
   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
     – 15                                                               (   -  91 79) ص:  بعاسالبحث ال –األول العدد  – الثامنالمجلد 

 
  م 2021 – كانون الثان

 

79 
  الفيسبوك : دراسة حالة لفوكسونوميات تعليمات وصف            أحمد و عل        

 
جاع المعلومات ف  المصادر واتاحتهاتأثير الفوكسونوم  عل اسير

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  الفيسبوك : دراسة حالة لفوكسونوميات ]
 
جاع المعلومات ف تأثير الفوكسونوم  عل اسير

 [تعليمات وصف المصادر واتاحتها
 
 : الباحثانعداد إ
 [والمكتبات ماجستير علم المعلومات - امثال شهاب احمد ]
/الموصل  –قسم تقنيات المعلومات والمكتبات  - مساعد / عبدالقادر احمد عل   ذ أستا [  

الجامعة التقنية  –المعهد التقن 
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 المستخلص: 

ي البحث 
ز
ي الفيسبوك, واتبع ف

ز
جاع المعلومات ف ه عىل اسي  يهدف البحث اىل التعرف عىل الفوكسونومي وبيان تأثي 

ي التحليىلي حيث تضمن دراسة 
ي تمثل مصطلح المنهج الوصفز

المصطلحات المستخدمة كفوكسونوميات الت 
ي تضمنت الفحص المبارسر من خالل 

وصف المصادر واتاحتها عىل الفيسبوك بواسطة ادوات جمع البيانات الت 
ي الدقة 

ي المتمثل بمعادلت 
قائمة الفوكسونوميات عينة البحث، فضال عن استخدام الباحثان التحليل االحصائ 

جاع، وخرج   البحث بالعديد من النتائج اهمها : واالسي 

جاع، والفولكسونوميات 1 ي عملية االسي 
، وام( لديها دقة  RDAمثل ). هنالك مستويات عليا من الضوضاء فز

ي المصطلحات مع الموضوعات األخرى. 
 فز
ا
ي أن هناك تداخًل

ها، مما يعتز  منخفضة مقارنة بغي 
ي شملها االست2

جاع تقل عن ). افتقرت جميع الفوكسونوميات الت  ( من اجماىلي النتائج ٪50طالع اىل نسبة اسي 
 المالئمة. 

 وخرج البحث بالعديد من التوصيات اهمها : 
ي تعير بشكل مبارسر وذات دقة عالية . 1

ورة اختيار المصطلحات الت   #حيث اثبتت الفوكسونوميات مثل  . ضز
، Rescource_Description_and_Access ،#RDA_Toolkit#وصف_المصادر_واتاحتها، 

جاعية ممتازة وخالية من الضوضاء.  RDA، # معيار_ RDA#قواعد_   انها ذات دقة اسي 
جاع غي  مالئم ونسبة ضوضاء  . 2

ي تؤدي اىل اسي 
ي اخرى، والت 

ي لها معائز
ورة االبتعاد عن المصطلحات الت  ضز

 مصطلحات اخرى مفرسة. او معالجتها بوضع  ،( ، #وامRDA#عالية، فضال عن االفتقار اىل الدقة مثل )
، الفيسبوك، الهاشتاك، وصف المصادر واتاحتها. الكلمات المفتاحية :  جاع المعلومات، الفوكسونومي

 اسي 
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
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ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ
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(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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]The Effect of Folksonomy on Information Retrieval in Facebook : Case Study for Folksonomies 

of Resource Description and Access Instructions[ 

 

Abstract:  
The research aims to clarity Folksonomy and its impact on Information Retrieval on Facebook.  The 

research followed the analytical descriptive approach, as it was represented by studying the terms used 

as Folksonomy, which represent the term Resource Description and Access  on Facebook through data 

collection tools that were represented by direct examination through the list of Folksonomies, as well 

as the researchers use statistical analysis that represented by the equations of Precision and Retrieval, 

and The research came out with several results, the most important of which are: 

1. There are high levels of noise in the retrieval process, the blend folksonomies like (RDA, وام) have 

a low precision rather than others, which means that there is an overlap of the terminology with 

other topics. 

