أَنَا یَوْمٌ جَدِیدٌ وَ أَنَا عَلَیْکَ شَهِیدٌ فَقُلْ فِیَّ خَیْراً وَ اِعْمَلْ فِ

.فَإِنَّکَ لَنْ تَرَانِی بَعْدَهُ أَبَداًیَوْمَ اَلْقِیَامَةِخَیْراً أَشْهَدْ لَکَ بِهِ

اب کند روزی نیست که بر فرزندان آدم بگذرد، مگر اینکه آنروز انسان را خط
و من بر تو شهادت می دهم، پس دز این روز "امروز روز جدیدی است"که 

ا و اعمال گفتار نیک و عمل نیک داشته باش، که من گواه تو بر این گفتاره
.خواهم بود و تو دیگر این روز را هرگز نمی بینی

3۹3صفحه.2جلد.روضةالواعظین
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