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 Folksonomyالتصانيف الشعبية: الفوكسونومي 

 أ. مينا عبد الرؤوف رمزي                               أ. أحمد سيد السداوي

ات يعترب أسلوب الفوكسونومي يف وقتنا احلايل واحداً من أبرز االجتاهات اهلامة لإلنرتنت، حيث يعترب فرع خصب للنمو وجزء أساسيي مين بيقي ي
 بيية العاييية لإلنرتنيتو قإيل قدرة مسيتددمي اننرتنيت إيل انفيافة والت ييري والت يديث يف تتوييات الشيقكة العنك -يث يشري جزئيا، ح2.0الويب 

(2) . 
 Thomas Vander Wal( إيل مهنيد  ايعلوميات الشيهري Folksonomy)هذا ويرجع السيق  يف ابتكيار أسيلوبل الفوكسيونومي 

أو  مفتاحيييهسييلوب الفوكسييونومي ينشييا عنييدما ي ييو  ايسييتددما ب فييافة كلمييات حيييث أرييار أ  أ – والييذص  ييط مصيييلل الفولكسييونومي –
 للعنا يير ميين اختيييارها علييي الشييقكة العنكقوبييية العايييية والييب دكيين اسييتددامها بعييد علييط ومييرا  الق ييث واسييرتجاع ايعلومييات( tagsبيجييا  )

(1). 
  folksonomyي املعني اللغوي واالصطالحي لكلمة الفولكسونوم

 أواًل: المعني اللغوي 
وهي لفظة ناجتة عين  –  اوقل وهنا ليست يف ال واميس حىت اآلعلي  –ظة ال يوجد هلا معين دقي  لف  folksonomyة  لفظنستييع ال ول أ

ييييث يتجليييي هنيييا ايعيييين، وبعيييين التصييينيل أو عليييا التصييينيل، ح Taxonomy)( وبعيييين ل النيييا ل والثانيييية كلمييية )Folksدميييل كلمتيييا اوويل )
(folksonomyأص ) (3) او  فيما بينهاالتصنيل من ققل النا ، أو بالتع.  

 ثانيا: المعني االصطالحي 
ل التصيينيل يعتمييد علييي رييكانييذكر منهييا التييايلج رييكل جديييد ميين أ (folksonomiesهنيياجم وموعيية كقييرية ميين التعريفييات للتصييانيل الشييعقية )

 .(4) يف التعقري عن ايوفوعات وايواد ايدتلفة علي الويب بكلمات عات داللة لديها بصل هذا احملتوصنفسها وحريتها ايستددما أ
هو طري ة بعاونية بسيية ييتا مين خاهليا بصينيل ايعلوميات عليي ريقكة االنرتنيت بيدال مين اسيتددا  خييع التصينيل ايعروفية ومين   

ييواد الشيقكة مين  يور، م ياالت، كتيب، tagsكلميا عات داللية ييلي  عليهيا مصييلل التيجيا  ف   ايسيتدد  العيادص ي يو  هنتهيي احلريية بتعييا  
 .(5)أخقار، فيديو

 .(6)هو جتميع للتيجا  الب وفعت من جانب ايستددما واختاعها كتصنيل حملتويات ايوقع
 . (7)هو بصنيل من جانب ايستددما بواسية ايستددما وللمستددما

دكننييا ر ييد الن ييار القلرييية الييب بشييكل اوسييا  يفهييو  الفوكسييونومي وهييي كالتييايلج حرييية ايسييتدد  يف اسييتددا  وميين خييال مييا سييق  
 ايصيل ات الب يراها مناسقة من وجهة نظرة لتصنيل مادة ما. 

