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سان شارکت مردم دنیبه اوج ر سابقه یم سانخدمت یو م سابقه پسی؛ ر سانخدمت یاز انقالب، مردم در م  یو کمبودها یعیدر حوادث طب یر

 کیو همچون  شتریب تیّراه را با احساس مسئول نیمن از شما جوانان آن است که ا یعموم یمطالبه نکیا .کنندیمشتاقانه شرکت م یاجتماع

 یو فرهنگ یو اقتصاد یاسیس یدانهایم یجوان، فعّاالن جوان، در همه شمندانیجوان، کارگزاران جوان، اند رانی.....  مددیریگ شیجهاد در پ

ــه زیو ن یالمللنیو ب ــانه دیو عدالت، با تیّو اخالق و معنو نید یهادر عرص ــئول ریخود را به ز یهاش  یها و عبرتهادهند، از تجربه تیّبار مس

   بسازند. یاسالم یشرفتهیکامل نظام پ یرا الگو زیعز رانیرا به کار بندند و ا یو عمل جهاد یانقالب یهیو روح ینگاه انقالب رند،یگذشته بهره گ

                                                                                                                              

 (22/11/97 ران،یگام دوم انقالب خطاب به ملت ا هیانیب)                                                                                                                                 

 نکات برجسته 
 

 رفتار کنند. یطیو مح یفرهنگ ،ینسبت به مسائل اجتماع تیبا اخالق و با حساس ستیبایها مو سازمان افراد ؛یعنیمسئول بودن  -

ص که به شاخ یکوکارینکه در شاخص نایضمن  نداردقرار  مناسبی گاهیکشورها در جا رینسبت به سا یاجتماع تیدر شاخص مسئول رانیا -

 .میهست ۹۱کشور حائز رتبه  ۱۶۱است، از مجموع  کینزد زین یاجتماع تیمسئول

 در ابعاد مختلف آن است. یاجتماع تیتوجه به موضوع مسئول یانسجام اجتماع شیاز ارکان مهم افزا یکی -

ک و بان یاقتصاد یشرکت ها و بنگاه ها یاجتماع یها تیمسئول یفایا  قیاز طر یاز بودجه رفاه اجتماع در برخی کشورها بخش قابل توجهی -

 کند.یرا کم م هاکشور نیا یشده به بودجه عموم لیتحم یشود که بار مال یم نیها تام

افزایش رضایتمندی اجتماعی و امید اجتماعی از  های مختلف برای مدیریت اجتماعی و کاستن از بار مالی دولتها، ایجاد و گسترش ظرفیت -

 مهمترین نتایج نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی در کشورهاست.

رسانه ملی بنا به مسئولیت اجتماعی خود به عنوان یک سازمان و یک نهاد فرهنگی با رسالت آگاهی بخشی و مطالبه گری و جریان سازی -

 .عی و سازمانی باشدروج و مطالبه گر مسئولیت اجتماعی در سطوح فردی و اجتمامو  الزم است که هم خود به این مهم بپردازد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 شیوه های پرداخت رسانه ملی به موضوع مسئولیت اجتماعی

 

 آثار و نتایج ترویج مسئولیت اجتماعی

 

 مقدمه 

د که وضع جامعه مان به لحاظ مسئولیت پذیری هگزارش ها و اظهارات کارشناسان و شواهد عینی در بستر جامعه نشان می د 

اجتماعی چه در بعد فردی و چه در بعد سازمان ها و موسسات در شرایط خوبی نیست. امروز می بینیم که سخن از بی تفاوتی 

و آسیییه های ناشییی از آن در بخی هایی از جامعه ممر  می شییود. توجه بیشییتر به مسییئولیت اجتماعی و نهادینه اجتماعی 

سازی و تبدیل شدن به دغدغه عمومی دارد تا آثار و برکات آن کر ست که نیاز به فرهنگ  دن آن در  اذهان عمومی موضوعی ا

ستند و  سانه ها ه سترش چنین فرهنگی در جامعه ر سری یابد. و طبعا یکی از مهمترین ارکان گ شته در جامعه ت همچون گذ

 اش در این زمینه در ابعاد مختلف قابل توجه است. نقی رسانه ملی به لحاظ فراگیری و وظیفه سازمانی

