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               Sample◌ٍ                  عينة البحث

   Probe, f 

 عن��دما يك��ون م��ن الص��عوبة بمك��ان إج��راء
حصر شامل لمفردات مجتمع البحث يعم�د الباح�ث 

بطريق���ة  ج���زء م���ن ذل���ك المجتم���ع غل���ي اختي���ار
عين��ة البح��ث والت��ي  عش��وائية غي��ر متحي��زة يك��ّون
 .  يعتقد أنها ممثلة لمجتمع البحث

ن أن يضمنوا أن عينة البحث وباحثيحاول ال
هذا يض�من أن توزي�ع .  قد أُخذت بطريقة عشوائية

خ���واص الس���كان يتواف���ق م���ع فرض���يات نظري���ة 
هذا يسمح بإجراء االستنتاجات ح�ول .  االحتماالت

أحي��ان كثي��رة تس��تخدم عين��ة فــي   .مجتم��ع البح��ث
 . البحث غير العشوائية

 
 
               Sampling         ختيار عينة البحثا

Stichprobe, f   

عل��ى عملي��ة اختي��ار عين��ة المص��طلح  ي��دل 
يمك��ن أن تك��ون ه��ذه .  البح��ث م��ن مجتم��ع البح��ث

العملي��ة مس��تندة عل��ى االختي��ار العش��وائي، ذل��ك أن 
ك���ل ف���رد ف���ي مجتم���ع البح���ث ل���ه احتم���ال مس���اٍو 
الحتمال اآلخرين ليتم اختي�اره ض�من عين�ة البح�ث 

اناً ق�د ال يك�ون اختي�ار أحي. عن طريق القرعة مثالً 
 . العينة عشوائياً 

 
                   Sampling Error       عينةالخطأ 

Stichprobenfehler, m 

كل عينة بحث هي عينة واحدة فقط من عدة 
عين��ات، ك���ان م���ن الممك���ن اختياره���ا م���ن مجتم���ع 

نتيج��ة ل��ذلك ف��إن الباح��ث ق��د ال يتحص��ل . الدراس��ة

ق���د يختل���ف (ن���ة عل���ى نف���س النت���ائج م���ع ك���ل عي
كلم��ا زاد حج��م العين��ة كلم��ا ص��ار ه��ذا ). المتوس��ط

. االختالف أقل وضوحاً، ويق�ل بالت�الي خط�أ العين�ة
م�ن الوس�ائل  اً ن ع�ددووقد طور العلم�اء االجتم�اعي

 . لقياس خطأ العينة وضبطه
 

         Sampling Frame            عينةالإطار 

Stichprobenrahmen, m  

ة إل���ى الوج����ود الفعل����ي يش���ير إط����ار العين����
لمجتمع البحث ، قوائم الناخبين، قوائم الط�الب ف�ي 

ه��ذه كله��ا أط��ر  يمك��ن اختي��ار .  الفص��ول الدراس��ية
مجتمع البحث مفهوم مجرد في ح�ين .   منها العينة

أن إط�ار العين��ة ه�و الق��وائم الحقيقي�ة ألعض��اء ذل��ك 
المجتم��ع لدرج��ة أن��ك يمك��ن أن تتخي��ل أن المجتم��ع  

 . بعة بهدف االختيار العشوائيموضوع في ق
 

                                    Sanction      جزاءال

   Sanktion, f 

اس��تجابة إيجابي��ة أو س��لبية بواس��طة ف��رد أو 
تج���اه س���لوك م���ا بقص���د تش���جيع ذل���ك  م���ا ع���ةاجم

الج���زاءات اإليجابي���ة تش���مل .  الس���لوك أو زج���ره
س�ام، ف�ي المكافآت، الم�دح، اإلط�راء، أو حت�ى االبت

حين أن الجزاءات السلبية يمكن أن تشمل العقوب�ة، 
 .  تقطيب الوجه،التفادي، أو حتى الغيبة

من الممكن أن تكون الجزاءات غير رسمية 
األص�دقاء والجي�ران أو رس�مية ت�أتى م�ن  تأتي م�ن

الش���رطة، الحكوم���ة : ذات س���لطة مث���ل مؤسس���ات 
يجب النظ�ر إل�ى الج�زاء كأح�د وس�ائل .  والمدرسة

 . بط االجتماعيالض
 



 ۱۰۰ 

 Schutz, Alfred                     فرد شوتزلأ

ل��م يك��ن ألف��رد ش��وتز معروف��اً عل��ى نط��اق 
واسع أثناء حيات�ه وخ�الل الس�نوات  األخي�رة فق�ط، 
.  بدأت أعماله تثير انتباه العديد من علماء االجتم�اع

تجاهل���ه ك���ان نتيج���ة لتوجه���ه  أن عل���ى ال���رغم م���ن
ادي بالظاهراتي�ة، إال أن الفكري واهتمامه الغي�ر ع�

هناك سبباً آخر أكثر أهمية هو تطوره المهني غي�ر 
 . العادي كعالم اجتماع

م، ۱۸۹۹ول��د ش��وتز ف��ي فيين��ا بالنمس��ا ف��ي 
بعد إكم�ال .  معة فيينااتلقى تعليمه األكاديمي في ج

دراس�����ة الق�����انون التح�����ق بالعم�����ل ف�����ي القط�����اع 
ه ت�لكن العمل المص�رفي ل�م يش�بع حاج.  المصرفي

في إيج�اد معن�ى أعم�ق لحيات�ه، وه�و م�ا وج�ده ف�ي 
 . انتقاله لعلم االجتماع الظاهراتي

ل���م يك���ن ش���وتز أكاديمي���اً، لك���ن ع���دداً م���ن 
ك��انوا ك��ذلك، انج��ذب ش��وتز نح��و نظري��ة  ئهأص��دقا
فيب��ر، خاص��ة أعمال��ه ع��ن العق��ل والنم��وذج م��اكس 
 . المثالي

ب��الرغم م��ن إعجاب��ه بأعم��ال فيب��ر فق��د عم��ل 
الض��عف فيه��ا ع��ن طري��ق دم��ج عل��ى تج��اوز نق��اط 

 . ل، وهنري بيرجسونرأفكار الفالسفة إدموند هس
م ق��ام ش��وتز بطباع��ة كتاب��ه ۱۹۳۲ف��ي ع��ام 

، ال�ذي اعتب�ر أح�د أه�م )ظاهرية العالم االجتماعي(
مع اقتراب الح�رب . الكتب في مجال علم االجتماع

العالمية الثانية ه�اجر ش�وتز إل�ى الوالي�ات المتح�دة 
سم نشاطه ب�ين العم�ل المص�رفي ، حيث قةاألمريكي

تف���رغ  ۱۹٥٦وت���دريس عل���م االجتم���اع، ف���ي ع���ام 
لت���دريس عل���م االجتم���اع الظ���اهراتي حت���ى  ش���وتز

 . م۱۹٥۹موته في 
 

                                     Science         علمال

Wissenschaft, f 

في استخدام العلوم االجتماعية الحديثة يشير 
س�ة المنتظم�ة والموض�وعية مصطلح علم إلى الدرا

مبريقي���ة والمعرف���ة الناتج���ة م���ن تل���ك إلللظ���واهر ا
 . الدراسة

ن أن ف�����روع ويعتق�����د العلم�����اء االجتم�����اعي
ه��ي ذاته��ا عل��وم وف��ق ه��ذا المفه��وم للعل��م  مع��رفتهم

كنشاط اجتماعي ه�و ف�ي نفس�ه موض�وع  وأن العلم
 . للدراسة بواسطة العلوم االجتماعية

 
           Scientific  Method      منهج العلميال

Wissenschaftliche Methode,  f 

طرق وتقنيات البحث والتحليل التي تستخدم 
.  ف��ي العل��وم لتط��وير النظري��ات وتص��ميم التج��ارب

ته��دف الط��رق العلمي��ة ع��ادة إل��ى اكتش��اف أس��باب 
 . األشياء والعالقة بين المتغيرات

الفرض��ية األساس��ية للم��نهج العلم��ي ه��ي أن 
اره��ا بواس��طة أدل��ة بالنظري��ة يمك��ن اخت االدع��اء أو

 . وبراهين قابلة لالكتشاف والقياس
ق��اد البح��ث العلم��ي والتج��ارب العلمي��ة إل��ى 

الطاق�ة الميكانيكـا،  تطوير العدي�د م�ن الق�وانين مث�ل
ة وم��ا يالكهربائي��ة، الض��وء، انتق��ال الح��رارة، النس��ب

 . إلى ذلك
ظل��ت فك��رة الم��نهج العلم��ي م��ؤثرة ف��ي عل��م 

ا ه��لك��ن الط��رق العلمي��ة ال يمك��ن تطبيق االجتم��اع،
.  على العديد م�ن مواض�يع اهتم�ام علم�اء االجتم�اع

كم��ا أن��ه ال يمك��ن تطبيقه��ا عل��ى نح��و كام��ل عن��دما 
 . تكون على صلة وثيقة بالموضوع

بص��ورة عام��ة يش��تمل الم��نهج العلم��ي عل��ى 
جم���ع البيان���ات ع���ن طري���ق المالحظ���ة : خط���وات

ا عن طري�ق ارهبوالبحث، صياغة الفرضيات، اخت
التجرب��ة، تك��رار االختي��ار لض��مان اتس��اق النت��ائج 

 . وتجنب االنحياز الشخصي واألحكام المسبقة
النظرية أو الفرضية يجب وضعها في شكل 

يج�ب كم�ا  .ار ليكون لها وضعية علميةبقابل لالخت
 .أن تكون واضحة بقدر كاٍف بحيث يمكن دحضها

