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السعودية  هذه الدراسة يف جمال معاجلة اللغات الطبيعية وتطبق منهج تعلم اآللة غري املوجه يف حتديد املوضوعات الكامنة يف نصوص الصحف العربية  تقع :امللخص 
السعودية يف   ابستعمال أحد أهم خوارزميات النمذجة املوضوعية غري املوجهة، وهي خوارزمية ختصيص دركليه الكامن للموضوعات. وقد مجعت نصوص الصحف

منوذًجا عليها بعشر كلمات مميزة أن القيمة   20كلمة فعلية. وأظهرت نتائج تدريب    649,734نصًّا، تضمنت    4781مدونة بلغ جمموع نصوصها بعد هتيئتها  
وضوعات من خالل كلماهتا . وقد استدل على هذه امل0.6723موضوعات، وذلك بدرجة متاسك جيدة بلغت    7املثلى لعدد املوضوعات يف تلك النصوص، هي  

تصاد، وشؤون حملية، وسياسة العشر ذات القيم العليا يف كل موضوع. ففسرت املوضوعات على التوايل: الرقابة والتوعية، والتنمية والتطوير، والرايضة، والصحة، واالق
، وفحص املوضوعات مبراجعة النصوص اخلمسني األوىل  موضوعات تقييًما نوعيًّا بفحص متاسك الكلمات يف املوضو  7دولية. مث قيم النموذج ذي الـ ع الواحد يدوايًّ

نصوص كل موضوع من  يف كل موضوع؛ للتأكد من انتمائها ملوضوعها الذي خصصته اخلوارزمية هلا. وقد ساعد يف التقييم النوعي إجراء اخلوارزمية مرة أخرى على 
وع على حدة. وعلى الرغم من وجود بعض القصور يف نتائج عملية النمذجة املوضوعية لبياانت  املوضوعات السبعة؛ للوصول إىل تفاصيل أكثر حول كل موض

 الدراسة بتلك اخلوارزمية، إال أنه ميكن استكمال أوجه القصور ومعاجلتها، واستعماهلا يف حتليل اخلطاب بدالً من املناهج التقليدية. 
 ، النموذج األمثل، معاجلة اللغة، تعلم اآللة LDAوارزمية منوذج موضوعي، مقياس التماسك، خالكلمات املفتاحية: 

Abstract
This paper is in the field of natural language processing. It applied unsupervised machine learning approach to identifying 

the latent topics in Saudi newspapers using one of the most important unsupervised topic modeling algorithms. This 

algorithm is called Latent Dirichlet Allocation (LDA). I built a corpus from Saudi newspapers, and it contained 4,781 texts 

after the preprocessing stage. It consisted of 649,734 tokens. The results of training 20 models with ten words showed that 

the optimal value for the number of topics in those texts is 7 topics. The 7-topics model got a good coherence degree of 
0.6723. These topics were inferred through its ten words that had the highest probabilities on each topic. I interpreted the 

topics, respectively, according to the following topics: surveillance and awareness, development and improvement, sports, 

health, economics, domestic affairs, and international politics. The 7-topic model was evaluated qualitatively by manually 

reviewing the coherence of words in each topic. Also, I reviewed the first fifty texts on each topic to make sure that each 

of which belongs to the topic that LDA was assigned to it. The qualitative evaluation was supported by the algorithm being 

conducted again on the texts of each of the seven topics to access more details on each topic separately. Although there 

are some shortcomings in the results of the topic modeling, they can be optimized and then studied in discourse analysis 

instead of the traditional approaches.
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 املقدمة .1
احملوسبة،  اللغوية  البياانت  تقرأ  أدوات  إىل  الباحث  حيتاج 
يفهمها   حوهلا، كما  تدور  اليت  املوضوعات  وتفهم  وتستكشفها 
املوجه  اآللة  تعلم  بنماذج  األدوات  من  النوع  هذا  وبناء  البشر. 

supervised    مقال مبوضوع كل  تتعلق  مفصلة  معرفة  يتطلب 
ول واجلهد.  الوقت  يستهلك  وهذا  من  لتوسيمها،  يستفاد  ذلك 

املوضوعية   )اخلوارزميات   topic modelsالنماذج  االحتمالية 
املوجهة   غري  من    unsupervisedاإلحصائية(  تتعلم  اليت 

النصية؛  الكلمات يف سياقاهتا  اخلام ابملالحظة وحتليل  النصوص 
للكشف عن البنية املوضوعية للبياانت اللغوية جمموعًة، وللنصوص  

(. فهي ال تتطلب أي توصيف Blei et. al., 2003)فيها فرادى  
 أو ترميز أو توسيم يدوي للنصوص قبل حتليلها.  

وتشري النمذجة املوضوعية إىل عملية حتديد املوضوعات اليت  
تصف جمموعة من النصوص آليًّا، وال تظهر هذه املوضوعات إال  
خفية   أو  أبهنا كامنة  عليها  يصطلح  ولذا  النمذجة،  عملية  عند 

latent هذا يعين أننا ميكن أن نصف النصوص من خالل توزيع  . و
توزيع   خالل  من  املوضوعات  نصف  أن  وميكن  املوضوعات، 

 الكلمات. 
إن أبرز مكونني لغويني مؤثرين يف النمذجة املوضوعية للنص  

 اللغوي مها: الكلمات الشائعة، والعالقات بني تلك الكلمات.
،  valid objectsوإذا كان اخلطاب حيدد املوضوعات الصاحلة  

فالكلمات اليت تشري إىل هذه املوضوعات سرتد متكررة يف املادة 
. وإذا كان  (Foucault, 1971)اللغوية اليت يؤثر عليها اخلطاب  

اخلطاب حيدد الطريقة املثلى لربط املوضوعات، فستضم البياانت  
هذه   تعكس  اليت  الكلمات  بني  الروابط  من  العديد  اللغوية 

كنّا من الوصول للمعلومات )الكلمات الشائعة، العالقات. وإذا مت
والعالقات بني تلك الكلمات( بدقة، صار من املمكن استنتاج 

البياانت النصية ) (.  Van Dijk, 1993معلومات خطابية من 

هذين   يضم  املوضوعية  النمذجة  يف  يستكشف  الذي  واملوضوع 
العنصرين من املعلومات. وهذا يعين إمكانية اإلفادة من النمذجة  

 املوضوعية يف حتليل اخلطاب.  
الدراسة   هذه  ستجري  املوضوعية،  النمذجة  وظيفة  ولفهم 
املوضوعية   النمذجة  يف  استعماالً  اخلوارزميات  أكثر  وتقيم 

(Gerlach et al. 2018  دركليه ختصيص  خوارزمية  وهي   ،)

  Latent Dirichlet Allocation (LDA)الكامن  

 للموضوعات على نصوص الصحف السعودية. 

 خوارزمية ختصيص دركليه الكامن  .2
Latent Dirichlet Allocation (LDA) 

منوذًجا من مناذج تعلم اآللة غري املوجه   LDAتعد خوارزمية 
الذي يُزوَّد مبجموعات من النصوص بوصفها مدخالت، ويُوِجد  
املوضوعات الكامنة فيها بوصفها خمرجات. أي أن اخلوارزمية تتعلم  
من النصوص اخلام، وتفرتض أن كل نص يف املدونة يتضمن عددا  

تتناثر يف اليت  املتماسكة  الداللية  املوضوعات   كامل نصوص  من 
الداللية خمفية، وال ميكننا إال   املوضوعية  البنية  املدونة. وأن هذه 
نفسها.   املوضوعات  يف  وليس  والكلمات  النصوص  يف  النظر 
وحيث إن البنية املوضوعية كامنة، تسعى اخلوارزمية إىل استخالص  
هذه البنية املوضوعية يف ضوء كلمات ونصوص املدونة. إذ على  

كلمات داخل النص تعني املوضوعات، فتبحث  أساس تصاحب ال
وعندما يغلب على جمموعة  عن أمناط تصاحبها يف النص الواحد. 

