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  ��ط��

�� و�	���  

والمعني بالمبادئ التوجيهية،  ،التكشيف التابع لقسم اإلفال للتصنيف و ،يشكر فريق العمل

 :المستخدمة كأمثلة في هذه اإلرشادات وهم  ،ناشري المفردات والبرمجيات ،إلنشاء مكانز متعددة اللغات

المنظمة  ،Canadian Literacy Thesaurus Coalitionتحالف القاموس الكندي لمحو األمية 

 U. S. National Information Standards Organizationالوطنية األميركية لمعايير المعلومات 

(NISO) مكتب منشورات اإلتحاد األوروبي ،The Publications Office of European Union  ،

K. G. Saur ،Informationszentrum Sozialwissen-schaften.  كما يود فريق العمل أن

 .الذين أرسلوا تعليقاتهم من جميع أنحاء العالم ،يشكر الخبراء

على أساليب توّفر إمكانية الوصول بالموضوع في  ،التكشيف ز قسم اإلفال للتصنيف ويرك

القسم هو بمثابة . بما في ذلك الوثائق اإللكترونية ،الفهارس، المراجع والكشافات لجميع أنواع الوثائق

ويعمل هذا القسم على تسهيل .التكشيف الموضوعية ومستخدميها منتدى لمنتجي أدوات التصنيف و

كما يشجع على تنميط . حول أساليب توّفر إمكانية الوصول بالموضوع ،التبادل الدولي للمعلومات

لدى المؤسسات التي تعنى بإنتاج  ،التكشيف الموضوعي وتوحيد تطبيق أدوات التصنيف و ،المعايير

القسم المبادئ قبل وضع معايير إلنشاء مكانز متعددة اللغات، وضع . السجالت البيبليوغرافية واستخدامها

 1999وَنَشر وثيقة عام ،للغات رؤوس الموضوعات األساسية برؤوس موضوعات برؤوس موضوعات

 . Principles Underlying Subject Heading Languages (SHLs)  بعنوان
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 ��ل ا����دئ ا��������

والمعني بالمبادئ التوجيهية إلنشاء مكانز  ،تأسس فريق العمل التابع لقسم اإلفال للتصنيف

خالل المؤتمر الخامس والستين لإلفال المنعقد في بانكوك، تايالند، في  ،التكشيف متعددة اللغات و

  .1999أغسطس 

تحل محل  ،إلنشاء مكانز متعددة اللغات ،بدأ فريق العمل مشروعًا لصياغة معايير جديدة

 Guidelines for the Establishment and Development of Multilingual(معايير اليونسكو 

Thesauri ( سنة 20أي منذ أكثر من  1976المنشورة عام .  

،و باتريس )جامعة أمستردام، هولندا(رايزتويس . أ. تشكل فريق العمل برئاسة غيرهارد ج 

  :فهم األعضاء أما ).الوطنية سويسرا مكتبة(الندري 

، )الواليات المتحدة األميركية(، جوناثان فورنر )لمتحدة األميركيةالواليات ا(لويس ماي تشان 

، إييا ماكلوين )الواليات المتحدة األميركية(، دوروثي ماكغري )السويد(، بيا ليث )ألمانيا(مارتن كونز 

 المسودة األولى). الواليات المتحدة األميركية(، مارسيا لي تسنغ )فرنسا(،ماكس نودي )المملكة المتحدة(

من جميع أنحاء  ،للمراجعة والتنقيح 2005وقّد تّم طرح نسخة عام  ،2002عام  إنتاجهالهذه المعايير تّم 

تتألف . وتعديل المعايير ،بعد استعراض جميع المراجعات، تّم تشكيل لجنة لوضع الصيغة النهائية. العالم

الفريق  ويشكر. سيا لي تسنغومار  ،هذه اللجنة من لويس ماي تشان، باتريس الندري، دوروثي ماكغري

  .للتدقيق في نص النسخة النهائية من المعايير ،العامل السيدة  جوناثان فورنر

والمتجسدة في  ،الموجودة ،معايير المكانز متعددة اللغات إلىالهدف من هذه الوثيقة هو اإلضافة 

  :لغات  وتنميتها توجيهات المنظمة الدولية للمعايير، حول إنشاء معايير المكانز متعددة ال

ISO-standard Guidelines for the Establishment and Development of Multilingual 
Thesauri (ISO 5964-1985) 
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  :وفي كتيبات حول بناء المكانز مثل  

Thesaurus Construction and use: a practical manual by Aitchison et al. (2000). 
المبادئ التوجيهية . ، المبادئ العامة لبناء المكانز أحادية اللغةاالعتباركما ُأخذت أيًضا في  

  :الحالية تكمل معايير أخرى للمفردات المقيدة مثل 

IFLA's Principles Underlying Subject Heading Languages (SHLs) 
American standard ANSI/NISO Z39.19-2005 Guidelines for the Construction, Format, 

and 
Management of Monolingual Controlled Vocabularies. 

 �ـــــــــ�	�� .1

قوائم رؤوس : مفردات التكشيف متعددة اللغات موجودة بأشكال مختلفة، على سبيل المثال 

 .  الموضوعات، المكانز، التصنيفات الحاصرة، التصنيفات التحليلية التركيبية

في . اللغات، كل العبارات والصالت ممثلة في أكثر من لغة واحدةفي مفردات التكشيف متعددة 

  .يتم التركيز على المكانز متعددة اللغات ،هذه الوثيقة

ينبغي  ،1970إلنشاء المكانز متعددة اللغات وتطويرها عام  ،منذ وضع المبادئ التوجيهية

بناء مكانز : علومات بلغات متعددة في التفكير للوصول إلى الم ،لعبا أدوارَا مهمة ،تطورين إلى اإلشارة

 .وربط اثنين أو أكثر من المكانز أو المفردات المقيدة ،غير متماثلة

 :وهناك ثالثة مناهج في تطوير المكانز متعددة اللغات

 : بناء مكنز جديد من أسفل إلى أعلى. ١

 .أو عدة لغات أخرى،وٕاضافة لغة  واحدة،من لغة  االنطالق.   أ

 .من أكثر من لغة واحدة في آٍن واحد االنطالق. ب

 :جمع مكانز موجودة. ٢
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في التكشيف  الستخدامه )بعدة لغات(دمج اثنين أو أكثر من المكانز الموجودة في مكنز واحد جديد .   أ

  .واالسترجاع

أو  قوائم / مكانز و  استخدامربط مكانز وقوائم رؤوس الموضوعات الموجودة بعضها ببعض؛ . ب

 .وعات في التكشيف واالسترجاعرؤوس الموض

  .ترجمة مكنز للغة أخرى أو أكثر.  ج

لغة المكنز الموجود تصبح اللغة . ال تعامل اللغات المعنية بشكل متساوٍ  ،في الحالة األخيرة

  .هذا النهج لم تتناوله هذه الوثيقة. 1المهيمنة

تستخدم مفردات التكشيف الخاصة  ،الربط ُيستعمل عادة في حاالت يكون فيها عدة وكاالت

 باستخدامالربط يسمح للمستخدم البحث في جميع مفردات التكشيف  . ألنظمة المعلومات التابعة لها ،بها

مثال لمشروع ربط متعدد اللغات هو مشروع . أي من المكانز وقوائم رؤوس الموضوعات المربوطة

MACS (Multilingual Access to subjects)) انظرhttp://macs.cenl.org.( 

في الحاالت التي يعتزم فيها إنشاء مكنز  يعتبر قابل للتطبيق ،بناء مكنز من أسفل إلى أعلى

  . هي أن اللغات تعالج بشكل متساوٍ  ،الميزة الرئيسية .قائمة رؤوس موضوعات جديدة أو جديد، 

