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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي    اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
 
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

خزِ ثاٌر م 
 
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

نت [ ورقة تحليلية نقدية للسياق الرقمي  المراقبة: ، مواقع التواصل االجتماعي ومبدأ اإلنير
 ]العالمي 

يدي رضا  الباحث:  [ ز  ]الي 

التواص  الرتىمي  مختير التواص  وتقنيات التعبي   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس  فاس   دكتوراه: طالب  [
 م 2020] جامعة سيدي محمد بن علد هللا  المغرب

 

 الدراسة: ملخص 

كات  ي المراتلة توية جدا وجامحة  حيث ترغب جميع أنواع الرسر
ز
ي مجتمعنا المعاض الرتىمي  تلدو الرغلة ف

ز
ف

ي أعقاب تكنولوجيات 
ي تخزين بيانات عن أعضائها أو عمالئها وما إىل ذلك.  ففز

ز
والمنممات والمؤسسات ف

راسات المراتلة مجاال واسعا من المراتلة الجديدة والقلق بشأن آثارها عىل الفرد والمجتمع كك   أصلحت د
إطاًرا نمريا ومجازًيا يمكن من ياللم مناتشة   Panopticonمجاالت اللحث  حيث تدمت فكرة اللانوبتيكون 

نيت ومواتع  ي تحليلنا لشلكة اخأني 
ز
ي مجموعة واسعة من السياتات  اخأمر الذي اعتمدنا عليم بدورنا ف

ز
المراتلة ف

 لرتمية. التواص  االجتماغي واآلثار ا

نيت  مواتع التواص  االجتماغي  اللانوبتيكون  المراتلة  اخأثار الرتمية  التواص  : يةالكلمات المفتاح
 اخأني 

 . الرقمي

 

Abstract : 

In the contemporary digital society, the desire to survey is very strong and unbridled, as all kinds of 

companies, organizations and institutions want to collect data on their members or customers, etc. In 

the wave of new surveillance technologies and their effects on the individual and society as a whole, 

the study of surveillance has become a vast field of research, as the idea of panopticon has provided a 

theoretical and metaphorical frame through which observation can be discussed in a wide range of 

contexts, which we have used in our analysis of the Internet, social media and digital traces.  

Keywords : internet, social media, panopticon, surveillance, digital traces, digital communication. 

 

 الدراسة: مقدمة

نيت  ي صناعة المحتوى  2.0إن التحول الذي عرفم اخأني 
ز
نيت ف ي مشاركة رواد اخأني 

ز
ز بخاصية مهمة تتمث  ف يتمي 

ي سنة 
ة  من بينها مواتع البيع  2005وإنشاء العالتات فيما بينهم  ففز ونية العرسر وبعدما كانت المواتع اإللكي 

ونية  تحت  الصدارة عىل مستوى عدد الزوا فإنها  eBay, Amazon, Microsoft, AOLر مث  والتجارة اإللكي 
 ..Youtube, Myspace, Facebook, Hi5, Wikipédiaلحساب ك  من  2008ايتفت من التصنيف ستة 

 .  (Cardon, 2011, P 141) وأيرى  هذا التحول عىل مستوى الويب كان ملحوظا بشك  كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي    اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
 
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

خزِ ثاٌر م 
 
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تستطيع تفسي  هذا 
النجا   إن ص  التعبي   لمواتع التواص  إذا كانت هناك مجموعة من العناض الت 

ي من ياللها يقوم  Dominique cardon االجتماغي  فإن هذا يرجع حسب دومينيك كاردون
إىل الطريقة الت 

ي عرض 
ز
اخأفراد بالتعبي  عن أنفسهم وإعادة تشكي  اجتماعيتهم مستفيدين بذلك من الممارسات الجديدة ف

حولت الشلكات االجتماعية الفضاء الواسع للويب إىل فضاء مألوف فقد  (Cardon, 2011, P 141)الذات. 
  (Idem, P 142)وتاب  للتلحر ضمنم. 

ة  كانوا  ي اللداية  أي عند ظهور هذه اخأيي 
ز
يقدم مستخدمو مواتع التواص  االجتماغي هويتهم بشك  مختلف. ف

خاصة. تهم الشخصية وأذواتهم اليعرضون حياتهم اليومية ويستعرضون شخصياتهم بشك  أت  مقارنة باهتماما
عرض عىل هذه المنصات والقلي  من اخأشخاص من  ء ي  ي

ي تتنا الراهن أصب  اخأمر عكس ذلك  فك  شر
ز
لكن  ف

يحتفظ بحياتم الخاصة بعيدا عن اخأنمار  اخأنمار الرتمية. إن توسيع مجال رؤية اخأشخاص عىل مواتع التواص  
ي شلكة اخأصدتاء بشك  ملارسر  االجتماغي يستفيد من الطبيعة الهجينة

ز
للشلكات االجتماعية المتمثلة ف

واإلشارات المرجعية  (les tags)واخأوسمة  (les groupes)والشلكات ذات الصلغة الموضوعية كالمجموعات 
(. مما يعطي هذه الفضاءات العالئقية طابًعا غي  متجانس للغاية ويفت  les amis-bookmarksلألصدتاء )
. اللاب أمام   (Cardon, 2011, P 144)طرق متنوعة من المقابالت ومن التلحر الرتىمي