 (. Tagsبسمي ايصيل ات ايستددمة من جانب ايستدد  باسا التيجا  )
 كثر بعرب عن ايادة ايصنفة. أو أ يهالتيجا  عقارة عن كلمة مفتاح

 فعت من جانب ايستددما واعتقارها بصانيل رعقية للمواقع. و ع التيجا  الب يكثر من باج لتصنيل مادة واحدة. جتمإمكانية وفع أ
فالتصيانيل  ( folksonomiesومن خال الت ليل الساب  للمفياهيا ايدتلفية للفوكسيونومي دكننيا ا يروج بتعرييل جيامع للتصيانيل الشيعقية )

عليي الوييب أركال التصنيل يعتمد علي ايستددما العياديا وحريية ايسيتدد  يف التعقيري عين اييواد ايتاحية الشعقية عقارة عن ركل جديد من 
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 Folksonomyالتصانيف الشعبية: الفوكسونومي 

 أ. مينا عبد الرؤوف رمزي                               أ. أحمد سيد السداوي

ات يعترب أسلوب الفوكسونومي يف وقتنا احلايل واحداً من أبرز االجتاهات اهلامة لإلنرتنت، حيث يعترب فرع خصب للنمو وجزء أساسيي مين بيقي ي
 بيية العاييية لإلنرتنيتو قإيل قدرة مسيتددمي اننرتنيت إيل انفيافة والت ييري والت يديث يف تتوييات الشيقكة العنك -يث يشري جزئيا، ح2.0الويب 

(2) . 
 Thomas Vander Wal( إيل مهنيد  ايعلوميات الشيهري Folksonomy)هذا ويرجع السيق  يف ابتكيار أسيلوبل الفوكسيونومي 

أو  مفتاحيييهسييلوب الفوكسييونومي ينشييا عنييدما ي ييو  ايسييتددما ب فييافة كلمييات حيييث أرييار أ  أ – والييذص  ييط مصيييلل الفولكسييونومي –
 للعنا يير ميين اختيييارها علييي الشييقكة العنكقوبييية العايييية والييب دكيين اسييتددامها بعييد علييط ومييرا  الق ييث واسييرتجاع ايعلومييات( tagsبيجييا  )

(1). 
  folksonomyي املعني اللغوي واالصطالحي لكلمة الفولكسونوم

 أواًل: المعني اللغوي 
وهي لفظة ناجتة عين  –  اوقل وهنا ليست يف ال واميس حىت اآلعلي  –ظة ال يوجد هلا معين دقي  لف  folksonomyة  لفظنستييع ال ول أ

ييييث يتجليييي هنيييا ايعيييين، وبعيييين التصييينيل أو عليييا التصييينيل، ح Taxonomy)( وبعيييين ل النيييا ل والثانيييية كلمييية )Folksدميييل كلمتيييا اوويل )
(folksonomyأص ) (3) او  فيما بينهاالتصنيل من ققل النا ، أو بالتع.  

 ثانيا: المعني االصطالحي 
ل التصيينيل يعتمييد علييي رييكانييذكر منهييا التييايلج رييكل جديييد ميين أ (folksonomiesهنيياجم وموعيية كقييرية ميين التعريفييات للتصييانيل الشييعقية )

 .(4) يف التعقري عن ايوفوعات وايواد ايدتلفة علي الويب بكلمات عات داللة لديها بصل هذا احملتوصنفسها وحريتها ايستددما أ
هو طري ة بعاونية بسيية ييتا مين خاهليا بصينيل ايعلوميات عليي ريقكة االنرتنيت بيدال مين اسيتددا  خييع التصينيل ايعروفية ومين   

ييواد الشيقكة مين  يور، م ياالت، كتيب، tagsكلميا عات داللية ييلي  عليهيا مصييلل التيجيا  ف   ايسيتدد  العيادص ي يو  هنتهيي احلريية بتعييا  
 .(5)أخقار، فيديو

 .(6)هو جتميع للتيجا  الب وفعت من جانب ايستددما واختاعها كتصنيل حملتويات ايوقع
 . (7)هو بصنيل من جانب ايستددما بواسية ايستددما وللمستددما

دكننييا ر ييد الن ييار القلرييية الييب بشييكل اوسييا  يفهييو  الفوكسييونومي وهييي كالتييايلج حرييية ايسييتدد  يف اسييتددا  وميين خييال مييا سييق  
 ايصيل ات الب يراها مناسقة من وجهة نظرة لتصنيل مادة ما. 

