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املقدمة:
يعترب علم املكتبات واملعلومات من اجملاالت العلمية احلديثة اليت ظهرت وأخذت مكانها بني العلوم األخرى يف أواخر
القرن املاضي .وقد بدأ تطور اجملال وازدياد اإلنتاج العلمي والنشر املتعلق به يف الواليات املتحدة األمريكية مما نتج عنه أن
تكون اللغة اإلجنليزية هي اللغة األوىل للنشر والبحث العلمي يف هذا اجملال الذي يتميز باحلداثة واحليوية واالنفتاح على
اجملاالت العلمية األخرى والتداخل معها بطريقة مستمرة .وقد أدى هذا بدوره إىل دخول العديد من املفاهيم واملصطلحات
اجلديدة إىل اجملال .ويواجه الباحثون والدارسون والعاملون يف جمال علوم املكتبات واملعلومات من املتحدثني باللغة العربية
الكثري من املصاعب يف عملية إجياد املصطلحات العربية املناسبة للمفاهيم اخلاصة باجملال وكذلك هنالك إشكالية إجياد
املصطلح العربي املقابل ملصطلحات اجملال باللغات األخرى وخاصة باللغة اإلجنليزية .ومن جوانب إشكالية املصطلح
العربي كذلك جند تعدد املصطلحات املستخدمة وعدم وجود جهة موحدة تقوم بإنشاء أو توليد املصطلح العربي وضبطه
وتوحيده ثم نشره لالستخدام يف جمال علم املكتبات واملعلومات .وهذه اإلشكالية ال ختص علم املكتبات واملعلومات وحده
وإمنا تواجه اللغة العربية بصورة عامة يف حماولتها للحاق بركب التطور العلمي املتزايد واملتسارع دائماً .و نرى أن جمال علم
املكتبات واملعلومات يعترب من أكثر اجملاالت تأثرا بهذه اإلشكالية حبكم حداثته وتطوره املتواصل وتداخله مع اجملاالت
العلمية اليت تشهد اتساعاً ومتدداً متواصالً مثل علوم احلاسوب وتقنيات املعلومات واالتصاالت.
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إشكالية املصطلح العربي وطرق مواجهتها :
تناول العديد من الباحثني العرب واملهتمني بالرتمجة والتعريب وعلم املصطلح اإلشكاليات اليت تواجه املصطلح العربي بصورة
عامة ،كما تناولوا الطرق والوسائل املختلفة اليت يرونها كفيلة مبعاجلة هذه اإلشكالية .فقد تناولت نزهة اخلياط إشكالية إجياد
مقابالت عربية للعدد الكبري من املصطلحات املستحدثة سنوياً وخاصة يف اللغة اإلجنليزية واليت هي لغة اإلنتاج العلمي واليت
تقدر حبوالي  0999مصطلح سنوياً يف جماالت التقانة مبا فيها احلاسوب وااللكرتونيات والشبكات واملعلوماتية .وتذكر اخلياط
الوسائل املتاحة لصياغة املصطلح اجلديد واليت تتمثل يف اآلتي:
 الرتمجة :وتنقل معنى املصطلح األعجمي. االشتقاق :ويعنى ترمجة املصطلح بكلمة عربية يف معناها. اجملاز :ويعنى ترمجة معنى املصطلح بكلمة عربية وحتميلها معنى جديداً. النحت :ويقتضى ترمجة املصطلح بكلمة تستنبط من كلمتني عربيتني فيهما تناسب بني املنحوت واملنحوت منه لفظاً ومعنى. الرتكيب املزجي :وهو ترمجة املصطلح بكلمتني مستقلتني. االقرتاض :ويقوم على تطويع شكل الكلمة األجنبية يف اللفظ والنطق وتقريبها من البناء العربي للكلمة. التعريب :ويعتمد على تغيري صوت املفردة األجنبية ووزنها حتى يتفقان مع أحد املباني العربية وأوزانها.ويناقش علي توفيق احلمد جانباً مهماً من جوانب إشكالية املصطلحات بصفة عامة واملصطلح العربي بصفة خاصة وهو اجلانب
اخلاص باملفاهيم ودراستها و دراسة تعريفاتها وفهم هذه التعريفات جيداً باالستعانة باملختصني سوا ًء على املستوى العاملي أو
على املستوى احمللى.