ومن أج  توسيع مجال الرؤية  يجب عىل مستخدمي مواتع التواص  االجتماغي إنتاج محتوى تادر عىل اجتذاب 
ز آيرين أكير ايتالفا منهم ثقافيا واجتماعيا ي  .مستخدمي 

من تهي وبالتاىلي فإن دينامية توسيع الروابط  هذه  الت 
ز  ز اخأصدتاء الحقيقيي  حاليا عىل مستوى تطوير مواتع التواص  االجتماغي تمزج بشك  توي  دائما  بي 

ز المنطق االنتهازي واخأشكال اخأيرى  . ومن ثم ف ي تجمع كذلك بي 
ز واخأصدتاء المفيدين واخأصدتاء المهمي 

 (Cardon, 2011, P 144)اخأكير إلحاحا للحياة االجتماعية. 

ي  حسب تعبي  كاردون ولكن يم
  يفرض أيضا العديد من التحديات: Cardonكن القول إن هذا االتتصاد العالئف 

ي عىل مستوى العالتات االجتماعية حيث يتم التسابق من أج  جمع أكير  ي منطق حسائر
ز
أوال  تحديات تدي  ف

ز   كما يعزز أيضا عدد من اخأصدتاء  صناعة صورة إيجابية عن الذات  االستخدام االنتهازي لألصدت اء الرتميي 
ز أولئك الذين يتمكنون من بناء شلكة واسعة وغي   منطق السمعة الذي يفاتم التفاوتات االجتماعية والثقافية بي 
ي صغي  ومتجانس ال يضم 

ز عالئف  ي حي 
ز
ز عىل ذواتهم ف متجانسة من المعارف وأولئك الذين ال يزالون منغلقي 

 . ز ي ك  اخأحوال هناك التمث  أو التمرس  بإظهار اخأدوار (Cardon, 2011, P 145)سوى اخأشخاص المقربي 
ز
"وف

ي مث  غرف الدردشة  حيث تمهر فسحة 
ز
ي ياصة ف

وئز ي اإللكي 
اضز ي الفضاء االفي 

ز
الشخصية للهويات المختلفة ف

 للتمث  والتمرس  الرتىمي  ف ي وسيلة توفر إمكان التفاع  النصي وربما الرسومي آنيا." )رحومة  
م  ص 2008أكير
137) 

ز يكون متحررا من جميع أشكال القواعد  وال  ز بشك  أفض  وأترب إىل الحقيقة إال حي  "كما أن اإلنسان ال يير
( وهذا ما توفره مواتع التواص  االجتماغي لك  132م  ص 2008يستجيب إال لقواعده هو نفسم." )رحومة  

ي الماهر فقط.  
ز
 مستخدم  إنها حرية الترصف ولو ف

 النظري: اإلطار

ايدا  مع بداية اخألفية الثالثة  بمختلف أشكال المراتلة الرتمية والرصد  ز من الواض  جدا أن هناك اهتماما مي 
ي "بانوبتيكون 

والتعقب وجمع المعلومات. يمكن تفسي  هذا التوجم الجديد من يالل اللفظ اليونائز
Panopticon بان : ز ي  Pan"  هذا اللفظ الذي يتكون من كلمتي 

" و أوبتكون وتعتز ي  Opticon "كىلي
وتعتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي    اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
 
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

خزِ ثاٌر م 
 
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
يطائز ي الير

"الرؤية" أي ما معناه الرؤية الكلية أو الرؤية الشاملة. اشتهر هذا التصور من تل  الفيلسوف والقانوئز
يىمي بنثهام  ي اخأص  اسما يطلق عىل نوع من Jeremy Bentham (1748-1832جي 

ز
(  فقد كان اللانوبتيكون ف

ء وتسجيلم. )السجون ولكنم أصب  يدل  ف ي
ي رؤية ك  شر

ز
 (Bozovic, 1995يما بعد  عىل الرغلة ف

يىمي بنثهام هو  من المعروف أن اخأب المؤسس للنمرية اخأيالتية للنفعية  وأنم يجب أن  جي 
فهماللانوبتيكون ي ضوء هذه النمرية. وهو نوع من  Panopticonي 

ز
مم أواير القرن الثامن عرسر ف الذي ص 

نا إىل ذ ل التفتيش"السجون كما أرسر ز ل المراتلة"  ويسم  هذا النوع من  لك سابقا  ويعرف أيضا باسم "ميز ز أو "ميز
ي 
 
السجون بمراتلة جميع السجناء دون علمهم. حيث يهدف الملدأ اخأساشي للنفعية إىل تقييم السلوك اخأيالف

ز استعانة بحد أدئز  انية. من الموارد اإلنسانطالتا من فائدتم  أي أن تصميمم يسه  الرصد والمراتلة الفعالي 
ر لها.   ,Albrechtslund)وبالتاىلي فإن الهدف هو المعاتلة الفعالة  ولكن دون معاناة إنسانية ال مير

Ohrstrom, al,  2007, p 110) 

 

ي عام  1 رسم توضيحي 
ز
مي بينثام ف  .1791المخطط األولي للبانوبتيكون لجي 

(google.com) 

 