 (. Tagsبسمي ايصيل ات ايستددمة من جانب ايستدد  باسا التيجا  )
 كثر بعرب عن ايادة ايصنفة. أو أ يهالتيجا  عقارة عن كلمة مفتاح

 فعت من جانب ايستددما واعتقارها بصانيل رعقية للمواقع. و ع التيجا  الب يكثر من باج لتصنيل مادة واحدة. جتمإمكانية وفع أ
فالتصيانيل  ( folksonomiesومن خال الت ليل الساب  للمفياهيا ايدتلفية للفوكسيونومي دكننيا ا يروج بتعرييل جيامع للتصيانيل الشيعقية )

عليي الوييب أركال التصنيل يعتمد علي ايستددما العياديا وحريية ايسيتدد  يف التعقيري عين اييواد ايتاحية الشعقية عقارة عن ركل جديد من 
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الكلمييات بالتيجييا  حيييث يييتا جتميييع هييذ   صيينيل تتواهييا كمييا يشيياء، وبسييمي هييذ خقييار، فيييديو.... بكلمييات بميين  ييور، م يياالت، كتييب، أ
 ينفت مين جانيب ايسيتددما أنفسيها ولييس  النهائيية أ  تتوييات هيذ  ايواقيع التيجا  لتصقل هثابة بصينيل حملتوييات ومواقيع الوييب والنتيجية

 من جانب ايتدصصا أو ماجم ايوقع. 
 ( Tag) مات المختلفة لمصطلح تاجاستخدالا

أو دليييل، اسييرتجاع ايعلومييات باعتقييار  وحييدة معلومييات بسييتعمل كمرجييع ( يف وييال احلاسييب اآليل ا ييا  بtagsيسييتدد  مصيييلل التيجييا  )
 data، أو عنصر بيانات data itemو بصنل بعليمة من بعليمات احلاسب، أو وحدة بيانات أثنائية حيث حتدد  وبتكو  من حروف أو أرقا 

element     أو ح يييل ،field ة ييف التسيييجيلrecord. .(2) مييير كثيييرياً فهيييو فالتييياج هثابييية كيييود حيييريف رقميييي  تختليييل اومكتقيتيييا الويف والنيييا ك
حل يييل 245عليييي سييقيل ايثييال بتيييالل التيجييا  مييين ثاثيية أرقيييا ، مثييل.  MARCة يعليييي احل ييول يف الييينظا اآللييية ففيييي بسييجيليسييتدد  للدالليية 

دكيين اسييرتجاعه. أمييا ميين  والدالليية عليييه حييىت   ييل و يييز احلوعلييط ميين أجييل بعريييل  (2) حل ييل ايييدخل انفييايف للقيانييات ا  رافييية651العنييوا ، و
و ( هعيين الوا يفات أtagsل التعريفات ايدتلفة الب عرفناها يفهو  التصانيل الشيعقية ناحيا اسيتددا  كلمية بياج )موفوع دراستنا فمن خا

و عقيارة بصينل  يا معلومية أ كلمية مفتاحييهبانيه   هيا للتياجفديا بتعرييليه موسوعة الويكيقالب بصل تتوص ما؛ وهو ما عهقت إ ايفتاحيةالكلمات 
. ايعلومية ولتسيهيل الق يث والتصينيل و، م يع فيديو، إيل آخر ( هذ  التيجيا  ييتا إدراجهيا ب ير  و يل اييادة أبدوينهخريية، معينة ) ورة، 
،  ييف ات الويييب، احلاسييوب تملفيياصيينيل ، أو ايشيياهد  ايسييتهلط وبسييتدد  التيجييا  لتينييةعييادة  ييانع ايييادة  كابييب التدو  ويييدرج التيجييا 
 .(21) كثرما بكو  ايادة مصنفة بتاج واحد أو أوعادة  . بداول ايواقع عاماتايواقع يف خدمات  و اتالصور الرقمية، 
ة خيال السينوات ال ليلي و الكلميات ايفتاحييه يفات أاين الو عيلل التيجيا  اسيتدد  هأ  مصيي  Sue Chastainريارت القاحثية وقيد أ

( ايستددمة يف مواقع مثيل Social Bookmarkingل بوجم ماركينل ) يايافية وعلط لتقويب )  ف ات( و )مواقع( الويب عرب ب نية السور
us  cio.Technorati, del . i(22)ومريها . 

