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  .  ٧٧١ص ، ١٩٨٦،لبنان ،بيروت ،المكتبة الشرقية ،دار المشرق ،المنجد في اللغة واالعالم  ١

ص ، ٢٠١١،دبغدا،العراق ،بيت الحكمة ،المجتمع العراقي وديناميات التغيير ،عدنان ياسين مصطفى . د  ٢
١٨٣-١٨٢ .  

  .  ٩ص، ١٩٨٣،جامعة بغداد ،النظريات االجتماعية ،عبد المنعم الحسني . قيس النوريود.د ٣

4 c.Merrian,websters , interna onal Dic onary(NEW YOURK)Longman 
green,1971,p.57 .  

مكتبة الجامعة ،م االدارة المفاهيم الحديثة في عل،احمد نافع المدادحة .محمد عزت الحاللمة ود. د ٥
  .  ١٣٥ص ،م  ٢٠١٠،االردن ،وإثراء للنشر والتوزيع ،الشارقة،

٦  
العددان ،السنة الرابعة ،راك مجلة مد،تحليل الفعل االجتماعي وبدائل اتخاذ القرار ،كامل جاسم المرياتي .د ٧
  .  ١٨٢-١٨٠ص،٢٠٠٨، ) ١٠-٩(

  . ١٨٩- ١٨٦ص ،مصدر سابق ،كامل جاسم المراياتيوتحليل الفعل االجتماعي . د ٨

 ١٩٨٦،الكويت ،دار المطبوعات الجديدة ،الفعل االجتماعي عند تالكوت بارسنز ،محمد عوض عبد السالم . د ٩
  . ٦٢-٥٧ص ،

، عمان ،دار المسبرة للنشر والتوزيع ) الرواد(تاريخ التفكير االجتماعي ،وزمالئه محمد محمود الجوهري. د ١٠
  .  ٣٤٨- ٣٤٥ص ، ٢٠١١

اطروحة دكتوراه غير ،) دراسة ميدانية في مدينة بغداد (تمكين المرأة من صناعة القرار ،رجاء محمد قاسم  ١١
  . ٢٨٤-٢٨٢ص ، ٢٠١٢،بغداد ،قسم علم االجتماع ، كلية االداب ،جامعة بغداد ،منشورة 


