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I 

 I                                            األنا

Ich                                           

لم االجتم�اع ابواسطة ع حالمصطلأُدخل هذا  
) ۱۹۳۱-۱۸٦۳( مي��د األمريك��ي ج��ورج هيرب��رت

لي���دل عل���ى الجان���ب م���ن الهوي���ة  أو ال���ذات ال���ذي 
يتفاع����ل ف����ي التفاع����ل االجتم����اعي م����ع توقع����ات 

ف���ي التفاع���ل االجتم���اعي يك���ون .  خ���رين عن���ااآل
األف��راد عل��ى وع��ي بتوقع��ات اآلخ��رين، لك��ن ل��يس 
.  بالضرورة أن يتقي�دوا بتل�ك التوقع�ات ف�ي تف�اعلهم

هذا الج�زء التلق�ائي، وال�ذي ال يمك�ن التنب�ؤ ب�ه م�ن 
شخصية الفرد يجع�ل م�ن ك�ل ف�رد ف�اعالً اجتماعي�اً 

 . متفرداً 
 

 Id                                                        الهو    

Es                          

-۱۸٥٦(أح����د مف�����اهيم س�����يجموند فروي�����د  
اله�و دواف�ع م�ن .  مؤسس التحلي�ل النفس�ي) ۱۹۳۹

.  الالوع��ي والطاق��ات النفس��ية للبش��ر ككائن��ات حي��ة
لذلك فالهو ال يتأثر بالثقاف�ة أو التنش�ئة االجتماعي�ة، 

ب��دائي، طبيع��ي وغي��ر  ويش��تمل عل��ى ك��ل م��ا ه��و
يب�دو .  متحضر ف�ي العواط�ف والطاق�ات اإلنس�انية

أن فروي��د يفت��رض أن ص��راع اإلنس��ان م��ن أج��ل 
تحقي��ق ال��وعي ال��ذاتي ف��ي مقاب��ل العواط��ف غي��ر 
المحكومة وغير المقيدة للهو يبقي مدفوناً بعمق في 

 . العقل الباطني للبشر
 

  Ideal Type                       النموذج المثالي

Idealtyp, m                                        

نم��وذج مج��رد ع��ن الظ��اهرة االجتماعي��ة ال  

.  يش��ترط وج��وده كم��ا ه��و ف��ي الواق��ع االجتم��اعي
اس�تخدمه ع��الم االجتم�اع األلم��اني م�اكس فيب��ر ف��ي 
تحلي�ل نماذج��ه المثالي�ة ع��ن البيروقراطي�ة، الس��لطة 

ض���اً ع���الم والفع���ل االجتم���اعي، كم���ا اس���تخدمه أي
االجتم���اع فريدنان���د ت���ونيز ف���ي ص���ياغته لمتص���ل 

وص�����ف ت�����ونيز ن�����وعين .  الجماع�����ة والمجتم�����ع
.  متعارض��ين أو قطب��ين م��ن الص��الت االجتماعي��ة

 غي�ر، واآلخ�ر )الجماع�ة(أح�دهما شخص�ي ومل�زم 
يمث��ل ه��ذان ).  المجتم��ع( يع��اطفشخص��ي وغي��ر 

النموذج���ان عالم���ة لتحلي���ل ومقارن���ة المجتمع���ات 
 . ياً الموجودة فعل

 
  Idealism                                    المثالية

Idealismus, f                                                   

ي المس��تقل ببمنظ��ور يؤك��د عل��ى الت��أثير الس�� 
عل��ى .  لألفك��ار عل��ى التنظ��يم االجتم��اعي والثقاف��ة

العكس من مفهوم المادية التي تركز على الجوان�ب 
ملموس��ة ف��ي التنظ��يم االجتم��اعي كمس��بب ألفك��ار ال

يمك���ن الق���ول أن م���اكس فيب���ر ق���دم .  وق���يم معين���ة
تفس��يراً مثالي��اً ع��ن تط��ور الرأس��مالية عن��دما رب��ط 