  :  المشاكل ه الوثيقة تظهر مجموعتان منفي هذالمتناولين  كال النهجين في

 Equivalence problemsمشاكل التعادل   ) أ

تتعلق بالعالقات التعادلية بين الواصفات  )Semantic problems(وهي مشاكل داللية 

)Preferred Terms(   والالواصفات)Non-Preferred Terms(،   في المكنز أو قائمة رؤوس

 Intra-language(  كل لغة معنية ليس فقط بداخل موجودةالعالقات التعادلية . الموضوعات

                                                 
  ��ل ����� ا����Nase & Mdivani (1996)  )8: أ�ظر   1
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equivalence( للغاتا أيضا بين، ولكن )Inter-language equivalence  .( ويعتبر الجناس كما

 إضافية تتعلق مشاكل. ةاللغات من القضايا الداللي اللغة الواحدة أو بين داخل Homonymyالتام 

  . المكنزاختيار مصطلحات و  ،تتضمن نطاق، شكل ،دالالتبال

 Structural problems  مشاكل هيكلية  ) ب

في هذا الصدد، يطرح  .المصطلحات بينالترابطية و  الهرمية العالقات تشمل المشاكل الهيكلية

إن لم يكن  حاالت الربط، معظمفي . لكل لغة أو مختلفاً  ،نفسه ينبغي أن يكون الهيكل ما إذا كان

، من المذكورة المناهج األخرى فيأما .مفردات التكشيف في جميع هي نفسها الهيكليةتكون لن  جميعها،

 انظر(. الحقاً  هذه المسألة سوف تناقش .اللغات لجميع هيكل نفسهال من حيث المبدأ، تطبيقالممكن، 

3.2( 

  .هذه الوثيقة في آخر راجع مسرد المصطلحات

 )ا�&%#�ت �$�ات( #�"�� ا! ���رات  .2

  .المصطلحات بين الداللية العالقة لتحديد المكانز المستخدمة في من المؤشرات قائمة فيما يلي

  ا����,   4ا�+ر����  3ا*������  ا*����ز��   2ا�$و��د��
USE USE BS EM -دم	ا� 
UF UF BF EP دم ل-	�	 
BT BT OB TG ط�. أ#�ل�� 
NT NT UB TS ط�. أ�0ق�� 
RT RT VB TA ط
 ��ط�. �	را
SN SN D NE  رة�
)��2ظ�(	  

  

                                                 
  ا�����ز�� ا�-	��رات �	م ا�	-دام��3� ا�$و��د��   2
3 ,� :BS: Benutze; BF: Benutzt für; OB: Oberbegriff; UB Unterbegriff; VB: ا���4���  ا�-	��رات ��

Verwandter Begriff; D: Definition   
4 ,� EM: Employer; EP: Employé pour; TG: Terme générique; TS: Terme: ا�+ر����  ا�-	��رات ��

spécifique; TA: Terme associé; NE: Note explicative. Instead of EM also Voir is used, instead of NE 
one finds also NA: Note d’application..  
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 كما يظهر هنا متعدد اللغات،في المكنز ال لكافة اللغات اإلنجليزية االختصارات استخدام يمكن

  .لهولنديةافي اللغة 

 �13ء ��01 ���� �/ أ.-, إ�' أ()' .3

1.3  ���	�  

في  مطوالً  قد نوقشت الالواصفات، و ،والواصفات ،الهجاء، على سبيل المثال الصرفّية الجوانب

 6Principles Underlying Subject Heading ،5المبادئ التوجيهية للمكانز األحادية اللغات: 

Languages (SHLs)،  وفي سياق مشروعMACS7 .بعض المالحظات سوىال تتضمن  هذه الوثيقة 

 التعادلية العالقات مع التركيز على ،التعادلية عالقاتإيالء اهتمام أكبر لل سيتم. الصرفّية مشاكلال حول

  ).Inter-language equivalence(للغات ا بين

  .الوثيقة هذه التي تمت مناقشتها في الرئيسية مجموعة من المشاكل تشكل المشاكل الهيكلية

  ا����)��  2.3

 هي ،األكثر تداوالً  النظروجهة . للمكانز متعددة اللغات الداللية في الهيكلية تمييز نهجين يمكن

 يجب على كل. متماثلةمتطابقة و  ،متعدد اللغاتال لغة المكنزل المختلفةاإلصدارات  أن تكون جميع

 لغة المعينةال أخرى في بمصطلحات ،بالطريقة نفسها يكون موصوالً  ،أن يعادله مصطلح وحيد ،مصطلح

 انظر( غير كامل أو ،هنا تعادل كامل يكون يمكن أن). Symmetrical Thesaurusالمكنز المتماثل (

  . يكون مختلفاً أن  الالواصفات يمكن لعددكما )  4.2.2

                                                 
  ).Milstead )2001 ا�ظر ھذه ا��
�دئ ا�	و��$�� �ن ����� ���� 5
6  Principles (1999)  
7  Landry (2004)  
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كل  عدد الواصفات في إذ ليس ضروريًا أن يكون، متماثلة وغير متطابقة غير هو بنية ،البديل

المكنز غير المتماثل ( الربط بين الواصفات أن تختلف بحسب اللغات لطريقة ويمكن ،هو نفسه لغة

Non-Symmetrical Thesaurus .(  

، بمعنى آخر. هو التطابق الكامل بين الواصفات والعالقات ،هدف من بناء المكنز المتماثلال

العالقات كما أن  ،األخرى اللغات في جميع مصطلح مرادف لديه ،لغاتال في أي لغة من مصطلح  كل

 و  B مصطلحينال قائمة بين عالقة X اللغة إذا كان في. اتجميع اللغ هي نفسها في ،بين الواصفات

A، المعادل بين عالقة بالتالي هناك  B’و  A’اللغةموجودين أيضا في ال Y.  ونتيجة لذلك، وفي أغلب

  . بحيث تحدث صلة هيكلية مشكوك بها ،يمكن للمعادالت عبر اللغات أن تُفرض األحيان،

Hudon )2001 ( العالقات شبكةيعطي مثًال على تعقيد :  

English  (source) French  (target) 
Education Éducation 

 Enseignement 
 Formation 
Teaching Enseignement 
Instruction Enseignement 

 Instruction 
  

 "المصطلح الفرنسي  أو يختلف بأسلوب التعبير عن ،أشمل" Education"معنى المصطلح اإلنجليزي 

Éducation"،“Education”  و “Teaching” في اللغة اإلنجليزية من  اختالفاأقل" Éducation  " و

"Enseignement "هذه الحقيقة لها تأثير على العالقات األساسية بين هذه المصطلحات. في الفرنسية، 

  ).الملحق انظر(صطلح أضيق ضمن كل م ،وهيكلية المصطلحات
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يتبدل معنى المصطلحات في المكنز المتماثل المتعدد اللغات،  إلى  في كثير من األحيان،

خلق مصطلحات "تجنب  ال يمكن رغم ذلك،، ولكن بتلك اللغة في استخدام الطبيعي أضيق من أو أوسع

  ".مصطنعة"أو استخدام مصطلحات "  جديدة

  ()6 ا���ف وا��!!ت ا�)-��4   3.3

  :�9ق ا��ا7-�ت  1.3.3

 ويمكن أن يكون. 8مفهومًا واحداً  أن يمثل ،المكنز المدرج في المصطلح المستخدم ينبغي على

 تكون يجب أن من حيث المبدأ، .كلماتمن عدة  مركباً مصطلحًا أو  ،مصطلحًا من كلمة واحدة

مفصلة  طة األخيرةهذه النق. مصطنعة، وأال يشمل المكنز مصطلحات اللغة الطبيعية من الواصفات