من الكلمات التصاحب يف كامل النص، وعلى مدى غري حمدود  
بني   عالقة  وجود  اخلوارزمية  تفرتض  وابنتظام،  الكلمات،  من 

ذ لُتمثِّل . وما إن حُتدّد الكلماُت املنتظمةُ تصاحبًا، تؤخiالكلمات 
فاملخرج إذن سيكون قائمة من عدد  موضوًعا متماسًكا مستقال.  

معني من جمموعات الكلمات اليت ترد متصاحبة يف جمموعة من  
موضوًعا  النصوص يف املدونة اهلدف. ومتثل كل جمموعة كلمات  

منفصالً تكون الكلمات الواردة فيه هي الكلمات األكثر متيزًا يف  
املوضوع املوضوعات على كامل نصوص  وميتد    .هذا  استخالص 

املدونة، فريتبط النص الواحد مبوضوع واحد أو أبكثر من موضوع.  
وهكذا ينكشف من كل نص جمموعة من املوضوعات املرتبطة به،  
ودرجة االرتباط به. ولذلك، يصح القول أبن الكلمات اليت تندرج 

املميزة   الكلمات  متثل  موضوع  وأن   keywordsيف كل  له، 
هي  ال قيمة عالية  أو  ذا درجة  معينًا  تضم موضوًعا  اليت  نصوص 

مميزة    :keytexts  (Murakami et. al., 2017نصوص 

ستسمي  (245 اليت  هي  اخلوارزمية  أن  يعين  ال  هذا  ولكن   .
جمموعة كلمات   على كل  بناء  البشري  فاحمللل  املوضوعات، 
بنفسه   سيستنتج  من  هو  موضوًعا،  بوصفها  مستخرجة 

وطبيعة االستنتاج أو االستكشاف منوطة به. وقبل  املوضوعات،  
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املوضوعات   بتحديد  النصوص  على  العمل  اخلوارزمية  تبدأ  أن 
هايربابراميرتين  حندد  أن  من  بد  ال  املميزة،  وكلماهتا 

hyperparameters   يف اخلوارزميةii: 
 عدد املوضوعات املراد استخالصها.  -1
 عدد الكلمات يف كل موضوع.  -2

وكلما زاد عدد املوضوعات، زاد تفصيلها، وصعب تفسريها، وقد  
عموميتها   فتزيد  قلت  إذا  أما  دجمها،  األفضل  من  يكون 

(Murakami, et. al., 2017: 245  .) وحيث إن خوارزمية
LDA  خوارزمية غري قطعيةnon-deterministic  فهي حىت ،

ِضع  مع حتديد عدد املوضوعات وعدد الكلمات بقيمة اثبتة، ختُ 
عملية   يف كل  ختتلف  جتعلها  العشوائية  من  لدرجة  املوضوعات 

 .  (Floyd, 1967تشغيل للخوارزمية على النصوص نفسها )
ولنفرتض مثالً أن لدينا النصوص اخلمسة التالية، وسنستعمل 
تلك اخلوارزمية الستخالص املوضوعات اليت تتضمنها آليًّا بتحديد  

 موضوع. كلمات لكل   10موضوعني فقط، ولنقل  
صعدت  1نص  " جلسة    مؤشرات:  يف  الياابنية  األسهم 

 التعامالت الصباحية ببورصة طوكيو"
القيمة 2نص ايل  تشري  اليت  احلالية  اإلحصائية  "املؤشرات   :

 السوقية ألسواق املال اخلليجية"
: " أُوقظ املريض أثناء العملية لفرتة مؤقتة الستئصال 3نص

 بؤرة الصرع" 
"الفحص  4نص واستئصال :  القولون  لسرطان  املبكر 

 اللحميات" 
 : "ما هي مؤشرات هذه العملية الدورية؟" 5نص

 سيظهر لنا ما يشبه أن: 
 % للموضوع أ. 100ينتميان بنسبة    2والنص    1النص -
بنسبة    4والنص  3النص - للموضوع  100ينتميان   %

 ب.
بنسبة    5النص - وبنسبة  70ينتمي  أ،  للموضوع   %

 % للموضوع ب. 30
أ ميثل: صعدت   %، واألسهم  30%، ومؤشرات  10واملوضوع 

 % ... إل 10
%  15%، استئصال  5%، العملية  10واملوضوع ب ميثل: أوقظ  

 ... إل 

فيمكننا أن نستنتج حينها أن املوضوع أ عن )االقتصاد(، واملوضوع  
ب عن )الصحة(، حيث ال حتدد اخلوارزمية املوضوعات صراحة  

نا احتمالية ارتباط كلمات معينة مبوضوع  كما أسلفت، وإمنا تقدم ل
 معني حيدده اإلنسان. 

 تقييم النموذج املوضوعي  .3
إن اختيار القيمة الصحيحة لعدد املوضوعات يف اخلوارزمية  
ومنها   املوضوعية،  النمذجة  خوارزميات  يف  املهمة  املهام  أحد 

LDA  .وال بد عند حتديدها أن تراعى عوامل كمية وأخرى نوعية .
العدد   لتحديد  متعددة  مقاييس  اقرتحت  الكمية،  الناحية  فمن 

وذج املناسب. ومن هذه  األمثل للموضوعات، ومن مث تقييم النم
التماسك مقياس  لتقدير   .VC  املقاييس  يستعمل  مقياس  وهو 

عالية لفهمه   بقابلية  يتميز  وقد ثبت أن   ،بشرايًّ منوذج موضوعي 
 .Röder, etهذا املقياس هو األكثر توافًقا مع التفسري البشري )

al. 2015.)    القيم الكلمات ذات  ينظر يف متاسك جمموعة  إذ 
استخلصت يف كل موضوع، ويقيم مدى قابلية املوضوع  العليا اليت  

للفهم. ويعتمد هذا املقياس على زايدة تدرجية يف عدد املوضوعات  
. وحيسب sliding windowابستعمال خوارزمية النافذة املنزلقة  

قيمة التماسك لكل خطوة )انفذة(. ومن خالل تغيري النافذة حتدد  
اهلايربابراميرتات املوضوعات.    ألفضل   hyperparametersقيم 

)اإلحصائية(  السياقية  العالئقيات  قياس  قائم على  وجوهر ذلك 
بني الكلمات يف املوضوع الواحد. ويعتمد على دمج قياسني مها:  

املش املعلومات  النقطي  مقياس  املُعايَر   normalizedرتكة 

pointwise mutual information (NPMI)   أحد
املتالزمات   استخالص  يف  القياسية  االرتباط  مقاييس 

collocation  ،  التمام جيب  تشابه   cosineومقياس 

similarity    للزاوية بني متجهني يف التمام  الذي يقيس جيب 
ابه بني عنصرين بغض  فضاء متعدد األبعاد، وبه يتحدد وجه التش

حجمهما عن  وهبذا (.  Syed and Spruit, 2017) النظر 
معينة  لكلمات  التصاحب  حساابت  التماسك  مقياس  يسرتجع 
هذه   وتستعمل  معني.  حجم  ذات  منزلقة  انفذة  ابستعمال 

قيمة   حلساب  عليا    NPMIاحلساابت  قيمة  ذات  لكل كلمة 
ك جمموعة من ابلنسبة لكلمة أخرى ذات قيمة عليا. فينتج عن ذل

اقتطاع  ويؤدي  عليا(.  قيمة  ذات  لكل كلمة  )متجه  املتجهات 
اجملموعة الواحدة من الكلمات العليا إىل حساب التشابه بني كل 
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متجه لكلمة ذات قيمة عليا وجمموع املتجهات األخرى للكلمات 
يكون   مث  ومن  التمام.  جيب  تشابه  مقياس  ابستعمال  العليا 

احلسا املتوسط  هو  قيم التماسك  وتقع  التشاهبات.  لتلك  يب 
. وكلما زادت القيمة اليت يتوّصل  1و  0التماسك املوضوعي بني  

وأصبح   الواحد،  املوضوع  يف  الكلمات  بني  التماسك  زاد  هلا، 
 .املوضوع أو النموذج أفضل

مبجال   اجليدة  املعرفة  من  بد  فال  النوعية،  الناحية  من  أما 
على   والقدرة  حتليلها،  املراد  عام  البياانت  تقرييب  تصنيف  ختمني 

للموضوعات اليت يراد أن تفصل البياانت على حنوها. وهذا يعين  
لتمييزها، ولكن ليس   من أن تكون هناك موضوعات  أنه ال بد 
البشري  احلكم  ويكون  تفسريها.  إمكانية  به  يفقد  الذي  ابلعدد 
على نتائج اخلوارزمية قائم على مالحظة الكلمات األعلى درجة  

موض  كل  تنتمي يف  ال  اليت  الكلمات  حتديد  وعلى  وع، 
 للموضوعات، والنصوص اليت ال تنتمي للموضوعات. 