  .بظهور األخالق البروتستانتية التطور ذلك
 

  Ideological Hegemony      الهيمنة األيدلوجية

Ideologische  Hegemonie, f 

ه أيدلوجيا معينة تتخلل تلك موقف تسطير في 
الس����يطرة أو الهيمن����ة  ك����ل المجتم����ع ومؤسس����اته 

تخل���ل أيض���اً األفك���ار تاالجتماعي���ة األساس���ية كم���ا 
 . الثقافية والعالقات االجتماعية

 



 

 ٥۱ 

                        Ideology            لوجياواأليد

Ideologie, f 

حزم���ة مترابط���ة م���ن األفك���ار والمعتق���دات  
دع���م وتبري���ر ترتيب���ات م���ن الس���لطة  تعم���ل عل���ى

والث��روة والمكان��ة موج��ودة فع��الً ف��ي المجتم��ع أو 
 األي���دولوجيام���ثالً، ت���دعو .  يرغ���ب ف���ي وجوده���ا

االشتراكية إلى تحويل المجتمع من الرأس�مالية إل�ى 
عل���ى  .  الملكي���ة الجماعي���ة والمس���اواة  االقتص���ادية

الليبرالي��ة  االي��دولوجياالنق��يض م��ن ذل��ك، نج��د أن 
رتبط���ة بالمجتمع���ات الرأس���مالية ت���دعم النظ���ام الم

الرأس�مالي باعتب�اره الترتي�ب االجتم�اعي األفض�ل، 
مث�ال آخ�ر ه�و .  األكثر  أخالقي�ة، والمرغ�وب في�ه

عي أن����ه يمك����ن العنص����رية الت����ي ت����دّ  ي����دولوجياألا
تصنيف البشر ف�ي أع�راق ممي�زة، وأن بع�ض ه�ذه 

 . األعراق أدنى من غيره
عنص���رية لتبري���ر ال ي���دولوجياألااس���تخدمت  

عل�ى .  نظام ال�رق، وك�ل الممارس�ات االس�تعمارية
 ي���دولوجياأال��رغم م��ن أن��ه غالب��اً م��ا تك��ون هن��اك 

واح��دة مهيمن��ة ف��ي المجتم��ع يمك��ن أن نج��د أيض��اً 
أيدلوجيات نقيضة متعارضة تدعو إلى التح�ول ف�ي 

 . العالقات االجتماعية القائمة
 
 Imperialism                           مبرياليةإلا

 Imperialismus, m 
هيمنة بلد أو أكثر عل�ى بل�د أو بل�دان أخ�رى  

يمك���ن أن .  م��ن أج���ل أه���داف سياس��ية واقتص���ادية
مبريالي���ة بواس���طة الق��وى المس���لحة ع���ن إلتح��دث ا

طريق السلطة السياسية واالقتص�ادية الت�ي تم�ارس 
كم�ا يمك��ن .  بواس�طة الدول��ة والمنظم�ات المس��اعدة

حي���ث تم���ارس أم���ة أو إقل���يم  ةمبريالي���إلاأن توج���د 
الهيمن�����ة عل�����ى التج�����ارة العالمي�����ة، نظ�����م النم�����و 

 . االقتصادي واالتصال الجماهيري
 

           Independent Variable   المتغير المستقل

Unabhängige Variable, f                   

ي���درس البح���ث الس���ببي الع���الم م���ن خ���الل  
ين���اً وس���ط تل���ك األش���ياء الت���ي تب���دي تبا(متغي���رات 

المتغي�ر المس�تقل ه�و الس�بب ف�ي ).   مجتمع البحث

المتغي����ر .  ةالنتيج����ح����ين أن المتغي����ر الت����ابع ه����و 
المستقل هو ذلك المتغير ال�ذي ينظ�ر إلي�ه عل�ى أن�ه 

ف���ي البح���ث التجريب���ي المتغي���ر .  المتغي���ر الس���ببي
.  المس���تقل ه���و المتغي���ر ال���ذي ي���تحكم في���ه الباح���ث

م����د عل����ى المتغي����ر يعت )المتغي����ر الت����ابع(ج����ة يالنت
عتق��د أن البطال��ة تزي��د م��ن مع��دالت اإذا .  الس��ببي