2. All Folksonomies surveyed lacked a retrieval percentage that more than (50%) of a total true 

positive. 

The research came out with several recommendations, the most important of which are: 

1. The necessity to choose terms that express directly and with high precision as a Folksonomy, such 

as وصف_المصادر_واتاحتها#, #Rescource_Description_and_Access, #RDA_Toolkit, RDA_قواعد#, 

RDA_معايير# That showed excellent and noise-free recall accuracy. 

2. The necessity to stay away from folksonomies that have other meanings such as (#RDA, #وام), that 

lead to high noise in recall and lack of precision, but if we need to use them, we should clarification 

them by another term. 

Key words: Information Retrieval, Folksonomy, Facebook, Hashtag, Resource Description and 

Access. 

 المقدمة : 

ي ظهرت للتغلب عىل 
ي البيئة الرقمية الت 

جاع المعلومات فز ي تنظيم واسي 
يعد الفوكسونومي من االدوات الحديثة فز

ي تجميع المحتويات الموسومة
، ويلعب دورا هاما فز ي الوسط الرقىمي

ي فز
ات بمصطلحات ذ االنفجار المعلومائ 

، فضال عن كونم اداة تعطي الحرية المطلقة  ونية وصفحات التواصل االجتماغي
ي المواقع االلكي 

العالقة فز
ونية.  ي نفس الموقع االلكي 

 للمستفيدين بوسم محتوياتهم او محتويات مستفيدين اخرين فز

 مشكلة البحث  : 
ي 
ي مالحظة الباحثان عىل وجود ضعف فز

الفوكسونوميات المستخدمة لوصف المحتويات تكمن مشكلة البحث فز
ي تتكلم عن تعليمات وصف المصادر، لذلك كانت هنالك حاجة لبيان تأثي  

لمنشورات الفيسبوك الت 
جاع للمحتوى ذات العالقة.   الفوكسونوميات المتداولة عينة الدراسة عىل الدقة واالسي 

 اهمية البحث : 
ي قياس مدى دقة 

ة عن تعليمات وصف تكمن اهمية البحث فز جاع الفوكسونومي للمصطلحات المعير
واسي 

ز من جهة، ولمعرفة صلة المواضيع  المصادر واتاحتها المتداولة عىل الفيسبوك لما لها من اهمية لدى المكتبي 
 المتداولة بمصطلحات البحث من جهة اخرى. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 
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ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 اهداف البحث : 

 يهدف البحث اىل : 
ي الفيسبوك.  .التعرف عىل الفوكسونومي وبيان1

ز
 تواجده ف

ة عن 2 جاع للفوكسونومي من خالل دراسة مصطلحات الفوكسونوميات المعير
. التعرف عىل الدقة واالسي 

 وصف المصادر واتاحتها عىل الفيسبوك. 
 تساؤالت البحث : 

 :  
ر
  اهداف البحث فان التساؤالت تحددت باالن

 
 بناءا عل ما جاء ف

، وما شكل 1 ي الفيسبوك؟ .  ما ماهية الفوكسونومي
ز
 تواجده ف

ي الفيسبوك. 2
ز
جاع مصطلحات البحث المستخدمة كفوكسونومي ف

 . ما مدى دقة واسي 
 منهج البحث : 

 . ي التحليىلي
ي البحث المنهج الوصفز

 اتبُع فز
 المجتمع وعينة البحث : 

تحدد مجتمع وعينة البحث بمصطلحات وصف المصادر واتاحتها المستخدمة كفوكسونومي عىل الفيسبوك 
ي هذا العر. عىل

ي فز ي تشغل الوسط المكتتر
  كونها من المواضيع الت 

 ادوات جمع البيانات : 
ي 1

ي قائمة المصطلحات الت 
 المتضمن البحث بواسطة مصطلحات الفوكسونومي المتمثلة فز

.الفحص المبارسر

ي الفيسبوك. 
 تعير عن وصف المصادر واتاحتها عينة الدراسة فز

ي م2
ي المتمثل فز

: . التحليل االحصائ  ي
جاع، والمتمثلة باالئ   عادلة قياس الدقة واالسي 

جع غي  المالئم * 
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 . الفيسبوكدراسة موضوع الفوكسونومي فز
ي عام  الحدود الزمنية : 

