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مزَری بز یک گشارش

گروه ممترکز سپس ایفتو ىای معاحبو بو روش •
اب و در رشایط کروان بو صلک موضوغی (اکنوین)

 کضورىایدر ارصد ارتباطات نفر از مدیران  20
بو 2020و دسامرب نوامرب ماىيای در ییآ س یا

نتاجی گفتگوىا در دو مرحهل .حبث گذاص تو صد

زیر  2022در آ غاز سال (معاحبو و مباحثو)
«2021گزارش آ ینده ارتباطات در آ س یا »غنوان 

.منترش صد کو خالظو ای از آ ن ارائو می صود

 

این گزارش بر پایو معاحبو ىایی است کو در •
توسط موسسو ، 2020و  2019سال ىای 

نفر از 27اب  (- IPRآ مریاک)روابط معومی 
در و روابط معومی ارصد ارتباطات  انمدیر 

، سازیدر ظنایع خودرو فعالرشکت ىای 
هبداص یت، خدمات  خدماتانرژی، آ موزش، 

، امالک و ، مسافریتیتولید واحدىای مایل،
چنی، )آ س یایی کضور ىفت در فناوری 

ژاپن،ىند، کره جنویب، ىنگ کنگ، اتیلند و 
.اجنام صده است(س نگاپور



چکیذي گشارش

تغیریات و نوآ وری ىایی می پردازد کو بر ارتباطات، حنوه  تعامل راجی این گزارش بو برریس الگوىای 

اساس گزارش سال بر .می گذارندىای آ س یایی اتجری رشکتنفعان و مدیریت اغتبار اب ذی
مک کیزنی گلوابل، پیش بیین می صود کو آ س یا کاماکن پیرشفت خود در  موسسو 2019

نمیی از اکربران .ادامو دىدرا اظیل ترین صاخط ىای اكتعادی ازمجهل تولید انخالط داخیل 

در آ س یا جای دارند کو نضانو ای از رسغت پیرشفت فناوری در (میلیارد 2.2)اینرتنت دنیا 
ىای  این كاره است؛ چنی، ژاپن، کره ی جنویب و س نگاپور ازمجهل پیرشفتو ترین زیرساخت

اكیانوس یو -ی آ س یادرظد از ترافیک اینرتنت منطلو 65حدود .دجییتایل دنیا را در اختیار دارند
ىای ىومشند در درظدی گویش 50در كیاس اب سيم )متعلق بو گویش ىای ىومشند است 

دس تگاه حمبوب مرصف کنندگان برای اجرای وظایف ونچ، (ترافیک اینرتنت آ مریاک و دنیا
.روزمره نظری ابنکداری الکرتونیک و خرید از طریق رسانو ىای اجامتغی است



محُرٌای عمذي گشارش

کارکردهای 
ارتباطی

آینده اسیا

ارتباطات 
داخلی

رشد فناوری

ابعاد 
حاکمیت

است امروزدر گرو  آینده آسیا . 1

  ارتباطات هایکردحول در کارت. 2

ارتباطی فناوریرشد تصاعدی . 3

سازمانی داخلی تمرکز بر ارتباطات.  4

محیطی، اجتماعی وجه به ابعاد زیستت. 5
در حاکمیت و شرکتی



آسیااقتصادٌای دیجیتال 

ی اسیایی در بسیاری از کشورها•
اقتصادهای رتبه های باالی 

.قرار دارنددیجیتال 

پلتفرم های دیجیتال از بازاری به •
.استبازار دیگر در آسیا متفاوت 

برای دسترسی ارتباط گیرندگان •
باید به ذی نفعان داخلی و خارجی 
.از چندین پلتفرم  استفاده کنند