 .أدناه

على أساس ، وجهاأل تعرف باسم خاصة ضمن فئات ،يمكن جمع المفاهيم الممثلة بالواصفات

 ،الجغرافية، األماكن وكالء، الصفات، الالعمليات الكيانات، غالبا ما تستخدم. مشتركة خصائص

  .كأوجه والتسلسل الزمني

ما تكون  غالباً . أسماء علمكأنها  "الفئة الواحدة" أو مفاهيم ،الفريدة الكيانات يتم التعبير عن

  :  بين االختيارفي هذه الحالة، ال بد من   .لغات مختلفة موجودة في الرسمية أو غير الرسميةالنسخة 

 لغات،ال في لغة واحدة واعتماده في جميع إسم العلم اختيار •

للغات  اللغة األصلية في العلمإسم  واستخدام، إذا كان موجوداً  في كل لغة اسم العلم استخدام •

 أو، تفتقر إليه التي

 .ممكنوال معقولال في إطار المعقول الترجمات استخدام •

                                                 
  Dahlberg (1989)أ�ظر " �+$وم" ��, ��	و�0.  8
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 استخدام قائمة ،إنه من المستحسن .المناسبة إضافة الالواصفاتيجب  في جميع الحاالت

  .لكل لغة المناسبة المسموحة األسماءب

  ا�$و��د��  ا�+ر����  ا*����ز��
International Committee of 
the Blue Shield(ICBS) 

Comité international du 
Bouclier bleu (CIBB) 

Internationaal Comitee 
van het Blauwe Schild 

 

  UF International 
Committee of the Blue 
Shield (ICBS) 

 
  UF Comité international 

du Bouclier bleu (CIBB) 

أما في ". الفئة الواحدة"الواصفات في اللغتين االنجليزية والفرنسية بشكلها الرسمي من  تعتبر 

مع إضافة المصطلحين باللغتين  ،لإلسم األصلي هو ترجمة المصطلح المستخدمفإن   الهولندية،اللغة 

  . 9والفرنسية كأسماء غير مستخدمة االنجليزية

  ���Aا��@� ا���9)?�ت ا����سإزا�� ��>�; و 2.3.3

ليس بالضرورة أن يكون هذا  و.في المكنز معنى واحدعلى  مصطلح مستخدمكل  نطاق يقتصر

 التي من خالل السياق أي عبر الهيكلية لمعنىا يمكن توضيح. اللغة الطبيعية في األكثر شيوعاً  المعنى

  . يتم وضع المصطلح فيها

في أي  المقصود نطاقال يوصل أن المصطلح المستخدم بطريقة تضمن أن يصاغ، ينبغي كذلك

في كثير من األحيان، . بقدر اإلمكان الغموض كما ويجب أن يجنب. باللغة على دراية وألي مستخدم لغة

  .التباسزالة  أي إل)  3.3.3 § انظر( يكفي المحدد

  Homographs and qualifiersا�D-�ظ ا���B:@� وا��?�دات   .3.1.3

هذه األلفاظ . بين اللغات، وٕانما أيضا واحدةلغة  تظهر فقط داخلاأللفاظ المتجانسة ال 

يجب إضافة التبصرات أو . إذا كان متوفراً  شيوعا، استبدالها بالمرادف األكثر يفضل،المتجانسة
                                                 

  http://www.ifla.org/blueshield.htmأ�ظر   9
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 ،معنى كل منهاتوضيح  ينبغي ،ألفاظ متجانسة في المكنزعندما يتم استخدام . المالحظات عند الحاجة

 Cranes (lifting“ و ”Cranes (birds)“: هو  لة األولىالحا مثال على. بين قوسين بإضافة محدد

equipment)”  

ال ولكن   في اللغة اإلنجليزية، فاظ المتجانسةهي من األل" Cranes" في الواقع، إذا كانت

الهولندية،  في اللغة. فاظ المجانسةمن األل هو أيضا ،األخرى اللغات ما يعادلها في بالضرورة أن يعني

"KRANEN "المعاني  ولكن تحمل، أيضا فظة مجانسةهي ل  

“Cranes (lifting equipment)” و “Taps”.  

ا������ (ا*����زة 
 )ا��	�دة

ا�و���ت (ا*����ز�� 
 ا�+ر���� ا�$و��د�� )ا��	�دة

Cranes (birds) Cranes (birds) Kraanvogels Grue (oiseau) 
Cranes (lifting Cranes (lifting Hijskranen Grue (appareil de 

equipment) equipment) SN voor andere levage) 
  typen kranen,  
  zie aldaar  
Water taps Water faucets Waterkranen Robinet à eau 
Gas taps Gas faucets Gaskranen Robinet à gaz 
Taps Faucets Kranen Robinet 

  SN voor kranen NT Robinet à eau 
  als hijswerktuig NT Robinet à gaz 
  gebruik  
NT Water taps NT Water faucets hijskranen  
NT Gas taps NT Gas faucets NT  Waterkranen  

  NT Gaskranen  

  

هناك  ، ولكن المكنز المتعدد اللغات في إلى االرتباك ال تؤدي عادة اللغاتاأللفاظ المجانسة بين 

في مثل  ضرورةً  أن يكون استعمال التبصرات أو المالحظات يمكن .التالي كما في المثال استثناءات،

  .هذه الحالة
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 ا�+ر���� ا���4��� ا*����ز�� ا�$و��د��
Geschenken  Gifts  Geschenke  Cadeau  
UF Giften  UF Presents  NT Gaben  UF Donation  
UF Cadeaus   NT Spenden   
UF Kado’s     
Vergiften  Poisons  Gifte  Poison  

 

ال . موّحد ترتيب أبجدي في لغة أكثر من المصطلحات فيفيها  ترد الحاالت التي تستثنى

ولكن إذا تم اعتمادها، فمن . اللغة منفصلة لكلال القائمة إتباعبل يفضل  ،هذه الطريقة باستعمال ينصح

  .قوسينبين  اللغة اختصار إضافة المستحسن

 ):الفرنسية( RAMEAU، و)اللغة اإلنجليزية( LCSHقائمة رؤوس موضوعات  مثال من

Chance (eng) = Hasard (fre) 

Fortune (eng) = Chance (fre) 

 :نحصل على الفهرس األبجدي في

… 

Chance (eng) 

Chance (fre) 

Fortune (eng) 

Hasard (fre)  
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  أ��ل ا���9)?�ت  4.3.3

وينبغي أن يكون . وينبغي أن تستند أشكال المصطلحات في كل لغة على قواعد اللغات المعنية

يمكن أيضًا . ? Verbal nounsالمصطلح المستخدم اسمًا أو جملة أسمية كما يمكن أن يكون مصدرًا 

فعل في مثل اسم الفعل في بعض اللغات كاالنجليزية، ومصدر ال ،استخدام الشكل العرفي للغات المعنية

  .أو األسماء المستمدة من األفعال كما في الرومانية ،بعض اللغات األخرى مثل الهولندية

  :مثال 

 ا�رو����� ا�$و��د�� ا�����ز��
Swimming Zwemmen Înot


� ھ� ا�����ا���ل ����ن	ظ$ر و، �ر# ��:  

  الجملة الوصفية   ) أ

 ا*�ط���� ا�$و��د�� ا�����ز��
Concrete bridges Betonnen bruggen Ponti in cemento 
Library catalogues Bibliotheekcatalogi Cataloghi di biblioteca 

  

في  تصبح كلمة واحدةمركبة في اإلنجليزية،  عبارةوهي " Library catalogues " نالحظ أن

) 3.3.5 انظر(   focus and modifierالمعدل في اإليطالية فموقع نقطة التركيز وأما  .الهولندية

  .والهولندية اإلنجليزية يختلف عن

 ? prepositional phrases  شبه الجملة  ) ب

 ا�$و��د�� ا�����ز��
Accessories after the fact Medeplichtigen 

Hospitals for children10 Kinderziekenhuizen 
Prisoners of war Krijgsgevangenen 

Very large scale integration Integratie op zeer grote schaal 

  

                                                 
10 This phrase is used here for the sake of the example “Children’s hospitals” is more common. 
Also the Dutch language has “Ziekenhuizen voor kinderen” as a less used equivalent. 
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  .  تعادلها كلمات مركبة في الهولندية االنجليزية العبارات نشير هنا أيضا أن بعض

 Accessoriesيعني في اإلنجليزية " Medeplichtigen" المصطلح الهولندي

(accomplices) ل ال يوجد مصطلح يعاد.بشكل عام“Accessories after the fact”.  

