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فناوري، شبکه هاي عالیق مشترک را حول محورهاي مشخص جمع مي کند و سازمان هاي داراي 
ارتباط باال را شکل مي بخشد و همه این امور به مشارکت بیشتر کارکنان و مشتریان و ایجاد اعتماد 

عمومي بیشتر مي انجامد.
مدیران ارشد اجرایي مي توانند سازمان خود را از درون متحول سازند و این امر به نوبه خود به تحول 

جامعه کمک مي کند و ارزش هاي عمومي را اعتبار بیشتري مي بخشد.
مدیران اجرایي واقعي، براي تولید دنیاي بهتر و ارتباطات پیش رونده، ارزش هاي زیادي قائل هستند 
و از پیروی از الگوهاي ورشکسته گذشته اجتناب مي کنند. این رویکرد، ریشه اي و خالقانه است و 
ذینفعان سازمان  را براي پیشرفت و ساختن جامعه اي مثبت تر و سودمندي اجتماعي بیشتر دور هم 
جمع مي کند. عالوه بر آن، این امر به تحقق جامعه بهتر با ارزش ها و اهداف مشترک در مقیاس 

بزرگ تر کمک مي کند. 
در دنیاي ارتباطات شبکه اي، مشارکت، صداقت و شفافیت در کانون همه فعالیت ها قرار دارد. ما چه 
بخواهیم و چه نخواهیم در عصر ارتباطات شبکه اي زندگي مي کنیم و به همین دلیل دست کاري 
حقیقت بسیار مشکل شده است به طوری که دوره »مدیریت کردن پیام« به سر آمده و ارتباطات 
شهروندي بر روح و زمان ما حاکم شده است. این امر نشان مي دهد که جامعه نیازمند ارتباطات 
جدید و بهتر است. ما هرگز قادر به حل مشکالت نخواهیم بود مگر این که در نحوه ارتباطات خود، 

تغییرات اساسي و بنیادي ایجاد کنیم.
از این رو براي سازمان ها و شرکت ها الزم است که در نوع ارتباطات خود به ویژه رفتارهاي فرهنگي و 
ارتباطي خود تغییراتي ایجاد کنند. در »دي  ان اي« سازمان ها باید تغییر های محسوسي ایجاد شود 

تا »رویکرد ارتباط از پایین به باال« جایگزین »رویکرد ارتباط از باال به پایین« شود.
ضمنا قدرت شهروندي در حال افزایش است و شرکت ها و سازمان ها چاره اي ندارند که پاسخ گو 

باشند و روش هاي عملیاتي و کارکردي خود را تغییر دهند و یا بهینه سازي نمایند.
با این حال، با توجه به گسترش ارتباطات شبکه اي یک نوع »حماسه ارتباطي« در حال رخ دادن 
است و آن این است که مشتریان و مخاطبان زمام امور را در دست مي گیرند و ما چاره اي نداریم جز 
این که خودمان را با شهروندان جدید هماهنگ سازیم و طبق نیازهاي ایشان، برنامه ریزي کرده و 

محصوالت و خدمات خود را ارائه کنیم.
عالوه بر آن، فناوري و جهاني سازي، سلسله مراتب قدیمي را از بین برده و بدین ترتیب بسیاري از 
وجوه زندگي شخصي و شغلي ما دست خوش تغییر شده و مانند گذشته نمي توان با حفظ قواعد از 
ُمد افتاده، موجبات دوام بیش از پیش صدارت و مدیریت سنتي را تضمین کرد؛ یعني زمان دیکته 

نمودن با وجود رشد ارتباطات شبکه اي هم اکنون از بین رفته است.
بنابراین به همان اندازه که جامعه به نحو فزاینده اي به ارتباطات شبکه اي روي مي آورد، به همان 
میزان شرکت ها و سازمان ها و آدم ها بازتر، شفاف تر و پاسخگوتر مي شوند و مطمئن باشید گذر از آن 
که یک مرحله تاریخ ساز و حساس هست اجتناب ناپذیر است و خواه، ناخواه هر مقاومتی در برابر آن 

شکننده خواهد بود. به امید آن روز.
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