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 : ياهُت ػهى االجتًاعانىحذة األونً

 رًٓٛل 

 :  ى االجتًاعنشأة ػه -أوال

 .يٍ فالل ثٛبٌ اإلٍٓبيبد انعوثٛخ ٔانغوثٛخ فٙ َشٕء ٔرطٕه ْنا انعهى

 يفهىو ػهى االجتًاع -ثانُا

االعزًممبه ْممٕ كهاٍممخ ٔصممرٛخ ررَممٛوٚخ يتبهَممخ نهًغزًعممبد اإلََممبَٛخ  ًممب عهممى  

رجلٔ فٙ انييبٌ ٔانًكبٌ نهزٕصم إنٗ قٕاٍَٛ انزطٕه انزٙ رقضع نٓمب ْمنِ انًغزًعمبد 

 خ فٙ رتليٓب ٔرغٛوْب. اإلََبَٛ

 ػهى االجتًاعوأهًُت أهذاف  -ثانثا

 أهذاف ػهى االجتًاع: -1

انكشف عٍ انظٕاْو أٔ انٕقبئع انزٙ رزصم ثبنُبً ٔيؾبٔنخ انزعوف عهٛٓب ثكم كقخ  -أ

 ٔشًٕنٛخ، ثؾٛش َعوف أثعبكْب ٔطجٛعزٓب ٔيلٖ اَزشبهْب ٔركواهْب.
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ٍٔمخ ثغٛوْمب يمٍ انظمٕاْو، ٔرؾلٚمل يمب رؾلٚل انعالقبد انزٙ رؾكمى انظمٕاْو انًله -ة

 أٔ نزرَٛوْب. إما  بَذ ٍججب أٔ َزٛغخ نغٛوْب يٍ انظٕاْو

 انزٕقع ثًب ٍزؤٔل إنّٛ انظبْوح فٙ انًَزتجم. -ط

 انزؾكى ٔانَٛطوح عهٗ انظبْوح ٔيؾبٔنخ رٕعٛٓٓب نصبنؼ اإلََبٌ. -ك

 :أهًُت ػهى االجتًاع -3

 ؽم انًشكالد االعزًبعٛخ -أ

 عهٗ انُظى االعزًبعٛخانًؾبفظخ  -ة

 رطٕٚو انًغزًعبد ٔرؾتٛق انزًُٛخ االقزصبكٚخ ٔاالعزًبعٛخ -ط

االَزشبه انٕاٍع نزلهٌٚ عهى االعزًبه فٙ انكهٛبد ٔانغبيعبد ٚعكٌ األًْٛمخ نٓمنا  -ك

 انعهى. 

 ػالقت ػهى االجتًاع بانؼهىو األخري -رابؼا

 ٔعهى انُرٌعهى االعزًبه  -1

 قزصبكعهى االعزًبه ٔعهى اال -2

 عهى االعزًبه ٔعهى انَٛبٍخ -3

 عهى االعزًبه ٔانزبهٚـ -4

 ؼهى االجتًاعػاو نًىضىع انظاهرة االجتًاػُت ك -خايسا

 تؼرَف انظاهرة االجتًاػُت -1

: قٕانمممت ٚعممموف انًركمممو انروََمممٙ ايٛمممم كٔه مممبٚى انظمممبْوح االعزًبعٛمممخ ث َٓمممب 

ب يمٍ انًغزًعمبد، ٔانزممٙ ً انزمٙ رَمٕك يغزًعممٔأًَمبط يمٍ انعًمم ٔانزركٛممو أٔ اإلؽَمب

 أَرَٓى يغجوٍٚ عهٗ إرجبعٓب فٙ عًهٓى ٔرركٛوْى. ٚغل األفواك 

فصمممبئل انظمممبْوح االعزًبعٛمممخ: أَٓمممب إََمممبَٛخ، يكزَمممجخ، اعزًبعٛمممخ، انعًٕيٛمممخ،  -2

  انغجوٚخ ٔاإلنياو، انزهتبئٛخ، االٍزًواه ٔانزغٛو فٙ ماد انٕقذ.  

