
 
 
 

        
  
   

 
 
 
 

      
      

 
 

      

١ 

A 
 
 

 
 Aborigine                     السكان األصليون

Ureinwohner, m  
ه��م الس��كان األص��ليون لألق��اليم  الجغرافي��ة 

فف�ي .  التي تعرضت للغزو بواسطة شعوب أخ�رى
أمريك��ا الش��مالية والجنوبي��ة م��ثالً، ينح��در الس��كان 
األص���ليون م���ن ش���عوب الهن���ود واالني���وت ال���ذين 

ول األوربي��ين ش��كلوا س��كان تل��ك األق��اليم قب��ل وص��
 . إليها

 
 Abstraction                               التجريد

Abstraktion, f 
عملي�����ة عقلي�����ة تعن�����ي انت�����زاع الص�����فة 
المش���تركة أو المعن���ى م���ن أمثل���ة ع���دة ث���م تك���وين 

 . صورة ذهنية عنها
 

    Acculturation                           التثاقف  

Akkulturation, f 

تح��ول الثق��افي الت��ي تح��دث نتيج��ة عملي��ة ال 
عل�ى مس�توى الع�الم  .لالتص�ال ب�ين ثقاف�ات مختلف�ة

يح�����دث التث�����اقف عن�����دما تتع�����رض المجتمع�����ات 
االتج��اه الع���المي نح���و . لالتص��ال الثق���افي الع���المي

التنظ��يم االقتص��ادي الح��ديث واقتص��اديات الس��وق 
.  المتط���ورة ك���ان مص���حوباً بعملي���ة تح���ول ثق���افي

في التنظ�يم االقتص�ادي حي�ث التغير األساسي تمثل 
إن األغلبي��ة العظم��ى م��ن األف��راد يحص��لون عل��ى 
م���داخيلهم م���ن التوظ���ف أو المش���اريع االقتص���ادية 
الخاصة وليس من الروابط االقتصادية م�ع األس�رة 

يتمي��ز الع��الم المعاص��ر بق��در .  أو المجتم��ع المحل��ي
كبي��ر م��ن س��هولة االتص��ال والتفاع��ل ب��ين الثقاف��ات 

االجتم���اع االنتب���اه عل���ى األث���ر  لك���ن يرك���ز علم���اء
العالمي للعالم الرأس�مالي الغرب�ي عل�ى المجتمع�ات 

ف���ي ح��ين أن ك���ل مجتم��ع ش���هد عملي���ة .  األخ��رى
متف���ردة م���ن التح���ول الثق���افي واالقتص���ادي توج���د 
بع���ض التوجه���ات المش���تركة الت���ي تب���دو مرتبط���ة 
بتطور اقتصاديات السوق المعقدة مثل نظ�ام العم�ل 

                         .بأجر والحضرية
يحدث التث�اقف عل�ى مس�توى األف�راد عن�دما  

تتشكل أدواره�م وتنش�ئتهم االجتماعي�ة بواس�طة ق�يم 
التعل��يم .  ومع��ايير غريب��ة بالنس��بة لثق��افتهم األص��لية

والتج��ارب المهني��ة هم��ا األدوات األساس��ية لعملي��ة 
 . تثاقف األفراد

بع���ض علم���اء االجتم���اع يس���تخدم مص���طلح  
ني ب�ه عملي�ة تعل�م وامتص�اص ثقاف�ة م�ا، تثاقف ليع

وب���ذلك يجعل���ون التث���اقف مفهوم���اً مرادف���اً لمفه���وم 
 . التنشئة

 
     Acephalous Society      مجتمع بال زعيم

Akephalische Gesellschaft, f                    

   

حرفي�اً تعن��ي مجتم�ع ب��ال رأس، وذل�ك يعن��ي  
.  لس�لطةمجتمع ال يوجد به نظام رس�مي ومؤس�س ل

الق����رارات في����ه تتخ����ذ بص����ورة جماعي����ة تش����مل 
 . االجتماعات غير الرسمية

