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 Ecological Fallacy             المغالطة البيئية

Ökologische  Täuschung, f                 
خط��أ ف��ي التحلي��ل عن��د اس��تخدام وح��دات           

إن��ه خط��أ اس��تخدام  اً،أكث��ر تحدي��د.  تحلي��ل مختلف��ة
الحص���ول عليه����ا م���ن مجموع����ات  معلوم���ات ت����مّ 

كوح����دات للتحلي����ل ث����م محاول����ة الوص����ول إل����ى 
طق ام��ثالً إذا كان��ت المن��.  ع��ن األف��راد خالص��ات

المج��اورة تتمي��ز بمع��دالت  بطال��ة عالي��ة ومع��دالت 
جريمة اجتماعية عالية فمن الخط�أ أن نخل�ص إل�ى 
أن األفراد العاطلين في الجوار ه�م ال�ذين يرتكب�ون 

 . الجرائم
 

                                   Ecologyيكولوجياإلا

Ökologie, f  

لعالق��ة ب��ين الكائن��ات الحي��ة والع��الم  دراس��ة ا 
 .  الذي حولها بما في ذلك الكائنات األخرى

 
  EconomicDeterminism    الحتمية االقتصادية

Ökonomischer Determinismus, m          

ن��وع م��ن الحتمي��ة يفس��ر البن��اء االجتم��اعي  
.  والثقاف�ة كنت��اج للتنظ�يم التقن��ي واالقتص�ادي للحي��اة

م�اركس، عل�ى ال�رغم م�ن اعت�راض وصف ك�ارل 
 . بأنه حتمي اقتصادي ،البعض

 
                Egalitarianism      مذهب المساواة

Egalitarismus, m  

المجتمع�ات .حالة من المساواة وااللت�زام به�ا 
والجماع��ات المس��اواتية توض��ع ع��ادة ف��ي تع��ارض 

 . عات التراتيبية أو الطبقيةامع المجتمعات أو الجم
 
 Ego                                نا ألا

Ego, n 

تب��دأ من��ه  وف��ي االنثروبولوجي��ا يعن��ي الف��رد  
ف�ي عل�م .  شبكة القرابة وعالق�ات األس�رة والنس�ب

ال���نفس يس���تخدم المص���طلح لي���دل عل���ى ذات الف���رد 
بن���ى به���ا شخص���يته وهويت���ه ف���ي يق���ة الت���ي ريوالط

ن�ا األ، في نظرية التحليل النفس�ي لفروي�د.  المجتمع

ه�و نت�اج ص�راع الف�رد م�ن أج�ل أن يكي�ف دوافع�ه 
م���ع مقتض���يات إل���زام وس���يطرة " اله���و"األساس���ية 

ب���ين دوافعه���م ".  األن���ا العلي���ا"المجتم���ع والثقاف���ة 
والت��أثير القه��ري للتوق��ع االجتم��اعي يخل��ق األف��راد 

 . محيطاً من الشخصية المتفردة
 

 Elite                             النخبة/ الصفوة 
Elite, f                                                           

ف��ي االس��تخدام الع��ام ي��دل المص��طلح عل��ى  
مجموعة من األفراد الذين ه�م ف�ي مواق�ع علي�ا ف�ي 

أكث����ر تحدي����داً، يعن����ي مجموع����ة م����ن .  المجتم����ع
األشخاص البارزين في مجال معين خاصة األقلي�ة 

د منه����ا األقلي����ات الحاكم����ة وال����دوائر الت����ي تس����تم
 . الحاكمة

 
 Embourgeoisement Thesisأطروحة التبرجز

                   These der Verbürgerlichung 

الحج���ة الت���ي تق���ول، عل���ى النق���يض م���ن  
نظري��ة م��اركس ع��ن الص��راع الطبق��ي، إن أع��داداً 
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متزايدة من الطبقة العامل�ة تأخ�ذ ب�نمط حي�اة الطبق�ة 
ن تلك األع�داد س�ترفض الوسطي وقيمها الفردية وأ