ي أعقاب تكنولوجيات المراتلة الجديدة والقلق بشأن آثارها عىل الفرد والمجتمع كك   أصلحت دراسات 
ففز

المراتلة مجاال واسعا من مجاالت اللحث  حيث تدمت فكرة اللانوبتيكون إطاًرا نمريا ومجازًيا يمكن من ياللم 
ي مجموعة واسعة من السياتات

ز
ي  هذه اخأ  (Idem, p 110) مناتشة المراتلة ف

ز
مر الذي اعتمدنا عليم بدورنا ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي    اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
 
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

خزِ ثاٌر م 
 
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي يمكن إسقاطها 
ومنم نستطيع أن نحدد يمسة يصائص لتصور المراتلة "البناوبتكون" المتمثلة فيما يىلي والت 

 : نيت ومواتع التواص  االجتماغي
 عىل شلكة اخأني 

راِتلة من مكان الشخص المرَ  . 1 ِب. ال يمكن رؤية القائم بالم 
َ
 ات

 الشخص المراتب عىل وغي تام بأنم يخضع للمراتلة.  . 2
ي أنم من الممكن أن تكون معمم وظائف المراتلة آلية.  . 3

ي عملية المراتلة  ما يعتز
ز
ة والبساطة ف  ياصية الملارسر

. فالطبيعة  . 4 ي
ي التصور اللانوبت 

ز
ز خأن هوية القائم بالمراتلة ليست مهمة ف المراتلة ليست مرتلطة بشخص معي 

ي هذا التصور طالما يستطيع أي شخص القيام بعملية المجهو 
ز
لة للقائم بالمراتلة تلعث عىل بعد ديمقراطي ف

 المراتلة. 
ي سلوك اإلنسان  خأنها تسم  بجمع البيانات بصورة  . 5

ز
يمكن أن تكون المراتلة اللانوبتية مفيدة جدا لللحث ف

 (Idem, p 113)منتممة عن حياتم اليومية. 
 المراقبة:األنترنيت ومبدأ 

كات   ي مجتمعنا المعاض الرتىمي  تلدو هذه الرغلة توية جدا وجامحة  حيث ترغب جميع أنواع الرسر
ز
ف

ي حال المستشفيات( وما 
ز
ي تخزين بيانات عن أعضائها أو عمالئها أو حت  مرضاها )ف

ز
والمنممات والمؤسسات ف

ي بعض اخأحيان خأغر 
ز
َعة ف َجم ة ي إىل ذلك. تستخدم هذه البيانات الم 

ز
ي كانت مقصودة لها ف

اض غي  اخأغراض الت 
يسي  عملية مث  ت-اخأص . اليوم  تستخدم نمم المراتلة والحواسيب لرصد وتعقب وتتبع الناس خأغراض متنوعة

 ,Albrechtslund)التعلم أو تسهي  العم  اليومي  أو خأهداف تجارية أو خأسلاب أمنية محضة وأيرى. 
Ohrstrom, Hasle, Albretsen,  2007, p 109) 

ي الجزء اخأيي  من 
ز
منذ اللدايات اخأوىل للمراتلة المعلوماتية  أو ما يطلق عليم أيضا مراتلة البيانات  يصوصا ف

ز   ي الحياة اليومية. اليوم  باعتلارنا مستهلكي 
ز
ين  شهدنا ارتفاعا عىل مستوى ممارسات المراتلة ف القرن العرسر

ي ا
ز
ل  ف ز ي الميز

ز
ز  فنحن مراتبون ف ي طور التصميم رتميي 

ز
ي هي ف

ي ك  مكان. إن التكنولوجيات الحالية أو الت 
ز
لعم  وف

ي بعض 
ز
والتصنيع مث  أجهزة التلفاز الذكية  الحواسيب المحمولة  الهواتف الذكية.. تساهم بشك  كبي  وف

ي تدفق
ز
ي فضاءات عامة. وتد أدت هذه  اخأحيان بشك  مخيف ف

ز
وتداول المعلومات ذات الطابع الشخصي ف

ي الحقوق والحريات المدنية. وتد ظهرت العديد من الدراسات حول هذه التط
ز
ورات  إىل ما يراه اللعض  تراجعا ف

 (Idem, pp 109-110) المسألة. 

ي هذا التصور  ذلك أن القرار الحاسم 
ي تبتز
ز
ي إتناع المؤسسة السياسية ف

ز
ال بد أن نشي  هنا إىل أن بنثهام تد فش  ف

ي حد ذاتم ولم يكن أيضا بسبب أفكاره النفعية  ب  الذي أدى إىل رفض تصوره لم 
ز
يكن بسب تصميم السجن ف

َصوَر 
َ
ز من القطاع الخاص. أي أنم ت ي وجم المقاولي 

ز
وع والمتعلق بفت  اللانوبتيكون ف بسبب الجزء اآلير من المرسر

ب رغ السجن كمؤسسة ياصة ربحية مستفيدا بذلك من عم  السجناء. وكان أيضا بنثهام هو نفسم أول من
َ الرب    التجاري من  وع هو ما أدى إىل رفضم تماما  واْعتيرِ

ي المرسر
ز
" ف بالقيام بذلك. ومنم فإن العنرص الربخي "الماىلي

وتراطية بك  من السلطة والرتابة عىل العم      آنذاك  أن تحتفظ البي 
  
 ة
ض
َ
ف إدارة السجون غي  الئق بتاتا  وكان ي 
ي للسجون أن تستجيب خأ 

وعم توب  بالرفض  فإن فكرتم وأنم ال ينلغز ية معايي  اتتصادية. وعىل الرغم من أن مرسر
ي جملة اخأمور  إىل تطبيقم الفعال عىل معمم 

ز
حول سجن اللانوبتيكون  هذا  كانت مؤثرة للغاية. ويرجع ذلك  ف
ي يحتاج فيها الناس إىل الرصد والمراتلة. 