ويؤكد وليد السراج أن إشكالية وضع املصطلحات وتوحيدها قضية عامة يف كل اللغات ،ويوضح الشروط اليت جيب أن تتوفر يف
اللفظ حتى يُتخذ مصطلحاً ويتم استخدامه يف اللغة .وهذه الشروط هي:
 البساطة والوضوح يف الداللة على الفكرة العلمية أو الفنية. اإلجياز واالقتصار على أقل عدد من احلروف. أن يكون موضوعياً يف داللته وال يكون مقصوراً على جانب دون اآلخر. أن ال يتعدد االصطالح للمفهوم العلمي الواحد يف احلقل العلمي الواحد. أن يتم وضعه بعد الرجوع إىل لغات أخرى ليكون أكثر دقة ومشولية وقابلية للرواج. أن يسمح باالشتقاق مبا ال يضر بكيان اللغة مع ضرورة ترمجة املصطلح املفرد مبفرد مثله للمساعدة على التصريف واالشتقاق. أن يراعى عند وضعه عدم استعمال األلفاظ العامية إال لضرورة أو توضيح.ويرجع إبراهيم محدان أسباب التباين و االختالف يف وضع املصطلح العربي إىل عدة أسباب أهمها:
 تعدد خلفيات وختصصات واضعي املصطلحات مما أدى إىل اختالف يف املفاهيم وتباين يف التعبري عنها ومن ثم تعريبها. إتباع معربو املصطلحات طرق خمتلفة فقد فضل بعضهم اعتماد ما جاء يف املعاجم بينما فضل آخرون استخدام املصطلحاألجنيب منقوالً بلفظه نقالً حرفياً بينما جلأ آخرون إىل الرتمجة احلرفية.
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 عدم اقرتان املصطلح املعرب باألصل األجنيب أو إثباته بني هاللني إلزالة الغموض.ويناقش علي توفيق احلمد الطرق والوسائل اليت ميكن من خالهلا توحيد املصطلح العربي ونشره و حيددها يف ضرورة إجراء
دراسة وصفية ميدانية للمصطلحات املتعددة املرتادفة على مستوى استخدامها يف العامل العربي وتطبيق مبادئ التقييس وشروط
املصطلح املفضل عليها ومعرفة نسبة شيوع كل منها ثم املوازنة بني هذه املصطلحات املرتادفة املتعددة على أساس املعلومات
املتوفرة الختيار املصطلح املفضل على أسس علمية ولغوية .كذلك يشري احلمد إىل ضرورة نشر املصطلح العربي وذلك عن طريق
تشجيع التأليف والنشر العلمي العربي ودعمه .ويدعو احلمد يف هذا السياق إىل إنشاء بنك معريف عربي واحد للمفاهيم وتعريفاتها
و مصطلحاتها.
وفى سياق البحث عن حلول لإلشكاليات املتعلقة باملصطلح العربي مت وضع العديد من املقرتحات بواسطة الباحثني يف هذا
اجملال .فقد اقرتح دحام العاني وآخرون إنشاء موقع على شبكة االنرتنت يهتم بشئون املصطلح ويشتمل على اآلتي:
 طرق إجياد املصطلح املقابل. خمزن للمصطلحات العلمية باللغة اإلجنليزية اليت ترمجت يف خمتلف اجملاالت. رصد وتصنيف اجملاالت الرئيسية والفرعية للعلوم. نشر الكرتوني إلصدارات جمامع اللغة العربية. نشر الكرتوني لقرارات جمامع اللغة العربية. منتديات نقاش حول املصطلحات العلمية املستخدمة واملعربة.ومن ناحية أخرى يرى علي القامسي أن الرتاث العربي كفيل حبل إشكالية املصطلح العربي إذا ما مت استنهاض هذا الرتاث
والرجوع ملصادره من املعاجم الرتاثية يف خمتلف فروع املعرفة باإلضافة إىل استخالص املصطلحات من الرتاث العربي املخطوط.
ويرى حممد الديداوي ضرورة توعية الطالب اجلامعيني باملسائل املصطلحية وتدريسهم اللغات األجنبية وخاصة اللغة اإلجنليزية
على أعلى املستويات مع الرتكيز على النصوص اليت تدخل يف دائرة اختصاصهم وفرز املصطلحات وتدقيق معانيها يف اللغة
األصلية وإجياد مقابالتها العربية وتوحيد القوائم فيما بني املؤسسات العربية املماثلة.

