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التجارب العالمية في المسؤولية االجتماعي

دور االعالم في المسؤولية االجتماعية

الموضوعات



عن هل يملك المشرروع االقتاراد  1970في التساؤل في عام  Friedmanشرع

كتراب أ  مسؤولية، عدا مسؤولية تعظيم األرباح للمالك، وقرد االفرك يريرر مرن ال

لياوغ هرم المسؤوليات المكون من 1991في عام  Carrollفي نظرتك، حتى جاء

، واألاالقيرةLegal، والقانونيرةEconomicأربعة مستويات المسرؤولية االقتارادية

Ethical والمسررؤولية الريريررةPhilanthropic  الترري تررؤمر لموضرروع المسررؤولية

.stakeholder perspectiveاالجتماعية من االل نظرة الجهات المستفيدة

المقدمة 



اريطة الماطلحات



اإلفاراح ''بأنها   CSR، حيث عرف Elias & Epsteinبواسطة1975عام 

ة مرن عن بعض أعمال المؤسسة، فيما يتعلق باألنشطة االجتماعير

.''ناحية أدائها أو تأثيرها في المجتمع

:  1996CSRفي عام  Grayعرف

األعمرال عملية التواصل فيما يتعلق باألثر االجتمراعي والبييري النراتن مرن''

التجاريررة للمنظمررة، للمجموعررات المهتمررة علررى وجررك الراررو  وللمجتمررع 

وفري هر ا تربيرم لمفهروم المسراءلة للشرريات وادارتهرا، الر  . بشكل عام

. ريةيتجاوز المسؤولية في تقرديم التقرارير الماليرة لمرالك ومسراهمي الشر

وه ا المفهروم يقروم علرى أسرا  أن للشرريات مسرؤوليات تتجراوز تعظريم

.''األرباح للمالك

مرم الاادرة عرن األ" مستقبلنا المشترك"، حسب تعريف وثيقة Sustainabilityاالستدامة 

ادمة تلبية احتياجات الحاضر دون المسا  بقدرة األجيال الق" "بأنها 1987المتحدة عام 
."على تلبية احتياجاتهم الراصة

ةتعريف المسؤولية االجتماعي



أهداف األمم المتحدة
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هر1437/ جمادى اآلارة / 26/ االثنين 

2016أبريل 4األثنين

ةواقع المسؤولية االجتماعية بالمملك



م2018يوليو 4-هر 1439شوال 20األربعاء 

تعرر نظام هيية المسؤولية االجتماعية واعادة 

.دراستك

اريطة الماطلحات



يةالعالمية في المسؤولية االجتماعالتجارب 



أهداف الرؤية الومنية



ةاالجتماعياإلعالم في المسؤولية دور 

.تحفيز الشريات لتطبيق المسؤولية االجتماعية

.النشر المتراص ودعم اللقاءات التوعوية

.تدريب العاملين بالمجال اإلعالمي على المفاهيم والماطلحات الجديدة

احتضان شرايات مع القطاع الرا  والقطاع غير الهادف للربح لتفعيل ومأسسة المسؤولية 
.االجتماعية

.االعالم/التسويق/التفريق بين وظائف العالقات العامة



المسؤولية 
االجتماعية التسويق

ةاالعالم والعالقات العام