الجريم���ة،  تك���ون البطال���ة ه���ي المتغي���ر المس���تقل 
وتك����ون مع����دالت ) يمك����ن أن ترتف����ع وت����نخفض(

ش��يء م��ا أن ليمك��ن .  الجريم��ة ه��ي المتغي��ر الت��ابع
ف�ي  تابعاً يكون متغيراً مستقالً في وقت ما ومتغيراً 

 . وقت آخر
 

  Index                                           الدليل

   Index, m                                       
مف�اهيم الت�ي يس�تخدمها  العلم�اء الالعديد من  

بش��كل ك��اٍف  اوال يمك��ن قياس��ه ةن معق��دواالجتم��اعي
ف��ي ه��ذه الحال��ة يط��ور .  باس��تعمال مؤش��ر واح��د

األحي�ان من المؤشرات، وفي بعض  اً ن عددوالباحث
ه����ذا .  يعط����ون أوزان����اً معين����ة لتل����ك المؤش����رات

م�ن .  التركيب من المؤشرات واألوزان ه�و ال�دليل
الص��عوبة قي��اس المكان��ة االجتماعي��ة، االقتص��ادية، 
ل���ذلك تس���تخدم المؤش���رات مث���ل ال���دخل، المهن���ة، 

إذا اعتب�ر أن المهن�ة أكث�ر أهمي�ة .  ومستوى التعليم
تط�وير دلي�ل  فإنها تعطي وزن أكث�ر، وب�ذلك يمك�ن

 . المكانة االجتماعية، االقتصادية
 

           Indexicality                           السياقية

Indexmaßigkeit, f    

ي����������دل المص����������طلح كم����������ا اس����������تخدمه  
لوجيين على الطبيع�ة الس�ياقية للس�لوك دوثوياالثنوم
الك��الم م��ثالً، دالل��ي بمعن��ى أن��ه ل��يس ل��ه .  والك��الم

اقة أو أنه يمكن أن يتخ�ذ ع�دة مع�اٍن معنى بدون سي
عن���دما ن���تكلم أو نس���تمع إل���ى .  بن���اًء عل���ى الس���ياق

الك��الم يج��ب أن ن��دخل جميع��اً ف��ي عملي��ة تفس��يرية 
ذل��ك الس��ياق يعط��ي الح��ديث  ض��من. لبن��اء الس��ياق

ل��يس هنال��ك م��ن .  إحساس��اً بالتماس��ك  والوض��وح
س��بيل لتف��ادي الس��ياقية أو إزالته��ا بالكام��ل كم��ا أن 

ع��ن الس��ياق نفس��ه س��ياقياً وله��ذا الس��بب ف��إن  الك��الم
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 . بناء إحساس بالواقع إنجاز مستمر ألفراد المجتمع
 

  People  Indigenous         نوالسكان األصلي

Einheimische Bevölkerung, f 

الش���عب ال���ذي يع���يش ف���ي أرض م���ا قب����ل  
استعمارها بواس�طة ش�عب آخ�ر، أو هج�رة ش�عوب 

 . أخرى إليها
 

                       Individualism   ةمذهب الفردي

Individualismus, m                              

نس����ق ق����يم يعتب����ر مركزي����اً ف����ي الليبرالي����ة  
الكالس����يكية والرأس����مالية، وي����دعم ه����ذا الم����ذهب 

 . االختيار، الحرية الشخصية، والتوجيه الذاتي
 

Individuation                                        التفرد

 Selbstwerdung, f 

على غير الفردية التي ت�دل عل�ى نس�ق الق�يم  
الف��ردي، ي��دل مص��طلح التف��رد عل��ى العملي��ة الت��ي 
بواس���طتها تتحق���ق الفردي���ة نفس���ها، مث���ل تحط���يم 
الروابط والمسؤوليات اإللزامية تج�اه اآلخ�رين، أو 
المؤسس��ات بحي��ث يك��ون الف��رد ح��راً م��ن ال��روابط 

مث��ل ه��ذه العملي��ة يج��ب أن .  قليدي��ةاالجتماعي��ة الت
 . تقود إلى تبني قيم مذهب الفردية

