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  Base           )             التحتي البناء(القاعدة 
Basis, f 

مفه������وم يعن������ي نم������ط اإلنت������اج والتنظ������يم  
 ك����ارل وي����رى.  االقتص����ادي والتقن����ي للمجتم����ع

المؤسس���ات  -ن البن���اء الف���وقي للمجتم���ع أم���اركس 
فف���ي ح���ين أن . تبن���ى عل���ى ه���ذه القاع���دةوالثقاف���ة 

كل تتش��� مؤسس���ات المجتم���ع االجتماعي���ة والثقافي���ة
نفس الوق�ت تكرس�ها وتعي�د في  بتلك القاعدة، فهي 

إنتاجه���ا وربم���ا ف���ي ظ���روف معين���ة تس���اهم ف���ي 
 . تحوالتها

 
                        Behaviour              السلوك

Verhalten, n         

يعني التغير، الحرك�ة أو االس�تجابة م�ن قب�ل  
 كينونة أو نسق ما نح�و م�ا يح�يط بهم�ا م�ن بيئ�ة أو

 .مواقف
 

                                     Behaviorismالسلوكية

Behaviorismus, m 

إح��دى م��دارس  عل��م ال��نفس األمريك��ي ته��تم  
بدراس��ة ال��ُتعلم واإلدراك عن��د اإلنس��ان والحي��وان، 

 تعتم�د.  وتقلل من أهمي�ة العملي�ات العقلي�ة والذاتي�ة
لك���ل م���ن " س���لوك"مص���طلح  المدرس���ة الس���لوكية

م، العملي���ات العقلي���ة الداخلي���ة مث���ل التفكي���ر، الك���ال
 . وكذلك األفعال المالحظة

                                    Belief         االعتقاد

Überzeugung, f                   
الدرج���ة الت���ي ي���ؤمن به���ا الش���خص ب���القيم  

 . واألخالقيات السائدة وشرعية القانون

 
  Berlin Wall                            حائط برلين

Berliner  Mauer , f                             
  

حاجز من السلك الشائك ف�ي البداي�ة، ث�م م�ن  
ُبن���ى ف���ي  .ح واأللغ���ام، بع���د ذل���كاألس���منت المس���لّ 

الش���رقي والغرب���ي م���ن  الج���زأينب���ين  ۱۹٦۱ع���ام
ك��ان اله��دف م��ن بن��اء ح��ائط ب��رلين .  مدين��ة ب��رلين

لش����رق إل����ى الغ����رب وتقلي����ل م����ن ا الهج����رة من����ع
وم�ع الث�ورة .  االتصال الثقافي بين شطري المدين�ة

ع���ام ض���د االش���تراكية ف���ي ألماني���ا الش���رقية ف���ي 
م أُجب�������رت حكوم��������ة ألماني�������ا الش��������رقية ۱۹۸۹

على إعالن حري�ة ح�ق الهج�رة لك�ل " الديمقراطية"
م ف���تح ۱۹۸۹وف��ي ديس���مبر م��ن ع��ام  .الم��واطنين

 . لغربالحائط أمام الحركة بين الشرق وا
ويرم����ز ح����ائط ب����رلين إل����ى الفص����ل ب����ين  

المعس���كر االش���تراكي س���ابقاً ودول غ���رب أوروب���ا 
طيل����ة فت����رة م����ا ُيع����رف ب����الحرب الب����اردة ب����ين 

 . المعسكرين
وبعد إعادة توحيد جهورية ألماني�ا االتحادي�ة  

ظ���ل الح���ائط رم���زاً للتب���اين ب���ين  مجتم���ع الش���رق 
ومجتم��ع الغ��رب حت��ى ش��اع ف��ي وس��ائل اإلع��الم 