 . 2020تم اجراء البحث فز
ية.  الحدود اللغوية :  ز ز العربية واالنجلي  ية، مزي    ج بي  ز  الفوكسوميات العربية، االنجلي 

 الدراسات السابقة : 
جاع المعلومات من حيث مفهومم، اهميتم،  ي اسي 

ي موضوع الفوكسونومي فز
يوجد العديد من الدراسات السابقة فز
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جاع، مجلة اداب البرصة، ع   االسير

 
جع بتاري    خ 76الرقمية : ادواته واهميته ف  من 23/7/2020، اسير

. https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=112395 
يهدف البحث إىل التعرف عىل ماهية التحليل الموضوغي وادواتم لمصادر المعلومات الرقمية، حيث يتناول 

المتمثلة بالتكسونومي واالنطولوجيا والفوكسونومي والتوسيم، من البحث ادوات التحليل الموضوغي الرقمية 
 حيث التعريف واالهمية والوظائف، وابرز ما استنتج من خالل البحث هو : 

ان عملية التحليل الموضوغي تتيح للمستفيدين من الوصول اىل المواد الثقافية ذات عالقة بالموضوعات  . 1
اب ي يرغبونها فضال عن اظهار الي 

 ط بينها. الت 
ي تجميع وتصنيف المواد المتشابهة. 2

 . امكانية استخدام مصطلحات المستفيدين فز

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=112395
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 :  
ر
حات فمتمثلت باالن  واما ابرز ماقدم من مقير

جاع. 1 ي عملية االسي 
ز
ي عملية التحليل الموضوغي كونها اوسع ف

ز
ورة استخدام االدوات الحديثة ف  .ضز

ي كيفية استخراج 2
ز
ز عنوان ومحتوى الوثيقة لتسهيل ع. تعليم المستفيدين ف ملية المصطلحات والربط بينها وبي 

جاع.   االسي 
جاع  ،(، قدوة2019مهنا، عبدالمجيد). 2   تنظيم واسير

 
نىم. عبدالكريم، ميس. دور الفوكسونوم  ف

ين للبحوث والدراسات العلمية، مج -المعلومات عل الويب : دراسة تحليلية.  جع 2، ع41مجلة تشر ، اسير
 من 23/7/2020ي    خ بتار 

 http://91.144.21.197/index.php/humlitr/article/viewFile/8625/8344 
لدراسة اتهدف الدراسة اىل التعرف عىل ادوات تنظيم المعلومات عىل الويب وتحديد مفهومها واهميتها، اتبعت 
 الفوكسونومي وادوات 

ز ، والفرق بي  ، و تناولت الدراسة االنطولوجيا والفوكسونومي ي التحليىلي
المنهج الوصفز

 تنظيم المعلومات الرقمية اما ابرز االستنتاجات ف ي : 
 بعكس الفوكسونومي الذي 1

ز ي تعتمد عىل المتخصصي 
. ان االنطولوجيا والتكسونومي من الطرق التنظيمية الت 

 د عىل المستفيدين. يعتم
. يعد الفوكسونومي من افضل ادوات تنظيم المعلومات الرقىمي لما يتيحم من حرية للمستفيدين من اختيار 2

ي تتعلق بالمحتوى بحرية مطلقة. 
 الواصفات الت 

 اما ابرز توصيات الدراسة فه  : 
ونية للمكتبات تحقيق االستفادة القصوى الممكن1 ة من االدوات الحديثة . يتوجب عىل المواقع االلكي 

جاع مصادرها.  ي تنظيم واسي 
 واالعتماد عليها فز

.القيام ببحوث ودراسات واسعة حول موضوعات التكسونومي والفوكسونومي واالنطولوجيا واهميتها، واهمية 2