 
    Action Research           البحث اإلصالحي

Aktionsforschung, f       

أول من أوجد مصطلح البحث اإلصالحي  
ه����و الع����الم النفس����ي االجتم����اعي ك����ورت ل����وين 



٢ 

ف�����ي األربعيني�����ات م�����ن الق�����رن ) ۱۸۹۰-۱۹٤۷(
بين  يزاوجصف نوعاً محدداً من البحث الماضي لي

الم��نهج التجريب��ي ف��ي العل��وم االجتماعي��ة و ب��رامج 
اإلص��������الح االجتم��������اعي لمواجه��������ة المش��������اكل 

 . االجتماعية
لمواق��ف ا فالبح��ث اإلص��الحي يه��تم بتغيي��ر 

االجتماعي���ة ومحاول���ة توجيهه���ا إص���الحياً وتق���ديم 
 .المساعدة إلى من هم في حاجة إليها

 
Action Theory              جتماعينظرية الفعل اال

 Handulungstheorie, f                     

       
منظ���ور سوس���يولوجي يرك���ز عل���ى دراس���ة  

يتش�كل  شيئاً ويعتبر الفعل االجتماعي  ،الفرد كفاعل
قصدياً بواسطة األف�راد ف�ي إط�ار أض�فوا علي�ه ه�م 

ترج�ع ج�ذور ه�ذا المنظ�ور إل�ى عل�م .  معنًى معيناً 
التفس���يري ) ۱۹۲۰-۱۸٤٦(اع م���اكس فيب���ر اجتم���

ال��ذي ي��رى أن��ه م��ن الض��روري معرف��ة األه��داف 
الذاتية وقصد الفاعل قبل أن يتمكن الباحث من فه�م 

علم��اء االجتم��اعي ال��ذين . معن��ى الفع��ل االجتم��اعي
يركزون عل�ى دراس�ة الفع�ل يعتب�رون الف�رد ف�اعالً 
. مستقالً بذاته غير مقيد بالبن�اء االجتم�اعي والثقاف�ة

كفاع���ل، ف���إن الف���رد ينظ���ر إلي���ه كمم���ارس للق���وة، 
االختي���ار، إعط���اء المعن���ى للمواض���يع واألح���داث 

ف��ي ح��ين أن م��اكس فيب��ر  .ويق��وم بأفع��ال مقص��ودة
يصر على دور سلطة المجتم�ع واإلط�ار الت�اريخي 

بع���ض علم���اء  ف���إنف���ي تش���كيل الفع���ل اإلنس���اني، 
االجتماع الذين أخذوا بنظرية الفعل اتهم�وا بإهم�ال 

 . ثير البناء االجتماعي والثقافة على سلوك الناستأ
 

                                         Adaptationالتكيف

Adaptation, f 

-يمك����ن تعري����ف التكي����ف بأن����ه العملي����ة  
الت���ي يعم���ل فيه���ا التغي���ر ف���ي  - وظروفه��ا الناتج���ة

جماع�ًة أو  الكائن الحي، نس�ق التنظ�يم االجتم�اعي،
س��اعدة ذل��ك الك��ائن الح��ي، نس��ق ثقاف��ًة م��ا عل��ى م

تل��ك الثقاف��ة عل��ى  أو جماع��ةالتنظ��يم االجتم��اعي، ال
 .وتحقيق األهداف ،البقاء، العمل

  Adoption                التبني 

 Adoption, f                                      

وسيلة اجتماعية، قانوني�ة لرعاي�ة األطف�ال 
أو الذين ل�يس له�م  يةالبايولوجالذين فقدوا عائالتهم 

ال ت��تمكن ع��ائالتهم م��ن رع��ايتهم  نع��ائالت أو ال��ذي
نتيج��ة لظ��روف وأس��باب معين��ة بواس��طة ع��ائالت 

