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                                 Objectivityالموضوعية

Objektivität, f        

يس���تخدم المص���طلح بط���ريقتين مت���رابطتين  
 تع��ود إل��ى أفع��ال الع��الم االجتم��اعي ال��ذي: ىاألول��
 ع���دم المص���لحة الذاتي���ة أو النزاه���ة، أو أن ىي���دع

أن هنــا يعتقــد . يكــون منفــتح الــذهن فــي تقيــيم األدلــة
أساس���ية بالنس���بة إلج���راءات البح���ث الموض���وعية 

 .العلمي
المعن��ي الث��اني يرج��ع إل��ى طبيع��ة اإلف��ادات  

اإلف���ادة يمك���ن أن تك���ون . الت���ي يق���وم به���ا الن���اس
اإلف��ادة . موض��وعية ف��ي مقاب��ل موض��وعية الع��الم

الموضوعية هي تلك التي يمكن االتف�اق عليه�ا م�ن 
 قب����ل اآلخ����رين، بغ����ض النظ����ر ع����ن خلفي����اتهم و

 . انحيازاتهم
  

                      Observation         المالحظة

Beobachtung, f 

الرواية المباشرة لش�اهد العي�ان ع�ن األفع�ال  
دائم��اً  ض��رورية اعتب��رت الت��ي االجتماعي��ة اليومي��ة

الس��ؤال التقلي��دي ف��ي العم��ل المي��داني  نلإلجاب��ة ع��
 ". ماذا يجري هنا"
فت���رات المالحظ���ة الطويل���ة والممت���دة ف���ي  

ان ارتبط�ت بالعم�ل االنثروبول�وجي من�ذ بداي�ة الميد
الق���رن العش���رين، وعل���م االجتم���اع المي���داني ال���ذي 
تط��ور ف��ي مدرس��ة ش��يكاغو قب��ل منتص��ف الق��رن 

تتمي���ز المالحظ���ة كطريق���ة م���ن ط���رق .  العش��رين
 : البحث الميداني بما يلي

األح��داث، األفع��ال، المع��اني، القواع��د، وم��ا  )۱(
مجتم��ع  إل��ى ذل��ك ينظ��ر إليه��ا م��ن منظ��ور

 الدارسة 

 . االهتمام بالتفاصيل الدقيقة )۲(
عنــدما  األح��داث واألفع��ال يمك��ن فهمه��ا فق��ط )۳(

 .توضع في إطار تاريخي واجتماعي معين
الفع����ل االجتم����اعي ينظ����ر إلي����ه كمتص����ل  )٤(

 . وحيوي وليس حدثاً منفصالً 
الب��د م��ن ب��ذل الجه��د لتجن��ب ف��رض األفك��ار  )٥(

 . النظرية غير الناضجة
 

                       Occupational Crime        المهنيةالجرائم 
      Berufskriminalität, f 

جرائم ذوي الياقات البيض�اء الت�ي ترتك�ب  
بواس���طة أف���راد أو جماع���ات م���ن أج���ل المص���لحة 

م��ن الص��عوبة التميي��ز ب��ين ه��ذا الن��وع م��ن . الذاتي��ة
  .الجرائم والجريمة المنظمة

 
 
 

     Occupational Distanceالمسافة المهنية    

            Berufliche Distanz, m  

هذه هي المس�افة ب�ين مهن�ة وأخ�رى،  حي�ث  
المفه��وم .  تص��نف المه��ن حس��ب أهميته��ا ومكانته��ا

أساس���ي ف���ي دراس���ات الح���راك االجتم���اعي ألن���ه 
.  يعط���ي بع���ض القي���اس ع���ن م���دى الح���راك نفس���ه
 مثالً، أن يتحول عامل غير ماهر إلى عام�ل م�اهر
يحتاج ذلك إلى مسافة مهنية أقل من أن يتحول م�ن 

 . عامل غير ماهر إلى محاسب محترف
أهمي��ة تحديـد  ه��م ف��يمالمس��افة المهني��ة إذن مقي��اس 

 . الحراك االجتماعي
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                 Official Statistics الرسمية اإلحصاءات
Offizielle  Statistik,f 

 معلومات إحصائية تجمع بواس�طة هيئ�ات 
حكومية رسمية وتتاح لالستعمال العام، وهي عل�ى 

 : أربعة أنواع
بيان����ات التس����جيل ع����ن الم����يالد، ال����زواج  )۱(

 . والوفيات
بيان���ات ح���ول ع���دد متن���وع م���ن المواض���يع  )۲(

 . االجتماعية
 . بيانات تجميعية من السجالت اإلدارية )۳(
بيان������ات تجميعي������ة وفردي������ة تجم������ع م������ن  )٤(

كومي�ة، المس�تمر المسوحات االجتماعي�ة الح
 . منها، والمحدد حول مواضيع بعينها

عل����ى ال����رغم م����ن أهمي����ة اإلحص����اءات   
يج��ب  ،الرس��مية للبح��وث والدراس��ات االجتماعي��ة

التعام�ل معه��ا بح��ذر، حي��ث وجه�ت له��ا العدي��د م��ن 
االنتق�����ادات المتعلق�����ة بدق������ة تل�����ك اإلحص������اءات 

 . ومصداقيتها
  

                                    Oligarchy                       حكم القلة

                                                      Oligarchie, f 
مجتمع أو نسق اجتماعي يحكم بواسطة 

كلما زاد حجم المجتمعات أو .  قلة من الناس
المنظمات يعتقد أن السلطة السياسية تصبح أكثر 