 عٛخانتٕاٍَٛ انزٙ رقضع نٓب انظبْوح االعزًب -2

 : انًجتًغ وانجًاػاث االجتًاػُتانىحذة انثانُت

 رًٓٛل

: عجبهح عٍ ََق اعزًبعٙ يكزف ثنارمّ، ٔيَمزًو فمٙ انجتمبء ثرعمم قمٕاِ انًجتًغ -أوال

 .ٔيٍ عًٛع األعًبه )م ٕها ٔإَبصب(انقبصخ، ٔٚضى أعضبء يٍ انغٍَُٛ

 انجًاػاث االجتًاػُت -ثانُا

ٍ علك يمٍ األفمواك انمنٍٚ ٚزرمبعهٌٕ انغًبعخ عجبهح عٍ ََق اعزًبعٙ ٚزكٌٕ ي 

 يع ثعضٓى انجعض ٔٚشزو ٌٕ فٙ انتٛبو ثجعض األَشطخ انًشزو خ.

 

 

 

 : انبناء االجتًاػٍ انىحذة انثانثت

 رًٓٛل
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: يغًٕعخ يٍ أََمب  يزواثطمخ، ٔ مم يمٍ ْمنِ األًَمبط يفهىو انبناء االجتًاػٍ -أوال

يؤٍَممبد ٔرُظًٛممبد ٚؾزممٕ٘ عهممٗ عمملح قٕاعممل اعزًبعٛممخ رممُظى رصمموفبد انرمموك فممٙ 

 ٔعًبعبد اعزًبعٛخ.  

ثبَزًممبء انرمموك إنممٗ عًبعممخ، رؾمملك نممّ يكبَممخ يؾمملكح كافممم رهمم  : انًكاناات وانااذور -ثانُااا

 انغًبعخ، ٔٚكٌٕ نّ فٛٓب يورجخ يؾلكح، ٔٚقصل نّ كٔه ٚزعٍٛ عهّٛ أٌ ٚؤكّٚ فٛٓب. 

َبد َظمبو كٕ: رُطٕ٘ ضٕاثظ انجُبء االعزًبعٙ عهٗ يضىابط انبناء االجتًاػٍ -ثانثا

ٔانًعبٚٛو ٔاألعمواف ٔاٜكاة انعبيمخ ٔاالعزجمبه االعزًمبعٙ  انتٛىانجُبء يضم انتٕاٍَٛ ٔ

ٔانُجمن االعزًمبعٙ. ٔعهمٗ انٛممبد رُظًٛٛمخ ٔعوفٛمخ رتمٕو ثًًٓممخ رعيٚمي ٔكعمى يكَٕممبد 

 انجُبء.

 ، انبنُت وانىظائفاالجتًاػُت : اننظىانىحذة انرابؼت

   رًٓٛل

: عجمبهح عمٍ يعمبٚٛو عُتٕكٚمخ انزو ٛمت رزضمًٍ عمبكاد االعزًبعٛمخ يرٕٓو انُظى -أٔال

ٔقٕاٍَٛ يؾلكح نهَهٕك االعزًبعٙ، فٓٙ ًَبمط ٍهٕ ٛخ ٚزجعٓمب انُمبً  ٔأعواف ٔرتبنٛل

ٔركٌٕ ٍبثتخ فٙ انٕعٕك عهٛٓى. فٓى ٕٚنلٌ فٙ انًغزًع ٔٚغلَٔٓب يٓٛ ح نٓى فٛزعوفمٌٕ 

    عهٛٓب عٍ طوٚق انزُشئخ.

 : انطجٛعخ، انًتٕيبد، انزلافم، انزواثظ، انٕظبئفاالعزًبعٛخ انُظى يكَٕبد -صبَٛب

 ٔظبئف انُظى االعزًبعٛخ -صبنضب

 إَٔاه انُظى االعزًبعٛخ -هاثعب

 اننظاو االقتصادٌ -1

: عًهمممخ يمممٍ انٍٕمممبئم انًَمممزقليخ ٔانعمممبكاد ٔانزتبنٛمممل رعوٚمممف انُظمممبو االقزصمممبك٘ -أ

خ ثٓلف إشمجبه انؾبعمبد ٔاألفكبه انًزربعهخ يع ثعضٓب يٍ أعم اٍزغالل انًٕاهك انجٛئٛ

 نإلََبٌ.

