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T 

                                 Taboo         محظورال

Tabu, m 

حرفياً يعني المص�طلح المفص�ول، ويش�ير   
إل��ى الم��واد أو الرم��وز الخاص��ة ض��من ثقاف��ة م��ا، 
والتي تعطي مكانة مميزة كمقدسة غي�ر طبيعي�ة أو 

 .   خطرة 
 

               Technophile       محب التكنولوجيا

Technophilie, m 

حرفي���اً تعن���ي مح���ب التكنولوجي���ا  ويش���ير 
نظر بطريقة إيجابي�ة يالمصطلح إلى الشخص الذي 

لفوائ���د التكنولوجي���ا، وي���دعو إل���ى زي���ادة اس���تخدام 
مختلف التقنيات لحل  مشاكل المجتمع االقتصادية، 

 .   االجتماعية والسياسية
 

 Technophobia           الخوف من التكنولوجيا

Technophobie, f 

حرفياً يعني الخ�وف م�ن التكنولوجي�ا، وي�دل 
المص��طلح عل��ى حال��ة فردي��ة أو اجتماعي��ة، ال تث��ق 
ف��ي التطبيق��ات التكنولوجي��ة الحديث��ة، ب��ل تعارض��ها 

 . وتعتبرها غير ذات فائدة في  حل مشاكل المجتمع
 
 Terror                                 اإلرهاب

Terror, m 

نوع خ�اص م�ن  بأنه اإلرهاب يمكن تعريف
 : االستبداد ، وأهم صفاته هي

قب�����ل الض�����حايا  م�����ن مراع�����اة التعليم�����ات )۱(
المس���تهدفين مهم���ا كان���ت دقيق���ة ال تض���من 

 . سالمتهم

العقوبات تطبق بدون تمييز بهدف خلق ج�و  )۲(
 . من الخوف، وبالتالي شل المقاومة

ن سياس��ات ع��ه��ذه الص��فات تمي��ز اإلره��اب  
ن ع��تميي��ز اإلره��اب اإلب��ادة واإلفن��اء، كم��ا يج��ب 

  .عمليات السلب والسرقة
 

          Textual Analysis      نصوصالتحليل 

Textanalyse, f 

تحلي����ل النص����وص المكتوب����ة أو المس����جلة 
ف�ي ح�ين .   كأحاديث بقصد فهم الحي�اة االجتماعي�ة

أن هذا الشكل من التحليل أص�بح مش�هوراً ف�ي عل�م 
لح�د كبي�ر م�ن مش�تق و هاجتماع ما بعد الحداثة، فإن

ويين الفرنس���يين مث���ل كل���ود ليف���ي ش���ترواس، ي���البن
ألفك��ار اميش��يل فوك��و، جي��ت بياق��ت ال��ذين درس��وا 

اإلنسانية في األساطير، الحكايات وأس�اليب الحك�ي 
ي��رى فوك��و م��ثالً، أن الطريق��ة الت��ي . والنص��وص

مثل��ة ف��ي النص��وص تن��ري ونفه��م به��ا الع��الم، والم
حظ�ة الزمني�ة للاهم المكتوبة أو المتحدثة، أساسية لف

والمجتمع المعين والطريق�ة الت�ي ت�نظم به�ا الس�لطة 
 . في ذلك المجتمع

  
                                    Theory        نظريةال

Theorie, f 

ك��ل العل��وم تس��تخدم النظري��ة ك��أداة للتفس��ير 
م���ن المفي���د أن ننظ���ر إل���ى .   والش���رح والتحلي���ل

بع���ض جوان���ب النظري���ة كنم���وذج مفه���ومي ع���ن 
يمكن  أن يكون لدينا نظري�ات ع�ن اختي�ار .  الحياة

الرأس��مالية، الس��لوك المجتمعــات  الزوج��ة، ظه��ور
ف��ي ك��ل الح��االت . المنح��رف أو محت��وى األح��الم

تحتوي النظرية على حزمة م�ن المف�اهيم وتعريفه�ا 
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األس�مى، تأكي�دات ع�ن العالق�ات ب�ين تل�ك المف��اهيم 
 . وفرضيات عن ادعاءات معرفية

ي النموذج التقليدي عن كيفية عم�ل الع�الم، ف
يب��د أ الع��الم بالنظري��ة، يس��تنتج فرض��ية ع��ن الع��الم 
الحقيق����ي م����ن النظري����ة، ث����م ي����دخل ف����ي البح����ث 

الفرض�ية ص�حيحة  كان�ت الضروري لتحديد م�ا إذا
العل��م     موض��وع به��ذه الطريق��ة يك��ون. أم غي��ر ذل��ك

 . النظرية اختبار
 
                   Third World          عالم الثالثال

Die Dritte Welt 

فقدت هذه الطريقة ف�ي تص�نيف المجتمع�ات 
الكثي��ر م��ن معناه��ا م��ع تفكي��ك االتح��اد الس��وفيتي، 

 .   وانهيار االشتراكية كنظام اقتصادي
دول الع�������الم األول، ك�������ان ي�������دل عل�������ى 
المجتمعات الرأسمالية المتطورة في حين أن الع�الم 

أم�ا الع�الم . ات االش�تراكيةالثاني يدل على المجتمع�
الثال��ث فه��و تل��ك المجتمع��ات السياس��ية الض��خمة، 
والت��ي ه��ي ف��ي بداب��ة مراح��ل النم��و، ف��ي ح��ين أن 
العالم الرابع هو تلك المجتمع�ات التقليدي�ة المهمش�ة 

 . من النمو االقتصادي والسلطة السياسية
 
 Totalitarianism                    شموليةال

Totalitarismus,  m 

الش����مولية ه�����ي توس����يع نط�����اق الس�����يطرة 
.  تشمل الحياة االجتماعية بكلياتهالالحكومية الدائمة 

