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  nbgvvvbv نظرية الوصم      Labeling 

Theory              Abstemplen  Theorie, f  

نظري��ة نش��أت م��ن دراس��ات االنح��راف ف��ي  
ينيات م��ن الق��رن تأواخ��ر الخمس��ينيات وأوائ��ل الس��

الماض�ي، وكان��ت بمثاب��ة رف�ض لنظري��ة الوف��اق أو 
رات لالنح���راف وتل���ك المنظ���.  البنائي���ة الوظيفي���ة
نح����راف يمك����ن فهم����ه باعتب����اره افترض����ت أن اال

يحت�����وي عل�����ى س�����لوك ينته�����ك الق�����يم والمع�����ايير 
ل������ذلك ف������إن االنح������راف ش������يء .  االجتماعي������ة

نظري��ة .  إن��ه ن��وع مع��ين م��ن الس��لوك: موض��وعي
ع�ت أن االنح�راف الوصم رفضت هذا الم�دخل وادّ 

: ليس طريق�ة س�لوك وإنم�ا اس�م يوض�ع عل�ى ش�يء
 يعتب��رم��ا  .الق��انون يتغي��ر ثقافي��اً وتاريخي��اً .  وص�مة

جريم���ة الي���وم ل���يس بالض���رورة أن يك���ون جريم���ة 
ه���ذا يوض���ح أن االنح���راف ل���يس .  أم���س أو غ���داً 

وصم األفراد  يةمتأصالً في السلوك وإنما نتاج لكيف
 . أو سلوكهم

إذا ك����ان االنح����راف مج����رد وص����مة فم����ن  
الممك��ن أن نس��أل م��ن أي��ن ج��اءت ه��ذه الوص��مة؟ 
 وكيف صارت هذه الوصمة تطبق عل�ى أن�واع م�ن

 ل األولالس���لوك مح���ددة وأف���راد معين���ين ؟  الس���ؤا
.  يق���ود إل���ى دراس���ة األص���ل االجتم���اعي للق���انون

الس��ؤال الث��اني يق��ود إل��ى فح��ص أفع��ال الواص��مين 
مثل األطباء النفسانيين، الشرطة، محققي الوفي�ات، 

 . القضاة، والمحلفين
 
 
 
 

 Lassiez Fair                    سياسة عدم التدخل

Laisser-faire, n 

وه��و " دع��ه يعم��ل"حرفي��اً يعن��ي المص��طلح  
الم��ذهب ال��ذي يق��ول أن الدول��ة يج��ب أن ال تت��دخل 
لضبط االقتصاد أو المجتمع إال في حالة الض�رورة 

تفت��رض سياس��ة ع��دم الت��دخل أن نظ��ام .  القص��وى
المنافس��ة ض��من حري��ة األس��واق ه��و أفض��ل وس��يلة 

ت��دخل .  لتوزي��ع الم��وارد ب��ين مختل��ف المس��تخدمين
لدولة لتنظيم النشاط االقتص�ادي يعتب�ر حس�ب ه�ذا ا

 . ال أيضاً المذهب غير شرعي وغير فعّ 
فقد هذا المذهب ش�عبيته ف�ي منتص�ف الق�رن  

العشرين مع ظه�ور دول�ة الرفاهي�ة وملكي�ة القط�اع 
الع��ام ألج��زاء م��ن االقتص��اد، لكن��ه اكتس��ب تأيي��داً 
متزاي���داً ف���ي الثمانين���ات والتس���عينيات م���ن الق���رن 

 . وما زال الماضي
 

              land Tenure       نظم ملكية األرض

Grundbesitztitel, m                       
ي���دل المص����طلح عل����ى مجموع����ة الق����وانين  

والنظم واألعراف التي تحكم حقوق ملكي�ة، نق�ل أو 
وتختلف ه�ذه ال�نظم م�ن مجتم�ع .  استخدام األرض

 . آلخر
 

       Latchkey Children         أطفال المفاتيح

Schlüsselkinder, pl                    
ون جزءاً من الوقت ضاألطفال الذين يم  

في اليوم بدون إشراف ومراقبة، ويكون ذلك عادة 
في الفترة ما بين انقضاء اليوم الدراسي وحتى 

 . عودة الوالدين من العمل
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                                        Law          القانون

Recht, n 

د يج��از ع��واقن��ص مكت��وب م��ن األحك��ام وال 
بواس����طة هيئ����ة تش����ريعية وينف����ذ بواس����طة هيئ����ة 

