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                                             Race   الساللة 

Rasse, f 

تص����نيف البش����ر ف����ي فئ����ات عل����ى أس����اس 
وج���د أن���واع مختلف���ة م���ن ت.   ص���فاتهم البابولوجي���ة

مش��اريع تص��نيف الس��الالت اس��تناداً عل��ى الص��فات 
ل���ون الجل��د، ش���كل ال���رأس، ل���ون : الفيزيقي��ة، مث���ل

.  إل�ى ذل�ك وشكل األن�ف، وم�ا وشكل العيون، حجم
أكث����ر أن����واع التص����نيف انتش����اراً يس����تخدم أربع����ة 

القوقازي����������ة، : مجموع����������ات أساس����������ية ه����������ي
 .  ية،الزنجية، واألستراليةلالمنغو

ك��ان للمص��طلح ش��عبية ف��ي االنثروبولوجي��ا، 
لكنه اآلن أصبح  سئ السمعة، ألن فكرة التص�نيف 

االدع��اء أن هن��اك  -الس��اللي ارتبط��ت بالعنص��رية
تب��دو فك��رة .  م��ن أع��ال إل��ى أدن��يللس��الالت  اً ترتيب��

الفئات الساللية غير علمية، بما أن البش�ر تزاوج�وا 
مع بعض�هم ال�بعض م�ن ك�ل الس�الالت، وق�د فعل�وا 

م��ن  ه��ائالً  اً ذل��ك ط��وال ت��اريخهم مم��ا أن��تج تنوع��
إض���افة إل���ى ذل���ك ف���إن الص���فات .  اإلرث الجين���ي

المح��ددة للس��اللة ال تظه��ر ف��ي ك��ل أفراده��ا وإنم��ا 
إذا كان��ت . م��ن التك��رار اإلحص��ائيتوج��د بدرج��ة 

الصفات المحددة للساللة ال تظه�ر ف�ي ك�ل أعض�اء 
 .الساللة يكون التحديد كله غير مالئم

 
                 Racism            عنصريةال

Rassismus, m 

أيدلوجيا تقوم على فك�رة أن�ه يمك�ن تص�نيف  
البش��ر ف��ي مجموع��ات س��اللية متمي��زة، وأن��ه يمك��ن 

المجموع����ات عل����ى حس����ب ال����ذكاء،  ترتي����ب تل����ك
 .المقدرة، والمبادئ األخالقية

   

                              Random          عشوائي

Zufällig, adj 

أحد مصطلحات البحث االجتم�اعي، ويعن�ي 
إعطاء جميع الوحدات في المجتمع فرصاً متس�اوية 
ف��ي االختي��ار للعين��ة حت��ى تك��ون العين��ة الت��ي س��يقع 

الختيار  ممثلة للمجتم�ع األص�لي ف�ي جمي�ع عليها ا
 . صفاته

 
                            Rationalization     عقلنةال

Rationalisierung, f 

ن ف�ي عل�م ان مح�ددالنة له معنيقمصطلح الع
 : االجتماع

ُط����وّر المفه����وم بواس����طة ع����الم االجتم����اع  )۱(
فيب���ر ال���ذي اس���تخدمه ف���ي  م���اكس األلم���اني
 : طريقتين

تعن��ي العقلن��ة العملي��ة الت��ي م��ن خالله��ا تفق��د  :والً أ
األفك����ار غي����ر الطبيعي����ة، وتل����ك المتعلق����ة 
بالس����حر أهميته����ا الثقافي����ة ف����ي المجتم����ع، 
وتهيمن بدالً عنها األفكار المبنية عل�ى العل�م 

 .  والحسابات العلمية
تتض��من العقلن��ة أيض��اً تط��ور أش��كال م��ن  

اف التنظ���يم االجتم���اعي موجه���ة نح���و إنج���از أه���د
إن هذا النوع م�ن العقلن�ة . محددة عبر وسائل فّعالة

