العدد الثالث 2010

الحصائية
مجلة العلوم إ

تطور علم إ
الحصاء بين النظرية والتطبيق
أ.د .زياد رشاد الراوي

استاذ إ
الحصاء في جامعة اليرموك

المقدمة
على العالقة المتبادلة مابين النظرية

يتعامل الناس عموماً في حياتهم اليومية مع
المفاهيم وحتى بعض المفردات إ
الحصائية

والتطبيق في علم إ
الحصاء والتي يمكن
وضعها ضمن مفهوم التغذية المتبادلة لك ٍّل

وباألخص ما يتعلق منها باالحتماالت

منهما ،مما دفع علم إ
الحصاء إلى أَن يشهد

وبعض المقاييس الوصفية مع رصد ما يط أر

التطور الكبير الذي ط أر عليه وهو ما

عليها من تغيرات عبر فترات زمنية

نلمسه حالياً.

متعاقبة .واذا كان هذا األمر محسوساً
بالنسبة لنا في الوقت الحاضر ،فإن حقب

البعد التأريخي في علم إ
الحصاء

عند الكالم عن علم إ
الحصاء وتطوره

التأريخ القديم وما بعده أفرزت أحداثاً تنم

مجرياتها عن بدء استخدام األساليب

تأريخياً ،غالباً ما يكون في ذهننا الذهاب
إلى بدايات القرن السابع عشر وربما أحياناً

إ
الحصائية على أرض الواقع والتي يمكن
اعتبارها أفكا اًر تتناغم مع بعض أحدث
األساليب إ
الحصائية المعاصرة.

القرن السادس عشر على أبعد تقدير.

وفي هذه الورقة نحاول تناول عدد من

ٍّ
أمور حياتية،
عن بدايات العمل في

والدافع لذلك بطبيعة الحال هو ما نعرفه

الجوانب التي ساهمت في تطور العمل

بصيغ يغلب عليها
والتعامل مع معطياتها
ٍّ

ووضع األمور في نصابها قدر المكان لمد

ولكننا على أية حال يجب أَن ال يغيب عن

إ
الحصائي للمساعدة في توضيح الصورة

الربط مع المنطق الرياضي السائد آنذاك.

المزيد من جسور التفاعل والعمل المشترك

بالنا ما ورد في القرآن الكريم من ٍّ
ذكر لكلمة
ٍّ
إ
الحصر وهو
الحصاء كداللة لفكرة العد و َ
أقدم من ذلك بقرون عدة .وجدير بالذكر أَن
ثمة ممار ٍّ
سات تطبيقيةً قد حدثت في التأريخ

بين الفريقين األكاديمي والميداني .ومن
خالل الطواف في مجريات التطور

التأريخي لعلم إ
الحصاء ،سيتم إلقاء الضوء
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القديم الذي يمتد إلى زمن النبي نوح (عليه

 ،Quantal responseال يمكننا
اعتبار هذا

السالم( وأَن استيعابنا لسمة المنطق الذي

كان يحكمها يدفعنا لوضعها ضمن العمل

in

تطو اًر واستخداماً.

وفي صدر السالم ،يعتبر األأسلوب الذي

 ،أراد النبي نوح (عليه السالم)

كان الخليفة عمر بن الخطاب (رض)

أَن يستطلع األمر فأرسل الغراب من على

يستخدمه لتقدير عدد المقاتلين من خالل

السفينة إال أَنه ظل يذهب ويجيء دون أَن

معلومة عن عدد أرغفة الخبز المستهلكة

يستنتج منه النبي نوح(عليه السالم) أي شئ

أفكا اًر تتناغم كلياً مع أسلوب "معلومات

فيما يتعلق بما آل إليه الطوفان وهومعرفة

المتغير المساعد “Auxiliary Variable

ما إذا بدأ الماء باالنحسار وظهور اليابسة.

 Informationوالمستخدم حالياً في أساليب
ٍّ
التقدير لمتغير ٍّ
معلومات
ات يصعب أخذ

بعد ذلك أرسل الحمامة على فترات زمنية

متعاقبة انتهت بمجيء الحمامة في المرة

عنها في المعاينة .هذا بالضافة لجراء
إحص ٍّ
اء عام وتدوين الدواوين في عصر

األخيرة وهي تحمل في منقارها غصن
الزيتون لعلها تبني به عشاً على السفينة.

خالفته (.)463-436

عندها استنتج النبي نوح(عليه السالم) بأَن

انحسا اًر للماء وظهو اًر لليابسة قد بدأ وأَن

عصر االحتماالت و إ
الحصاء

السالمة لمن هم على ظهر السفينة قد

من المعروف أَن ثمة بدايات معروفة في

تحققت .وهذا ما أوحى للبعض أَن يستخدم

مجال االحتماالت قد ظهرت في القرن

شعار الحمامة مع غصن الزيتون رم اًز

السادس عشر حيث قدم Cardano

للسالم كما هو معروف.

()1051-1051
وبعد

مستويات الجرعة  Dose levelsودليل
ظهور

بعض

األفكار

في

االحتماالت المرتبطة برمي زهرة الطاولة.

فإذا اعتبرنا الفترات الزمنية المتعاقبة بمثابة
اليابسة

Technique

إ
الحصائية في الوقت الحاضر واألكثر

ويذكر أَنه بعد مرور أربعين يوماً على

باالستجابة

Response

 Bioassayوالذي هو أَحد أحدث األساليب

في التطبيقات إ
الحصائية الحديثة.
الطوفان

أساساً ألأسلوب” االستجابة

النوعية في التجارب الحيوية “Quantal

إ
ٍّ
لطرق
الحصائي ،بل واعتبارها أساساً
إحصائية معروفة تم تطويرها واستخدامها

[]3

اال

ذلك

تطور

العمل

في

مجال

االحتماالت ،وظهرت الطرق إ
الحصائية

النوعية
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بأبعادها النظرية والتطبيقية .وتعتبر الرسائل

السكان ،إ
الحصاءات الحياتية ،التأمين على

والنقاشات التي كانت تدور بين Pascal

الحياة].[5
ٍّ
وبشكل عام ،نرى أَن الطرق إ
الحصائية

( )1446-1463و Fermatمؤش اًر لظهور

أصول االحتماالت حينما عالجا بعض

التي كان يتم تطويرها آنذاك لتالئم العمل
التحليلي في ٍّ
حقل ما من العلوم ،تكون فيما

المسائل المرتبطة بألعاب الحظ .وكان

ٍّ
مجاالت أخرى أو
بعد مناسبة للتطبيق في
تطويرها با ٍّ
تجاه ما من قبل آخرين لتكون

 Pascalقد قدم عام  1440أسس التوقع
وناقش مسألة إفالس المراهنين].[5

كذلك .فنجد على سبيل المثال أَن

إال أَن البعد إ
الحصائي بمفهومه النظري

Quetelet

(الرياضي) الواضح والمعروف حالياً قد

فلك واإحصائي تعلم شيئ ًا عن منطقية
االحتماالت خالل ر ٍّ
حلة علمية إلى باريس

شهد حقبة تأسيس وتطوير بدأت في القرن
الثامن عشر وامتدت إلى الثلث األول من

عام  1266وعمل على التطبيقات في

القرن العشرين .وفي البدء ،لم يكن التطوير

العلوم االجتماعية وطالب بإدخال تحسينات

في نظريات االحتمال والطرق إ
الحصائية
إالا استجابة لحاجات تطبيقية حقيقية في
العلوم

وقضايا

المجتمع.

