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M 

 Macro-Perspective             المنظور الكبير
Makroperspektive, f        

المنظ��ور أو ذل��ك الش��كل م��ن التحلي��ل ال��ذي  
يرك��ز عل��ى بني��ة المجتم��ع ويقتض��ي طريق��ة للنظ��ر 

في هذا المنظ�ور  يعط�ي .  إلى المجتمع ككل واحد
ُبن�ى .  قليل من االنتباه إل�ى الف�رد أو ذاتي�ة الف�اعلين

عتب��ر ه��ي األكث��ر أهمي��ة والمس��ئولة ع��ن المجتم��ع ت
 . تشكيل الفرد

 
 

                                     Mafia المافيا
Mafia, f                                     

ف��ي األص��ل اس��تخدم المص��طلح لي��دل عل��ى  
مجموع���ة إجرامي���ة مح���ددة ف���ي جزي���رة ص���قلية، 
ويس���تخدم اآلن بص���ورة عام���ة لوص���ف أي تنظ���يم 

 . ثنية أو إقليميةإرامي يبني على معايير إج
 
 

  Malthusian Crisis            األزمة المالتسية
Malthusianistische Krise, f 

يع�ود إل�ى أفك�ار توم�اس م�التوس مصطلح   
ال���ذي أوض���ح أن���ه ف���ي ح���ين أن ) ۱۸۳٤-۱۷٦٦(

أعداد السكان تتزايد أسياً، نج�د أن مع�دالت الزي�ادة 
وي�رى م�ا .  تزي�د بمع�دالت أق�لفي إمدادات الغذاء 

للس��كان  اً أقص��ى طبيعي�� اً لت��وس أن ذل��ك ين��تج ح��د
بائس�ة ف�ي المجتم�ع، والم�وت جوع�اً لع�دد  اً وظروف

كبي��ر م��ن الن��اس م��ا ل��م يم��ارس األف��راد نوع��اً م��ن 
 .تحديد النسل

 
 

                   Malthusian Theory               نظرية مالتس
Malthusianismus, m                              

) ۱۸۳٤-۱۷٦٦(نظري���ة توم���اس م���التوس  
عن العالقة بين السكان وموارد الغ�ذاء عل�ى الك�رة 
األرض��ية، وتق��ول ب��أن الس��كان يتزاي��دون بمتوالي��ة 
حسابية، وأن الزيادة في الس�كان ه�ي س�بب انتش�ار 
البؤس والفقر والموت جوعاً لعدد كبي�ر م�ن الن�اس 

س أن  الح�ل  يتمث�ل ف�ي وتفي المجتمع، وي�رى م�ال
 . تحديد النسل

 
 Marginalization                      التهميش

Marginalisierung, f  
د من ما يعرف بال�دول النامي�ة نج�د يفي العد 

أن تق��دم االقتص��اد ال��وطني ك��ان  مص��حوباً بإبع��اد 
.  قطاعات كبيرة من السكان م�ن الحي�اة االقتص�ادية

نيع والنم�و االقتص�ادي ذلك ألن طري�ق التص�حدث 
اعتمد بشكل أساسي على التقنيات ذات رأس الم�ال 

 .الكثيف وأهمل إنتاج الغذاء األساسي
ن��تج ع��ن ذل��ك المزي��د م��ن التهم��يش لفق��راء  

المدن، وفقراء الريف في عالقتهم مع عملي�ة النم�و 
االقتص���ادي، وحك���م عل���يهم أن يعيش���وا ف���ي الفق���ر 

جتماعي�����ة المطل�����ق ، ألن انع�����دام الض�����مانات اال
مش�روطة  ةوالرفاهية يجعل الحي�اة اإلنس�انية الالئق�

 . بتوفر العمل
 

 Market Economy                  اقتصاد السوق

Marktwirtschaft, f 

اقتص��اد ي��تم في��ه تب��ادل البض��ائع والخ��دمات  
ن إبحري����ة وب����دون معوق����ات أو ض����وابط، حي����ث 

القرارات ح�ول اإلنت�اج واالس�تهالك تتخ�ذ بواس�طة 
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سعى كل منهم إلش�باع احتياج�ات ياد منفصلين، أفر
 . ورغبات محددة

 
 Mass Culture                      الثقافة الجمعية

Massenkultur, f      

حزمة من القيم واألفكار الثقافية تنش�أ نتيج�ة  
لتعرض السكان لنش�اطات ثقافي�ة متش�ابهة، وس�ائل 

جمعي�ة أصبحت الثقافة ال. اإلعالم، الموسيقى والفن
ممكنة فقط مع تطور وس�ائل االتص�ال الجم�اهيري 

الثقافة الجمعية تبث لألفراد وال تنش�أ م�ن .  الحديثة
تفاع���ل األف���راد الي���ومي، ل���ذلك ينقص���ها المحت���وى 

 .تج��زرة ف��ي المجتم��ع  أو اإلقل��يممالممي��ز للثقاف��ة ال
تن���زع الثقاف���ة الجمعي���ة إل���ى إنت���اج الق���يم الليبرالي���ة 

 . إلى المواطن كمستهلك ز النظرعزوالفردية وت
 

 Mass  Media     اهيري   وسائل االتصال الجم

Massenmedien, pl                  
بلغ��ة عل��م االجتم��اع، ت��م اس��تبدال المجتم��ع  

بجماع��ة م��ن األف��راد المس��تقلين غي��ر الم��رتبطين، 
وس��ائل .  المجتمعب��وال��ذين ل��ديهم إحس��اس ض��عيف 

و، ي��راد: (ه��ي تل��ك الوس��ائل اهيرىاالتص��ال الجم��
الت���ي تس���تهدف ، )تلفزيون،ص���حف وم���ا إل���ى ذل���ك