. ن�راه ف�ي تط�ور الش�ركات الحديث�ة والبيروقراطي�ة
هذه منظم�ات مكرس�ة للس�عي وراء أه�داف مح�ددة 

 . بواسطة وسائل محسوبة ُتدار بطريقة نظامية
ضمن التفاعلية الرمزي�ة يس�تخدم المص�طلح  )۲(

بمعن���ى التبري���ر وتق���ديم التبري���رات لس���لوك 
 . لفردا
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                     Realism         مذهب الواقعيال

Realismus, m 

ي��د ل المص��طلح عل��ى االعتق��اد ب��أن هن��اك 
بغ��ض انظ��ر ع��ن معرفتن��ا  ةأش��ياء حقيقي��ة موج��ود

 .   بوجودها
والواقعي��ة العلمي��ة ه��ي وجه��ة النظ��ر الت��ي 
تق���ول أن النظري���ات تق���ود إل���ى المظ���اهر الحقيقي���ة 

هن�ا تع�ود إل�ى ك�ل م�ا ه�و موج�ود  الواقعية.  للعالم
، ال�ذي )الق�وى، البني�ات، وم�ا إل�ى ذل�ك(في الك�ون 

 . يسبب الظاهرة التي ندركها بواسطة حواسنا
 

                         Recidivism         النتكاسيةا

Rückfälligkeit, m 
أحد مصطلحات علم اجتمع الجريم�ة، وي�دل 

منته��ك،  عل��ى تك��رار الس��لوك اإلجرام��ي م��ن قب��ل
 .  سبق أن أُدين وُعوقب على انتهاك ما

االنتكاس����ية مقي����اس لفعالي����ة ب����رامج إع����ادة 
ف���ي ح���ين أن .  التأهي���ل أو األث���ر ال���رادع للعقوب���ة

علم���اء  المفه���وم مه���م ف���ي البح���ث التق���ويمي، يج���د
تعتبر انتكاس�ة  مثالً،هل. اإلجرام صعوبة في قياسه

ة إذا ارتك��ب الف��رد مخالف��ة أق��ل درج��ة م��ن المخالف��
الس��ابقة، أو ه��ل تعتب��ر انتكاس��ة إذا ع��اد الف��رد إل��ى 

ه لشروط إط�الق س�راحه بس�بب قالسجن بسبب خر
 مخالفة سابقة؟ 

 
                  Reflexivity             النعكاسيةا

Reflexivität, n 

كم��ا اس��تخدم بواس��طة االثنوميثودول��وجيين، 
يعني المصطلح أن الموضوع  أو السلوك ووص�فه 

كن فصل أحدهما عن اآلخر، والعالق�ة بينهم�ا ال يم
 .  أشبه بالمرآة

االنعاكس��ية والداللي��ة م��ن خ��واص الس��لوك، 
المواق��ف والح���ديث الت��ي تجع���ل م��ن عملي���ة خل���ق 

 لت�اك. الواقع االجتماعي المستمرة عملي�ة ض�رورية
ثي����ران األس����ئلة ح����ول موض����وعية تالخاص����يتين 

 .  التفسير والوصف والتوضيح
  انعكاس��ي م��ا في لموق��فنث��وغراإلالوص��ف ا

عن��دما يس��عى ذل��ك الوص��ف  إل��ى توض��يح خ��واص 

، لكن الموقف نفسه )حياة القرية مثالً (موقف معين 
 .هو ما يستخدم إلعطاء ذلك الوصف معنى

 
                           Reification          تجسيدال

Verdinglichung, f 

معامل���ة المج���رد أو النظ���ري كش���يء م���ادي 
علم��اء االجتم��اع من��ذ دور ك��ايم اتهم��وا  .وحقيق��ي

ن أن��ه مج��رد وبتجس��يد المجتم��ع ال��ذي ي��رى المنتق��د
اعتب�ار المجتم�ع .  مفهوم مجرد ال يوجد في الواق�ع

