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D 

                    Death Rate       معدل الوفيات

Sterblichkeitsrate,  f      

مصطلح إحصائي ديموغرافي يشير إلى        
توزيع حاالت الوفاة بالنسبة للمجموع الكلي 

 . للسكان
مع��دل الوفي��ات الخ��ام ه��و ع��دد الوفي��ات ف��ي  

ف�ي منتص�ف  سنة منسوباً إلى العدد الكل�ي للس�كان 
 كم��ا يس��تخدم مع��دل الوفي��ات الن��وعي. س��نةال تل��ك 

ه�و عب�ارة  ي لعم�رامعدل الوفيات  مثالً ف والعمري
عن عدد الوفيات بين أفراد في فئات عمرية محددة 

تل���ك الفئ���ة ف���رد ف���ي ) ۱۰۰۰(بالنس���بة إل���ى ك���ل 
 . العمرية

 
                  Deconstruction            التفكيك

Dekonstruktion, f                         

مفه��وم مرك��زي بالنس��بة لدراس��ات  م��ا بع��د  
الحداث����ة  ي����دل عل����ى التحلي����ل الص����ارم وإظه����ار 

ات، األحك���ام، والق���يم الت���ي تش���كل أس���اس يالفرض���
ُكت��اّب مث��ل .  التنظ��يم االجتم��اعي وأفك��ار المثقف��ين

رفض��وا فك��رة التواص��ل ب��ين ال��نص ، ادج��اك دري��
 كتاب�ات م�اركس(والحقيقة، وذك�روا أن النص�وص 

ل���يس له���ا ارتب���اط موض���وعي ) وأفالط���ون م���ثالً 
 . باألحداث الخارجية

لذلك فإن�ه ال يمك�ن اس�تخدام تل�ك النص�وص  
يج�ب  علي�هلمعرفة األحداث الخارجي�ة أو تقييمه�ا، 

دراس��ة ال��نص دراس��ة داخلي��ة للبح��ث ع��ن ال��نص 
 . الخفي، الذي يعطي معنى

 
 

  Decriminalization                         اإلباحة

Entkriminalisierung, f           

ح����ذف نش����اط ممن����وع م����ن م����واد الق����انون  
م ويمك�ن ض�بط النش�اط .  الجنائي وجعله غير مجرِّ

 .  والسيطرة عليه بواسطة آليات قانونية أخرى
 

  Deduction                                 االستنباط

Deduktion, f                
ي�دل عل�ى  نط�قمصطلح من مصطلحات الم 

نوع التفكير الذي ينتقل م�ن المق�دمات إل�ى النت�ائج، 
وم����ن المب����ادئ العام����ة إل����ى األج����زاء والح����االت 

 . الخاصة واألمثلة
االس����تنباط م����ن مكون����ات التفكي����ر العلم����ي  

والم��نهج العلم��ي ويس��تخدم بغ��رض اش��تقاق قض��ايا 
 . خاصة من مبادئ نظرية عامة

 
 Deep ecology                 يكولوجيا الشاملةإلا

Radikale Ökologie, f                                 
حزمة من األفكار وسط أنص�ار البيئ�ة تش�دد  

على أن المجتمعات الحديثة أصبحت ذات مركزي�ة 
إنس��انية بوض��عها الن��وع اإلنس��اني ومص��الحه عل��ى 

أنص�ار االيكولوجي�ا الش�املة .  رأس جدول أعمالها
ج�ب أن تك�ون ذات مركزي�ة يرون أن المجتمعات ي

حيوي��ة تعتب��ر أن ك��ل الكائن��ات العض��وية بم��ا فيه��ا 
ت��رى .  اإلنس��ان له��ا قيم��ة ل��ذاتها، وم��ن أج��ل ذاته��ا

ن عالق����ة اإلنس����ان بالبيئ����ة وجه����ة النظ����ر ه����ذه أ
ُتبن����ى عل����ى قيم����ة الن����وع  الطبيعي����ة يج����ب أن ال 