وقد

على

عملية

التعداد

باستخدام

هذه

التطبيقات .كذلك عمل أكل مـ ـ ـ ـن Galton
( )1134-1205و -1266( Pearon

أسهم

 )1265-1561( Laplaceفي ترسيخ

 )1111بالنسبة للتطبيقات في حقلي الوراثة

مفهوم عمومية التطبيق للطرق إ
الحصائية
ٍّ
بشكل عام وأثبت كون النظرية االحتمالية

وعلوم الحياة .وما تم تطويره من قبل

 ) 1146-1215( Fisherفي حقلي

أسلوباً ضرورياً لتحسين جميع أَنواع المعرفة
النسانية.

( )1256-1514وهو عالم

الجينات والتجارب الحقلية الزراعية يدخل

فقد أوضح إمكانية التطبيقات

في هذا الطار .وإان عمل هؤالء على

في مجاالت األلعاب المبنية على الحظ،

ٍّ
طرق إحصائية في المجاالت
تطبيق

العلوم الطبيعي ـة مث ـ ـل ( علم الفلك ،علوم

المذكورة قادهم إلى تطوير طرق إحصائية

األرض ،علم المناخ) ،العلـ ـوم النسـ ـانية

جديدة].[5

مثـ ـ ـل (صدقية االستجواب والحكم ،علم
التشريع ،االنتخابات ،ق اررات اللجان) ،علوم
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ونيوتن ،والذين وان اتسمت بعض أعمالهم

التطور حسب الحقب التأريخية

بأفكار لها عالقة باالحتمالية إال أَنها لم

نوجز في أدناه بعض النقاط في سمات

يكن لها تأثير باتجاه تطوير العمل فيها.

التطور هذا وحسب الفترات الزمنية التي

هذا بالضافة إلى الدراسة المنتظمة لبيانات

شهدت تلك التطورات.

][12

الوفاة ،حيث أوجد -1465( Graunt

()0011-0561

 )1456بدايات العمل إ
الحصائي في

اتسمت هذه الفترة بظهور أصول

صيغة إحصاء السكان وجداول الحياة

االحتماالت من خالل المعالجات الرياضية

والذي أطلق عليه فيما بعد "الحساب

أللعاب الحظ وخصوصاً ما ارتبط منها

السياسي" للدراسات الكمية في علوم السكان

بالمراسالت والنقاشات التي كانت تدور بين

واالقتصاد .وقد أصبح جدول الحياة أحد

 )1446-1463( PascalوFermat

أهم الوسائل الرئيسية لدراسة السكان

مؤش اًر لظهور أصول االحتماالت حينما

ورياضيات التأمين على الحياة والتي تأسس

عالجا بعض المسائل المرتبطة بألعاب

عليها فيما بعد في القرن العشرين ما سمي

الحظ .وكان  Pascalقد قدم عام 1440
أسس

وناقش

التوقع

مسألة

بالمسائل الكتوارية من قبل  Whittakerو

إفالس

Aitken

المراهنين.
وأعقب

ما

ذلك

()1416-1461

][5

قدمه

إ
الحصاء وتحليل األعداد.

][5

Huygens

بعد دراسته ألفكار

0061 -0011

باسكال وفيرمات في باريس واصداره أول

شهد العقد  1512-1552من تلك الفترة

كتاب في االحتماالت عام  1405والذي
كان عنوانه

لإلسهام في جوانب أخرى من

العديد من السهامات في علم إ
الحصاء

“The value of all

هذا والذي بدأ في االمتداد المعرفي .كما

Chances in games of fortune”.

أَن جذور االحتماالت و إ
الحصاء بدأت في

ومعظم الكتاب خصص لحساب القيم والتي

التمحور

يمكن اعتبارها موازيةً لما بات يعرف بالتوقع

باتجاهين شبه منفصلين وهما

إ
و"الحصاء" وان كان مفهوم ًا
"االحتمال"

لجوانب لعب الحظ ،إضافةً لمعالجته

في بدايات القرن الثامن عشر أَنهما ،عن

للتوزيع فوق الهندسي .وجدير بالذكر أَن

ٍّ
قرب ،مترابطان.

تلك الفترة قد شهدت ما عرف بالثورة
العلمية وعصر مشاهير العلماء مثل غاليلو
4
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ومن أهم السهامات خالل تلك الفترة ما

 1535والمبنية على االستخدام المتوقع

قدمه عدد من أعضاء عائلة برنوللي

والتي قدمت حالً للفرق بين التوقع الرياضي

لما سيحدث وبين قيمته .هذا إضافة لتقديمه

 Bernoulliفي مجال االحتماالت ويأتي

شرحاً لطريقة إحصائية في التقدير عرفت

في مقدمتهم Jakob(James) Bernoulli
( )1550-1406الذي نشرت له عام

فيما بعد في عهد فيشر بالمكان األعظم أو

 1513الورقة الوحيدة في االحتماالت

”. “Maximum Likelihood

][5],[12

ولكنها المهمة جداً حيث تضمنت إسهاماً

0011 – 0061

 Permutationضمن الجانب التوافيقي

في علم الفيزياء وباألخص في جانب الفلك

مهماً في أساسيات موضوع التباديل
لالحتماالت .هذا إضافة
قانون األعداد الكبيرة

خالل تلك الفترة شاع استخدام االحتماالت

لنظريته حول

حيث الجانب األكثر تطو اًر فيه .وأغلب

“law of large

التطبيقات في هذا الجانب تلك التي تعاملت

وامتداداً لذلك ،فقد شهدت الفترة تلك ما

كانت أهم

”. numbers

مع توافيق المشاهدات .ونظرية األخطاء
التي برزت من خالل ذلك،

خطوة باتجاه االستنتاج إ
ٍّ
الحصائي الحديث

ابتداء
قدمه )1506-1445( Moivre
ً
من نشره عام  1512لورقته المعروفة حول

وباألخص نظرية التقدير.

طريقة احتساب احتمال األحداث في

شهدت هذه الفترة تطوير الكثير من

األلعاب .هذا إضافة لتقديمه موضوع تقريب

اختبارات

توزيع ذي الحدين إلى التوزيع الطبيعي

المعنوية

وباألخص

استخدامه في الفلك من قبل

حيث اعتبر ذلك مقدمةً لنظرية الحد

تم

ما

Daniel
عام

 Bernoulliو John Michell

المركزية .وفي الغالب فإنه قد أوجد توزيع

 .1545هذا إضافةً إلى ظهور عبارات

دوال توليد االحتمال والتي استخدمها في

الحدين والتي اعتبرت أساساً لمجال الثقة

التوزيع.