ت توجه دادن مردم به ایفای نقش و مسئولی
اجتماعی در قبال دیگران 

مردم معرفی ظرفیتهای قانونی برای تشویق
به این موضوع 

مطالبه گری و فرهنگ سازی برای ترویج 
مسئولیت اجتماعی 

برگزاری جشنوارههای معرفی تولیدات 
اعی مرتبط با رسانه در حوزه مسئولیت اجتم

جا انداختن مسئولیت اجتماعی به عنوان
یک تکلیف و وظیفه نه از سر ترحم

ترویج مسئولیت اجتماعی در حوزه های 
اعیپیشگیرانه و برای ارتقای سالمت اجتم
ک تبدیل موضوع مسئولیت اجتماعی به ی

دغدغه عمومی

ایجاد و گسترش .
های مختلفظرفیت

برای مدیریت 
اجتماعی

افزایش 
رضایتمندی
اجتماعی و 

امید 
اجتماعی

کاستن از بار 
مالی دولتها
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شور مصییاهبه با در همین خصییود در سوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ک سئولیت موضییو   1دکتر مو م

 جویا شدیم.  ؛در جامعهرا رسانه اجتماعی و نقش 

  ؟اجتماعی چیست مسئولیتمنظور از 

 یاجتماع تیموضو  مسئول ،فرصت باشد کیتواند در هر جامعه از جمله کشور ما  یکه در تمام عرصه ها م یاز موضوعات یکی

بایست با اخالق و با ها میاز نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدمها و سازمان .میدار گرانیو د خوداست که ما در قبال جامعه 

د معموال شو یممر  م یاجتماع تیموضو  مسئول یوقت. هساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیمی رفتار کنند

 فیمجموعه وظا یعنی ی سازمانیاجتماع تیمسئول .شودیمتبادر م هنبه ذ و سازمان ها بنگاه ها و شرکتها یاجتماع تیمسئول

از سیییود هاصیییل از فعالیت های خود در هوزه های  و در هفظ و کمک به جامعه انجام دهد دیسیییازمان با کیکه  یو تعهدات

شان  اجتماعی و فرهنگی  سئوالنه و فراتر رفتن از هداقل  . و اینهزینه کندبرای مردم و کارکنان شی م یعنی برخورداری از نگر

سه ستی که برای تمام ک صول در ستوکارها )با هر اندازهالزامات قانونی و پایبند بودن به ا ری ش برای برقراتال. ای( قابل اجرا

سازمان سئولیت اجتماعی، به افراد،  شندها و دولت کمک میم شته با شرفت، کار و جامعه دا  لیتقلاما  .کند تاثیری مثبت بر پی

کمتر  ای شییناختهآن را ن هایتیمفهوم و ظرف نیاسییت که ما ا نای دهنده نشییان هافقط به بنگاه یاجتماع تیدادن مسییئول

 .مایشناخته

 ؟اهمیت دارد در جامعه  مسئولیت اجتماعی توجه بها چر 

 یاامعهج نیمناسه در چن یاجتماع تیرینباشد و در کنار مد ییکند که تمرکز صرف بر سودگرایکمک م یاجتماع تیمسئول

شت، هقوق  یدسترس یشتریب یمردم به خدمات اجتماع شود و مشارکت مردم و یم تیرعا یاجتماع تیمسئولو خواهند دا

 هارائ افزون بر آنکنند. یم تیدر آن جامعه اهساس رضا یمردم از زندگ یمیشرا نیو در چن ابدی یم ییافزا یتماعنظارت اج

سازمان یخدمات اجتماع سط  ضا افزایی ها باتو ضایت  تیر  نیز کمک خواهد سازمان یبقابه ، یرندگانخدمات گعمومی و ر

 . کرد

اهسییاس و به طور طبیعی  افتیکاهی خواهد  یاجتماع یها هیآسییارج نهاده شییود،  یاجتماع یها هیچقدر به سییرما هر 

ی از ارکان بنابراین یک شوند. یم کیشر گریکدیو غم  یدر شادو  ابدییکاهی م یتفاوتیو ب ییافزادر مردم  یریپذ تیمسئول

 مهم افزایی انسجام اجتماعی توجه به موضو  مسئولیت اجتماعی در ابعاد مختلف آن است.