 الدراسات السابقة .4
خورازمية استعملت  املوضوعية    يف   LDAلقد  النمذجة 

النصوص،   من  خمتلفة  وأنواع  أوعية  على  العربية  للنصوص 
الصحفية   والقرآن    ،  (Brahmi et. al, 2012)كالنصوص 

( إنرتنت    ،(  Siddiqui et. al., 2013الكرمي  ومواقع 
(Kelaiaia & Merouani, 2013  عربية وهلجات   ،  )
(Zarra et. al. 2017  )،  ( تويرت   & Adelوتغريدات 

Wang, 2020  .) 
وآخرون برامهي  أجرى    et. al.   Brahmi  (2012)فقد 

الشروق ورويرتز   دراستهم على نصوص من ثالث صحف هي: 
نصًّا، نشرت يف عامي   11313وشينوا. ضمت صحيفة الشروق 

حتت  2009و   2008 وصنفت  رويرتز    8،  وضمت  تصنيفات. 
، وصنفت حتت 2009و  2007نصًّا نشرت بني عامي  41,251

نصًّا نشرت يف عامي    36,696تصنيفات. أما شينوا فتضمنت    6
تصنيفات. وهدفت دراستهم    8، وصنفت حتت  2009و   2008

إىل إحراز مزيد من التقييم للنمذجة املوضوعية املوجهة يف النصوص  
جتذيع   . فبحثوا يف أثر أساليبLDAالعربية ابستعمال خوارزمية  

املوضوعية. وقد استخلصوا  النمذجة  أداء  العربية على  الكلمات 
النصوص   على  اجملذعات  من  عدد  جتريب  بعد  املوضوعات 
ابلوحدة   يعرف  ما  على  القائم  التجذيع  أن  ووجدوا  األصلية، 

القائم على     lemmaاملعجمية التجذيع  من  أفضل  نتائج  حقق 
نب الداللية يف النصوص  . كما بينوا صعوبة تقييم اجلوا rootاجلذر

 العربية دون معرفة لغوية كافية.  
وآخرون   صّديقي  Siddiqui et. al.  (2013  )وحياول 

ابستعمال   الكرمي  القرآن  لسور  اخلفية  املوضوعات  عن  الكشف 
املميزة، LDAخوارزمية   املوضوعات  الكشف عن  . ومتكنوا من 

وقد   املوضوعات.  هذه  تصف  اليت  املميزة  الكلمات  عن  فضالً 
من   خمتلفة  مستوايت  على  عنها  الكشف  يف  منهجيتهم  كانت 
حتديد   من  اخلوارزمية  متكنت  العام،  املستوى  فعلى  التفصيل. 

لكل    موضوعني رئيسني متيزت هبما السور املكية واملدنية. مث أُسند
بني   موضوًعا من  مث  بني مخسة موضوعات،  سورة موضوًعا من 
عشرة موضوعات، متشاركًة بعض السور املوضوع نفسه. وقد فسر  
متاسك   مدى  يقيموا  ومل  النتائج،  الدراسة  هذه  يف  الباحثون 
الكلمات يف املوضوع الواحد تقيما آليًّا، ومل يبحثوا عن النموذج  

 الكرمي. املوضوعي األمثل لسور القرآن 
 Kelaiaia& Merouaniوهتدف دراسة كيالاياي ومرواين  

 K-meanو  LDAإىل إجراء مقارنة بني اخلوارزميتني    (2013)
يف استكشاف املوضوعات من نصوص مواقع إلكرتونية عربية تضم  
نصوًصا يف االقتصاد، والتاريخ، والرتفيه، والتعليم واألسرة، والدين، 
والرايضة، والصحة، والفضاء، والقانون، والقصص، وفنون الطبخ. 
الصرفية   اخلصائص  أتثري  مقارنة  الدراسة  هذه  من  اهلدف  وكان 

اخلوا أداء  على  واستعمل  النحوية  ابلثانية.  مقارنة  األوىل  رزمية 
مقياس   مها:  معروفان  وأظهرت  Fمقياسان  إنرتويب.  ومقياس   ،

أن   معظم   LDAالنتائج  يف  نظريهتا  من  أفضل  نتائج  تعطي 
 األحوال. 

وآخرين   زارا  ورقة  على   Zarra, et. al.  (2017)وتركز 
موّجًها   منهًجا  املغربية، وتطبق  حتليل   supervisedاللهجة    يف 

املشاعر على بياانت مجعت من صفحات الفيسبوك تتعلق آبراء  
الناس حول الربامج اليت تبث عرب القنوات الوطنية، وحول األخبار 
املنتجات   ببعض  تتعلق  اليت  والتجارب  اآلراء  وبعض  السياسية، 

خوارزمية   تطبق  كما  املوجهة    LDAالتجارية.  غري 
unsupervised  ن البياانت. الستخالص املوضوعات اخلفية م

جيمع بني    semi-supervisedوتقرتح منهًجا جديًدا شبه موجه  
حتليل املشاعر واملوضوعات يف منوذج واحد يربط كل موضوع بفئة  
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اإلرابك  مصفوفة  الدراسة  استعملت  وفيما  معينة.  شعورية 
confusion matrix    مل املشاعر،  حتليل  منوذج  أداء  لقياس 

ة املوضوعية واكتفت يف تقيميها تستعمل أي مقياس لقياس النمذج
 ابالعتماد على رأي خبري. 

ووانق   عادل  دراسة    Adel & Wang   (2020 )ومجعت 
وأزمة  ابليمن،  والكولريا  اجملاعة  أبزميت  تتعلق  عربية  تغريدات 
الالجئني يف سوراي، حتت الوامسات )اهلاشتاقات(: كولريا، وجماعة،  

اإلجنليزية:   ومقابالهتا  ،  refugeeو  choleraوالجئ، 
الستخراج مواضيع األزمات من    LDA. مث بين منوذج  famineو

املميزة   الكلمات  اليت تصف    keywordsالتغريدات ابستعمال 
تلك األزمة. وبعد حتديد العدد األمثل للموضوعات، أظهر مقياسا  

 coherence (u_mass)والتماسك    perplexityاالرتباك  
على كلمات ليست ذات    ضعًفا يف األداء. فقد احتوت النتائج

عالقة ابألزمة عندما تكون التغريدات قصرية. كما أن النموذج مل  
يتعلم الدالالت من الكلمات يف احلالة اليت تكون فيها الكلمات 
ذات احتمالية منخفضة. وقد راجع الباحثان العالقة بني املوضوع  
وأعادوا  أزمة  يف كل  املميزة  الكلمات  مجعوا  مث  والنصوص، 

عالم عنها عرب تويرت. وقد أنشأوا بذلك مدونة أزمات عربية  االست
مومسة خبمس فئات أزمات استخلصت من مكتب األمم املتحدة  
املميزة املولدة  الكلمات  استعمل كل وسم منها مع  إذ  )أوتشا(. 