موج��وداً، وأن��ه ق��ادر عل��ى الفع��ل واتخ��اذ الق��رارات 
 .  وإرغام الناس، كل ذلك تجسيد للمجتمع

 
                             Reinforcement   تعزيزال

Wiedererstarkung,f 

ى  ويدعم فيها س�لوك مع�ين العملية التي يقوَّ 
 و العم��ل عل��ى زي��ادة احتم��االت ح��دوث االس��تجابة

ع��ن طري��ق ت��وفير عوام��ل إيجابي��ة  المرغ��وب فيه��ا
 . مشروطة أو إزالة العوامل السلبية

   
  Relative Deprivation       ب سحرمان النال

  Relative Deprivation, m 

ادة م�ا يوض�ع الحرم�ان النس�بي ف�ي تب�اين ع
الحرمان المطلق يعن�ي ع�دم .  مع الحرمان المطلق

الحرم���ان . المق���درة عل���ى البق���اء جس���مانياً ومادي���اً 
النس���بي ال يق���اس ف���ي مقاب���ل مع���ايير مج���ردة م���ن 
االستدامة والبقاء لكن�ه يق�اس بالنس�بة إل�ى اآلخ�رين  

ل�ة ربم�ا يك�ون ل�ديك الم�ال الك�افي لمقاب. من حول�ك
 احتياجاتك، وربما يك�ون ذل�ك بص�ورة كافي�ة لكن�ك

 . تشعر بالحرمان رغم ذلك 
 

                                 Reliability       ثباتال

    Reliabilität, f 

أحد المعايير التي يحكم بها على األدوات 
الثبات يعني اتساق . المستخدمة لقياس المفاهيم

 . النتائج عبر الزمن
م��ا لقي��اس مفه��وم  اً كن��ت تس��تخدم ميزان��إذا 

الوزن يجب علينا أن نسأل هل هذا المي�زان ثاب�ت؟ 
ص��عد اوه��ل يعط��ي نت��ائج متس��قة؟ للتأك��د م��ن ذل��ك 
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م��رة أخ��رى عل��ى المي��زان لت��رى إن ك��ان س��يعطي 
 هالح��ظ ق��د يك��ون المي��زان ثابت��اً لكن��. نف��س النت��ائج

 . خاطئ وغير دقيق
، ه���ل ؟مقي���اس ثاب���ت لل���ذكاء Q-1 ـه���ل ال���

ثابت��ة  ساإلحص��اءات الرس��مية ع��ن االنتح��ار مق��ايي
عن معدالت االنتحار؟  بما أنه في كل ه�ذه األمثل�ة 

ت��راض أن النت��ائج س��تظل كم��ا ه��ي عب��ر فيص��عب ا
الوزن، فقد يكون أكثر ص�حة : فترة من الزمن مثل

أن نفك��ر ف��ي الثب��ات كمؤش��ر التس��اق النت��ائج ب��ين 
 . مستخدمي األداة أو المقياس

 
 Renewable Resources     ةتجددموارد المال

 Erneuerbare Resourcen, pl  

الم��ورد ال��ذي يمك��ن اس��تغالله م��ن غي��ر أن 
ه�ذا يش�مل م�وارد .   ينضب ألن�ه يتج�دد باس�تمرار

مثل الغابات، مصائد األسماك، المحاص�يل الغذائي�ة 
 .الطبيعية، خصوبة األرض الزراعية

 
             Research design       تصميم البحث

Forschungsdesign, n   

خط���ة بح���ث مي���داني تح���دد الطريق���ة الت���ي 
ار فرض�ية مش�تقة بسُتجمع وتحلل بها البيانات الخت

م���ن نظري���ة م���ا، أو تط���وير رؤى  ع���ن المش���كلة 
تص��ميم البح��ث أح��د أه��م مراح��ل . موض�وع البح��ث