 
 Inductive Reasoning       التفكير االستقرائي

Induktivlogisches Denken 

تط��وير نظري��ة أو الوص��ول إل��ى اس��تنتاجات  
بع���د األخ���ذ ف���ي االعتب���ار للعدي���د م���ن المالحظ���ات 

 . مبريقيةإلا
 

 Industrial Relations        العالقات الصناعية
Industrielle Beziehungen, pl 

مصطلح عام يدل  على العالق�ات ف�ي مك�ان  
 .  العمل بين العمال واإلدارة

لق���د أص���بحت العالق���ات الص���ناعية مج���االً  
مهني���اً وأكاديمي���اً ناجح���اً، بم���ا أن اإلدارة الناجح���ة 
للعالق��ات الص��ناعية ت��رتبط بإنتاجي��ة مك��ان العم��ل 

لق�د تع�ددت الم�داخل إلدارة .  جودتهونوع المنتج و

العالق���ات الص���ناعية ف���ي المجتمع���ات الرأس���مالية 
الحديثة، لكن تلك المداخل تشترك في خاص�ية أنه�ا 
تس��عى لض��بط، تحفي��ز وإش��راك العم��ال ف��ي عملي��ة 
اإلنت��اج، أو اإلدارة ب��دون إج��راء أي تغيي��ر ج��ذري 

 . على بنية ملكية واتجاه مكان العمل
 

 Industrial Revolution        الثورة الصناعية
Industrielle Revolution, f 

إنت���اج البض���ائع للتج���ارة وال���ربح باس���تخدام  
يس���تخدم . اآلل���ة لتعزي���ز وزي���ادة إنتاجي���ة العم���ال

المص��طلح لوص��ف التغي��رات التقني��ة العميق��ة الت��ي 
.  بدأت في إنجلترا في منتصف الق�رن الث�امن عش�ر

القلي���ل م���ن قب���ل الق���رن الث���امن عش���ر ك���ان هن���اك 
مص���ادر الطاق���ة اآللي���ة باس���تثناء ط���واحين اله���واء 

طري��ق تــتم عــن  اإلنتاجيــة والم��اء، وكان��ت العملي��ة
 . األيدي والعمالة البشرية

أدخل��ت الث��ورة الص��ناعية تقني��ات يمك��ن أن  
توظ��ف الطاق��ة م��ن الم��اء، البخ��ار، الغ��از، الفح��م، 
الكهرباء والبت�رول لتح�ل مح�ل العمال�ة البش�رية أو 

ه�����ذا أت�����اح مس�����توى م�����ن اإلنت�����اج و.  اتعززه�����
أن تب���دأ  إل���ى االقتص���ادي ل���م يتحق���ق س���ابقاً وأدى

عملي���ة مس���تمرة م���ن التح���والت التقني���ة والتغي���ر 
اجتماعي��اً، ارتبط��ت الث��ورة الص��ناعية  .االجتم��اعي

ب���التنظيم العقالن���ي للعم���ل، التح���ول م���ن مجتم���ع 
االكتف�اء ال�ذاتي إل��ى مجتم�ع العم��ل ب�أجر، وانتش��ار 

 . الموارد المدفوعة بواسطة السوق نظم توزيع
 Industrialization                         التصنيع

Industralisierung, f                           
العملية التي تؤدي إلى تط�وير اقتص�اد يق�وم  

ويقت��رن التص��نيع .  عل��ى اإلنت��اج الكثي��ف للبض��ائع
 بتحض�������ر المجتم�������ع، انتش�������ار تقس�������يم العم�������ل

، اقتصــــــــــاد العمـــــــــل بــــــــــأجر، تمــــــــــايز والتخصـــــــــص
 . المؤسسات ونمو االتصال الجماهيري واألسواق

العديد من المجتمعات الغربية توص�ف بأنه�ا  
دخلت مرحلة ما بع�د المجتمع�ات الص�ناعية، حي�ث 

ن معظ���م النش���اط االقتص���ادي ق���ائم عل���ى إنت���اج إ
 .الخدمات والمعرفة
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                Inference                 الستنتاج ا