نت.  ي تنظيم المعلومات عىل االني 
 االعتماد عليها فز

3. El Hussein, Mariam. Nakata, Keiichi. The Effect of Folksonomy in Information Retrieval: A 

 Case Study in Arabic Documents, Retrieved in  23/7/2020 from

https://pdfs.semanticscholar.org/458d/70dd2e3dbda4d976e13734f28aa2d5a2956e.pdf?_ga=2.2607431

.431386761.1595422334-17.1573647770.1595422334 
جاع المعلومات، واستخدم الباحث منهج دراسة الحالة  ي اسي 

يهدف البحث اىل التعرف عىل دور الفوكسونومي فز
نت باللغة من خالل اختبار  ز عىل االني  ي وضع عليها الوسوم من قبل المستخدمي 

مجموعة من الوثائق العربية الت 
جاع للتعرف عىل نتائج البحث عن طريق الوسوم ومقارنتها بالكلمات  العربية، واستخدم مقاييس الدقة واالسي 

ية، وخ ز جاع تلك المصطلحات باللغة االنكلي 
 ائج اهمها : رج البحث بعدة نتالمفتاحية، فضال عن مناقشتها السي 

ية الضافة الوسوم. . 1 ز ز استخدم اللغة العربية واالنكلي   معظم المستخدمي 
جمة منقحرة للغة العربية كوسوم. 2 ية كي  ز ز فضل استخدام االبجدية االنكلي   .بعض المستخدمي 

 مصطلحات البحث : 
للفهرسة الوصفية الذي يوفر التعليمات يعرف وام عىل انم المعيار الجديد  وصف المصادر واتاحتها )وام(: 

ي لوصف مصادر 
وعناض البيانات واالرشادات التوجيهية حول تسجيل المحتويات والوصف الببليوغرافز

ي المكتبات 
المعلومات وامكانية الوصول اليها، ويغطي وام جميع انواع المحتوي والوسائط المتوفرة فز

  & Zafeiropoulo, 2018) (Baxevani والمؤسسات االرشيفية والمتاحف

http://91.144.21.197/index.php/humlitr/article/viewFile/8625/8344
https://pdfs.semanticscholar.org/458d/70dd2e3dbda4d976e13734f28aa2d5a2956e.pdf?_ga=2.260743117.1573647770.1595422334-431386761.1595422334
https://pdfs.semanticscholar.org/458d/70dd2e3dbda4d976e13734f28aa2d5a2956e.pdf?_ga=2.260743117.1573647770.1595422334-431386761.1595422334
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
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أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز
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ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز )المستخدم1يوضح المخطط ) ي اختيار الوسوم مثل العالقة بي 
ز
ز ف ز المستخدمي  ابط الفكري بي 

، 1( الي 
ي ستدرج وتكشف تحت الوسوم الموضوعة من 1( و)الوسم2المستخدم

ز المصادر الت  ابط الموضوغي بي 
(، والي 

ز  ز مث العالقة بي  ي تربط المصادر 1( و)الوسم3، المصدر1)المصدرقبل المستخدمي 
(، فضال عن العالقة الت 

ز )المصدر ز من خالل الوسوم كالعالقة بي   (. 2، المستخدم1( و)المستخدم1بالمستخدمي 
 :  أنواع الفوكسونوم 

 :  
ر
  تتمثل باالن

 ينقسم الفوكسونوم  اىل نوعير  والنر
  : Broad Folksonomy الفوكسونوم  الواسع. 1

ز بعملية وصف وثيقة ما من وجهة نظرهم  من خالل وسمها بوسوم متفقة وهو قيام  مجموعة من المستخدمي 
ز حول وثيقة، ويمكن فيما بعد اختيار المصطلح  فيما بينهم او مختلفة، فهو يكشف اتجاهات المستخدمي 

ي وضعت
حمالمفضل لمحتوى الوثيقة من خالل قائمة الوسوم الت   ماجد، د.ت(.  ,)ابو رسر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( الفوكسونوم  الواسع 2المخطط )
** 