منوذج   من    LDAمن  صنف  لكل  الرئيسة  الكلمات  لتحديد 
مناذج هي:    3األزمات. مث دربت على املدونة لتصنيف األزمات  

،  Support Vector Machine (SVM)آلة الدعم االجتاهي  
البيزي   الغابة  ،  Naïve Bayes (NB)والتصنيف  وتصنيف 

ابستعمال  Random Forest (RF)العشوائية   قيمت  وقد   .
، وحققت نتائج منوذج  confusion metricsمصفوفة االرتباك  

 تصنيف الغابة العشوائية أعلى النتائج.
غري املوجهة على    LDAلدراسة أجري خوارزمية  ويف هذه ا

الكشف   السعودية دون جتذيعها، هبدف  الصحف  من  نصوص 
عن املوضوعات الكامنة فيها كشًفا جتريبيًّا يوصل إىل حتديد منوذج  

 ابلعدد األمثل من املوضوعات، وتقييم أدائه تقييًما آليًّا ونوعيًّا.  
 املنهجية  .5

  هتيئة البياانت1.5  
الصحف   من  إخبارية  نصوص  على  الدراسة  هذه  تعتمد 

موقع    47السعودية. وهي   يوميًّا  يفهرس حمتوايهتا  حملية  صحيفة 
على   منه  الصحف  هذه  نصوص  استخلصت  وقد  )سعورس(. 

ابستعمال املستخلص   2021مدى عشرة أايم من شهر فرباير عام  
. ويرتب املستخلص العريب النصوص اليت استخلصها يف  iiiالعريب 

اإللكرتونية  الصحف  يف  وروًدا  األكثر  األبواب  جملدات حسب 
واجتماعية،   رئيسية،  نصوص  إىل:  النصوص  فيصنف  والورقية. 
وثقافية، ودينية، وصحية، واقتصادية، وسياسية، ودولية، ورايضية.  

بصيغة   متعددة  ملفات  يضم  مصنف  جملد  جمموعها    txtوكل 
نصا. دجمت النصوص مًعا يف ملف إكسل واحد حيث    6310

يكون كل ملف )نص( يف سطر مستقل. مث روجعت النصوص،  
منها   حذفت  ابلبايثون،  وابالستعانة  منها.  املتكرر  وحذف 
األجنبية   واحلروف  واألرقام  والرموز  والتشكيل  الرتقيم  عالمات 

ت قائمة الكلمات  واملسافات الزائدة وعالمات التطويل. كما حذف
الكلمات    stop words املستبعدة اليت أعددهتا وضمنتها مجيع 

الوظيفية ذات املباين التقسيمية ال التصريفية، حنو: حروف اجلر،  
...إل؛   واملوصولة،  واإلشارية  الشخصية،  والضمائر  والعطف، 
بسبب تكراراهتا العالية على مستوى النص الواحد، ودورها النحوي  

الليًّا يف ذاهتا. كما ضمنتها أيًضا بعض الكلمات الشائعة، الفقري د
كالكلمات الثقافية، وحنوها، مثل: هللا وحممد وبن وكوروان وغريها؛  
يف   العالية  املوضوعية  الداللة  ذات  احملتوى  على كلمات  لغلبتها 
إضافيًّا،  تركيبًا  املركبة  الكلمات  أيضا  النمذجة. وضمنت  عملية 

املالزمة للوصف، حنو:  حنو: عبد هللا، وعب الرمحن، والكلمات  د 
البحر األمحر، ومكة املكرمة؛ لتعاملنا مع الكلمات ذات الوحدة  

( إىل  1. وتشري األرقام يف اجلدول )unigramاملعجمية الواحدة 
وعدد   تصنيف،  يف كل  استخلصت  اليت  النصوص  إحصاءات 

والنوعية الفعلية  ما   ivالكلمات  إحصاءات  التنقيح، مث  بعد    قبل 
 التنقيح. 
 التطبيق 2.5

نصًّا، تضمنت    4781لقد أصبح جمموع النصوص بعد هتيئتها  
ابلبايثون  649,734 عليها  للعمل  ومتهيًدا  فعلية.  فرقت  كلمة   ،

واحدة   معجمية  وحدة  ذات  إىل كلمات  النصوص  يف  اجلمل 
جنزم   مكتبة  مهمني  genismابستعمال  مدخلني  أنشأُت  مث   .

حقيبة   متثيل  ابستعمال  النموذج  إلنشاء  اخلوارزمية  تتطلبهما 
 ومها: رقم تسلسلي لكل  ، bag of words (BOW)الكلمات 
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 :إحصاءات نصوص الصحف السعودية قبل وبعد التنقيح 1جدول 

 املوضوعات  م
 بعد التهيئة  قبل التهيئة

 عدد الكلمات الفعلية عدد النصوص 
tokens 

 عدد الكلمات النوعية
types عدد النصوص  عدد الكلمات الفعلية 

 734 84460 22522 149973 1006 االجتماعية  1
 672 103422 29636 197280 925 االقتصادية  2
 193 35748 18665 60626 244 الثقافية  3
 842 109890 35581 182755 1033 الدولية  4
 86 13101 8307 29928 133 الدينية  5
 346 41208 15762 70652 431 الرايضية 6
 1315 191197 52847 336793 1768 الرئيسية  7
 42 5100 2332 14739 57 السياسية  8
 551 65608 21192 112354 713 الصحية  9

 4781 649734 206844 1155100 6310 اجملموع 

كلمة يف املدونة، وتكرارات كل كلمة. ومن مث ُولّد لكل كلمة 
كلمة بتكراراته، لتصبح املدونة هبذه  رقم تسلسلي، وربط كل رقم  

 الصورة )رقم تسلسلي، تكرار الكلمة(:
[[(0, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 5), 
(7, 1), (8, 1), (9, 2), ...] 

مالت   حزمة  استعملت  اخلوارزمية،   MALLETولتشغيل 
من  (،  McCallum, 2002)2.0 اإلصدار   ابجلافا  واملكتوبة 

من   املطلوب  ابلعدد  ووجهتها  أيًضا،  السابقة  املكتبة  خالل 
املوضوعات. وحيث يوجد لدي معرفة سابقة مبوضوعات البياانت 

اجلدول   )انظر  مجعها  بـ  1منذ  املوضوعات  عدد  حددت   ،)8  
للموضـــوعات   املثلى  القيــــــمة  موضوعات، مث عملت على حتديد 

ا، سعيًا لتحسني أداء اخلوارزمية قبل تقـــدمي النتائـــج. حتديًدا جتريبيًّ 
وقد كـــان منهجي يف التحسني هو العمل على إجياد العدد األمثل 

مناذج   من  العديد  بناء  خالل  من  أبعـــداد    LDAللموضوعات 
خمتلفة للموضوعات، مث اختيار النـــموذج الذي يعطي أعلى قيمة  
دالة   خالل  فمن  للتماسك. 

(compute_coherence_values )    دربت املكتبة   20يف 
؛ للوصول للنموذج األمثل. مث استعملت  LDAمنوذًجا من مناذج

نفس الدالة للوصول إىل موضوعات أدق من النموذج األمثل ذي  
على   أخرى  مرة  اخلوارزمية  أجريت  حيث  العامة.  املوضوعات 

 سيم  نصوص كل موضوع من موضوعات النموذج األمثل، بعد تق

يف   اخلوارزمية  ولدهتا  أخرى  فرعية  مدوانت  سبع  إىل  املدونة 
 النموذج األمثل. 