: ميم منه��ااالبح��ث، ويوج��د ع��دد م��ن أن��واع التص��
 . تجريبيالتجريبي، شبه التجريبي، وغير ال

 
            Research Ethics      بحثالأخالقيات 

Forschungsethik, f 

الحساس���ية تج���اه حق���وق اآلخ���رين،  مب���دأ 
تش��مل أخالقي��ات البح��ث األخ��ذ . خاص��ة المبح��وثين

لبح�����ث عل�����ى  ل اآلث�����ار الممكن�����ة  االعتب�����ار ف�����ي
المبحوثين بما في ذلك تأثير عوامل مث�ل التالع�ب، 

ي�اح الخصوص�ية والتع�رض الخداع، الضغوط، اجت
من  ذلك أن تكون أخالقياً سيحد. للمشاعر الحساسة

 فف�ي. اختيارات الباحث في سعيه م�ن أج�ل الحقيق�ة
أن الحقيقي��ة جي��دة لك��ن احت��رام  بع�ض األحي��ان نج��د

الكرام��ة اإلنس��انية أفض��ل حت��ى ل��و عن��ى ذل��ك ع��دم 

 .المقدرة على القيام بالبحث
 الحتياطياجيش العمل 

Reserve Army of labour 

Arbeiterreservearmee,  f                 
الج��زء م��ن ق��وة  ذل��ك ي��دل المص��طلح عل��ى

ليس���تدعى للعم���ل   االحتي���اط الوج���ود ف���ي  العم���ل
إذا لم يكن هن�اك عم�ال .  إليهعندما تظهر  الحاجة 

احتياط ربما يكون من الصعب ف�تح مص�انع جدي�دة 
ة إل�ى إض�اف.  أو إنشاء المشاريع المؤقت�ة والطارئ�ة

أن يمث�ل ض�غطاً  النقص في قوة العم�ل يمك�ن ،ذلك
 . على األجور ويزيد من قوة اتحادات العمال

قوة العم�ل االحتياطي�ة تحت�اج أن تفع�ل ش�يئاً 
ما أثناء فترة وجودها كاحتياطي، لذلك ربم�ا تعتم�د 

النس��اء، .  عل��ى ب��رامج الرفاهي��ة أو العم��ل المنزل��ي
الش��باب، وكب��ار الس��ن يمك��ن اعتب��ارهم ق��وة عم��ل 
احتياطية، بم�ا أنه�م ظل�وا تقلي�دياً خ�ارج ق�وة العم�ل 

 . العاملة
 
               Resocialization        تنشئةالإعادة 

Resozialisierung, f 

تغير أو تحول عميق في الشخصية ينشأ من 
وض��ع الش��خص ف��ي موق��ف أو بيئ��ة ال تع��ين عل��ى 

 .   الحفاظ على الهوية السابقة
البعض يختار هذا النوع من التحول بدخوله 
إل��ى األدي��رة، ف��ي ح��ين أن��ه يف��رض عل��ى آخ��رين 

الهوي�ة الجدي�دة .  السجنبسبب الحكم عليهم بعقوبة 
اآلخ�رين  عنتاج لهذه البيئات، وتأتي م�ن التفاع�ل م�
 . وأداء األدوار المطلوبة في تلك المواقف

 
                           Respondent       بحوثمال

Beklagte, m/f 

وصف ع�ام للف�رد أو األف�راد ال�ذين يق�دمون 
 المعلومات ع�ن طري�ق المق�ابالت والمناقش�ات وم�ا

 . إلى ذلك في البحث النوعي
" موض�وع"نسبة للتبع�ات الس�لبية لمص�طلح 

في البحث التجريبي مثالً، فإن العدي�د م�ن الب�احثين 
.  الن�����وعيين بحث�����وا ع�����ن مص�����طلح أق�����ل إهان�����ة