 : Narrow Folksonomy الفوكسونوم  الضيق. 2
يتم من قبل صاحب العالقة، حيث يتم وسم الوثيقة مرة واحدة من قبل  هذا النوع من الفوكسونومي عادة ما

الشخص المسؤول عن المحتوى، ولكون اللغة المستخدمة  قد تكون شخصيا فأن من الصعب تحديد العالقات 
ز الوسوم  . (Baxevani & Zafeiropoulo, 2018) بي 

 
 

                                                             
 . المخطط من عمل الباحثان. ** 

المستخدم

5 
المستخدم

4 

المستخدم

6 

المستخدم

2 

المستخدم

المستخدم 1

3 

 المحتوى

الوسم 

1 

الوسم

2 

الوسم

3 

الوسم

4 

 منشئ المحتوى



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
     – 15                                                               (   -  91 79) ص:  بعاسالبحث ال –األول العدد  – الثامنالمجلد 

 
  م 2021 – كانون الثان

 

85 
  الفيسبوك : دراسة حالة لفوكسونوميات تعليمات وصف            أحمد و عل        

 
جاع المعلومات ف  المصادر واتاحتهاتأثير الفوكسونوم  عل اسير

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( الفوكسونوم  الضيق3المخطط )
***  

 مزايا الفوكسونوم  : 
  
  تتمثل باالنر

  البيئة الرقمية، والنر
 
ات لفوكسونوم  ف   ,NASHIPUDI)هنالك العديد من الممير 

MOHMEDHANIF, 2012) :  
ز بالتعبي  عن مفهوم المحتوى بعدد واسع من: متعدد األبعاد . 1  مجها. الوسوم مع امكانية د يسمح للمستخدمي 
ي تكون ذات معتز  كلمات ذات معن  / اللغة الطبيعية او )المحلية( :   . 2

ز بوضع الوسوم الت  يسمح للمستخدمي 
 بالنسبة لهم وتعكس استخداماتهم المحلية. 

ز الناس، حيث يمكن من مشاركة الوسوم وخلق :  التشارك3.  يمثل الفوكسونومي طريقة سهلة للمشاركة بي 
 المعرفة عن طريق التكتالت. 

حيث تسمح الوسومات المتعددة الموضوعة عىل العنر او الوثيقة من امكانية انشاء  : متعدد االوجه  . 4
ة.   مجموعات بصورة مبارسر

ة وبسيطة :  بدون دورات تدريبية . 5 ز امكانية وضع الوسوم بصورة مبارسر يتيح الفوكسونومي للمستخدمي 
 رات تدريبية  ي التكشيف او التصنيف. ورسيعة دون الحاجة اىل دو 

نت.  التقليدي لفهرسة)لتصنيف( يعد بديل للتصنيف:  غير مكلف . 6  مصادر االني 
ي المفاهيم. : تفاعل   . 7

ات فز ي أي وقت من تحديث التغي 
ز فز  حيث يمكن المستخدمي 

ز من امكانيات : المرونة  . 8 ي وضع الوسوم عىل يمتاز بمرونة البنية وذلك من خالل ما يوفره للمستخدمي 
اي  فز

ء.  ي
ء وبواسطة اي شر ي

 شر

                                                             
 . المخطط من عمل الباحثان.*** 

 المحتوى

الوس الوس الوس الوس

 المحتوىمنشئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  نشوء واصفات وتمثيالت جديدة للمحتوى. :  واصفات وتمثيالت جديد . 9

 
 عيوب الفوكسونوم  : 

  
ر
  تتمثل باالن

  تعكس سلبياته، والنر
  ,NASHIPUDI)هنالك العديد من العيوب للفكسونوم  النر

MOHMEDHANIF, 2012) : 
  الغالب عل  . 1

 
حيث يسمح الفوكسونومي ألي مستخدم من وسم المحتوى نفسم بصورة :  المستخدميركز ف

ة من الزمن يمكن ان يوسم مستخدم ما المحتوى نفسم بصورة غي  متوافقة
 . مختلفة، ومع مرور في 