 التقييم ومناقشة النتائج  .6
إن تقييم النموذج املوضوعي هو جزء مهم من عملية النمذجة  
املوضوعية. ذلك أن النموذج املوضوعي ال يقدم أي معلومات عن  
تقييم مدى   يعيننا على  فهو  مث  املنتجة. ومن  املوضوعات  جودة 
النموذج   فعالية  ومدى  ابملدونة،  املُنتجة  املوضوعات  صلة 

ك النموذج بعد توجيه  ( درجة متاس2املوضوعي. ويبني اجلدول ) 
حدًسا.    8اخلوارزمية الستخالص املوضوعات من البياانت ابلعدد  

وإن أظهر درجة    - غري أن النموذج هبذا العدد من املوضوعات  
التماسك ال أبس هبا   يظل منوذًجا حدسيًّا. وقد أظهرت    -من 

بتدريب   املوضوعات  لعدد  النوعي  اختياري  حتسني   20نتائج 
ات أن القيمة املثلى لعدد املوضوعات يف املدونة  منوذًجا بعشر كلم

بلغت    7هي   متاسك  وبدرجة  ويظهر 0.6723موضوعات،   .
( التماسك يف كل منوذج درب على موضوع  1الشكل  ( درجة 
موضوًعا بعشر كلمات يف كل موضوع. ويتضح يف   20واحد إىل 

الشكل السابق مدى بلوغ التدريب قمة التماسك يف النموذج ذي  
 السبعة موضوعات. 

 LDAدرجات التماسك يف منوذجي : 2جدول 

 درجة التماسك  عدد املوضوعات  احلالة 
 0.5664 موضوعات  8 قبل التجريب 

 0.6723 موضوعات  7 )القيمة األفضل( بعد التجريب 
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وإذا ما نظران يف الكلمات العشرة األكثر احتماالً أو األعلى  
يقدم   ال  حيث  املوضوعات،  فهم  ميكننا  موضوع  يف كل  درجة 
النموذج تفسريا هلا، ويُتطلَُّب منا وصف ذلك استنادا على تلك  

 اجلدول(. ويصف الصف األخري يف  3الكلمات )انظر اجلدول  
السابق املواضيع السبعة اليت تدور حوهلا نصوص املدونة. كما يبني  

( املدونة.  4اجلدول  نصوص  على  املوضوعات  هذه  توزيع   )
نسبة   تفاوتت  حيث  املوضوعات،  توزيع  توازن  ويالحظ 

  0.124املوضوعات من كامل املدونة بني درجتني متقاربتني مها  
. ويالحظ أيًضا أن النموذج ولّد موضوعني دقيقني مها:  0.1558و

( التنمية والتطوير. ومها 2( الرقابة والتوعية، وموضوع )1موضوع ) 
له  تنتمي  الذي  التبوييب  التوزيع  يف  ظاهرين  يكوان  مل  موضوعان 
الصحف يف مواقعها على الشبكة، ولرمبا توزعا بني األخبار احمللية  

، مل تظهر املوضوعات الدينية وال الثقافية يف  واجملتمعية. ويف املقابل
هذين   حتت  املدونة  يف  النصوص  لقلة  ذلك  وأعزو  النمذجة، 
املوضوعني، حىت وإن بدا أن أقل النصوص هي السياسية فيها.  
ذلك أن النصوص السياسية يقع غالبها حتت تبويب الرئيسية يف 

 الصحف السعودية الذي يضم النصوص األكثر يف مدونتنا. 
ولدعم قياس التماسك الداليل اآليل، فحصُت الكلمات يف 
؛ للتأكد من انتمائها للموضوعات اليت  كل موضوع فحًصا يدوايًّ
فسرهتا سابًقا. ومل أعثر على كلمة شاذة واحدة من بني الكلمات 

ات يف كل جمموعة. إال أن بعض املوضوعات تتشارك بعض الكلم
املوضوع   لطبيعة  عائد  وذلك  خمتلفة،  أو  متطابقة  ابحتماليات 

(، جند كلميت )رئيس  7(، واملوضوع )6نفسه. فمثالً يف املوضوع )
والرئيس(؛ ألهنما تتشاركان الشأن السياسي عموما سواء كان حمليا 

( يف كلمة  4( واملوضوع )1أو دوليًّا. فيما يتشارك أيضا املوضوع )

ا لتضمن  املنطقة، )وزارة(؛  يف  الصحي  الشأن  والتوعية  لرقابة 
 وهكذا. 

( اجلدول  موضوع،  5ويبني  يف كل  متثيالً  األعلى  النص   )
النص   املمثلة ملوضوعاهتا ما عدا  النصوص  انتماء مجيع  ويالحظ 

( الرايضة  موضوع  يف  متثيالً  لنا الحًقا  3األعلى  سيثبت  الذي   )
رتاكه معهما يف اختالط نصوصه ابلنصوص الدينية والثقافية، واش

قلة نصوصه نسبيا مقارنة بغريه من النصوص. وعلى غرار ما فعلته  
يف كل   متثيالً  األكثر  النصوص  استخلصت مجيع  الكلمات،  مع 
  ، موضوع، مث فحصت اخلمسني منها األكثر متثيالً فحًصا يدوايًّ
للتأكد من انتمائها للموضوع الذي أسند إليها. وكشفت النتائج 

إىل أن النصوص اخلمسني األعلى متثيالً، والواردة  ( 6يف اجلدول )
)رقابة وتوعية املوضوعات  شؤون    -صحة    -تنمية وتطوير  -يف 

نسبة صحة   دقيقة جدًّا يف موضوعاهتا، وحققت  حملية( جاءت 
%. تلتها النصوص يف املوضوع )رايضة(، مث املوضوع  100بلغت  

م درجة  )اقتصاد(  املوضوع  حقق  فيما  دولية(.  نخفضة  )سياسة 
االقتصادية  النصوص  مفردات  بني  الداليل  الغموض  هبا  تسبب 

بنسبة، اليت    –مستوى    –ونصوص األحوال اجلوية، حنو: بلغت  
يتشاركهما املوضوعان ابعتبارمها كلمات عليا تستعمل يف سياقات  

 متشاهبة بني املوضوعني. 
احتماالت عالية يف نفس   الكلمات على  إن حصول بعض 

ع داللة  يف:  املوضوع  واحد، كما  مستند  يف  مًعا  ورودمها  لى 
الصحة(. ولكن قد ترد كلمة   –االحرتازية( و)حالة    –)اإلجراءات  

ذات احتمالية عالية مع الكلمات يف موضوع معني، وليس هلا أي  
عالقة ببقية الكلمات. وهنا تظهر احلاجة إىل استكمال النمذجة  

ال حتليل  حنو:  أخرى،  مناهج  خالل  من  من املوضوعية  عالقات 
الشبكي   )التحليل  الرايضية  البيانية  الرسوم   networkخالل 

analysis  )(Barnes and Harary, 1983  .) خالل فمن 
تطبيق هذه املنهجية سنتمكن من الوصول إىل الكلمات املرتبطة 
ابلكلمات الرئيسية، ومعرفة أي الكلمات أهم يف عالقتها ببعضها،  

فضالً عن جمموعات الكلمات األكثر متاسًكا وأيها أكثر أتثريًا،  
 مقارنة بغريها. 