  :هو الحل في المكنز المتماثل

 ا�$و��د�� ا�����ز��
Accessories 

UF Accessories after the fact 
Medeplichtigen 

  

  :في المكنز غير المتماثل الحل هو 

 ا�$و��د�� ا�����ز��
Accessories Medeplichtigen 

NT Accessories after the fact  
 

إذا  بالتالي من األفضل تجنبهاف. تطيل الجملة بشكل غير إلزامي يمكن لحروف الجر، أن

 Metabolism of“بدل  ”Carbohydrate metabolism“، استخدم على سبيل المثال. أمكن

carbohydrates”. 

 في خاصةً ( لغة على حدى قواعدكل ، اتبع صيغة المفرد أوالجمع لألسماء فيما يتعلق باستخدام

 تجنب استخدام. لكل اللغات اختر استخدام القواعد نفسها أو) معايير وطنية فيهاالحاالت التي يكون 

استخدم .لغةلكل  المناسبة القواعد لزم األمر، اتبع إذا. أدوات التعريفو  ،األفعال ،)اسمبدون ( الصفات

 ،capitalisationالكتابة باألحرف الكبيرة  استخدام. الكلمات بحسب نظام الكتابة الخاص بكل لغة

  . لكل لغة والرموز الخاصةوعالمات الترقيم، 

For alphabetisation of terms the rules of the individual language should 

be used. ??? 
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  .مقدمة المكنز بشكل واضح في المستخدمة مشروحةتكون القواعد المتبعة   وينبغي أن

5.3.3  ��E9)?�ت ا����ا��Compound terms 

أو من ) phrase termمصطلح جملة ( كلمة واحدة أكثر من يتألف من مركبال المصطلح

، )في كثير من األحيانأسماء ( كلمة واحدة أكثر من تتكون من هي كلمات كلمات مركبةال .كلمة مركبة

 ”S“، على سبيل المثال حرف الكلمة المركبةمنها  تؤلف الكلمات التي تربط بين أحرفمع أو بدون 

تعني و "  Angst "و " Zukunft" التي تتكون من" Zukunftsangst" نية المركبةالكلمة األلما يجمع

  .11"المستقبلالخوف من "

 .واحد مركب مفهوم في مفاهيم بسيطة اثنين أو أكثر من يجمع بين مركبال مصطلح، العادة

 التحديد. من الدقة مستوى زيدأو قائمة رؤوس الموضوعات ي المكنز في استعمال المصطلحات المركبة

الوثائق غير المرغوب  السهولة إلاستبعاد بالتالييزيد الدقة بحيث يتمثل مفهوم بشكل أصح و  يزيد من

من  يجعل )precoordination(والكثير من التنسيق المسبق  ،المركبة ولكن استعمال المصطلحات. فيها

ان يتمثل  غة أخرىيمكن لما يعادله بل لغة واحدة المركب فيمصطلح ال. التعادل الصعب بناء

  .بمصطلحات منفصلة

  :على النحو التالي المركبة المصطلحات 12معظم أجزاء يمكن تمييز

يشير عليها  التي الفئة األساسية من المفاهيم إسم الذي يحدد العنصر أي:  Focusنقطة التركيز . ١

  .المصطلح بشكل عام

 : أمثلة 

 "Printed indexes"في المصطلح الجملة " Indexes"العنصر   . أ

                                                 
11  ��  �
�
��وا���  �ر	
ط�و����ت  ،����ت ��+��� :ا*����ز�� �و�د أ#��ل أ-رى �ن ا�����ت ا��ر)hyphen (أو �
  �ر�ب ���ط�. ا�����ت ا���	و

� � 	�دد ��$� ا�����  ھ��ك  12�  ".زھور ا�ط�����"���ل ذ�ك  ��,. �&� �ر���  ��modifierط���ت �ر
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 "Hospitals for children"في جملة الجر " Hospitals"العنصر   . ب

 "Broadband"في الكلمة المركبة " Band"القسم   . ت

تضييق  التي تعمل على أكثر من المكونات في المصطلح المركب واحد أوهو :  Modifierالمعدل . ٢

  .له الفئات الفرعية وتحديده ضمن واحدة من ،التركيز مدى

 : أمثلة 

 "Printed indexes"في المصطلح المركب " Printed"الصفة   . أ

 "Hospitals for children"في جملة الجر " for children"أدات الربط واإلسم   . ب

 "Broadband"في الكلمة المركبة " Broad"القسم   . ت

مبادئ التوجيهية ال بالتفصيل فيمسألة إعتماد المصطلحات المركبة في المكانز معالجة 

  .للمكانز األحادية اللغة

 ينبغي لغة واحدة، مصطلحين أو أكثر في المصطلح المركب إلى تقسيم، إذا تم بشكل عام

وبخاصة الكلمات المركبة  –إذا انقسمت المصطلحات المركبة . أكثر ينقسملمعادله في اللغة األخرى أن 

  علىمصطلح غير المستخدم الى ال شارة، ينبغي اإلاللغات واحد أو أكثر وكانت مشتركة بين  - 

  :الهولندية في اللغة سبيل المثال

AutomotorsUSE Autos + Motors 

في  المصطلح سبيل المثال،على . للغات المختلفةا ليس نفسه في مركبال مصطلحال شكل

 ،"Veiligheid bij spoorwegen"المصطلح المركب  باللغة الهولنديةهو " Rail safety " اإلنجليزية

  : غير المتماثل على الشكل التالي ال يمثله بشكل دقيق ليستخدم لذا من الممكن يرد في المكنز ولكنه 
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 ا�$و��د�� ا�����ز��
Veiligheid bij spoorwegen 

USE Veiligheid + Spoorwegen  
Rail safety  

  .)3.2 § ا�58( ا���'( ھ��+ -���ن ���OR� S 12/ ھPا ا"����ل

  
  Equivalenceا��&�د��   .3.1.3

الجانبان . الداللية، الثقافية  والهيكلية: للغات لها ثالثة جوانب هي ا بين التعادلية العالقات

.  لغة أو ثقافة معينة في هايتم استخدامالطريقة التي و  ،الداللي والثقافي يشيران إلى معنى المصطلحات

التعادل الداللي والثقافي يطبق . المصطلحات بينالترابطية و  الهرمية العالقات يشمل الجانب الهيكلي

يتم معادلة جميع الكلمات ال  متعددة اللغات المكانز معظم في. أي المصطلحات المستخدمة ،للواصفات

يوصى بإتباع هذه القاعدة لتفادي المصطلحات المصطنعة في لغة أو . الالمستخدمة أو الالواصفات

و  X اللغات بين الواصفات في  ،والثقافي المختلفة الدالليادل التع يمكن تمييز العديد من حاالت. أكثر

Y:   

واللغة  Xالواصفات في اللغة :  13)اللغة بين الترادف( Exact equivalenceالمعادلة التامة . ١

Y  متعادلتان دالليًا وثقافيًا :  

��� ا�$و��د�� ا�+ر���� ا*����ز�� ا*���
Schienennetz Rail network Résau ferroviaire Spoorwegnet 
BF Eisenbahnlinie 
Eisenbahnstrecke 