 . تركزاً في يد قلة من الناس
 

  Oligopoly                        كار القلةاحت

Oligopol, n 

الحالة التي تسيطر فيها قلة من الش�ركات  
أو تمتلك إنتاج بضاعة محددة أو تقديم خدمة معينة 

ينش��أ ه��ذا الوض��ع نتيج��ة .  داخ��ل اقتص��اد الس��وق
لتركز الملكية،ويمثل تحدياً للنظري�ة الليبرالي�ة الت�ي 
تدعي فائ�دة ومنفع�ة ك�ل المنتج�ين ف�ي س�وق ع�الي 

 .المنافسة
 
 
 
 

 Open class Ideology ةأيدلوجيا الطبقة المفتوح

Offene Klassenideologie, f 
.  ج��زء م��ن مكون��ات األي��دولوجيا الليبرالي��ة 

الفك���رة األساس���ية ه���ي أن للف���رد فرص���ة للص���عود 
والهب���وط اجتماعي���اً كنت����اج للمق���درات الشخص����ية 

 .واالجتهاد والجدارة
المفه�����وم أن المكان����ة ف�����ي  م����ن مض����امبن 

  .المجتمع مكتسبة وليست موروثة
 
        Operant Condition    تكيف اإلجرائي  ال

Operative Bedingung, f 

العملي��ة األساس��ية الت��ي يتش��كل فيه��ا س��لوك  
 . الفرد نتيجة للقهر أو العقوبة

 
       Operationalization       التعريف إجرائياً 

  Operationalisierung, f                              
يعن�ي كي�ف أن مفهوم�اً م�ا في البحث الكمي  

ج���رائم "قب���ل قي���اس مفه���وم .  س���يتم قياس���ه تحدي���داً 
عل���ى الباح���ث أن يح���دد ماهي���ة مؤش���رات " العن���ف

ج��رائم العن��ف، ث��م يح��دد كي��ف س��يتم حس��اب تل��ك 
 . المؤشرات

ربما يقرر الباحث مثالً أن يس�تخدم التق�ارير  
الرسمية عن الجريم�ة المعروف�ة ل�دى الش�رطة، ث�م 

االت القتل العم�د، القت�ل الخط�أ، يقوم بحساب كل ح
الشروع في القتل، اعتداءات من المس�تويات األول 

ف اختب��ار كي��ف أن الباح��ث ع��رَّ .  والث��اني والثال��ث
ما، هي الخطوة األول�ى ف�ي البح�ث  اً إجرائياً مفهوم

ف�ي المث�ال .  عن نقاط الض�عف ف�ي تص�ميم البح�ث
الس��ابق ق��د ي��رى العدي��د م��ن الب��احثين أن اعت��داءات  

لمس��توى األول تحت��وي عل��ى أفع��ال ربم��ا ال ي��رى ا
مؤش��رات حقيقي��ة لمفه��وم  ه��االعدي��د م��ن الن��اس أن

ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة  م��ثالً ال  .العن��ف
ض����من  األول ت����درج االعت����داءات م����ن المس����توى

 .جرائم العنف
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 Opportunity Structure            بناء الفرص

Gelegenheitstruktur, f 

 ف��ي ر مختص��ر ي��دل عل��ى أن الف��رصتعبي�� 
احتم���ال الحص���ول عل���ى مكاف���أة أو ه���دف تتش���كل  
بالطريق��ة الت��ي نظ��م به��ا المجتم��ع أو المؤسس��ة، أو 

الطالب��ات ف��ي م��ادة  ج��احفرص��ة ن.  هم��ائطريق��ة بنا
الرياض��يات ق��د تك��ون مبني��ة بحقيق��ة أن ك��ل معلم��ي 
الرياض��يات م��ن الرج���ال ال��ذين ال يش��جعون ذل���ك 

مس��توى الطالب��ات ف��ي م��ادة  المس��عى  أو ي��رون أن
 . الرياضيات غير جيد

 
 Organic Solidarity           التضامن العضوي

Organische Solidarität, f 

مصطلح استعمله إميل دور كايم  ليدل عل�ى  
حال����ة م����ن االعتم����اد المتب����ادل  ظه����رت بس����بب 
التخص��ص ف��ي األدوار والت��ي أص��بح فيه��ا األف��راد 

عض��هم ال��بعض ف��ي والمؤسس��ات معتم��دون عل��ى ب
أساس التض�امن مج�رد ويمك�ن .  تقسيم معقد للعمل

يفش���ل  دماأن يض���عف بس���بب انع���دام المع���ايير عن���
الن��اس ف��ي فه��م ال��روابط الت��ي ت��ربطهم م��ع بعض��هم 

 . البعض
 

 Organizational Crime         جرائم المنظمات
Organisationskriminalität, f 

ج���رائم أص���حاب الياق���ات البيض���اء ترتك���ب  
بدعم وتشجيع من قبل منظمة رسمية يك�ون القص�د 
منه��ا عل��ى األق��ل جزئي��اً تحقي��ق مص��الح المنظم��ة 

 وع م��نم��ن الص��عوبة التميي��ز ب��ين ه��ذا الن��.  نفس��ها
 . الجرائم والجرائم المهنية

  
 Organized Crime             الجريمة المنظمة

Organisierte  Kriminalität, f 

يانات غي�ر ش�رعية العمليات التي تقوم بها ك 
ها مصالح مشتركة، والرغب�ة ف�ي ئربط بين أعضات

مث�ال  .تحقيق األرباح من النشاطات غي�ر الش�رعية
 . ذلك عصابات المافيا
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