االلت������زام باأله������داف االقتص������ادية واالجتماعي������ة 
 . هذا هو الوعي الطبقيل نقيضال.  المشتركة

 
                     Emigration      الهجرة الدولية

Emigration, f 

 .األص�ل البل�ديعني الهجرة خ�ارج مصـطلح  
ن ه��م أولئ��ك ال��ذين يغ��ادرون ون ال��دوليوالمه��اجر
كن أخرى ألسباب مختلف�ة األصلية إلى أمأوطانهم ا
 . ومتباينة

 
 Emotinal Labour                العمالة العاطفية

Emotionale Arbeit, f 

اس���تخدم المص���طلح بواس���طة أرل���ى رس���ل  
هوخشيلد ليعني العمل المدفوع األجر ال�ذي يتطل�ب 

 ةديجس��تع��ابير  وأوج��ه  يرابم��ن العام��ل القي��ام بتع��
.  دى الزب�ونلعاطفي معين  ثيرتأقصد خلق ب معينة

 ومن بين العمال الذين يؤدون عمالة عاطفية مض�يف
ومضيفات الرحالت الجوية الذين يظل�ون مبتس�مين 

، )ت����رتطم ب����األرض تس����قط و والط����ائرات حت����ى(
الجن�����ائز، األطب�����اء،  والف�����واتير، مش�����رف وج�����امع

 . ن وغيرهموالممرض
 

        Empirical Evidence        مبريقيإدليل 

    Empirischer Beweis, n 

ال���دليل ال���ذي يمك���ن مالحظت���ه ع���ن طري���ق  
ه، تذوقه الحواس، يمكن رؤيته، لمسه، سماعه، شمّ 

هذا هو الدليل الوحيد المقبول لدى .  ولحد ما قياسه
تص��ف العل��م االجتم��اعي كدراس��ة  الوض��عية الت��ي

للع�الم االجتم��اعي ال��ذي يعتق��د أن��ه خ��ارجي بالنس��بة 
ل���ذلك  اً محاي��د اً الباح��ث مالحظ��� للمالح��ظ، ويك���ون

 . العالم الخارجي
 

 Emprical Research          مبريقيإلالبحث ا

Empirische Forschung, f                          
الدراس����ات النوعي����ة الت����ي تش����مل دراس����ة  

ثنوغرافي�ا، الت�واريخ الشخص�ية، الت�اريخ إلالحالة، ا

ات النوعي�ة الدراس�تعتب�ر .  هي، وما إلى ذل�كاالشف
.  ألنه�ا تتعام�ل م�ع بيان�ات التجرب��ة" مبريقي�اً إبحث�اً "

كم����ا أن نتائجه����ا مبني����ة عل����ى األدل����ة المالحظ����ة 
بواس��طة الباح��ث والمبح��وثين ال��ذين اعتم��دوا فيه��ا 

 . على الحواس
 
 Empricism                           مبريقيةإلا

Empirismus, m 

اس االعتق���اد الفلس���في ال���ذي ي���رى أن الح���و 
ه���ي المص���در الوحي���د ) النظ���ر، اللم���س، الس���مع(

للمعرف���ة كم���ا أنه���ا المعي���ار الوحي���د الختب���ار تل���ك 
 . المعرفة

 
 Employment Equity               الوظيفية العدالة

Beschäftigungsgerechtigkeit, f 

يمك����ن التفكي����ر ف����ي المس����اواة كحال����ة م����ن  
المس���اواة الوظيفي���ة .  التعام���ل الع���ادل م���ع الن���اس
إل�ى  أوالً فهي تشير.  أصبح لها أكثر من بعد واحد

أو األج����ر .  األج����ر المتس����اوي للعم����ل المتس����اوي
هدف هذين .  القيمة المتساوية يالمتساوي للعمل ذ

المبدأين هو تأسيس المساواة بين الرج�ال والنس�اء، 
أو ب���ين الق���ادرين وذوي االحتياج���ات الخاص���ة، أو 