 ٔظبئف انُظبو االقزصبك٘ -ة

 ٔظٛرخ اإلَزبعٛخ -

 ٔظٛرخ انزٕىٚع -

 ٔظٛرخ االٍزٓالك -

 ٔظٛرخ رلعٛى انزتَٛى انطجتٙ فٙ انًغزًع -

 ٔظٛرخ رلعٛى انزتَٛى انطجتٙ انعبنًٙ -

 انُظبو االقزصبك٘ فٙ انًغزًعبد انجلائٛخ -

 د انُبيٛخ ٔانعوثٛخانُظبو االقزصبك٘ فٙ انًغزًعب -

 انُظبو االقزصبك٘ انوأًٍبنٙ، انُظبو االشزوا ٙ، انُظبو انًقزهظ. -

ال هٚت أٌ األٍوح يٍ انًؤٍَمبد انضبثزمخ فمٙ انًغزًمع اإلََمبَٙ، ٌ: اننظاو األسر -3

ْٔٙ أٔل يؤٍَخ اعزًبعٛخ عوفزٓب انجشوٚخ،  ًب أَٓب رعل  أْى يؤٍَخ فمٙ انًغزًمع.. 

عزًبعٛخ انتبعلٚخ فٙ انًغزًع، ٔانزٙ رتٕو أٍبٍمب عهمٗ انعالقمخ ٔاألٍوح ْٙ انٕؽلح اال

 انئعٛخ نزهجٛخ ؽبعبد فطوٚخ ٔانتٛبو ثٕظبئف شقصٛخ ٔاعزًبعٛخ.

 يٍ فصبئصٓب:  

 ٔعٕك هاثطخ ىٔعٛخ ثٍٛ عضٍٕٚ عهٗ األقم يٍ عٍَُٛ يقزهرٍٛ. -
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 .(د قواثخ كيٕٚخ )  ٍبً نهعالقبد االعزًبعٛخالٔعٕك ص -

 شكبل اإلقبيخ انًشزو خ ٔانًَزًوح.ٔعٕك شكم يٍ أ -

   ٔعٕك يغًٕعخ ٔظبئف يؾلكح. -

 اننظاو انسُاسٍ -2

: رعزجمو عًهٛمخ يًبهٍمخ انَمهطخ ٔظٛرمخ اعزًبعٛمخ ال ثمل يمٍ رعوٚف انُظبو انَٛبٍمٙ -أ

ر كٚزٓب، ٔانتٛبو ثٓب ثلهعخ يُبٍجخ يٍ انكربٚخ ؽزٗ ٚتٕو انًغزًع، َٔٚزًو فمٙ انٕعمٕك. 

 نِ انٕظٛرخ ٚؤك٘ إنٗ رٓلٚل ٔعٕك انًغزًع.ٔأ٘ اضطواة فٙ ر كٚخ ْ

 يكَٕبد انُظبو انَٛبٍٙ -ة

 ٔظبئف انُظبو انَٛبٍٙ -ط

 ٔظٛرخ ثُبء انلٔنخ ٔرٕىٚع انَهطخ -

 ٔظٛرخ انزًبٍ  انلافهٙ فٙ انًغزًع -

 ٔظٛرخ رؾتٛق األيٍ انقبهعٙ نهلٔنخ -

 : رواد ػهى االجتًاعانىحذة انخايست

 رًٓٛل

 (1406-1332)عجل انوؽًٍ ثٍ فهلٌٔ -1

 (1857 -1789)أٔعَذ  َٕذ -2

 (1883-1818) بهل يبه ٌ  -3

 (1917-1858)إيٛم كٔه  بٚى -4

 (1920-1864)يب ٌ فٛجو -5

 : انؼًهُاث االجتًاػُتانىحذة انسادست

 رًٓٛل

 انزعبٌٔ -1

 انزجبكل -2

 انزُبفٌ -3

 انصواه  -4

 : انتغُر انثقافٍ واالجتًاػٍانىحذة انسابؼت

 رًٓٛل

: ْممٕ عًهٛممخ اعزًبعٛممخ ٚزؾتممق عممٍ طوٚتٓممب رغٛممو فممٙ و انزغٛممو االعزًممبعٙيرٓممٕ -1