 النظم القائمة علي التصانيف الشعبية. 
 ييي ت ميين ققييل ايسييتددما   Tags  التيجييا  لييي ا ييع ايقاريير، حيييث أة عدارة ايعلومييات الشدصييي التصييانيل الشييعقية أداة مفيييدة نبعتييرب

خير يتمثيل يف اينظيور االجتمياعي بعي  الينظا، هيذا جانيب و ا انيب اآلأنفسها وليست مين أص ل ية مين الل يات اي ييدة ايعروفية واليب بفرفيها 
  التيجا  يف عملية الق ث واالسرتجاع للعنا ر ميري ايكتشيفة واليب اآلخرين على استددا  هذلتلط التيجا  والذص يتقلور يف قدرة ايستددما 

( الب قاموا ب نشائها عين بليط التيجيا  أو ايصييل ات Tagsأنشئت من جانب أفراد اجملتمع . وعلط و  اوفراد قادرين على بذكر الكلمات )
 (21)ت من ققل النظا ، عند إجراء عمليات الق ث واالسرتجاع. دالب حد
بلط الت نية قيد  تعيت بشيكل كقيري عليى  على من ا دير بالذكر يف هذا السياق أ  ايواقع الب بعتمد على التصانيل الشعقية وال ائمةو  

 بزايد نسقة اوعضاء ايسجلا  ا وعلط يف وقت قليل نسقياً. وهذا التزايد يف التسجيل  ذ  ايواقع نتيجة إىل أ ج 
 ية ومض كة. ( بعترب مسلTagsالتيجا  ) 
 ( بتميز بالقساطة وايرونة. Tagsالتيجا  ) 
وعليط   Library Thingايفهرسو  داخل ايكتقات يف بزايد مستمر على استددا  ايوقع الب بعتميد عليى هيذا اوسيلوب مثيل موقيع  

 (23)(. DVDs)ب ر  عمل بيجا  ي تنياهتا الشدصية من الكتب، بانفافة إىل اوقرا  ايليزرة  
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 ( قائمة بأهم المواقع القائمة على الفوكسونومي، وسوف نتناول في عرضنا التالي كل من : 3ويضم ملحق )
 ل. باعتقارها دثلو  فئات بلط ايواقع.  You Tubeل ، ل" Flickr   "del. Icio. Usل  

  del. Icio. Usأوال: خدمة موقع 
للمسيتددما  del. Icio. Usوبتييل خدمية  (24)هتا يياهو بعيد عليط بعياما واليب اريرت  1113يف عا   del. Icio. Usبدأت خدمة  

ايشاركة يف الو ات ايفضلة لديها. فايوقع يعد واحد من ايواقع الب بساعدجم عليى نفيافة وموعيات و يات مواقعيط الشدصيية وبصينيفها 
ل  Favoritesحتتيياج بعييد علييط لكييي ب ييو  بالضيي ع علييى ل بتيجييا  ) كلمييات مفتاحييية( ومشيياركة هييذ  الو ييات معييا ل خييرين وميين   فييا 

ايوجودة باحلاسب اآليل ا ا  بط يف منزلط أو احلاسب اآليل ايتعل  بالعمل، وإمنا دكنيط اسيرتجاع مواقعيط أو أص رييء مهيا ليط باليدخول 
 إىل علط ايوقع من أص مكا  كا . 

االنضييما  إىل ايوقييع بتسييجيل نفسييط وانيياً واحلصييول علييى اسييا مسييتدد  وكلميية ولارييرتاجم يف إفييافة الو ييات إىل ايوقييع ينق ييي أواًل  
مرور. وعند بصف ط الويب وأردت أ  بضيل أحد هذ  الصف ات على ايوقع فما علييط سيوإ إفيافة هيذ  الو يلة عليى عليط ايوقيع وحتدييد 

ل يدرة عليى بيداول هيذ  الو يات ومشياركتها بيا وموعية مين التاج ايناسب هليا حيىت يتسيي وص ريدو الو يول إليهيا. والنتيجية النهائيية هيي ا
مستددمي اننرتنت، واوها هو جتميع الو ات الب هتتا هوفوع تدد معاً من خيال التيجيا  اليب وفيعها ايسيتددما، ولييس مين ريط أ  