  الوسوم :  . 2
 
جاع  االفراط ف ي عملية البحث واالسي 

ز
يمكن ان تؤثر بصورة سلبية وفرة الوسوم عىل المحتوى ف

جاع بنسبة عالية ولكن الدقة تكون منخفضة. )نت  ائج غي  ذات صلة( ، حيث يكون االسي 
قيم، التهجئة :  االفتقار اىل االتساق . 3 ة، عالمات الي  ي االخطاء االمالئية، كتابة الحروف الكبي 

ز
حيث تتمثل ف

ي المختلفة للكلمة، والمصطلحات المختلفة لنفس المفهوم جميعها وسوم مختلفة ال يمكن 
ز
 استخدامها ف

ي تتضمن صيغ الجمع والمفرد، 
المالحة والتصفية، فالفوكسونومي لم ينشأ مثل قواعد الفهرسة والتكشيف الت 

 والتصحيحات االمالئية، واستخدام الواصالت. 
 تسبب ضعف ضبط المرادفات اىل اعطاء نتائج غي  كاملة. االفتقار اىل ضبط المرادفات :  . 4
فالفوكسونوميات احادية ال تتضمن فئات واسعة وضيقة فال توجد عالقات :  الهرم  االفتقار اىل التسلسل  . 5

ز االب واالبن وهذا يحد من القدرة عىل اضفاء السياق عىل الوسوم، مما يجعلم اقل قوة من التصنيف  بي 
 التقليدي. 

ي العادة ال تتوفر معلومات حول معتز الوسم، فيستخدم الوس:  االفتقار اىل السياق . 6
ن مفاهيم م للتعبي  عفز

ي سياق الدراما. Playمختلفة، يمكن ان تكون كلمة )
ي سياق االلعاب وفز

 ( مستخدمة فز
ي الفوكسونومي اقل دقة الفتقارها اىل أي عالقات هرمية. :  االفتقار اىل الدقة . 7

 ان عمليات البحث فز
جاع . 8 جاع، ولكن بسبب اف ان استخدام الوسوم المتشابهة ال يؤثر عىل:  االفتقار اىل االسير تقار عملية االسي 

ي  (Catالفوكسونومي اىل ضبط المفردات، عىل سبيل المثال ال يؤدي البحث عن كلمة )
جاع المصادر الت  اىل اسي 

 (. Kitty, Feline, Tabbyوسمت ب )
ز للمسوالن الفوكسونوميات من االنظمة المفتوحة، فهو يسمح :  عرضة للرسائل غير المرغوب فيها  . 9 تخدمي 

 ومرسىلي الرسائل الغي  مرغوبة بافساد النظام وامكانية نرسر الوسوم السيئة. 
ز ز الغي  االخالقيي   امثال المستخدمي 

 الفوكسونوم  والفيسبوك : 
ي عام 

، وهو يمثل اداة اجتماعية تربط المنظمات واالشخاص والعالمات التجارية ذات 2004تأسس الفيسبوك فز
من احدى المنصات االكير زيارة واستخداما لالشخاص وبمختلف االعمار للتواصل مع  االهتمام الواحد، ويعد 

هم ممن يدرسون ويعيشون ويعملون حولهم ،  فهو (The Education Foundation, 2013)االصدقاء وغي 
ز بالتواصل بشكل واسع عير الحدود الجغرافية  يمثل شبكة تفاعلية مبنية عىل الويب تسمح للمستخدمي 

(. ويمكن القول ان الفوكسونوميات USAID,2013ياسية واالقتصادية ومشاركة االفكار والمعلومات)والس
ي عام 

ة الهاشتاك )#( عىل الفيسبوك فز ز ي المنشورات (Siqueira,2020) 2013ظهرت بمي 
، والذي يتمثل دوره فز

ز حيث يساعد المستخالشخصية او عىل الصفحات العامة بتحويل العبارات و المواضيع اىل نصوص فائقة  دمي 
ي تهمهم، حيث تبدأ عملية وضع وسم الهاشتاك)#( قبل العبارة او 