Inferenz, f 

العملي���ة المنطقي���ة الت���ي تعن���ي االنتق���ال م���ن 
 . مؤشر أو مالحظة إلى استنتاج أو قانون عام

 
 Statistics   Inferential  االستنتاجياإلحصاء 

Inferenzstatistik, f                          

أدوات أو تقني�ات إحص��ائية تس��تخدم إلج��راء  
استنتاج ع�ن مجتم�ع بح�ث عل�ى أس�اس دلي�ل بح�ث 

 . من عينة البحث
 

 Inferiorization            تقليل الشأن والقيمة   

Minderwertigkeit, f          
ي��دل المص��طلح عل��ى عملي��ة ف��رض هوي���ة  

وتقلي��ل ش��أنهم  ،دوني��ة عل��ى مجموع��ة م��ن الن��اس
ن بالدوني���ة، ويتبن���ى الن���اس الموص���وم.  وقيم���تهم

بالدونية يؤدي إلى انحط�اط الثق�ة والمق�درة  اً إحساس
ل��ديهم، يمن���ع التنظ���يم السياس��ي، وين���تج ع���دداً م���ن 

يمك�ن .  المشاكل االجتماعية الشخص�ية والجماعي�ة
 ". فقر الثقافة" ربط هذا المفهوم بنظرية 

 
       Informal Economy االقتصاد غير الرسمي

Schattenwirtschaft, f            
يع�����رف أحيان�����اً باالقتص�����اد الس�����ري أو 

وي������دل عل������ى األنش������طة " االقتص������ادي الخف������ي"
االقتص���ادية الت���ي تج���ري خ���ارج نط���اق البني���ات 

وه�ذا يعن�ي أنه�ا تع�امالت ال .  المؤسسية لالقتصاد
تس��جل ل��دى مس��ئولي الض��رائب، مكات��ب الض��مان 

 . االجتماعي أو الحكومات المحلية
ما تبنى تلك التعامالت على تب�ادالت  عادةً 

نقدي���ة، لك���ن أحيان���اً ق���د تتض���من تب���ادالت عيني���ة 
 . لبضائع أو خدمات

 
 Infrastructure                      البنية التحتية 

Infrastruktur, f 

ف���ي نظري���ة االقتص���اد السياس���ي ت���دل عل���ى  
األساس أو القاعدة االقتص�ادية للمجتم�ع الت�ي تبن�ى 

.  ؤسس��ات الثقافي��ة واالجتماعي��ة للمجتم��ععليه��ا الم

مفه��وم البني��ة التحتي��ة ش��بيه بمفه��وم نم��ط اإلنت��اج، 
 . ويشتمل على قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج

 
 Institution, Social         المؤسسة االجتماعية

Soziale Anstalt, f      

ن��وع م��ن التفاع��ل االجتم��اعي يتمي��ز ببني��ة  
المؤسس�ات له�ا .  ر ال�زمنثابتة نس�بياً اس�تمرت عب�

خواص تنظيمية، منتظمة كما أنها تتش�كل بواس�طة 
أمثل����ة للمؤسس����ات االجتماعي����ة، .  الق����يم الثقافي����ة

وس����ائل واألس���رة، االقتص����اد، السياس����ة، التعل����يم، 
 .اإلعالم

 
     Institutions, Total        المؤسسات الكلية

Totale Institutionen, pl 

الت��ي تط��وق الف��رد المؤسس��ات االجتماعي��ة  
وتقطع���ه م���ن التفاع���ل االجتم���اعي الم���ؤثر خ���ارج 

تق��وم مث��ل ه��ذه المؤسس��ات ع��ادة بعملي��ة .  ح��دودها
إع��ادة تنش���ئة، حي���ث تفص��ل األف���راد ع���ن ه���ويتهم 
 اً الس���ابقة وتعي���د تش���كيلهم ليقبل���وا ويمتص���وا أنماط���

مث��ال ل��ذلك الطوائ��ف .  جدي��دة م��ن الق��يم والس��لوك
 .دريب العسكريالدينية، السجون ومعسكرات الت

