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عالقة البحث الواثئقي ابملصطلحية
على الرغم من أن التوثيق واملصطلحية يشكالن مكاان متجانسا إال أن حقيقة إسهام التوثيق
يف املصطلحية واقع المناص منه ،فهو يشكل عنصرا أساسيا من مكوانهتا .فإذا كان علم املصطلح
مكوانت علم املصطلح كما
كوانً ضروراي من ّ
خيدم التوثيق يف كثري من األحايني فان هذا األخري يُعد ُم ّ
هني على مستوى كل
ُساسا للعمل املصطلح .ويبقى الفصل بينهما أمرا غري ّ
تُعترب الواثئق التقنية أ ً
مراحل العمل املصطلحي ،وهذا دون أن ننفي حقيقة كونه عامال ُُمددا هلا ولغريها من العلوم هذا من
خالل تزويدها ابملنهجية التنظيمية يف استخراج وتقدمي واحتواء وتصنيف املعلومة على اعتبار خاصية
التعدد (  ) Pluridisciplinaireاليت جتعل منه حقال خصبا يستغل يف مجيع فروع املعرفة ،كما
يكتسي التوثيق أمهية قصوى يف العمل املصطلحي حيث مي ّكن من اكتساب معلومات عن خمتلف
جوانب موضوع ما على مستوى املضمون أو على مستوى جوانب تنظيمية خارجية مثل املعلومات
عن أعمال مصطلحية مت إجراؤها أو هي يف قيد االجناز أو ما زالت يف مرحلة مشروع.
عالقة التوثيق ابملصطلحية ( :مصدر املعلومة  +تقنيات ( التصنيف  +وصف +عرض))
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حيتوي التوثيق على ثالثة أنواع من املعلومة:
-1

املعلومة البيبليوغرافية

-2

املعلومة املصطلحية

-3

املعلومة اخلطية العكسية fractographique

يتطلب عمل املصطلحي اللجوء اىل التوثيق تقريبا يف مجيع مراحل وضع املصطلحات ،حيث حتتاج
املصطلحية اىل التوثيق من اجل:
-1

معرفة جمال التخصص وبنائه املفاهيمي

-2

اجياد املصطلحات املستعملة فعليا يف ميدان التخصص

-3

تقييم نوعية املعلومة املستقاة

-4

مجع معلومات عن خمتلف االراء عن املوضوع ُمل الدراسة

-5

تصنيف املعطيات وعرضها على شكل جداول

-6

حتضري مقرتحات مصطلحية قصد توحيدها
أما عن دور املصطلحية يف التوثيق فهي متثل له جمال عمل أساسي ،يتخذها يف أغلب األحيان
معيارا من معايري عمله ،كما يستغل مجلة من أساسياهتا تنظيم عمله:
للموثق حيث تتكون قاعدة البياانت التوثيقية من ثالث
يُعد علم املصطلح عنصر مراجعة ابلنسبة ُ
أنواع من العمليات ذات طابع ُمصطلحي :
2

ـ إنشاء تصنيف أويل للمفاهيم
ـ انتقاء املصطلحات و استبعاد املرتادفات وان أمكن املتجانسات اللفظية
ُ
كما يؤكد "قاي راندو  "Guy rondeauعلى التداخل والتكامل الواضح بني العلمني
فيعترب علم املصطلح والتوثيق ضروراين كل منهما لخآخر ابملفهوم الذي يُصبح فيه أمر مستحيل
العمل ابجملال املصطلحي دون اللجوء بصفة مباشرة أو غري مباشرة جلملة من الواثئق املتخصصة.
وبذلك يبقى كال العلمني جزء متأصال يف األخر ،ويشكالن من خالل عالقة تكامل وائتالف
متينة وبذلك يظل الفصل بينهما استحالة مؤّكدة.
وبناء على ما تقدم ،ميكننا القول تشكل املصطلحية والتوثيق كال متكامال ،فاملصصطلحية توفر
املادة األولية للتوثيق يف حني أن التوثيق ميثل مصدرا للمعلومة اليت ينطلق منها املصطلحية مثل توفري
بنوك املصطلحات والبياانت.
وأحياان ال جيد املرتجم ترمجة للمصطلح فيضطر لوضعه.
وضع املصطلح وترمجته :يتم ذلك عن طريق العودة اىل املوروث الثقايف القدمي أو استحداث كلمات
جديدة عن طريق التقنيات اآلتية:
-1

االشتقاق -2 ،النحت -3 ،االقرتاض -4 ،التعريب -5 ،احملاكاة -6 ،الرتمجة.

ويف األخري يتم عرضه على املتخصصني قبل اعتماده يف املعاجم.
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الدرس التطبيقي
:املطلوب
:إليك املصطلحات االقتصادية االتية
-Bank account
- Current account
- Saving account
- Minor account
- Youth account
- Time of deposit (TD)
- Certificate of deposit (CD)
- Bank products
- Central bank
- Debit card
- Credit card
- Prepaid card
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 -2إىل أي جمال من جماالت االقتصاد تنتمي ؟ ما هو دليلك يف ذلك؟
 -3اصنع جذاذة مصطلحية لكل مصطلح من هذه املصطلحات ،بناء على النموذج
املدروس يف حصصنا السابقة  ،مركزا على حصر املفهوم الدقيق للمصطلح وترجته
اىل اللغة العربية.
-4

اذكر املراجع والقواميس الورقية وااللكرتونية اليت جلأت اليها يف حبثك املصطلحي.
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