 Lagrangeو  Laplaceعام 1525

بواسون حيث تضمنت مداخالته استخدام

المجال "الفترة" حول معلمة توزيع ذي

إيجاد التوزيع لمجموع متغيرات منتظمة
وفي آخر الفترة تلك ظهر

في العصر الحديث وذلك من قبل
].[5

Daniel

بنشر

وفي عام  1555بدأ Codorcet
ٍّ
أعمال حول الرياضيات االجتماعية

 )1526-1555( Bernoulliالذي قدم
نظريته الجديدة حول قياس الخطورة عام
5
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والمتضمنة تطبيقات االحتماالت في مجال

حول التحليل البييزي ألخطاء القياس .ولقد

ق اررات المحلفين والهيئات األخرى.

ساهم في تطوير العديد من الوسائل

ٍّ
تطور شهدته هذه الفترة في مجال
وأهم

إ
الحصائية المرتبطة باالحتماالت بضمنها

نظرية االحتمال كان العمل حول االحتمال

نظرية الحد المركزي ،دالة توليد االحتمال،

الشرطي وتطبيقاته في االحتمال المعاكس

ودالة الخاصية بالضافة إلى نظريته في

أو ما تعارف عليه بـ ( استقصاء بييز).

التقدير والتي توقف البحث فيها من قبل

اآلخرين بحدود عام .1216

فقد قدم  )1541-1556( Bayesذلك في
ورقته الوحيدة حول االحتمال والتي تم

0031-0011

نشرها عام  .1543وطرق بييز شاع

النشاط إ
الحصائي خالل هذه الفترة غلب

استخدامها في القرن التاسع عشر نتيجة

عليه أعمال  Laplaceالذي غطى مديات

تأثير ٍّ
كل من  Laplaceو  Gaussمع

واسعة في االحتمال و إ
الحصاء و Gauss

ٍّ
أفكار مختلفة في هذا
ما كان لديهما من
السياق .وظلت مداخالتهما

()1200-1555

][5

حول طرق

األخطاء .ففي هذه الفترة وصل العمل حول

بييز موضع دراسة مستمرة حتى ظهور

نظرية األخطاء ذروته بعد تقديم طريقة

االنتقاد الشديد تجاه ذلك أوائل القرن
العشرين من قبل ٍّ
كل من  Fisherو

المربعات الصغرى والتي نشرت من قبل

 Legenderعام  .1250وخالل فترة

 .Neymanومن الجدير بالذكر أَن العمل

عشرين عاماً سادت الطروحات االحتمالية

والنقاش في هذا الجانب انحسر كثي اًر خالل

الثالثة آنذاك وهي (مداخالت Gauss

عقدي الثالثينات واألربعينات إال أَنه استعاد

البييزية ،مداخالت  Laplaceالمعتمدة

ألقه بداية الخمسينات وما بعدها وأَن ثمة
ٍّ
حسابات جعلت من طرق بييز شيئاً مجدياً،

على

المنحنى الطبيعي أو ما سمي (منحنى

كما شهدت هذه الفترة ظهور Laplace
()1265-1561

نظرية

الحد

المركزي،

ونظرية

 .Gauss – Markovوقد اشتق Gauss

بل وأصبحت النقاشات حولها على أشدها.
][5],[12

الذي تعامل مع نظرية

غاوس) من المبادئ األساسية للوسط

الذي استمر في

الحسابي .كما أَنه أوجد ثاني أهم تطبيق

تقديم الكثير حول االحتمال لفترٍّة تزيد عن

لطريقة المربعات الصغرى في علوم

الخمسين عاماً ،وقدم دعماً لطرق بييز من

الجيولوجيا.

خالل موضوعه الذى نشره عام 1556
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الحصائية
مجلة العلوم إ

في االقتصاد ،المجتمع ،الفيزياء ،الهندسة،

وفي بريطانيا تم إجراء أول تعداد سكاني
عام  1251والذي انتهى بآر ٍّ
اء متناقضة

العلوم الصحية إضافةً إلى الطرق الحديثة
في التربية إ
الحصائية .وفي عام  1145تم

حول حجم المجتمع آنذاك وقدم عدد من

شطر المجلة إلى جزئين أحدهما مخصص

المهتمين بالموضوع تقديرات مختلفة لهذا
الحجم.

للنظريات

وشهدت هذه الفترة أيضاً إيجاد Playfair
ٍّ
طرق جديدة في التمثيل الشكلي للبيانات

 F. Mostellerوالذي كان يؤكد على وحدة

للتطبيقات إ
الحصائية وذلك في عهد رئيسها
المجاالت إ
الحصائية قائالً :إن النظرية

ولكن لم يعرها أحد أي اهتمام في حينه
ولكن هذه الطرق اعتبرت فيما بعد وعبر

والتطبيق يغذي أحدهما اآلخر .ومع تفرع

 105سنة بمثابة علم إحصائي خاص

المجاالت إ
الحصائية واتساع العمل فيها تم

إصدار عدد من المجالت إ
الحصائية

حيث اقترنت مع . Tukey

][12

المتفرعة

0051-0031

إ
الحصائية .ومن ضمن هذه الجمعيات

إ
الحصائية

إ
الحصائية األمريكية .فقد أسس William

كان

يشغل

رئاسة

&

Computation

لعدد آخر في تخصصات االقتصاد

الهيئة

والصيدلة وغيرها.

وبدأ نشاط إ
الحصائيين من خالل هذه

التربوية

الجمعيات يأخذ بعداً موضوعياً ومرتبطاً مع

األمريكية .والتي فيما بعد أصبحت تعرف

بالجمعية إ
الحصائية األمريكية  ASAوالتي

المجتمع .وعلى سبيل المثال ال الحصر،

فقد ساهمت -1265( Nightingale

عمل مستشا اًر لها لغاية العام .1263

 )1115في ترسيخ فكرة إمكانية قياس

وتعتبر ثاني جمعية علمية أمريكية بعد

منطقي للظواهر االجتماعية واخضاعها

جمعية الفلسفة التي أسست عام .1563

وبادرت  ASAإلى إصدار مجلتها JASA

للتحليل الرياضي وكان ذلك بمثابة الفكرة
الثورية من منظور الدين آنذاك .كذلك قدم

التي كانت تعنى بالدراسات الخاصة

بالنظريات

American

()1165

 )1116( Graphical Statisticsإضافة

إ
الحصائية األمريكية عام  1231عندما
الجمعية

JASA

فكانت

مجلة

ومجلة خاصة بالحسابات واألشكال البيانية

كانت جمعية لندن إ
الحصائية والجمعية
)1205-1525( Cogswell

عن

Statisticians

وشهدت هذه الفترة ظهور الجمعيات

][12

والطرق

إ
الحصائية

واآلخر

والتطبيقات للطرق إ
الحصائية

Farr
7
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الحصائية
مجلة العلوم إ

إ
الحصاءات الحياتية ومن ضمنها الطرق

هذا األأسلوب مع نهاية القرن التاسع عشر

التتبعية والتراجعية في جمع البيانات

يشمل ظاهرة الزالزل أيضاً.