ح يش���ير ص���ار المص���طل.  ب���ين الب���يض والمل���ونين
  .أيضاً إلى التعيين الممثل نسبياً لكل األقليات

 
  Empty Nest                             لعش الخالي ا

 Leeres  Nest, n                                         

  

ال����ذين ي����رون أبن����اءهم ينض����جون اآلب����اء  
الح����ظ علم����اء .  ويتخ����ذون مس����اكن خاص����ة به����م

ه���ذه بلتغي���رات عل��ى عالق���ة م��ن ا اً االجتم��اع ع���دد
االنتق���ال إل���ى : المرحل���ة م���ن دورة حي���اة األس���رة

مساكن أصغر، ع�ودة النس�اء إل�ى العم�ل الم�دفوع، 
تغي����ر ف����ي التوجه����ات، تغي����ر ف����ي العالق����ة تج����اه 
األطف��ال، زي��ادة المش��اركة االجتماعي��ة ف��ي قض��ايا 
المجتم���ع المحلي،إمكاني���ة تط���ور إحس���اس نفس���ي 

 . بانعدام الدور
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  Endogamy        داخليالزواج ال

                           f Endogamie, 

اتخ��اذ زوج��ة أو زوج م��ن داخ��ل المجموع��ة  
، ةالمح���ددة بالمكان���ة االجتماعي���ة، الهوي���ة العرقي���

 صأي خصــــــائ العالق������ات األس������رية، الس������كن أو
ق��وانين بعــض المجتمعــات لــديها .  اجتماعيــة أخــرى

مع��ين م��ن  لل�زواج ال��داخلي تح��دد ال��زواج م�ن ن��وع
المع���دل المت���دني م���ن ال���زواج ال���داخلي .  األق���ارب

يعك��س أن المجموع��ة ذاب��ت ف��ي المجتم��ع المح��يط 
العك�����س م�����ن ال�����زواج ال�����داخلي ال�����زواج .  به�����ا

كال الن�وعين م�ن ال�زواج يحكم�ان بق�يم .  الخارجي
 . ومعايير تختلف باختالف الثقافات

 
    Enfranchisement   تراع   قاكتساب حق اال

Übertragung, f                                             

تراع في انتخاب�ات قعملية اكتساب حق اال 
وهو يرتبط عادة بالذين يلغوا سن الرشد أو .  األمة

بعض الفئات التي ظلت محرومة من حق االقت�راع 
  .د من المجتمعاتيكالنساء في العد

 
  Enlightenment, The              عصر التنوير

die Aufklärung, f 

من أجل أن نفهم ماهية ما بعد الحداثة من  
الض���روري أن نفه���م م���اذا تعن���ي الحداث���ة للعل���وم 

بمش���روع (االجتماعي���ة، وه���ذا ي���رتبط بم���ا ُع���رف 
أعلن عص�ر التن�وير أن العقالني�ة ).  عصر التنوير

اإلنسانية هي مصدر المعرف�ة مش�جعاً ب�ذلك رف�ض 
 . والعادة المرجعيات السابقة كالكنيسة

 ه�����ذا التوج�����ه الجدي�����د بقب�����ول العقالني�����ة 
اإلنس����انية أص����بح مرتبط����اً ب����العلم كمفت����اح لفه����م 
الع��المين الطبيع��ي واالجتم��اعي، وق��اد إل��ى البح��ث 
م��ن أج��ل فه��م الس��ببية وإل��ى االعتق��اد ب��أن العقالني��ة 
اإلنس��انية س��تعود إل��ى عص��ر أكث��ر تن��ويراً، عص��ر 

 . تقدمي يتميز بتحرر اإلنسان
ذا االعتق���اد العل���وم االجتماعي���ة ه��� لش���كّ  

بإعطاء العلم مكانة متميزة في البحث عن الحقيق�ة، 
شجع البحث عن حزم�ة م�ن المف�اهيم لت�وفير إط�ار 
لفه��م الحي��اة االجتماعي��ة بغ��ض النظ��ر ع��ن موق��ف 