 . عات أو مجتمعات بعينهااالجماهير وليس جم
  

 Mass Society                 المجتمع الجمعي

Massengesellschaft, f                  
ثقاف����ة جمعي����ة أو  ىي����دل عل����ى مجتم����ع ذ 

حت��ى .  مؤسس��ات اجتماعي��ة ض��خمة وال شخص��ية
 تات تعقيداً وحداثة توج�د به�ا جماع�اأكثر المجتمع

أولي������ة نش������طة ومفعم������ة بالحيوي������ة والعالق������ات 
االجتماعية، ولذلك يمكن اعتبار مص�طلح المجتم�ع 

  ،مثالي��اً ال وج��ود ل��ه ف��ي الواق��عاً الجمع��ي نموذج��
النتباه للطريقة الت�ي ستص�ير إليه�ا لفت االقصد منه 

بس����بب وج����ود ، الحي����اة ف����ي المجتمع����ات المعق����دة
مجهول��ة اللتخص��ص والعقلن��ة الض��خمة مؤسس��ات ا

وغي���ر الشخص���ية والفاش���لة ف���ي تك���وين ال���روابط 
يعكس المص�طلح .  الضرورية بين الفرد والمجتمع

ض�ياع المجتم�ع  –اهتماماً شبيهاً في علم االجتماع 

 . الذي عبر عنه تونيز في فكرته عن المجتمع –
 
 

            Master Status      ية األساسيةعضوال

Hauptstatus, m   

وضعية تهيمن على كل ما سواها م�ن حي�ث  
ومهم���ا كان���ت الخ���واص الشخص���ية أو .  األهمي���ة

االجتماعي��ة الت��ي يمتلكه��ا الف��رد يحك��م عليه��ا عل��ى 
ض���وء ه����ذه الوض����عية، المج����رم مث����ال لوض����عية 

الوض��عية .  أساس��ية تح��دد تص��نيف المجتم��ع للف��رد
األساس��ية يمك��ن أن تنش��أ م��ن األدوار المكتس��بة أو 

 . الموروثة
 

                                        Matriarchyأمومي

    Matriarchat, n    

المجتم���ع أو األس���رة ال���ذي تس���تحوذ في���ه أو  
ف��ي .  فيه��ا النس��اء عل��ى معظ��م الس��لطة والس��يطرة
ل�يس  ،حين أنه يوجد جدل بين العلماء االجتم�اعيين

هنالك دلي�ل واض�ح عل�ى وج�ود مجتمع�ات أمومي�ة 
 .ي الماضي أو الحاضرف
على مستوى األسر، نجد أن بعض�ها يتمي�ز   

ببناء أمومي حي�ث تك�ون معظ�م الس�يطرة والس�لطة 
بيد النساء، ويج�ب ع�دم الخل�ط ب�ين ه�ذا المص�طلح 
ومص��طلح أخ��والي ال��ذي يعن��ي تتب��ع النس��ب حس��ب 
جهة األم، وقد وجدت مجتمعات من هذا الن�وع ف�ي 

 . مناطق عديدة من العالم
 

      Matrilineal Societies ت أخواليةمجتمعا
  Matrilineale Gesellschaften, pl               
ر ج����ذمجتمع����ات يج����ري تتب����ع النس����ب والت 

ف�ي  .الساللي فيها من خالل األمه�ات ول�يس اآلب�اء
مثل هذه المجتمعات تورث الثروة للبنات وتم�ارس 

ف�ي ه�ذه المجتمع�ات . عادة الس�كن م�ع عش�يرة األم
اللة الرج��ل ه��م أبن��اء أخت��ه، ول��يس أبن��اؤه  تك��ون س��

 .ينتسبون إلى عشيرة أمهمس نالذي
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                           السكن مع أهل الزوجة
 Matri local Residence   
Matrilokalität, f 

ع���ادة س���كن ال���زوج م���ع أه���ل زوجت���ه بع���د  
وتنتشر ه�ذه الممارس�ة وس�ط المجتمع�ات .  الزواج

 . األخوالية
 

 
 Mead, George     ورج هيربرت ميدج

Herbert 

م ۱۸٦۳ع����الم اجتم����اع أمريك����ي ول����د ف����ي  
ودرس الفلس�����فة وتطبيقاته�����ا عل�����ى عل�����م ال�����نفس 

حص�����ل عل�����ى البك�����الوريوس ف�����ي .  االجتم�����اعي
م، وبدأ الدراسات العلي�ات ف�ي هارف�ارد ف�ي ۱۸۸۳
بع����د س����نوات قليل����ة م����ن الدراس����ة ف����ي .  م۱۸۸۷

ن ف��ي ألماني��ا اليب��زيش وب��رلي وج��امعتيهارف��ارد 
حص���ل عل���ى وظيف���ة ف���ي جامع���ة ميتش���جان ف���ي 

 . م۱۸۹۱
الج��دير بالمالحظ��ة أن مي��د ل��م يحص��ل عل��ى  

م انتق�ل إل�ى جامع�ة ۱۸۹٤في ع�ام  .أية درجة عليا
 .م۱۹۳۱شيكاغو، وظل بها حتى موته في عام 

نال جورج هيربرت ميد أهميته ع�ن طري�ق  
ك��ان لكلمات��ه أث��ر ق��وي عل��ى .  الت��دريس والكتاب��ة

عديد م�ن الن�اس ال�ذين ص�اروا فيه�ا بع�د منظ�رين ال
كما كان لكتابه العقل والذات والمجتمع . اجتماعيين

ال��ذي ُجم��ع بواس��طة طالب��ه وُنش��ر بع��د موت��ه أث��ر 
 .  قوًي على علم االجتماع المعاصر

 
 Me                    ضمير المتكلم

Mich, Mir 

أح�����د مف�����اهيم ج�����ورج هيرب�����رت مي�����د  
ل����ى جان����ب م����ن الهوي����ة ي����دل ع) ۱۸٦۳-۱۹۲۱(

الشخص�����ية أو ال�����ذات، يك�����ون م�����دركاً لتوقع�����ات 
 . اآلخرين ومستبطناً لها 

وتتش��كل بثقاف��ة مجتم��ع  "Me"تتوج��ه الـ��ـ  
أو جماع���ة الف���رد والت���ي تس���تبطن أيض���اً، وتعم���ل  

 . على توجيه سلوك الفرد والسيطرة عليه
في التفاعل االجتماعي يتش�كل س�لوك ك�ل  

لة اجتماعي����اً و ال����ـ  مش����كَّ ال  "I"ف���رد يتفاع����ل ال����ـ  
"Me"  ًاألكثر تلقائية وتوجهاً ذاتيا . 