كما شهدت بداية تغير في معنى إ
الحصاء

فلكياً واستهواه إ
الحصاء وخاصة موضوع

لالحتماالت .ومن هذه الكتابات ما قدمه

تطويرات على عملية التعداد السكاني .وفي

و )1256-1514( Quetelet

الصحية].[9

وظهور بدايات الكتابة في البعد الفلسفي

كان

االحتماالت مما دفعه للمطالبة بإدخال
عام  1264أشار إلى استخدام التوزيع

 Millعام  1263بعنوان "نظام المنطق"

الطبيعي ليس فقط كونه قانوناً للخطأ وانما

وتبعه  Vennبموضوع "منطق الحظ" عام

لتوضيح توزيع القياسات .كما ساهم حينذاك

 .1246وبالتالي ظهور النظريات الرياضية

بظهور تطبيقات واسعة ل إ
إلحصاء في العلوم

في المنطق واالحتماالت .ومع ذلك ،فلم
تكن عالمية فلسفة االحتماالت مثلما كانت

االجتماعية.

عليه رياضيات االحتماالت.

][6],[12

0001-0051

وفي عام  1263الحظ  Schwabeأَن

ثمة مجاالن تطبيقيان مهمان للطرق

نشاط البقع الشمسية يتبع نظاماً دورياً فكان
ذلك إسهاماً في أحد الجوانب المهمة لتحليل

إ
الحصائية قد ظه ار خالل هذه الفترة.

فاالحتماالت وجدت تطبيقاً جديداً ومهماً في

السالسل الزمنية .لقد تحقق ذلك نتيجة

العلوم الفيزيائية يتناول نظرية الغازات والتي

ٍّ
عقود من الزمن في البحث ليس فقط في

تطورت إلى الميكانيكا إ
الحصائية حيث

فيزياء المجموعة الشمسية ،وانما شمل ذلك

كانت المسائل في هذا الجانب أساساً للتقدم

مغناطيسية األرض والمناخ بل وحتى

الذي حصل في االحتماالت بداية القرن

سلسلة فحص ذات طبيعة اقتصادية للتأكد

العشرين.

من أَن الدورية هذه تتطابق مع تلك التي

Maxwell

للبقع الشمسية .وقبل ذلك كان ثمة اهتمام

ففي

عام

منحنى

1245

الخطأ

استخدم

(التوزيع

الطبيعي) في نظرية الغازات ،ومن ثم طور

واضح في مسألة الدورية للسالسل الزمنية
ٍّ
ومجاالت أخرى من
بالنسبة للمناخ

كل من  Boltzmannو  Gibbsنظرية
الغازات ضمن الميكانيكا إ
الحصائية والتي

الظواهر الفيزيائية وقام كل من Laplace

كانت تتطلب حلوالً لمسائل في نظرية
التوزيع بالضافة إلى توليد مسائل تصورية

و  Queteletبتحليل البيانات الخاصة
بالمناخ .وامتداداً لذلك ،فقد أصبح تطبيق
8
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الحصائية
مجلة العلوم إ

(المحاكاة) .وفي عام  1246أوجد الفيزيائي

في تطور االحتماالت في روسيا ونشر عام

والذي عاود إيجاده

 1245ورقته التي تناولت برهان الصيغة

قدم

طريقة العزوم في برهان نظرية الحد
المركزي لمتغير ٍّ
ات ال يشترط فيها تماثل

 nعام

التوزيع .كذلك كان عمله في مجال إضافة

 Abbeهذا التوزيع

 Pearsonعام .1155
وBoltzmann

()1154-1266

العامة لقانون األعداد الكبيرة كما استخدم

توزيع مربع كاي بدرجات حرية  6و 3عام
 1252ومن ثم لدرجة حرية

الحدود مما قاد إلى

.1221

][9

ٍّ
طرق
شهدت هذه الفترة أيضاً دخول
إحصائية متطورة في مجالي علم النفس

”. polynomials

][6],[12

0011-0001

واالقتصاد .وقدم -1251( Fechner
ٍّ
 )1255إ
سهامات واسعة في مجال تصميم

هذه الفترة شهدت تبلو اًر للمدرسة البريطانية
في إ
Pearson
الحصاء وأَن نفوذ

التجارب بعلم النفس مما كان يعتبر تمهيدًا

( )1134-1205كان واضحاً في ذلك

لما تم تطويره فيما بعد من قبل  Fisherفي

هذا

المجال

إضافةً

لطرحه

حتى حل  Fisherمحله عام  .1165وكان

موضوع

طرح موضوع االرتباط من قبل Galton

”“Probit Analysis

والذي طورت نظريته تباعاً وبسرعة من قبل

وشهدت أيضاً طرح موضوع علم الوراثة من

Sheppard ،Edgeworth ،Pearson

خالل كتب  )1111-1266( Galtonفي

و  .Yuleوهذا الموضوع شكل منعطف ًا
ٍّ
رئيساً عن العمل إ
لكل من
الحصائي

عام  1241والذي قدم كذلك فيما بعد طرق

االرتباط واالنحدار(الحظ الفترة التالية)

اء من حيث
 Laplaceو  Gaussسو ً
األأسلوب أو التطبيقات الممكنة حيث تم

إضافةً إلى التوزيع الطبيعي اللوغاريتمي و

عملية التفريع .كما طور  Galtonطرقاً
إحصائية كانت مناسبةً لالستخدام من قبل
علماء النفس مثل .Spearman

“Chebyshev

ٍّ
نطاق واسع في العلوم
استخدامها على
الحياتية وعلم النفس وعلم االجتماع .وفي

هذا

االقتصاد ،طور -1260( Edgeworth

إضافةً لطرحه مصطلحات إحصائية مثل

 )1164أفكا اًر سابقة لـ  Jevonsفي
الطرق إ
الحصائية العادية مما ظهر جلياً

( المئينات ،المدى الربيعي ).

وعاصر هذه الفترة Chebyshev
ٍّ
بشكل عام
( )1216-1261والذي ساهم

في الرقم القياسي .وفي عام  1216قام

9
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الحصائية
مجلة العلوم إ

( )1112-1116تطو اًر كبي اًر وامتداداً
واسعاً لالحتماالت و إ
الحصاء في كل
ٍّ
بشكل
االتجاهات .إال أَن الحرب التي أثرت

بمراجعة االرتباط لـ  Galtonوعمل في
طرق تقدير معامل االرتباط .إضافةً إلى

عمله في عمومية التوزيع الطبيعي .في تلك

الفترة ،على أية حال ،كان إ
الحصاء

كبير في جميع النواحي كان تأثيرها واضحاً
في العمل إ
الحصائي حيث توقف البحث

االقتصادي في بريطانيا أكثر ارتباطاً
إ
بالحصاء الرسمي أو الصحافة المالية

تقريباً في هذا الجانب وذلك بسبب انخراط

( )1226-1265و -1235( Giffen

ٍّ
بأعمال أخرى تخص الجانب الحربي.

 )1115أكثر استخداماً مما كانت عليه

 Pearsonعلى سبيل المثال عمل في

ولذلك

أعمال

كانت

الناس في الفعاليات العسكرية والقيام

Newmarch

مجال القذائف،

أعمال  .Edgeworthوخالل هذه الفترة
قدم  Paretoفي إيطاليا توزيع باريتو

 Jeffreysفي مجال

المناخ و  Yuleفي الدارة.

ومن

المعروف في نطاق توزيع الدخل.