واتساپ، : پلتفرم های رایج•
وایبر، ویچت، مایکروسافت تیم و 

.سایر



تىُع در آسیا

اسیایی  هر کشور  یا بازار هر منطقه•
.متفاوت استبسیار 

در این عامل دیجیتال های  سیستم  •
.متفاوت است کشورها

ی به طور فزاینده ای ایجرعامالن ا•
منطقه ای و محلی می شوند



َ ارتباطات 19کَُیذ 

برای  یکاتالیزوربه مثابه  19کووید •
.بود یارتباطروشهای تغییر در 

رهبران بر این تمرکز دارند که چگونه •

  منسجم برنامهر یک داین تغییرات 
.می گیردجای  جهانیدر سطح  یارتباط

ارتباطی عملکرد بر فناوری رشد سریع •

.آورده استفشار 



تغییزات شتابان در ارتباطات

:سرعت تغییر تحت تأثیر

رشد سریع فناوری و نوآوری•

19-عوامل کووید•

اجتماعی -عوامل سیاسی•

:تغییر سبک ارتباطات 

؛استغیر رسمی تر  ارائهاز نظر لحن و •

؛ارتباطاتسرمایه گذاری بیشتر در فناوری •

؛پاسخگوییافزایش  •

.پیام هااندازه کوتاه شدن  •



ارتباطات راٌبزدی َ مؤثز

در آسیا به مثابه ارتباطات نقش از نظر تاریخی، •

.دوشکرد مطبوعات تلقی می کار

برای  و پیشرفت است و به سرعت در حال تکامل• 

  .جایگزین می شود، ی فعالدهبرار نقشایفای 

ارتباطات استراتژیک چگونه  نقشدر مورد اینکه •

.نیاز استمستمر " آموزش"هنوز به  ،باید باشد



فىُن تحلیل َ ٌُش مصىُعی

فرهنگ بر نحوه تعامل افراد روی پلتفرم های •

بر تفسیر معیارها تأثیر می و ارد دثر ادیجیتال 
گذارد

از رهبران می گویند که معیارهای آنها  رخیب•

را " نهایی"بسیار گران، یا ابزار گاه ، "ضعیف"

.پیدا نکرده اند

، می شودبرای ارائه معیارهای قوی تر، فشار وارد •
.دنکنشروع باید از کجا د ننیستاما مطمئن 



کارکزدٌای ٌُش مصىُعی

هوش مصنوعی یک نیروی قدرتمند و مثبت 
:و در بازار آسیا کاربرد متنوع دارد است

؛هاسازماندهی داده و سازی ذخیره • 

؛کارکنان هایمهارتآموزش و ارتقاء •

؛ساالنهنوشتن اخبار و گزارش های • 

؛ویدئوتبدیل متن به • 

؛اجتماعیرسانه های ای تحلیل مکالمه •

.ایانجام تحقیقات رسانه • 



اقتصاد دیجیتال با ارتباطات آوالیه ٌمزاي  

• 

رسانه »عنوان  بههمراه تلفن  ،فناوریشد ربا • 
ها نحوه ارتباط شرکت  ات و تغییر ، پیشگام«اول

؛دبوخواهد 

بیشتر   و «وب سایت ها»در  کمترسرمایه گذاری • 
خواهد بود؛« اپ ها» و روی برنامه ها

عبارتند از  سیاینده آآدر سلط پلتفرم های اجتماعی م• 
WeChat  ،WhatsApp  ،QQ ،Weibo ،  

LINE  وKakaoTalk .

بسیاری از پلتفرم های اجتماعی محلی در آسیا یک •
اکوسیستم آنالین کامل را ارائه می کنند و به مردم 

یا تمام فعالیت های  اغلباین امکان را می دهند که 
آنالین روزانه خود را از طریق آن پلتفرم انجام 

.دهند



اشتزاک گذاری َ شخصی ساسی

• 

محتوای شخصی  رویسرمایه گذاری بیشتر •
خواهد بود؛ سازی شده

رسانه های دارای مالکیت  رب بیشتر مرکزت•
متنفذان و همچنین گذاری ک اشترا فردی،
خواهد بود؛ آنالین

بستگی کشور هر به  ها میزان نفوذ رسانه• 
؛دارد

یکی از مهم هنوز در ژاپن رسانه های سنتی • 
.هستندکانال های ارتباطی و مؤثرترین ترین 



اسکزیه شات یک باسی َیذئُیی

• 

، سرمایه گذاری در منابع  19-کوویدبا شیوع •
؛به شدت افزایش یافتزمان مدیریت و 

به طور خاص، سرمایه گذاری در فناوری ها •
یشتر برای برقراری ارتباط بهتر با کارکنان 

شد؛

درصدی در  60افزایش  (LinkedIn)لینکداین •
حجم جستجوی کار از راه دور در بازارهای 
را کلیدی مانند چین، هند، استرالیا و سنگاپور 