بنوك املصطلحات اآللية :
يعرف ماكنوت بنك املصطلحات بأنه " جمموعة من مفردات لغة خاصة حمفوظة جبهاز حاسب آلي وتشتمل على العبارات
واملصطلحات املقيسة باإلضافة إىل املعلومات الالزمة من أجل التعرف عليها واليت ميكن أن تستخدم كقاموس أحادي اللغة أو
متعدد اللغات بغرض االستشارة املباشرة أو كأساس إلنتاج القواميس وأداة حتكم يف االستقرار يف استخدام املصطلح وإنشاءه وكأداة
مساعدة يف جمالي املعلومات والتوثيق "
ويصنف ماكنوت بنوك املصطلحات كاآلتي:
 .1بنوك مصطلحات خلدمة أغراض الرتمجة باملنظمات الكبرية مثل بنك  TEAMاخلاص بشركة سيمنز بأملانيا.
 .2بنوك مصطلحات قامت خلدمة أهداف لسياسات لغوية حمددة ومثال على ذلك بنك مصطلحات " مكتب اللغة الفرنسية "
بكندا.
 .3بنوك مصطلحات مرتبطة بهيئات التقييس ومثال على ذلك بنك  NORMATERMبفرنسا.
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 .4بنوك مصطلحات وطنية تقوم بتقييس استخدام املصطلحات داخل بلد معني وغالباً ما يكون هذا النوع من البنوك متعدد
اللغات ويستخدم بواسطة فئات خمتلفة من املستفيدين.
 .5بنوك مصطلحات تنشئها وتشرف عليها اجلامعات ومرايف حتقيق لتغطى جماالت موضوعية خمتلفة ،وهذا النوع من البنوك
غالباً ما يكون له صالت وثيقة مع اهليئات املسئولة عن التخطيط اللغوي وهيئات التقييس واجلمعيات املهنية واملؤسسات
األكادميية الوطنية.
ويورد حممود صيين أهداف بنوك املصطلحات اآللية يف حتقيق األغراض اآلتية:
 تزويد املستفيد باملعلومات عن الكلمات والتعبريات (تعريفاتها وأمثلة الستعماالتها وترمجاتها). إنتاج املسارد املرتبطة بنصوص حمددة يراد ترمجتها. إنتاج املعاجم واملسارد احلديثة لالستعمال العام.كما توجد أنظمة تقوم بوظائف إضافية مثل التحرير اآللي للنصوص املرتمجة وختزين النصوص املرتمجة الكاملة اليت حتتاج إىل
حتديث مستمر.
ويذكر حممود صيين امليزات اليت تتوفر يف بنوك املصطلحات اآللية وال تتوافر يف املعاجم التقليدية املطبوعة وهي:
 حداثة املعلومات :حيث ميكن أن يوجد املصطلح بعد حلظات من ختزينه يف البنك ،بينما قد يستغرق وصول املصطلحاتاجلديدة أعواماً أحياناً من تاريخ وضع املصطلح إىل حني ظهوره مطبوعا يف معجم تقليدي.
 سهولة ختزين املصطلحات وجتميعها :وذلك بالتعاون مع بنوك املصطلحات األخرى املماثلة. التعرف على التكرار والتناقض يف املصطلحات :عن طريق االسرتجاع الفوري للمعلومات عن أي مصطلح خمزون يف ذاكرةاحلاسب اآللي ،ويتأتى ذلك أيضاً من إمكانيات الرتتيب والتصنيف والتجميع اآللي السريع وفق مواصفات خمتلفة (مثالً ترتيباً
ألفبائياً وفق املصطلحات يف اللغة ،أو وفقاً للتخصص العام أو الفرعي ،أو املصدر ،أو التشابه الشكلي… اخل.
 توفري الوقت واجلهد واملال :حيث إن الباحث يستطيع بالكتابة على لوحة املفاتيح البحث عن مصطلح ما يف ثوانٍمعدودات ،بدالً من ساعات قد يقضيها يف البحث يف عدد كبري من املعاجم املطبوعة ،كذلك يتم توفري اجلهد واملال باشرتاك عدد
كبري من املستفيدين من البنك الواحد.