أوغس���ت : أوائ���ل علم���اء االجتم���اع مث���ل  
زعم��وا أن عل��م االجتم��اع يمك��ن أن يتط��ور كون��ت 

كعل���م للمجتم���ع مس���اٍو للعل���وم الطبيعي���ة كالفيزي���اء 
وظلت وجهة النظر هذه مؤثرة في علم .  والكيمياء

ن وعلم���اء االجتم���اع المح���دث .اجتم���اع، دور ك���ايم
أن يكــون  يرفض��ون فك��رة أن عل��م االجتم��اع يمك��ن

على الرغم من ذلك، ف�إنهم يس�تخدمون علميًا، لكـن 
ض جوان��ب الم��نهج العلم��ي م��ن أج��ل الوص��ول بع��

 .إلى فهم صارم ومنتظم للظواهر االجتماعية



 ۱۰۱ 

  
 وق العمل الثانويس

Secondary Labour Market                  

Zweiter Arbeitsmarkt, m 

ي��دل المص��طلح عل��ى المه��ن الموج��ودة  ف��ي 
مثل، ه�ذه المه�ن .  في االقتصاد تنافسية المناطق ال

، أق��ل مزع��زعوره��ا أق��ل، التوظي��ف تتمي��ز ب��أن أج
تنظيم�اً ف��ي النقاب�ات، وت��وفر فرص��اً أق�ل ف��ي التق��دم 

 . والتطور الوظيفي
الص��ناعات النموذجي��ة ف��ي ه��ذا القط��اع ه��ي 
خ���دمات المط���اعم والفن���ادق، ص���غار المحاس���بين، 

س��وق العم��ل ه��ذا ظ��ل مس��يطراً .  وباع��ة التجزئ��ة
 . عليه بواسطة النساء واألقليات

 
 

                      Secularization         علمنةال

Säkularisation, f 

عملي���ة تنظ���يم المجتم���ع أو مظ���اهر الحي���اة 
ي���رتبط .  دنيوي���ة  االجتماعي���ة ح���ول ق���يم ومب���ادئ

المص��طلح بمفه��وم م��اكس فيب��ر ع��ن تحري��ر الع��الم 
األهمي��ة الثقافي��ة  ت��زداد المتزاي��د م��ن الس��حر، حي��ث 

ؤسس������ات لق������وى النش������طة لعقلن������ة الثقاف������ة والمل
االجتماعي�������ة المدفوع�������ة بواس�������طة الرأس�������مالية 

 . .الصاعدة
 

                                                      Selfذاتال
Selbst, n 

يعتبر مفهوم ال�ذات مفهوم�اً أساس�ياً ف�ي عل�م 
االجتم����اع، وف����ي عل����م ال����نفس االجتم����اعي وف����ي 
التوجه�����ات السوس�����يولوجية م�����ن أج�����ل تفس�����ير 

ت��أثر المفه��وم ف��ي عل��م االجتم��اع  لق��د.  الشخص��ية
وعلم ال�نفس االجتم�اعي بمعالج�ة ج�ورج هيرب�رت 

 . ميد له
اعتب��ر مي��د أن ال��ذات تعتم��د عل��ى اللغ��ة م��ن 

ا تنم��و ف��ي إط��ار م��ن الخب��رة ه��أج��ل تطوره��ا وأن
كلم����ة ذات، الت����ي ه����ي . والنش����اط االجتم����اعيين

انعكاس���ية، تش���ير إل���ى أنه���ا يمك���ن أن تك���ون ذات���اً 
 . اجتماعي لضرورة بناءً ، وهي بااً وموضوع

المظه��ر الممي��ز لل��ذات كم��ا ي��رى مي��د ه��و 
فق���د اعتب���ر مي���د أن ال���ذات تق���وم .  ال���وعي ال���ذاتي

م��ن  اً بمحادث�ة داخلي�ة م�ع نفس�ها، وذل�ك يمث�ل ج�زء
ال���ذات  وءف���ي نش���.  عملي���ة االتص���ال االجتم���اعي

وحديثها مع نفسها تقوم ال�ذات بتوجي�ه س�لوكها م�ن 
ات اآلخرين التب�ادليين خالل التقييم المنعكس وتوقع

واالس��تجابات األكث��ر تلقائي��ة م��ن ال��ذات   Me)ال��ـ (
 .I)الـ (تجاه اآلخرين المستجيبين

 
                  Self Control         ضبط الذاتيال

Selbstkontrolle, f 

ه�و وض�ع و ،أحد أهداف التنشئة االجتماعية
رجل شرطة داخل كل منا أكثر م�ن االعتم�اد عل�ى 

 . الخارجي الضبط
يتع��رف العدي��د من��ا عل��ى الض��بط الخ��ارجي 
عندما ين�ادي ص�وت داخل�ك، م�اذا س�تقول وال�دتك؟ 
ه�ل ي��ؤثر ه�ذا عل��ى ف�رض قب��ولي كض�ابط ش��رطة 

 .الهذا هو الضبط الذاتي الفعّ . مثالً 
  

 
                                                         Serfقن

   Leibeigene, m/f 
اعي����ة غي����ر ح����رة ارتبط����ت وض����عية اجتم

 باالقتص�����اديات الزراعي�����ة الت�����ي ته�����يمن عليه�����ا
 . العالقات اإلقطاعية

ن ب���األرض ولخدم���ة واألقن���ان عم���ال مقي���د
مالك األرض، لكنهم يختلفون عن الرقي�ق ف�ي أنه�م 
يملكون األمان الشخصي، حق في التملّك والحقوق 

 . العرفية الستخدام األرض والموارد األخرى
ن�ان ف�ي العدي�د م�ن مجتمع�ات وجد نظام األق

إنجلت����را، فرنس����ا، روس����يا، الص����ين : الع����الم مث����ل
 . واليابان

 عل���ى ش���كل مع���دل م���ن نظ���ام األقن���ان ق���ائم
العمل اإللزامي والمقي�د م�ا زال منتش�راً ف�ي العدي�د 

 .من مجتمعات العالم
 
 
 



 ۱۰۲ 

                          قتصاد الخدماتا

Service Economy 

 Dienstleistungswirtschaft, f  

ع���ادة م���ا يوض���ع ف���ي تب���اين م���ع االقتص���اد 
المنتج للبضائع، ويدل عل�ى اقتص�اد يعتم�د إل�ى ح�د 
كبي����ر عل����ى ت����وفير الخ����دمات ول����يس البض����ائع 

 . المصنعة
الخ����دمات الطبي����ة، : الخ����دمات ق����د تش����مل

المحاسبة، الخدمة االجتماعية، التدريس، التص�ميم، 
 .  االستشارات

مثير لالهتم�ام  التحول نحو اقتصاد الخدمات
سوسيولوجياً ألنه يبدو أنه يرتبط بمتطلبات مختلف�ة 
لس���وق العم���ل، احتياج���ات تعليمي���ة مختلف���ة وبن���اء 

 .  أجور مختلف
 

              Sex Ratio        بة بين الجنسينسنال

Geschlechterverteilung, f 

في ال�ديموغرافيا تعب�ر النس�بة ب�ين الجنس�ين 
 .   في المجتمع نساءال إلىعن نسبة الرجال 
تقريب����اً م����ن % ٥هن����اك نس����بة  بيولوجي����اً 

الف��ائض ف��ي الموالي��د م��ن الرج��ال مقارن��ة بالموالي��د 
التفاض�لي وهج�رة  من النس�اء، لك�ن مع�دل الوفي�ات

الرج���ال ي���ؤثران ف���ي ه���ذه النس���بة، بالنس���بة لك���ل 
 . السكان وبين مجموعات عمرية معينة

عن��دما تك���ون مع���دالت الوفي��ات عالي���ة م���ع 
حال�ة المجتمع�ات قب�ل -  س�نة ۳۰ع حياة حوالي توق

فإن الفائض في الرج�ال يتآك�ل ليعط�ي  -الصناعية 
 . فائضاً إجمالياً من النساء

لك��ن عن��دما ت��نخفض مع��دالت الوفي��ات إل��ى 
مس��تويات المجتمع��ات الص��ناعية الي��وم م��ع توق��ع 

سنة يتواصل الف�ائض ف�ي الرج�ال  ۷۰حياة حوالي 
 .  لليعطي سيطرة إجمالية للرجا

النمو السكاني ال�ذي  يمي�ز الكثي�ر م�ن دول  
العالم، مصحوباً بمعدل وفي�ات مماث�ل ب�ين الرج�ال 
والنساء يؤدي إلى زيادة النقص في الرجال خاص�ة 

 . في مرحلة الشباب
ال���وفرة النس���بية ف���ي الرج���ال والنس���اء ف���ي 

ال���زواج ل���دى  صمختل���ف األعم���ار ت���ؤثر ف���ي ف���ر

ي��ر المت��زوجين، األف��راد، أعم��ار الوال��دين، نس��بة غ
تركيب��ة األس��رة، نس��بة المنتج��ين إل��ى المس��تهلكين، 
توفر األفراد للخدمة العسكرية، المي�راث، وتركيب�ة 

 . قوة العمل في المجتمع
ربم��ا تتب��دل نس��بة الرج��ال إل��ى النس��اء ف��ي 

قدان الشباب في الحروب مث�ل م�ا ح�دث فالمجتمع ب
في الحرب العالمية األول�ى مم�ا أدى إل�ى الف�وائض 

 .  النساء في
الهج��رة تعم��ل نموذجي��اً عل��ى خف��ض نس��بة 
الرج���ال إل���ى النس���اء ف���ي المن���اطق المه���اجر منه���ا 

 . وزيادة تلك النسبة في المناطق المهاجر إليها
التص��نيع والحض��رية يخلق��ان ف��رص عم��ل 
جدي���دة واس���عة للرج���ال والنس���اء وحرك���ة الس���كان 
تشتمل على تشويه نسبة الرجال إلى النس�اء القائم�ة 