 ،یتماعاج ،یشود عوارض توسعه که در ابعاد مختلف اقتصاد یجامعه باعث م ریپذ هیبا کمک به طبقه آس یاجتماع تیمسئول

 طبقه عوارض توسعه را کمتر اهساس کند. نیو ا ابدیدهد کاهی  یو .... رخ م یفرهنگ

 ؟سایر کشورها در حوزه مسئولیت اجتماعی چگونه عمل می کنند 

در نهادی شبیه وزارت  دانمارککشور  برای مثال کنند.در بعضی از کشورها در هوزه مسئولیت اجتماعی، سازمانهایی کار می

صاد ما دبیرخانه سئولیت اجتماعی دارد که مدیریتی در اقت ست و ای به نام دبیرخانه م اختیار مدیران موفق بخی غیر دولتی ا

ای از اقدامات و خدمات و منابع مربوط به هوزه اجتماعی و رفاه توسییط همین ظرفیت مسییئولیت اجتماعی انجام بخی عمده

 به ویژه برای افراد دارای نیاز های خاد از جمله معلولین، دانمارک امروزه بسییییاری از بودجه هوزه رفاه اجتماعیشیییود. می

 ودش می تامین ها بانک و اقتصادی های بنگاه و ها شرکت اجتماعی های مسئولیت ایفای  این کشور از طریقدر کودکان و ... 

دانمارک با این که کشور ثروتمندی است، باز هم از  .کند می کم را کشوراین  عمومی بودجه به شده تحمیل مالی بار که

ست.  شده ا سئولیت اجتماعی غافل ن سه غیر دولتی تقبل کرده و این ظرفیت م س در آنجا بخی معلوالن را کالً یک مو

شده بود. تمام هزینه سسه عهده دار  سایی میدبیرخانه، این ظرفیتها و خدمات الزم در این هوزه را این مو شنا کند و با ها را 

ست لینک می سئول ارائه خدمات ا سیاری ما در ایران کند.جایی که م شوند این ظرفیتاز  ب ست معرفی  ها را داریم که اگر در

                                                           
 شده است.پژوهی خبر صدا و سیما انجام توسط پژوهشگر گروه فرهنگی اجتماعی در اداره  24/2/98. این مصاهبه در تاریخ  1
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یی که خود هاها را به ظرفیتتر کمک کند تا بتواند این ظرفیتتواند به کشییور برای ارائه خدمات اجتماعی بهتر و با کیفیتمی

 امین رفاه جامعه به عهده دارد ضمیمه کند.دولت به عنوان مسئول ت

ی مثال رستوارن .برند محسوب می شود و  یک امتیاز ، برای شرکت ها مسئولیت اجتماعی نشانداشتن  در بعضی از کشورها 

که این نشییان را دارد و بخشییی از درآمدش را به فعالیت های عام المنفعه اختصییاد می دهد، به کسییانی که در آنجا غذا می 

 .دهد و آنها به او اعتماد می کنندخورند اطمینان می 

 دارد؟ مسئولیت اجتماعی اکنون جامعه ما چه جایگاهی در زمینه 
شان می سجام دهد که این روزها، شواهد موجود ن شانه از کاهی ان سئولیت اجتماعی در بین مردم کاهی یافته و این یک ن م

 رانی: متاسفانه ا1صنعت و معدن اتاق تهران ونیسیکم سیرئ بیفاطمه دانشور، نابه گفته  .شوداجتماعی محسوب می

که  یکارکویقرار نگرفته است ضمن آنکه در شاخص ن یخوب گاهیکشورها در جا رینسبت به سا یاجتماع تیدر شاخص مسئول

از آن است  یرتبه هاک نیو ا میهست ۹۱کشور تنها هائز رتبه  ۱۶۱است، از مجمو   کینزد زین یاجتماع تیبه شاخص مسئول

را  یاجتماع تیمسییئول یهاها را به طور کامل اجرا و تمام شییاخصشییرکت یاجتماع تیمفهوم مسییئول رانیا یهاکه شییرکت

 نکرده اند. یاتیعمل

  چیست؟ اجتماعی نهادینه کردن مسئولیت در  رسانه نقش مهم   

سانه ست. ر سانه ا ست هوزه ر سیار خوبی ا ست و ظرفیت ب سیار مرتبط ا سئولیت اجتماعی که با آن ب ا هیکی از هوزه های م

 : توانند در این بخی چند کار انجام دهند.می

سانه -1 سازمان  توانندها میر ستایبه عنوان یک  سئولیت اجتماعی خود، به رایگان،  در را صتهایی در اختیار افراد ایفای م فر

ای بخواهد در هوزه . مثال اگر سازمان یا موسسهکنند قرار دهنداجتماعی کار میمسئولیت سازمانها و موسساتی که در هوزه 