UF Railway line EP Ligne 
ferroviaire 
Voie ferrée 

UF Spoorlijn 
Spoorweg 

  

مع  ،اللغةبين  ترادف شبه( Inexact or near equivalenceالمعادلة غير التامة أو القريبة . ٢

  ): في وجهات النظر اختالف

                                                 
�ز  .Eurovoc Version 4.2 (2007) �:-وذة �ن 
�ن 'و��نا�	� ھ�  ا���ط���ت  13��	م أ-ذ ا��د�د �ن ا�4��� �ن �

�ز ھذه �دم ا��وا�;� ��, ا��وا�;� أو ھذا � ����. �و�ودة��  .ا��
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 X المصطلحات في معاني لكن العام نفسه المفهوم تعبر عن ،Yواللغة  Xالواصفات في اللغة 

 في هناك فرق، أي داللية منها أكثر ثقافية االختالفات غالبًا ما تكون. تماما ليست متطابقة Yو 

وكأنها متعادلة  ،التامة، يمكن اعتبار المصطلحات في حاالت المعادلة غير. 14التقدير أو التضمين

  . تماماً 

  :  15م�Mل

  ا�
ر����  ا�������  ا*����ز��
Historic settlements = Asentamientos 

historicos 

≈ Site de peuplement 

   

في التحديد  اللغة، مع اختالفبين  ترادف شبه( Partial equivalenceالمعادلة الجزئية . ٣

specificity(  :من المصطلح أضيق أو ،أوسع قليال له معنى لغة واحدةفي  المصطلح المستخدم 

  .لغة األخرىال المستخدم في

  :م��'� �O$O ��1ل ھ'�ك

 اعتبار المصطلحات وكأنها متعادلة تماماً   . أ

  :  16م�Mل

���  ا*����ز��  ا*���
Wissenschaft Science 

 

في اللغات األخرى loan terms المصطلحات في لغة معينة كأنها مصطلحات مستعارة  اعتماد  . ب

 و يكون تنظيمها هيكلياً 

  :  17م�Mل

���  ا*����ز��  ا���4

                                                 
14  "Strong-willed"   و"pig-headed " ن����2ھ�� ��"stubborn "�
  . و��ن ��0ون ا���ط�. ا4ول إ���
� أ�� ا����� �$و ��
   .HEREIN Thesaurus(June 2003): ھذا ا����ل �:-وذ �ن �;د��   15

(http://www.Europeanheritage. net/sdx/herein/thesaurus/introduction.xsp)  
  �Schott (2006)ن   16
  .�ISO 5964-1985, p. 12ن   17
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Wissenschaft Wissenschaft 
SN Loan term adopted from 
German 
NT Science 

Science 
D Lehnwort aus dem 
Englishen 
OB Wissenschaft 

Science 
BT Wissenschaft 

 

 )التاليةانظر الحالة (". Single-to-many " "العديد إلىواحد "معادلة  اعتماد  . ت

حيث الكثير أو القليل من " (One-to-many equivalence" "العديد إلىواحد "معادلة . ٤

من  أكثر في لغة واحدة، هناك حاجة إلى المصطلح المستخدم معنى للتعبير عن) : المصطلحات

  .لغة األخرىال فيمصطلح واحد مستخدم 

  : هناك حالتان 

 تضم الكثير من المصطلحات المعادلة ) target language( الهدف، وهي أن اللغة األولى •

 .المصدر للمصطلح

 : حلول ممكنة  هناك ثالثة

 .إنشاء مصطلح مستخدم  مركب في اللغة الهدف  . أ

  :  18مثال

  ا�+ر����  ا*����ز��
Listed building Édifice inscrit + Édifice classé19 

EP Édifice inscrit 
EP Édifice classé 

  .محدد، على سبيل المثال عن طريق إضافة المصدر، المصطلح أو تحديد تعديل. ب
  :  20مثال

                                                 
  )15أ�58 ا��HEREIN Thesaurus ) �5�$ �ن  18

  ھ� م 17: وا�
 Édifice inscrit” + “Édifice classé“ 	�در ا*#�رة أن 19 
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  ا���4���  ا*����ز��
Festival (feast) 
RT Holiday 

Fest 
RT Feiertag 

Festival (series of 
performances) 
RT Event 

Festival 
RT Event 

  .مستخدم واحد أو أكثر في اللغة الهدف وربطه بالمصطلح المستخدمإنشاء مصطلح غير . ج
  :مثال 

  ا���4���  ا*����ز��
Festival  
 

Festival 
BF Fest 
VB Holiday 

 Fest 
BS Festival 

أي مصطلح  بحيث ال يتم إنشاء لغوياً  المساواةمن ناحية  األكثر قبوال ج هو الحل الحل 

  .مصطنع

    .المصطلحات من خالل عدد قليل منالثانية، بإمكان اللغة الهدف أن تمثل المصطلح المصدر  •

 : حلول ممكنة هناك أربعة

 إنشاء مصطلح مستخدم  مركب في اللغة الهدف. أ

   : 21مثال

  ا���4���  ا*����ز��
Vocational education + 
Internship 

Berufspraktikum 

 .في اللغة الهدف coined term خلق مصطلحات جديدة  . ب

  

  

                                                                                                                                                        
  ا��<
دات أ;�,Y ��1 17<�ت WX ھPا ا���Mل . �Schott (2006)ن   20
  �Schott (2006)ن   21
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  :مثال

  ا���4���  ا*����ز��
Vocational training 
SN Use this descriptor for a 
combination of vocational 
education and internship 

Berufspraktikum 

  . 22مع محدد في اللغة الهدف مصطلح أوسع استخدام. ج

  :مثال

  ا���4���  ا*����ز��
Secondary school 
(gymnasium)23 

Gymnasium 

وربطه ) source language(إنشاء مصطلح غير مستخدم واحد أو أكثر في اللغة المصدر. د

  . بمصطلح مستخدم واحد أو أكثر

  :24مثال

  ا���4���  ا*����ز��
Town redevelopment BS Stadt und Sanierung 
Town Stadt 
Redevelopment Sanierung 

BF Stadtsanierung 

  .أقل إصطناعًيا األخير هو، إن الحل في هذه الحالة

معناه يعادل  ،ما من مصطلح موجود في اللغة الهدف:  Non-equivalenceال معادلة . ٥ 

هو  حل أبسط .في المكانز المتماثلة غير مقبولة هذه الحالة  .المصطلح المستخدم في اللغة المصدر

  .متخصصًا جداً  المصطلح ذلك، بخاصة إذا كان اللغة المصدر في" اليتيم"المستخدم إزالة المصطلح 

  :  الخيارات الثالثة تتوفر، فإزالته ليس من الممكن أما إذا
                                                 

  �Schott (2006)ن   22
�� "  Gymnasium"إ�, أن ��ط�. �#�ر   23�� ���
�رة �ن  �$و 
���3� ا*����ز��أ��  أورو
�؛ ا����و�� ��ا��دارس �� ا���4�

  ��	��ر�ن ا�
د��� ?ر��
  �Schott (2006)ن   24
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وربطه بمصطلح مستخدم تتشارك فيه خصائص  ،مصطلح غير مستخدم إلى" اليتيم"المصطلح  تحويل  . أ

  .أساسية

  :  25مثال

  +ر����ا�  ا*����ز��
Classroom environment 
USE Learning environment 

 

Learning environment 
UF Classroom environment 
UF Educational 
environment 

Milieu éducatif 
EP Conditions d’apprentissage 
EP Milieu pédagogique 
EP Milieu d’apprentissage 