 . أخرى
 

 Affirmative Action            التدخل اإليجابي

Affirmative Aktion, f    

مجموعة سياسات تتخذها الحكومات أو     
 أي هيئات أخرى لتعزيز وتحسين المشاركة

االجتماعية والمهنية لمجموعات من الناس يتم 
العرق أو أي اختيارها على أساس النوع، 

القصد من هذه  .خصائص أخرى مشتركة
السياسات هو الحد من المعوقات المالحظة وسط 

 .   تلك المجموعات
 

 Ageism                                     العمرية

Altersdiskriminierung, f   
راض أن عمر اإلنسان يجب أن االفت

 . يحدد مكانته االجتماعية ودوره في المجتمع
 

  Aggression                               العدوان

Aggression, f   
س�����لوك ع�����دائي  يوج�����ه نح�����و اآلخ�����رين،  

مواض����يع أخ����رى أو نح����و ال����ذات بقص����د األذى، 
اإلقص����اء أو إس����اءة الس����معة س����واء أك����ان ذل����ك 

المباش���رة، الكلم���ات أو بوس���ائل  ةالمادي��� بالوس���ائل
 . نفسية غير مباشرة

 
       Agrarian                             زراعي

Landwirtschaftlisch, adj    
يمكن استخدام مصطلح زراعي لوصف       

السياسات،  كل البني االقتصادية واالجتماعية،
البرامج، المشاكل والقوانين التي لها عالقة بتوزيع 
وامتالك المزارع أو األراضي الزراعية أو 
بالمكانة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ألولئك 



٣ 

ن الذين يعيشون على األراضي الزراعية أو الذي
 .يعتمدون في معاشهم على الزراعة

 
   Agricultural Revolution الثورة الزراعية

Agrarrevolution, f                          
التط�����ور الم�����رتبط بزراع�����ة المحاص������يل   

وتربي��ة الحي��وان كم��وارد للغ��ذاء وس��ط المجتمع��ات 
ذل��ك  نيعتق��د أ. البش��رية ب��دالً ع��ن الجم��ع وااللتق��اط

ب��ين المجموع��ات البش��رية أثن��اء ح��دث ألول م��رة 
قب�ل الم�يالد  )۸٫۰۰۰-۱۰٫۰۰۰(العصر النيوليثي 

  .تقريباً 
 

                               Alienation     االستالب

Entfremdung, f                       
انفص��ال األف��راد ع��ن الس��يطرة عل��ى حي��اتهم  

االجتماعي��ة وتوجيهه��ا، اس��تخدم المص��طلح بش��كل 
ف���ي الفلس���فة األلماني���ة ف���ي الق���رنين الث���امن  واس���ع

والتاسع عشر لكنه أص�بح مهم�اً ف�ي عل�م االجتم�اع 
).  ۱۸۸۳-۱۸۱۸(من خ�الل أفك�ار ك�ارل م�اركس 

ي���رى م���اركس أن اس���تالب اإلنس���ان تس���بب في���ه 
وص�ل  .انفصال مبنى اجتماعياً بين البش�ر وعمله�م

ذل����ك االنفص����ال أعل����ى مس����توياته ف����ي المجتم����ع 
تعتمد األغلبية العظم�ى م�ن الن�اس الرأسمالي حيث 

ف�ي .  في حياتها على العم�ل تح�ت إش�راف آخ�رين
أم���اكن العم���ل ف���ي المجتم���ع الرأس���مالي ينفص���ل 
األفراد  من ملكية عملهم والسيطرة عليه وتوجيه�ه 
كم���ا أنه���م ال يس���تطيعون تحقي���ق التعبي���ر ال���ذاتي 

ن الطبيع��ة التنافس��ية إض��افة إل��ى ذل��ك، ف��إ.  الخ��الّق
مل تستلب العمال وتفصلهم م�ن بعض�هم ألماكن الع

 . البعض
 

  Alterity                                     االستبدال

Alteration, f 

��"م��ن الكلم��ة   والت��ي تعن��ى فيم��ا تعن��ى " رغيَّ
وه��و مص��طلح أساس��ي م��ن .  جع��ل الش��يء مختلف��اً 

