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K 

 Key Informant                   المخبر الرئيسي

   Hauptinformant, m 
يميز علم�اء االجتم�اع واالنثروبولوجي�ا ب�ين  

.  المس�����تجيبين للبح�����ث االجتم�����اعي  والمخب�����رين
المس��تجيبون ببس��اطة أف��راد غي��ر مع��روفين نس��بياً 
للباح����ث ويش����كلون موض����وع البح����ث، ي����وفرون 

م للمالحظ��ة، المعلوم��ات م��ن خ��الل إخض��اع أنفس��ه
المخب��رون م���ن الناحي���ة .  المقابل��ة أو االثن���ين مع���اً 

.  األخ��رى له��م عالق��ة خاص��ة م��ع الباح��ث المي��داني
.  المخبر يحدده الباحث ويختاره ويدربه لذلك ال�دور

معرف���ة بمي���دان البح���ث ويكون���ون   والمخب���رون ذو
مص��در ثق��ة ونص��ح للباح��ث كم��ا يمك��ن أن يلعب��وا 

 .مساعدين للباحثالدور 
  
 Economics  Kenesian       القتصاد الكينزيا

Keynesianismus, mf  
-۱۸۸۳(نظري�����ة ج�����ون ماين�����ارد كين�����ز  

، الت��ي ارتبط���ت ب��التركيز عل���ى ض���رورة )۱۹٤٦
.  ت�دخل الدول��ة ف�ي اتج��اه االقتص�اد والس��يطرة علي��ه

الفك�����رة األساس�����ية ه�����ي أن دورة االقتص�����اديات 
الرأس���مالية م���ن انتع���اش وانكم���اش يمك���ن تخفي���ف 

ثاره������ا بت������وفير الدول������ة للق������روض والنش������اط آ
االستثماري وتحويل المداخيل أثناء فترة االنكم�اش 
االقتص���ادي وزي���ادة ف���ائض الري���ع أثن���اء فت���رات 

 . التوسع واالنتعاش
يوفر الض�مان  ينزهذا المنظور في نظرية ك 

ض��د الخس��ائر البش��رية الناتج��ة ع��ن البطال��ة العالي��ة 
ع��دم االس��تقرار  وتبدي��د المق��درات اإلنتاجي��ة بس��بب

الق�رن  تلعدة حقب ابتداًء من ثالثيني�ا  .االقتصادي
النموذج االقتصادي المه�يمن  هو كان ذلك الماضي

. عل���ى السياس���ات االقتص���ادية للحكوم���ات الغربي���ة
وضع نموذج كين�ز  ومنذ سبعينيات القرن الماضي 

ف��ي تح���د م���ع الم���ذهب الم��الي ف���ي االقتص���اد كم���ا 
 الكن�زى ذل�ك النم�وذجاستطاع ه�ذا الم�ذهب إزاح�ة 

ي�رتبط .  كإطار للسياس�ة العام�ة والعم�ل األك�اديمي
االقتص��اد الكين��زي بسياس��ة اجتماعي��ة قوي��ة، دول��ة 

ف�ي .  الرفاهية، وتدخل الدولة النش�ط ف�ي االقتص�اد
ح��ين أن الم��ذهب الم��الي ي��دعم سياس��ة ع��دم ت��دخل 
الدول�ة ف��ي االقتص��اد، الخصخص��ة واالعتم��اد عل��ى 

 . قوى الضبط الذاتية للسوق
 

 Kinship Structure                    ابةبنية القر

Verwandschaftstruktur, f  

مص�طلح ي��دل عل�ى الطريق��ة الت�ي ت��نظم به��ا  
ت�ربط بي�نهم  نالعالقات االجتماعية بين األفراد ال�ذي

عالق���ات ال���دم، رواب���ط المص���اهرة أو ارتباط���ات 
 . محددة اجتماعياً 

القرابة مبدأ تنظيم�ي أساس�ي ف�ي العدي�د م�ن  
م��ن خ��الل القراب��ة يتحق��ق  ومع��ات التقليدي��ة، المجت

الوض���ع االجتم���اعي، النق���ل الثق���افي والعدي���د م���ن 
م�دى وثاق�ة عالق�ة القراب�ة .  الضروريات الوظيفية

يختلف من مجتمع إل�ى آخ�ر ورواب�ط القراب�ة غالب�اً 
ف في إطار عريض وكثيف في المجتمعات ما ُتعرَّ 

ت التقليدي��ة أكث��ر م��ن م��ا ه��و موج��ود ف��ي المجتمع��ا
 . الرأسمالية الحديثة

 
  Kinship Terminology        مصطلحات القرابة

Verwandschaftsterminologie, f  

مصطلحات القرابة هي مصطلحات تش�ير  
ف��ي المق��ام األول إل��ى عالق��ات اجتماعي��ة أو أف��راد 
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ع��ن طري��ق  تسس��أالت��ي ت يمثل��ون تل��ك العالق��ات
ت تأسس�ت وتمتد فيما بعد لعالقا ،الزواج أو الميالد

أب، أم، : أمثلة لمصطلحات القرابة.  بطرق أخرى
 . الخ... أخ، أخت، خال، عم، 

 
  Knowledge Industry       صناعة المعرفة    

Wissensindustrie, f  

مصطلح يستخدمه المنظرون النق�ديون لي�دل  
عل��ى تل��ك المؤسس��ات ف��ي المجتم��ع الت��ي تخ��تص 

لبح��وث بإنت��اج وتوزي��ع المعرف��ة خاص��ة مراك��ز ا
لق��د حقق��ت ه��ذه المؤسس��ة اس��تقاللية .  والجامع��ات

كبيرة داخل المجتمع مم�ا س�مح له�ا بإع�ادة تعري�ف 
وب��دالً ع��ن خدم��ة مص��الح المجتم��ع كك��ل .  نفس��ها

أص��بحت ترك��ز عل��ى مص��الحها الخاص��ة مم��ا ي��دل 
 . على نيتها في توسيع تأثيرها على المجتمع
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