اإلنس�اني، وب��دالً ع��ن ذل��ك يج��ب تقي��يم األش��ياء م��ن 
إع��ادة ج��زء  م��ا أمك��ن يج��ب  ي��هأج��ل ذاته��ا، و عل

 . كبير من البيئة إلى حالته الطبيعية
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       Defining The Situation   تعريف الموقف

Situation definieren                       

يعني العملية التي يدخل فيها اإلنسان عندما         
يحاول فهم المواقف االجتماعية التي يجد نفسه 

ة القيم والمعايير المناسبة لتوجيه فيها ثم يقرر نوعي
المصطلح مرتبط بالتفاعلية  .التفاعل االجتماعي

الرمزية أكثر من أي نظرية اجتماعية أخرى، 
أي، توماس . واستخدم ألول مرة بواسطة دبليو

)۱۸۹۱-۱۹۳۷( 
 

    Demand Mobility             حراك الطلب

Anforderungsmobilität, f                     
ن��وع م��ن الح��راك االجتم��اعي يح��دث عب��ر  

ال����زمن، وال ين����تج م����ن ص����عود أو هب����وط الف����رد 
اجتماعياً من حيث الطبقة أو المكان�ة، وإنم�ا يح�دث 

إن��ه . نتيج��ة للتغي��رات ف��ي البن��اء المهن��ي لالقتص��اد
يح���دث نتيج���ة للطل���ب الكبي���ر عل���ى بع���ض أن���واع 
العمال��ة وانكم��اش الطل��ب عل��ى بعض��ها وال يح��دث 

ف�ي ح�االت الح�راك الن�اتج .  اح المجتم�عبسبب انفت
عن الطلب العالي مع قليل من االنفت�اح، ربم�ا نج�د 
أن العم����ال يحتل����ون نف����س المواق����ع االقتص����ادية 
واالجتماعي��ة الت��ي ك��ان يحتله��ا آب��اءهم عل��ى ال��رغم 

 . من أنهم يؤدون نوعاً مختلفاً جداً من  األعمال
 

                             Democracy    ةالديمقراطي

Demokratie, f                                          

".  حك�م الش�عب"في أص�لها اإلغريق�ي تعن�ي  
في العالم اإلغريقي كان التنظيم السياسي يركز في 

وك����ان للم����واطنين الرج����ال حقوق����اً " دول الم����دن"
المفه�وم .  متساوية تضمن لهم المشاركة في الحك�م

يقتضي أن المواطنين يج�ب أن اإلغريقي للمواطنة 
يش���اركوا بنش���اط ف���ي الحك���م ول���يس فق���ط انتخ���اب 

 . الممثلين
في االس�تخدام الح�ديث ي�دل المص�طلح عل�ى  

نظ��ام م��ن الحك��م يض��من للم��واطنين حقوق��اً قانوني��ة 
 . ةمتساوية للتصويت في انتخابات حرّ 

 

 Demographic Transition     االنتقال السكاني

Demographischer  Übergang, m                

التح��والت ف��ي تركيب��ة الس��كان الت��ي تح��دث  
مص���احبة للتغي���ر م���ن مجتم���ع زراع���ي إل���ى آخ���ر 

يتمي������ز ) زراع������ي(المجتم������ع األول .  ص������ناعي
م�ن  اً بمعدالت مواليد ووفيات عالية مما ي�وفر نوع�

 . الثبات في حجم السكان
الثب�����ات موج�����ود أيض�����اً ف�����ي المجتمع�����ات  

ت��ي تتمي��ز بمع��دالت موالي��د الص��ناعية الناض��جة ال
فت�رة االنتق�ال تتمي�ز بانخف�اض .  ووفيات منخفض�ة

في مع�دل الوفي�ات، وتظ�ل مع�دالت الموالي�د عالي�ة 
 .مما يقود إلى النمو السكاني

 
                    Demography         الديموغرافيا

 Demographie, f                       

 ، التركي�ب،دراسة الس�كان م�ن حي�ث الحج�م 
 )والدات، وفيات، هجرة( وعناصر النمو السكاني 

