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G 

 Gemeinshaft                  جماعة محلية

Gemeinschaft, f 
 .ألماني��ة ترجمته��ا جماع��ة أو مجتم��ع"كلم��ة  

ت��ونز  داس��تخدم المص��طلح ع��الم االجتم��اع فريدنان��
، لوص��ف نم��وذج مث��الي لمجتم��ع )۱۹۳٦-۱۸٥٥(

العالق��ات الشخص��ية والمباش��رة والق��يم  بق��وة تس��وده
مع����ات وه����و يط����ابق المجت. والمع����ايير المش����تركة

الص���غيرة المحلي���ة والت���ي ع���ادة م���ا توض���ع ف���ي 
ال����ذي يعن����ي " مجتم����ع"مص����طلح تع����ارض م����ع 

وق��د ق��ام ع��الم . شخص��ية غي��رمجتمع��ات معق��دة و
-۱۹۰۲(س���ونز راالجتم���اع األمريك���ي ت���الكوت با

بتوس��يع التع��ارض ب��ين الجماع��ة المحلي��ة ) ۱۹۷۹
 . والمجتمع عن طريق تحليله لمتغيرات النسق

 
               Gender Roles           أدوار النوع

Geschlechterrollen, pl 

األدوار االجتماعي��ة الت��ي تنس��ب إل��ى الف��رد  
يختل��ف مص��طلح الن��وع ع��ن .  عل��ى أس��اس نوع��ه

الج���نس ألن���ه ي���دل عل���ى التحدي���د الثق���افي ل���ألدوار 
والسلوك المناس�ب لك�ال الجنس�ين ب�دالً ع�ن جوان�ب 

  .ولوجياالسلوك اإلنساني التي تتحدد بواسطة الباي
ل��ذلك ف��إن إنج��اب األطف��ال ه��و دور الم��رأة  

البيولوجي في حين أن رعاية األطفال والتي يمك�ن 
أن يقوم بها الرجل أيض�اً، دور ن�وعي ينس�ب ع�ادة 

 . للمرأة
 

 
 Generalization                              التعميم

Generalisierung, f              

ف���ي إط���ار مقول���ة أو قض���ية عام���ة تص���اغ  
.  اس���تنتاج م���ن مالحظ���ة م���ا ه���و خ���اص ومح���دد

ق��ل تالتعم�يم ن�وع م�ن التفكي�ر يب�دأ م�ن المالح�ظ وين
ك��ل إلــى  إل��ى غي��ر المالح��ظ، م��ن المث��ال المح��دد

األمثل���ة الت���ي يعتق���د أنه���ا ش���بيه بالمث���ال موض���وع 
النظري��ات ن��وع م��ن التعم��يم ألنه��ا تفس��ر .  البح��ث

ك بع��ض الظ��واهر عب��ر أمثل��ة مح��ددة ومتنوع��ة لتل��
يع�رف أيض�اً (التعميم أو القابلية للتعميم .  الظواهر

ح���د خ���واص البح���ث أيعتب���ر ) بالص���دق الخ���ارجي
 . العلمي االجتماعي

 
      Generalized Other           اآلخر المعمم

der Allgemeine Andere, m     

مصطلح استخدمه عالم االجتم�اع األمريك�ي  
ل��ى لي��دل ع) ۱۹۳۱-۱۸٦۳(ج��ورج هيرب��رت مي��د 

اآلخ�رين ف�ي مج�تمعهم  إقرار الف�رد ب�أن األعض�اء
وف���ي .  ل���ديهم ق���يم وتوقع���ات مح���ددة ع���ن الس���لوك

س��لوكهم وتف��اعلهم االجتم��اعي يتفاع��ل األف��راد م��ع 
تل��ك التوقع��ات، وب��ذلك يوجه��ون أنفس��هم نح��و الق��يم 

 . والمعايير السائدة داخل الجماعة أو المجتمع
 

 Genocide                        اإلبادة الجماعية

Genozid, m              

القت��ل المقص��ود و الم��نظم لمجموع��ة م��ن  
الق��ومي، ال��ديني أو  ،الن��اس بس��بب أص��لهم الثق��افي