  .الهدف إلى اللغة المصدر مصطلحال استيراد  . ب
  :  26مثال

  ا�+ر����  ا*����ز��
Marketing 
RT Advertising 
RT Market research 

Marketing 
TA Étude de marché 
TA Publicité 

  :  27مثال
���  ا*����ز��  ا*���

Diakonisches Werk Diakonisches Werk 
SN Form of social work done by 
protestant churches in Germany 

  .معادلة أو جملة جديدة كلمة إنشاء  . ث
  :  28مثال

���  ا*����ز��  ا*���
Hochrechnung Projection (statistical) 

                                                 
  Canadian (1996)م*   25
  .و" ��/ ��N :17 �D م@�?
م   "Mercatique"8]�� أن ا���'( " 	��Z* م Canadian (1996) . :17م*   26
  Schott (2006) م*   27
  Schott (2006)م*   28
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 في دون ما يعادله مصدر،في اللغة ال مستخدم مصطلح ال قبوليمكن  ،في المكنز غير المتماثل 
ال يوجد " Analphabétisme fonctionnel" في الجدول أدناه على سبيل المثال، .اللغة الهدف

  .في اللغة اإلنجليزية ما يعادله
  

  :  29مثال  . ج

����  ا*����ز��  ا�+ر
Alphabétisme 
E: Literacy 
EP Lettrisme 
TS Alphabétisme 
fonctionnel 
TA Alphabétisation 
TA Analphabétisme 

Literacy 
F : Alphabétisation 
F : Alphabétisme 
UF Adult literacy 
NT Adolescent literacy 

Alphabétisme fonctionnel 
E : Functional literacy 
EP Semi-alphabétisme 
TG Alphabétisme 
TA Alphabétisation 
fonctionnel 

Functional literacy 
F : Alphabétisme fonctionnel 
F : Analphabétisme fonctionnel 
UF Functional illiteracy 
UF Utilitarian literacy 
BT Literacy 

Analphabétisme fonctionnel 
TG Analphabétisme 
TA Alphabétisme 
fonctionnel 

 

Alphabétisation 
fonctionnelle 
E : Functional literacy 

Functional literacy 
See above 

  

  ا.��1داً ()' ���:0 ����دة�13ء ��01  .4

1.4   Hا���  

رؤوس  قوائم أو/ و  المكانز العديد من طريق دمجعن  متعددة اللغات مكانز بناء من الممكن

 الموجودةالمفردات  استخدامالغرض من ذلك هو و  .في مكنز واحد جديد في لغات مختلفةالموضوعات 

                                                 
  Canadian (1996)م*   29
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في  .القائمة المكانز يستند على مفردات ،جديد مكنز بناء تؤدي إلى، هذه الطريقة. إلى أقصى حد ممكن

  .الجديد الناتج عن عملية الدمج المكنز ستخدمونثون، سيالباح مصنفون أو، سواء الالنهاية

  ا��I3� / I�9Aا�  2.4

1.2.4  ���	�  

مصنفين  هو تمكين المستخدمين،رؤوس الموضوعات  وقوائم المكانز ربط الهدف من وراء

 البحث يصبح من الممكن ربط،ال من خاللو . هانفس المفرداتقائمة  االستمرار في استخدامباحثين، من و 

، والتي هي تم تكشيفها مع المجموعة Yالقائمة باستخدام  ،X القائمة مع تكشيفها التي تم Aالقائمة  في

B. رؤوس  قائمة أو ،مكنز المصادر المفهرسة من خالل منح حق الوصول إلى، يمكننا وبعبارة أخرى

  .مفردات مألوفة، وذلك باستخدام قائمة عناوين المواضيع أو قائمة ،مختلفةالموضوعات 

على  .لغة واحدةفي  ،مفردات أحادية اللغةال اثنين أو أكثر من) 1(: الربط بين أن يتمويمكن 

في لغات  مفردات أحادية اللغة) 2(، روسيةال في اللغة مربوطة هيال مفرداتال جميع: سبيل المثال 

 داتمفر ) 3(، األلمانية أخرى فيو  الفرنسيةبين قائمة مفردات في  بط، على سبيل المثال الر مختلفة

  .مما سبق أي مزيج مع )4(، أو متعددة اللغات

  .رؤوس الموضوعات وقوائم المكانزمصطلحات   mappingتخطيط  الربط عبر وعادة ما يتم

قائمات  يضاهي عدد عمدةعدد من األ جدول مع كما هو الحال في نواح كثيرة، النتيجة في يمكن عرض

يمكن أن  .المختلفة نجد المفردات المعادلة الجدولمن  في كل صف .لتي يتضمنها المكنزا مفرداتال

  .المصطلحاتمن  واحد أو أكثر صفر، تحتوي الخلية في الجدول على

  أ:�اع ا��&�د!ت 2.2.4

  : التعادل المستويات التالية من التمييز بينلتخطيط، يمكن ل
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 نتيجة بحث يؤدي إلى، واحدمصطلح مستخدم  ،مفرداتقائمات ال في جميع: تعادل كامل  .1

 .معادلة

يوجد لكل مصطلح مستخدم في أي من قائمات المفردات مصطلح أو عبارة : تعادل غير كامل  .2

 . معادلة في كل المفردات) syntactical expression30(مركبة 

يعادله مصطلح  ،يوجد لمصطلح مستخدم في واحدة أو أكثر من قائمات المفرداتال :  ال معادلة .3

 . األخرى من المفردات واحد على األقلفي 

1.2.2.4  ,��E دل�&�  

 لها المعنى أن المصطلحات يعني الالتعادل هنا  .تقريبياً  ربطال يكون، قد التعادل في حالة

مصادر  الى  ،المفردات المختلفةالمصطلحات من قائمات تؤدي  أن المتوقع إال أنه من ،لغوي نفسهال

  .31حول الموضوع نفسه 

  :  32مثال

  (SWD) ا*������  (RAMEAU) ا�+ر����  (LCSH) ا�����ز��
Decathletes  Décathloniens Zehnkämpfer 
Decathlon  Décathlon Zehnkampf 
Discus throwing Lancer du disque Diskuswurf 
Divers Plongeurs Kunstspringer 
Diving Plongeon Wasserspringen 
Hammer throwing Lancer du marteau Hammerwurf 
Hurdle racing Course de haies Hürdenlauf 

  
2.2.2.4  ,��E ��K دل�&�  

                                                 
30  syntactical expression '�&�� رؤوس ا��و0و��ت ��ر ��
� �ن ��ط���ن أو أ�  . ھ� �
�رة �ر
�ظر إ�,  ،MACS �� ا��#روع  31��
�د�� 	�ون �	�&D ا�
�ث ��ل ��$�� ا4��ر 	��د�ً، � ً��
��
�را	�ن ھ�� �	��د�	�ن ��� ��  ا����و��ت ا��-ز

��ت و �ل �ن��
  .'�&�� رؤوس ا��و0و��ت'وا�د ا�
  �MACS  (http://macs.cenl.org/)ن   32
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قوائم  من واحدة على األقل في ، يجب جمع مصطلحين أو أكثر،الكامل غير التعادل في حالة

 أو combination :(AND(صلة الوصل  أن تكون يمكن. كمصطلحات معادلة ستخدامهماال ،مفرداتال

OR ) كما هو مستخدم فيMACS.( 

 ،عندما يكون المصطلح المستخدم في قائمة المفردات ،اضروري ORمعامل الربط البولياني 

  . في قائمة المفردات األخرى تفريعات المصطلح األولإلى جانب  ،يجب استعمالهما. ممثًال بمصطلحين

  : 33مثال

  (RAMEAU) ا�+ر����  (SWD) ا*������  (LCSH) ا�����ز��
Jumping  
 

Hochsprung OR Sprung Saut en hauteur OR Sauts 
(athlétisme) 