 (25)بعد  ورة رائعة وواف ة يا يسمى بالتصانيل الشعقية.  del. Icio. Usخدمة  
(، وهيي عقيارة  Tags  Cloudsن اوساليب اوكثر انتشياراً لسيرد التيجيا  يف ايوقيع هيي طري ية السي ابة أو سي ب التيجيا  )ولعل م 

عيين سييرد كلمييات أهييا التيجييا  ، ايوجييودة يف ايوقييع باحجييا  ستلفيية .سييب كثييرة اسييتددامها. فالكلميية ايسييتددمة أكثيير بكييو  .جييا أكييرب ميين 
 (26)تدد  اولوا  للداللة على علط أيضاً. مريها والعكس   يل. وقد بس

 ( التيجا  اوكثر استدداما من جانب ايستفيدين من خدمة موقع 2ويوفل الشكل ) 
Del. Icio. Us  (27) 

 
 ( الكلمات األكبر حجماً هي التيجان األكثر استخداماً من جانب المستخدمين1شكل )
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 (  Flickerثانياً: خدمة موقع فليكر )
هييو موقييع للصييور يتيييل للمسييتددما نشيير   ييورها ميين خالييه ويتوجييب علييط بسييجيل الييدخول واحلصييول علييى اسييا مسييتدد  فليكيير  

ايناسب اليذص سييتا بصينيل الصيورة واسيرتجاعها مين خاليه وا مييل وكلمة مرور وعند رفع أو إفافة  ورة على ايوقع ييلب منط وفع التاج 
الييب يريييدها، حيييث يسييال السييلال التييايل هييل بريييد عيير  هييذ  الصييورة لييط ف ييع، أ  و ييدقائط، أ   يف ايوقييع أنييه لييدد للمسييتدد  ا صو ييية

  واعتقارهيا للعائلة، أ  للعامة من النا ، وعلى ايسيتدد  حتدييد ا صو يية اليب يرييدها. ويف النهايية ي يو  النظيا  ايعيي بيايوقع تميع هيذ  التيجيا
آخيير  صييانيل ت بوفييع ميين جانييب ايتدصصييا وإمنييا ميين جانييب ايسييتددما أنفسييها وهييو  ييورة ومثييالبصييانيل حملتييوا . والنتيجيية أ  هييذ  الت

  (22)وافل يا يسمى بالفوكسونومى
  (22)ة من موقع فليكرع( التايل التيجا  اوكثر استددا  من جانب ايستددما ماخو 1ويوفل الشكل )

Art      Australia        baby      beach   birthday      blue    bw      California   Canada    canon  cat   

china   Christmas    city  concert   dog  England  Europe  family  festival   flower   flowers    food   

france    friends   fun  Germany  green   holiday   Italy     Japan   London  music   nature  new   new 

York   night  Nikon   nyc  paris  party    people  portrait   red   sanfrancisco    sky  snow  spain     sunset  

Taiwan  travel    trip   uk    usa  vacation   water    wedding   winter   

 ( سحابة تيجان من موقع فليكر2شكل )
Flicker 

 ) الكلمات ذات الحجم الكبر هي الكلمات األكثر استخداما من جانب المستخدمين(
 :  You Tubeثالثا : خدمة موقع يوتيوب 

 ل واين. ، يسمل للمستددما برفع ومشاهدة ومشاركة م اطع الفيديو بشكالفيديو هو موقع متدصو هشاركة You Tubeل يوبيوبل 
سيا    ،  يف مدينيههيرييل  وسيتيل  و جياود كيرمهيا بياص بيال بواسية ثاث موظفا ساب تا يف ريركة   1115باسس يف فرباير عا   
 فيا ، م ياطع اولعر  اي اطع ايت ركة. تتوإ ايوقع يتنوع با  اودويب فاش ويستدد  ب نية  الواليات ايت دة اومريكية،  كاليفورنيا،  برونو،

 من ققل اهلواة، ومريها.   الفيديو اينتل ، وم اطع ايوسي ي   والتليفزيو  ، 
وب و  فكرة ايوقع اوساسية على ايستددما، حييث يسيتييعو  بكيوين حسياب يف ايوقيع ومين   رفيع ملفيات الفييديو اليب يرمقيو  يف  