، المش���ارك والمخب���ر كله���ا مص���طلحات بح���وثالم
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 ".موضوع"مغايرة لمصطلح 
 

                   Restructuring       إعادة الهيكلة

Restrukturierung, f 

ُيش���ير المص���طلح ع���ادة إل���ى إع���ادة تنظ���يم 
وترش����يد اإلدارة واإلنت����اج ف����ي القط����اعين الع����ام 

 . والخاص
ف���ي القط���اع الع���ام ش���جعت إع���ادة الهيكل���ة 
ب��العجز المتن��امي، وف��ي القط��اع الخ��اص ش��جعت 
بس��بب ارتف��اع أس��عار الفائ��دة، الرك��ود االقتص��ادي، 

 . وهوامش األرباح المتدنية
 

  Reverse Discrimination      تمييز العكسيال
Umgekehrte  Diskriminierung, f           
التمييز ضد جماع�ة حاص�لة عل�ى امتي�ازات 
لتص���حيح تميي���ز س���ابق ح���دث ف���ي ح���ق جماع���ة 

االتهام بالتمييز العكسي يوجه عادة إل�ى .  محرومة
أولئ��ك ال��ذين يتع��اطفون م��ع ب��رامج المس��اعدة، أو 

 . خل اإليجابيبرامج التد
 
                              Revolution        ثورةال

Revolution, f 

يستخدم المصطلح في العصر الح�ديث لي�دل 
 :على

التغي����رات الفجائي����ة والجذري����ة الت����ي )  ۱(
واالجتماعيــة بحيــث  تح��دث ف��ي الظ��روف السياس��ية

الحكوم����ة القائم����ة، وك����ذلك النظ����ام الق����انوني ن إ
س��تبدل فج��أة، وأحيان��اً بعن��ف ب��آخر واالجتم��اعي ي

 . جديد
التغيرات الجذري�ة غي�ر السياس�ية حت�ى ول�و  )۲(

 . حدثت ببطء وبدون عنف
مص���طلحات مث���ل الث���ورة العلمي���ة، الث���ورة  

الث���ورة الثقافي���ة، ث���ورة  الث���ورة الزراعي���ة، الفني���ة،
المعلوم����ات، اس����تخدمت ف����ي عص����رنا لوص����ف 

االت التغيرات الش�املة والمس�تمرة ف�ي مختل�ف مج�
 . الحياة الثقافية

 
 
 

 
                Risk                       مخاطرةال

Risiko, n 

ف���ي اس���تخدامه الع���ام ي���دل المص���طلح عل���ى 
أن ) ۱۹۹۹(نت�وني ق�دينز أوي�رى . فرص الخسارة

فك��رة المخ���اطرة ب���دأت ف���ي الظه���ور ف���ي الق���رنين 
والس��ابع عش��ر، وص��ك المص��طلح  عش��ر الس��ادس

 واأب�����دالغ����ربيين عن����دما   بواس����طة المستكش����فين
دخل��ت إل��ى  الكلم��ة يب��دو أن. رحالته��م ح��ول الع��الم

اللغة اإلنجليزي�ة م�ن اللغ�ة األس�بانية أو البرتغالي�ة، 
اة غي��ر مي��وفيهم��ا تس��تخدم لت��دل عل��ى اإلبح��ار ف��ي 

 . معروفة
في األص�ل الكلم�ة له�ا توج�ه نح�و المس�افة، 
الحق��اً انتقل��ت إل��ى ال��زمن، كم��ا تس��تخدم ف��ي قط��اع 

ارف، وأخيراً أصبحت تدل على قطاع واس�ع المص
 .  من المواقف غير المؤكدة والمشكوك فيها

 
          Rites of Passage        النتقالاطقوس 

Initiationsriten, pl                      

طق��وس واحتف��االت تق��ام اعتراف��اً بانتق��ال  
ل ذل�ك امث. الشخص من مرحلة حياة إلى التي تليها