 . والتحوالت وسطهم
 

                                   Dependency     التبعية

Abhängigkeit, f                                       

تطورت نظرية التبعية كنق�د م�ن الماركس�ية  
ت�رى مدرس�ة  . الجديدة لنظريات التحديث والتنمي�ة
ي�ة والتخل�ف ال نمالتبعية أن التجلي�ات المعاص�رة للت

تشكل مراح�ل مختلف�ة ف�ي تط�ور الج�نس البش�ري، 
أش���هر .  ولكنهم���ا وجه���ان لعملي���ة تاريخي���ة واح���دة

ب�ول ب�ارات، اندري�ة قن�در : رواد نظرية التبعية ه�م
 . فرانك، وسمير أمين

 
 Dependency Ratio               نسبة االعالة

Abhängigkeitsverhältnis     

نس��بة الس��كان ال��ذين ه��م خ��ارج ق��وة العم��ل،  
ويعتم��دون بالت��الي عل��ى النش��اط االقتص��ادي لل��ذين 

 : ويحسب معدل االعتماد كما يلي.  يعملون
عدد السكان +  سنة ۱٦-نسبة السكان بين صفر

  سنة ٦٥أكبر من 
 سنة ٦-۱٦5لسكان اعدد 

 ۱۰۰مضروباً في 
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 Dependent  Development       التنمية التابعة

Abhängige Entwicklung                   
.  مفه��وم أساس��ي م��ن مف��اهيم نظري��ة التبعي��ة 

كمقتس��مة للعمال��ة  ب��دالً م��ن النظ��ر إل��ى أم��م الع��الم
االقتص���ادية وتتفاع���ل كش���ركاء متس���اويين، ت���رى 
التنمي��ة التابع��ة أن بع��ض األم��م اس��تطاعت ف��رض 

على اآلخرين، وبذلك أعاق�ت التبادل غير المتكافئ 
التطور االقتصادي لتلك األمم أو أنها جعلت نموها 

.  المتقدم���ة اقتص���ادياً ويعتم���د عل���ى األم���م األق���وى 
  .تقتضي التنمية التابعة تصدير المواد األولية

 
     Dependent Variable          المتغير التابع

Abhängige Variable                         

التحليل الس�ببي، المتغي�ر الت�ابع ه�و ذل�ك  في 
ويت�أثر  المتغير الذي يعتب�ر نتيج�ة للمتغي�ر المس�تقل

 .به
 

 Descent                                       النسب

Abstammung, f                  

القواع��د الت��ي تحك��م انتم��اء الف��رد إل��ى هــي  
فق��د يك��ون .  الجماع��ة ع��ن طري��ق ص��الت القرب��ى

نس�بة إل�ى " أبوي�اً "نس�بة إل�ى األم أو " أموياً "سب الن
  .األب، أو مزدوجاً نسبة إلى األم واألب

 
 Descriptive Statistics       اإلحصاء الوصفي

 Deskriptive Statistik, f                           

أدوات إحص��ائية تس��تخدم لوص��ف عين��ة أو  
ن��وال م��ثالً الوس��ط، الوس��يط والم.  مجتم��ع دراس��ة

 . هي إحصاءات وصفية
 

 Deskilling                             فقدان المهارة

Geschickminderung, f                     

العملية الت�ي ع�ن طريقه�ا أدى تقس�يم العم�ل  
مج�ال عم�ل الف�رد  ضيف�ية إل�ى تخنقتوالتطورات ال

العم���ل ص���ار .  إل���ى مهم���ة واح���دة أو مه���ام قليل���ة
لف��رد المه��ارات  المتكامل��ة والمعرف��ة مش��تتاً وفق��د ا

 . الحرفيين الشاملة  التي كانت تمّيز
 

 Determinism                                الحتمية

Determinismus, m                               

النظري�ة الت��ي تق��ول إن دراس��ة عام��ل مح��دد  
واحد أو ع�دة عوام�ل مح�ددة ت�وفر التفس�ير الكام�ل 

أن تق���ول .  ب���ؤ بخص���ائص المجتم���ع أو الف���ردوالتن
ن المجتمعات تكتسب جميع خصائص�ها م�ن إمثالً، 