 (Idem)أنواع المؤسسات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي    اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
 
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

خزِ ثاٌر م 
 
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي االتجاه نفسم يرى ميشي
ز
 وحدات زمنية ال نهائية تسم  ف

ُّ
ِعد ( ي  ي

ي )اللانوبت 
ز
ز المكشاف   فوكو أن "هذا التجهي 

." )فوكو   وبالتعرف بالرؤية الالمنقطعة
ٌ
ك َ
َ ه هي رسر ي )...(  إن الرؤية حسب تعبي 

( وبالتاىلي 210  ص 1990اآلئز
اصة  ومجال ملادالت متعدد سياتات تواصلية واجتماعية  وذو  ي "فالجمهور  ككتلة مي 

ز
تالب  ات فردية تنصهر ف

ة يمكن  ت الكتلة بكير
َ
لِدل
 
ٌ لصال  مجموعة من الذوات الفردية المتفرتة. )...( فقد است ي ِ

واحد  وكأنم جماغي  َملغز
ي مواتع التواص  االجتماغي والسيطرة عليها". )نفسم(

ز
 تعدادها وهذا ما يحيلنا عىل الهوية العددية ف

طة واخأمن: "االستخلار أو إن المراتلة بمعناها العام هي توفي   ي مصال  الرسر
ز
 المعلومات  أو كما يتم تداولم ف

اكم حول اخأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات االعتلارية. هذه  ي يمكن أن تي 
االستعالم"  أي المعرفة الت 

ي توجيم السلوكات  أو تعديلها  أو حت  تصحيحها 
ز
تصويبها من و  الوظيفة ال يمكن فصلها عن تأثي  آير يتمث  ف

اضية  حول اخأفراد  بناء عىل تأثي  المعطيات 
يالل تأثي  تصحي  النمرة إىل اخأشياء  سواء كانت حقيقية أو افي 

اكم عنهم ي يمكن أن تي 
ي أصلحت  .الت 

ي تحديث المجتمعات الت 
ز
وبالتاىلي كانت فكرة بنثهام بمثابة مرحلة مهمة ف

ي 
ة الت  ز يمكن تحديدهم  يمكن عدهم  يمكن تصنيفهم شفافة  إن ص  التعبي   هذه اخأيي  تتكون من أفراد مرئيي 

والتعرف إليهم عن ترب من يالل العالتات والتحركات القابلة للمالحمة والتقييم وكذا الحكم عليها أيضا. 
(Laval, 2012/2, p 49 ) 

ي مسار ثابت من أج  دمقرطته
ز
ي السياق ذاتم  نالحظ بشك  واض  أن المراتلة تسي  ف

ز
ع بسبب ا عىل نطاق واسف

نيت  ات المراتلة(. كما تتي  شلكة اخأني  نيت وكذا نقط استقلال الصور )كامي 
تضاعف عدد نقط االتصال باخأني 

إمكانية المراتلة الالمركزية مما يحول المجتمع إىل فضاء مفتو  للمراتلة الدائمة والمتلادلة. وهذا مجرد جانب 
تكز عىل ملدأ استمرارية المراتلة عير الزمن حيث يتحول اخأمر إىل واحد من رتمنة المراتلة  أما الج انب اآلير في 

( لسلوكيات اخأفراد عن طريق أدوات تسم  بمتابعة مساراتهم وتحركاتهم trackerنوع من التتبع/التعقب )
ي يزورونها واتعيا ورتميا. )

ي مختلف اخأماكن الت 
ز
ي يخلفونها وراءهم ف

 (Idemاعتمادا عىل اآلثار الت 

نيت بطريقة يتم من ياللها تراكم المعلومات حول اخأفراد )الملفات الشخصية(  لقد تم تطوير شلكة اخأني 
نيت  وذلك باالعتماد عىل عنوان  الخاص بك  حاسوب أو هاتف ذكي  IP1 Protocol Internetمستخدمي اخأني 

ونية وتخزينها  ( les serveursوحفمها بواسطة الخوادم )حيث يتم تسجي  جميع أنواع زيارات المواتع اإللكي 
زْ ) أو عن طريق محركات اللحث وغْ  َوبي 

 
( لمدة سنة Moteurs de recherche: Google, Bingمث  غ

ونية أو تحمي   ي مجال المعلوميات أن الولوج إىل المواتع اإللكي 
ز
واحدة عىل اخأت . كما أنم من المعلوم أيضا ف

مجيات المجانية هي فرصة ال  )الير ز ها من cookiesستعادة ملفات تعريف االرتلا  أو ما يطلق عليها الكوكي  ( وغي 
اضية" ) ي تغذي تواعد البيانات التجارية وغي  التجارية. mouchards virtuels"الجواسيس االفي 