من الوصول اىل المنشورات او الموضوعات الت 
ي تتضمن نفس 

جاع المشاركات الت  الموضوع واضافتها اىل المنشور، فعند النقر عىل الهاشتاك سيتم اسي 
ي 
ي : الهاشتاك، وقد تتضمن الهاشتاكات ذات عالقة فز

 اعىل الصفحة، وعند كتابة الهاشتاك يجب مراعاة مايأئ 
ز الكلمة مسافة فارغة، اي يكون ككلمة واحدة.  . 1  كتابة وسم الهاشتاك )#( دون ان يكون بينم وبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

قيم ال تعمل مثل )% و $(.  . 2  بعض المحارف الخاصة وعالمات الي 
يط البحث اعىل ال . 3  صفحة. امكانية البحث عن الهاشتاك عن طريق رسر
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ز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 

جعة *   .  100النتائج المالئمة / النتائج المالئمة + النتائج الغي  المالئمة المسي 

نتائج  الفوكسونوميات ت
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النتائج 
 المالئمة

 النتائج
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 مالئمة
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3 #Resource_Description_and_Access 1 1 0 %100 

4 #RDA_Toolkit 35 35 0 %100 

5 #RDA 5800 97 5723 %1.6 

 RDA 20 20 0 %100#قواعد_  6

 RDA 22 22 0 %100#معيار_  7

جاع مصطلحات وصف المصادر 2الجدول )   نتائج اسير
 
( يوضح نسبة دقة الفوكسونوميات ف
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( ان الفوكسونوميات ) # وصف_المصادر_واتاحتها، 2رقم )يتضح من الجدول 
#Rescource_Description_and_Access ،#RDA_Toolkit _قواعد# ،RDA _معيار ،RDA لم دقة )
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جاع :  . 1  االسير
جاع المنشورات المالئمة ذات العالقة بالفوكسونوميات المبحوث، والنتائج  يتم من خاللها التعرف عىل اسي 
جعة، حيث تم الفحص المبارسر لتلك الفوكسونوميات وتحليل نتائج البحث من خالل المعادلة  المالئمة الغي  مسي 

جاع ي :  الحسابية الستخراج االسي 
ي تتمثل باالئ 

 والت 
جعة *   .  100النتائج المالئمة / النتائج المالئمة + النتائج المالئمة غي  المسي 

جعة = مجموع النتائج المالئمة   النتائج المالئمة لكل فوكسونومي  –النتائج المالئمة الغي  مسي 

نتائج  الفوكسونوميات ت
 البحث

 النتائج
الغير 
 مالئمة

النتائج 
 المالئمة

مجموع 
النتائج 

المالئمة 
الغير 

جعة  مسير

نسبة 
جاع  االسير

 1.913% 205 4 0 4 #وصف_المصادر_واتاحتها 1

 9.569% 189 20 1480 1500 #وام 2

3 #Resource_Description_and_Access 1 0 1 208 %0.478 

4 #RDA_Toolkit 35 0 35 174 %16.746 

5 #RDA 5800 5723 97 112 %46.411 

 RDA 20 0 20 189 %9.569#قواعد_  6

 RDA 22 0 22 177 %15.311#معيار_  7

 100%  209 مجموع النتائج المالئمة

جاع الفوكسونوميات لمصطلحات وصف المصادر واتاحتها3الجدول )  ( يوضح نسبة اسي 
جاع، حيث ان )3يتضح من الجدول رقم ) ي نسب االسي 

نسبة ( بلغت RDA#( ان الفوكسونوميات تتفاوت فز
جاع ) ي الفيسبوك، يليم الفوكسونومي )%46.411االسي 

( بنسبة RDA_Toolkit#( من مجموع النتائج المالئمة فز
(، %9.569( بنسبة )RDA(، و)#وام، #قواعد_ %15.311( بنسبة )RDA(، و)#معيار_ 16.746%)

بنسبة  (Resource_Description_and_Access#(، و)%1.913و)#وصف_المصادر_واتاحتها( بنسبة )
(0.478% .)     
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ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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