 . ريف وفي الحضرفي ال
اختالف التقييم الثق�افي لألطف�ال م�ن ال�ذكور 
واإلناث ربما يقود إلى عدم الدق�ة ف�ي حس�اب نس�بة 

في تلك النسبة م�ن  الرجال إلى النساء، وربما يؤثر
 . خالل إهمال اإلناث أو حتى وأدهن

 
 ◌ٍ                         جورج زيميل

Simmel, Georg  
برلين ف�ي ع�ام  ولد جورج زيميل في قلب 
.  م، ودرس العدي��د م��ن العل��وم ف��ي جامعته��ا۱۸٥۸

م، وظ�ل يم�ارس ۱۸۸۱حصل على ال�دكتوراه ف�ي 
كت�ب زيمي�ل .  م۱۹۱٤التدريس في الجامع�ة حت�ى 

العدي��د م��ن المق��االت  والكت��ب، أهمه��ا كتاب��ه فلس��فة 
لق��د ك��ان مش��هوراً ف��ي ال��دوائر األكاديمي��ة .  النق��د

ف�ي ب�رلين م�ن خ��الل  ف�ي الحي�اة الثقافي��ةواأللماني�ة 
عل�ى مس�توى  اً محاضراته العامة، كما أن ل�ه أتباع�

الع��الم، خاص��ة ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة، 
ألعمال��ه أهمي��ة كب��رى ف��ي م��يالد عل��م  تحي��ث كان��

 . م۱۹۱۸مات زيميل في عام .  االجتماع هناك
   
                                               Slaveryرق ال

Sklaverei, f           

مص��طلح يص��ف عالق��ة ب��ين الن��اس يك��ون  
فيها أحد األشخاص غير متمت�ع بالحري�ة القانوني�ة، 
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و يعامل قانونياً كمملوك لشخص آخر ويمكن بيع�ه 
 . ومبادلته
وج��دت عالق��ات ال��رق ف��ي أج��زاء كثي��رة  

م����ن الع����الم وكان����ت أحيان����اً العالق����ة االقتص����ادية 
ه��م ملكي��ة خاص��ة أن وبم��ا.  األساس��ية ف��ي المجتم��ع

يمك��ن أن يجب��ر األرق��اء إلنت��اج بض��ائع أو خ��دمات 
 . تظل قيمتها ملكاً لمالكيهم

 
                            Slums         أحياء الفقراء

Slums, pl 

أح���د أه���م مظ���اهر التش���وهات االقتص���ادية 
 . والتنموية في العديد من بلدان العالم

ة للن�زوح تنشأ أحياء الفقراء  في المدن نتيج�
م���ن المن���اطق الريفي���ة إل���ى تل���ك الحض���رية نتيج���ة 

 . لدوافع اقتصادية واجتماعية وسياسية
تتمي���ز ه���ذه األحي���اء بس���وء حال���ة المب���اني، 
ض��يق الط��رق، انتش��ار الق��ذارة، وتتمي��ز اجتماعي��اً 
بالزي��ادة ف��ي الكثاف��ة الس��كانية، الفق��ر الش��ديد، س��وء 

ع األوض���اع الص���حية والبيئي���ة والتعليمي���ة وارتف���ا
 . نسبة الجريمة والتشرد

 
                                      Social      جتماعيا

Sozial, adj 

ف���ي اس���تخدامه الع���ريض، ي���دل المص���طلح 
على ك�ل س�لوك أو توج�ه  ،عندما يطبق على البشر

ت���أثر بالتجرب���ة الس���ابقة أو الراهن���ة لس���لوك أن���اس 
كم��ا أن��ه ي��دل .   آخ��رين مباش��رة أو غي��ر مباش��رة

لى سلوك أو توجه نحو اآلخرين ب�وعي أو ب�دون ع
 . وعي

 
                    Social  Act     فعل االجتماعيال

Sozialer  Akt, m 

يش���ير الفع���ل االجتم���اعي إل���ى ك���ل نش���اط 
س���لوكي م���نظم وموج���ه نح���و ه���دف م���ا م���ن قب���ل 

 . مشارك أو أكثر، الذين هم مواضيع لذواتهم
 :أجزاء يحتوي الفعل االجتماعي على ثالثة

توقع سلوكي في شكل خطط أفعال، برن�امج  )  ۱(
 .  أو جدولة

نش��اط م��نظم وموج��ه حس��ب تعري��ف ال��دور،  )۲(
مؤسس بواسطة المع�ايير االجتماعي�ة ويث�ار 
. بواس�����طة توقع�����ات آخ�����رين ذوى معن�����ى

، مص���حوب بالتواص���ل )جماع���ة مرجعي���ة(
 . إبراز الذات وتقييمها و المستمر

ف والت��ي ق��د تك��ون التحقي��ق الرم��زي لأله��دا )۳(
 . أهدافاً مادية وغير مادية

 
 
 
                                تكيف االجتماعيال

  Social Adaptation                        

 Soziale Anpassung, f 

أح��د مص��طلحات النظري��ة البنائي��ة الوظيفي��ة 
ويش��ير إل��ى العملي��ة االجتماعي��ة الت��ي تش��تمل عل��ى 

الجماع�����ات داخ�����ل المجتم�����ع أنش�����طة األف�����راد و
م�ة واالنس�جام م�ع ءوسلوكهم الذي يهدف إل�ى المال

ك��ذلك الب��د .  األف��راد والجماع��ات والبيئ��ة المحيط��ة
م���ن تكي���ف األف���راد م���ع الق���يم والمع���ايير وأنم���اط 

المجتم�ع كك�ل ألن ذل�ك يض�من  السلوك السائدة في
تحقي��ق التواف��ق واالنس��جام داخ��ل المجتم��ع، وك��ذلك 

 . هيتبقاءه واستمرار 
 

              Social Band      رابطة االجتماعيةال

Soziales Band, n 

الدرج��ة الت��ي يك��ون فيه��ا الف��رد من��دمجاً ف��ي  
ه���ل لدي���ه رواب���ط اجتماعي���ة م���ع  ." االجتم���اعي"

األس�����رة، المدرس�����ة، مك�����ان العم�����ل أو المجتم�����ع 
يرى العدي�د م�ن علم�اء االجتم�اع وأوله�م  .المحلي؟

عفت الروابط االجتماعي�ة ف�ي دور كايم أنه كلما ض
 .   المجتمع كلما زادت نسبة االنحراف والجريمة فيه

 
           Social Change       تغير االجتماعيال

Sozialer Wandel, m                                   

ي���دل المص���طلح عن���د اس���تخدامه ف���ي عل���م  
 االجتماع على التغيير  في آليات البن�اء االجتم�اعي
ال���ذي يتمي���ز بتغيي���ر ف���ي الرم���وز الثقافي���ة، قواع���د 

 يمك�ن أن.  مقيالسلوك، النظم االجتماعية وأنساق ال
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التغيي���ر االجتم���اعي نتيج��ة لعوام���ل ثقافي���ة،  يك��ون
 . اقتصادية، اجتماعية، وتقنية

 
 تشييد االجتماعي للواقعال

Social Construction of Reality           

Konstruktion der Sozialen Realität, f 

أح��د عناص��ر المنظ��ور التفس��يري ف��ي عل��م 
م��ع تبــاين  االجتم�اع، ويج��ب أن يفه��م أن��ه ف�ي حال��ة

رافض��ين لفك��رة . عل��م االجتم��اع الوص��في والبن��ائي
أن األح���داث أو الظ���واهر االجتماعي���ة له���ا وج���ود 

ن نح�و دراس�ة وه التفس�يريمستقل وموضوعي توجّ 
مجتم��ع الط��رق والوس��ائل الت��ي يس��تخدمها أف��راد ال

 .  لخلق الواقع وتشييده
لق���د ك���ان دور ك���ايم م���ثالً، وض���عياً وبنائي���اً 
عن��دما أوض��ح أن االنتح��ار ل��ه وج��ود موض��وعي 

هن��اك ش��يء ف��ي . مس��تقل ع��ن ذات��ه وع��ن اآلخ��رين
 .  هو االنتحار ئاً آخرشي طريقة الموت ينتج

ر التش�ييد االجتم�اعي س�يقولون ومنظ ومؤيد
وتك�ون د وج بأن االنتحار هو مجرد وصف للموت

أن���اس مث���ل الش���رطة، األس���رة أو محق���ق  فس���يربت
  .الوفيات

د الواق�ع، ول�يس طرق تفسيرنا هي التي تش�يّ 
 . هناك واقع مستقل يمكن أن نصفه أو نشرحه

 
 
           Social Contact    التصال االجتماعيا

Sozialer Kontakt, m 

يش���ير االتص���ال االجتم���اعي إل���ى التوج���ه  
اد أو الجماع�����ات نح�����و بعض�����هم التب�����ادلي لألف�����ر

ال���بعض، وال���ذي يك���ون ض���رورياً م���ن أج���ل ب���دء 
كم�ا ه�و الح�ال .   التفاعل االجتم�اعي أو مواص�لته

في التفاعل فإن العناصر األساس�ية المش�تمل عليه�ا 
التوجه�����ات، الق�����يم : االتص�����ال االجتم�����اعي ه�����ي

 .  واألدوار
 
 
 
 

  نظرية العقد االجتماعي
Social Contract Theory 

Sozialvertragstheorie, f  
تعبي���ر مج���ازي يش���ير إل���ى مجموع���ة م���ن 

ن ووالعقالني������ ،األف������راد ذوي المص������الح الذاتي������ة
 واحـد ك�ل.   المجتم�ع داجتمعوا ووضعوا عقداً أوج