كل المجتمع�ات ق�وانين لليس . متخصصة ومفوضة
ف�ي ح�ين أن المجتمع�ات الكب�رى الحديث�ة .  مكتوبة

لها أحكام قواعد مكتوبة، ف�إن المجتمع�ات البس�يطة 
و الرعي م�ثالً ال التي تعتمد على الجمع وااللتقاط أ

ف��ي ه��ذه المجتمع��ات .  توج��د ل��ديها ق��وانين مكتوب��ة
 . تنظم الحياة االجتماعية بواسطة العادات والتقاليد

 
 Level Of Measurement         مستوى القياس

Messungsstufe, f 

في العلوم االجتماعية الكمي�ة تق�اس المف�اهيم  
ل ليس لك.  من أجل حساب تكرار كل قيمة للمتغير

الخ����واص والممي����زات وبع����ض  نف����سالمق����اييس 
االختب����ارات اإلحص����ائية تتطل����ب مس����توى قي����اس 

 . معين
توج��د أربع��ة أن��واع م��ن مس��تويات القي��اس  

 .  األسمى، الترتيبي، الفاصلي، والنسبي" هي
المقي�����اس األس�����مى يس�����مح فق�����ط بوض�����ع  

 .امرأة -رجل : المواضيع في فئات مثالً 
�ن البا  ح�ث م�ن ترتي�ب المقياس الترتيب�ي يمكِّ

 . أوافق/بشدة أوافق: حوثين مثلبالم
��ن الباح��ث م��ن تحدي��د   المقي��اس الفاص��لي يمكِّ

م�ن  ءً خال�د أق�ل ذك�ا: المسافة ب�ين المبح�وثين، م�ثالً 
 . أمل بعشرة درجات

��ن الباح��ث م��ن التعبي��ر   المقي��اس النس��بي يمكِّ
ع���ن مختل���ف النس���ب والس���جالت، وه���ذا المقي���اس 

أم�ل له�ا أخ�وة أكث�ر : يتطلب الص�فر المطل�ق، م�ثالً 
االختب��ارات اإلحص��ائية . م��ن أخ��وة خال��د نبض��عفي

 . أو النسبي يدة تتطلب المقياس الفاصلقالمع
 

 Feminism Liberal     المذهب النسوي الليبرالي
Liberaler  Feminismus, m 

نوع م�ن الم�ذهب النس�وي ي�رى أن المب�ادئ  
 الليبرالي���ة مث���ل المس���اواة، الحري���ة والمس���اواة ف���ي

ه��ذا . الف��رص يج��ب أن تش��مل الم��رأة بش��كل كام��ل

النوع من النسوية ال ينادي بتغيي�رات بنوي�ة مح�ددة 
وال ي���رى أن المجتم���ع األب���وي أو .  ف���ي المجتم���ع

 المش��كلة ه��ي الرأس��مالية هم��ا أع��داء الم��رأة، وإنم��ا
 .المحدود الليبرالية نتشارا
 

    Liberalism                                الليبرالية

Liberalismus, m 

تؤيد ق�يم الملكي�ة الخاص�ة، حق�وق  ايدولوجيا 
الف���رد، المس���اواة، أم���ام الق���انون، حري���ة االختي���ار 

ت����رى .  ونظ����م الحك����م ال����ديمقراطي وت����دعو له����ا
 . الليبرالية أن جوهر الحرية هو التحرر من القيود

الليبرالي�����ة ه�����ي األي�����دلوجيا الت�����ي ت�����دعم  
ألس�واق وع�دم ت�دخل الرأسمالية وتؤيد مبدأ حري�ة ا

في حين أن الليبرالية تدعم حري�ة .  الحكومات فيها
حال�ة المس�اواة هي  تضع قيمة عليا  ياألسواق، فه

في الفرص وتع�ارض بش�دة العملي�ات الوراثي�ة ف�ي 
نها تقيد  خي�ارات الف�رد وتنك�ر إمكاني�ة ألالمجتمع، 

 . الوصول بتساٍو إلى اإلشباع
ق���يم ف���ي الق���رن العش���رين أص���بح ض���من ال 

دور أكث��ر  إل�ىالليبرالي�ة  وجه�ة النظ�ر الت�ي ت�دعو 
نشاطاً للدولة في خل�ق المس�اواة ف�ي الف�رص داخ�ل 