 
     Mechanical Solidarity      التضامن اآللي

Mechanische Solidarität, f 
لي���دل   مي���ل دور ك���ايمإمص���طلح اس���تخدمه  

عل��ى حال��ة  ت��رابط مجتم��ع أو حال��ة م��ن االعتم��اد 
المتب����ادل تق����وم عل����ى تش����ابه المعتق����دات والق����يم، 

 . نشطة المشتركة، وروابط القرابة والتعاوناأل
 

         Medieval Period              العصر الوسيط

Mittelalter, n 

يعرف أيضاً بالعصور الوسطي، وقد تطور  
ه��ذا المص��طلح ف��ي الق��رنين الث��امن والتاس��ع عش��ر 
لي���دل عل���ى فت���رة م���ن ت���اريخ أوروب���ا تق���ع ب���ين 

روماني�����ة اض�����محالل وانهي�����ار اإلمبراطوري�����ة ال
م ۱٥۰۰إلى  ٥۰۰وعصر النهضة، وتمتد من عام 

 . تقريباً 
 

         Member                          العضو

Mitglied, n   
مص�������طلح أساس�������ي م�������ن مص�������طلحات  
: ثنوميثودولوجي، ويحل محل المصطلحات مث�لإلا
م��ن  ف��ي النظري��ات البنيوي��ة،" ال��دور"أو " المكان��ة"

لف�رد الفاع�ل ت�تم دراس�ته فإن ا وجهة النظر البنيوية
ثنية اإلالنوع، العمر، (من حيث خصائصه البنيوية 

، ويفت�رض أن يك��ون س�لوكه متماش�ياً م��ع )والطبق�ة
 فه���ي ذاتي���ة الفاع���ل أم���ا ه���ذه الخص���ائص البنيوي���ة

ثنوميثودول����وجي م����ن إلنظري����ة ا.  ليس����ت مهم����ة
الناحي��ة األخ��رى تس��عى إل��ى إب��راز ذاتي��ة الفاع��ل، 

تعري��ف الش��خص بطريق��ة ول��ذلك فه��ي تحت��اج إل��ى 
تعت����رف بمعرفت����ه، كفاءت����ه، مش����اركته، التزام����ه 

ه��ذا . ومقدرت��ه عل��ى تك��وين معن��ى ع��ن المواض��يع
 . مصطلح العضو يحقق هذا ونجد

ثنوميثودول�وجي أيض�اً إل��ى إلترج�ع نظري�ة ا 
) المعل����م، األم، الموظ����ف(فئ����ات العض����وية مث����ل 

وتح��دد أجه��زة وس��ائل تص��نيف العض��وية وقواع��د 
، )قواع�د االقتص�اد، قواع�د االنس�جام( تطبيقها مث�ل
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 . ثنوميثودولوجيإلكنوع من التحليل ا
 
          Mercantilism                 لمذهب التجاري  ا

Merkantilismus, m 
نظرية اقتصادية سبقت المفهوم الحديث عن  

االقتص����اد ال����ذي ي����نظم بواس����طة ق����وى الع����رض 
لكنه�ا تتف�ق  األفكار التجارية متنوعة جداً .  والطلب

على فكرة أن�ه م�ن المه�م لك�ل أم�ة أن تح�افظ عل�ى 
المي��زان التج��اري الع��المي لص��الحها، بحي��ث ي��ؤدي 

لتحقيق هذا الهدف يجب  .إلى تدفق المعادن النفيسة
أن تتدخل الدولة في عمل السوق عن طريق تنظ�يم 

م���ن أه���م .  اقتص���ادي ق���وي تدعم���ه س���لطة الدول���ة
لق��وانين الت��ي تطل��ب السياس��ات التجاري��ة التقليدي��ة ا

م����ن المس����تعمرات أن تت����اجر فق����ط م����ع الق����وى 
لية، وفرض االحتك�ار ف�ي الش�حن بالس�فن، يامبرإلا

 . وحقوق التجارة وما إلى ذلك
 

 Meritocracy                               حكم األجدر

Meritokratie, n  
الحكم بواسطة الذين ت�م اختي�ارهم لج�دارتهم  

مب��دأ االس��تحقاق ينس��جم .  م��واواس��تحقاقهم ألن يحك
م��ع النظري��ة الليبرالي��ة ويفت��رض تس��اوي الف��رص 
والترق����ي المهن����ي المبن����ى عل����ى اإلنج����از ول����يس 

مفه�وم إمي�ل دور ك�ايم ع�ن تقس�يم العم��ل .  الوراث�ة
التلق��ائي وحج��ة كنقس��لي ديف��س وولب��رت م��ور ع��ن 

ه ف�ي ن�وظيفة عدم المساواة يعتمدان على االعتقاد أ
تك�ون مكاف�أة الن�اس عل�ى أس�اس  المجتمع الليبرالي

وج�دارتهم، ول�ذلك ف�إن األكث�ر  ممواهبهم ومق�دراته
مق��درة وج��دارة س��يحتلون أكث��ر المواق��ع أهمي��ة ف��ي 