لتن��ازل ع��ن ج��زء لأولئ��ك األف��راد ك��ان مس��تعداً مـن 
صغير من حريته إليج�اد القواع�د االجتماعي�ة الت�ي 

 .  الذاتية الكل تحمي مصالح
تش��ير النظري��ة إل��ى أن الف��رد س��ابق تاريخي��اً 

ا وجه��ة النظ��ر الت��ي عارض��ها إمي��ل ه��إن.  للمجتم��ع
دور ك�ايم ف�ي أواخ��ر الق�رن التاس��ع عش�ر وادع��اءه 

للف�رد، بم�ا أن  اً أن المجتمع البد من أن يك�ون س�ابق
 .الثقافة اإلنسانية واالتصال ينشأن فقط في المجتمع

 
  Social Control              ضبط االجتماعيال

Soziale Kontrolle, f 
العمليات المقص�ودة وغي�ر المقص�ودة  الت�ي 
يتخذها المجتم�ع لض�بط  س�لوك أف�راده والتأك�د م�ن 
أن ذل���ك الس���لوك يتواف���ق م���ع نظ���م وق���يم ومع���ايير 

 .   المجتمع
ينقس����م الض����بط االجتم����اعي وآليات����ه  إل����ى 

رس���مي تق���وم ب���ه الدول���ة ف���ي المجتم���ع :  ن���وعين
ف��ي األجه��زة القانوني��ة والتش��ريعية الح��ديث ممثل��ة 

تق���وم ب���ه وية، وغي���ر رس���مي ائوالعقابي���ة والقض���
 . العادات واألعراف والجماعات في المجتمع

 
  نظرية الضبط االجتماعي

Social Control Theory 

Theorie der Sozialen Kontrolle, f  
يرتك�ب  ال لم�اذا السؤال نلإلجابة عمحاولة 

خ�ر، لم�اذا نج�د أن معظ�م بمعن�ى آ.  ؟الكل الج�رائم
الن��اس مطيع��ين ومنص��اعين للق��انون؟  تق��ع اإلجاب��ة 

  .في أبعاد الضبط االجتماعي
الط���رق العدي���دة الت���ي بض���بط به���ا الن���اس 

عل��يهم بواس��طة األس��رة، الم��دارس،  به��ا ويس��يطر
على العكس . مواقع العمل، الضمائر، وما إلى ذلك



 ۱۰٥ 

يح من هذه النظرية تحاول النظريات التقليدية توض�
 .لماذا يرتكب الناس الجرائم

  
                         دارونية االجتماعيةال

Social Darwinism                                       

Sozialdarwinismus, m 

فلس��فة اجتماعي��ة س��ادت ف��ي أواخ��ر الق��رن 
التاس�ع عش�ر ت�ربط االهتم�ام بالمش�اكل االجتماعي��ة 

داروي��ن ع��ن  ش��ارلس م��ع أعم��ال) ع��دم المس��اواة(
 . أصل األنواع

مب��دأ الداروني��ة  أن ه��ذه الفلس�فة وي�رى مؤي��د
األساس��ي ع��ن التط��ور والنم��و والتق��دم ه��و البق��اء 

عن��دما يطب��ق ه��ذا . لألص��لح وانق��راض األض��عف
 المب��دأ عل��ى القض��ايا االجتماعي��ة يقتض��ي أن ال��ذين

م�ة ويس�تحقون ءقمة المجتمع هم األكث�ر مال هم في
 . ذلك الموقع

هو أكثر أهمية نجد أن هذه الفلس�فة ت�رى  ما
ب����رامج الرف����اه  أن دع����م المحت����اجين م����ن خ����الل

االجتماعي يعتبر تدخالً ف�ي مب�ادئ التط�ور ويعي�ق 
علم��اء االجتم��اع يعتق��دون أن .  التق��دم االجتم��اعي

المشاكل االجتماعية مثل عدم المساواة يجب فهمه�ا 
ف��ي إط��ار اجتم��اعي وثق��افي ول��يس ف��ي إط��ار م��ن 

 . وجيلالبيوفس التنا
 

 Social Democracy     ديمقراطية االجتماعيةال

Sozialdemokratie, f 

 التي تنادى مصطلح  عام للمذاهب السياسية
ب��دور أكب��ر للدول��ة والمجتم��ع ف��ي تش��كيل وتوجي��ه 

 .   الحياة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع
تلت��زم  وه��ي تختل��ف م��ن االش��تراكية ألنه��ا

د السوق الحر الرأس�مالي لكنه�ا  بالحفاظ على اقتصا
تشترك معه�ا ف�ي ال�دعوة إل�ى إع�ادة توزي�ع الث�روة 
وال��دخل، بحي��ث تت��وفر ألف��راد المجتم��ع الظ��روف 
االقتص��ادية واالجتماعي��ة الت��ي تس��اهم بفعالي��ة ف��ي 

ليبرالي�ة دول�ة الرف�اه .  تحقيق المساواة ف�ي الف�رص
الحديثة على ارتباط وثيق م�ع األفك�ار الديمقراطي�ة 

 . جتماعيةاال
 

   Social Formation        تشكيلة االجتماعيال

Sozialformation, f 

مص��طلح يس��تخدم بواس��طة علم��اء االجتم��اع 
.  مص���طلح المجتم���عبن، ول���ه معن���ى ش���بيه والنق���دي

عندما نتح�دث ع�ن المجتم�ع الس�وداني  م�ثالً، فإنن�ا 
 .  نفكر في مجتمع واحد ونتخيله في حالة سكون

ن س��يتحدثون ع��ن والنق��دي االجتم��اع علم��اء
المجتمع السوداني المتشكل في ط�رق مختلف�ة عب�ر 

ك����ل واح����د س����يكون تش����كيلة اجتماعي����ة .  ال����زمن
  مختلفة، على الرغم من أنها كلها نطل�ق عليه�ا اس�م

ك����ل تش����كيلة تتمي����ز بتنظ����يم خ����اص .  الس����ودان
 . والسياسية للعالقات االقتصادية

 
           Social History       تاريخ االجتماعيال

Sozialgeschichte, f 

الت���اريخ االجتم����اعي ه����و دراس����ة ش����بكات 
العالق��ات االجتماعي��ة المتغي��رة، تط��ور المؤسس��ات 
االجتماعي�����ة والتح�����والت ف�����ي المف�����اهيم والق�����يم 

ويعتب��ر ك��ل م��ن الت��اريخ االجتم��اعي، . االجتماعي��ة
والتاريخ االقتصادي نت�اج ل�رد الفع�ل تج�اه الت�اريخ 

 .يخ الدول والحكوماتالسياسي خاصة تار
 

     Social Interaction      تفاعل االجتماعيال

Soziale Interaktion,  f   

السلوك التبادلي الذي ينش�أ ب�ين ف�رد وآخ�ر، 
أو ب��ين جماع��ة م��ن األف��راد ف��ي مختل��ف المواق��ف 

فرد أو أف�راد،  من يتكون التفاعل عادة. االجتماعية
 . ةفعل أو أفعال وموقف أو مواقف إنساني

 
  برامج التدخل االجتماعي

Social Intervention Programs             
Sozialinterventionstische Programme, pl 

نش���اطات وفعالي���ات تق���وم به���ا الحكوم���ات، 
والمتط��وعين به��دف تغيي��ر  المنظم��ات االجتماعي��ة

وتحسين الظروف االجتماعي�ة لألف�راد، الجماع�ات 
ة ال�روابط االجتماعي��ة أو المجتمع�ات المحلي�ة لتقوي��
 . واستبطان الضبط االجتماعي
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 Social Map         الجتماعيةاخارطة الطريق 

Soziale Landkarte, f 

مص���طلح الخارط���ة يس���تخدم هن���ا مج���ازاً، 
ويش��ير المص��طلح إل��ى تحدي��د الص��فات االجتماعي��ة 
للض��حايا المنح��رفين، الن��زالء أو جماع��ات أخ��رى، 

لك���وارث اإلنس���انية ن���ازحين، الجئ���ين، وض���حايا ا
 . والطبيعية

   
     Social Mobility         حراك االجتماعيال

Soziale Mobilität, f 

التح��رك االجتم��اعي ص��عوداً وهبوط��اً داخ��ل نس��ق 
عى النظري�ة الليبرالي�ة أن المجتمع��ات .   راتب�يت ت�دَّ

الرأسمالية ذات نظام طبقي مفتوح، ل�ذلك يتوق�ع أن 
.  الح��راك االجتم��اعي يوج��د به��ا درج��ة عالي��ة م��ن

وحس���ب م���ا ت���رى النظري���ة الليبرالي���ة أن الحرك���ة 
داخل النس�ق التراتب�ي يج�ب أن تن�تج م�ن إنج�ازات 
الش��خص نفس��ه، وال تس��تند عل��ي ص��فات موروث��ة، 

الن���وع، الس���اللة، مك���ان الم���يالد، أو الطبق���ة : مث���ل
  .االجتماعية للوالدين

يق���اس الح���راك االجتم���اعي نموذجي���اً ع���ن  
ن����ة ب����ين مكان����ة األبن����اء  الش����باب طري����ق المقار

ح����راك عب����ر (االجتماعي����ة م����ع مكان����ة وال����ديهم 
لكنه يمكن أن يق�اس أيض�اً بمقارن�ة مكان�ة ) األجيال

ح���راك (الش���خص االجتماعي���ة عب���ر فت���رة حيات���ه 
 ).الجيل الواحد

 
     Social Movement       ةحركة االجتماعيال

Soziale Bewegung, f 

رج المؤسس�ات جماعة م�ن الن�اس تن�تظم خ�ا 
التي أُنشئت لذلك الهدف من أج�ل إح�داث ن�وع م�ن 
التغيي����ر السياس����ي أو االجتم����اعي بص����ورة تش����بع 