Long jump Weitsprung Saut en longeur 

، ولكن في قائمة رؤوس "high jumping"الثالثة مصطلح ل  المفردات كل من هذه يوجد في

 high"بشكل عام و ل " jumping"تستخدم  على حد سواء ل " jumping"موضوعات مكتبة الكونغرس 

jumping ." معامل الربط البولياني لذاOR  ضروري في اإللمانية والفرنسية عندما يبدأ البحث بالكلمة

في   "jumping"سيبحث عن " Hochsprung"البحث الذي يبدأ بالمصطلح األلماني . اإلنجليزية

 "وسيجد مصادر حول LCSH الفهرس المستخدم قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونغرس للتكشيف 

jumping " بشكل عام و ل"high jumping "ولكن في فهرس يستخدم . على حد سواءRA MEAU 

  . سيعادله بشكل تام"  Saut en hauteur "للتكشيف، المصطلح 

عندما يكون المصطلح في قائمة مفردات على  ،ضروري ANDمعامل الوصل البولياني 

  .خرىأقل من المصطلح الذي يعادله في قائمة المفردات األ ،مستوى هرمي

  : 34مثال
                                                 

  �MACS  (http://macs.cenl.org/)ن   33
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  (RAMEAU) ا�+ر����  (SWD) ا*������  (LCSH) ا�����ز��
Cycling  
 

Radsport Cyclisme 

Cycling–Training Radsport AND Training Cyclisme AND 
Entraînement 

–Cycling" مع المؤلفات المكشفة إلى للوصول RAMEAUعلى سبيل المثال، عند استخدام 

Training"،  مصطلحي  المستحسن استخداممنCyclisme AND Entraînement   لبدء البحث أو

  ".cycling"التي تبدأ ب كافة التركيبات و " cycling"الذي يتيح الوصول الى " Cyclisme" باستخدام

  ! �&�د��   3.2.2.4

اللغات  المصطلح في ما يعادل بأنه ال يوجد المستخدم، يجب إعالم معادلةالال في حالة

  . األخرى

  L&3 ا��%��4ت  4.2.2.4

من  )building blocks(المصطلحات األساسية  بين: على مستويين رسم الخرائط يمكن أن يتم )1

 combinations of(صالت الجمع لتلك المصطلحات  أو بين ،المكان أو رؤوس الموضوعات

building blocks (المستعملة للتكشيف. 

: اثنين  أساسيينيتكون من مصطلحين  LCSHفي " Cycling–Training"رأس موضوع 

cycling”"  و "training".  

أو بالمصطلحين اللذين "  Radsporttraining: "لذا يمكن ربطه برأس الموضوع في األلمانية  

 ."training"و "  Radsport: "يعادالن المصطلحات األساسية وهما 

البنى  يعني أن هذا .التطبيق مستوى وليس على ،الملف فقط على مستوى بالتخطيطيوصى  )2

رؤوس الموضوعات المبنية من أكثر من مصطلح أساسي  المركبة من مصطلحين أي

)building block( االستنادفي سجل  ليست مربوطة. 
                                                                                                                                                        

  �Kunz (2002)ن   34
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  �@�د ا���9)?�ت  .5

المصطلحات أو  المخطط، أسماء عناصر الفئات، بين هي مجموعة الروابط:  Mapping  التخطيط

 .قائمة مفردات الى أخرى من  queriesستفساراتاال أو البيانات لتحويل تستخدمالمخططات  .المحددة

)ANSI / NISO Z39.19 -2005(.  

  طابقهه أو يشابهه في المعنىمصطلح يكون لديه مصطلح آخر ي:  Synonymyالترادف 

  .ومختلفتين بالمعنى ،لفظتان أو أكثر متماثلتين إمالًء ولفظاً :  Homonymyالجناس التام 

كلمة أو عبارة، أو أي مزيج من الكلمات والعبارات، والمعّدالت، :  Subject headingرأس موضوع 

للمصطلحات للعديد من ) precoordination(التنسيق المسبق . تستخدم لوصف موضوع المحتوى

/  ANSI(المفاهيم الموصولة هي ميزة رؤوس الموضات التي تفصلها عن قائمة المفردات المحددة 

NISO Z39.19 -2005.(  

  Mapping  التخطيط أنظر Linking ربطال

هي عبارة مركبة من مصطلحين أو أكثر، في قائمة رؤوس :  syntactical expressionعبارة مركبة 

  الموضوعات

 داخل بين المصطلحات العالقةهي :  Intra-language equivalence لغة بداخلالعالقات التعادلية 

شبه ( المعنى نفسه كمصطلحات لهامعالجة  أو) الترادف( لها  المعنى نفسه والتي ،الواحدةالطبيعية  اللغة

  ).الترادف

 المصطلحات في العالقة بينهي :  Inter-language equivalenceغات للا بين التعادلية العالقات



30 
 

 Exactالمعادلة التامة : أنظر أيضًا . أو التي تحمل جزءًا منه ،التي لها المعنى نفسهو  لغات مختلفة

equivalence المعادلة غير التامة ،Inexact equivalence المعادلة الجزئية ،Partial 

equivalence واحد الى العديد"، معادلة" "One-to-many" ال معادلة ،Non-equivalence  

 إحاالت معرؤوس الموضوعات ب قائمة أبجدية :  Subject headings listقائمة رؤوس الموضوعات 

 هذه القوائم  وغالبا ما تشمل. nonpreferred. الالواصفات وصالة الى المصطلحات المرتبطة من

 .أو بعض رؤوس المواضيع ،سلسلة من رؤؤس المواضيع الفرعية الموّحدة التي يمكن دمجها مع كل

)ANSI / NISO Z39.19 -2005.(  

مجموعة محددة من المصطلحات تستخدم في :   Controlled vocabularyقائمة مفردات مقيدة  

 من قائمة المفردات المقيدة المكونةفي . التكشيف مكنز، قائمة رؤوس موضوعات أو كشاف للبحث و

واستبدالها بالمصطلحات  ،والمشترك اللفظي ،المرادفاتيتم تجنب  ،اللغة الطبيعية مأخوذة من مصطلحات

على المصطلحات التي معانيها  هيكلية يتم فرض معظم الحاالت في .في التكشيف الستخدامهاالمفضلة 

  .قريبة بربطها بطريقة أو بأخرى

كلمة  : أمثلة .في كلمة واحدة كلمتين أو أكثر تتكون من الكلمة التي:  Compound wordكلمة مركبة 

Kleuterschool   في الهولندية مبنية منkleuter  وschool  ؛ كلمةWirtschaftsabkommen 

  .Abkommenو  Wirtschaftفي اإللمانية مبني من 

ما من مصطلح موجود في اللغة الهدف معناه يعادل المصطلح :  Non-equivalenceال معادلة 

  .  المستخدم في اللغة المصدر

 مفهوم مستخدمة في المكنز لتمثيل المصطلحات الغير:  Non-Preferred Termsالالواصفات 
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  معين،

  .اصفغير : مرادف .بدال منهالمصطلح المستخدم  إلىٕاشارة و  كنقطة وصل فقطستعمل ها تولكن

 Controlledقائمة مفردات مقيدةأنظر :  Subject indexing languageلغة التكشيف 

vocabulary.  

  المصطلح ترجمة تتم عندما نقطة انطالق التي هي بمثابة اللغة:  Source languageاللغة المصدر 

  )أو اللغة الهدف( اللغة الثانية في) أقرب مصطلح(الى ما يعادله 

  . هي اللغة التي تم ترجمة مصطلح من اللغة المصدر إليها:  target language الهدفاللغة 

ولكن  ،وليس بالضرورة لفظاً  ،لفظتان أو أكثر متماثلتين إمالءً  :   Homographالمجانسة ةاللفظ

تمييزها باستعمال التبصرات  يمكنفي قائمات المفردات المحددة، األلفاظ المجانسة  . مختلفتان بالمعنى

  .أو المالحظات

  أنظر الواصفات: المصطلح المستخدم 

 للتعبير عن ،اللغة الهدف في أنشئت خصيصا أو جملة كلمة جديدة:  coined term مصطلح جديد

  .الهدف لغةال التعبير عنه في سبقي ولكن لم ،المصدر لغةفي ال مفهوم معروف وموجود

للتعبير، مفهوم واحد  من كلمة واحدة يتكون من أكثر المصطلح الذي:  phrase termمصطلح جملة 

، )الفرنسية(  accord commercial، )اإلنجليزية( trade agreement : أمثلة .أو مركب

concrete bridges )اإلنجليزية( .  