][12

المالحظ ظهور مساهمات

في

مواضيع أخرى وجدت في النهاية مكاناً لها

وعاصر هذه الفترة Karl Pearson

ضمن

( )1134-1205الذي كان له الفضل في

نظرية

العمليات

التصادفية

إيجاد مدرسة إحصائية قوية إلى حد اعتبار

(العشوائية) .ففي الفيزياء مثالً عمل

إ
الحصاء .فقد قدم أساليب جديدة في

الحركة البراونية بينما  Bachelierطور

 Einsteinمع  Smoluchoveskiعلى

قسمه لعقود عدة المكان الوحيد لدراسة

إ
الحصاء

حول

نموذجاً مشابهاً الستخدامه في التخمين

ونظريات

بل

جديدة

واختبار مربع كاي) حيث كان يتطلع إلى

الخبير في شؤون التأمين نظرية المخاطرة

(منحنيات بيرسون ،االرتباط ،طريقة العزوم

المالي .كذلك طور  Lundbergوهو

ٍّ
طرق إحصائية
استخدام ما توصل إليه من

الجماعية .ونجد أيضا أَن المالريا وهجرة
البعوض كانت وراء اهتمام  Pearsonفي

في التخصصات األخرى .حتى أَن لغة

إ
الحصاء وتعبيراته تأثرت كثي اًر بما قدمه

موضوع المسير العشوائي

) .wolkوكان هنالك أيضاً نماذج رياضية

بيرسون في هذا المجال.

][6],[12

في علم األوبئة تم تطويرها من قبل Ross

0091-0011

و .McKendrick

شهدت السنوات األولى من هذه الفترة والتي
سبقت

قيام

الحرب

(random

العالمية

األولى
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الحصائية
مجلة العلوم إ

ومع أَن  Mendelلم يستخدم االحتماالت

ومن الجدير بالذكر أَن هذه الفترة شهدت

في عمله بموضوع الجينات ( )1244لكن

تقدماً ملحوظاً في مجال المؤسسات
التعليمية إ
الحصائية تضمنت تأسيس قسم

فكرته قد تم تطويعها فيما بعد احتمالياً من

قبل  Pearsonو  Yuleو  Fisherمن

إ
الحصاء التطبيقي عام  1111في جامعة

خالل التحقق من المدى الذي يمكن ألسسه

كاليفورنيا/لوس أَنجلوس UCL

والذي

التي طرحها من التقارب مع النتائج التي

ترأسه  .Pearsonكذلك أصبح Bowley

الحياة.

 /LSEلندن في بريطانيا عموماً .وفي

أول من يسمى "أستاذاً في إ
الحصاء" في

يجدها علماء القياس(النماذج) في علوم
ومن

خالل

Spearman

جامعة كمبردج تم استحداث مسمى

(-1243

أكاديمي بعنوان "محاضر إحصائي" حيث

 )1160أصبح موضوع االرتباط ذا أهمية

كان  )1101-1251( Yuleأول من

واضحة في علم النفس بعد مساهماته

حصل عليه ،والذي قد يمكن تسميته بأول

إ
الحصائية مثل االرتباط الرتبي والتحليل

إحصائي حديث وقد كان يهتم بتطبيق كل

العاملي والذي أضاف عليه Thurstone

ما كان يسهم به في إ
الحصاء .ونتيجة

فيما بعد التحليل العاملي المتعدد عام
.1135

اهتمامه بنظرية مندل قاده ذلك إلى إيجاد

][6

طريقة أصغر مربع كاي في التقدير.

وخالل هذه الفترة ،أصبحت طرق التحليل

و

الكمي شائعة االستخدام في حقل االقتصاد

عاصر تلك الفترة أسهم في إيجاد نظرية

في الواليات المتحدة .وأَن ما قدمه كل من

الحد المركزي وقانون األعداد الكبيرة ومن

 Moorو  Mitchellو Irving Fisher

ثم قدم سلسلة ماركوف المعروفة .كما قام

 Personsيمكن تصنيفه أساساً لتحليل
السالسل

الزمنية.

كما

بدأ

بتطوير نظرية  Gaussالتي قدمها عام

تطبيق

 1261وسميت بعد ذلك بنظرية ماركوف-

االحتماالت في المجال الصناعي مع عمل
Erlang

 )1166-1204( Markovالذي

غاوس.

حول االختناقات في أَنظمة

ومن الذين شهدت تلك الفترة إسهاماتهم كان

الهاتف والتي تعتبر أساساً لنظرية الطوابير

as

حالياً.

“known

Gosset

S.

W.

” )1135-1254( Studentsالذي نشر
أول ٍّ
بحث له تحت اسم ” “Studentحيث
11
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الحصائية
مجلة العلوم إ

تضمن إعادة اكتشاف توزيع بواسون .وفي

نتائجها ،فبدأ عندها بطرح أفكاره حول

عام  1152طرح موضوع توزيعات العينات

الخطأ المصاحب لنتائج التجربة مما قاده

طبيعية التوزيع لمتوسط العينة والذي أصبح

االختالف في التجارب الحقلية فجاء أسلوب

معروفاً بـ “student’s t distribution

تحليل التباين حيث شهد عام  1163أول

لوضع أسلوب واضح في فصل مصادر

الصغيرة من خالل ورقتين تناولت إحداها

” and studentizationواألخرى حول

ٍّ
تطبيق له .كما قدم فيشر آنذاك نظريته في

استخدام طريقة فرق التغاير للتعامل مع

في مقدمة الرافضين لطرق بييز في التقدير

التقدير بطريقة المكان األعظم .كان فيشر

االرتباط الطبيعي .كما أَنه نادى بإمكانية

والمبنية على أسس غير مقبولة بخصوص

االرتباط الوهمي.

][6],[12

عدم التحيز .وفي عام  1135قدم طريقة

0031-0091

االستدالل الشرطي للتقدير والمبنية على

كان  )1146-1215( Fisherقد بزغ

مبدأ المقابلة ( .(ancillarityوقد شهدت

نجمه خالل هذه الفترة والعقود الي تلتها
ٍّ
تداول ونقاش.
حيث كانت إسهاماته مدار

هذه الفترة تطو اًر في مجال االحتماالت
تضمنت تنقية األمور المتعلقة بنظرية الحد

ومع أهمية هذه السهامات التي قدمها ،فإن

المركزي ،القانون القوي لألعداد الكبيرة

عامل توسع التعامل باللغة النكليزية على

(والذي يعود إلى  Borelعام ) 1151

حساب اللغة األلمانية التي كانت سائدة قبل

إضافةً إلى نتائج جديدة بخصوص قانون

ذلك ساعد كثي اًر في سهولة انتشار هذه

اللوغاريتم المكرر .وكان االهتمام والسهام

السهامات ،مما جعل ذلك منه أكثر

في موضوع االحتماالت بتلك الفترة ملحوظاً

إ
الحصائيين تأثي اًر في القرن العشرين .لقد

في أرجاء القارة األوربية كافة عدا بريطانيا

كان اشتقاقه للتوزيع المضبوط لمعامل

حيث االهتمام قليل جداً.