 .  المجتمع
ليبرالي��ة ك��ان بمثاب��ة رد ه��ذا االتج��اه داخ��ل ال 

فع��ل نح��و اتح��ادات العم��ال والحرك��ات االش��تراكية 
كان هنالك توس�ع كبي�ر ف�ي دع�م الدول�ة .  والشعبية

من���ذ نهاي���ة الق���رن . للتعل���يم والب���رامج االجتماعي���ة
التاس��ع عش��ر وحت��ى الس��تينيات والس��بعينيات م��ن 

ات والتس��عينيات ي��لك��ن ف��ي الثمانين. الق��رن الماض��ي
ة الرؤي�ة التقليدي�ة الليبرالي�ة، تل�ك عادت إلى الش�هر

التي تدعو إلى تقل�يص دور الدول�ة واالعتم�اد عل�ى 
 . آليات السوق الحر

ي��رى الليبرالي��ون التقلي��ديون أن الت��دخل ف��ي  
 ويعم���ل عل���ى الف���رص ينش���ئاألس���واق ن���ادراً م���ا 

ط���ل عملي���ة تواف���ق الس���وق الت���ي ت���دعم بش���كل يعت
ف���رد ج���وهري الفعالي���ة، ث���روة المجتم���ع ومق���درة ال

 . على االختيار واغتنام الفرص
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 Liberation Theology           الهوت التحرير

Befreiungstheologie, f 
خل���يط م���ن المعتق���دات المس���يحية واألفك���ار  

السياس���ية المس���تمدة م���ن التحلي���ل الماركس���ي لع���دم 
قب����ول ه����ذا الن����وع م����ن .  المس����اواة االجتماعي����ة

ق����ف الاله���وت ش���جع القساوس����ة عل���ى اتخ���اذ موا
سياس����ية ف����ي م����واعظهم وف����ي نش����اطاتهم داخ����ل 

 . مجتمعاتهم المحلية
 

                   Libertarianism      مذهب الحرية

Libertinismus, m 
فلس���فة أو نس���ق معتق���دات يعط���ي األولوي���ة  

ربما ي�رتبط بالليبرالي�ة التقليدي�ة فيم�ا .  لحرية الفرد
ي�ات يخص القضايا االقتصادية، أو حماية تلك الحر

الت��ي ت��دعو إل��ى ح��ق الف��رد ف��ي التح��رر م��ن ت��دخل 
الدولة أو المجتمع ما لم تسبب أفع�ال الف�رد ض�رراً 

م��ثالً الح��ق ف��ي حري��ة التعبي��ر، حري��ة .  لآلخ��رين
.  التنظ���يم، حري���ة االعتق���اد، وحري���ة إب���رام العق���ود

مذهب الحرية على ارتب�اط وثي�ق بم�ذهب الفردي�ة، 
 . وفي تعارض مع مذهب الجماعية

 
 Life Cycle                               ة الحياةدور

Lebensdauer, f 

تتكون دورة حياة اإلنسان م�ن سلس�لة م�ن  
 ۱۰حت��ى عم��ر (الطفول��ة : المراح��ل المتص��لة ه��ي

، بداي�ة )س�نة ۱۲ -۱۰(، م�ا قب�ل المراهق�ة )سنوات
، مرحل�����ة المراهق�����ة )س�����نة ۱٥ -۱۲(المراهق�����ة 
 -۱۸(باب ، مرحل��ة الش��)س��نة ۱۸ -۱٥(المت��أخرة 

، )س�����نة ٦۰- ۳۰(س�����نة،  مرحل�����ة النض�����ج ) ۳۰
 ). سنة وما فوق ٦۰(وأخيراً مرحلة الشيخوخة 

ل���يس بالض���رورة أن تتب���ع ه���ذه المراح���ل  
كم��ا أنه��ا ق��د .  القي��ود الزمني��ة الخاص��ة بك��ل منه��ا

تختل����ف م����ن ف����رد آلخ����ر نتيج����ة ألس����باب ثقافي����ة 
أن ك���ل  كم���ا .واقتص���ادية واجتماعي���ة وبيولوجي���ة

تتمي�ز بمي�زات خاص�ة، ولك�ل مرحل�ة مرحل�ة منه�ا 
الف����رد ف����ي  العبه����يبه����ا  ةخاص���� ةدور اجتماعي����أ

