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چکیده	

ــرم  ــراه دارای پلتف ــن هم ــن های تلف ــانه ای اپلیکیش ــی رس ــات ویروس ــدل تبلیغ ــی م ــش، طراح ــن پژوه ــدف ای ه

ــاری در بخــش کیفــی  ــۀ آم ــه شــیوۀ پژوهشــی کیفــی و کمــی اســت. جامع ــا ب ــزوده در عصــر کرون ــت اف واقعی

ــه  ــد کــه ب ــی و تبلیغــات رســانه ای تشــکیل می دهن ــرگان دانشــگاهی در حــوزۀ بازاریاب پژوهــش را 30 نفــر از خب

شــیوۀ غیــر تصادفــی و روش گلولــه برفــی انتخــاب شــدند. در بخــش کمــی نیــز جامعــۀ آمــاری شــامل کاربــران 

ــترس  ــری در دس ــه روش نمونه گی ــد و ب ــتفاده می کنن ــار اس ــن زاپ ــه از اپلیکیش ــت ک ــراه اس ــن هم ــال تلف فع

ــش  ــپس در بخ ــن و س ــاد تدوی ــی داده بنی ــدل مفهوم ــب م ــات در قال ــی، اطالع ــش کیف ــدند. در بخ ــرآورد ش ب

کمــی بــا اســتفاده از جــدول کرجســی و مــورگان 1۶۹ شــرکت بــه عنــوان نمونــۀ آمــاری بــرآورد شــده اســت. طبــق 

ــزوده  ــت اف ــن های واقعی ــل اپلیکیش ــت: تعام ــوارد اس ــن م ــامل ای ــذار ش ــى اثر گ ــرایط عل ــش، ش ــج پژوه نتای

ــات  ــق تبلیغ ــراه، جــذب مشــتریان از طری ــن هم ــات ویروســی اپلیکیشــن های رســانه ای تلف ــا مشــتریان، تبلیغ ب

ــن ها در  ــانه ای اپلیکیش ــی رس ــات ویروس ــذاری تبلیغ ــراه، اثر گ ــن هم ــن های تلف ــانه ای در اپلیکیش ــی رس ویروس

ــودن تبلیغــات ویروســی رســانه ای  ــی ب ــن مــوارد هســتند: طوالن ــز شــامل ای ــر نی ــا. شــرایط مداخله گ عصــر کرون

ــت  ــن های واقعی ــفاهی در اپلیکیش ــغ ش ــب تبلی ــذاری مناس ــدم جای گ ــزوده، ع ــت اف ــن های واقعی در اپلیکیش

افــزوده و اســتفاده از موضوعــات نامرتبــط بــا موضــوع تبلیــغ در اپلیکیشــن. راهبردهــای ارائه شــده شــامل اجــرای 

زمان بنــدی دقیــق تبلیغــات ویروســی رســانه ای در اپلیکیشــن های واقعیــت افــزوده، اســتفاده از افــراد تأثیرگــذار 

ــات  ــت در تبلیغ ــدی درس ــزوده، قالب بن ــت اف ــن های واقعی ــانه ای اپلیکیش ــی رس ــات ویروس ــذاری تبلیغ در اثرگ

ــه  ــوان پیامدهــای طــرح مــوردی، می تــوان ب ــه عن ویروســی رســانه ای اپلیکیشــن های واقعیــت افــزوده اســت. ب

جــذب مخاطــب، برنــد شــدن اپلیکیشــن، ایجــاد حــس رضایــت بــرای مخاطبــان و تجربــۀ خوشــایند از اســتفاده از 

اپلیکیشــن مشــخص اشــاره کــرد.
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