نييت وال بكيياد جتييد فئيية ال بعتييرب  مفيييداً هلييا عنييد معرفتهييا بييه. ومييا ديييز ايوقييع هييو مييريها، وتخييد  ايوقييع ايييع فئييات مسييتددمي اننرت مشيياركتها مييع 
( وي ييو   aviأو  mpegلت نييية الفيياش سييا يسييهل عيير  الفيييديو للمسييتددما بت نييية عالييية وسييرعة كقييرية وبكلفيية أقييل، فيييديو )كييي اسييتددامه 

You Tube  بشكل أوبومابيكي بت ويلها لصي ة فيديو فاش أوF L  V   سا جيعله قابًا للعميل عليى أمليب أجهيزة العير  وأمليب اوجهيزة
لدور  يف إعياء الفر ة   1116رجل عا  اننرتنت ل اومريكية موقع ل يوبيوبل على  بام وقد اختارت ولة ل (11)الناجتة من ستلل الشركات. 

  (12)لزوار  يف إنتاج ايواد بتيجا  بصنل تتواها 
 بين التصانيف الشعبية وخطط التصنيف المتعارف عليها أوجه االختالف 

التصانيل الشعقية عن خيع التصنيل ايتعارف عليها فعلى الرما من أ  بلط النظا بسيتدد  كلمية بصينيل إال أ  ميا ييتا يف ختتلل  
أقل  رامة من خيع التصنيل الب  تاز  الواقع ليس بصنيل بشكله ايتعارف عليه لدإ ايتدصصا يف ايكتقات وايعلومات فالتصنيل العشيب

با مود واهلا من علط أ  كل وثي ة من ايمكن أ  يكو  هلا أكثر من باج واحد، على الن ي  من علط خييع التصينيل اليب بسيعى دائميا إىل 
  (11)ل ايتعارف عليها العاقات أو التدريل اهلرمي الب  تاز به خيع أو نظا التصنيالتوحيد، كذلط خلو التصانيل الشعقية من 
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 العيوب التي تشوب تيجان التصانيف الشعبية 
 :  (23)هناك مجموعة من نقاط الضعف التي تشوب التيجان الناتجة عن التصانيف الشعبية ومن أهم تلك النقاط  
قب يف فيعل التيجيا  الناجتية ج من ايشاكل الب بواجه بيجا  الفوكسيونومي ا ميع وايفيرد فيا مع دكين أ  يكيو  سي Pluralsا مع  

وكامهيا يشيري  إىل نفيس احملتيوإ، الريط أ  هيذا اومير  catsوآخر وفعة   catفعلى سقيل ايثال إعا قلنا أ  ردو ما وفع لصورة قية التاج 
 سوف لد من جودة االسرتجاع اومر الذص يتيلب فرورة وجود نظا  .ث عكي. 

واختلييل معنييا  مثييال كليوبييابرا قييد بعييين ايلكيية ايعروفيية وقييد بعييين سييرياميط كليوبييابرا وقييد بعييين  ايشييرتجم اللفظييي ج ويعييين مييا ابفيي  لفظييه 
 السجائر وكل علط له أثر يف اسرتجاع ايادة ايرادة. 

ج أص اخييتاف اولفييات  وبشييابه ايعييين، ولعييل هييذ  ايشييكلة ميين أكييرب ايشيياكل الييب بواجييه بيجييا  التصييانيل  synonymyالييرتادف  
 عقية حيث يكو  من الصعب التاكد من ققل القاحثا با  كل ايواد عات الصلة هادة الق ث مت اسرتجاعها الش

اختاف مستوإ ختصو التاج باختاف اوفراد، فشقكة اننرتنت بضا العدييد مين اييواد فمين بليط اييواد ميا ي تصير عليى العنيوا  وميا  
وفيراد ليديها ال يدرة عليى براية ايفياهيا إىل بيجيا  متدصصية ال يدرة عليى براية ايفياهيا إىل يذكر ايسيتدلو وميا يتييل الينو الكاميل، ولييس ا