ق��انوني  ،ص��ك المص��طلح رافاي��ل ل��يمكن.  العرق��ي
ش�عبة الح�رب  بولندي المول�د، عم�ل كمستش�ار ف�ي
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التابع��ة للوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة أثن��اء الح��رب 
 . انيةالعالمية الث

 
 Gentrification                            الجنترة 

Aufwertung, f  
الت������������ي تعن������������ي   "Gentry"م������������ن  

األرس��تقراطية أو الطبق��ة العلي��ا، وي��دل المص��طلح 
على التغير في الظ�روف االجتماعي�ة واالقتص�ادية 
ف��ي المن��اطق المج��اورة للمراك��ز الحض��رية، حي��ث 

ويح���ل محله���م  ن الفق���راءوُي���زاح الس���كان األص���لي
 .القادمون الجدد من الطبقة الوسطي والمهنيين

  
 Gerontocracy                       حكم الشيوخ

Gernotokratie, f  

المجتمع ال�ذي ترتف�ع في�ه الس�لطة، الث�روة 
ف��ي العدي��د م��ن  .والمكان��ة م��ع ارتف��اع عم��ر الف��رد

الس�لطة ف�ي أي�دي كب�ار  البس�يطة كان�ت المجتمعات
ُحظ����وا ب����الكثير م����ن االحت����رام ن  ال����ذيالس����ن ، 
ربم��ا ت��ذهب  ،ف��ي المجتم��ع الح��ديثأم��ا  . والت��وقير

الث��روة لكب��ار الس��ن، لك��ن هنال��ك القلي��ل م��ن التقي��يم 
وال يتمتعون بمكان�ة أو س�لطة خاص�ة  هماإليجابي ل

 . في المجتمع
 

                            Gesellschaft        مجتمع

Gesellschaft, f    

ألماني����ة اس����تخدمها فرينان����د ت����ونيز  كلم����ة 
لمجتمع  اً مثالي اً ليصف بها نموذج) ۱۹۳٦-۱۸٥٥(

.   نفعي�ة والض�يقةالتسوده العالقات غير الشخص�ية، 
وتل��ك ه��ي خ��واص المجتمع��ات الكب��رى والمعق��دة، 
والت���ي تتمي���ز أيض���اً بفص���ل ص���ارم ب���ين الخ���اص 

 . والعام في الحياة
 

 Giddens, Anthony                 أنتوني قدينز

(1938) 
. ۱۹۳۸ع��الم اجتم��اع بريط��اني م��ن موالي��د  

ل، ومدرس�ة لن�دن لالقتص�اد، ِه�درس في جامع�ات 
ع�ام في  جونال درجة الدكتوراه من جامعة كمبريد

۱۹۷٦ . 
ومنذ ذلك الوقت تنقل ب�ين ع�دد م�ن المواق�ع  

لالقتصاد ف�ي  عمادة مدرسة لندن: األكاديمية، منها
دينز م���ؤثراً ج���داً ف���ي يعتب���ر ق���  ،كمنظ���ر.  ۱۹۹۷

و غيره��ا م��ن بل��دان  الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة
 . العالم أكثر من تأثيره في بلده بريطانيا

خالل التسعينيات من القرن الماضي شهدت  
سيرة قدينز المهنية العدي�د م�ن التح�والت واالنتق�ال 
بأداء أدوار في الحي�اة العام�ة، أهمه�ا تقل�ده منص�ب 

 .زراء البريطاني توني بليرالمستشار لرئيس الو
الرأس�������مالية والنظري�������ة : أه�������م مؤلفات�������ه 

، البن������اء الطبق������ي ۱۹۷۱االجتماعي������ة الحديث������ة، 
، تواص��ل المجتم��ع،  ۱۹۷۳للمجتمع��ات المتقدم��ة، 

، ۱۹۹۰ش��رح  نظري��ة البن��اء، ت��داعيات الحداث��ة، 
، الطري�ق الثال�ث ۱۹۹٦دفاعاً ع�ن عل�م االجتم�اع، 