كم�ا .  الدوافع النفس�ية لإلنس�ان، فه�ذه حتمي�ة نفس�ية
أن هن��اك حتمي��ات جغرافي��ة بيولوجي��ة، اقتص��ادية، 

 . الخ... ثقافية، سوسيولوجية 
 

  Deterrence                                    الردع

Abschreckung, f                 
ف��ي عل��م االجتم��اع الجن��ائي ي��دل المص��طلح  

على منع الجريم�ة ال�ذي يتحق�ق نتيج�ة للخ�وف م�ن 
 . العقوبة

 

                              Deviance      االنحراف

Abweichung, f      

انتهاك الق�يم والمع�ايير االجتماعي�ة بم�ا فيه�ا  
 .المعايير القانونية

 
 Deviation, Primary              نحراف أولىا

  Primärabweichung, f  

كب الف�رد االنح�راف م�ن غي�ر أن تعندما ير
 . يتبنى هوية المنحرف

 
  Deviation, Secondary         انحراف ثانوي

Sekundärabweichung, f                     

عن��دما يرتك��ب الف��رد أفع��االً منحرف��ة عل��ى  
تل�ك األفع�ال مّعرف�ة ك�انحراف  علم�ه أن الرغم من

ه�ذا يق�ود إل�ى . ويبقى ملتزما بمواصلة ارتكابه له�ا
تبنى هوية المنحرف التي تؤكد وتثبت أسلوب حياة 

 .المنحرف
  
 Dialectic                                 الجدل 

Dialektik, f                                       

االعتق����اد أن التنظ����يم االجتم����اعي، الثقاف����ة  
واألفكار تتغير نتيجة لتطور التناقضات الت�ي تمث�ل 
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تحدياً للوضع السائد، وتقود إلى ظهور ش�يء جدي�د 
الفك��رة ف��ي الفلس��فة  هط��ّور ه��ذ.  م��ن ه��ذا الت��وتر

-۱۷۷۰(الغربية الفيلسوف األلماني ج�ورج هيغ�ل 
ي��ة عن��دما ذك��ر أن ك��ل الترتيب��ات االجتماع) ۱۸۳۱

أطروح�ة أو "واألفكار والمعتقدات الموج�ودة تمث�ل 
  -طريق��ة التفكي��ر ف��ي األش��ياء وعمله��ا  -"فرض��ية

.  ةأو مغ��اير" أطروح��ة نق��يض" وءت��ؤدي إل��ى نش��
م���ن الص����راع م����ا ب���ين األطروح����ة واألطروح����ة 

النق��يض "ه��و  اً ومتف��رد اً جديــد ئاً شــي النق��يض يظه��ر
هناك عنصر من هذا التصور في كتابات ".  اآلخر

عن���دما ذك���ر أن ) ۱۸۸۳-۱۸۱۸(ارل م���اركس ك���
التناقض�����ات تنش�����أ ف�����ي الرأس�����مالية وح�����ل تل�����ك 

من التنظيم االقتص�ادي  اً جديد اً نوع التناقضات ينتج
هذا يعني أن بذور زوال الرأس�مالية .  واالجتماعي

أو تحوله��ا توج��د داخ��ل الرأس��مالية نفس��ها وال تن��تج 
 . خارجها

 
  Differential Association   التفاضلياالختالط 

Differentiale  Assoziation, f                      

 ُط����وّر ه����ذا  المفه����وم بواس����طة إدوي����ن 
ات من الق�رن الماض�ي، وك�ان يسذرالند في الثالثين

بمثاب��ة تفس��ير ج��ذري للس��لوك المنح��رف بم��ا أن��ه 
أوضح أن الجريمة مثلها مث�ل أي س�لوك اجتم�اعي 

 . باآلخرين آخر يتم تعلمها عن طريق االختالط
يعن��ي ببس��اطة " اخ��تالط تفاض��لي"التعبي��ر  

أن الن��اس ل��ديهم مواق��ع اجتماعي��ة مختلف��ة وبالت��الي 
م��ا ي��تم تعلم��ه ه��و عب��ارة .  يتعلم��ون أش��ياء مختلف��ة