انًغزًع ث  ًهّ، أ٘ فٙ َظًّ االعزًبعٛخ، أٔ رغٛمو فمٙ َظمبو اعزًمبعٙ يعمٍٛ  بنُظمبو 

االقزصبك٘ أٔ انَٛبٍٙ أٔ انعبئهٙ ٔمن  فمٙ ؽملٔك فزموح ىيُٛمخ يؾملكح، ٚؾملس انزغٛمو 

ٛخ ٔاقزصبكٚخ ٍٔٛبٍٛخ ٚزلفم ثعضمٓب االعزًبعٙ َزٛغخ رٛبهاد اعزًبعٛخ ٔعٕايم صتبف

 فٙ ثعض ٔٚؤصو ثعضٓب عهٗ ثعض.

 

 انزغٛو االعزًبعٙ يغبالد -2

 انلٔافع انلافهٛخ نهزغٛو -أ

 انزغٛو انواعع إنٗ فصبئل انجُبء االعزًبعٙ -

 انزغٛو انواعع إنٗ انزطٕه انضتبفٙ  -
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   انلٔافع انقبهعٛخ نهزغٛو -ة

اإلََممبَٙ انًكزَممجخ ٔانًزٕاهصممخ اعزًبعٛممب ٔيممٍ  : رزكممٌٕ يممٍ أًَممبط انُشممبطانضتبفممخ -3

 )انعُبصو انًبكٚخ( انًورجطخ ثٓب.األشٛبء 

انضتبفخ أيو غٛو يبك٘، فٓٙ أٍبنٛت ٍهٕك ٔؽٛبح، ْٔٙ يؾزمٕٖ)يعُٗ(، ؽٛمش  

ٔضع اإلََبٌ يًَٛبد يبكٚمخ نششمٛبء. ثؾٛمش أصمجؾذ ْمنِ انًَمًٛبد هيمٕىا صتبفٛمخ 

بكٚخ ًٔٚكٍ رؾلٚل انعُبصمو انضتبفٛمخ انزمٙ ٚشمٛع أطهتٓب انًغزًع عهٗ ره  انًًَٛبد انً

اٍمممزقليٓب عُمممل االعزًمممبعٍٛٛ ثبنعُبصمممو انزبنٛمممخ: انزكُٕنٕعٛمممب، االقزصمممبك، انزُظمممٛى 

  ٔانزتبنٛل. االعزًبعٙ، انلٍٚ ٔانًعزتلاد، انضتبفخ انوييٚخ، انعبكاد

ُْبك قضٛخ رتهٛلٚخ رٕاعّ انجبؽش عُل يعبنغزّ نًٕضٕه : انضتبفخ ٔانؾضبهح -4

 نضتبفخ، ْٔٙ قضٛخ انرو  ثٍٛ انضتبفخ ٔانؾضبهح، ُْبك هأٍٚٛ يزجبٍُٚٛ:ا

انوأ٘ األٔل: انن٘ ال ٚرو  ثمٍٛ انضتبفمخ ٔانؾضمبهح، ْٔمنا انموأ٘ ثملٔهِ ُٚتَمى إنمٗ  -أ

 صالس اهاء ْٙ:

انضتبفممخ يواكفممخ نهؾضممبهح، ؽٛممش ال ٕٚعممل أ٘ فممو  ثممٍٛ انًصممطهؾٍٛ فَٛممزقلو  ممم  -

 يًُٓب يكبٌ اٜفو.