 ( الت 

ي تمس طريقة استعمال شلكة اخأني  
ي السياق ذاتم  يشي  رحومة إىل أنم " من ضمن آير التطورات الت 

ز
ا نيت  هو أن مالم  وجوهنف

نيت ومجتمعاتنا الرتمية المتنوعة   نا  ونحن نتعام  مع صفحات اخأني  ومالمس أصابعنا وحركات أجسامنا وجلوسنا أو وتوفنا أو مسي 

ي 134م  ص 2008توشك اآلن أن تكون مرصودة تماما." )
ز
كات المتخصصة ف ( ليس هذا فقط  ب  وتد أصب  من الممكن بالنسلة للرسر

ز ج ي يتمي 
ة تص  إىل مستوى تحديد ك  مستهلك منهم عىل حدة  أي الخصائص الت  ز بدتة كبي  مع البيانات من أن تتعرف عىل المستهلكي 

ي 
ي تشم  مختلف الحاالت المعيشة اليومية والممارسات الت 

بها ك  فرد عن اآلير  وذلك عن طريق عملية جمع البيانات المستمرة والت 

                                                           
ي عنوان بروتوكول اخأ 1  ية: عنوان آي ئر ز نيت )باإلنجلي 

هو المعرف الرتىمي خأي جهاز )حاسوب  هاتف محمول  آلة طابعة  موجم( مرتلط  ( IP addressني 
ي  نت العالمية. ويقاب  عنوان اآلي ئر

نت  سواء أكانت شلكة محلية أو شلكة اإلني  ي  بشلكة معلوماتية تعم  بحزمة بروتوكوالت اإلني 
ز
 شلكات الهاتف رتم مثال ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي    اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
 
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

خزِ ثاٌر م 
 
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز أكسيوم Christl, 2017/a, p 67يقوم بها اخأفراد. ) ي يجمعها ك  من المتعقبي 
وأوراك   Acxiom( وفيما يىلي أمثلة عن طبيعة البيانات الت 

Oracle  :حول اخأفراد 

  

 
ي يجمعها كل من أكسيوم 2 رسم توضيحي 

ز التر وأوراكل  Acxiom. أمثلة عن طبيعة بيانات المستهلكي 
Oracle (Christl, 2017, P 63) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي    اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
 
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

خزِ ثاٌر م 
 
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي يجمعها ك  من أكسيوم 1جدول 
ز الت   . Oracleوأوراك   Acxiom: أمثلة عن طبيعة بيانات المستهلكي 

 

 Oracle أوراكل المتعقب Acxiom أكسيوم المتعقب

عاما من  45 .1

البيانات التاريخية 

حول تغيرات 

األسماء وتاريخ 

 اإلقامة السكنية.
العمر، الجنس،  .2

 التعليم، الوظيفة.
وجهات النظر  .3

 السياسية.
 نوعية العالقات. .4
 عدد األطفال. .5
 المشتريات. .6
األنشطة،  .7

استعماالت الوسائط 

 )الميديا(
القروض، الدخل،  .8

 صافي القيمة. 
ممتلكات   .9

)سيارات، 

 عقارات(. 
تفاصيل حول  .10

الخدمات البنكية، 

 وسياسات التأمين. 
 اتنطاق االئتمان .11

الممنوحة على 

 الديون. 
إمكانية استقبال   .12

شخص آخر في 

 المنزل.
 نوع السكن. .13
تفاصيل حول  .14

 طبيعة السكن.

 

معطيات حول   .15

الشخص: هل 

يستعمل الفيسبوك؟ 

هل هو مؤثر 

اجتماعيا؟ هل يتأثر 

 اجتماعيا؟
هل لديه اهتمامات   .16

بلعب القمر 

 واليانصيب؟
هل يتعاطى   .17

الكحوليات، مواد 

 التبغ؟  
الحالة الصحية   .18

 والمضية.
الديانة المعتنقة:   .19

اإلسالم، 

الكاثوليكية، 

 اليهودية...
 معدل االستيعاب.   .20
 200واحد من بين   .21

 رمز عرقي. 
االستقرار   .22

 االقتصادي. 
المكانة االجتماعية   .23

 واالقتصادية
العدد الفعلي   .24

للمشتريات التي تم 

شراؤها باستخدام 

بطاقة االئتمان فيزا 

Visa       card  

شهرا  24 خالل

 األخيرة.

  

 ما يتم اقتناؤه. .1
السن، الجنس،  .2

 التعليم، العمل. 
عدد األطفال  .3

 وأعمارهم. 
الدخل، الدين،  .4

 صافي القيمة. 
الهوايات  .5

 واالهتمامات. 
 المشتريات.  .6
التعرف على نوع  .7

بطاقة االئتمان 

البنكية وعالمتها 

 التجارية. 
ترقب إنجاب  .8

أطفال أول مرة، 

أو إنجاب األطفال 

 مرة أخرى. 
االنتقال إلى سكن  .9

 جديد.