، وق���د ۲۰۰۱، ، عل���م االجتم���اع۲۰۰۰ه، وومنتق���د
 . لغة) ۲۹(ترجمت كتبه إلى 

 
 Gift, the                                 الهدية

Geschenk, n                                    
الذي  ۱۹۲٥ل موس في يعنوان مقال مارس 

كون فيها تقديم الهدايا وسط ييستكشف الطرق التي 
 .ب�االلتزام اً م�دفوع اً أخالقي� المجتمعات القبلية تبادالً 

وكي��ف أن إعط��اء ممتلك��ات الف��رد لآلخ��رين كه��دايا 
يخلق الث�روة والمكان�ة للف�رد بتوس�يع وتقوي�ة ش�بكة 
معق��دة م��ن االلتزام��ات الشخص��ية والعائلي��ة لمق��دم 

 . الهدية
 

   Glass Ceiling                   السقف الزجاجي

Glaszellbildung, f 

أم�اكن العم�ل، في تحليل أوضاع النساء ف�ي  
يكون هذا المصطلح مفيداً من أجل وصف الح�اجر 
غي���ر المرئ���ي، ال���ذي يغل���ق الطري���ق أم���ام ترق���ى 

ي��دل المص��طلح عل��ى تل��ك الح��واجز غي��ر .  النس��اء
التنظ���يم االجتم���اعي متأصـــلة فـــي  المرئي���ة، لكنه���ا

م�ثالً، ق�د .  والعالقات االجتماعية في أماكن العم�ل
غل���ق بس���بب المهن���ي م تج���د النس���اء أن تط���ورهنّ 

هن م���ن الجمعي���ات االجتماعي���ة والترفيهي���ة ئاس���تثنا
ه���ن م���ن الرج���ال، ويفق���دن ؤالت���ي يؤسس���ها زمال

بالت��الي الص��الت االجتماعي��ة الض��رورية الكتس��اب 
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 . المكانة والتميز
 

 Globalization                           العولمة

Globalisierung, f 

عملي���ة عالمي���ة ش���املة لعولم���ة االتص����ال،  
ف�����ي المج�����ال .  لتج�����ارة والتنظ�����يم االقتص�����اديا

االقتص���ادي يمك���ن رؤيته���ا ف���ي اتفاقي���ات التج���ارة 
العالمية، الزيادة الكبيرة ف�ي حج�م التج�ارة الدولي�ة، 
وزي����ادة االعتم����اد المتب����ادل لالقتص����اديات، كم����ا 
اش���تهرت أيض���اً بتوس���ع حج���م وس���لطة الش���ركات 
متع��ددة الجنس��يات، وتط��ور هيمن��ة ص��ناعة الترفي��ه 

 ينظ��ر  .ريكي��ة عل��ى التواص��ل الثق��افي الع��المياألم
إلى عملية العولمة على أنه�ا مدفوع�ة بنم�و  البعض

الرأس���مالية العالمي���ة والتح���والت الثقافي���ة والبن���اء 
 االجتماعي لمجتمعات م�ا قب�ل الرأس�مالية وم�ا قب�ل

 .  الصناعية
 
Goffman, Erving               نج قوقم�انفي�رإ

ع وخارج���ه مش��هور ض���من عل��م االجتم���ا 
بتحليل��ه ع��ن أس��لوب العالق��ات الشخص��ية، وعل��ى 
الرغم من اشتهاره بتحليله الذي يستند على التمثي�ل 
ودراس���اته ع���ن االنح���راف، فق���د تجازوهم���ا ف���ي 
أعمال��ه األخي��رة ليص��بح أح��د أعم��دة عل��م االجتم��اع 

تق��ديم ال��ذات ف��ي الحي��اة : أه��م أعمال��ه. الظ��اهراتي
وم��ات  ۱۹۲۲ول��د قوفم��ان ف��ي  ).۱۹٥٦(اليومي��ة 

  .۱۹۸۸عام 
 

                      اقتصاد منتج للبضائع

Goods Producing Economy 

Warenproduzierende Wirtschaft, f       
اقتص������اد وس������يلته األساس������ية للت������راكم  

م��ثالً، .   الرأس��مالي  ص��ناعة البض��ائع للمس��تهلكين
أجه����زة التلفزي����ون لالس����تهالك الع����ام، القط����ارات 

