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                Under class           طبقة السفليال

Unterklasse, f 

.  الرث�ة ي�امصطلح البروليتاربمصطلح شبيه 
جماعة ليس له�ا عالق�ة اقتص�ادية أو اجتماعي�ة م�ع 

يشير المصطلح إلى أولئك الذين لم .  باقي المجتمع
يلتحقوا بعم�ل ويعتم�دون ف�ي حي�اتهم عل�ى الج�رائم 

   .الصغيرة والتسول
ن ه��ذا ويس��تخدم علم��اء االجتم��اع األمريكي��

و يعتقد أنه�ا تش�كل " طبقة سفلى كبيرة "المصطلح 
تهديداً الستقرار المجتمع، ألن أعض�اء تل�ك الطبق�ة 

بالض���وابط المؤسس���ية  ال يرتبط���ون بش���كل ك���افٍ 
 . لها معظم أعضاء المجتمع والثقافية التي يتعرض

 
 

                      Unit of Analysis  وحدة التحليل

Analyseeinheit, f 

ن عن ون االجتماعيومعظم الباحثيبحث 
األنماط عندما يقارنون األشياء مع بضعها 

األشياء التي يقارنها الباحثون أو  .البعض
يدرسونها يشار إليها بوحدات التحليل، أو 

 .  الوحدات التي يجب تحليلها
الفرد مما  يأكثر وحدات  التحليل انتشاراً ه

ش��ير إل��ى أن الب��احثين يبحث��ون ع��ن األنم��اط ب��ين ي
 . من األفراد) ربما عينة(مجموعة 

يمك��ن إج��راء البح��ث ال��ذي يبح��ث في��ه ع��ن 
ع��ة م��ن الجماع��ات، وهن��ا تك��ون اال��نمط وس��ط جم

م��ثالً، مث��ل م��ا فع��ل .  الجماع��ة ه��ي وح��دة التحلي��ل
دور كايم يمكن للباحث إجراء محاولة تحديد أن�واع 

الت��ي له��ا عالق��ة بالتب��اين ف��ي العوام��ل االجتماعي��ة 
كما يمكنن�ا البح�ث .  معدالت االنتحار بين الشعوب

الص���حف، اإلعالن���ات،  قص���صع��ن األنم���اط ف���ي 

فئات من التفاعل االجتماعي، التفاع�ل االجتم�اعي، 
ف���ي ه���ذه .  أح���داث اجتماعي���ة أو تع���ابير الح���ديث

الحال��ة تك��ون وح��دة التحلي��ل م��ا أطل��ق علي��ه إي��رل 
 . بابي المصنوعات االجتماعية

 
 

                           Urbanism           تحضرال

Urbanismus, m 

الحداث�ة، يش�ير ه�ذا  المص�طلح مثل  مفه�وم 
إل��ى أش��كال التنظ��يم االجتم��اعي والق��يم الت��ي توج��د 

 .   نموذجياً في المراكز الحضرية الكبرى
الق��يم األساس��ية ه��ي الفردي��ة والالشخص���ية 
والصفات األساس�ية للتنظ�يم االجتم�اعي ه�ي تقس�يم 
متط����ور للعم����ل، مع����دالت عالي����ة م����ن الح����راك 

العالق������ات  االجتم������اعي والجغراف������ي، س������يطرة 
الالشخص�ية عل��ى التفاع��ل االجتم�اعي عل��ى ال��رغم 

 .  الحاد من االعتماد االجتماعي المتبادل
 
  
                   Utilitarianism    منفعةالمذهب 

Utilitarianismus, m 

النظري��ة الت��ي تق��ول أن األف��راد ه��م األق��در 
عل��ى تحدي��د احتياج��اتهم، رغب��اتهم وأه��دافهم، وإذا 

حري��ة االختي��ار س��تكون النتيج��ة ه��ي  ت��وفرت له��م
م���ن اإلش���باع ألكب���ر ع���دد م���ن  ممك���نأكب���ر ق���در 

ه��ذا منظ��ور ف��ردى ألن��ه ي��رى أن األف��راد  .األف��راد
عندما يختارون بحرية فإن ذلك ي�ؤدي  بالض�رورة 

 . إلى مجتمع تتعاظم فيه السعادة واإلشباع
لقد تجاهلت النظرية إمكاني�ة أن اختي�ار أح�د 

 . يل اختيار اآلخريناألفراد يعيق أو يز
 



 ۱۱۸ 

 
 
 
 Utterance                االلفاظ

Sprechweise, f 

وحدات الك�الم الت�ي ت�درس بط�رق تحلي�ل  
أح��د ف��روع العم��ل ض��من نظري��ة  وه��ي الح��ديث،

 .   لوجيوثنوميثودإلا
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