 . المجتمع
 

          Meta-analysis         ما وراء التحليل

Metaanalyse, f   
لقد أنج�ز الكثي�ر م�ن البح�ث ح�ول مواض�يع  

، مم���ا )ال م���ثالً آث���ار الط���الق عل���ى األطف���(معين���ة 
ه�ذا ه�و . يشجع بإجراء تحلي�ل لنت�ائج تل�ك البح�وث

 . ما وراء التحليل
 

            Metanarrative      ما وراء السرد
     Metaerzählung, f           

قص��ة، حكاي��ة، أو نظري��ة ت��دعي أنه��ا ف��وق  
.  التفاص���يل العادي���ة والمحلي���ة  للحي���اة االجتماعي���ة

حداث��ة أن كتاب��ات م��اركس م��ا بع��د ال وي��رى منظ��ر
 وراء الس���رد ودور ك���ايم وفيب���ر تعتب���ر ض���من م���ا

ق�����دمت عل�����ى أنه�����ا أس�����رت مكون�����ات الحي�����اة و
االجتماعي���ة الكوني���ة، ل���ذلك فه���ي ف���وق التفاص���يل 

ما بعد الحداثة أنه البد من  وويرى منظر.  المحلية
الع���ودة إل���ى م���ا ه���و محل���ي ورف���ض النظري���ات 

 . الكبرى
 

                                  Method          طريقة

                Methode, f 
مص��طلح ل��ه العدي��د م��ن ال��دالالت المختلف��ة  

.  اعتم��اداً عل��ى اإلط��ار الفلس��في ال��ذي يس��تخدم في��ه
فف���ي االس���تخدام الي���ومي والع���ادي للمص���طلح ف���ي 
البح���ث االجتم���اعي ي���دل مص���طلح طريق���ة عل���ى 

اح����ث إج����راء، أداة أو تقني����ة تس����تخدم بواس����طة الب
تلك .  إلنتاج بيانات أو تحليل بيانات أو االثنين معاً 

األدوات يمك����ن اس����تخدامها أثن����اء العم����ل الحقل����ي 
إنن�ا .  الميداني، أو بعد نهايت�ه أثن�اء العم�ل المكتب�ي

نفك��ر ف��ي ثالث��ة أن��واع م��ن األدوات الت��ي تس��تخدم 
المقابل�ة، المالحظ�ة : إلنتاج بيانات نوعية مثالً ه�ي

األدوات الت����ي .  لي����ل   الوث����ائقبالمش����اركة أو تح
تس����تخدم لتحلي����ل البيان����ات النوعي����ة متع����ددة ه����ي 

 . األخرى
  

 Method, Holistic                   المنهج الكلي

 Holistische Methode, f                   
توج����ه ف����ي البح����ث والتحلي����ل هدف����ه فه����م  

كمف������������������ردة  الظاهرة موضوع البحث في كلياتها
ه���ا المكون���ة ب���دالً ع���ن الس���عي ئجزاأبمع���زل ع���ن 

الفك���رة األساس���ية . لتجزئته���ا ف���ي أج���زاء معروف���ة
 ئ��هن مجم��وع أجزاع��والجوهري��ة أن الك��ل يختل��ف 

 . ليس في الكم فقط، وإنما في النوع أيضاً 
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                                      Method, Individualistic  المنهج الفردي

Individualistische Methode, f 
االعتق��اد أن ك��ل التفس��يرات السيوس��يولوجية  

يمكن اختزالها في خصائص األفراد الذين يكون�ون 
"  بالنفس��ية "يع��رف ه��ذا الموق��ف أيض��اً .  المجتم��ع

أي تفس��ير الظ��واهر االجتماعي��ة م��ن خ��الل المي��ول 
وه���ذا رف���ض .  الس���يكولوجية ألعض���اء المجتم���ع

المنظ��ور الكبي��ر ف��ي أعم��ال  يللتحلي��ل البني��وي ذ
يفترض��ان  ينل دور ك��ايم، وك��ارل م��اركس الل��ذإمي��

أن خص��ائص األف��راد ليس��ت مهم��ة، وأن الحق��ائق 
لها وجودها المستقل ، وتلك " المجتمع"االجتماعية 

موض��وع اهتم��ام علم��اء ه��ي الت��ي تش��كل الحق��ائق 
 .  االجتماع

 
                             Methodology  علم المناهج

Methodologie, f                 
الدراس��ة المنتظم��ة والمنطقي��ة للمب��ادئ الت��ي  

توجه البحث العلمي، ويجب أن ال يخلط بين�ه وب�ين 
 . النظرية أو طرق البحث وأدواته

  
 المنطقة الخلفية -نظرية المدينة

Metropolis-Hinter land theory 

Metropole- Hinterlandtheorie, f 
ي، نظرية  عن النمو االجتماعي واالقتص�اد 

ت���درس كي���ف أن المجتمع���ات المتقدم���ة اقتص���ادياً، 
وم��ن خ��الل التج��ارة واالس��تعمار ش��وهت وأعاق��ت 

 .   النمو االقتصادي للمجتمعات واألقاليم األقل نمواً 
المدين����ة تعتب����ر مرك����ز الس����لطة السياس����ية  

سوق عمل أكث�ر تق�دماً،  من واالقتصادية، بما لديها
 يإلنت��اج ذعم��االً أكث��ر تعليم��اً وخب��رة، وف��رة ف��ي ا

 . ى، ومستويات معيشة أعلةالقيمة المضاف
المنطق�����ة الخلفي�����ة ق�����ادرة عل�����ى مقاوم�����ة  

الت���دخالت السياس���ية واالقتص���ادية للمدين���ة، ل���ديها 
وفرة في المواد الخ�ام، ع�امالً أق�ل خب�رة وتعليم�اً ، 