 . اهتماماتهم وأهدافهم المشتركة

األح�����زاب السياس�����ية ال تعتب�����ر حرك�����ات  
اجتماعية وإنما تشمل جماعات مثل حركات الدفاع 
عن البيئة، الحرك�ات النس�ائية، الحرك�ات العمالي�ة، 
حركات حقوق الضحايا، حرك�ات حق�وق الس�جناء، 

 .  وما إلى ذلك

يهتم علماء االجتماع بدراسة الق�وى المحرك�ة له�ذه 
ع�ل بعض�ها الحركات والظروف واألسباب التي تج

 . ، والبعض اآلخر أقل نجاحاً اً ناجح
 

        Social Object      الموضوع االجتماعي

Sozialobjekt, n 

يمكن تعريف الموضوع االجتماعي بأنه أي شيء، 
فكرة، حدث، أو ظرف ينسب له معنى مميز 

وفي معناه .  بواسطة معايير مجموعة معينة
التي الواسع يشير المصطلح إلى كل الجوانب 

 . في الواقع االجتماعي أن توجد يمكن
 

 Organization Social        تنظيم االجتماعيال
Soziale Organisation, f 

.  يش��ير التنظ��يم إل��ى ك��ل م��ن البني��ة والعملي��ة
ثاب�ت م�ن العالق�ات  كبنية، يكون التنظ�يم ك�ل نس�ق

المتداخلة بين األج�زاء المكون�ة الت�ي تش�كل ك�الً ل�ه 
ل�ذلك ف�إن . ه المنفص�لةئ�ف�ي أجزا صفات ال تنعكس

جزئ الذرة، سمك قن�ديل البح�ر، والمؤسس�ة تك�ون 
كعملي����ة، يس����تخدم .  ض����من ه����ذا التعري����ف الع����ام

التنظ��يم لي��دل عل��ى الطريق��ة الت��ي تتش��كل به��ا ه��ذه 
 . الكينونات

 
     Social Situation        موقف االجتماعيال

Soziale Situation, f 

، ى مواض���يعيس���تخدم المص���طلح لي���دل عل���
  ي����ةأش����خاص، جماع����ات مواض����يع ثقافي����ة أو ذات

 . يستجيب لها الفاعل
 

                          تراتب االجتماعيال

Social Stratification 

 Soziale Schichtung, f 

عملي���ة توزي���ع أف���راد المجتم���ع ف���ي رت���ب 
ودرج��ات متفاوت��ة م��ن حي��ث مع��ايير مث��ل ال��دخل، 

ا إلى ذل�ك بحي�ث ين�تظم الثقافة، األسرة، السلطة وم
كل المجتم�ع ف�ي فئ�ات وطبق�ات متفاوت�ة م�ن حي�ث 

 . المعايير المستخدمة



 ۱۰۷ 

 
 Social Structure               البناء االجتماعي

Sozialstruktur, f 

والمكان�����ة المنتظم�����ة  ،األدوار ،الترتيب�����ات
والثابت����ة نس����بياً الت����ي توج����د داخ����ل المجتمع����ات 

البن��اء االجتم��اعي  فك��رة.  والمؤسس��ات االجتماعي��ة
تش���ير إل���ى الطريق���ة الت���ي تب���دي به���ا المجتمع���ات 

م�ن التنظ�يم، النش�اط والتفاع��ل  اً والمؤسس�ات أنواع�
الثب�ات النس�بي للنظ�ام والس�لوك ي�وفر .  االجتماعي

خاصية التنبؤ التي يعتم�د عليه�ا الن�اس ف�ي التفاع�ل 
ن ع��البني��ات االجتماعي�ة ال يمك��ن فص�لها .  الي�ومي

افية والقيم التي تشكل المكانة والتفاع�ل المعايير الثق
 . االجتماعي

   
           Social Survey        ح االجتماعيسمال

Sozialer Überblick, m 

ش�ير إل�ى ييستخدم مصطلح مسح اجتم�اعي ل
البح����ث المي����داني الوص����في واالستكش����افي ال����ذي 
يحت��وي عل��ى بيان��ات أولي��ة ومعلوم��ات كمي��ة ح��ول 

 .نةمشكلة اجتماعية معي
    

           Socialization       تنشئة االجتماعيةال

Sozialisation, f  

ي��ة م��ن التفاع��ل والتواص��ل االجتم��اعي لعم
ي����تعلم فيه����ا الف����رد ويس����تبطن ثقاف����ة مجتمع����ه أو 

لية التنشئة االجتماعية مع الميالد متبدأ ع.  جماعته
 .وتتواصل خالل فترة حياة الفرد

وع غي�ر المح�دود يقدر علم�اء االجتم�اع التن�
لتج��ارب التنش��ئة االجتماعي��ة، لك��نهم يول��ون أكث��ر 
االهتم��ام إل��ى أن��واع التنش��ئة العام��ة الموج��ودة ف��ي 

االس��تخدام .  المجتمع��ات والجماع��ات الت��ي داخله��ا
السوس��يولوجي للمص��طلح ي��دل عل��ى تعل��م الثقاف��ة 

  .وامتصاصها، وليس فقط عملية التفاعل معها
   
                                  Society        مجتمعال

Gesellschaft, f 

جماع���ة إنس���انية له���ا موق���ع إقليم���ي ثاب���ت 
هن���اك اعتم���اد تب���ادلي . وأنش���طة وثقاف���ة مش���تركة

مؤسس���ي ثق���افي ب���ين أف���راد المجتم���ع كم���ا يمك���ن 
.  تميي���زهم م���ن المجتمع���ات والجماع���ات األخ���رى

توج��د المجتمع��ات ف��ي ش��كل دول قومي��ة لك��ن م��ن 
مجتمع���ات إقليمي���ة وثقافي���ة داخ���ل الممك���ن وج���ود 

ال����دول القومي����ة له����ا الكثي����ر م����ن التمي����ز الثق����افي 
 . واالكتفاء الذاتي النسبي الذي لدى المجتمعات

 
                    مكانة االجتماعية االقتصاديةال

Socio - Economic Status   
Sozio – Ökonomischer Status, m 

ح مصطلح يوضع عادة في تباين مع مصطل
المكان��������ة االجتماعي��������ة .  الطبق��������ة االجتماعي��������ة

االقتص��ادية، ف��ي الغال��ب اس��تخدام أمريك��ي تط��ور 
 كوس��يلة لتفعي��ل أو قي��اس الطبق��ة االجتماعي��ة عل��ى

فتراض أن المجموعات الطبقية ليس�ت مجموع�ات ا
 المكانة االجتماعية االقتص�ادية فئ�ةمفهوم  . حقيقية

ع���ن طري���ق م���زج موق���ع الف���رد اعتباطيـــة تطـــور 
لنق����اط الت����ي تس����جل ل����ه عل����ى مق����اييس مث����ل وا

 . الدخل،التعليم، نوع المهنة أو جيران السكن
بع��د ذل��ك يمك��ن تقس��يم النق��اط اعتباطي��اً م��ن 

ل الطبق���ة العلي���ا، الطبق���ة ث���أج���ل خل���ق تقس���يمات م
 .  الوسطي، الطبقة الدنيا

 يه��تم علم��اء االجتم��اع بالمكان��ة االجتماعي��ة 
ي��اة بط��رق ف��رص الح يتل��ك المكان��ة ت��ؤثر ف��  ألن

 .متعددة
   
 جيوخيال السوسيولال

Sociological Imagination                   

Soziologische Vorstellung, f 

)  ۱۹٦۲-۱۹۱٦(كما اس�تخدمه رايت�ز ميل�ز  
ي���دل المص���طلح عل���ى المق���درة عل���ى تخي���ل وفه���م 

والبني����ات  لألف����راد الذاتي����ة  س����يرالالتق����اطع ب����ين 
 مه����و ج����وهر عل���� ه����ذا.  التاريخي����ة االجتماعي����ة

 . االجتماع
 تخيل أن حياة ك�ل ف�رد تعط�ي معن�ى، ش�كالً  

وأهمية ضمن ثقافات محددة تاريخياً وط�رق تنظ�يم 
 أن يك�������ون ل�������ك خي�������االً .  الحي�������اة االجتماعي�������ة

ف������إن ذل������ك مط������ابق ألن تك������ون  اً سوس������يولوجي
إنه المعيار الذي يحك�م ب�ه عل�ى  .سوسيولوجياً جيداً 

 . علم االجتماع
 



 ۱۰۸ 

                        Sociology       علم االجتماع

Soziologie, f 

ي�درس المجتمع�ات اإلنس�انية،  ياجتماععلم 
.   يه��ا أو تغيره��الوالعملي��ات الت��ي تح�افظ ع ،تفاعله�ا

وهو يفعل ذلك عن طري�ق دراس�ة الق�وى المحرك�ة 
لألج����زاء المكون����ة للمجتمع����ات مث����ل المؤسس����ات 

ن االجتماعي�������ة، المجتمع�������ات المحلي�������ة، الس�������كا
ي��درس .  والجماع��ات النوعي��ة، الس��اللية والعمري��ة

عل��م االجتم��اع أيض��اً المكان��ة االجتماعي��ة، الترات��ب 
االجتم������اعي، الحرك������ات االجتماعي������ة والتغي������ر 

 . االجتماعي
كما يختص علم االجتم�اع بالدراس�ة العلمي�ة 
الموضوعية للظ�واهر االجتماعي�ة وتحليله�ا تحل�يالً 