إذا اخ��تلط الف��رد م��ع منح��رفين .  ع��ن م��ادة ثقافي��ة
ن يبانتظام وكان ف�ي عزل�ة ع�ن الم�واطنين الملت�زم

 في البداي�ة.  و الجريمةبالقانون فغالباً ما ينجذب نح
المهارات األساس�ية الض�رورية بعض  فرادألا يتعلم

الرتك��اب الج��رائم ث��م بع��د ذل��ك األفك��ار الض��رورية 
ق��اد مفه��وم . لتبري��ر الجريم��ة وجعله��ا تب��دو عادي��ة

االختالط التفاضلي إلى نظرية الثقافة الفرعي�ة ع�ن 
عات ف�ي االجريمة التي تؤكد على أن ليس كل الجم

تمسك بنفس القيم والمع�ايير وأن�ه بالنس�بة المجتمع ت
 . عات تكون الجريمة معياريةالبعض الجم

 

  Diffuseness of Roles           انتشار األدوار

Rollenverbreitung, f      
م��ن ممي��زات المجتمع��ات البس��يطة حي��ث  

بعضهم البعض ف�ي أدوار متنوع�ة   الناسيصادف 
وال  يهن�المهن�اك القلي�ل م�ن التخص�ص . ومتداخلة

والع�ام ف�ي  يوجد فصل واضح بين المحيط الخاص
وي��تم ت��ذكير الن��اس باس��تمرار بارتباط��اتهم .  الحي��اة

 . مع اآلخرين
 

 Diffusion                        االنتشار           

Diffusion, f 

يعن��ي ك��ل العلمي��ات المنظم��ة الت��ي تن��تج  
ال التش��ابه الثق��افي ف��ي مختل��ف المجتمع��ات والت��ي 

تشمل االخت�راع ويش�تمل عل�ى ثالث�ة أنم�اط ممي�زة 
م��ن العملي��ات التاريخي��ة الت��ي انتش��رت بواس��طتها 

 . الثقافة
 يح���دث انتش���ار الثقاف���ة أحيان���اً ع���ن طري���ق )۱(

 . هجرة حامليها
في ظروف معينة قد يح�دث االنتش�ار نتيج�ة  )۲(

االستالف المباش�ر للثقاف�ة بم�ا فيه�ا الس�مات 
 . عة أخرىامن جم عةاجم المادية من قبل

أحياناً يكون مجرد اإليحاء بفكرة كافياً لنشر  )۳(
 . الثقافة

 
                    Discourse Analysis              تحليل الخطاب

Diskursanalyse, f                                    
ه�م ف�ي مرحل�ة م�ا بع�د الحداث�ة مموضوع  

-۱۹۲۹(فوك�و  تب مثل الفرنسي ميشيلاخاصة لك
وال��ذي ي��رى أن��ه م��ن الض��روري تحلي��ل ) ۱۹۸٤

الفك�رة .  كيف يتحدث الناس عن العالم الذي حولهم
األساس��ية ه��ي أن الطريق��ة الت��ي يتح��دث به��ا الن��اس 
عن العالم ال تعكس نجاح طرق معين�ة م�ن التفكي�ر 

 طرق التفكير والنظ�ر تل�ك تن�زع نح�و أن.  والنظر
س���اطة اعتب���رت تك���ون خفي���ة أو مس���تترة، ألنه���ا بب

حقيقية وصحيحة، وبهذه الطريقة فإن ط�رق تفكي�ر 
بعينها من  اً الناس نفسها يمكن أن تمثل وتعزز نظم

  .السلطة والقهر
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 Discrimination                          التمييز

   Diskriminierung, f 
المعاملة غير المتساوية لألفراد عل�ى أس�اس  

تش��مل العم��ر،  خصائص��هم الشخص��ية والت��ي ربم��ا
لك�ن التميي�ز .  النوع، الهوية العرقية وم�ا إل�ى ذل�ك