تماش�ي مستويات معيشة متدنية، وفي طرق كثيرة ت
 . ثقافة المدينة مع 

 
 

 Micro-Perspective            المنظور الصغير

Mikro Perspektive, f   
رك��ز تم��ن التحلي��ل  أش��كال منظ��ور أو ش��كل 

على األفراد وذواته�م، ول�يس عل�ى بني�ات المجتم�ع 
يوج���د ه���ذا . ومقي���دة ل���ه بالنس���بة للف���رد كخارجي���ة

المنظ�����ور ف�����ي نظري�����ات، التفاعلي�����ة الرمزي�����ة، 
االثنوميثودول����وجي، نظري����ة الوص����م، والنظري����ة 

 . سيريةالتف
 

  Middleclass                   الطبقة الوسطى
Mittelstand                          

 : توجد عدة طرق لتعريف هذا المصطلح 
في تحليل كارل ماركس عن الطبقة، الطبقة  )۱(

وتتك�ون  الوسطى هي البرجوازية الص�غيرة
ال�ذين ل�ديهم أعم�ال ص�غيرة مس�تقلة، أو   من

يهم مه����ارات خاص����ة ح����رف ومه����ن، ول����د
له����م دخ����الً خ����ارج نط����اق العم����ل  نتض����م

افت��رض م�اركس أن ه��ذه الطبق��ة .  الم�أجور
ستض����محل ف����ي الع����دد م����ع تط����ور ونم����و 
المشاريع واألعمال الرأسمالية التي ستندمج 
ف����ي وح����دات أكب����ر وتزي����ل المنافس����ة ف����ي 

 . المستوى األصغر
يمك��ن اس��تخدام المص��طلح إحص��ائياً لتحدي��د  )۲(

راد يحتلون موقعاً وسطاً بين جماعة من األف
ه���ذه بع���ض . طبق���ات ال���دخل ف���ي المجتم���ع

المح�����اوالت لتعري�����ف الطبق�����ة الوس�����طي 
موضوعياً عن طريق بع�ض المق�اييس لك�ن 
هناك أيضاً وجهة النظر الذاتي�ة ف�ي تعري�ف 

الطبقة الوسطي هي أولئ�ك : الطبقة الوسطي
األف���راد ال���ذين يوجه���ون أنفس���هم نح���و ق���يم 

معياري�����ة لمتوس�����ط وتوقع�����ات يعتبرونه�����ا 
 .  أعضاء مجتمعهم

 
  Migration                             هجرةال

Migration, f 

يس��تخدم المص��طلح ف��ي العل��وم االجتماعي��ة 
. ليدل على االنتقال الجغرافي لألفراد أو الجماعات

وفي األدبيات المتخصصة تصنف الهجرة إلى عدة 
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 : أنواع منها
 

ومي���ة واح���دة، ف���ي ح���دود دول���ة ق: ةداخلي��� -
 . وخارجية عبر الحدود الدولية

طوعي��ة اس��تجابة لتوقع��ات، وغي��ر طوعي��ة - 
 . مثل هجرة الالجئين ألسباب سياسية

أولي��ة ف��ي أراض��ي غي��ر مس��كونة م��ن قب��ل، - 
وثانوي����ة تتض����من االتص����ال م����ن الس����كان 

 . األصليين
محافظة بقصد المحافظ�ة عل�ى طريق�ة حي�اة - 

  .تتضمن تغييراً جذرياً قة وخال
 

                        Mind             العقل

Verstand, m                                      

كيان مجرد منظم يكون مصدر إله�ام لك�ل  
أنش����طة الف����رد االجتماعي����ة والنفس����ية، وبالنس����بة 
لج���ورج هيرب���رت مي���د، وغي���ره م���ن التف���اعليين 

م����ن  اً الرم����زيين، تك����ون العملي����ات العقلي����ة ج����زء
 . لعمليات االجتماعيةا

كما أن العق�ل يتك�ون خ�الل عملي�ة التفاع�ل  
بأن�ه ح�ديث الن�اس م�ع  العقل عّرف ميد.االجتماعي

 . أنفسهم باستخدام اللغة
 

    Minority Group                    جماعة أقلية

Minderheit, f 
جماعة تتمي�ز بأنه�ا عل�ى ه�امش الس�لطة،  

األقلي�ة . جتم�ع م�االمكانة وتوزيع الم�وارد ض�من م
الواض��حة ت��دل عل��ى تل��ك المجموع��ات العرقي��ة أو 

ثني��ة ف��ي المجتم��ع الت��ي تك��ون هامش��ية  بالنس��بة إلا
للس��لطة والبن��اء االقتص��ادي للمجتم��ع وليس��ت تل��ك 

 .  الجماعات قليلة العدد
ف���ي جن���وب أفريقي���ا م���ثالً يش���كل الس���ود  

أغلبي��ة إحص��ائية، لك��نهم ظل��وا لحق��ب طويل��ة أقلي��ة 
بس������بب س������يطرة الب������يض السياس������ية  اجتماعي������ة

 . واالقتصادية، وسياسة التفرقة العنصرية
 
 

 

 Mobility, Social              الحراك االجتماعي

Soziale Mobilität, f                  

انتق���ال الف���رد أو الجماع���ة م���ن طبق���ة  أو  
عادة تك�ون المرجعي�ة .  مكانة اجتماعية إلى أخرى
االجتماعي�����ة، وأص�����له  طبق�����ة الف�����رد أو مكانت�����ه

االجتم���اعي، ويح���دث الح���راك االجتم���اعي عن���دما 
تختل���ف طبق���ة الف���رد أو مكانت���ه الحديث���ة ع���ن تل���ك 

يك��ون الح��راك االجتم��اعي عالي��اً عن��دما .  األص��لية
يك���ون لألف���راد فرص���اً متس���اوية لتحقي���ق مرات���ب 
اجتماعية جديدة، ويكون الحراك االجتماعي مت�دنياً 