" ىالتفس�ير األعل�"اجتماعي أو زم�ن مع�ين وقب�ول 
النظري��ة االجتماعي��ة الواس��عة والمج��ردة بم��ا ف��ي (

كمتفوق بالنسبة ألنواع التفس�ير ) الجتماعذلك علم ا
 . األخرى عن المجتمع

 ظه�رالحداثة، أو مشروع عصر التن�وير ي 
ف��ي الوض��عية، أهمي��ة الم��نهج العلم��ي، االعتق��اد أن 
العل�وم االجتماعي��ة يمك�ن أن تس��تخدم لخل�ق مجتم��ع 
أفض����ل وك����نس ك����ل المعتق����دات الذاتي����ة للف����اعلين 

 .العاديين
 وف�ولتير، روس� من فالسفة عصر التن�وير 

 . سكوينتووم
 

                         Epistemologyالمعرفةنظرية 

   Erkenntnistheorie, f                        

كل العلوم .  فرعندراسة المعرفة وكيف  
بم��ا أنه��ا مهتم��ة باإلثب��ات أو النف��ي يج��ب أن تض��ع 

ك�ل العل�وم إذن تتبن�ى . عن كيف نعرف الفرضيات
كان هناك جدل طوي�ل االجتمـاع  في علم . المعرفة

ح��ول مص��ادر المعرف��ة وه��ذا يمك��ن أن ن��راه ف��ي 
ية وم�ا بع�د الحداث�ة أو ب�ين ض�عاالختالفات ب�ين الو

بالنس��بة لعلم��اء االجتم��اع .  الوض��عية والظاهراتي��ة
ن�اهج الت�ي مفإن ذلك الجدل كثيراً ما يك�ون ح�ول ال

 المس�ح أو الم�نهج: يجب أن تس�تخدم لمعرف�ة الع�الم
التجريب���ي م���ن جان���ب والمالحظ���ة بالمش���اركة أم 

 . باستخدام فهم العضو لتحليل المحادثة
 

    Equality of Condition المساواة في الظروف

Gleichheit der Bedingungen, f 

ف����روق ض����ئيلة ج����داً ف����ي الك����ون تعن����دما  
وه��ي .  ممتلك�ات  الف��رد م�ن ث��روة ومكان�ة وس��لطة

 . حالة ال توجد في المجتمعات المعقدة
 

 Equality of Opportunity  المساواة في الفرص

Gleichheit der Möglichkeiten 
عندما تكون االختالفات في ثروة، مكان�ة أو  

س��لطة الف��رد غي��ر كبي��رة بش��كل يخل��ق األفض��لية أو 
األي�دلوجيا  .الشخصية اإلنجازات عائق في متابعةال

 أن المس���اواة انعتق���دتونظري���ة الوف���اق  الي���ةالليبر
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موج���ودة ف���ي المجتمع���ات  صالعريض���ة ف���ي الف���ر
 .الحديثة

 
                               Error            الخطأ 

Fehler, m  
كل البيانات السوس�يولوجية عرض�ة للخط�أ،  

 . أو عدم االكتمال في الوصف القصور تعبير عن
 

                                  Esteem          التقدير

Wertschätzung, f                         
يعن���ي الش���رف أو التقي���يم اإليج���ابي داخ���ل  

بعض علم�اء االجتم�اع ي�رى .  مجموعة أو مجتمع
أن التق���دير ش���كل م���ن أش���كال المكان���ة االجتماعي���ة 

عم��ل باس��تقالل ع��ن ال��دخل، الث��روة أو يمك��ن أن ي
 . السلطة

 
 أخالقيات البحث االجتماعي 

Ethics of Social Research  

Sozialforschungsethik,  f 

مفه���وم ي���رتبط باألخ���ذ ف���ي االعتب���ار ثالث���ة  
جوان��ب أساس��ية عن��د إج��راء البح��وث االجتماعي��ة 

العالق��ة ب��ين العل��م والمجتم��ع، بع��ض القض��ايا : ه��ي
 .عاملة المبحوثينالمهنية، وم

 
 