ع��ة بعينه��ا يمك��ن أن يح��دث ام��ن أج��ل مص��لحة جم
 . أيضاً 

 
 Disenfranchised     الحرمان من حق االقتراع

Entrechtet 

ع��ات ذات ايس��تخدم المص��طلح لوص��ف الجم 
.  السلطة والتمثي�ل المح�دودين ف�ي العملي�ة السياس�ية

الشباب محرومين م�ن ح�ق االقت�راع،  اعتبار يمكن
بما أن لهم مع�دالت اقت�راع متدني�ة، وأه�م م�ن ذل�ك 

ف��ي العلمي��ة السياس��ية أو  اً نج��د أن تمث��يلهم مح��دود
 . المواقف التي تهمهم

 
     Distributive Justice       ةيعدالة التوزيعال

   Distributivrecht, n                                  

الن�وع اآلخ�ر .  وعين أساس�يين للعدال�ةأحد ن 
تعن�ي الع�دل  ةي�عدال�ة التوزيعال. هو العدال�ة العقابي�ة

ف��ي توزي��ع مكاف��آت أو فوائ��د المجتم��ع أو مكاف��آت 
م��ثالً أن " ع��دالً "يعتب��ر .  مؤسس��ة داخ��ل المجتم��ع

مق��االت الط��الب الت��ي ت��وفى بالش��روط األكاديمي��ة 
عندما أك�د .  يجب أن تحصل على أفضل الدرجات

ك���ارل م���اركس عل���ى أن العم���ال ينتج���ون القيم���ة 
الزائدة في البضاعة وال يحص�لون عليه�ا ويكون�ون 
ب��ذلك عرض��ة لالس��تغالل، ك��ان مهتم��اً بع��دم عدال��ة 

 . التوزيع
، م��ن الناحي��ة األخ��رى تعن��ى ي��ةعدال�ة العقابال 

العدال���ة ف���ي إدارة وف���رض العقوب���ات عل���ى أولئ���ك 
له��م بع��ض ب��وا لال��ذين آذوا المجتم��ع أو األف��راد وج

من العدالة مثالً، أن ال�ذين  ويعتبر.  التبعات السلبية
 . اخترقوا القانون تجب معاقبتهم

 
 
 

 

                 Division of Labour    تقسيم العمل

Arbeitsteilung, f                            

ة علم�اء طفي األصل مصطلح يستخدم بواس 
طريقه��ا يص��بح  االقتص��اد ليعن��ي العملي��ة الت��ي ع��ن

الن����اس أكث����ر تخصص����ا ف����ي المه����ام ف����ي الحي����اة 
 . االجتماعية

تقسيم العمل واحد م�ن العملي�ات االجتماعي�ة  
ذات المدى الطويل مثل الحض�رية، تك�وين الدول�ة، 

 .انتشار البيروقراطية، النمو السكاني والتصنيع
ت��م تن��اول تقس��يم  ،ف��ي إط��ار عل��م االجتم��اع 

نظ��ر متع��ددة ف��ي  العم��ل ف��ي المجتم��ع م��ن وجه��ات
 .كتابات كل من ماركس، دور كايم، وماكس فيبر

 
 قيةائطريقة التفسير الوث

Documentary Method of Interpretation  

Dokumentarischer Interpretationsansatz, m, 

يم ااس���تخدمت بواس���طة ك���ارل مانه���طريقـــة  
، )۱۹٥۹-۱۸۹۹(وألف��رد ش��وتز ) ۱۸۹۳-۱۹٤۷(

ل�د قرافينك�ل وتق م�ن هارلكن معناها المعاصر مش�
ثنوميثودول��وجي، ال��ذي أك��د أن إلمؤس��س نظري��ة ا

قي���ة تس����تخدم بواس���طة األش����خاص ائالطريق���ة الوث
الع���اديين وعلم���اء االجتم���اع عل���ى ح���د س���واء ف���ي 

ق��ة م��ن التعام��ل ريتتك��ون الط.  حكمه��م عل��ى الع��الم
م��ع المظه��ر الحقيق��ي كوثيق��ة ع��ن، أو مؤش��ر عل��ى 