 ،من كلمة مركبة أو، كلمة واحدة أكثر من يتكون من مصطلح:  Compound termمصطلح مركب 



32 
 

  .مفهومًا واحداً  تمثل

لغة  فينفسه  الذي تم اعتماده )المصدر اللغة( لغة فيهو المصطلح : loan terms مصطلح مستعار 

  ).اللغة الهدف( ثانية

  .كلمة أو أكثر تمثل مفهوم:  Termالمصطلح 

) : حيث الكثير أو القليل من المصطلحات" (One-to-many equivale" "العديد إلىواحد "معادلة 

لغة ال فيمصطلح واحد من  أكثرهناك حاجة إلى  ،في لغة واحدة المصطلح المستخدم معنى للتعبير عن

  . األخرى

 لغاتال في واحدة من المصطلح المستخدمهي العالقة حيث :  Partial equivalenceالمعادلة الجزئية 

  .لغة األخرىال المستخدم في من المصطلح أضيق أو أوسع قليال له معنى

 نفس في بين المصطلحات التي تمثل مفهوم معين العالقةهي :  Exact equivalenceالمعادلة التامة 

في . الواصفاتلتكون من  للشروط ومناسبة ،معنى والنطاقال المختلفة وتكون متطابقة في اللغات أو اللغة

والمصطلح الثاني يمكن إدراجه في  ،ينبغي اختيار مصطلح واحد كمصطلح مستخدم لغة واحدة

  .الالواصفات

 تعبر عن المفهومهي العالقة بين المصطلحات التي  : Inexact equivalenceالمعادلة غير التامة 

، أي داللية منها أكثر ثقافية االختالفات غالبًا ما تكون. تماما ليست متطابقة معانيها لكن ،العام نفسه

  .التضمين في هناك فرق

 التي تعمل على أكثر من المكونات واحد أوفي مصطلح مركب، المعدل هو :  Modifierالمعدل 
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  .له الفئات الفرعية التركيز وتحديده ضمن واحدة من تضييق مدى

  : مثًال . مفهومين أو أكثر مع بينذي يجالهو المفهوم :  Compound conceptمفهوم المركب 

comic strip [a tale told by means of drawings and words in bubbles]; trade 

agreement [an agreement about trade].  

 . في العديد من اللغات الكلمات المركبة تستعمل للتعبير عن مفهوم مركب

[English: comic strip, German: Bildergeschichte, Dutch: stripverhaal, French: 

bande dessinée] [English: trade agreement, German: Wirtschaftsabkommen, 

Dutch: Handelsovereenkomst, French: Accord commercial]. 

  .شيء يمكن فهمه، و التفكير به المعرفة؛من  وحدة:   conceptمفهوم 

مصطلح  حيث يجب على كل ،هو مكنز متعدد اللغات:  Symmetrical Thesaurusالمكنز المتماثل 

لغة ال أخرى في لمصطلحات ،بالطريقة نفسهايكون موصول و  ،أن يعادله مصطلح وحيد في كل لغة

  . المعينة

عدد  حيث ،هو مكنز متعدد اللغات:   Non-Symmetrical Thesaurusالمكنز غير المتماثل 

أن تختلف بحسب  ،الربط بين الواصفات لطريقة ويمكن ،هو نفسه ليس بالضرورة غةكل ل الواصفات في

  .اللغات

 عالقات يتم تأسيسوبينها  ،حسب الترتيب األبجديب مخزون لمصطلحات منظمة:  Thesaurusالمكنز 

  .بقدر اإلمكانيتم التحكم بالترادف، الجناس التام، واللفظ المجانس ، الترادف. الهرمية، مثل التي نموذجية
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معد لترجمته و  ،الموضوعي تحليلال في كما هو محدد للوثيقة المحتوى الفكريهو :  Subjectالموضوع 

  .كواصفات

 التي الفئة األساسية من المفاهيم الذي يحدد هو العنصرفي الكلمة المركبة، :  Focusنقطة التركيز 

  .يشير اليها المصطلح بشكل عام

   Preferred term أنظر المصطلح المستخدم  :  Descriptorالواصف 

  .معين مفهوم المصطلحات المستخدمة في المكنز لتمثيل:  Preferred Termsالواصفات 

 التي يمكن أن تستخدم عن الفئات أمثلة .نفسها الفئة من المتأصلة من المفاهيم مجموعة:  Facetوجه 

 ANSI(األماكن، وما إلى ذلك والمواد و  الناس، التخصصات، األنشطة :هي المفاهيم ضمن أوجه لتجميع

/ NISO Z39.19 -2005.(  
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EDUCATION 
Éducation 
SN Use only for a general discussion 

of the concept; if possible use a 
more 
specific term (Continuing 
education, 
etc.) 
 

NT Adult education 
Alcohol education 
Career education 
Civic education 
Community education 
Compensatory education 
Consumer education 
Continuing education 
Cooperative education 
Critical education 
Cultural education 
Distance education 
Drug education 
Elementary education 
Environmental education 
Equal education 

ÉDUCATION 
Education 
NA Utiliser pour une discussion 

générale du concept 
d’éducation ; utiliser de 
préférence un terme spécifique 
(Éducation communautaire, 
etc.) 

TS Éducation antialcoolique 
Éducation antidroque 
Éducation communautaire 
Éducation compensatoire 
Éducation culturelle 
Éducation des adultes 
Éducation des femmes 
Éducation extrascolaire 
Éducation formelle 
Éducation internationale 
Éducation juridique 
Éducation permanente 
Éducation politique 
Éducation populaire 
Éducation préscolaire 
Éducation relative à 
l’environnement 
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Extension education 
Formal education 
General education 
Health education 
Informal education 
International education 
Law related education 
Liberatory education 
Out of school education 
Political education 
Popular education 
Postsecondary education 
Preschool education 
Safety education 
Secondary education 
Sex education 
Special education 
Women’s education 

RT Access to education 
Employment education 
relationships 
Industry education relationships 
Instruction 
Learning 
Pedagogy 
Schooling 
Training 
Undereducation 

 

Éducation sanitaire 
Éducation sexuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TA Apprentissage 
Enseignement 
Formation 
Pédagogie 
Rééducation 

 

CONTINUING EDUCATION 
Éducation permanente 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

UF Adult continuing education 
Continuing professional 
education 
Ongoing education 
University extension 

BT Education 
RT Adult education 

Extension education 
Professional development 

 

ÉDUCATION PERMANENTE 
Continuing education 
NA Ensemble d’activités qui 

assurent, 
à toutes les époques de la vie, 
la 
formation et le développement 
de la personne, en lui 
permettant 
d’acquérir des connaissances, 
des 
habiletés ou des 
comportements, et de 
développer un ensemble 
d’aptitudes intellectuelles, 
manuelles, etc. 

EP Éducation continue 
Éducation postscolaire 
Éducation récurrente 
Formation continue 

TG Éducation 
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TA Cours à l’extension 
Éducations des adultes 
Formation des adultes 

 

CRITICAL EDUCATION 
DF Provision of information and 

knowledge necessary to facilitate 
social change 

BT Education 
 

No French equivalent 
 

 

 