قتص���ادي، اإلنس���ان اآلل���ي لص���ناعة لالس���تخدام اال
لع������دة س������نوات مض������ت يعتق������د أن . الس������يارات

المجتمع���ات الغربي���ة ق���د تج���اوزت مرحل���ة إنت���اج 
البضائع أو مرحلة الصناعة ودخلت في نوع جدي�د 
م��ن االقتص��اد يعتم��د عل��ى تق��ديم الخ��دمات وإنت��اج 

 . ونشر المعرفة
 

      Green Revolution       الثورة الخضراء  

Agrarrevolution, f  

يعن����ي االرتف����اع الكبي����ر ف����ي مصــــطلح   

ينيات تاإلنتاجي�ة الزراعي��ة خ�الل الخمس��ينيات والس��
م��ن الق��رن الماض��ي، وال��ذي أمك��ن تحقيق��ه نتيج��ة 

تب��اع  وس��ائل حديث��ة ف��ي الزراع��ة مث��ل تحس��ين ال
  .البذور، استعمال األسمدة والكيماويات

 
            االحتباس الحراري

Greenhouse Effect 

 Treibhauseffekt, m 

مصطلح من مصطلحات علوم البيئ�ة ي�دل  
على الزيادة في درجة ح�رارة األرض الناتج�ة م�ن 

تعل��ق الملوث��ات ف��ي الغ��الف .  آث��ار التل��وث الج��وي
الجوي األدنى فوق األرض وتعوق فق�دان الح�رارة 

 . من سطح األرض
 

  Grounded  Theory            القاعديةالنظرية 

Begründete Theorie, f 

النظري���ة الت���ي اش���تقت بواس���طة التفكي���ر  
االستقرائي مما أعطاه�ا أرض�ية قوي�ة ف�ي البيان�ات 

القاعدي��ة تعتب��ر النظري��ة  .والمالحظ��ات ع��ن الع��الم
فعل للنظريات السوس�يولوجية المج�ردة الرد  بمثابة

 .  وذات االتصال غير الواضح بالعالم الحقيقي
 

        Group                                 الجماعة

Gruppe, f 

يش���تركون ف���ي  ال���ذين  ف���راداألك���ل م���ن  
بع���ض الخص���ائص يمك���ن تميي���زهم م���ن اآلخ���رين 

ة، المكان��ة االقتص��ادية واالجتماعي��ة لغ��ب��المظهر، ال
تتميز الجماعة ع�ادة .  أو القيم والممارسات الثقافية

بإحس���اس بالهوي����ة المش����تركة، مص����الح وأه����داف 
ها، لك�ن ربم�ا توج�د الجماع�ة ئض�امشتركة  بين أع

بسبب أن أفرادها يشتركون ف�ي بع�ض الخص�ائص 
فهم اآلخرعالموضوعية، وي   .ةن كمجموعورِّ
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 Group, Primary                     الجماعة المباشرة
Primärgruppe, f                                          

دائ���رة م���ن األف���راد يك���ون للف���رد اتص���ال  
تجمعه�م رواب�ط م�ن النش�اط واشر وكثي�ف معه�ا مب

يتفاع��ل الن��اس ف��ي  .المش��ترك وااللت��زام الع��اطفي
والعالق����ات بي����نهم  مالجماع����ات المباش����رة بكلي����اته

مث�����ال .  ش�����املة وتتض�����من المحاس�����بة العاطفي�����ة
للجماعات المباشرة، األسرة والمجتمعات الصغيرة 

 . التقليدية
 

   Group, Secondary            الجماعة الثانوية

 Sekundärgruppe, f 

ع�����دد م�����ن األف�����راد يرتبط�����ون ب�����بعض  
 .  الخصائص ذات العالقة بمنفعة معينة

العالق��ات  أعض��اء الجماع��ة ل��ديهم بع��ض 
مث�ال .  ال�بعض مالمتخصصة والمح�ددة م�ع بعض�ه

ال����روابط المهني����ة، زم����الء " للجماع����ات الثانوي����ة
 . المهنة، األحزاب السياسية واألندية الرياضية
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