 تواند این فرصت و ظرفیت را در اختیار آن سازمان یا موسسه قرار دهدرسانه می ،ای را تولید کندبرنامهاش مسئولیت اجتماعی

ارتقای سالمت اجتماعی مردم استفاده کند و مسئولیت اجتماعی آگاه سازی و اطال  رسانی در خصود  برای از ظرفیت خودو 

یی به هاها و قابلیتفرصیییت ،و تنو  ظرفیتها با توجه به فراگیر بودنملی رسیییانه دهد. اش انجام خود را در قبال مردم جامعه

ته های متعدد داشو پیشگیری سازی جامعه و پیشگیری اجتماعیآگاهها اثرگذاری خوبی برای تواند در بعضی از هوزهمراته می

 باشد. 

ت ها به صیوربرنامهسیانه در تولید ر کنند.مشیارکت در تولید برنامه ها با موسیسیاتی که در هوزه اجتماعی فرهنگی کار می-2

ا به ها ربخشی از هزینهو  کنندمشترک ظرفیتهایی را در اختیار موسساتی قرار می دهد که در هوزه اجتماعی فرهنگی کار می

 کند تا بتواند در هوزه اجتماعی اثرگذاری و اثربخشی خودش را داشته باشد.اش دریافت نمیواسمه ایفای مسئولیت اجتماعی

 ضییهعربه مخاطبین ایفای مسییئولیت اجتماعی خود   در راسییتایکه به عنوان بخشییی از فعالیتهایی خود رسییانه  تولیدات -3

 کند می

 شرکتها نقش رسانه در برند سازی در حوزه مسئولیت اجتماعی 

تای یک موسسه آموزشی در راس این که مثال  ..باشدبرند سازی تواند معرف خوبی برای بعضی از این فعالیتها با هدف رسانه می 

  .اینها قرار نیست کمک خیریه بگیرندو  کندمیبورسیه اش، دانی آموزان مستعد نیازمند را ایفای مسئولیت اجتماعی

سانه برا تیاز ظرف ستیالبته قرار ن سه  غیتبل یر س شود بلکه ا ایآن مو ستفاده  شو نیشرکت ا  ریساردم و م قیکار در واقع ت

 یساناطال  ر اصلی برداربهره تیاست که در نها و توجه کردن به دیگران  یاجتماع تیدر عرصه مسئول تیفعال یموسسات برا

 معرفی کند.  ، که سالمت و شفافیت داردرا ای موسسهرسانه هیچ اشکالی ندارد که و  در آن هوزه، مردم خواهند بود

                                                           
 25/6/97ران،یاتاق ا یروابط عموم ست،یشرکت ها مملوب ن یاجتماع تیفاطمه دانشور، مسئول.  1
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  ای برای کشورمسئولیت اجتماعی، پشتوانهترویج 

ای تواند پشتوانهدر این شرایط است که مسئولیت اجتماعی می گردد.کنیم در نهایت به مردم بر میدر این هوزه کار میهرچه 

نسبت  تواندشوند. رسانه به خوبی میدهیم دیگران هم به این کار تشویق میما وقتی این کار را انجام می برای هر کشور باشد.

 کند.  اطال  رسانیگیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی رد به منظور بهرهبه ظرفیتهایی که در کشور وجود دا

 کدام است؟ شیوه های پرداختن رسانه ملی به موضوع مسئولیت اجتماعی 

سئولیت اجتماعی در قبال دیگران:- 1 سانه نه فقط در قاله فیلم توجه دادن مردم به ایفای نقش و م سریالر ها ها و 

هایی که خود اصییحاب تواند روی مفهوم مسییئولیت اجتماعی متمرکز شییود و با توانمندیمیکه مسییتقیم و غیرمسییتقیم 

های متعدد با کارکردها و فراگیری ها و شبکهسازی دارند، در بخیرسانه در هوزه سناریو نویسی و برنامه نویسی و برنامه

 تواند به خوبی از این ظرفیت استفاده کند. گسترده اش، می

ــوعظرفیتمعرفی -2 ــویق مردم به این موض قانون مالیاتهای  172نامه اجرایی ماده در آیین: های قانونی برای تش

ستقیم، پیی شده م شیبینی  ست که اگر مؤدیان مالیاتی در هوزه های ورز شی و نیز مراکز اجتماعی، توانبخشی  -ا آموز

سازند و همایت هایی در ای شی از درآمد مؤدیان فعالیت کنند و مراکزی در این هوزه ها ب شند، بخ شته با صود دا ن خ