مناقش��ات م��ا بع��د الحداث��ة لموض��وع الهوي��ة والت��ي 
وه�ذا " اآلخ�ر"الرجوع إلى تأخذ الذات فيها معنى ب

اآلخ��ر يتص��ور أو يتخي��ل ف��ي إط��ار االختالف��ات، 

.  وب����ذلك يك����ون االس����تبدال حال����ة م����ن االخ����تالف
المص��طلح مفي��د ف��ي التفكي��ر ح��ول ذل��ك الع��دد م��ن 

ض��عوا عل��ى م��ر الت��اريخ ف��ي دور والن��اس ال��ذين  
 . الوضيع  في مقابل أولئك الذين احتقروهم

ئ�����ك إس�����قاط الخ�����واص الس�����لبية عل�����ى أول 
اآلخ��رين والتب��اين المتص��ور معه��م يق��وي إحس��اس 

 . الفرد بالمعافاة ويؤكد إحساسه بهويته
 

 
                                    Alturism         اإليثار

Altruismus, m 
س��لوك اجتم��اعي وتوج��ه قيم��ي يعط��ي في��ه  

الفرد االعتبار األساسي إلى مصالح ورفاهية أفراد 
م���ا أو المجتم���ع المحل���ي  آخ���رين أعض���اء جماع���ة

اس��تخدم المص��طلح بواس��طة امي��ل دور ك��ايم  .كك��ل
لوصف ذل�ك الن�وع م�ن االنتح�ار ) ۱۸٥۸-۱۹۱۷(

.  الذي يرتكب من أجل مصلحة آخ�رين أو المجتم�ع
وه���ذا يش���مل التض���حية بال���ذات م���ن أج���ل أه���داف 

 .عسكرية في أوقات الحرب
 

 تقسيم العمل الالمعياري  
Anomic Division of Labour 

Anomische Arbeitsteilung, f 

يقوم هذا النوع من تقسيم العمل في أماكن         
العمل على السلطة والمكانة االجتماعية 

ألفراد أو واالقتصادية وليس على تمايز مقدرات ا
مجهوداتهم، وفي هذه الحالة حسب دور كايم، فإن 
التقسيم ال يؤدي إلى  التوافق المعياري وربما 

) الالمعيارية(يصبح مصدراً النعدام المعايير 
 . وانهيار التضامن االجتماعي

 
                                    Anomie  الالمعيارية

Anomie, f                                    
ر بواسطة إميل دور كايم ليصف   مفهوم ُطوِّ

ينعدم لدى .  به غياب القيم  والمعايير االجتماعية
اإلفراد اإلحساس بالتنظيم االجتماعي وينقصهم 

 . وجيه في االختيارات التي يقومون بهاتال
فربم��ا تص��اب الق��يم التقليدي��ة بالتآك��ل نتيج��ة  



٤ 

معياري�ة مفي�د جزئي�اً مفه�وم الال.  لالحتكاك الثق�افي
في فهم تجارب الشعوب المس�تعمرة، فف�ي ح�ين أن 
ق��يمهم التقليدي��ة تتم��زق ف��إنهم ال يتح��دون م��ع الق��يم 

 . الثقافية الجديدة المفروضة عليهم
 

          Anthropology             االنثروبولوجيا

Anthropologie, f 

علم دراسة اإلنسان فيزيقي�اً واجتماعي�اً، وق�د  
نثروبولوجي�ا إل�ى ف�روع عدي�دة لمواكب�ة رع�ت االتف

التط����ورات الت����ي ح����دثت ف����ي دراس����ة اإلنس����ان 
من أهم هذه الف�روع االنثروبولوجي�ا .  والمجتمعات

 . نثروبولوجيا االجتماعيةالزيقية وايالف
 

 زيقية         ياالنثروبولوجيا الف
Anthropology, Physical   

Physikalische Anthropologie, f 

ع م���ن ف���روع االنثروبولوجي���ا يعن���ي ف���ر
بالدراس��ة  ف��ي أص��ل وتط��ور اإلنس��ان ع��ن طري��ق 