][6],[12

االرتباط أحد أوائل إسهاماته تلك .وفي عام
1111

وخالل هذه الفترة أصبحت طرق السيطرة

عندما انضم للعمل في محطة

على النوعية والتي أسهم في تطويرها

روثامستد للتجارب جعل منها مرك اًز عالميا
ٍّ
للبحوث إ
بشكل
الحصائية إضافةً لتواصله

Shewhart
التطبيقات

مباشر مع العاملين في التجارب الزراعية

()1145-1211

إ
الحصائية

الرئيسية

من
في

الصناعة .كذلك قدم -1216( Wiener

على المحاصيل لحاجتهم إلى تفسير

 )1146الطريقة العامة للتحليل المتناغم
12
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الحصائية
مجلة العلوم إ

 1133والتي أصبحت المجلة الرئيسة في

)(generalized harmonic analysis

إ
الحصاء الرياضي واالحتماالت.

بنموذج رياضي للطيف.

][7],[12

وفي

0091-0031

التطورات الرئيسة متمثلةً بنظرية Neyman

شهدت هذه الفترة تطورات مهمة في

االحتماالت

و

النظرية

 Pearson-الختبار الفرضية والتي بدأ

إ
الحصائية

العمل عليها منذ عام .1162

والتطبيقات إ
الحصائية .ففي االحتماالت،

وعمل  )1121-1216( Neymanخالل

كانت التطورات الرئيسية تتمثل في بديهيات

الفترة

 )1125-1153(Kolmogorovلالحتمال
التصادفية

مع

(-1216

البديلة وتوصال إلى مقدار الخطأ في

االحتماالت المعاصرة.

اختبار فرضية حول قيم مجهولة لمجتمع

وفي بريطانيا والواليات المتحدة بدأت فترة
إعادة

تعريف

مبنية

فالجمعية

عينة

مشاهدات

تتسم

ويرجع إليهما تسمية الخطأ

من النوع األول ،والخطأ من النوع الثاني
إضافةً إلى مفردات أخرى متعلقة باالختبار

إحصائية في مجاالت الزراعة والصناعة

مثل قوة االختبار ،المجال الحرج لرفض

وكذلك إ
الحصاء الرياضي .وكان هناك

الفرضية،

تغيير مماثل في الجمعية إ
الحصائية

مستوى

المعنوية،

الفرضية

البسيطة والمركبة (مثل فرضية حول الوسط

األمريكية عندما توقفت مجلة Biometrika

الحسابي لتوزيع طبيعي بسيطة إذا كان

عن نشر بحوث حيوية وركزت على

االنحراف المعياري معلوماً ومركبة إذا كان

إ
الحصاء النظري .كذلك نجد أَن معهد

مجهوالً) .وقد يكون من الصعب اآلن أَن

إ
الحصاء الرياضي قد تأسس عام 1135

نتصور كيف كان ممكناً تحقيق االختبار

وبدأ بإصدار مجلته The Annals of

Statistics

على

باالختالف.

إ
الحصائية الملكية خرجت من محيط
ٍّ
إ
بأعمال
الحصاء الرسمي وأصبحت ترحب

Mathematical

مع

حيث اقتنعا بأهمية تضمين تلك الفرضية

 .)1101وهذا العمل اعتبر مؤش اًر لبداية

لإ
إلحصاء.

1136-1162

بيرسون

 )1134-1205( Pearsonأوراقاً مهمة
حول نظرية اختبار الفرضية إ
الحصائية

إضافةً إلى تطويره للنظرية العامة للعمليات
Khinchin

االستقصاء

إ
الحصائي،

كانت

للفرضية بدون هذه الجوانب التي أضيفت

عام

من

قبل

Neyman

و

Pearson

بنظريتهما المعروفة والتي قابلها بعض
13
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الحصائية
مجلة العلوم إ

إ
الحصائيين المعروفين في حينها بالنقد

التحليل المميز عام  1134من قبل

والرفض وعلى وجه الخصوص .Fisher

.Fisher

وبعد ترسيخ مفهوم نظريتهم بأسس رياضية

وتزامنت التطبيقات الرياضية و إ
الحصائية

متينة تم تطبيقها على عينتين ()1135

في االقتصاد مع حركة االقتصاد القياسي

ومن ثم على عدد  Kمن العينات

حيث األرقام القياسية وقانون باريتو ولكن
ٍّ
بنمذجة اقتصادية تضمنت تطبيق طرق

الثقة في الوقت الذي كان إ
الحصائيون ال

باعتبارها

القرن

يعرفون سوى مجال االطمئنان Fiducial

][6],[12

 intervalالذي طوره  Fisherوالذي تقبل

العشرين.

0061-0091

وفي

(.)1131

عام

1135

نشر

 Neymanما كان طوره حول تقديرمجال

على

االنحدار

بيانات

ضمن

في

تطورات

االقتصاد

الفكرة أخي اًر وبذلك بدد الحيرة لدى
إ
الحصائيين بصدده .واإلى جانب كل ذلك،

شهدت هذه الفترة نهاية الحرب العالمية

فإنه ساهم في تطوير جوانب مهمة في

لعلم الرياضيات ،العديد ممن كانوا يعملون

الثانية .وخسر علم إ
الحصاء ،مثلما كان

المجال إ
الحصائي ومنها تصاميم التجارب
الزراعية

المعاينة

ونظرية

contagious distribution
وعمل

الكثير

إ
الحصائية

في

تطبيقات

ضمن مجاالته .وفي الوقت نفسه ،فقد ازداد

ومجموعة

عددهم كثي اًر خالل سنوات ما بعد الحرب

الطرق

إ
الحصائي مثل  Savageو  Tukeyفي

ودخلت

على أرض الواقع معتب اًر أَن

عناصر

جديدة

في

العمل

الواليات المتحدة وأمثال  Barnardو Box

التطبيق على أرض الواقع مصدر مهم

و  Coxو  Kendallو  Lindleyفي

للتحقق مما ينطوي عليه مفهوم النظرية.

بريطانيا.

وكان معروفاً قوله بأَن إ
الحصاء يقدم خدمةً

وهذه الحرب ،على عكس ما كانت عليه

لجميع العلوم.

الحرب العالمية األولى ،أعطت دفعاً
لالرتقاء بدراسة إ
الحصاء واالحتماالت

في الوقت نفسه أصبح تحليل متعدد
المتغيرات موضوعاً معروفاً بعد ظهور

توزيع  Wishartعام  ،1162والمركبات

وخاصةً في الواليات المتحدة نتيجة هجرة
العديد من العلماء بمن فيهم إ
الحصائيون

 1134من قبل  Hotellingإضافةً إلى

لنشاطهم العلمي ونقل بعضهم تجاربه في

ٍّ
ظروف أفضل
إليها من أوربا باحثين عن

الرئيسية عام  1133واالرتباط القانوني عام

14
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الحصائية
مجلة العلوم إ

العمل أثناء الحرب .ومن أمثلة ذلك Filler

 )-1165(1والذي ذهب لدراسة الدكتو ارة

و  Waldو  Boxو  Cochranو

في جامعة كامبريدج مع فيشر وعمل بدايةً
في العناية بالحيوانات المختبرية العائدة إلى