ها می شود از مالیات معاف می شود. مسئولیت اجتماعی با کمک به طبقه آسیه پذیر مالیاتی که مشمول این نو  فعالیت

جامعه باعث می شود عوارض توسعه که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و .... رخ می دهد کاهی یابد و این 

  1 .ه عوارض توسعه را کمتر اهساس کندطبق

سندها را نمیخیلی از مردم این ظرفیت سانی که ؛ شنا سانی که می می توانندچه ک د از توانندر این هوزه کار کنند و چه ک

برای باال بردن سییمس سییواد اجتماعی مردم و سییالمت روانی اجتماعی مردم. خود معرفی این  .این ظرفیت اسییتفاده کنند

ظرفیتها به دلیل فراگیری و تعدد برنامه های رسانه می تواند کمک کند که دیگران هم در این زمینه تشویق شوند و آشنا 

 در این مسیر گام بردارند. 

 کند. گری ممالبهدر این هوزه ر مستقیم مستقیم و غی تواندرسانه می :گریمطالبه -3

سانه برای مثال سئولیت اجتماعی را شاخص  ملی ر ستای ایفای  هاارزیابی برنامهبه عنوان یکی از مالکهای م سئودر را لیت م

ه کنند نیم نگاهی بسییازان و ... هم سییعی میکنندگان و نویسییندگان و برنامه طبیعتا تهیه. نظر بگیردخود در  اجتماعی

  .های عظیمی را در جامعه ایجاد کندتواند ظرفیتو این می .موضو  مسئولیت اجتماعی داشته باشند

شد. البته  ست اجباری در کار با ست و قرار نی سئولیت اجتماعی داوطلبانه بودن آن ا سفه م ردن گری دعوا کمطالبهفل

ن کمک کند که اگر کسانی از ایتواند است که میداشته باشد  گری نرممطالبهتواند در این هوزه یک رسانه می نیست

  مسئولیت غفلت کرده اند متوجه مسئولیت اجتماعی خودشان بشوند.

سازی برای-4 سئولیت اجتماعی ترویج فرهنگ  سانه می: م سئولیت اجتماعیتواند در هوزه ر سازی برای م ر د فرهنگ 

سایر ظرفیتهای موجود در جامعه نقی آفرینی کند. به ا سرمایهکنار  شور ایجاد میین ترتیه  که  شودهای بزرگی در ک

 که بتواند اثربخشی مستمر الزم را داشته باشد. باشد های کالن کشور ای برای مدیریتتواند پشتوانهمی

مثال تدریس رایگان یک .  مسیییئولیت اجتماعی را نه فقط از منظر ارائه پول بلکه از منظر ارائه خدمات مختلف ممر  کنیم-

تواند مسیییتقیم یا غیر رسیییانه میمدرس در سیییاعاتی از هفته در هوزه های مورد نیاز، یا عملکرد اردوهای جهادی و... . 

 ترویج کند. این ظرفیتها رامستقیم 

شنواره - سئولیت اجتماعیبرگزاری ج سانه در حوزه م موسییسییات و افراد و  که های معرفی تولیدات مرتبط با ر

کنند را معرفی کنیم و به تدریج مسئولیت اجتماعی تبدیل به یک برند شود. آنوقت هایی که در این هوزه فعالیت میروهگ
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اندرکاران رسییانه را به موضییو  ها دسییتاز طریق برگزاری جشیینوارهشییود. اسییت که در یک بازه زمانی این نهادینه می

سانه در برنامه سئولیت اجتماعی ر ساس م شان ه شنوارههای سیما و کنند. مثال در ج صدا و  شنوارههای مختلف  های ج

سانه صاد بدهند ای بخی ویژهتولیدات ر سئولیت اجتماعی اخت ضو  م هایی را که به این هوزه توجه و برنامهای را به مو

ها رند اینداتشان بگیاند شرکای اجتماعی در راستای مسئولیت اجتماعی برای تولیهایی که هتی توانستهاند یا برنامهکرده

 تواند انجام دهد.اتفاقات خوبی است که رسانه می

موضو  مسئولیت اجتماعی به عنوان یک ها یک جایی غیر مستقیم به این موضوعات اشاره بشود ولی ممکن است در برنامه -

ی و موضو  مسئولیت اجتماعهایی که مستقیم به برنامه .در نظر گرفته نشده استها شاخص مستقل برای ارزیابی برنامه