 .تحليل بقايا الهياكل العظمية المتحجرة
 

 االنثروبولوجيا االجتماعية
  Anthropology,Social                                

 ٍ◌◌ٍ◌ٍ◌ٍSoziale Anthropologie, f  
ف��رع م��ن االنثروبولوجي��ا ش��بيه مفهومي��اً 

ري�������ا بعل�������م االجتم�������اع، ويع�������رف أحيان�������اً ونظ
نش���أت االنثروبولوجي���ا .  باالنثروبولوجي���ا الثقافي���ة

لدراسة ثقاف�ات الش�عوب غي�ر الغربي�ة، لك�ن نتيج�ة 
للعدي���د م���ن التط���ورات االجتماعي���ة ح���دث تق���ارب 
كبي��ر ب��ين االنثروبولوجي��ا وعل��م االجتم��اع، حي��ث 

ين المجتمع���ات يي���درس العدي���د م���ن االنثروبول���وج
كما أن الدراسة السوسيولوجية للمجتمع�ات الغربية 

اإلنسانية خارج أوروبا صارت أمراً واقعاً منذ أم�د 
 .بعيد

 
     Apartheid                    الفصل العنصرى

Apartheid, f                         
سياس���ة الفص���ل العنص���ري الت���ي كان���ت 

م ۱۹٤۸ممارسة في جنوب أفريقي�ا ف�ي الفت�رة م�ن 

النم��و "خت تل��ك السياس��ة  مب��دأ رّس��.  م۱۹۹۱إل��ى 
ألفارق���ة  الس���ود ف���ي احي���ث ت���م ع���زل " المنفص���ل

مستوطنات وتعرضوا للعدي�د م�ن القي�ود ف�ي مج�ال 
الفص���ل ُمورس���ت سياس���ة .  اإلس���كان والتوظي���ف

من خالل العديد م�ن الق�وانين الت�ي تمن�ع  العنصري
االندماج العنصري من خالل الت�زاوج ب�ين الب�يض 

وف��ي أواخ��ر الثمانيني��ات م��ن الق��رن   .والس��ود م��ثالً 
الماضي بدأت حكومة األقلية البيضاء نتيجة للعدي�د 
من الض�غوط الدولي�ة والص�راعات الداخلي�ة عملي�ة 

وس��محت بح��ق  الفص��ل العنص��ريتفكي��ك سياس��ة 
ونتيج���ة لتواص���ل كف���اح .  االنتخ���اب لك���ل الس���كان

حزب المؤتمر الوطني األفريقي تول�ت الس�لطة ف�ي 
غلبي��ة الس��وداء برئاس��ة ال��زعيم حكوم��ة األ ۱۹۹٤

 . لسون مانديالياألفريقي التاريخي ن
 
        Archaeology                      علم اآلثار

Archäologie, f   
دراس���ة الثقاف���ات الماض���ية م���ن خ���الل اكتش���اف 

ف����ات م����ن المص����نوعات اإلنس����انية المخلّ  لوتحلي����
 .  ومخلفات ما استخدمه البشر من أشياء

ث�������ار أح�������د أه�������م مج�������االت وعل�������م اآل 
االنثروبولوجي���ا بم���ا أن���ه يعتب���ر الطريق���ة الوحي���دة 

دراس�ة اآلث�ار .  لدراسة الثقافات المفقودة والمنس�ية
يمك���ن أن ت���زيح الغط���اء ع���ن مخ���زون غن���ي م���ن 

تق���دات، البن���اء االجتم���اعي، عالمعلوم���ات ح���ول الم
التنظ���يم االقتص���ادي واآلث���ار البيئي���ة للمجتمع���ات 

علم���اء اآلث���ار ف���ي العص���ر  زولق���د ع���زّ .  الس���ابقة
ع�دد م��ن  بإتب��اعالح�ديث مص�داقية نت��ائج دراس�اتهم 

التقني���ات العلمي���ة الحديث���ة مث���ل أس���لوب الكرب���ون 
 المش�ع لتحدي�د ت��اريخ اآلث�ار واس�تخدام تحالي��ل ال�ـ

DNA. 
 