 . التخرج أو التقاعدحفالت 
وج���د به���ا طق���وس تالعدي���د م���ن الثقاف���ات  

ح����ل، وي����رى علم����اء اانتق����ال إل����ى مختل����ف المر
االجتم��اع أن ه��ذا الن��وع م��ن الطق��وس اختف��ى ف��ي 

 . المجتمعات الحديثة
 

                                     Ritual         طقوس

Ritual, n                                
دي بس�بب أهميت�ه الرمزي�ة ومقدرت�ه فعل يؤ

 . فيه على إثارة المشاعر لدى المشاركين
عادة ما تكون ه�ذه األفع�ال مح�ددة بوض�وح 

ع�ة، كم�ا تك�ون هن�اك قواع�د إض�افية امن قبل الجم
تح��دد م��ن ال��ذي يش��ارك ف��ي الطق��س، ومت��ى ي��ؤدي 

هم���اً ف���ي متلع���ب الطق���وس دوراً .  الطق���س نفس���ه
ا أنه���ا تق���وى المحافظ���ة عل���ى ق���يم الجماع���ة، كم���

مث����ال .  الت����رابط االجتم����اعي داخ����ل الجماع����ات
للطق���وس بع���ض مظ���اهر احتف���االت ال���زواج وأداء 

 . األناشيد الوطنية قبل المباريات الرياضية



   ۹۷ 

                      Role          )االجتماعي(دور ال

Rolle, f 

موقع أو مكانة ضمن بناء اجتم�اعي يتش�كل 
 ).  معايير(ة نسبياً بواسطة توقعات سلوكية محدد

وص���ف ال���دور أحيان���اً بأن���ه المك���ون النش���ط 
الف���رد يوج���د ض���من مكان���ة ف���ي البن���اء .  للمكان���ة

االجتم�اعي وي�ؤدي دوره بطريق�ة تش�كلت بواس��طة 
لألف���راد أفك���ار متباين���ة ح���ول .  توقع���ات معياري���ة

س�لوك ال�دور  .المقاييس المعيارية وق�يمهم المتف�ردة
م م��ن ذل��ك ف��إن غي��ر مح��دد معياري��اً، عل��ى ال��رغ

 . االنحراف يؤدى عادة إلى عقوبات اجتماعية
 

             Role Convergence    تقارب األدوار

Übereinstimmung, f    

أحد جوانب تفسير ارتفاع مع�دالت الجريم�ة 
وس���ط النس���اء، ه���و أن األدوار االجتماعي���ة الت���ي 

أص����بحت تق����ارب وتماث����ل أدوار  النس����اء تؤديه����ا
 . عيةالرجال االجتما

 
          Role Distancing       البتعاد عن الدوا

Rollendistanzierung,f 

تقديم ال�ذات كمبتع�د ع�ن ال�دور أو أن تباع�د 
بين��ك وب��ين ال��دور ال��ذي يفت��رض أن تؤدي��ه وأثن��اء 

إلى الجماعة الت�ي حول�ك أن ل�يس ل�ديك  توحىذلك 
مث�ال ذل�ك الموظ�ف ال�ذي .  التزام تجاه ذل�ك ال�دور

ع��ادة ال يه��تم ب��أداء دور الطال��ب مث��ل  ي��درس فه��و
 . يدخلوا سوق العمل بعدلم  بقية الطالب الذين 

 
    Role Playing                         دورالأداء 

Rollenspiel, n                                       

عندما يؤدي  الفرد أو يتظ�اهر ب�أداء  أدوار 
هم تنش�ئة األطف�ال هذا المفهوم مهم في ف.  اآلخرين

 أدوار يلعب����ون فيه����ا الت����ي خاص����ة تل����ك المرحل����ة
، أب��اء، أطب��اء، ممرض��ين وس��ائقي ش��احنات أمه��اتٍ 