 . علمياً صحيحاً 
ا لعدي��د م��ن إل��ى  االجتم��اع  وق��د تف��رع عل��م

الف����روع المتخصص����ة بع����دد ال����نظم والمؤسس����ات 
االجتماعي��ة تقريب��اً، ن��ذكر منه��ا عل��ى س��بيل المث��ال 

عل��������م االجتم��������اع ال��������ديني، : عل��������ى الحص��������ر
األدبي،الرياض��ي، الطب��ي، السياس��ي، االقتص��ادي، 
الريف�����ي، الحض�����ري، وعل�����م اجتم�����اع المعرف�����ة، 

 . لى ذلكالطفولة، الشيخوخة، المعلومات، وما إ
 

                            Sovereignty        يادةالس

Souveränität, f 

الس����لطة الت����ي يملكه����ا الف����رد أو المؤسس����ة  
الس�لطة الس�يادية متمي�زة ف�ي . الحاكمة في المجتمع

نفس���ها  وه���ي أنه���ا غي���ر مح���دودة بنظ���ام ق���انوني،
 . مصدر كل القوانين

 
               Spencer,Herbert               هيربرت سبنسر

م ف��ي ۱۸۲۰ول��د هيرب��رت سبنس��ر ف��ي ع��ام  
نس��بة لض��عف . ديرب��ي قل��ب الص��ناعة اإلنجليزي��ة

بنيت���ه ومرض���ه ل���م ي���تمكن سبنس���ر م���ن حض���ور 
مدرس���ة منتظم���ة، وت���ولى وال���ده أم���ر تعليم���ه ف���ي 
المنزل، وعندما بلغ الثالثة عشر انتق�ل إل�ى اإلقام�ة 

زي���د م���ن م���ع أح���د أقارب���ه، و تلق���ى عل���ى يدي���ه الم
 .  التعليم

سر أنه ال يناسب التعل�يم الج�امعي، نشعر سب 

ول��م يك��ن متحمس��اً لاللتح��اق بجامع��ة كمب��ردج كم��ا 
ل����ذلك التح���ق بس����كك حدي����د لن����دن  ،أقت���رح وال����ده

 ۱۸٤۱وف���ي . م۱۸۳۷وبيرمنغه���ام كمهن���دس ف���ي 
 .  ترك العمل بالسكة الحديد وعاد إلى ديربي

لمق�االت بعد سنوات من ذلك بدأ في نشر عدد م�ن ا
أول مقاالتــه عــن  كان��ت.  ف��ي الص��حافة الراديكالي��ة

ذل����ك ع����ن بع����ض القض����ايا الهندســــة، وكتــــب بعــــد 
 .  االجتماعية والسياسية

نشر سبنسر أول كتبه اإلحص�اء االجتم�اعي  
م نش��ر كتاب��ه ۱۸٥٥وف��ي ع��ام .  م۱۸٥۱ف��ي ع��ام 

الث��اني مب��ادئ الفس��يولوجيا، ونش��ر بع��د ذل��ك العدي��د 
القض�����ايا  فف�����ي مختل�����م�����ن الكت�����ب والمق�����االت 

 . االجتماعية
عل����م االجتم����اع أن  م����ؤرخيي����رى بع����ض  

أعم��ال سبنس��ر عب��ارة ع��ن مواص��لة لم��نهج كون��ت 
تعك����س أفك����ار سبنس����ر  .  التط����وري البيول����وجي

بين التطور العضوي والتط�ور  اً االجتماعية، توازي
االجتم��اعي والتش��ابه ف��ي بن��اء الوح��دات العض��وية 

م���ن مؤسس���ي  واالجتماعي���ة، ل���ذلك يعتب���ر سبنس���ر
 .المدرسة التطورية في علم االجتماع

 
          Specific Deterrence     ردع المحددال

Spezifische Abschreckung, f 

يدل على منع الجريمة الن�اتج ع�ن ب�ث الخ�وف ف�ي 
نه يحجم ع�ن إفرد محدد خاضع لعقوبة ما، بحيث  

يعرف أحياناً ب�الردع .  انتهاك القانون في المستقبل
 .رديالف

 
     Spirit of capitalism       ماليةسرأالروح 

Geist des Kapitalismus 

بحس��ب م��اكس فيب��ر ، روح الرأس��مالية ه��ي 
.  العقلنة، الس�عي الم�نظم والمحس�وب وراء األرب�اح

يرى فيبر أن النزعة تجاه تنظيم العمل نحو أقص�ى 
ق أه���داف ي���تحق  الت���ي تق���ود إل���ى درج���ات الفعالي���ة

رب���اح ونج���اح األعم���ال، توج���د الحص��ول عل���ى األ
 . جذورها في البروتستانتية

 
 



 ۱۰۹ 

    Sponsored Mobility◌ٍ        عومحراك المدال

 Geförderte Mobilität, f 

مصطلح بريطاني على العكس م�ن الح�راك 
التنافسي، ويدل على الطريقة التي يحدد به�ا بع�ض 
الناس في مرحلة مبكرة من العم�ر م�ن أج�ل التق�دم 

وتم��ويلهم أو دعمه��م، وه��م يص��عدون االجتم��اعي 
الس���لم االجتم���اعي، وأن يض���من له���م   ل���يإل���ى أع

 . موقعاً اجتماعياً مريحاً 
 
 SPSS         حزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةال

SPSS   

نظام شامل لتحليل البيانات ظهر ف�ي أواخ�ر 
ات م��ن الق��رن الماض��ي وتط��ور  بع��د ذل��ك يالس��تين

للتعام��ل  "SPSS"  يمك��ن اس��تخدام.   بش��كل كبي��ر
مع أن�واع البيان�ات إلع�داد تق�ارير مجدول�ة، رس�وم 
بياني����ة ع����ن التوزي����ع واالتجاه����ات، إحص����اءات 

.  ك��ل أن��واع التحلي��ل اإلحص��ائي المعق��د.  وص��فية
 .وهو مفيد جداً في إعداد البحوث الكمية

 
                           Spuriousness       زيفال

Fälschung, f 

الخ��اطئ أو غي�ر المنطق��ي لعالق��ة االس�تنتاج 
سببية بين متغيرين توجد في الواقع بشكل عرض�ي 

سعى الب�احثون إل�ى إزال�ة الزي�ف .  وغير جوهري
ع���ن طري���ق اس���تخدام التوزي���ع العش���وائي ألف���راد 
العين��ة ف��ي البح��ث التجريب��ي أو م��ن خ��الل ض��بط 

 . المتغيرات العرضية أثناء تحليل البيانات
 
                                         State        دولةال

Staat, m 

عرفه��ا م��اكس فيب��ر بأنه��ا، المؤسس��ة الت��ي 
عى الح���ق االس���تثنائي ف���ي الممارس���ة الش���رعية  ت���دَّ
للق���وة ف���ي إقل���يم م���ا، وذل���ك م���ن خ���الل اس���تخدام 

ظ عل��ى االش��رطة لف��رض الق��انون، أو الج��يش للحف��
 .   االستقرار المدني

ة، الج�يش، تشمل مؤسس�ات الدول�ة، الحكوم�
الش����رطة، النظ����ام القض����ائي، المكات����ب العام����ة، 

بع��ض  تف��ي ح��ين أن��ه وج��د. واألجه��زة التنظيمي��ة
المجتمع��ات الت��ي ل��م توج��د به��ا دول��ة، ف��إن معظ��م 

نظ��م دول��ة م��ن  المجتمع��ات الكب��رى والمعق��دة له��ا
 . حكومات رسمية وأجهزة إدارية

 
 Statistically Significant    إحصائية داللةذو 

Statistischer Signifikant, adj 

عن��دما ي��درس الب��احثون االختالف��ات داخ��ل 
جماع���ة أو ب���ين الجماع���ات، ف���إنهم يحت���اجون إل���ى 
تقنيات لتحدي�د م�ا إذا ك�ان ه�ذا االخ�تالف ق�د ح�دث 

 . بالصدفة
توجد العديد من التقني�ات اإلحص�ائية لتحدي�د 

تض����ح أن����ه م����ن المس����تبعد أن يك����ون  اذل����ك، وإذا 
ق�د ح�دث بالص�دفة يطل�ق علي�ه  االختالف أو التغير

 . "إحصائية داللةاختالف ذو "  صفة
 
                   Statistics               إلحصاءا

Statistiken, pl 

مجموع���ة المع���ايير والتقني���ات الت���ي تطب���ق 
عل���ى البيان���ات والمالحظ���ات الت���ي جمعه���ا الع���الم 

وصفي : ن من اإلحصاءاوهناك نوع.   االجتماعي
 .واستنتاجي

اإلحصاء الوصفي يستخدم لوصف  ص�فات 
أو مجتم��ع البح��ث ال��ذي يدرس��ه الباح��ث،  م��ا عين��ة

فبإمكان�����ه م�����ثالً حس������اب الوس�����ط،، االنح������راف 
 . المعياري، وما إلى ذلك

اإلحص����اء االس�����تنتاجي يس����تخدم إلج�����راء 
اس���تنتاجات ح���ول مجتم���ع البح���ث اعتم���اداً عل���ى 

 . مالحظة عينة البحث
 

             Status, Ascribed    مكانة الموروثةال

Zugeschriebener Status, m 

مكان��ة اجتماعي��ة تنتق��ل آلي��ا إل��ى الف��رد عن��د 
يم��نح  .  م��يالده، أو ف��ي أي وق��ت أثن��اء دورة حيات��ه

الف��رد تل��ك المكان��ة ع��ن طري��ق الوراث��ة، أو نتيج��ة 
لص�����فات الن�����وع، الهوي�����ة العرقي�����ة أو المالم�����ح 

 . الجسمانية
 
 

 