 ".حائط في الرأس"مانية تعبير األل
 

        Bias                                    التحُيز

Verzerrung, f 
خط��أ ف��ي الحك��م عل��ى األم��ور نتيج��ة لت��أثير  

 . بعض العوامل الذاتية والتجارب السابقة
بلغ���ة اإلحص���اء يعن���ي المص���طلح تق���ديرات  
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غي���ر ص���حيحة ت���ؤدي إل���ى تش���ويه عملي���ة جم���ع 
والتحّي��ز يمك��ن أن يح��دث ف��ي .  تفس��يرهاالبيان��ات و

جمي��ع مراح��ل البح��ث االجتم��اعي، فهن��اك العين���ة 
 .المتحيزة التي ال تمثل المجتم�ع موض�وع الدراس�ة

ويك��ون التحًي��ز ف��ي األس��ئلة عن��دما تتطل��ب اإلجاب��ة 
معلوم��ات كافي��ة لتص��نيف المبح��وث عن��دما  ه��انع

تجاوب بطريقة مكتملة لكنها ق�د تق�ود إل�ى تص�نيف 
.  للمبح��وث بس��بب طريق��ة وض��ع الس��ؤال  خ��اطئ

إج�راءات  إتب�اعويكون التحُيز في االستجابة بسبب 
بح��ث ت��دفع ب��المبحوثين إل��ى اإلدالء ببيان��ات غي��ر 

 . صادقة
يعتب���ر التحُي���ز أح���د موان���ع الحص���ول عل���ى  

 . المعارف األصلية الحقيقية
 
 

 نسب ثنائي
Bilineal Descent 

 

 Bilineare Abstammung, f  
ي���ه رواب���ط ال���دم فالنس���ب تك���ون  ن���وع م���ن 

وحقوق المي�راث م�ن خ�الل األس�الف م�ن الرج�ال 
 . والنساء على قدر متساٍو من األهمية

 
 Biosphere                             المحيط الحيوي

 Biosphäre, f                                               
مساحات األرض والهواء والماء التي يمكن  
وح��دة التحلي�ل والدراس�ة ف��ي . ن توج�د فيه�ا الحي�اةأ

 . يكولوجيإلالمحيط الحيوي هي النسق ا
 

                              Birth Rate  معدل المواليد

Geburtenrate, f                                 
ف�ي س�نة  م�ا يحسب عدد المواليد في مجتم�ع 

في منتصف  محددة ويقسم على عدد السكان الفعلي
ليعط�ي مع�دل ) ۱۰۰۰(ث�م يض�رب ف�ي  تلك الس�نة

ال��رقم الن��اتج .  م��ن الس��كان) ۱۰۰۰(الموالي��د لك��ل 
م����ن مالحظ����ة .  يع����رف بمع����دل الموالي����د الخ����ام

التنب����ؤ بمع����دالت الس����كان يس����تخدم  و التغي����رات
ن معدالت الخص�وبة والت�ي ت�ربط ع�دد والديمغرافي

 ابنج��ف�ي س��ن اإل الموالي�د بع��دد النس�اء الالت��ي ه��نّ 
 .سنة وليس بالعدد الفعلي للسكان) ٤۹-۱٥(
  
 

  Bourgeois Class             الطبقة البرجوازية

Bourgeoisie. f                    
المص����طلح مش����تق م����ن الكلم����ة الفرنس����ية  
ف��ي زم��ن .  والت��ي تعن��ي م��واطن المدين��ة" ب��ورج"

اإلقط��اع أص��بحت الم��دن مك��ان س��كن وعم��ل طبق��ة 
، المهني���ين والح���رفيين وال���ذين نامي���ة م���ن التج���ار

اكتس���بوا مكان���ة اجتماعي���ة وس���طاً ب���ين الفالح���ين 
بدأت ه�ذه .  وُمالك األراضي أو طبقة االرستقراط

الطبق��ة الوس��طي الجدي��دة تش��عر بظل��م تقالي��د وقي��ود 
اإلقط�����اع والحك�����م االرس�����تقراطى وب�����دأت ف�����ي 
. االس��تحواذ عل��ى الس��لطة وتغيي��ر الق��يم االجتماعي��ة

بق�ة ب�الثورة الس�لمية ف�ي بريطاني�ا ارتبطت ه�ذه الط
ك��ان . م۱۷۸۹م والث��ورة الفرنس��ية ف��ي ۱٦۸۸ف��ي 