 
 Institutionalization                      التأسيس

Institutionalisierung, f                       

عندما ينظم التفاعل االجتم�اعي يتم التأسيس  
داخل بني�ات ثابت�ة نس�بياً وي�تم ال�تحكم فيه�ا بواس�طة 

م���ثالً البح���ث ع���ن تش���خيص لم���رض .  المع���ايير
ة أو الش�فاء م�ن م�رض م�ا عضوي أو نصيحة طبي

.  نج����ده مؤسس����اً ف����ي مؤسس����ة الرعاي����ة الص����حية
الص��راع ح��ول الق��يم أو المص��الح مؤس��س ض��من 

تربي��ة األطف��ال مؤسس��ة داخ��ل .  النظ��ام السياس��ي
 . الخ... األسرة 

 
 Integration, Social           الدمج االجتماعي

Soziale Integration, f 

ف��ي المجتم��ع  ثني��ة مختلف��ةإع��ات ادخ��ول جم )  ۱(
في حياة اجتماعية مشتركة ومنظم�ة بقواع�د 
ومعايير وقيم مقبولة ال تتضمن هذه العملي�ة 

ثني��ة معين��ة أو ذوبانه��ا، لكنه��ا إإلغ��اء هوي��ة 



 

 ٥٤ 

ثني���ة ال تح���د أو تع���وق إلتعن���ي أن الهوي���ة ا
االلت������زام بالنش������اطات، الق������يم واأله������داف 

 . المشتركة للمجتمع
لمص��طلح ف��ي أعم��ال إمي��ل دور ك��ايم ي��دل ا )۲(

عل��ى كثاف��ة االرتب��اط ب��ين الف��رد والمؤسس��ة 
وق����د افت����رض أن المجتم����ع .  االجتماعي����ة

يحتاج إلى المش�اركة المكثف�ة م�ن الف�رد ف�ي 
قطاع ع�ريض م�ن المؤسس�ات م�ن أج�ل أن 
يقوم بالدمج االجتماعي ويمد الفرد بإحساس 

 . بالمعنى واالنتماء
 

                          Intellectuals       نوالمثقف

Intellektuellen, pl                         
 ىي���رى المفك���ر اإليط���الي أنطوني���و قرامش��� 
ن، لك���ن ال وأن ك���ل الن���اس مثقف���) ۱۸۹۱-۱۹۳۷(

.  يلع���ب ك���ل الن���اس دور المثقف���ين ف���ي مج���تمعهم
وي�����رى أن ال�����ذين يلعب�����ون دور المثق�����ف يمك�����ن 

 : تصنيفهم في نوعين
المدرس�����ين، ن، مث�����ل ون التقلي�����ديوالمثقف����� :أوالً 

واإلداريين الذين ظلوا ي�ؤدون نف�س األش�ياء 
 .  بعد جيل جيالً 
ن ال�ذين يرتبط�ون ون العض�ويوالمثقف: النوع الثاني

مباش��رة بالطبق��ات واألعم��ال الت��ي تس��تعمل 
المثقف��ين لتنظ��يم مص��الحها والحص��ول عل��ى 

ويش�مل ه�ذا .  المزيد من السلطة والس�يطرة
ن ف������ي االقتص������اد والمتخصص������  :الن������وع

الثقاف��ة الجدي��دة والنظ��ام  وسياس��ي، منظم��ال
حيث يمكن إض�افة خب�راء .  القانوني الجديد

 .  اإلعالم والعالقات العامة لهذا النوع
أن المثقف�����ين العض�����ويين  ىي�����رى قرامش����� 

ي���ؤثرون بنش���اط ف���ي المجتم���ع م���ن خ���الل س���عيهم 
لتغيي���ر اآلراء وتوس���يع األس���واق، وعل���ى عك���س 

ن ف��ي حال��ة ون العض��ويوالمدرس��يين يك��ون المثقف��
 .حركة وعمل دائمين

 
  Intelligentsia                          نتلجنسياإلا

Intelligenz, pl                                              
أص�����ل المص�����طلح ف�����ي اللغ�����ة الروس�����ية،  