 القدرة الشرائية.   .10
أنواع البحوث   .11

التي يتم 

إجراؤها: 

مدارس، إعانات 

مالية، كراء 

السيارات، 

فنادق، رحالت 

جوية وجميع 

أنواع البحوث 

 األخرى...
االهتمام بقضايا   .12

سياسية مثل: 

اإليكولوجيا، 

الرعاية الصحية، 

أمن الوطن، 

 الضرائب.
مهتم بـ:   .13

القروض 

الطالبية، الرهن، 

إعادة التمويل، 

مشاهدة األفالم 

اإلباحية الشاذة، 

القوات الجوية، 

الجيش، القوات 

البحرية، مشاة 

البحرية، 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي    اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
 
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

خزِ ثاٌر م 
 
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : المراقبة ومبدأ االجتماعي التواصل مواقع

ة حيث يستخدم موتع  تعتير البيانات المتعلقة بمستخدمي مواتع التواص  االجتماغي هي مصدر رب    هذه اخأيي 
ا لتحلي  الشخصية من أج  فرز وترتيب وتصنيف مستخدميم اللالغ  52000الفيسبوك ما ال يق  عن  مؤرسر

بمعتز أن هذه المنصات التواصلية  (Statista, 2020مليار حسب آير اإلحصاءات. ) 2.498عددهم حواىلي 
الرتمية تقوم بتحلي  ك  من الرسائ  الخاصة واإلعجابات والمشاركات وشلكة اخأصدتاء والصور والتحركات 
اء معلومات تتعلق بمستخدميم من  وجميع أنواع السلوك اخأيرى  باإلضافة إىل ذلك  يقوم موتع فيسبوك برسر

 تقوم بالعم  نفس
ٌ
كات كات أيرى  رسر اكة سنة رسر مع أربعة من أكير سمارسة البيانات عىل  2013م  كما عقد رسر
نيت وهم: أكسيوم   . BlueKaiوبلوكاي  Datalogix  داتا لوجيكس Epsilon  إبسيلون Acxiomاخأني 

(Makery, 2017) 

نيت  يتفاعلون ويمارسون سلوكياتهم بشك   ي جع  اخأشخاص  رواد اخأني 
ز
ي نمرنا  تتمث  ف

ز
فوي عإن المسألة ف

نيت بصفة عامة ومواتع التواص  االجتماغي بصفة 
ي يمنحها لهم اخأني 

حت  إذا اعتادوا عىل جرعة الحرية  تلك الت 
ِعَ   ي التعبي  عن الذات واستعراض مجم  يصائصها النفسية والمعرفية واالجتماغي والثقافية  ج 

ز
ياصة ف

ي تتصنيفهم ومعاتلة بعضهم بلغة فوكو وبنثهام الرتكابهم أفعا
لف  ل غي  مرغوب فيها من تل  السلطة الت 

ي منهم فيخضعون لنوع من الرتابة الذاتية بشك  تلىلي عىل جميع 
 
ي بعض اخأحيان حت  َيعتير اللاف

ز
مجهولة ف

نيت  مالكوا  ي أتت نتيجة لمراتلة أولية  مراتلة  سلطة التكنولوجيا: أي مالكوا اخأني 
ة الت  ممارساتهم  هذه اخأيي 

ي تصوره لملدأ مواتع التواص
ز
. هذا هو االنضلا  )المستهلك المنضلط( الذي أسس لم بنثهام ف   االجتماغي

 . ي
 المراتلة اللانوبت 

 

ز  3 رسم توضيحي  تطبيق وبرنامج تعقب  153صورة مقتطفة من خريطة تفاعلية لنشاط تعقب يربط بي 
نيت.  1500و  تطبيق للهواتف الذكية عىل األنير

)https://www.haystack.mobi/panopticon/index.html(   
 

https://www.haystack.mobi/panopticon/index.html
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي    اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
 
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

خزِ ثاٌر م 
 
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي وتت واحد  كما أنم من المالحظ أيضا أن هذه السلطة  إن ص  التعبي   تتوزع عىل عدد تلي  
ز
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ز
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ز
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ز
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ز
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https://haystack.mobi/wordpress/index.php/author/narseo/


   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – حزيران  – 15                                                           (   - 250 237) ص:  عاشر الالبحث  –الثالث العدد  – خامسالمجلد ال

 

246 
يدي ا      ز نت                                          لي   العالمي ورقة تحليلية نقدية للسياق الرقمي  المراقبة: ، مواقع التواصل االجتماعي ومبدأ اإلنير

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي    اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
 
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

خزِ ثاٌر م 
 
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

: صورة مقتطفة من خريطة تفاعلية لنشاط التعقب عىل تطبيق موقع فيسبوك للهواتف 4رسم توضيحي 

 الذكية. 