ف��رص وعملي��ة وراث��ة عن��دما يس��ود ع��دم تس��اوي ال
  .المكانة االجتماعية

 
          Mode of Production       نمط اإلنتاج

Produktionsweise, f 

الش���كل المه���يمن م���ن التنظ���يم االجتم���اعي  
تاريخي�اً .  والتقني لإلنتاج االقتص�ادي ف�ي المجتم�ع

يمك��ن تميي��ز ع��دد م��ن أنم��اط اإلنت��اج اعتم��اداً عل��ى 
وتش��مل أنم��اط . االجتماعي��ة التقني��ة وبني��ة العالق��ات

اإلنت���اج التاريخي���ة الص���يد وااللتق���اط ال���ذي يتمي���ز 
 بتقني��ة بس��يطة وملكي��ة عام��ة، نم��ط اإلنت��اج الق��ديم

نظ�ام ال�رق،  ب�ه بتقنية أكثر تقدماً ووجد الذي يتميز
بتقني����ة بس����يطة  ويتمي���ز نم���ط اإلنت����اج اإلقط����اعي

اإلقط����اعيين م����الّك األراض����ي ورواب����ط وج����ود و
بتقني�ة  يتميز الذي اإلنتاج الرأسمالي الفالحين، نمط

متط���ورة، الملكي���ة الخاص���ة ل���رأس الم���ال والعم���ل 
 .المأجور

 
                                 Modernization ديثحالت

Modernisierung, f  
مفه����وم أس����اس م����ن مف����اهيم عل����م اجتم����اع   

التنمي��ة وي��دل عل��ى العملي��ات المتداخل��ة م��ن النم��و 
ع��ن طريق��ه  ذير االجتم��اعي ال��االقتص��ادي والتغي��

أص��بحت المجتمع��ات التاريخي��ة والمعاص��رة غي��ر 
 . النامية نامية
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 Modernization Theory         نظرية التحديث

Modernisierungstheorie, f  
نظري��������ة ع��������ن التنمي��������ة االجتماعي��������ة 

الوظيفي����ة  الفرض����ياتواالقتص����ادية ُبني����ت عل����ى 
والت�ي ت�رى أن والوفاقية ف�ي النظري�ة االجتماعي�ة، 

ه���ا ئالمجتمع���ات تحت���اج إل���ى االنس���جام ب���ين أجزا
إل��ى االعتق��اد أن  الفرض��يات ق��ادت تل��ك.  المكون��ة

تتطل�ب ممي�زات ) الرأسمالية(االقتصاديات الحديثة 
م�ثالً . خاصة في الثقافة وبنية العالقات االجتماعي�ة

أنساق األسرة يفترض أن تتح�ول نح�و ش�كل  أكث�ر 
لبن��اء األس��ري الممت��د م��ن ض��يقاً بحي��ث تبتع��د ع��ن ا

أجل أن تتالءم م�ع الفردي�ة والمرون�ة المهني�ة الت�ي 
يحتاجه���ا االقتص���اد المعق���د الح���ديث ال���ذي يش���هد 

 . تحوالت مستمرة
 

  Monetarism                    المذهب المالي  

Monetarismus, m  

نظري���ة اقتص���ادية ت���دعو إل���ى أن تس���تخدم  
رة عل�ى إم��دادات الحكوم�ات أس��عار الفائ�دة والس��يط
وه���ذا موق���ف .  النق���د م���ن أج���ل تنظ���يم االقتص���اد

معارض لالقتصاد الكينزي الذي يدعو إل�ى ف�رض 
اس�����تخدام .  الض�����رائب وسياس�����ة ميزاني�����ة مالي�����ة

الوس��ائل المالي��ة ف���ي تنظ��يم االقتص���اد يقص��د من���ه 
توفير آلية لت�ؤثر عل�ى ال�دوائر االقتص�ادية الكب�رى 

اإلج��راءات ف��ي االقتص��اد، ف��ي ح��ين أنه��ا تتجن��ب 
أص����بح .  البيروقراطي����ة وتش����ويه ق����وى الس����وق

نظري���اً مهيمن���اً ف���ي عل���م  اً الم���ذهب الم���الي إط���ار
وه�و .  االقتصاد والسياسات العامة على ح�ٍد س�واء

م��ذهب ي��رتبط بق��وة م��ع م��ذهب المح��افظين الج��دد 
حرية األسواق تركز على  وهو نسخة من الليبرالية

الت�ي كان�ت والفردية أكثر من رؤية دول�ة الرفاهي�ة 
وق���د .  مس���يطرة ف���ي معظ���م المجتمع���ات الغربي���ة

تطور الحقاً خالف حول دور السياسات المالية في 
خلق مشاكل العجز الراهنة في معظم االقتصاديات 

 .الكبرى في العالم
 
 
 
  

 Monetary Policy               السياسة المالية

Monetaristische Politik, f                        
    

اس��تخدام آلي��ات مالي���ة مث��ل أس��عار الفائ���دة،  
إمدادات النقد، أسعار الصرف بواس�طة الحكوم�ات 

 .لتحقيق بعض السيطرة على أداء االقتصاد
  

  Monopoly                             االحتكار

Monopol, n     
الوضع الذي تسيطر فيه شركة واح�دة عل�ى  

ذا يتن�اقض م�ع وه�.  سوق بضاعة، أو خدمة معينة
الق��يم الليبرالي��ة الت��ي تؤك��د عل��ى المنافس��ة ب��ين ع��دد 

 . من المنتجين
 
 

 MonozygoticTwins      توائم البويضة الواحدة

                              Eineiige  Zwillinge  
يع��رف ل��دى العام��ة ب��التوائم المتط��ابقين،  

وه��م م��ن بويض��ة واح��دة انقس��مت بع��د التخص��يب 
ين��ين، ونتيج��ة ل��ذلك نج��د أن ل��ديهم نف��س لتك��ون جن