و  Birnbaumو .Kempthorn

فيشر ،وكان قد نشر عام  1160ورقته

 )1105-1156( Waldعلى سبيل المثال

المهمة حول المعلومات والدقة المستقاة في

والذي وصل الواليات المتحدة عام 1132

والتي أدت

 Hoeffdingو  Hartleyو Anscombe

تقدير المعلمات إ
الحصائية

وبدأ العمل في المجال إ
الحصائي عام

نتائجها فيما بعد إلى ظهور ما سمي

 1131وبعدها بقليل طور فكرته األولى

بـمتباينة كريمر -راو

Cramer-Raw

حول نظرية القرار امتداداً لنظرية نيومن-

 Inequalityونظرية راو -بالكويل .كما

حول الموضوع بعد الحرب .وخالل الحرب

كامبريدج اختبار مضروب الكرينج والذي

واحدى نتائجها قادته لتطوير التحليل

وخالل السنوات 1164 – 1163

أَنجز خالل دراسته للدكتوراه في جامعة

بيرسون في االختبار ثم طور أفكا اًر أكثر

كان يعمل على مسائل إحصائية للجيش
المتسلسل

كان قد اقترحه عام .1162

إلى جانب إسهامه في ظهور

ظهرت

ثالث

طروحات

متقدمة

في

موضوع بحوث العمليات الجديد .ومن

إ
الحصاء من خالل أعمال ،Cramer

 Waldالمعروف .واضافةً للزيادة في أعداد
العاملين في المجال إ
الحصائي بعد

إ
الحصائية

مساهماته في النظرية إ
الحصائية :اختبار

 Kendallو  Wilksوالتي عملت الكثير
باتجاه

ترسيخ

االستشارات

وبالتالي التأكيد على السمة المهنية لعلم

إ
الحصاء.

الحرب ،كانت هنالك تطبيقات جديدة للطرق
إ
الحصائية بالضافة إلى

زيادة االهتمام

انتظام دراسة طرق إ
الحصاء الالمعلمي

التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

عالقة

بدأت أيضاً تأخذ حي اًز خالل هذه الفترة

ومنذ عام  1105كانت هجرة مماثلة من

إ
الحصائي .ومن الجدير بالذكر أَن معظم

الهند مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  Boseوتلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذه Rao

االختبارات في هذا الجانب غالباً ما كانت

بالمـ ـ ـ ـ ـواضيـ ـ ـ ـ ـع
بالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجتمع

له ـ ـ ـ ـ ـا

باستخدام وسائل من نظرية االستقصاء

].[8],[12

 1آخر عهدي به عام  1979عندما أخذت معه مادة النماذج
الخطية في جامعة بتسبرغ بالواليات المتحدة.
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إ
الحصائيين

غير

مثل

Leslie

Kish 

()6555-1115

 Spearmanبالنسبة إلى ارتباط الرتب أو

ساهم في تأسيس معهد بحوث

بالضافة إلى سرعة اتساع العمل حول

.1161

المسوحات في جامعة آن آربر عام

 Wilcoxonبالنسبة الختباره المعروف .هذا

اختبارات موجودة أصالً مثل اختبار
الشارة،

واختبار

التباديل

كولموكروف – سميرنوف.

و

 عام  1165أسس  Snedecorأول
قسم ل إ
إلحصاء بشكله المستقل في

اختبار

 ISUبعد أَن كانت درجات الماجستير

وحتى الدكتو ارة في إ
الحصاء تمنح من

وخالل هذه الفترة ظهر تحليل السالسل

قسم الرياضيات .وجاء قسم إ
الحصاء

الزمنية بصيغته المعاصرة من خالل اتحاد

هذا

نظرية العمليات التصادفية & (Khinchin

إ
الحصائي في الجامعة المذكورة من

) ، Cramerنظرية التنبؤ & (Wiener

)Kolmogrove

و نظرية الستقصاء

خالل

إ
الحصائي ) (Fisher & Neymanمع

تحليل وترابط

توافقي

أول

مركز

لالستشارات

إ
الحصائية في الجامعة والذي تأسس

ضمن النظريات

عام .1133

األم.

التطورات المتسارعة خالل العقود العشرة

بدايات تشكيل إ
الحصاء األكاديمي

الماضية

 في عام  1111تأسس قسم إ
الحصاء

شهدت تلك الفترة استمرار التوسع في العمل

التطبيقي من قبل  Pearsonفي

الحصائي الذي شمل المجاالت إ
إ
الحصائية

الكلية الجامعة في لندن.

وعدد المهتمين و عدد األقسام األكاديمية و

 عام  1131ساهم  Hotellingفي

عدد الكتب وعدد المجالت العلمية .وبدأت

تأسيس قسم إ
الحصاء في جامعة

الحاسبات تلعب دو اًر مؤث اًر في تطوير
العمل إ
الحصائي.

كولومبيا
 في عام  1131عمل

تواصالً

للعمل

االستشاري

Cochran

أفق

على تأسيس برنامج الدراسات العليا

نظرية االحتماالت زاد اتساعاً مع

مجاالت فرعية جديدة مثل نظرية الطوابير

في إ
الحصاء ضمن قسم الرياضيات

ونظرية التجديد .وفي عام  1105نشر

في جامعة أيوا ISU

المنطقي والفيلسوف Rudolf Carnap

16

الحصائية
مجلة العلوم إ

عمالً

رئيساً

في

العدد الثالث 2010

األسس

االحتماالت .وشهد عام  1153انشطار

المنطقية

مجلة إ
الحصاء الرياضي إلى قسمين

لالحتماالت والذي قدم تفسي اًر ثنائياً لنظرية

أحدهما ل إ
إلحصاء واآلخر لالحتماالت

االحتمال بكونها تمثل درجة التأكد وكونها
ٍّ
وبشكل عام ،كان
تمثل التكرار النسبي.
موضوع االحتماالت آنذاك يستقطب اهتمام

والذي جاء انعكاساً لالتساع التخصصي في

كال المجالين والذي بدأ يتضح خالل تلك

الفالسفة في العلوم األخرى.

الفترة .ومع ظهور أجهزة الكومبيوتر أصبح

وفي جانب التطبيقات إ
الحصائية ،كان

إتمام العمليات القديمة يأخذ وقتاً أقل وأَن

 Shewhartفي السيطرة على النوعية أثر

أصبح ممكناً.

إجراء العمليات الجديدة واألكثر تعقيداً

الستمرار  Demingفي مواصلة عمل
واضح في جعل المؤسسات الصناعية تتبنى

وبالرغم من الحساس السائد بأَن الجانب

العمل في هذه الطرق.

النظري كان يطغى على مالمح التطوير
ٍّ
لعلم إ
بشكل عام والذي بدأ
الحصاء الحديث

وشهدت هذه الفترة أيضاً اتساعاً ملحوظاً
في إ
الحصاء الطبي وعلم األوبئة وكان A.

مع نهاية القرن التاسع عشر واستمر خالل

ٍّ
مساهمات بكال
 B. Hillأحد الذين قدموا

القرن العشرين ،فإن المشهد لهذا التطوير
ينم عن أَن ٍّ
شطة تطبيقية واسعة شكلت بحد

الموضوعين والذي يعتبر رائدا في التجارب

السريرية العشوائية وكان عمله مع

R.

ذاتها

 Dollإيضاحاً للعالقة بين التدخين وسرطان

إ
الحصائي عبر تلك الحقبة الزمنية .ويمكن

الرئة.