 ۱۱۰ 

    Status, Achieved          انة المكتسبةكمال

Erreichter Status, m 
موق��ع ف��ي البن��اء االجتم��اعي حص��ل علي��ه  

في ح�ين أن .  الشخصي ئهالفرد نتيجة قدراته، وأدا
المواقع المهنية تكتسب، وغالب�اً ف�ي إط�ار تنافس�ي، 
. يمك��ن للف��رد اكتس��اب ع��دد م��ن المواق��ع الشخص��ية

 . سبتموقع مك مثالً،  "متزوج"
 

                     Sterotype           نمط/ قالب 

Stereotyp, n 

اشتق المص�طلح م�ن مج�ال الطباع�ة، حي�ث 
.   حة تص��نع عل��ى ش��كل قال��بيي��دل هن��اك عل��ى ص��ف

ه��و ك��ل ش��يء تنقص��ه العالم��ات ) ال��نمط(القال��ب 
 .  الفردية، ويبدو كأنما ُصنع من قالب

ف��ي عل��م االجتم��اع، ال��نمط دائم��اً ه��و مش��يد 
ك���ون ل���ه بع���ض ع���دم الدق���ة أو اجتم���اعي ربم���ا ي

يح�ب (االنحياز ف�ي الواق�ع، لكن�ه تعم�يم ع�ام، م�ثالً 
التنم���يط ه���و تطبي���ق تل���ك ).  الرج���ال ك���رة الق���دم

القوالب أو التعميم�ات عل�ى الن�اس أو المواق�ف م�ن 
 . دون النظر إلى االختالفات الفردية

 
                Stigma                       وصمةال

Stigma, n 

اخ�تالف  ب�ه ىتخدمه إيرفينج قوقمان ليعن�اس
ه ش��وَّ تم س��لبياً بواس��طة اآلخ��رين، وب��ذلك ف��رد يق��يّ 

العج��ز الجس��ماني، . الهوي��ة العام��ة ل��ذلك الش��خص
تش���وهات الوج���ه، فت���رات س���جن س���ابقة، الس���منة، 

يمك�ن الوص�مة  . األمية، يمك�ن أن تك�ون وص�مات
أن تق��ود الف��رد إل��ى تبن��ي هوي��ة ذاتي��ة مش��تملة عل��ى 

 .  تقييم االجتماعي السلبيذلك ال
 
 

                                                 Strainتوترال

    Anspannung, f   

مفه����وم أساس����ي ل����دى النظري����ة الوظيفي����ة 
ونظري��ة األنس��اق، وكالهم��ا يفت��رض أن المجتم��ع 

 النس��ق يح��افظ. مث��ل الك��ائن الح��ي، أو النظ��ام اآلل��ي
لك��ن . واالن��دماجوج��وده م��ن خ��الل االنس��جام  عل��ى

في النس�ق أو  اً إذا حدث خطأ ما فإن ذلك يعتبر عيب
وعل��ى النس��ق أن يج��د الوس��ائل الت��ي تمكن��ه . اً ت��وتر

ه����ذا الت���وتر أو تص����حيحه وإال  م���ن التكي����ف م���ع
 .فسيقود ذلك إلى التحول في النسق نفسه

رت���ون ع��ن االنح���راف، ينظري��ة روب��رت م
يراً م�ا كث التوتر فهو يرى أن.  مثال لنظرية التوتر

يحدث بين األهداف المحددة ثقافياً والتي نك�افح م�ن 
أجله��ا جميع��اً، والوس��ائل الش��رعية المتاح��ة لتحقي��ق 

 . تلك األهداف
 

 
                       Stratification          تراتبال

  Schichtung, f 

التقسيم االجتماعي لألفراد في رت�ب مختلف�ة 
هن��اك ع��دم اتف��اق . م��ن الث��روة والمكان��ة والس��لطة

ح��ول كيفي��ة وص��ف أنس��اق الترات��ب بحي��ث يفض��ل 
بعض علماء االجتماع مفه�وم الطبق�ة بينم�ا يتح�دث 

 .  ن عن التمايز في المكانةواآلخر
 
  Structural Functionalism    لبنائية الوظيفيةا

Struktureller  Funktionalismus, m 

منظ�����ور يحل�����ل المجتمع�����ات  وأجزاءه�����ا 
 .كيز على الترابط والتكامل المتبادلالمكونة بالتر

ت��درس الوظيفي��ة الطريق��ة الت��ي تس��اهم به��ا 
العملي���ات االجتماعي���ة وتنظيماته���ا المؤسس���ية ف���ي 

وجه��ة  .واســتقراره المحافظ��ة الفعال��ة عل��ى المجتم��ع
ه�ي معارض�ة التغي�ر  لهذه النظرية النظر األساسية

  . االجتماعي العميق
 

  )الفرنسية(بنائية الالنظرية 
Structuralism (French) 

Strukturalismus, m 

ن مث�ل ون الفرنس�يويشير العلم�اء االجتم�اعي
ن يعتق�دان يل�ذت، الّ ق�كلود ليفي شتراوس، وج�ين بيا

ث عادي��ة هن��اك بني��ة خفي��ة أو اأن ف��ي أكث��ر األح��د
وه���و ).  يع���رف ع���ادة بالبني���ة العميق���ة(أنم���وذج 

م اللغوي���ات، ال تظه���ر ل���مص���طلح م���أخوذ م���ن ع
م�ثالً م�ا ال�ذي . نما تدرك بالتحليل ال�دقيقمباشرة وإ
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- حيوان��ات المن��ازل  تس��مية يمك��ن أن نتعلم��ه م��ن
ات الطع��ام، م��ن الطريق��ة ئ��القط��ط والك��الب، م��ن ف

الت��ي يق��ارن به��ا الطف��ل ب��ين مق��دار م��ا يوج��د ف��ي 
 إناءين؟ 

بالنسبة للبنائيين األوائل، البني�ات الخفي�ة ف�ي 
 مث���ل ه���ذه الممارس���ات تكش���ف ع���ن بني���ة العق���ل

وإذا ك���ان ذل���ك ك���ذلك، يج���ب أن يك���ون .  البش���ري
هناك بع�ض االنس�جام ب�ين النم�اذج الت�ي توج�د ف�ي 

 .هذه الممارسات في كل أنحاء العالم
 

 
 Structuralist Approach        مدخل البنيويال

 ٍ◌◌ٍ◌ٍStrukturalistische  Annäherung, m 

ض���من المنظ���ور   م���دخل لفه���م دور الدول���ة
المنظ����ور  وفق����اً له����ذال����ة تعتب����ر الدو .الماركس����ي

وفي حين أن لها قدر من  ،مأسورة ببنية الرأسمالية
االس���تقالل أو الحري���ة م���ن الطبق���ة المهيمن���ة ف���ي 
المجتمع، تجد نفسها مدفوعة للعمل من أج�ل إع�ادة 
.  إنت��اج البن��ى االقتص��ادية واالجتماعي��ة للرأس��مالية

ي��رى ه��ذا الم��دخل أن الدول��ة تق��وم به��ذا ال��دور م��ن 
مراكمة رأس المال، : ء ثالثة وظائف هيخالل أدا

 . الشرعية والقهر
 

                              Structuration      بناءال

Strukturierung, f 

االجتم���اع مصـــطلح اســـتخدم بواســـطة عـــالم 
اإلنجلي����زي انت����وني ق����دينز، م����ن أج����ل اإلمس����اك 

المنظ�ور األكب�ر، وعل�م  يبعناصر علم االجتماع ذ
البني���ة والق���وة،  :المنظ���ور األص���غر ياالجتم���اع ذ

 مص���طلح البن���اء ل���دى.   الحتمي���ة واإلرادة الح���رة
الف��اعلين اإلنس��انيين يعي��دون وم��ن  أن دينز يعن��يق��

وه���ذا يجع���ل التغي���ر االجتم���اعي (خ���الل تف���اعلهم 
.  ، نفس البنيات االجتماعية التي تقي�د أفع�الهم)ممكناً 

هذا يتضمن إنتاج بنيات ومؤسسات المجتمع بش�كل 
 . وميي

 
 

 

 Structural Transmission      النتقال البنائيا

Strukurelle  Umformung,  f 

ج��زء م��ن نظري��ة عريض��ة ت��رى أن الس��لوك ي��تم 
. تعلمه من خالل التنشئة ف�ي ق�يم ومع�ايير المجتم�ع

قـــيم تـــدعم  أبع���د م���ن ذل���ك، بع���ض الجماع���ات له���ا
ال�����ذين .  علي�����هالســـــلوك غيـــــر القـــــانوني وتســـــاعد 

تظه��ر اف��ات الفرعي��ة تل��ك غالب��اً م��ا يحتك��ون بالثق
 .السلوك المنحرف واإلجرامي عليهم مؤشرات

 
  Subculture                         الثقافة الفرعية

Subkultur, f 

المع��ايير والق��يم وأنم��اط  .ثقاف��ة داخ��ل ثقاف��ة
الس����لوك الممي����زة لجماع����ة معين����ة تع����يش ض����من 

م�ن مفهوم الثقافة الفرعي�ة يقتض�ي درج�ة .  مجتمع
اكتف���اء الجماع���ة ال���ذاتي، حي���ث يتفاع���ل األف���راد، 
يج�����دون ف�����رص العم�����ل، الترفي�����ه، األص�����دقاء، 

 . وشريكات الحياة داخل الجماعة
 

              Subjectivism       ذاتيةالمذهب 
Subjektivismus, m 

في علم االجتماع الوصفي التقليدي والبن�ائي 
ذاتي��ة  المنظ��ور األكب��ر، تعتب��ر ذاتي��ة الباح��ث و يذ
 .   شيء يجب تجنبهلمواضيع ا