الحرك��ة أو األي��دلوجيا يمك��ن وص��فها بأنه��ا ش��مولية 
 . مثل هذا التوسيع إلى  إذا دعت

يمكنن���ا الح���ديث ع���ن الش���مولية ف���ي حال���ة 
حركة جماهيرية مركزية، تحت قي�ادة أقلي�ة  :وجود

سياس���ية، بطريق���ة تس���لطية، تعتم���د عل���ى احتك���ار 
السلطة بمساعدة دولة محكومة بطريقة دكتاتوري�ة، 

 . تبني جهاز سلطة يتسلط على كل أجزاء المجتمع

  
            Tribalism         الوعي القبلي/ قبلية ال

Tribalismus, m 

يج���ب فهم���ه ف���ي  اس���تخدام ه���ذا المص���طلح
مقاب��ل فرض��ية أن م��واطني الع��الم الح��ديث ط��وروا 

انتماًء مع الجماعات الكبرى فقط والتي تشمل تعدد 
الهوية السودانية م�ثالً تش�مل .    الفئات االجتماعية

ثني��ة والديني��ة والمص��الح إلالعدي��د م��ن الجماع��ات ا
 .  ةاالجتماعي

تستخدم القبلية لوص�ف المواق�ف الت�ي انه�ار 
النتماء االجتماعي العريض، لذلك فإن الن�اس فيها ا

ربم�ا ي�نظم الن�اس .  ينسبون أنفسهم إل�ى فئ�ة ض�يقة
إع�ادة القبلي�ة . ثنية أو الديني�ةإلأنفسهم حول الهوية ا

حي�ث  والخالف�ات، تإلى المجتمع قد تقود إلى التفت�
 ينتمي الن�اس إل�ى جماع�ات داخلي�ة مم�ا ي�ؤدي إل�ى

الجماع�ات  إضعاف حس المواطنة المش�ترك وس�ط
 . األكبر وجعله أكثر هشاشة

 
 Type 1 Error                  ألولاخطأ النوع 

Typ 1 Fehler, m 

ف��ي اإلحص��اء والتعلي��ل االس��تنتاجي، يعن��ي 
المص��طلح رف��ض فرض��ية وه��ي ص��حيحة، وك��ان 

احتمال الوقوع في مثل ه�ذا الخط�أ،  .يجب أن نقبل
إن يش��ار إلي��ه بمس��توى األهمي��ة المس��تخدم، ل��ذلك ف��

احتمال حدوث هذا الخطأ يمكن  السيطرة عليه من 
 . خالل تغيير مستوى األهمية

خط���أ الن���وع األول، وخط���أ الن���وع الث���اني 
.  مرتبط��ان، وخف���ض أح���دهما يعن���ي زي���ادة اآلخ���ر

يح����اول الب����احثون تحقي����ق بع����ض الت����وازن ب����ين 
النوعين أو تغيير التوازن لمقابلة احتياجات موق�ف 

 . معين
  

 Type 2 Error                 نيثاالخطأ النوع 
Typ 2 Fehler, m 

ف���ي اإلحص���اء والتعلي���ل االس���تنتاجي ي���دل 
المصطلح على قبول فرضية خاطئة ك�ان يج�ب أن 

 .   ترفض
   
                       Typification            نمذجةال

Typifizierung, f 

ي�����رى ألفري�����د ش�����وتز، ع�����الم االجتم�����اع 
موجهاتن����ا م����ع اآلخ����رين، الظ����اهراتي، أنن����ا ف����ي 

، )أكثر العالق�ات حميمي�ة(النحن،  باستثناء عالقات
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فإنن���ا نع���رف اآلخ���رين ونفهمه���م ف���ي إط���ار م���ن 
نق��وم بتش��ييد ُبن��ى ع��ن الطريق��ة .   النم��اذج المثالي��ة

المثالي��ة للتص��رف والفع��ل، وذل��ك يفت��رض تض��مين 
مثالً إنن�ا نق�وم بعم�ل . نموذج من الدوافع الشخصية

ن شخص�يات وس�لوك الطبي�ب، فرضيات مس�بقة ع�
 .المدرس أو القاضي

ل�وجيين وثنوميثودإلدرس علماء االجتم�اع ا 
اس��تخدام عملي��ات التنم��يط ه��ذه ك��أداة لفه��م كي��ف أن 

مثل محقق الوفيات، المدعي، ضابط الشرطة  اً أناس
بالتماس�ك والقابلي�ة للتنب�ؤ  اً وغيرهم يحققون إحساس�

 . في عملهم
 ف����ي محاول����ة الكش����ف ع����ن حال����ة م����وت

محق��ق الوفي��ات ق��د يعم��ل م��ثالً بإحس��اس غامض��ة، 
عن انتحار نموذجي، المدعي بإحساس عن جريم�ة 
عادي�ة م�ن ج�رائم إس�اءة اس�تخدام األطف�ال، ض�ابط 

 . الشرطة بإحساس عن الجار العادي أو النموذجي
   
 Typology                             تنميطال

Typologie, f 

النم���اذج أو حزم��ة م���ن اثن���ين أو أكث���ر م���ن 
األنم���اط المثالي���ة تس���تخدم لتص���نيف، األحـ���ـداث، 

م���ثالً، . ال���خ... الس���لوك، المجتمع���ات، الجماع���ات 
ُط��ور إمي��ل دور ك��ايم، أربع��ة نم��اذج ع��ن االنتح��ار 

 : هي
. األن���اني، اإليث���اري والق���دري ،الالمعي���اري

: فريدنان����د ت����ونيز ح����دد نمط����ين م����ن المجتمع����ات
 .الجماعة والمجتمع
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