أثناء هذا اللعب يمتل�ك األطف�ال المق�درة عل�ى . مثالً 
ال���دخول ف���ي األداء االنعكاس���ي ل���ألدوار، وب���ذلك 

 . يطورون إحساسهم الخاص عن ذواتهم
 
 
 

 دور االنعكاسيالاتخاذ 
Role-Taking, Reflexive                     

Reflexiver  Rollentausch, n 

عن��دما ينظ��ر األف��راد إل��ى أداء أداوره��م م��ن 
ف��ي اتخ��اذ وجه��ة نظ��ر اآلخ��ر .  منظ��ور اآلخ��رين

 . يكون في مقدروهم رؤية أنفسهم كمواضيع
ه�ل أن�ا (أو ) ه�ل أتكل�م كثي�راً؟(عندما أسأل 

ر ، أك����ون ق����د دخل����ت ف����ي اتخ����اذ ال����دو)؟مس����ئول
 -االنعكاس���ي، أي أنن���ا نس���تخدم مع���ايير خارجي���ة 

 . لننظر إلى أنفسنا –وجهة نظر اآلخرين 
 

                          Rule of Law   يادة القانونس

Rechtsstaatlichkeit, f 

أح�������د المقوم�������ات األساس�������ية للمجتم�������ع 
ال�ديمقراطي، ويعن�ي أن الك��ل ف�ي المجتم�ع خاض��ع 

 .  للقانون
ل�يس فق�ط تل�ك القاع�دة الت��ي  وس�يادة الق�انون

تق��ول الجمي��ع خاض��ع للق��انون الجن��ائي، ويج��ب أن 
وإنم�ا يعن�ي أيض�اً  أن .  يحاكم ويدان إذا ثب�ت ذل�ك

رئ��يس ال��وزراء، ال��وزراء،  -ال أح��د ف��ي المجتم��ع 
كب���ار الم���وظفين، القض���اة، ورج���ال الش���رطة له���م 

 . سلطة غير تلك المستمدة من القانون
انون خاص���ة الس���لطة تس���تمد فق���ط م���ن الق���

 .الدستور، التشريع، النظم القانونية، وما إلى ذلك
 

 Rural                                    ريفي

 Ländlich, adj 
يس��تخدم ف��ي تض��اد م��ع مص��طلح حض��ري 

إذا ت����وفرت في����ه الخ����واص .  ص����راحة أو ض����مناً 
كثاف��ة س��كانية منخفض��ة، تم��ايز اجتم��اعي : التالي��ة

ي والمك���اني، ب���طء مت���دن، قل���ة الح���راك االجتم���اع
التغير االجتماعي، الزراعة ه�ي المهن�ة األساس�ية، 
تركي���ز النظ���ام السياس���ي واالقتص���ادي ف���ي ملكي���ة 

 .األرض
 
 
  
 



   ۹۸ 

                                     Ruralizationترييفال

   Verländlichung, f 

عملية انتق�ال بع�ض عناص�ر ثقاف�ة المجتم�ع 
اص���ة أنم���اط الريف���ي إل���ى المجتم���ع الحض���ري خ

المجتمع��ات الت��ي تكث��ر  يح��دث ذل��ك ف��ي.  الس��لوك
فيها الهجرة من الريف إلى الحضر فيطغ�ي الط�ابع 
الريفي على ذلك الحضري حتى في المدن الكب�رى 

 .والعواصم
 

            Rurbanizationمتزاج الريف والحضرا

     Vermischung von Stadt und Land 

ملي���ة مص���طلح ن���ادر يس���تخدم لي���دل عل���ى ع
امتزاج الحياة الريفية والحضرية، ويحدث ذلك إم�ا 
بس��بب تم��دد الم��دن وابتالعه��ا لألري��اف، أو هج��رة 

الح�التين تنش�أ  ت�اسكان األرياف إلى المدن، وفي كل
 . مناطق خليط ال هي حضرية وال هي ريفية

 
 

 