واس���تخدم ألول م���رة ف���ي منتص���ف الق���رن التاس���ع 

بص��ورة عام��ة يص��ف مجموع��ة ص��غيرة .  عش��ر
ن الصفوة الثقافية التي تلقت تعليماً غربي�اً متنامية م

 . أو روسياً معاصراً 
انتش���ر المص���طلح م���ن روس���يا إل���ى غ���رب  

 .أوروبا، ثم إلى الدول المتأثرة بأوروبا
في المجتمعات الغربية يعن�ي المص�طلح ف�ي  

الوقت الحاضر ص�فوة داخلي�ة ص�غيرة م�ن الكّت�اب 
له�����ذه .  وأص�����حاب المقام�����ات الثقافي�����ة الرفيع�����ة

، ويمك��ن أن تم��ارس ص��ةمجموع��ات هويته��ا الخاال
 . في أوقات معينة تأثيراً اجتماعياً وسياسياً 

 
 Interest Group             جماعة مصالح      

Interessengruppe, f 

جماع��ة م��ن األف��راد والمنظم��ات ت��رتبط م��ع  
.  بعضها البعض من أجل تحقيق قيم وأهداف معين�ة

جماع��ات المص��الح ت��رتبط ع��ادة بالعملي��ة السياس��ية 
والتي تسعى من خاللها على الحصول عل�ى ال�دعم 

تشمل جماعة المصالح .  والموارد من أجل أهدافها
أولئ���ك ال���ذين له����م قض���ايا وأه����داف معين���ة مث����ل 
جماع����ات مناهض����ة الطاق����ة النووي����ة، وجماع����ة 

 . مناهضة العولمة
 

        Internal Validity          الصدق الداخلي

  Innere Validität, f  

لتك��ون  .مقي�اس يحك�م ب�ه عل��ى نت�ائج البح�ث 
ص��ادقة داخلي��اً ف��إن نت��ائج تجرب��ة م��ا أو مس��ح م��ا 

عل��ى ال��تحكم ف��ي المتغي��ر  اً ص��حيح اً تعتب��ر مؤش��ر
ف��ي حال��ة التجرب��ة أو توجه��ات ومع��ارف  المس��تقل

إذا اعتب��ر أن النت��ائج .  المبح��وثين ف��ي حال��ة المس��ح
ت���م الوص���ول إليه���ا بالطريق���ة الت���ي أُجري���ت به���ا 
التجربة أو المسح، تعتبر تلك  النت�ائج غي�ر ص�ادقة 

 . داخلياً 
هن��اك ش��يء داخل��ي  بالنس��بة لعملي��ة البح��ث  

ن بقي�اس وهو الذي قاد إل�ى النت�ائج، ول�م يق�م الب�احث
التحي�ز ف�ي االختي�ار ف�ي توزي�ع .  ما ادعوا  قياس�ه

المواض�����يع للمجموع�����ة التجريبي�����ة والمجموع�����ة 
الض��ابطة ق��د يفس��د النت��ائج ويش��وهها مثلم��ا تفع��ل 
أس���ئلة المس���ح الت���ي ُتص���مم بالش���كل ال���ذي يجعله���ا 



 

 ٥٥ 

 . تستنبط اإلجابة المرغوبة اجتماعياً 
 

 Interpretation                             التفسير

Interpretation, f 

وبه��ذا .  توض��يح وش��رح معن��ى الظ��اهرة 
المعن��ي تك��ون م��زاعم العل��وم الطبيعي��ة واإلنس��انية 

التفس����ير يس����تخدم ع����ادة .  عب����ارة ع����ن تفس����يرات
 كمؤش������ر لالختالف������ات ب������ين العل������وم الطبيعي������ة

تش�رح س�لوك الظ�اهرة  العلوم الطبيعي�ة. واإلنسانية
ين أن العل��وم الطبيعي��ة م��ن خ��الل أس��باب، ف��ي ح��

االجتماعي��ة تس��عى إل��ى تفس��ير أو فه��م معن��ى الفع��ل 
 . االجتماعي

 
 Interpretive theory            النظرية التفسيرية

Interpretierende  Theorie, f 

تش�مل  االجتماعي�ة فئة عام�ة م�ن النظري�ة
ثنومينودول�����������وجي، إلالتفاعلي�����������ة الرمزي�����������ة، ا