 توحيد املصطلحات :فعندما ترتبط عدة هيئات وعدد كبري من األفراد مبصدر واحد للمصطلحات (البنك) فسوف يساهم ذلكيف عدم تكرار العمل ووضع مصطلحات جديدة ملا مت وضعه من جهة أخرى ،كما ينتج عن ذلك توفري اجلهود املهدرة يف قيام
عدة أطراف بنفس العمل.
 التوثيق :توفر بنوك املصطلحات بوصفها قواعد بيانات الكثري من املعلومات اليت ال جندها يف املعاجم التقليدية ،مثلاملعلومات اخلاصة مبصدر املصطلح وتاريخ املصدر مما يساعد املستفيد يف التعرف على درجة املوثوقية للمصطلح وحداثته ،وهو أمر
مهم يف هذا العصر الذي يتميز بإنتاج كم هائل من املعلومات والكثري من االخرتاعات املتالحقة وما يرتكه ذلك من أثر يف
املصطلحات.
ويشري حممود الصيين إىل أن أهم ما ينقص بنوك املصطلحات يف صورتها احلالية هو اقتصارها على تقديم املعلومات الكتابية أو
النصية ،وعدم توفري املعلومات التصويرية من رسوم بيانية وخرائط وصور ورسومات توضيحية وما شابه ذلك ،مما جنده يف
املعاجم التقليدية (املوسوعية منها خاصة) ،وهذه من اجملاالت اليت جيب أن تتوفر يف أي بنك للمصطلحات يسعى إىل التطوير.
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وتوضح نوبنن أن حمتويات بنوك املصطلحات ال تقتصر فقط على املصطلحات وتعريفاتها واملصطلحات املقابلة هلا وإمنا لديها
بنية هيكلية ثابتة لتسجيله كل مصطلح ،وجند أن التسجيلة اخلاصة بكل مصطلح حتتوى على اآلتي:
 بيانات متنوعة عن املصطلح مثل :القواعد اللغوية والنحوية. العبارات األخرى املصاحبة هلذا املصطلح. مرتادفات املصطلح. تعريف املفهوم الذي يدل عليه املصطلح وعالقته باملفاهيم األخرى. الرتمجات املقابلة للمصطلح. بيانات عن أصل ومصدر التسجيلة مثل التاريخ واملؤلف .....اخل.وغالباً ما حتتوى بنوك البيانات على نظم اسرتجاع متقدمة توفر خيارات حبث متعددة ،ومن أهم خصائص بنوك املصطلحات
أنها تكون منظمة بواسطة هيئات أو مؤسسات وتقوم بإنتاج مسارد مطبوعة .كما أنه أصبح من السهل تبادل البيانات بني بنوك
املصطلحات املختلفة بواسطة األشكال القياسية لتبادل البيانات.

علوم املعلومات واملكتبات وتداخله مع العلوم األخرى :
توصلت دراسة ملارينا بلوزينسكايا إىل أن علم املكتبات واملعلومات ميتلك خصائص جاذبة تتمثل يف التغيريات السريعة يف تقنيات
املعلومات واليت أدت إىل جذب انتباه العديد من الباحتني والدارسني من جماالت موضوعية عديدة إىل علم املكتبات واملعلومات.
كذلك توصلت هذه الدراسة إىل أن الباحثني يف جمال علم املكتبات واملعلومات يقومون باستشهادات مرجعية متكررة يف حبوثهم
لنفس التخصصات املوضوعية اليت تقوم باستشهادات مرجعية متكررة يف علوم املكتبات واملعلومات .وهذا يدل على مدى تداخل
هذا اجملال مع اجملاالت املوضوعية األخرى وهى :علوم األحياء وإدارة األعمال واالتصاالت وعلوم احلاسوب واالقتصاد والرتبية
وعلم اللغة والطب والعلوم الصحية وعلم النفس واإلدارة العامة وعلم االجتماع والدراسات احلضرية.