الموقف المفض�ل للباح�ث ه�و الموض�وعية، 
أو افت���راض أن مالحظ���ة الع���الم يمك���ن أن تح���دث 
بطريق���ة محاي���دة ال تت���أثر بالنظري���ة أو الثقاف���ة أو 

 .   المواقف الفكرية الذاتية
ذاتي���ة الموض���وع موض���وع الدراس���ة يج���ب 

 تتجنبه��ا، بم��ا أن حي��اة الن��اس كم��ا يفت��رض، تش��كل
بواس���طة ق���وى بنائي���ة وثقافي���ة ق���د ال ت���دري عنه���ا 

النظري����ة (عل����م االجتم����اع الح����ديث .  المواض����يع
مفتوح عل�ى ) ثنوميثودولوجيإلالتفسيرية ونظرية ا

 . ذاتية الباحث، والموضوع كليهماباالعتراف 
قد يدرس الباحث مثالً تفسير محقق الوفيات 
للم��ذكرات، نق��وش الجس��م، بيئ��ة األس��رة أو الت��اريخ 

 . الطبي من أجل الوصول إلى تفسير حالة وفاة
ذاتي���ة محق���ق الوفي���ات إذن مج���ال مش���روع 

ك�ذلك ق�د نك��ون مهتم�ين أيض�اً بالطريق��ة .  للدارس�ة
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الت��ي م��ن خالله��ا يص��ل ع��الم االجتم��اع إل��ى تفس��ير 
.  ار كيف أن ذلك قد تشكل بالفرضيات الذاتي�ةبواخت

مذهب الذاتية إذن ه�و طريق�ة إلنت�اج العل�م تعت�رف 
 . بالذاتية وتفسح لها مكاناً 

 
              Subsistence Economy        قتصاد الكفافا

Subsistenzwirtschaft, f 

يش���ير المص���طلح إل���ى ن���وع م���ن التنظ���يم  
االقتص���ادي يتمي���ز بتكنولوجي���ا بس���يطة،  وح���دات 

أو مجتمع����ات  اً ، غالب����اً أس����رةاجتماعي����ة ص����غير
ة ويعم�ل م�ن إنه يوفر فقط أساسيات الحيا.  فالحين

أج��ل جع��ل الوح��دة االجتماعي��ة مس��تقلة نس��بياً م��ن 
الجماع��ات األخ��رى ع��ن طري��ق إنت��اج معظ��م م��ا 

 .  تحتاجه من مواد
 

             Suburbanism       شبه الحضرية
Suburbanität, f 

الت��زام  ال��بعض ثقاف��ة الض��واحي، ويعتبره��ا
شديد بثقافة الطبقة الوسطي من استهالك تف�اخري، 

، الرحل��ة اليومي��ة  ةء نش��ط للمنظم��ات التطوعي��انتم��ا
 . الثروات الخاصةوجود  لمكان العمل، و

 
         Sufficient Condition     ظرف الكافيال

Suffiziente  Bedingung, f 

ف���ي العالق���ات الس���ببية، الظ���رف الك���افي أو 
ه���و أي متغي���ر ك���اٍف إلح���داث النتيج���ة ) المتغي���ر(

اع مع��دالت البطال��ة م��ثالً، ارتف�� .موض��وع الدراس��ة
م��ثالً ق��د يك��ون كافي��اً إلح��داث زي��ادة ف��ي مع��دالت 

العدي���د م���ن العوام���ل األخ���رى  ،بداه���ة .الجريم���ة
.  ح�����دث تل�����ك الزي�����ادةتيمك�����ن أن ) المتغي�����رات(

نموذجياً هناك العديد من الظروف الكافي�ة إلح�داث 
 . الزيادة أو النقصان في معدالت الجريمة

 
      Superego                        ألنا العلياا

Alter Ego, n  

ر بواس��طة الطبي��ب النفس��اني وّ ط��مص��طلح 
م�ن  اً النمساوي سيجموند فرويد  وهو يص�ف واح�د

تتك���ون . ثالث���ة مكون���ات لشخص���ية الف���رد أو ذات���ه

ال��دافع والغرائ��ز الفطري��ة، ) اله��و(الشخص��ية م��ن 
 ىواألن�ا العلي�ا وه�. األنا، ال�ذات الفردي�ة والمتف�ردة

معظ�م .  الجتماعية المستبطنة أو الضميرالمعايير ا
توض�يح تط�ور  على ةفرويد التحليلية قائم نظريات

  .جوانب الذات والعالقات بينها
 

 Surplus                                فائضال
Surplus, n 

الزي�ادة ف�ي اإلنت�اج مم�ا اُس�تهلك م�ن م�وارد 
ف�ي المجتمع�ات .   دية في عملية اإلنتاجابشرية وم

ألن المن�تج  اً أو مع�دوم لبسيطة يكون الفائض قليالً ا
 .من الصيد والجمع يستهلك بكامل�ه م�ن أج�ل البق�اء

م���ع تط���ور الرع���ي والزراع���ة المس���تقرة تج���اوز 
اإلنت���اج احتياج���ات  االس���تهالك م���ن أج���ل البق���اء، 
وأمكن ظهور ع�دم المس�اواة االجتم�اعي واالنقس�ام 

م��ن  الطبق��ي عن��دما تمك��ن أف��راد وجماع��ات بعينه��ا
 .االستحواذ على ذلك الفائض

  
         Sustainable Development  تنمية المستدامةال

Nachhaltige Entwicklung, f 

النشاط والنمو االقتص�ادي ال�ذي ال ي�نقص  
.  أو يس���تنزف الم����وارد المتاح���ة لألجي����ال القادم����ة

يش����ير المص����طلح إل����ى االنس����جام ب����ين النش�����اط 
ش����اط االقتص����ادي االقتص����ادي والبيئ����ة، وب����ين الن

والجماع��ات االجتماعي��ة المحلي��ة، كم��ا يش��ير أيض��ا 
إل��ى االبتع��اد ع��ن اس��تهالك الم��وارد غي��ر المتج��ددة 
والتوزي����ع الع����ادل للث����روة الناتج����ة م����ن النش����اط 

 .  االقتصادي
  

  Symbolic Interactionism    تفاعلية الرمزيةال

Symbolischer Interaktionismus, m 

رك��ز عل��ى الطريق��ة نظري��ة سوس��يولوجية ت
خ���الل تفاع���ل  الت���ي تخل���ق به���ا المجتمع���ات م���ن

 . األفراد
) البنائي��ة الوظيفي��ة(لنظري��ات الوف��اق  الف��اً خ

ونظريات الصراع، فإن التفاعلية الرمزية ال تركز 
عل��ى فك��رة أن النس��ق االجتم��اعي ل��ه بني��ة وانتظ��ام 
وإنما تركز عل�ى الطريق�ة الت�ي يعط�ي به�ا األف�راد 
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االجتم����اعي م����ن خ����الل تفس����ير المعن����ي للتفاع����ل 
المواق���ف االجتماعي���ة والمس���اومات الس���لوكية م���ع 

 .  اآلخرين
ي����رى ج����ورج هيرب����رت مي����د ، مؤس����س 
التفاعلية الرمزية أن التفاعل هو الذي يخل�ق ويعي�د 
 .خل�ق النم�اذج والبني��ات الت�ي ته��ب المجتم�ع الحي��اة

أن  ي��رىض��من ه��ذه النظري��ة  ظه��ر توج��ه م��ؤخراً 
د موض��وعي بمع��زل ع��ن المجتم��ع ل��يس ل��ه وج��و

وجهة النظر األخيرة هذه انتقدت ف�ي .  تفاعل الفرد
أنه��ا تتجاه��ل دور الثقاف��ة والبن��اء االجتم��اعي ف��ي 

 . إعطاء التفاعل االجتماعي شكله واتجاهه ومعناه
 

                   Syndicalism            نديكاليةالس

Syndikalismus, m 

مال مذهب سياسي يدعو إلى ملكية الع
.   للموارد المنتجة في المجتمع وسيطرتهم عليها

السنديكالية في أواخر القرن التاسع عشر،  تظهر
 . ثم أصبحت مؤثرة في معظم أوروبا 

س��نديكت  مص��طلح ال (  وج��دت الس��نديكالية
عل�ى فك�رة أن منظم�ات ) تيني فرنس�ي يعن�ي اتح�اد

العم��ال داخ��ل أي قط��اع ص��ناعي أو خ��دمي مع��ين 
لتنظيم���ي لتوجي���ه وإدارة وس���ائل ت���وفر األس���اس ا

 .   اإلنتاج على أسس تعاونية وجماعية
ثوري���ة، كفك���رة يمك���ن تص���ور الس���نديكالية 

لكنه��ا ال ت��دعو إل��ى العن��ف، وإنم��ا ت��دعو إل��ى إلغ��اء 
الملكي���ة الخاص���ة لوس���ائل اإلنت���اج وتحويله���ا إل���ى 

بني����ة الس����لطة الناتج����ة تك����ون ال . ملكي����ة عمالي����ة
ن ملكية ك�ل ص�ناعة إمركزية إلى حد بعيد ، حيث 

أو قط���اع  خ���دمات س���تؤول إل���ى العم���ال ف���ي تل���ك 
يمك�ن تص�ور الس�نديكالية . الصناعة أو ذلك القطاع

كثورة اجتماعية تتحقق عن طريق التوحي�د الكام�ل 
للعم��ال ف��ي ك��ل قط��اع م��ن االقتص��اد، وه��ي ب��ذلك 
تعارض تنظيم العمال وفق نوع المهنة أو الحرف�ة، 

ل�ذلك فه�ي . التقليدي�ةوهو م�ا مي�ز اتح�ادات العم�ال 
ت���دعو إل���ى االتح���اد الص���ناعي ال���ذي سيض���ع ك���ل 

 .في منظمة جماعية واحدة صناعة  كلالعمال في 
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