         Assimilation        الذوبان / االمتصاص

Assimilation, f              

ا تفق��د جماع��ة ِعرقي��ة عن��دمي��تم االمتص��اص  
تميزه����ا وتفرده����ا وي����تم امتصاص����ها ف����ي ثقاف����ة 

ي�����رى بع�����ض علم�����اء االجتم�����اع أن .  األغلبي�����ة
االمتصاص أو الذوبان يمكن أن يخلق ثقاف�ة جدي�دة 



٥ 

ِعرقي�ة مختلف�ة جماع�ات  من خ�الل ص�هر ثقاف�ات 
ه�و ال�ذي " تكام�ل"في مزيج جديد، لكن المص�طلح 

لوص��ف  يس��تخدم ع��ادة م��ن قب��ل علم��اء االجتم��اع
 . عملية دمج الثقافات المتباينة

 
               Association                    االرتباط

Assoziation, f                           
في أكث�ر اس�تخداماته عمومي�ًة يعن�ي العملي�ة  

الت��ي ع��ن طريقه��ا ي��رتبط الن��اس ببعض��هم ال��بعض، 
.   كم��ا يعن��ي الجماع��ات الناتج��ة م��ن ذل��ك االرتب��اط

عملي���ة تنظ���يم جماع���ة  المص���طلح يص���ف .أحيان���اً 
 . مصالح ما مجموعةلمتابعة مصلحة أو 

 
 Atavism                           االرتداد الوراثي

Atavismus, m 

ن��زوع نح��و إع��ادة إنت��اج أن��واع س��لفية م��ن  
النب��ات والحي��وان تش��ابه األج��داد أو أج��داد األج��داد 

ص��طلح بواس��طة اس��تخدم الم.  أكث��ر م��ن الوال��دين
) ۱۹۰۹-۱۸۳٥(العالم اإليطالي سيزر ل�ومبروزو 

.  من المجرمين سماه المجرم بالوراث�ة نمطلوصف 
المجرم االرتدادي الوراثي يمثل مرحل�ة س�ابقة م�ن 

يش���به األس���الف  ول���يس (تط���ور الج���نس البش���ري 
 ). الوالدين المباشرين

وقد وصفه لومبروزو بعدد م�ن الخص�ائص  
مثل طول أصابع اليد وتركي�ب الجسمانية المشوهة 

االنحط����اط الن���اتج م���ن تش����وه .  عظ���ام الجمجم���ة
أعض��اء الجس��م مص��حوب بانحط��اط آخ��ر أخالق��ي 

 . منحرفاً أو إجرامياً  اً ن سلوكغالباً ما يكوِّ 
 Attachment                                           مودة

f  وZuneigung 

درج����ة ارتب����اط الف����رد عاطفي����اً بأش����خاص  
 . رينآخ

 Audience                                 الجمهور

 Publikum, n   
مجموع����ة م����ن األف����راد يت����ابعون وس����يلة  

إعالمية عام�ة يتلق�ون معلوم�ات م�ن مص�در واح�د 
ب��دون مش��اركة م��نهم وب��دون اتص��ال م��ع بعض��هم 

 . البعض

يس��تخدم المص��طلح ف��ي عل��م االجتم��اع للف��ت  
ن به��ا المؤسس��ات االنتب��اه إل��ى الطريق��ة الت��ي تك��وّ 

اإلعالمية جمهور القراء المس�تمعين أو المش�اهدين 
به����دف بي����ع إمكاني����ة الوص����ول ل����ذلك الجمه����ور 

 . لشركات اإلعالن
وب��ذلك يك��ون تش��كيل الجمه��ور والمحافظ��ة  

ه�و اله�دف األساس�ي ) وليس بث المعلوم�ات(عليه 
وفيم��ا يل��ي تفص��يل ل��بعض .  للمؤسس��ات اإلعالمي��ة