نيت.  تطبيقات 2جدول   التعقب المتصلة بتطبيق فيسبوك عىل األنير

  به المتصلة التعقب برامج أو تطبيقات  التطبيق
 تطبيق

 فيسبوك
Facebook  

Yahoo,  adebe dtm, tags rvcs, ads rvr,  scprecardresearch, crw 
dcntrl, nr-data, rpxnow, adroll, smaato, advertising, fyre, 
brightcove, omtrdc, mathtag, 2mdn, facebook (tracker), adadvisor, 
M314, medialytics, tubemogul, new relic, mookie1, amazon-
adsystem, adlooxtracking, doubleclick, nanigans, criteo, 
opmtimizely, voicefive, bluekai, turn, nexage, iperceptions, livefyre, 
googletagmanager, googleadservices, addthis, llnwd, 
googlesyndication, googletagservices, serving-sys, dotomi, adform, 
flashtalking, pointroll, adnxs, skimresources, demdex, taboola, 
twitter, rubiconproject, betard, openx, taboolasyndication, tapad, 
google-analytics, adition, gigya, pubmatic, moatads, adsymptotic, 
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 الذكية. 
نيت.  تطبيقات 3جدول   التعقب المتصلة بتطبيق تويير عىل األنير

  به المتصلة التعقب برامج أو تطبيقات  التطبيق
 ,Twitter Twitter (tracker), googlesynication, skimresources تويتر

newrelic,nr-data, opnex, googlesadservices, tags rvcs, 
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crwdcntrl, mixpanel, doubleclick, taboola, adnxs.  
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 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي    اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
 
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

خزِ ثاٌر م 
 
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

ة تفاعلية لنشاط التعقب عىل تطبيق موقع اللنكد إن للهواتف : صورة مقتطفة من خريط6رسم توضيحي 
 الذكية. 

 

نيت.  تطبيقات 4جدول   التعقب المتصلة بتطبيق اللنكد إن عىل األنير

  به المتصلة التعقب برامج أو تطبيقات  التطبيق
 ,Linked in Gigya, Google tag services, google-analytics إن اللنكد

Optimizely, nr-data, crashlytics, twitter, Facebook, 
google ad services, crittecism, google syndication, 
adobe dtm, score card research 

ث ثابة منصات "للليمكن القول إن مواتع التواص  االجتماغي بصفة عامة والفيسبوك بصفة ياصة هي بم
ار هيدالغو  ز ي أنها ليست مذكرات ياصة أو نوع من Cesar A. Hidalgoالمصغر" حسب تعبي  سي 

  وهذا يعتز
ي 
ز
ه ف الخدمات الخاصة للرسائ  النصية طالما يرجع هذا إىل الهدف اخأول من تصميمها حيث أن ك  ما يتم نرسر

وشي  ي الفيسبوك مثال  نشارك محتوى ما مع مجموعة  . viral contentالفيسبوك لم تدرة االنتشار الفي 
ففز

ات اخأ  شخاص أو اآلالف  بغض النمر عن عدد اخأصدتاء لدينا  حيث يتم تمكينهم من جع  يمكن أن تضم عرسر
ي شلكاتهم الخاصة. 

ز
 مما كنا نتوتعم عير مشاركاتهم لها ف

 (2014)منشوراتنا تص  إىل جمهور عريض أكير

ار هيدالغو  ز أنم من الواجب أن نتذكر أننا نحن  مستخدمو هذه المواتع  من يقوم  Cesar A. Hidalgoويرى سي 
بإنتاج المحتوى وأنم من المهم أن نوجم أصابع االتهام إىل أنفسنا أوال حول طبيعة وجودة المحتوى تل  توجيهها 

. وهذا يقودنا إ ي الذي يسم  بانتشار هذا اخأيي  بشك  كبي 
ي ىل طر  التساؤل حول الطإىل التصميم التقتز

ريقة الت 
يقوم من ياللها الفيسبوك بفرز وتصفية وتصنيف المحتوى  حيث يعتقد الكثي  من رواد هذا اخأيي  أنم يعرض 
عليهم ببساطة ك  المحتوى الذي أنتجتم شلكة التواص  الخاصة بهم من أصدتاء ومجموعات وصفحات  

" وهي بمثابة Edgerankتمد عىل يوارزمية تسىم "إدج رانك ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما. فالفيسبوك يع

https://www.technologyreview.com/profile/cesar-a-hidalgo/
https://www.technologyreview.com/profile/cesar-a-hidalgo/
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فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
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الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

منتج آىلي للمحتوى  إن ص  التعبي   حيث تقوم بفرز وتحديد وايتيار المحتوى الذي يمهر عىل صفحة "آير 
  (Hidalgo, 2014) اخأيلار" الخاص بك  مستخدم للفسيبوك. 

ز وبالتاىلي فإن استخدام مواتع التواص  االجتماغي يؤدي ضمنيا  ي المضامي 
ز
إىل شك  من أشكال االنسياق ف

ي تعتمد عىل يوارزميات 
الرتمية  فالتواص  الرتىمي أصب  اليوم يخضع لمعايي  تقنية ورمزية من طرف اآللة الت 

ي النهاية إىل ما يخشاه جارون لوري 
ز
ام تراتبية دايلية ما تد يؤدي ف  Jaronونمم حسابية تفرض علينا احي 

Laurier ص 2018من أنممة التالعب بالسلوكيات والترصفات. )ريفي   ترجمة بلمخبوت   حول تأسيس نوع  
178) 

ي هذا الصدد:  David Stilwellوي  -دافيد ستي  يقول
ز
 ف

ء  ي
ي السياسة لكن السر

ز
ورة أن تستخدم البيانات الشخصية حت  ف ء بالرصز "ال أعتقد أنم أمر شي

أو أنك ستحاول  تخاذ ترارات أفض المهم والحاسم هو ه  تستخدمها لمساعدة الناس عىل ا
 (2019) التالعب بهم من أج  اتخاذ ترارات معينة مستفيدا بذلك من بياناتهم الشخصية". 