 Ethnic Group                     الجماعة االثنية

Volksgruppe, f                                            
 -مجموع��ة م��ن األف��راد ذات ثقاف��ة ممي��زة  

يختل�ف مفه�وم الجماع�ة .  مش�تركة  -ثقافة فرعي�ة 
االثنية عن العرق ألنها تقتضي أن القيم، المع�ايير، 
الس���لوك واللغ���ة ول���يس المظه���ر الجس���ماني ه���ي 

غالب����اً م����ا تعتب����ر   .هم����ة الممي����زةمالخص����ائص ال
الجماع���ات االثني���ة كجماع���ات أقلي���ة داخ���ل ثقاف���ة 

 . أخرى
 

       Ethnic Identity               الهوية االثنية

Ethnische Identität, f        

وع���ي الف���رد بانتمائ���ه إل���ى جماع���ة ممي���زة  
وه����ي .  القيم الثقافي���ة لتل���ك الجماع���ةوالتزام���ه ب���

 الن�اس الجانب الذاتي من االثني�ة م�ع أن العدي�د م�ن
يعتق��دون  أن إرثه��م الثق��افي ب��ه القلي��ل م��ن المعن��ى 

 . الذاتي على الرغم من إمكانية تحديده موضوعياً 
 

                                              Centrism Ethno                     المركزية االثنية
Ethnozentrismus, m                                
   

افت�����راض أن ثقاف�����ة مجموع�����ة الف�����رد أخالقي�����ة، 
ص���حيحة، عقالني���ة وأن الثقاف���ات األخ���رى أدن���ى 

األف���راد بثقاف���ات مختلف���ة  يحت���ك عن���دما.  درج���ة
ومغ��ايرة فغالب��اً م��ا يحكم��ون عليه��ا ب��الرجوع إل��ى 

جه��داً ف��ي فه��م تل��ك  نمقاييس��هم الخاص��ة وال يب��ذلو
أحيان�اً .  هائالثقافات وتقييمها من وجهة نظر أعضا

ت��زج المركزي��ة االثني��ة ب��التمييز العنص��ري، مق��د ت
إمكاني���ة تص���نيف األف���راد ف���ي مجموع���ات عرقي���ة 

ق��اد ب��أن تل��ك المجموع��ات متراتب��ة تمتم��ايزة واالع
مبدئياً يمكن رفض ثقافة م�ا  .على أساس بايولوجي

 . ية المتأصلة ألعضائهابدون افتراض الدون
 

            الدراسات االثنواغرافية            
Ethnographic Research  

Ethnographische Forschung, f 

تس���تخدم المالحظ���ة المش���اركة ك���أداة لجم���ع  
البيان���ات وه���ي ن���وع مم���ا اص���طلح عل���ى تس���ميته 
بالبح��ث الن��وعي خالف��اً للبح��ث الكم��ي ال��ذي يرك��ز 

كمالح����ظ .  تحلي����ل المنهج����يعل����ى المق����اييس وال
اً بنشاط ف�ي الوض�ع قمشارك يصبح الباحث مستغر

ال��ذي اخت��اره م��ن أج��ل أن يحص��ل عل��ى الفه��م م��ن 
.  ع�ةاخالل تجريب جوانب م�ن حي�اة الف�رد أو الجم

ثنوغرافية ه�ي أس�اس االنثروبولوجي�ا إلالدراسات ا
وص�ف، تس�جيل بذلك العلم الذي يه�تم ف�ي األس�اس 

 . في المجتمعات التقليدية عاتاوتحليل حياة الجم
م وحت�ى الخمس��ينيات م��ن الق�رن الماض��ي ق��ا 

األنثروبولوجيين الدخول المباشر في حياة المجتمع 
وحافظوا على عالق�ة رس�مية وض�يقة م�ع المجتم�ع 

. إنج�از العل�م األكث�ر موض�وعية جلأ المضيف من
لك��ن الي��وم يبح��ث األنثروبول��وجيين ع��ن المش��اركة 