يوضع .  يالفيمنولوجي ونظرية التركيب االجتماع
المصطلح في تعارض م�ع النظري�ات البنائي�ة الت�ي 
تدعو إلى إزاحة ذاتية الفاعل والباح�ث، وت�رى أن�ه 
يمكن فهم الس�لوك اإلنس�اني بص�ورة أفض�ل عن�دما 
يعتب��ر أن���ه يتح���دد بواس��طة ق���وى الج���ذب والط���رد 

النظري���ة التفس���يرية تقب���ل اإلرادة الح���رة .  البنائي���ة
ي نت���اج للتفس���ير للفاع���ل وتعتب���ر الس���لوك اإلنس���ان

 . الذاتي للبيئة
النظرية البنائية تركز عل�ى الموق�ف ال�ذي 

ح�ين أن النظري�ة التفس�يرية  ف�ييتفاعل فيه الن�اس  
تركز على تعريف الفاعلين للموقف الذي يتفاعلون 

 . فيه
 

                   Interview                             المقابلة

Interview, n 

جمع البيانات، ويمكن تعريفه�ا إحدى وسائل 
على أنها حزمة من التقنيات إلنتاج وتحلي�ل بيان�ات 
م��ن مق��ابالت مص��ممة مس��بقاً، غي��ر مص��ممة، أو 

 .جماعية مع مبحوثين، مشاركين، أو رواة
 
 

              Iron Cage        القفص الحديدي
     Eisenkäfig, m 

ر ارت���بط بم���اكس فيب���ر ال���ذي كت���ب أن ي���تعب 
يوي نكي��ز الجدي��د عل��ى المادي��ات والنج��اح ال��دالتر

ال��ذي ب��دأ م��ع ص��عود البروتس��تانتية س��جن المجتم��ع 
وال���ال  اإلنس��اني ف���ي قف���ص حدي���دي م���ن العقالني���ة

 .إنسانية
 

 قانون سيطرة القلة الحديدي    
 Law of Oligarchy Iron 

Ehernes Gesetz  der Oligarchie 
ت ينسب إلى  عالم االجتماع األلم�اني روب�ر 

، وي�����دل عل�����ى النزع�����ة )۱۹۳٦-۱۸۷٦(ميتش�����ل 
المتأص���لة ف���ي المنظم���ات الكب���رى، بم���ا ف���ي ذل���ك 
األحزاب الراديكالية واالشتراكية واتحادات العم�ال 

طغمة حاكمة من القادة تكون ل�ديهم مص�الح  لنشوء
ف���ي المنظم���ة نفس���ها ول���يس ف���ي أه���دافها المعلن���ة 

ي��رى ميتش��ل أن أولئ�ك الق��ادة أص��بحوا .  والرس�مية
غب���ون ف���ي القي���ادة نفس���ها والمكان���ة والمكاف���آت ير

المص��احبة له��ا أكث��ر م��ن االلت��زام باأله��داف، ل��ذلك 
نح�و الحف�اظ متجه�اً  البد أن يكون تأثيرهم محافظاً 

على المنظمة ودعمها وعدم تعريضها للخط�ر ب�أي 
 . فعل راديكالي

ن لس�يطرة ونظرياً يظهر أن القادة خاض�ع 
ت المنادي��ب أعض��اء المنظم��ة ع��ن طري��ق م��ؤتمرا

واقتراع األعضاء، لكن في الواقع يك�ون الق�ادة ف�ي 
إنهم يمتلك�ون الخب�رة والتجرب�ة ف�ي .  موقع الهيمنة

إدارة المنظم��ة، يس��يطرون عل��ى وس��ائل االتص��ال 
بطة ب�ذلك تويحتكرون تمثيل المنظمة والمكانة المر

ل��ذلك، يص��بح م��ن الص��عب عل��ى عام��ة .  التمثي��ل
زن ف�ي مواجه��ة األعض�اء تك�وين معارض�ة ذات و

 .هذه القيادة المحترفة والمحصنة
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