 ( اجلدول  بعد  6وينب  أخرى،  مرة  اخلوارزمية  تدريب  نتائج   )
موضوعات   حسب  فرعية  مدوانت  يف  املدونة  نصوص  تصنيف 

 موضوعات. ويظهر أيضا يف اجلدول    7النموذج األمثل ذي الـ 

 موضوعا  20: قيم التماسك يف 1الشكل 
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 :املوضوعات املولدة من نصوص الصحف السعودية وأوصافها 3جدول 

 م
1املوضوع  2املوضوع   3املوضوع   4املوضوع   5املوضوع   6املوضوع   7املوضوع    

 الدرجة الكلمة الدرجة الكلمة الدرجة الكلمة الدرجة الكلمة الدرجة الكلمة الدرجة الكلمة الدرجة الكلمة
 0.009 املتحدة  0.01 رئيس  0.008 املاضي  0.013 حالة  0.006 األول  0.009 العمل 0.011 اإلجراءات  1
 0.008 الدويل  0.008 جملس  0.007 رايل  0.012 الصحة  0.005 االحتاد  0.004 برانمج 0.011 االحرتازية  2
 0.006 اخلارجية  0.006 املنطقة  0.006 مليون  0.007 وزارة  0.005 الفريق 0.004 الوطنية  0.009 العامة  3
 0.006 الرئيس  0.006 إدارة  0.005 دوالر  0.007 جديدة  0.004 املركز  0.004 إضافة  0.009 تطبيق  4
 0.005 اليمن  0.006 منطقة  0.004 بنسبة  0.005 الصحية  0.004 أمام 0.004 ضمن  0.008 منطقة  5
 0.005 احلكومة  0.006 التعليم  0.004 مليار  0.005 حاالت  0.004 فريق 0.004 القطاع  0.007 وزارة  6
 0.004 إيران 0.005 اجمللس  0.004 البالد  0.005 بلغ  0.004 الثاين 0.003 األعمال  0.007 اجلهات  7
 0.004 احلوثي  0.005 مدير  0.003 بلغت  0.005 إصابة  0.003 كأس  0.003 الشركة  0.007 الوقائية  8
 0.004 األمن  0.005 أمري 0.003 مستوى  0.005 تسجيل  0.003 الشباب  0.003 الشركات  0.007 التجارية  9

 0.004 الدولية  0.005 التعاون  0.003 األربعاء  0.005 بشكل  0.003 اجلولة  0.003 اجلامعة  0.006 الصحية  10
 سياسة دولية  شؤون حملية  اقتصاد  صحة  رايضة  تنمية وتطوير  رقابة وتوعية  الوصف 

 املوضوعات يف املدونة : توزيع4 جدول

 املوضوع  الوصف  عدد النصوص  نسبة النصوص من املدونة
 1 رقابة وتوعية  745 0.1558
 2 تنمية وتطوير  651 0.1362
 3 رايضة 638 0.1334
 4 صحة  740 0.1548
 5 اقتصاد 685 0.1433
 6 شؤون حملية  593 0.124
 7 سياسة دولية  729 0.1525

 اجملموع  4781 100

 :النص األكثر متثيالً يف كل موضوع 5جدول 
 مدى متثيله  النص األعلى متثيال  وصفه املوضوع 

 0.8518 ...القرارات للحأعلنت وزارة الداخلية عن جمموعة من  رقابة وتوعية  1
 0.7671 ... دشن وزير التعليم الدكتور محد بن حممد آل الشيخ تنمية وتطوير  2
 0.9139 ...أوصى إمام وخطيب املسجد احلرام فضيلة الشيخ الدك رايضة 3
 0.7685 ... الرايض أعلنت وزارة الصحة اليوم األربعاء تسجيل صحة  4
 0.7266 ...واصل املستثمرون األجانب تسجيل صايف شراء خالل ت  اقتصاد 5
 0.8569 ...عقد جملس الوزراء جلسته اليوم عرب االتصال املرئ شؤون حملية  6
 0.819 ...أطلق ويل العهد انئب رئيس جملس الوزراء وزير الد سياسة دولية  7

 نصًّا من النصوص األكثر متثيالً لكل موضوع  50: نسبة الصحة يف كل موضوع بفحص 6جدول 
 accuracyالصحة  عدد النصوص  الوصف  املوضوع 

 % 100 50 رقابة وتوعية  1
 % 100 50 تنمية وتطوير  2
 % 98 50 رايضة 3
 % 100 50 صحة  4
 % 54 50 اقتصاد 5
 % 100 50 شؤون حملية  6
 % 84 50 سياسة دولية  7

 % 91: املتوسط  نصا  350:  اجملموع
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أعلى درجة متاسك حققها النموذج يف كل مدونة فرعية   (6) 
ختص كل موضوع بعينه، فضالً عن تفسريات املوضوعات الدقيقة  

)سياسة دولية(، حقق النموذج    7يف كل موضوع. ففي املوضوع  
املدرب على نصوص السياسة الدولية أعلى درجة متاسك من بني  

بـ   وذلك  األخرى،  املوضوعات  يف  التماسك    8إدرجات 
موضوع   تفصيالت  حتديد  النموذج يف  جودة  ورغم  موضوعات. 
السياسة الدولية يف الصحف السعودية، إال أننا جند موضوًعا ال  

عالقة له  املوضوع    يبدو  وهو  الدولية،  )مشاريع  6ابلسياسة   :
االقتصاد، إال   الصحيح ملوضوع  انتماؤه  عاملية(. وإن كان يظهر 

السياسة   ُيضمن حتت موضوع  قد  املشاريع  أنه  لتحقيق  الدولية؛ 
 الوطنية العاملية مكانة سياسية دولية.  

ورغم أن نسبة الصحة يف نصوص موضوع )التنمية والتطوير( 
حققت   )100قد  اجلدول  يف  متاسك 6%، كما  أن  إال   ،)

بني متاسك   يكن جيًدا، واألقل من  مل  فيها  الدقيقة  املوضوعات 
فسري موضوعاهتا الـ  املوضوعات األخرى. ورغم ذلك، متكنا من ت

اليت حقق النموذج عندها أعلى درجة متاسك ممكنة. ولعل    16
النمو  التماسك يف موضوعات )التنمية والتطوير( يعود إىل  عدم 
احلكومية واخلاصة،   املؤسسات  السعودية يف مجيع  تشهده  الذي 

 وقلة النصوص إذا ما نظران يف كل جمال من جماالته على حدة. 
نصا من    50الصحة يف كل موضوع بفحص    ( نسبة 6اجلدول )

 النصوص األكثر متثيالً لكل موضوع 
: )االقتصاد(،  5وتكشف لنا املوضوعات الدقيقة يف املوضوع 

أسبااًب أخرى الخنفاض نسبة الصحة يف موضوعاته اليت قد أشرت  
إليها سابًقا. إذ ال جند اختالط نصوصه بنصوص )الطقس( اليت 

وىل من نصوصه فحسب، بل جند أيضا ظهرت فيه يف اخلمسني األ
نصوًصا يف السياسة العربية والعالقات الدولية تتخلل هذا املوضوع  
النفطي(  املايل واالقتصاد  املوضوعان )االقتصاد  يبدو  العام. كما 
النصوص   ظهور  عدم  إىل  أشرت  وقد كنت  جدًّا.  منطقيني  فيه 

بويباهتا ضمن  الدينية والثقافية يف املوضوعات العامة، حبكم وجود ت
تبويبات الصحف احمللية يف مواقعها اإللكرتونية. وأظهرت النتائج 

(: الرايضة، وحتديًدا يف املوضوعات  3وجود نصوصها يف موضوع ) 
 الدين(.  –شؤون حياتية  -الدقيقة اليت فسرت بـ: )الفن

ورود كلمات   تكرار  الدقيقة  املوضوعات  يف  عامة  ويالحظ 
قيق لكل موضوع عام. فنجد مثال:  عديدة يف أكثر من موضوع د

موضوعات، وكلمة )العمل(،    8كلمة )العامة(، وقد وردت يف  
املوضوعية    6وقد وردت   النماذج  مرات. وهذا ما ال حيدث يف 

الدقيقة،   املوضوعات  إذ إن ذلك ليس غريبًا يف  املثلى إال اندرًا. 
 فمىت ما ارتفع عدد املوضوعات، سيظهر ذلك بوضوح أكثر.  