ويشري حممد عبود الزبيدي إىل أن مظاهر تطور علم املعلومات ميكن قياسها اعتماداً على مؤشرات اجيابية توفرت له منذ
الثمانينات من القرن املاضي وأهم هذه املؤشرات تتلخص يف األتي :
 باحثون يف جماالت علم املعلومات. مدرسون يعملون يف حقل املعلومات. برامج دراسية جامعية يف اجملال. مؤسسات حبثية وأكادميية مهتمة بعلم املعلومات. مجعيات مهنية.كما يشري الزبيدي إىل أن علم املعلومات له ارتباطات وتداخالت مع جماالت علمية متعددة ،وأن علم املكتبات األكثر عطاء هلذا
العلم حيث قدم له األدوات واألساليب املهنية األساسية للعمل املعلوماتي .وهلذا كان البد من ارتباط اجملالني مبسمى واحد وهو
علم املعلومات واملكتبات .كذلك يشري الزبيدي إىل استقطاب علم املعلومات لعلماء وباحثني من ختمجموعة العلوموعة وأن هؤالء
قد استندوا يف حبوثهم ودراساتهم يف اجملال إىل الكثري من مفاهيم ومصطلحات ختصصاتهم السابقة ،الشيء الذي أدى إىل إثراء
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جمال املكتبات واملعلومات بالكثري من املفاهيم واملصطلحات من جماالت عديدة وخمتلفة واليت أصبحت جزءاً من مفاهيم
ومصطلحات جمال علم املكتبات واملعلومات.
أما وهيبة سعيدي فتربز الرأي الذي يقول أن علم املعلومات يتكون من جمموعة العلوم اآلتية :علم املكتبات ،علم االتصال ،علم
احلاسب اآللي ،الرتبية ،علم االتصال  ،وعلم النفس .وهذا يدل على مدى اتساع املساحة اليت يغطيها جمال علم املكتبات
واملعلومات وثراؤه بالعديد من املصطلحات اليت وردت إليه من هذه اجملاالت وأصبحت تستخدم كجزء من مصطلحات علوم
املكتبات واملعلومات .كذلك جند أن جمالي علوم االتصال وعلوم احلاسب اآللي هي من أكثر اجملاالت واملعلومات تطوراً مما
يؤدى إىل ظهور العديد من املفاهيم و املصطلحات اجلديدة بصورة دائمة ومتواصلة ،وهذه املفاهيم واملصطلحات الواردة حتتاج إىل
املتابعة من الباحثني واملهتمني مبجال علوم املكتبات واملعلومات من املتحدثني والذين يدرسون باللغة العربية ،لذلك من الضروري
إجياد املصطلحات العربية املناسبة واملقابالت العربية املناسبة املقيسة واملوحدة لكل املصطلحات القدمية والواردة حديثاً يف هذا
اجملال ،والبد من القيام بهذا العمل بصورة منظمة ومؤسسية.

مناذج لتعدد املصطلحات باللغة العربية للمفهوم الواحد يف علوم املكتبات واملعلومات :
هنالك العديد من النماذج واألمثلة اليت تدل على مدى احلاجة إىل وجود آلية لضبط استخدام وتوحيد املصطلحات العربية
املستخدمة يف جمال املكتبات واملعلومات .وفيما يلي ثالثة مناذج على سبيل املثال توضح تعددية املصطلحات العربية املستخدمة
للداللة على مفهوم واحد أو اليت تقابل مصطلح واحد باللغة اإلجنليزية.
املثال األول أورده حممود اجلندي والذي قام حبصر املصطلحات العربية اليت مت استخدامها بواسطة الباحثني للداللة على
مصطلح

 Metadataواليت بلغت ثالثة عشر مصطلحاً هي:

" ما بعد البيانات "  " ،بيانات البيانات " "بيانات الوصف املدجمة يف صفحات اإلنرتنت "  " ،وصائف البيانات " " ،
واصفات البيانات" " ،البيانات الفارقة"  " ،ما فوق البيانات " " ،بيانات البيانات "  " ،البيانات الواصفة "  " ،ما وراء
البيانات " " ،البيانات اخللفية "  " ،بيانات عن بيانات"
كما اكتفى بعض الباحثني بالنقل الصوتي للمصطلح يف لغته األصلية دون حماولة تعريبه ،مع االختالف يف التهجئة ،فالبعض
استخدم "ميتاديتا " بينما استخدم البغض اآلخر " ميتاداتا"
و املثال الثاني جنده يف حماولة تعريب مصطلح"  "Cybrarianواليت أوردها حممود عبد الستار حيث مت استخدام ثالثة
مصطلحات عربية مقابلة وهى " أمني املعلومات" و "أخصائي املعلومات" و "املعلوماتي".