 :أنواع الجمهور
الم��واد المطبوع��ة كت��ب،  -مه��ور الق��راءة ج )۱(

 . صحف، مجالت
الرادي����و، األش����رطة،  -جمه���ور االس����تماع  )۲(

 . األقراص المدمجة
) تمثي����ل(جمه����ور االس����تماع والمش����اهدة  ) ۳(

 . المسرح، األوبرا
 المتاحف، المعارض -جمهور المشاهدة  )٤(
وسائ����ـط  -جمه����ور االس����تماع والمش����اهدة  )٥(

 . الخ... ينما، فيديو تلفزيون، س -إعالم 
 -جمه������ور الوس������ائل اإلعالمي������ة الحديث������ة )٦(

 . اإلنترنت
 
 

        Authority                               السلطة

Autorität, f  
ه��ي الق��وة الطبيعي��ة أو الح��ق الش��رعي ف��ي  

التصرف بإصدار األوامر من قبل ف�رد أو مؤسس�ة 
ر ف���ي مجتم���ع مع���ين يخض���ع أف���راده لتل���ك األوام���

وتطاع الس�لطة ألن الف�رد  .والتوجيهات ويطيعونها
أو المؤسس��ة الت��ي تص��در التوجيه��ات ُيعتق��د أن له��ا 

د ع�الم االجتم�اع وق�د ح�دّ .  الشرعية في القيام بذلك
األلم���اني م���اكس فيب���ر ثالث���ة نم���اذج متتالي���ة م���ن 

تقليدي��ة، تق��وم عل��ى الت��اريخ واألس��طورة : الس��لطة
العتق����اد ف����ي تق����وم عل����ى ا ةكاريزمي���� .والتقالي����د

 .رس��االتهم  الملهم��ة الخ��واص االس��تثنائية للق��ادة و
عقالنية تقوم عل�ى المب�ادئ الديمقراطي�ة  -وقانونية 

واألط��ر القانوني��ة الت��ي يخض��ع له��ا جمي��ع األف��راد 
 . والمؤسسات في المجتمع
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 Autism                                    حدالتو

Autismus, m                        
التوحد خلل في النمو يؤثر على  عدد م�ن  

الجوان��ب الت��ي تتعل���ق بكيفي��ة رؤي���ة الطف��ل للع���الم 
 نالتوح��د ي��واألطف��ال .  وكيفي��ة تعمل��ه م��ن تجارب��ه

تنقصهم الرغبة في التواصل االجتماعي، كم�ا أنه�م 
.  ال يت���أثرون باهتم���ام أو استحس���ان اآلخ���رين له���م
 يح��دث التوح��د نتيج��ة لمجموع��ة م��ن االض��طرابات

 . تعرف مجتمعة باضطرابات النمو العام
 

  Autocracy                              االتوقراطية
Autokratie, f  

.  ترك��ز الس��لطة السياس��ية ف��ي ي��د ف��رد واح��د 
يمك���ن تطبي���ق المص���طلح عل���ى بع���ض المواق���ف 

واح��د بس��لطة  ف��رد االجتماعي��ة الت��ي يس��تحوذ فيه��ا
 . وقوة مطلقة

 

        Automation          تيذاالالتشغيل -األتممة

         Automation, f     

طريق���ة إنت���اج تعتم���د التقني���ات الميكانيكي���ة  
 . واإللكترونية بدالً عن العمالة البشرية

 
         التحاشي عالقات

Avoidance  Relationships                          

Abwendungsbeziehungen, pl   

ج���د ف���ي المجتمع���ات ش���كل م���ن القي���ود يو 
البس���يطة و يقتض���ي تح���ريم االتص���ال ب���ين بع���ض 
فئ��ات األق��ارب، حي��ث يتوج��ب عل��يهم أن يتحاش��ى 
أح��دهم اآلخ��ر، ك��أن تتحاش��ى األم زوج ابنته��ا، أو 

تتضمن عالقة التحاش�ي نوع�اً .  يتحاشى األخ أخته
م���ن االحت���رام المتب���ادل والمس���افة ف���ي العالق���ات 

 .االجتماعية
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