 . النشطة كمصدر للفهم
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نثوغرافي��ة ذات أهمي��ة بالنس��بة إلالدراس��ات ا 
للتفاعلي���ة الرمزي����ة، عل����م االجتم����اع الظ����اهراتي، 

ثنومينودول���وجي وكله���ا نظري���ات ته���تم بفه���م إلوا
 . وجهة النظر الذاتية لألفراد

رد الفع��ل ب��ثنواغرافي��ة إلت��رتبط الدراس��ات ا 
تج��اه الوض��عية الت��ي ال تث��ق ف��ي الذاتي��ة ف��ي البح��ث 

ال���ذات اإلنس���انية كموض���وع  وتن���زع نح���و معامل���ة
 . مياً ليمكن دراسته ع

 
  Ethnomethodology ثنوميثودولوجي إلنظرية ا

Ethnomethodologie, f                                 

رت بواس�����طة نظري�����ة سوس�����يولوجية ط�����وِّ  
هارولد قرافينكل  متأثراً بالظاهراتيين مث�ل إدمون�د 

فة اللغ�ويين هسرل وألفرد شوتز، كم�ا ت�أثر بالفالس�
الترجم����ة الحرفي����ة للمص����طلح تعن����ي .  المح����دثين

ثالث��ة   وتوج��د دراس��ة ممارس��ات الن��اس أو ط��رقهم
:  ثنوميثودل���وجي ه���يإلأص���ول أساس���ية لنظري���ة ا

التحلي�����ل العقل�����ي، تص�����نيف العض�����وية، وتحلي�����ل 
ثنومينودول�����وجي م�����ن نظري�����ات إلا. المحادث�����ات

المنظ���ور األص���غر ف���ي عل���م االجتم���اع وال تعتب���ر 
ش��يء  وإنم��ام االجتم��اعي حقيق��ة موض��وعية الع��ال

باس�تمرار ف�ي  ئ�هيجب على الناس بن�اءه وإع�ادة بنا
 . أفكارهم وأفعالهم

ب��دالً ع��ن معامل��ة أف��راد المجتم��ع الع���اديين  
يس�اقون بواس�طة المجتم�ع، نج�د " كمغفلين ثقافيين"

ل��وجي تح��اول الكش��ف ع��ن وثنومينودإلأن نظري��ة ا
واس�طة الن�اس الط�رق والممارس�ات الت�ي تس�تخدم ب

 . عندما يخلقون العالم البديهي
 
 

  Etiological Factors             العوامل المسببة

Ätiologische Faktoren, pl  
.  العوامل التي تشجع أو تس�بب نتيج�ة معين�ة 

إدم��ان المخ��درات م��ثالً، يمك��ن أن يق��ود الن��اس إل��ى 
 .السلوك اإلجرامي

 
 
 

 Etiology                    علم دراسة األسباب

Ursachenforschung, f ِ◌ 

أح��د مص��طلحات الدراس��ات الطبي��ة، ويعن��ي  
لك�ن المص�طلح يس�تخدم .  دراسة أسباب األم�راض

المش�اكل بأيضاً في العلوم االجتماعي�ة ذات العالق�ة 
 . االنحراف والجريمةمثل  االجتماعية

 
                       Eugenics          تحسين النسل

Eugenik, f 

حركة تحسين النسل حركة نشطة في العديد  
م��ن البل��دان الغربي��ة وه��ي مدفوع��ة باالعتق��اد أن��ه 
يجب عل�ى المجتم�ع أن يت�دخل للحف�اظ عل�ى النس�ل 

يمك���ن تحقي���ق ذل���ك بتش���جيع الن���اس ال���ذي .  الجي���د
يعتبرون أنهم يمثلون نسالً جيداً على التوال�د، وأه�م 

ل���ذين م���ن ذل���ك دع���م ت���دخل الدول���ة لمن���ع أولئ���ك ا
يعتب���رون نس���الً رديئ���اً م���ن التك���اثر ع���ن طري���ق 