 اخلامتة .7
النمذجة املوضوعية جمال متقدم يف معاجلة اللغات الطبيعية،  
يعني يف تبسيط وحتليل وتصنيف املدوانت من خالل حتديد بنيتها 

خوارزمية   وابستعمال  األساسية.  نفذت    LDAاملوضوعية  اليت 
الصحف ابلبايثون نصوص  على  تطبيقها  كيفية  عرضُت   ،

نسبيًّا   بسيطة  إجراءات  من خالل  ميكن  ورأينا كيف  السعودية. 
تدريب منوذج موضوعي، ابستعمال مدونة ذات نصوص حمدودة  

 الزمان واملكان.  
إن مهمة تقييم النماذج املوضوعية غري املوجهة أكثر صعوبة  

اليت   املوجهة  املوضوعية  النماذج  تقييم  حيث  من  قياسها.  ميكن 
تسعى مقاييس تقييم النماذج املوضوعية غري املوجهة إىل الكشف  
ابلنسبة  النموذج  أنتجها  اليت  املوضوعات  فهم  عن مدى سهولة 
للبشر. وقد كان التقييم للنموذج يف هذه الدراسة كميًّا ونوعيًّا، إذ  

، وركزت يف  coherence  VC اعتمدت على مقياس التماسك
النوع العامة  اجلانب  الداللية  املوضوعات  عن  الكشف  على  ي 

والدقيقة اليت تضمنتها نصوص الصحف السعودية. وأظهر تدريب  
إىل   العامة وصوال  املوضوعات  نصوص  أخرى على  مرة  النموذج 
أيًضا.   الوقوف عليه يدوايًّ  الدقيقة، ما كان يصعب  املوضوعات 

مي جدا  دقيقة  مواضيع  على  ابلوقوف  اخلوارزمية  كن  ومتيزت 
 استبعادها الحًقا لتحسني النموذج. 

الكلمات   حقيبة  أسلوب  استعملت  لتمثيل   BOWوقد 
للخوارزمية.   أساسيًّا  مدخالً  ابعتبارها  ابألرقام،  املدونة  كلمات 
التمثيل   هذا  سهولة  ورغم  للخوارزمية.  العام  األسلوب  وهو 
  وبساطته، إال أنه ميثل الكلمات مبعلومات قليلة تؤثر على النتائج. 

حنو:   املدونة  لتمثيل كلمات  أخرى  أساليب  تستعمل  قد  لذا 
النصوص   الكلمة يف النص ومعكوسه يف   termأسلوب تكرار 
frequency-inverse document frequency  (TF-

IDF)  الذي مييز بني الكلمات ذات التكرارات العالية والقيمة ،
 قيمة الداللية املنخفضة، والكلمات ذات التكرارات املنخفضة وال
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 موضوعات  7املوضوعات الدقيقة يف موضوعات النموذج األمثل ذي الـ :7جدول 
 الوصف  العليا الكلمات  التماسك  املوضوع 

1 
رقابة  
 وتوعية 

0.6222 

 العامة، رايل، النيابة، اهليئة، ألف، ملدة، مالية، العقوابت، املخالفة، التجارة  .1
 الداخلية، اإلجراءات، وزارة، اجلهات، االحرتازية، ابإلجراءات، تقدمي، فريوس، الطلبات، الصحية  .2
 احلملة، املقدسة، وأوضح، اجلهات، الفرعية البلدية، ضمن، املخالفني، ابلتعاون، العاصمة،  .3
 الوقائية، اإلجراءات، االحرتازية، والتدابري، االلتزام، تطبيق، الصحية، فريوس، اجملتمع، انتشار  .4
 العامة، األمنية، الرايض، التواصل، النظامية، اإلجراءات، النيابة، منطقة، املتحدث، االجتماعي  .5
 مبنطقة، اإلسالمية، وزارة، الرايض، اإلجراءات، اجلهات  الوزارة، املصلني، املساجد، الشؤون، .6
 منطقة، عسري، املنطقة، أمني، أعمال، املخالفات، احلميدي، البيئة، أمري، اخلاصة  .7
 االحرتازية، التجارية، الرقابية، املنشآت، خمالفة، تطبيق، الوقائية، أمانة، اجلوالت، جولة  .8

 جتارية 
 مؤسسية صحية 

 أمنية 
 صحية جمتمعية 

 نظامية 
 دينية 
 بيئية 
 بلدية 

2 
تنمية 
 وتطوير 

0.3884 

 الشركات، الصغرية، االقتصاد، السعودي، واملتوسطة، احمللي، االقتصادي، القرار، رايل، االستثمار  .1
 اجلامعة، التعليم، اجلامعات، جامعة، الوزارة، وفق، اإلسرتاتيجية، التعليمية، وفقا، الوطنية  .2
 الطبية، العاملة، الربانمج، اإلدارة، الصحي، العامة، الصحة، القوى الصحية، برانمج،  .3
 املالية، الشركات، املايل، العامة، النظام، العاملي، البنك، صندوق، مركز، بشكل  .4
 وزارة، الوزارة، الطرق، العمل، وفق، طريق، مستوى، إضافة، اخلاصة، اخلدمة  .5
 لربانمج، الوطنية، عمل، برانمجالبشرية، املوارد، العمل، برامج، دعم، املركز، ا .6
 الطاقة، اجلودة، التقين، التدريب، كفاءة، البيئة، اللقاء، املنظمة، واملهين، عدم  .7
 العمل، األعمال، احلكومية، اجلهات، التعاون، االتفاقية، رئيس، الغرفة، إطار، املهنية  .8
 الصناعة  شركة، جازان، قطاع، رؤية، الصناعية، رئيس، املشروع، املنطقة، العامل، .9

 إدارة، عسري، املنطقة، املعلومات، املبادرة، شركة، االتصاالت، هيئة، جمال، سنوات  .10
 العامل، الرقمي، التقييم، اإلمارات، املريخ، تقييم، منصة، مسبار، أول، ديب  .11
 اهليئة، اخلدمات، خدمات، جملس، الكهرابء، القطاع، تطوير، احلديدية، الشركة، املهندس  .12
 اجملتمع، االجتماعية، املؤسسة، الوطن، األمم، وتعزيز، املستقبل، الدويل  املرأة، املتحدة، .13
 الربامج، إدارة، مدير، اجلمعية، امللتقى، العامة، اإللكرتوين، اجملتمع، الوظائف، ممثلة،  .14
 ضمن، ألف، برانمج، املاضي، منطقة، مليون، السكنية، الشركة، مناطق، احللول،  .15
 لبحث، جامعة، تقنية، العلمية، جماالت، إضافة، الورشة االستثمار، السعودي، العلمي، ا .16

 اقتصاد حملي 
 تعليم 
 صحة 

 اقتصاد مايل 
 خدمات 
 املوظفون 
 تدريب 
 شراكات
 صناعات 
 اتصاالت 
 فضاء 

 مرافق عامة 
 املرأة

 توظيف 
 اإلسكان

 البحث العلمي 

3 
 رايضة

0 .5581 

 السباق، مليون، األوىل اخليل، العامل، سباقات، كأس، وزارة، خمتلف، جانب،  .1
 الدقيقة، الثاين، املباراة، فريق، املركز، اهلدف، الدوري، طريق، األول، دوري  .2
 األول، الشوط، جاء، فهد، سنوات، احلايل، دائما، اآلن، للمالك، أبو   .3
 السعودي، البطولة، بطولة، االحتاد، العامل، منافسات، األول، اجلولف، الدولية، الرايضة  .4
 االجتماعي، جدا، اجملتمع، التواصل، وسائل، شيء، الرأي، اإلعالم، احلديث، األمر .5
 القدم، اندي، لكرة، االحتاد، النصر، النادي، الشباب، إدارة، األهلي، الالعب   .6
 العمل، علي، مصر، عبدالرمحن، الفنان، قدم، عدة، عمل، أمحد، حممود   .7
 س، آخر، احلقيقة، أخرى، الكاتب احلياة، يقول، اإلنسان، اآلخر، املرأة، النا .8
 صلى، وسلم، القيامة، الشيخ، رسول، تعاىل، امليزان، ابن، هلل، أمحد  .9

 الفريق، اجلولة، اهلالل، نقطة، أمام، كأس، املركز، للمحرتفني، األهلي، الرايضية  .10