ل لأللع���اب اختي���ار الطف���.  نم���ط ض���مني مفت���رض
يعتب�ر مؤش�راً ) يختار الول�د ش�احنة، والبن�ت دمي�ة(

عل��ى نم��ط ض��مني للتفض��يل البيول��وجي أو التنش��ئة 
إضافة إل�ى ذل�ك توج�د عالق�ة تب�ادل ب�ين .  النوعية

ال��نمط الض��مني حص��ل : الوثيق��ة وال��نمط الض��مني
.  عل���ى بع���ض الش���رعية بس���بب مالحظ���ة الوثيق���ة

 . اختيار الطفل للعبة
 

       Double Burden             العبء المزدوج

Doppelbelastung, f                            
مص���طلح يس���تخدم لوص���ف النس���اء الالت���ي  

يقم���ن بالعم���ل الم���أجور خ���ارج اإلط���ار المنزل���ي، 
وبالعمل المنزلي ورعاية األطفال داخل المنزل في 

 . آن واحد
بما أن العمل المنزلي خاص وخ�ارج نط�اق  



٣٠ 

لنق���دي فإن���ه ال يكاف���أ مم���ا يجعل���ه يب���دو االقتص���اد ا
م�ن ال�دور الطبيع�ي  اً كشيء أق�ل م�ن العم�ل وج�زء

 . للنساء
 

                 Dowry                    متاع العروس

Mitgift, f         

الممتلكات التي تحضرها العروس في  
 ويعتبر نقالً .  بعض المجتمعات لبيت الزوجية

 . للزوجللثروة من أسرة العروس 
 

  Dramaturgical Model           النموذج المسرحي

Dramaturgisches Modell, n        

كم����ا اس�����تخدم بواس�����طة إرف�����نج  قوقم�����ان  
والتف��اعليين الرم��زيين م��ن بع��ده،  ) ۱۹۲۲-۱۹۸۲(

عب�ارة ع�ن اس�تعارة لفه�م التفاع�ل اإلنس�اني وكي�ف 
ف�ي ه�ذا النم�وذج .  يقدم البشر أنفسهم ف�ي المجتم�ع

كون كل العالم عبارة عن عرض والبشر كممثلين ي
.  يقدمون أنفسهم ويبرزونها بعرض أفضل ما لديهم

وقد توسع قوفم�ان ف�ي تفاص�يل الع�رض م�ن حي�ث 
 . وتقديم الذات خلفيتهمقدمته، 

 
 Dysfunction           الخلل أو المعوق الوظيفي

Disfunktion, f 

 احد مص�طلحات النظري�ة البنائي�ة الوظيفي�ة،
وأول م���ن أش���ار إلي���ه ع���الم االجتم���اع األمريك���ي 
روبرت ميرتون، ويعني كل العمليات التي ق�د تح�د 

 .من عملية تكيف النسق وتوافقه
 

 Durkheim , Emil                  إميل دور كايم
ع���الم اجتم���اع فرنس���ي، وواح���د م���ن أعظ���م  

 ۱٥ول��د ف��ي .  األس��ماء ف��ي عل��م االجتم��اع الح��ديث
ي مدين��ة راين��ال ف��ي فرنس��ا، م ف��۱۸٥۸أبري��ل م��ن 

وق��د ك��ان مهتم��اً من��ذ وق��ت بعي��د بدراس��ة المن��اهج 
العلمي���ة والمب���ادئ األخالقي���ة الض���رورية لتوجي���ه 

 وق���د ك���ان ل���دور ك���ايم ت���أثير.  الحي���اة االجتماعي���ة
 : "م��ن أه��م مؤلفات��ه.  عمي��ق عل��ى عل��م االجتم��اع
قواع����د  "، )۱۸۹۳" (تقس����م العم����ل ف����ي المجتم����ع

" االنتح�������ار "، )۱۸۹٥" (الم�������نهج االجتم�������اعي

األش������كال األولي������ة للحي������اة الديني������ة " ، )۱۸۹۷(
)۱۹۱۲.( 
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