 . مجتمعه
  

 Life Expectancy                    توقع الحياة

Lebenserwartung, f         

هو متوس�ط ع�دد الس�نوات الت�ي يتوق�ع أن 
 وحت��ىمجتم��ع م��ا من��ذ م��يالده  يعيش��ها ف��رد م��ا ف��ي

وه�ي .  ات ف�ي ذل�ك البل�دوفاته وفقاً لمعدالت الوفي�
تختل���ف م���ن مجتم���ع آلخ���ر حس���ب درج���ة تط���وره 

فف�ي ع�الم الي�وم .  التقني واالقتصادي واالجتم�اعي
مثالً، تتميز المجتمعات الصناعية الرأسمالية بتوقع 
حي�����اة مرتف�����ع، ويق�����ل ذل�����ك ل�����دى غيره�����ا م�����ن 

 . المجتمعات
 

   Life World                         عالم الحياة

Lebenswelt, f 

يدل عالم الحياة اليومي وهو الع�الم ال�ذاتي  
المك������ون م������ن التج������ارب اإلنس������انية واألفع������ال 
االجتماعي�����ة و يتك�����ون بأفك�����ار وأفع�����ال األف�����راد 

 .والتجليات االجتماعية لتلك األفكار واألفعال
ع���الم الحي���اة يعتب���ر الموض���وع األساس���ي  

المص��طلح م��ن مص��طلحات . للدراس��ات اإلنس��انية
الظ���اهراتي تبن���اه ع���الم االجتم���اع  عل���م االجتم���اع

 . األلماني ألفرد شوتز من الفيلسوف أدموند هسرل
 

 Longitudinal          الدراسات الطولية

Studies Langzeitstudien, pl 

ن��وع م��ن الدراس��ات يق��يس العالق��ات ب��ين  
م��ثالً ق��د يت��ابع . المتغي��رات عب��ر فت��رة م��ن ال��زمن

دهم حت��ى الف��رد مجموع��ة م��ن الرج��ال لحظ��ة م��يال
بل���وغهم س���ن الثالث���ين ليق���يس ت���ورطهم م���ع نظ���ام 

، ث��م يق��وم م��ثالً  الع��دل الجن��ائي لفت��رة م��ن ال��زمن
ب��ربط تل��ك المعلوم��ات م��ع األوض��اع االقتص��ادية 

 . واالجتماعية ألسرهم
 

 Looking Glass Self                  ذات المرآة

Selbstspiegel, n                                    

مصطلح طوره ع�الم االجتم�اع األمريك�ي  
، لوص�ف )۱۹۲۹-۱۸٦٤(شارلس هورتون كولي 

الطبيع��ة االجتماعي��ة لل��ذات واالرتب��اط ب��ين الف��رد 
ة يك����ون التفاع����ل يغف����ي ه����ذه الص����.  والمجتم����ع
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االجتم���اعي بمثاب���ة الم���رآة الت���ي تمكنن���ا أن ن���رى 
أي أننا نك�ون إحساس�نا .  نوأنفسنا كما يرانا اآلخر

تخدام اآلخ�رين وردود أفع�الهم تجاهن�ا بذاتنا عن اس
 . كمرآة لتقييم من نحن وكيف نكون

 
               Luddite    )اللودى(محطم الماكينات 

Maschinenstürmer, m 

عندما بدأت التقنية في تحوي�ل أم�اكن العم�ل 
ف���ي بداي���ة الق���رن التاس���ع عش���ر، ب���دأ العم���ال ف���ي 

يم بريطاني���ا هجم���ات عش���وائية ق���اموا فيه���ا بتحط���
ماكين��ات الص��ناعة الناش��ئة ف��ي ذل��ك الوق��ت، كم��ا 

العم��ال . حطم��وا البض��ائع التفاخري��ة وتل��ك الش��عبية
هو  مالذين اشتركوا في هذه األفعال ادعوا أن قائده

 . نيد لود الذي عاش في غابة شيروود
وي��رى المؤرخ���ون أن االس��م اس���م مس���تعار 

 . لقائد واحد أو مجموعة من القادة
 

 Lumpen Proletariat          ثةالبروليتاريا الر

Lumpenproletariat, n 
مصطلح ارتبط بكارل ماركس، وي�دل عل�ى  

طبقة من الناس في المجتم�ع الرأس�مالي ال يعمل�ون 
بانتظ��ام، وإنم��ا يعتم��دون ف��ي معيش��تهم عل��ى العم��ل 

 . العرضي، التسول، مخلفات القمامة، أو اإلجرام
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