 ركوب خيل 
 حتليل رايضي كروي 
 حتليل رايضي فروسي 

 رايضة قولف
 إعالم رايضي

 كرة قدم
 فنون* 

 ن حياتية* شؤو 
 دين* 

 دوري سعودي
4 

 صحة 
 

.57620 
 اللقاح، اللقاحات، بشكل، لقاح، التطبيق، تطبيق، العامل، العاملية، األمراض، اجلديدة   .1
 حالة، الصحة، جديدة، وزارة، إصابة، حاالت، الصحية، وفاة، إمجايل، الطبية  .2

 تقنيات 
 إحصاءات 

5 
 اقتصاد

 
0.584 

 املركز، منطقة، الوطين، الرايح، املياه، األمطار، الساعة، السطحية، لألرصاد، حالة   .1
 رئيس، الرئيس، مجهورية، جملس، مبناسبة، الوزراء، التقدم، برقية، هتنئة، بعث  .2
 لبنان، قوات، الشرطة، االحتالل، حزب، وقالت، مصادر، جنوب، مدينة، السبت   .3
 مليار، املاضي، مستوى، بلغت، شركة  دوالر، رايل، مليون، بنسبة، نقطة، .4
 النفط، البالد، املتحدة، الوقود، الوالايت، يناير، للربميل، األمريكية، بسبب، برميل  .5

 طقس* 
 تواصل دويل* 
 سياسة عربية* 
 اقتصاد مايل 
 اقتصاد نفطي 
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6 
شؤون  

 حملية 
0.50 

 التعاون، رئيس، اللقاء، املشرتك، اخلارجية، احلرمني، خادم، وجرى، الشريفني، الشيخ   .1
 احلرمني، العامل، خدمة، العمل، الشريفني، املسجد، جهود، النبوي، الرئيس، احلرام   .2
 التعليم، التعليمية، الطالب، اإلدارة، للتعليم، والطالبات، مستوى، العريب، اللغة، العملية   .3
 ، مسوه، صاحب، املنطقة، ابملنطقة، مدير، سلطان، شكره، استقبل  منطقة، أمري .4
 اجمللس، اللجنة، رئيس، اهليئة، جملس، التقرير، تطوير، بشأن، االجتماع، اجلهات  .5
 إدارة، األعمال، جملس، اهليئة، اإلعالم، املكلف، عسريي، الفرتة، التنفيذية، العامة   .6
 رتبة، اجمللس، بوزارة، مدير، الرابعة جملس، الوزراء، عشرة، العامة، وظيفة، ابمل .7
 املهندس، اجلمعية، العمل، الصحية، البيئة، مركز، العامة، إدارة، برامج، القوات  .8

 شؤون احلرمني الشريفني 
 شؤون احلرمني واملسجد النبوي 

 تعليم 
 زايرات مسؤولني 

 اجتماعات مسؤولني 
 تكليفات 

 تعيينات وترقيات 
 أمن بيئي 

7 
سياسة  

 دولية 
 

.67620 
 

 الرئيس، جملس، ترامب، رئيس، السابق، ترمب، الشيوخ، ابيدن، البالد، أعضاء  .1
 الدويل، احلوثي، اإلرهابية، التحالف، الشرعية، احلوثية، قوات، مطار، دعم، املدنيني   .2
 إيران، النووي، اإليراين، األمريكية، دول، االتفاق، اإليرانية، املتحدة، ابيدن، طهران  .3
 ت، االحتاد، اجليش، احلكومة، األورويب، أربيل، اتفاق، العراقية، مقتل  العراق، القوا .4
 نظام، حقوق، التشريعات، اإلنسان، العدالة، العهد، الشخصية، املدنية، اجملتمع، تطوير   .5
 العامل، جديدة، الطبيعية، مشروع، اجلزيرة، األوىل، جزيرة، مستوى، العاملية، محاية   .6
 اليمنية، اليمين، الوالايت، احلوثيني، األمم، اإلنسانية، األمريكية املتحدة، اليمن، اخلارجية،  .7
 اخلارجية، رئيس، احلكومة، الصحف، الفلسطينية، صحف، اللييب، ليبيا، مصر، الوزراء  .8

 سياسة أمريكية 
 حرب اليمن 

 االتفاق النووي 
 أوروبية(  -عالقات دولية )عراقية

 قانون سياسي 
 مشاريع عاملية 
 قرارات أمريكية
 أفريقية( -عالقات دولية )فلسطينية

أو العالية.  العمي  الداللية  التعلم  تقنيات   deep  قاستعمال 
learning 

الكلمات    يف  املعاين  تضمني  تقنية  . word2vecحنو 
  Budhkar & Rudziczفحسب ما يذكر بودكار وروجيتش  

بني    (2019) اجلمع  يولد خصائص    word2vecو  LDAأن 
يف   مضمنة  سياقية  معلومات  وجود  عدم  إشكاالت  تعاجل  مميزة 

 النماذج.
وإذا كانت النمذجة املوضوعية تفكك النصوص إىل عناصرها  
اخلطابية، فيمكن ملستعمليها االستفادة من نظرايت حتليل اخلطاب  

وهو العنصر الرئيس يف النمذجة   -يف تفسري نتائجهم. فاملوضوع 
مها:    -ضوعيةاملو  للخطاب  مهمتني  معلومتني  على  حيتوي 

الكلمات الشائعة، والعالقات بني تلك الكلمات. كما أن افرتاض  
وجود موضوعات متعددة كامنة يف النمذجة املوضوعية، ميكن من  
معاجلة اخلطاابت التعددية آليًّا.  فضالً عن أن التقنيات احلديثة 

اكتشاف ميكنها  املوضوعية  النمذجة  يف    يف  الزمنية  التغريات 
العناصر غري اخلطابية. وهو ما يعرف   اخلطاب، والتفاعالت مع 
ابلنمذجة الديناميكية اليت تنظر يف التغري الزمين للكلمات املميزة  

keywords . 

لتشمل ما   املوضوعية  استعمال النمذجة  أيًضا توسيع  وميكن 
ابلنقرامية   على كلمتني  n-gramsيعرف  النمذجة  جُتري   اليت 

bigram  ثالث كلمات أو   ،trigram أن أيًضا  ميكن  . كما 
عامة،   نصوص  يف  خمصوصة  موضوعات  عن  للبحث  تستعمل 
كالبحث عن املوضوعات األكادميية يف الصحف، أو املوضوعات  

 الطبية يف النصوص الدينية، وغري ذلك.  

اللغة   علم  جمال  يف  الباحثني  الدراسة  هذه  تشجع  أن  آمل 
استعم املعتمدة  التطبيقي على  املوضوعية يف أحباثهم  النمذجة  ال 

البحث يف مدى   نتمكن من  على نصوص عربية ضخمة، لكي 
اللغة   العلمي يف جمال علم  البحث  التقنية ألغراض  مالءمة هذه 

 التطبيقي.  

 اهلوامش 
مفهوم   .1 عن  خيتلف  اخلوارزمية  به  تقوم  ما  أن  مالحظة  مع 

يف املدوانت الذي يعمل مع سياقات ضيقة    collocationالتصاحب  
 املدى تتفاوت بني ثالث ومخس كلمات، انظر: 

Baker, P. (2006). Using Corpora in Discourse 
Analysis. London: Continuum, p.95 

لل .2 تستعمل  قيمة  وحتدد  اهلايربابراميرت  التعلم  عملية  يف  تحكم 
يدواي، على خالف الباراميرت الذي حتدد قيمته خالل عملية 

 التدريب آليا. 
أداة طورهتا مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ميكن من   .3

ابستعمال  آليًّا  اللغوية  املدوانت  وحتديث  إنشاء  خالهلا 
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RSS feeds  للنصوص وتصنيفها وفق بتنظيمها  ، وتتميز 
 تياجات الباحث.اح
النص   .4 يف  الكلمات  عدد  الفعلية  ابلكلمات  يقصد 

بتكراراهتا، ويقصد ابلكلمات النوعية عدد الكلمات يف 
 النص بدون تكراراهتا 
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