أما املثال الثالث فقد أشار إليه حشمت قاسم يف تعدد املقابالت العربية ملصطلح"  ، "Informatizationفقد أشار حشمت
قاسم إىل عدم وجود مصطلح واحد مقابل يف اللغة العربية وإمنا هنالك عدد من املصطلحات منها " :إضفاء الطابع املعلوماتي" ،
"إسباغ الطابع املعلوماتي" " ،النسق املعلوماتي "" ،النهج املعلوماتي" ،و"التهيئة املعلوماتية".
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مصادر مصطلحات علوم املعلومات واملكتبات على شبكة االنرتنت :
يوجد عدد من مصادر مصطلحات علوم املعلومات واملكتبات على شبكة االنرتنت باللغة اإلجنليزية مع وجود عدد حمدود باللغة
العربية .ومعظم هذه املصادر عبارة عن معاجم أو مسارد أحادية اللغة بالنسبة للمصادر باللغة اإلجنليزية أو ثنائية اللغة بالنسبة
للمصادر باللغة العربية .وفيما يلي عرض لبعض هذه املصادر:
أ -منوذج ملصدر مصطلحات باللغة اإلجنليزية
يعترب املعجم املباشر لعلم املكتبات واملعلومات Online Dictionary of Library and Information
) Science (ODLISمن أهم واكرب مصادر مصطلحات علوم املعلومات واملكتبات على شبكة االنرتنت باللغة اإلجنليزية
وقد مت إنشاء هذا املعجم يف العام  1004بواسطة جوان ريتز من جامعة ويسرتن كونيكتكت بالواليات املتحدة األمريكية وتطور
املعجم مبرور السنوات ليشتمل على  4299مصطلح مع اإلحاالت ،كذلك أصبح يعتمد على اقرتاحات املهنيني والباحثني يف
جمال املكتبات واملعلومات يف إضافة املصطلحات اجلديدة .وباإلضافة إىل مصطلحات املكتبات واملعلومات فان هذا املعجم يشتمل
على مصطلحات أخرى ذات صلة باجملال من جماالت أخرى مثل النشر والطباعة والتجليد ،جتارة الكتاب ،فنون اجلرافكس،
تاريخ الكتاب ،األدب ،الببليوجرافيا ،االتصاالت ،وعلوم احلاسب اآللي.وتوجد نسخة ورقية من  ODLISبعنوان:
. Dictionary of Library and Information Science
حمدودية هذا املعجم تتمثل يف أنه غري قابل للبحث كقاعدة بيانات وإمنا ميكن تصفحه كنص فائق  hypertextمرتب
ترتيب ألفبائي.
ب -منوذج ملصدر باللغة العربية
هنالك عدد حمدود جدا من مصادر مصطلحات املعلومات واملكتبات باللغة العربية على شبكة االنرتنت ومعظمها عبارة عن نسخ
الكرتونية من معاجم ورقية ثنائية اللغة (اجنليزي/عربي) ال ميكن البحث فيها وال ميكن تصفحها كنص فائق .ولكن هنالك
منوذج جيد وهو قاموس مصطلحات املكتبات واملعلومات واألرشيف ويقول عنه مؤلفه أمحد الشامي " هذا املوقع يهدف إىل
تغطية مصطلحات املكتبات واملعلومات واألرشيف واملوضوعات املتصلة بها باللغتني اإلنكليزية والعربية ،خلدمة الدارسني
والعاملني بهذا اجملال ،وهو مبين على عملني سابقني ،بعد حتديث املصطلحات اليت وردت بهما:
 املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات ألمحد حممد الشامي والدكتور سيد حسب اهلل (الرياض :دار املريخ،1491ﻫ 1011 -م).
 املوسوعة العربية ملصطلحات علوم املكتبات واملعلومات واحلاسبات ألمحد حممد الشامي والدكتور سيد حسب اهلل (القاهرة:املكتبة األكادميية1422 ،ﻫ 2991 -م).
ويشتمل هذا العمل على الكثري من املصطلحات املستخدمة يف املوضوعات التالية :الوثائق واألرشيف والتصنيف والفهرسة
والدراسات الببليومرتية والتجليد".
وحيتوى هذا القاموس حالياً على عدد  4444من املصطلحات اإلجنليزية و  5770من املصطلحات العربية باإلضافة إىل
 34320من الروابط الداخلية و  1914من الروابط اخلارجية.