المادة الجينية، كم�ا أنه�م م�ن ن�وع واح�د، ذك�ور أو 
 . إناث

الت�وائم م��ن بويض�ة واح��دة ال�ذين ت��م فص��لهم  
في بداي�ة طف�ولتهم، وتم�ت تنش�ئتهم ك�ل عل�ى ح�دة، 
وفروا وضعية بح�ث تقليدي�ة للعلم�اء االجتم�اعيين، 

م وف��وق ذل��ك اخ��تالف تج��اربه ألن ه��ويتهم الجيني��ة
��ن م��ن الفص��ل ب��ين ت��أثير الوراث��ة  االجتماعي��ة مكَّ

 . وتأثير البيئة االجتماعية
 

       نظرية النمو األخالقي
Moral Development Theory  
Moralische Entwicklungstheorie, f 

عل��ى النظري��ات الخاص��ة  المص��طلح ي��دل 
بس��يكولوجية الف��رد الت��ي ت��درس كي��ف أن التفكي��ر 

 .مع نضج الفرد األخالقي يظهر ويتطور
 
 
  



 ۷۰ 

 Moral Economy             االقتصاد األخالقي

Moralische Ökonomie, f  

الخاصية األساسية للنشاط االقتصادي ف�ي  
ب�����دالً م�����ن أن يتح�����رك التب�����ادل .  مجتم�����ع قبل�����ي

االقتص��ادي بالمص��الح الخاص��ة، الطم��ع أو ال��ربح 
ف��إن التب��ادل ي��دفع بواس��طة االلتزام��ات األخالقي��ة 

ج�����ة م�����ن عالق�����ات القراب�����ة، تب�����ادل اله�����دايا النات
 . والطقوس

إن اإلنس���ان الص���ياد أو ج���امع الغ���ذاء ق���د  
يكون واجباً عليه تقديم الكثير من الغذاء إل�ى ش�بكة 
من العالقات متسبباً ب�ذلك ف�ي توزي�ع الغ�ذاء داخ�ل 

لق�د تحس��ر ك�ارل م�اركس عل��ى .  المجتم�ع المحل�ي
التزام لتب����ادل االقتص����ادي ك����لاالنهي����ار النه����ائي  

أخالق�ي عن��دما وص��ف رواب��ط النق��د الت��ي أص��بحت 
ط األساسي والدافع األهم للتبادل في المجتم�ع يالوس

 . الرأسمالي
 
 

 Moral Entrepreneurs        الرواد األخالقيين

Moralische Veranstalter, pl            

العمل على حث المجتمع على اتخ�اذ سياس�ة  
ف���ي التفاعلي���ة .  م���ن وجه���ة نظ���ر أخالقي���ة معين���ة

الرمزي�����ة ونظري�����ة الوص�����م ال تعتب�����ر السياس�����ة 
للوف��اق المش��ترك ح��ول م��ا ه��و  اً االجتماعي��ة تطبيق��

م�ن مجموع�ة  اً عتبر المجتمع مكونياألفضل، وإنما 
م��ن أج��ل أن تق��وم . األفك��ار ح��ول م��ا ه��و األفض��ل

وتنشأ سياس�ة اجتماعي�ة م�ا، يج�ب أن يب�ادر بع�ض 
ة اجتماعي���ة األف���راد أو الجماع���ات بتأس���يس حرك���

يك��ون ه��دفها توض��يح تعري��ف للمش��كلة االجتماعي��ة 
ن السياس��ة المرغ��وب فيه��ا تك��ون منس��جمة إبحي��ث 

ه���ؤالء األف���راد أو .  م���ع ذل���ك التعري���ف للمش���كلة
مث��ال . الجماع��ات يمك��ن اعتب��ارهم رواداً أخالقي��ين

محارب���ة الت���دخين  ل���ذلك أنص���ار البيئ���ة، جماع���ات
 .واإلجهاض، وما إلى ذلك

 
 
 
  

 Moral Panic                       األخالقيالرعب 

Moralische Panik, f            

ي��دل عل��ى الرع��ب أو رد الفع��ل الزائ��د تج��اه  
 الت���ىأش���كال م���ن االنح���راف أو الس���لوك الخ���اطئ 

ي����نظم الرع����ب . تعتب����ر تهدي����داً للنظ����ام األخالق����ي
األخالق��ي بواس��طة وس��ائل اإلع��الم، وتق��وده قاع��دة 

بغ��رض  تغيي��ر الق��وانين أو  المجتم��ع أو جماع��ات
يك��ون علم��اء االجتم��اع أق��ل اهتمام��اً .  الممارس��ات

بصدق االدعاءات أثناء حم�الت التغي�ر االجتم�اعي 
.  واالس����تراتيجيات التنظيمي����ة لل����رواد األخالقي����ين

تج��ذب حم��الت الرع��ب األخالق��ي االهتم��ام ألنه��ا 
تالم��س مخ��اوف الن��اس، كم��ا أنه��ا تس��تخدم مش��اكل 

 ". موز يمثلها العدي�د م�ن الن�اسوأحداث محددة كر
 . "كل ذلك خطأ في األمة

 Moral Rhetoric             التبرير األخالقي  

Moralische Rhetorik, f            

حزم�ة االدع�اءات  هوفي دراسة الجريمة  
والتأكي���دات الت���ي يق����وم به���ا المنحرف���ون لتطبي����ع 

ربم��ا ي��الم األف��راد، .  المنح��رف وعقلن��ة س��لوكهم
ش�����ركات والمؤسس�����ات العام�����ة لع�����دم ع�����دالتهم ال