 .دادنشان 



مذیزان داخلی بیشتز مُرد تُجً اوذ 

• 

کارمندان می خواهند که رهبرانشان بیشتر دیده •

؛شوند

مدیران بیشتر در سیستم عامل های رسانه های • 

حضور دارند؛ اجتماعی داخلی

زیرا  ،اندبعضی از رهبران این دیده شدن را پذیرفته •

به آنها اجازه می دهد در دستیابی به اهداف شرکت 

.موفق تر باشند



درگیزشذن با تلفه ٌمزاي درکار

ناپدید می بین زندگی شخصی و حرفه ای  مرز•

زیرا کارکنان تمایل به ارتباطات شخصی شود 
؛تر دارند

کارمندان در آسیا می خواهند از ابزارهای •

دیجیتالی که در حال حاضر در زندگی شخصی 
.به کار ببرندشغل نیز در  خود استفاده می کنند



تغییزات فزٌىگی

مقاومت در برابر تغییر ممکن است •

در بازار  هاشرکت حذف منجر به 
؛شود رقابت

در ایجاد برخی تغییرات  سبب 19کوید  •
؛استشده ارتباطات بهتر شدن  جهت

از فرهنگی تمرکز روی تغییرات  •

قرار به پایین  ی مدیریتباالسطوح 
.دارد



سزمایً گذاری بزای تامیه ویاسٌای مٍارتی

مانند  ،کاریآماده شدن برای پیشرفت در آینده •
؛اتوماسیون

؛درگیر کردن نیروی کار چند نسلی کلیدی است •

اقیانوسیه به -در منطقه آسیا توسعهنوآوری و  •

کمک می کند، مورد نیاز کمبود مهارت های کلیدی 

کسب و  بازارکه باعث ایجاد بحران در موضوعی 

.خاص می شودهای کار



محیط سیست، جامعً َ حکُمت: تُسعً پایذار

• 

 •ESG پیشرفت قابل توجهی در آسیا، به ویژه توسط  اب
؛دیابادامه می  مقررات گذارانسرمایه گذاران و 

، بورس اوراق بهادار هنگ کنگ قوانین 2015در سال •
به  ESG" داوطلبانه"خود را به روز کرد تا از گزارش 

.تغییر کند" تطابق یا توضیح"یک الزام 

بسیاری از شرکت ها در حال انجام اقداماتی برای بهبود • 
.هستند ESGاستانداردهای 

فرصت  –و هم در گزارش اقدام هم در  - ESGالزامات • 
ارتقای را در آسیا برای کیفیت ارتباطات و  جدیدیهای 

 .کندمی فراهم  عملکرد 



مذیزیتظٍُر مسائل 

به دنبال ابراز بیشتر آینده رهبران • 
نظر در مورد مسائل اجتماعی 

؛هستند

خواسته می شود تا  شرکت ها از • 
: را ارزیابی کنیدمسائل حیاتی 

مانند تأثیر مقررات و قوانین بر 
.شهرت شرکت یانام تجاری 

یکی از چالش های ذکر شده این •
و در مورد چه چگونه بود که 

مسائلی از منظر جهانی صحبت 
.کنیم

رهبران ارتباطات به بحث های • 
  ژئوپلیتیک کشیده می شوند، اما 

هنوز شرکت ها برای مشارکت 
.تردید دارند

ریاست آمریکا به دولت جدید •
روی موضوعات جمهوری بایدن 

:نقش ایفا می کندزیر 

جدید مقررات•

با مشتریبیشتر تعامل  •

ESGطیفی از مسائل مربوط به  •



وتیجً َ جمع بىذی

.آسیا از نظر دگرگونی فناوری در جهان پیشتاز است•

و در ابعاد  نیست ارتباطی یکپارچهآسیا بلوک •

.بسیار متنوع است ،مختلف

را  در آسیا  تحول ارتباطات 19کووید  همه گیری• 

؛ تسریع کرد

و « رسانه اول»به مثابه تغییر به سمت تلفن همراه • 

شیوه آینده است؛تاکید بیشتر بر ارتباطات داخلی 

 ESGروی مسائل بیشتر شرکت های آسیایی • 

 .پایدارتوسعه متمرکز هستند، به ویژه در مورد 



پایان

با سپاص اس تُجً شما