  (14)بيجا  متدصصة بعرب عن ايادة ايراد بصنيفها أو التعقري عنها . 
سيياب ة وبييوفري ونتيجيية لكييل مييا سييق  اقييرتو الييقع  فييرورة اسييتددا  مكييانز لليينظا ال ائميية علييى الفوكسييونومي نجييياد حلييول للمشيياكل ال 
 ( ج 15التايل )

 الوسائل الب دكن  ا استددا  ايصيل ات يف موفوع تدد بشكل موحد.  
 بوفري التسلسل اهلرمي حىت دكن بضيي  أو بوسيع نياق الق ث بصورة منتظمة.  
 بص يل اوخياء اليقاعية أو انمائية الناجتة عن ايستددما.  
ظا والقيياحثا الختيييار ايصيييلل الصيي يل يوفييوع الق ييث حييىت يييا  الق ييث بثمييار  يف اسييرتجاع ايييواد بييوفري دليييل يسييتددمي هييذ  اليين 
 االهتما .وال 

وعلييى الييرما ميين وجاهيية احللييول الييب ي ييدمها ايكنييز يف هييذ  اليينظا إال أننييا نييرإ أ  اسييتددا  مكييانز يف مثييل بلييط اليينظا يف ييدها  ييفة  
 ج  (16)لقع  فرورة استددا  مكانز يف حاالت تددة مثل الشعقية ال ائمة عليها. ولذلط رأص ا

 احملتويات مري اينظمة وفرورة أجياد وسيلة للت كا من أجل الو ول إىل ايعلومات.  
يف حاليية اسييتددا  تييرجم .ييث للمعلومييات ووجييد أ  احملييرجم ال يييزود ايسييتدد  هعلومييات مفيييدة أو معلومييات عات عاقيية باالستفسييار  
 اييروو. 

 المزايا التي توفرها تيجان التصانيف الشعبية 
على الرما من العيوب الساب ة إال أ  التصانيل الشعقية  تلط وموعة من ايزايا ماية يف اومهية فعلى الرما مين أ  مسيالة عيد  وجيود  

تيجيييا  ايربقيييية بيييه مييين ايمكييين أ  بكشيييل اليييت كا يف التيجيييا  دكييين أ  بعيييوق ايسيييتدد  يف إجيييياد ميييا يق يييث عنيييه مقاريييرة ، إال أ  النظيييا  وال
ايقارير عليى للمستدد  أرياء مثينة مري متوقعة وت بكن يف احلسقا  فالتصانيل  الشعقية بساعد على استكشاف فضاء ايشكلة وليس ورد اليرد 

 استفسار بعينة. 
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بعرب عن تتوييات الوييب هصييل ات مت وفيعها مين كذلط من ن ار ال وة ا ديرة بالتنويه عنها يف هذا السياق أ  التصانيل الشعقية  
 ثل حتواًل أساسيياً فهيي ت بسيتمد مين ايتدصصيا يف التصينيل وخيييه وإمنيا مين مسيتددمي جانب ايستددما أنفسها. فالتصانيل الشعقية 

يل ات وبالتيييايل التعيييرف عليييى ايعلوميييات والوثيييائ  أنفسيييها وبيييذلط فهيييذ  التصيييانيل بعكيييس وبشيييكل مقارييير عمليييية انت ييياء ايسيييتددما للمصييي
 ايصيل ات السائدة يف اجملتمعات وأسلوب الكا . 

وميين ن ييار ال ييوة أيضيياً أ  بلييط التصييانيل وفييرت يسييتددمي اليينظا الييب ب ييو  عليهييا الوقييت وا هييد فهييي أسييهل بكثييري ميين اليينظا الييب  
الكثييري ميين ايصيييل ات يف خييع التصيينيل مييري وافيي ة بالنسييقة بعتميد علييى التصييانيل اهلرمييية وخييع التصيينيل ايع ييدة، خا يية إعا علمنيا أ  

 .للمستدد  العادص
 املصادر:

،  2،ع21براية تميود طيارق هيارو . مكتقيات نيت ، ميل م دمة عن الفوكسيونومي وبياقيات الصيور ج ر يية ايسيت قل. ناييل.  .2

 1112   

2. Guy, Marieke, and Emma Tonkin. "Folksonomise." D-Lib Magazine 12.1 (2006): 19-

33.available at: 

http://www.dlib.org/dlib/january06/guy/01guy.html 

3.Mathes, A. ".Folksonomies – Cooperative Classification and Communication through 

shared Metadata." (2007). 17 January, 2007 

<http://www.adammathes.com/academic/computer-mediated-

communication/folksonomies.html>. 