باإلضافة إىل هذا القاموس جند نسخة الكرتونية على شكل  PDFمن" معجم مصطلحات املكتبات واملعلومات" ملؤلفه عبد
الغفور عبد الفتاح قاري وهو أصال معجم ورقى صادر عن مكتبة امللك فهد الوطنية يف العام .2999
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كذلك جند عدداً من مصطلحات املكتبات واملعلومات متداولة على الشبكات االجتماعية على االنرتنت مثل املنتديات وكذلك
على موقع الفيس بوك .ومعظم هذه املصطلحات منقولة من مصادر أخرى ومتداولة بصفة خاصة بني طالب علوم املكتبات
واملعلومات باجلامعات العربية مما يشري إىل مدى حاجة الدارسني للمصطلح العربي يف هذا اجملال.

احلاجة إىل بنك مصطلحات عربي متخصص يف علوم املكتبات واملعلومات:
يتطلب الوضع احلالي للمصطلح العربي يف جمال علوم املكتبات واملعلومات كما وضح يف سياق هذه الدراسة ،وجود آلية لضبط
استخدام املصطلح وتوحيده ثم نشره ،والعمل على متابعة ما استجد من املفاهيم يف هذا اجملال وإجياد املصطلح الذي يعرب عنها
باللغة العربية وكذلك إجياد املصطلح املقابل باللغة العربية للمصطلحات الواردة باللغات األخرى وخاصة اللغة اإلجنليزية،
وتوحيد هذه املقابالت ونشرها بني الدارسني والباحثني والعاملني يف جمال علوم املكتبات واملعلومات .ونري أن اآللية املناسبة
لتحقيق هذه األهداف هي إنشاء بنك مصطلحات عربي متخصص يف علوم املكتبات واملعلومات وذلك لعدم مقدرة املصادر العربية
املوجودة حاليا سواء كانت مصادر الكرتونية على شبكة النرتنت أو مصادر ورقية على تلبية احلاجة املتزايدة للمصطلح العربي
من قبل الباحثني والدارسني لعلم املكتبات واملعلومات باللغة العربية.
ولضمان حتقيق البنك املقرتح هلذه األهداف نرى ضرورة أن يقوم على األسس اآلتية:
 أن تكون هناك هيئة مسئولة عن إنشاء البنك ومتابعة اجلوانب اللغوية والفنية و املالية ونقرتح أن تكون هذه اهليئة مكونة منجتمع أو احتاد من أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات العربية وذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات الصلة مثل جممعات اللغة
العربية واالحتاد العربي للمعلومات واملكتبات و مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم والذي
لديه الكثري من األنشطة يف جمال املصطلح العربي.
 خامتة :بنك املصطلحات ثنائي اللغة (عربي واجنليزي) يقوم بتعريف وشرح املفاهيم باللغة العربية وحتديد املصطلحاملستخدم وتقييسه .كما يقوم بتحديد املصطلحات العربية املقابلة للمصطلحات الواردة باللغة اإلجنليزية.
 أن يكون بنك املصطلحات متاحاً على شبكة االنرتنت بدون أي قيود للدخول واالستخدام بغرض البحث عن املصطلحات. -أن يقوم البنك بطباعة ونشر اإلضافات اجلديدة للمصطلحات بصورة سنوية.

خامتة :
تناولت هذه الورقة بعض جوانب إشكالية املصطلح العلمي العربي بصورة عامة وفى جمال علم املكتبات واملعلومات بصفة خاصة
مع عرض طرق مواجهة هذه اإلشكالية وإجياد احللول املناسبة .وقد مت الرتكيز على بنوك املصطلحات وإبراز دورها يف إدارة
املصطلح ومميزاتها عن املصادر األخرى من مصادر املصطلحات .وقد ازدادت أهمية املصطلحات يف العصر الرقمي الذي نعيشه
اآلن ملا يتميز به من كثافة اإلنتاج والبحث العلمي وضرورة مواكبة الباحثني والدارسني باللغة العربية لكل ما يستجد يف جماالت
ختصصاتهم املختلفة .املراجع :أن جمال علم املكتبات واملعلومات يف حاجة إىل بنك مصطلحات باللغة العربية يعمل كمصدر
للمصطلحات يف اجملال وكذلك يعمل كآلية إلدارة املصطلح العربي يف جوانب ضبط وتقييس وتوحيد ونشر املصطلح العربي يف
جمال علم املكتبات واملعلومات .
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 .1حشمت قاسم .إضفاء الطابع املعلوماتي .دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات .مج ،13ع( 2مايو  .)2991متاحة
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