ْممٙ صتبفممخ ٔنكممٍ ثلهعممخ عبنٛممخ يممٍ انزعتٛممل، ٔعهٛممّ فممئٌ انضتبفممخ رشممًم فممٙ انؾضممبهح  -

َطبقٓمممب ٍمممبئو انرُمممٌٕ ٔانعمممبكاد ٔانتمممٛى ٔانزتبنٛمممل، ثمممم ٔ مممم األشمممٛبء انزمممٙ ال رمممٕهس 

ثٕٛنٕعٛممب، أ٘  ممم يممب صممُعّ اإلََممبٌ فممٙ يغزًممع يممب، ٔثٓممنا رعممل  ممم يممٍ انؾضممبهح 

فممٙ منمم  شمم ٌ انجمملأح ٔانتجٛهممخ ٔانًلَٛممخ أٍممهٕثٍٛ أٔ ًَطممٍٛ يممٍ أًَممبط انضتبفممخ شمم َٓب 

ٔانتؤٚممخ، ٔثٓممنا ًٚكممٍ انتممٕل ثمم ٌ  ممم ؽضممبهح أٔ يلُٚممخ صتبفممخ، ٔنَٛممذ  ممم صتبفممخ 

 ؽضبهح أٔ يلُٚخ.

انضتبفممخ  غبَممت يممٍ عٕاَممت انؾضممبهح ، ْٔممٕ هأ٘ ٔإٌ  ممبٌ شممبما إال أَممّ يممٍ اٜهاء -

 انًطؤؽخ..

أصمؾبة ْمنا انموأ٘ انوأ٘ انضبَٙ: انن٘ ٚرو  ثٍٛ انضتبفخ ٔانؾضبهح، ؽٛمش ٚموٖ  -ة

أٌ انضتبفممخ رشممًم  ممم يممب ٚزعهممق ثبنغٕاَممت اناليبكٚممخ يممٍ انؾٛممبح االعزًبعٛممخ  بألفكممبه 

 ٔاألٍبطٛو ٔانًعزتلاد ٔانزصٕهاد ٔانرٍ ٔاألكة ٔانتٛى ٔاألفال  ٔانًعبٚٛو.

أيب انؾضبهح فزشًم انغٕاَت انًبكٚخ يٍ انؾٛمبح االعزًبعٛمخ فمٙ يغمبل اإلثملاه  

انصمُبئع ٔ مم انزطجٛتمبد انعًهٛمخ، ْٔمٙ رروقمخ فمٙ انؾتٛتمخ غٛمو اإلََبَٙ فٙ انعهمٕو ٔ

 بفٛممخ، إم أَُممب ال ََممزطٛع انزًٛٛممي ثممٍٛ ْممنٍٚ انغممبَجٍٛ، فكضٛمموا يممب ٚزمملافالٌ فممٙ ٔاقممع 

 انؾٛبح.   
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 و.2010نهكزبة، 

ايٛممم كٔه  ممبٚى: قٕاعممل انًممُٓظ فممٙ عهممى االعزًممبه، روعًممخ يؾًممٕك قبٍممى، يواععممخ  -

 و.2013اإلٍكُلهٚخ، يصو، انَٛل يؾًٕك ثلٔ٘، كاه انًعوفخ انغبيعٛخ،

يؾًممل عممبطف غٛممش: قممبيًٕ عهممى االعزًممبه، كاه انًعوفممخ انغبيعٛممخ، اإلٍممكُلهٚخ،  -

  و. 2006يصو، 

 .1972ًبعٙ َش رّ ٔرطٕهِ، انتبْوح، ىٚلاٌ عجل انجبقٙ: انزركٛو االعز -

 أؽًل ى ٙ ثلٔ٘: يعغى يصطهؾبد انعهٕو االعزًبعٛخ، يكزجخ نجُبٌ. -

ًعممخ ٔأٍممعل عًعممخ: كهاٍممبد فممٙ عهممى االعزًممبه اإلٍمماليٙ، كاه انعصممًبء، عأؽًممل  -

 و.2009كيشق، 

عهٙ عجل انوىا  عهجٙ: َظوٚخ عهى االعزًمبه، كاه انًعوفمخ انغبيعٛمخ، اإلٍمكُلهٚخ،  -

1994. 

يعممٍ فهٛمممم عًمممو: َظوٚمممبد يعبصممموح فمممٙ عهمممى االعزًمممبه، كاه انشمممؤ ، عًمممبٌ،  -
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