 اهمیت بیشتری دارد.باشد  مربوط ترویج و ترغیه آن

سئولیت اجتماعی  - سر ترحم: جا انداختن م این خیلی اهمیت دارد که شیییوه  به عنوان یک تکلیف و وظیفه نه از 

سر وظیفه و تکلیف انجامترویج به گونه سئولیت اجتماعی را از  سازمانها م شد که افراد و  سوزی و ای با سر دل  دهند نه از 

های خود را برای کنم و ظرفیتاهساس مسئولیت می ،کنممن در قبال جامعه و مردمی که در کنار آنها زندگی می ترهم:

 .گیرمکمک به دیگران و فراتر از آن برای این که جامعه سالمتری داشته باشیم به کار می

شگیرانه- سئولیت اجتماعی در حوزه های پی سالمت اجتماعی ترویج م منتظر نباشیییم که دیگران : و برای ارتقای 

یا  تقیمالزاما ارائه خدمت مسیی مسییئولیت اجتماعی مان را ایفا کنیم.دچار فقر و بیچارگی باشییند تا مسییئولیت اجتماعی

ست ستقیم نی شین  ارائه. مثال پرداخت پول م شیه ن سته مردم و ها  شدنخدماتی در یک منمقه که از مهاجرتهای ناخوا

 یا پیشگیری از معلولیت و ...   HIVپیشگیری از یا فعالیت در زمینه آنها پیشگیری کند. 

ه تواند نقی بسیار موثری داشترسانه در این زمینه نیز می :عمومی هتبدیل موضوع مسئولیت اجتماعی به یک دغدغ -

 . مسئولیت اجتماعی در سازمانها باشدمعرف اصلی و موتور محرکه ، گیردهمه ظرفیتهای خودش را به کار  :باشد

 کالم آخر 

سانه برای ترویج و توجه دادن بنگاه سئولیت اجتماعی ظرفیت نداردهیچ کجا به اندازه ر ضو  م شت.  ها و مردم به مو ه توجه دا

ش سئول میبا شود. آن وقت  انیدغدغه در م کیبه  لیتبد دیسازمان ها در قبال مردم با یاجتماع یها تیم سئوالن و مردم  م

برخوردار باشد  یباالتر یکه از سالمت اجتماع یجامعه ادر داشت.  میخواه ییباال یاجتماع هیسرما جهیجامعه سالم تر و در نت

ستگ شاطو ن ییایمردم پو ساس  یشتریب یو همب سردگ ،یاجتماع ییتنها ،یکنند و تنبلیماه س یاف وجود  یاجتماع هیو آ

یسیاری از نخواهد داشت. یده ب یه عقی یذارد و ملی صاهبنظران، رسانه  ب یی گ بر باورها، ارزش ها و رفتار بینندگان خود تأثیر م

توجه به  از ا یییین رو، رسیییانه ملیییی بیییا لحاظ کنترل و تسلط بر افکار عمو می، رسانه ای قوی و مؤثر محسوب می شود بیییه

ما این  نقیییی میییؤثری ایفیییا کنییید. دینه کردن مسئولیت اجتماعی در میان افراد و سازمانها نهاکارکردهایی می تواند در 

این  ایم که بد از آب در بیاید.. البته یک جاهایی هم ترسیییدهو تا کنون به خوبی دنبالی نرفتیمها را خوب نشییناختیم ظرفیت

بیفتد. ما از این اهتمال که ممکن است یک جایی اشتباه  اتفاقها البته نه فقط در کشور ما که هر جای دیگری هم ممکن است

نیم و آثار کتر عمل میتر و کارشیییناسییییکنیم نباید از یک ظرفیت بزرگی غفلت کنیم. مممئنا وقتی ورود پیدا کنیم منمقی

شت. ست و هرچه ب ازین نهایا خوبی خواهد دا شو شتریجامعه ا سته ن شود و خ ستمر گفته  شد و م مباهث  نیاز طر  ا میبا

شو دوارتریام متوانییم سئول میب البته خیلی جاها ممکن اسییت  .شودیگرفته م یجد شتریب یاجتماع تیکه در جامعه ما م

کوتاه مدت نتیجه نگیریم ولی ورود به این هوزه و دغدغه این موضیییو  را داشیییتن می تواند اثرات و کارکردهای خود را 

شد. شته با شان  دا سانه خود صحاب ر شتری از قمعا ا شناخت بی شت. چون  شتری خواهند دا ایده ها و خالقیت های بی
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