4. Hayman, Sarah. "folksonomies and Tagging: New Developments in social 

Bookmarking." Education. au. Available at: http://www.ifla.org/IV/ifla73/papres/157-

HaymanLothian-en.pfd  

5.Smith, Gene. "Atomiq: Folksonomy: Social Classification." (2004).  

http://atomiq.org/archives/2004/08/folksonomy_social_classification.html >. 

6. Hayman, Sarah. "Folksonomies and Tagging : New Developments in Social 

Bookmarking. " 

Education. au. مصدر سابق 

 7.Noruzi, A. "Folksonomies: (Un) Controlled Vocabulary?" Knowledge Organization 

33.4 (2004): 199-203. Available at: http://www.webology.ir/2007/v4n2/editorial12.html  



 مكتبات نت
 

 (1122 أبريل، مايو، يونيه) ثايناجمللد الثاين عشر، العدد ال
34 

8. " Information and Available Terminology." http://www.elshami.com/menu_Arabic.ht  

 . نفس المصدر السابق. 2

10."What Is Tags." 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%89

%86%D9%8A%D9%81>>   مصدر ساب 

22.Chastain, sue. "What is tagging? Using keyword tags for digital photo Organization." 

http://graphicssoft.about.com/od/glossary/a/tagging.htm  

 . م دمة عن الفولكسونومى وبياقات الصور ج ر ية ايست قل. دايين نايل . مصدر ساب .21

 . نفس ايصدر الساب  بتصرف. 23

14. Arrington, Michael. "Exclusive: Screen Shots and Feature Overview of Delicious 2.0 

Preview". http:// www. Techcrunch.com/2007/09/06/exclusive-screen-shots-and-feature-

overviw-of-delicious-20-preview>> . 

15. del. icio. us Biddulph, M. "Introducing Del. Icio. Us. Xml.com" (2004). Doan, A., 

Madhavan, J., Domingos, P. "Learning to Map Between Ontologies on  the Semantic 

Web ".  

<http://www.cs.washington.edu/gomes/pedrod/papers/www02.pdf>> 

16. Martin Halvey, Mark T. Keane.  " An Assessment of Tag  Presentation  Techniques  

.Available at :    

< Http://www2007.Org/Htmlposters/Poster988/>."  

17. Tag Cloud: Popular  Available at:  

 http://delicious.com/tag18. 

18. " What Is Fliker."  

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080625050415AAQoO1j.  

19. " Explore Fliker  through  Tags."  

<< http://www. Fliker.com/explore>>. 

" Information and Archival  Terminology."  



 مكتبات نت
 

 Folksonomyالشعقيةج الفوكسونومي التصانيل 
35 

<http://www.elshami.com/menu  Arabic.ht>>. 

20. "7 Things You Should Know About …You tube ".  

<http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7018.pdf>>. 

. يوبيوب . 12  

 <http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%De%88%D8%A8>>. 

22.   Shirky,  C.  . " Ontology Is Overrated:  Categories, Links and Tags " (2005). 

<http://www.shirky.com/writings/ontology-overrated.html>>. 

23. Noruzi,  A . " Folksonomies:  (Un) Controlled Vocabulary ?"  

Knowledge  Organization  33.4 (2006): 199-203.   مصدر ساب  

24 . Hayman,  Sarah. " Folksonomies and  Tagging: New Developments in  Social 

Bookmarking. "   

 Education.au.    مصدر ساب 

 25.  Noruzi,  A. " Folksonomies (Un) Controlled  Vocabulary ?"  Knowledge  

Organization  33.4 (2006): 199-203.    مصدر ساب  

.  نفس ايصدر الساب  . 16  

27.  Mathes,  A. " Folksonomies  - Cooperative  Classification and  Communication  through  

shared Metadata. " (2007). 17January, 2007  

<http://www.adammathes.com/academic/computer-mediated-

communication/folksonomies.html>>.   مصدر ساب 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