له�ذه الطبق�ة الجدي�دة نم�ط حي�اة ُممي�ز ُع�رف الحق�اً 
مص������طلح الطبق������ة البرجوازي������ة  .بالبرجوازي������ة

م���اركس لوص���ف  ك���ارل والبرجوازي���ة اس���تخدمه
الطبق��ة الرأس��مالية ف��ي المجتمع��ات الحديث��ة والت��ي 

 . الحاكمة والمسيطرة أيضاً يرى أنها هي الطبقة 
 

                 Bracketing     التصنيف بين قوسين

einklammern, v 

حرفي����اً يعن����ي المص����طلح الوض����ع ب����ين  
وهو مأخوذ من الفيلس�وف إدمون�د هس�رل .  قوسين

ف����ي التحلي����ل  ، ويص����ف طريق����ةً )۱۸٥۹-۱۹۳۸(
س�����تخدم بواس�����طة عل�����م االجتم�����اع الظ�����اهراتي تُ 

وترك��ز الطريق��ة عل��ى كش��ف  .ثنوميثودول��وجيإلوا
مات المعتقدات، األفكار والقيم التي تعتبر من المس�لّ 

تعلي��ق االعتق��اد ف��ي طبيعي��ة . ف��ي الع��الم االجتم��اعي
وض���ع االفتراض���ات (االجتم���اعي  موعادي���ة الع���ال

كشف التفكير الض�مني ي)  العادية اآللية بين قوسين
والقيم التي يحملها الناس لفهم العالم والمشاركة في 

 . الفعل االجتماعي
تمد طريقة التص�نيف ب�ين قوس�ين الباح�ث  
البيان��ات الض��رورية للبح��ث ف��ي الط��رق المعت��ادة ب
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الت���ي يس���تخدمها أف���راد المجتم���ع الس���تيعاب الع���الم 
 .االجتماعي وإضفاء الواقعية والتماسك عليه

 
 

 Bride Price                       المه��ر

 Brautpreis, m                       
الهدايا التي تقدم بواسطة العريس وأقارب�ه 
إل��ى وال��د الع��روس وأقارب��ه، ول��ه تبع��ات قانوني��ة 

ول���يس .  واجتماعي���ة تختل���ف م���ن مجتم���ع آلخ���ر
 . بالضرورة أن يكون المهر مادياً 

 
                                                    البيروقراطية

Breaucracy  

Bürokratie, f                                

أو " حك�م المكت�ب"حرفياً يعني المص�طلح  
وف��ي العل��وم االجتماعي��ة يعن��ي ".  حك��م الم��وظفين"

تنظيم رسمي ل�ه أه�داف مح�ددة، أدوار متخصص�ة 
ص�يرورات نظامي�ة م��ن  و مرتب�ة بطريق�ة تسلس��لية

ُوج���دت البيروقراطي���ة ف���ي .  التوجيه���ات واإلدارة
كنه��ا أص��بحت أكث��ر األزمن��ة الس��ابقة م��ن الت��اريخ ل

ش��هرًة ف��ي المجتمع��ات الحديث��ة وأجهزته��ا اإلداري��ة 
أعط���ى ع���الم .  والسياس���ية واالقتص���ادية الض���خمة

االجتم���اع األلم���اني م���اكس فيب���ر اهتمام���اً خاص���اً 
للبيروقراطي��ة واعتب��ر أن ه��ذا الن��وع م��ن التنظ��يم 
االجتم��اعي أص��بح مس��يطراً ف��ي المجتم��ع الح��ديث 

د ال��ذي عن��ى ب��ه تنظ��يم نتيج��ة اللتزام��ه بق��يم الترش��ي
النشاط االجتماعي بصورة تحقق األه�داف بأقص�ى 

 . درجات الفعالية والكفاءة


	Basis, f
	Behaviorismus, m
	Geburtenrate, f
	Bourgeoisie. f
	Bürokratie, f