 . استخدام مختلف وسائل التعقيم
 

 Exchange Theory                نظرية التبادل

Exchange Theorie, f 

نظري���ة ارتبط���ت بأعم���ال ج���ورج هوم���انز  
أن ك���ل  فرض���يةوبيت���ر ب���الو، وه���ي مبني���ة عل���ى 

العالق���ات اإلنس���انية يمك���ن فهمه���ا ف���ي إط���ار م���ن 
نادراً ما تكون تلك المب�ادالت .  بادل لقيم متقاربةالت

مالية وإنم�ا ف�ي الغال�ب غي�ر ملموس�ة مث�ل الم�ودة، 
 . المكانة والصالت

 
             Exchange Value       التبادليةالقيمة 

    Tauschwert, m    
تبادله�ا  تعني القيمة النظرية ألي بضاعة يتم 

لعم�ل الض�روري كمية زم�ن ا ،أو بيعها في السوق
ف���ي ظ���روف الس����وق .  اجتماعي���اً المتجس���د فيه����ا

الحقيقي����ة، الم����ال أو المع����ادل الم����دفوع للبض����اعة 
ربم��ا يختل��ف ع��ن قيم��ة البض��اعة، عل��ى ) ال��ثمن(

ال���رغم م���ن أن���ه ف���ي الس���وق ال���ذي يعم���ل بطريق���ة 
الخاص���ية .  ص���حيحة يتط���ابق الس���عر م���ع القيم���ة

الفري�����دة للرأس�����مالية ه�����ي أن معظ�����م البض�����ائع 
مات تن��تج لك��ي تب��اع ول��يس فق��ط لالس��تعمال والخ��د

ف��ي االقتص��اديات األق��ل .  المباش��ر بواس��طة المن��تج
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حداثة، نجد أن إنتاج البضائع يتم في قط�اع مح�دود 
 -ومعظ��م اإلنت��اج  موج��ه نح��و القيم��ة االس��تعمالية 

 .االستهالك المباشر
 

              Existentialism               الوجودية

Existentialismus, m 

حرك����ة فلس����فية عريض����ة ت����ؤمن بالحري����ة  
المطلقة وأولوية الفرد عل�ى الجماع�ة وأحقي�ة الف�رد 

  .بأن يمأل وجوده بالطريقة التي تالئمه
 

          Exogamy              الزواج الخارجي

Exogamie, f 

ع����ادة اتخ����اذ زوج أو زوج����ة م����ن خ����ارج  
أو حت�ى أقارب الفرد، طبقته، دينه، جماعته االثنية 

 . منطقة سكنه
 

  Exploratory Research   البحوث االستطالعية

Exploratorische Forschung, f 

بح���وث ودراس���ات تنف���ذ بقص���د االس���تطالع  
الذي يشمل العديد من جوان�ب البح�ث مث�ل ص�ياغة 
مش���كلة البح���ث، ف���رض الف���روض، زي���ادة معرف���ة 
الباح��ث بموض��وع الدراس��ة، م��دى إمكاني��ة البح��ث، 

 . اضيع  مشاكل البحوث، وما إلى ذلكتحديد مو
تعتب������ر البح������وث االس������تطالعية خط������وة  

 .ضرورية في عملية البحث االجتماعي العميق
 

  Extended Family               األسرة الممتدة

Erweiterte Familie, f          

هي األسرة التي تتكون من الزوج والزوجة  
ص��غارهم، هم الص��غار م��نهم، والمت��زوجين وئوأبن��ا

 . وتسكن منزالً مشتركاً أو منازل متجاورة
 

  External Validity            الصدق الخارجي

Äußere Validität, f    

يعن���ي ص���حة النت���ائج العلمي���ة عن���دما تعم���م  
خ����ارج  المعم����ل أو موق����ع المس����ح عل����ى الع����الم 

إذا أعتق��د أن الباح��ث ال يتوق��ع الحص��ول .  الحقيق��ي
العادي�ة للمجتم�ع  بحث في الحياةعلى تأكيد لنتائج ال

 . فإن النتائج تعتبر غير صادقة خارجياً 
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