بعض العي������وب األخالقي������ة أو ل������واس������تغاللهم أو 
. البابولوجي��ة، مم��ا يجعله��م أه��دافاً مب��ررة للجريم��ة

التبرير األخالقي للجماعة مكون أساسي في تنش�ئة 
 . الهوية اإلجرامية والمنحرفة
 

 Multiculturalism         التعدد الثقافي          
Multikulturalismus, m 

مص���طلح ل���ه معني���ان ممي���زان، لكنهم���ا  
من جان�ب، فه�و ي�دل عل�ى تع�دد الثقاف�ات  نمتصال

م��ن .  ومواق��ف التس��امح الت��ي جعل��ت ذل��ك ممكن��اً 
ناحي���ة أخ���رى فه���و ي���دل عل���ى سياس���ات حكومي���ة 
تص���مم م���ن أج���ل مس���اعدة مختل���ف الثقاف���ات ف���ي 
المجتمع عل�ى النم�و والمس�اهمة ف�ي ثقاف�ة المجتم�ع 

كم��ا تعم��ل تل��ك السياس��ات عل��ى مس��اعدة .  الكلي��ة
أف��راد مختل��ف الثقاف��ات ف��ي المجتم��ع عل��ى تخط��ي 
الح����واجز الثقافي����ة م����ن أج����ل المش����اركة الكامل����ة 

 . والفاعلة في المجتمع
 



 ۷۱ 

           الشركة متعددة الجنسيات

Multinational Corporation  

Multinationales Unternehmen, n  

.  أكث�ر م�ن بل�دلها عملي�ات ف�ي  التي الشركة
�ل تح�دياً العتق�اد  النوع م�ن تطور هذا الش�ركات مثَّ

األي������دلوجيا الليبرالي������ة ال������ذي ي������رى أن الق������وى 
بما أن .  االقتصادية يمكن موازاتها بالقوة السياسية

الشركات ال تعتمد على األسواق الوطنية، وبما أن�ه 
تباع بعض الممارسات التي يمك�ن أن تقل�ل ايمكنها 

اس��ات الوطني��ة، ف��إن ه��ذه الش��ركات م��ن ت��أثير السي
 . تتحرك خارج نطاق كل النظم السياسية

 
 التحليل متعدد المتغيرات       

Multivariate Analysis 

 Multivariative Datenanlyse, f 

نوع من التحليل الكمي ال�ذي يختب�ر ثالث�ة 
متغيرات أو أكثر في آن واحد من أجل فهم العالقة 

بس��اطة له��ذا التحلي��ل يك��ون الش��كل األكث��ر .  ابينه��
الباح���ث مهتم���اً في���ه بالعالق���ة ب���ين متغي���ر مس���تقل، 

ث��م .  الن��وع والموق��ف السياس��ي: وآخ��ر ت��ابع، مث��ال
العمر مثالً ليؤكد عل�ى أن : يقوم بإدخال متغير آخر

العالق��ة ب��ين المتغي��رين األساس��يين ليس��ت زائف���ة، 
وف��ي كت��ب من��اهج البح��ث توج��د العدي��د م��ن أش��كال 

 .  دد المتغيراتالتحليل متع
 

 Mutual Conversion          التحول المشترك

Beiderseitige Umwandlung, f 

تعبي���ر م���وجز ي���دل عل���ى أن التح���ول نح���و  
االنح��راف، وربم��ا أس��اليب الحي��اة األخ��رى، ل��يس 

ربم�ا ش�جعك .  تفاعليـاً  نشاطاً فردي�اً، وإنم�ا يتحق�ق
أح���د م���ا، وف���ي قبول���ك، وربم���ا إع���ادة تعريف���ك أو 

رك للس��لوك تك��ون ق��د قم��ت بتحوي��ل الش��خص تبري��
 . األول

 
 
 
 
 

   Mystification                   إضفاء الغموض

Mystifizierung, f 

عملية حجب أو تغطي�ة جوان�ب أساس�ية م�ن  
 ويه�تم منظ�ر. المجتمع أو من العالقات االجتماعية

 ن ب�الطرق الت��ي تم��وه ون النق��ديوالص�راع والمنظ��ر
ماعية القائم�ة عل�ى الن�وع، الطبق�ة الهيمنة االجت بها

ن البني�����ات االجتماعي�����ة اأو االس�����تعمار، بحي�����ث 
والدول���ة الت���ي س���اعدت عل���ى إع���ادة إنتاجه���ا تب���دو 

إض�فاء الغم�وض يس�مح بالهيمن�ة الت�ي ال .  شرعية
تس��تند عل��ى ق��وة أو إك��راه واض��ح، ولكنه��ا تم��ارس 
بواسطة تشكيلة واسعة م�ن المؤسس�ات االجتماعي�ة 

 . يةوالقيم الثقاف
 

 Myth                                         األسطورة

Mythos f 
خطاً لي�دل عل�ى  المصطلح  غالباً ما يستخدم 

لكن المعن�ى األص�ح ه�و .  ادعاء يعتبر غير حقيقي
أن األسطورة تدل على حكاية واقعية تحت�وي عل�ى 
الحكم��ة الجماعي��ة لمجتم��ع م��ا، وتوض��ح معتق��دات 

ية م�ن هوي�ة الف�رد وحيات�ه تخص الجوان�ب األساس�
 . الجماعية

 أص�لكل المجتمعات مثالً لها أساطير حول  
الحي��اة اإلنس��انية، بعض��ها ل��ه أس��اطير ح��ول أص��لها 
كمجتمع، وبعضها له أس�اطير ح�ول تش�كيل الهوي�ة 

 . القومية، وما إلى ذلك
ن بال���دور ال���ذي ويه���تم العلم���اء االجتم���اعي 

مك��ن أن تلعب��ه ه��ذه األس��اطير ف��ي المجتم��ع وم��ا ي
 . تقوله حول طبيعة العقل البشري
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