ي كثي  من اخأحيان مواتفهم بخيلة أم  أو بالسخرية أو التنديد يالل ممارسات 
ز
نيت ف "يسج  مستعملو اخأني 

( وبالتاىلي تعتير عملية تصنيف الذات عملية 167  ص 2018المؤانسة االعتيادية." )ريفي   ترجمة بلمخبوت  
نفسية طبيعية بالنسلة إىل الذات )الهوية الشخصية( سواء تعلق اخأمر بتصنيف الذات مقاب  ذوات أيرى تنتىمي 
إىل الجماعة نفسها أو تصنيف الذات المنتمية إىل جماعة معينة مقاب  جماعات أيرى )الهوية الجماعية(. )زايد  

( تد ال يهم نمط التفكي  الفردي باستثناء بعض الشخصيات صاحلة التأثي  بقدر ما يهم نمط 39ص   2006
ي لمعرفة 

التفكي  الجماغي  فمواتع التواص  االجتماغي  بعد ك  ما سبق ذكره  لها اآلن من القدرة التقنية ما يكفز
. وهنا بالضلط يكمن  ز  عنرص الخطورة  أي بمجرد جمعطبيعة ونمط تفكي  نسيج جماغي كام  لمجتمع معي 

ي االهتمامات  التخوفات  المحفزات  
ز
ي تتمث  ف

وترتيب وتصنيف وتحلي  أنما  التفكي  وتحديد يصائصم الت 
اق واالستهداف عن طريق حمالت تسويقية ممنهجة  ات... يصب  المجتمع  أي مجتمع تابال لاليي  المثي 

ي تناعات وبناء مواتف واتخاذ ترارات )تجارية وسياسية وثقافية ونفسية...(  الهدف من
ها توجيم أفراده نحو تبتز

ز تلك الحمالت الرتمية الممنهجة.   تتالءم مع مضامي 

كة تدغ "سبييز  ي هذا السياق إن أن هناك رسر
ز
. حيث Spinnerوتجدر اإلشارة ف ي التسويق الرتىمي

ز
" متخصصة ف

ز وخأهداف  كة استهداف شخص بعينم بمحتوى معي  يا معينة  اعتمادا عىل نوع من تكنولوجتستطيع هذه الرسر
ة من إظهار  ي الخاص بالشخص المقصود حت  تتمكن هذه اخأيي 

وئز يد اإللكي  ي أن تتوفر عىل الير
التسويق  ويكفز

 (Stilwell, 2019) الرسالة المرغوب استهدافم بها بشك  فردي. 

ي ترصفاتنا التجارية وتحل
ز
ي يجري بها حاليا التدتيق ف

د أن يلها  وأيضا غي  التجارية  تؤك"إن السهولة الت 
ي أدوات التحرر  ب  إنها تشم  أيضا بذرة اخأشكال المتجددة لتوجيم اخأفراد 

ز
ل ف ز التكنولوجيات الرتمية ال تخي 

واستهدافهم. وهذا الرصد الواسع النطاق خأفعالنا وتحركاتنا عىل الشلكة العنكبوتية يمتد إىل ما وراء المنطق 
ويلمس أيضا  وال أحد يجه  ذلك  ترصفاتنا السياسية. إنم يقود إىل ممارسات تجسس  االتتصادي والماىلي 

"". )ريفي   ترجمة بلمخبوت   ي تتحدى الرؤى المثالية لمجتمع يدغ "رتىمي
  2018متطورة جدا والسيطرة الت 

 (179ص 
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي    اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
 
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

خزِ ثاٌر م 
 
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 خاتمة

ي كان هدفها وتت نشأت
صلحت ها تواصليا  فإنها اليوم  أبعيدا عن النسخة اخأوىل لمواتع التواص  االجتماغي الت 

َمة َصم ة ي  م 
 من اآلثار الرتمية )ردود اخأفعال   وبشك  علتز

ٌ
وفقا لسياسة تفاعلية الهدف منها إنتاٌج ال محدود

ز مستخدميها عىل التفاع  دايلها بعفوية مطلقة   منشورات  تعليقات  صور  مشاركات...( فضال عن تحفي 
 فيها بقوة كل

َ
 معالم شخصيتك. وبالتاىلي يمكننا القول إن العرص الرتىمي الذي بحيث كلما انخرطت

 أكير
ْ
ما اتضحت

نعيشم اآلن منحنا شكال جديدا من أشكال التخاطب "وجها لوجم" إن ص  التعبي   تواصٌ  ال يحتاج إىل وجود 
ء صورة الذات. لذلك  فإن ح ي

ي  رية التعبمادي "جسم مادي" من أج  نق  الرسائ   اخأفكار  القيم  وتل  ك  شر
وطة مسلقا باإلفصا  والكشف عن هويتك بمختلف  ي تمنحها لك مواتع التواص  االجتماغي هي حرية مرسر

الت 
 جوانبها المادية والفكرية والثقافية واالجتماعية واخأهم النفسية. 

 :  يةمراجع المعتمدة باللغة العربال
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