النظر

وفي مجال التعداد السكاني ،وجد أكل من
 Laplaceو  Queteletإمكانية تطبيق

قد نجد فيها ما يمكن اعتباره تطبيقاً مباش اًر
ٍّ
لطرق إحصائية معروفة في حينها ضمن

نظرية االحتماالت من قبل العاملين على

مجاالت اجتماعية وطبية واقتصادية وغير

جمع البيانات الرسمية لم يبدأ إال من خالل

تطوير لطرق
ذلك ،نجد أيضاً أن ثمة
اً
إحصائية جديدة جاءت إستجابةً لمتطلبات

نشاطات  Morris Hansenفي مكتب
التعداد األمريكي .ومنذ السبعينات تقريباً،

ٍّ
التحليل إ
مجاالت
الحصائي لبيانات في

أصبحت األمور المالية من المجاالت
المهمة

التي

استفادت

إلى

هذه

األَنشطة

التطبيقية

إ
الحصائية من جانبين .ففي الوقت الذي

االحتماالت في تنفيذه ،إال أَن استخدام

من

ٍّ
محطات

شاخصة

في

العمل

متنوعة عايشها إ
الحصائيون من خالل

تطبيق
17
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الحصائية
مجلة العلوم إ

()1146-1215

عملهم ضمنها أو استجابتهم لحاجة

ف بمساهماته العديدة في
أع إر َ
الطرق والنظرية إ
الحصائية .فقد

العاملين فيها لمثل هذه المتطلبات .وفي

أدناه نورد بعضاً من هذه المشاهد لحركة
إ
الحصاء التطبيقي ومن خالل ذكر بعض

أعطى أبعداً هاماً في مجال تصميم
التجارب وتطبيقها على أرض

الرموز من إ
الحصائيين على سبيل الداللة

ال الحصر والتي نستطيع أَن نرصد من

الواقع .ففي عام  1111تواصل
ٍّ
بشكل مباشر مع العاملين في

وتطبيقاته في مختلف المجاالت العلمية

التجارب الزراعية على المحاصيل

خاللها مدى تنامي الحاجة إلى إ
الحصاء

لحاجتهم إلى تفسير نتائجها فبدأ

منها واالجتماعية والصحية واالقتصادية
واستجابة

إ
الحصائيين

النظريات

والتطبيقات

بتطوير

عندها بطرح أفكاره حول الخطأ

لذلك

إن

المصاحب لنتائج التجربة مما قاده

العقود الماضية أصبح معروفاً لكل من
المتخصصين في المجال إ
الحصائي

مصادر االختالف في التجارب

إ
الحصائية.

التطور الكبير الذي شهده إ
الحصاء خالل

لوضع أسلوب واضح في فصل

الحقلية فجاء أسلوب تحليل التباين

ٍّ
تطبيق
حيث شهد عام  1163أول

ويصعب سرد كل تفاصيله هنا في مثل هذه
الورقة .ولكننا سنكتفي هنا لإلشارة إلى هذه

له.

الرموز إ
الحصائية التي وضعت بدايات

Louis Dublin 
()1141-1226

االنطالق نحو التطور الذي نشهده حالياً.

كان تركيزه على الدور الذى يلعبه

Frederick L. Hoffman 

التأمين على الحياة و إ
الحصاء

()1164-1240

معاً في تقدم الحياة االجتماعية

عمل ما بين عامي 1161-1151
في تحليل البيانات الصحية وباألخص

وصحة المجتمع .دراساته في

المتعلقة بالسرطان فكان أحد أوائل من

مجال دور المسنين و التربية

للعالقة بين أمراض

الصحية و معدالت الصابة

شدوا االنتباه

باألمراض ومعدالت الوفيات مع

الجهاز التنفسي والعمل في صناعة

حاالت االنتحار أعطت بعداً في

األسبستوز.

كيفية استخدام

R A Fisher 
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الصحية في إطالة العمر المتوقع،

في بحوث تتعلق بالطب وصحة

وبالتالي أعطت قطاع التأمين

المجتمع وساهم في تطبيق طرق

والخدمات المساعدة .كما أثارت

البيانات

درجة

اهتماماً بشأن أثر ذلك على

األمان في عمليات التخدير .ركز

النماذج الخطية اللوغارتمية على

أبعاداً جديدة في صحة المجتمع

الرعاية الطبية وبضمنها الوقاية

بعض االهتمام في دراسة تجربة

والكلفة .وضمن عمله كان رئيساً
األمريكية

للجمعية

الخاصة

بدراسة

حجم الصف في السنوات األولى من
التعليم وأثر ذلك على تحصيل

لصحة

للسيطرة على مرض السل ووفيات

التالميذ لفترات قادمة حتى وان
ٍّ
بصفوف
انتظم التلميذ فيما بعد

المجتمع ،ساهم في تطوير برامج
الوالدة والرضع.

اعتيادية.

Harold Hotelling 

Harold Jeffreys 

()1153-1210

()1121-1211

من

ربط بين المنطق واالستنتاج العلمي

وركز على التفريق بين إ
الحصاء
وإ
الحصاء

الوصفي

بكالوريوس

صحافة

إلى

تخصص رياضيات ومن ثم ذهابه
عام  1161ليدرس إ
الحصاء مع

التحليلي

Fisher

(االستنتاجي)

وبعدها

اهتم

بتوظيف

إ
الحصاء في حقول الصح ـ ـ ـ ـافة و

F. Mosteller 

العلوم السياسية و الدراسات السكانية

()1121-1216

الذي وضع حداً يفصل بين النظرية
والطرق إ
الحصائية وبين التطبيقات

و المواد الغذائية .وفي عام 1165

كتب عن مستقبل التربية إ
الحصائية

مجلة

بتساؤله عما إذا كان يتوجب تدريس

الجزئين لكنه في الوقت نفسه كان

أو الهندسة أو علم النفس و علم

النظرية

إ
بالحصاء .وبعد ستين سنة ظهر

إ
الحصائية

عندما

شطر

 JASAفي عام  1145إلى هذين
يؤكد

على

إ
الحصائية

وحدة

قائالً

إ
الحصاء في أقسام إدارة األعمال

المجاالت

أَن

الجتماع أو تخصيص قسم خاص

والتطبيق يغذي أحدهما اآلخر .نشط
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جراحية لحاالت القرحة وتساوي

للوجود االعتراف بضرورة تدريس

الفرص في التعليم .هذا إضافة إلى

إ
الحصاء في جميع التخصصات.

أَنه بات معروفاً في دراساته التي

Gertrude Cox 

أَنجزها لجهة خدمات الصحة العامة

()1152-1155

كانت دعوتها إلى الحاجة لجعل

األمريكية بشأن البحث عن آثار

الطرق إ
الحصائية ممكنة التطبيق

التدخين

االستشارية

بالنسبة ألولئك العاملين في البحوث
ٍّ
مد
الزراعية والبيولوجية بمثابة

دفعت

والتي

لجمعية

باللجنة

الجراحين

األمريكية عام  1146لإلعالن عن

للجسور بين النظريين في إ
الحصاء

أَن التدخين مسبب مباشر لسرطان

والعاملين في البحث العلمي .وخالل

الرئة والذي كان أول اعتراف رسمي

الفترة  1133-1131كان اهتمامها

باألخطار الصحية المتصلة بالتبغ.

واضحاً في مجال

إ
الحصاء

ومن ضمن العديد من الطرق

إ
الحصائية التي طورها كانت تلك

االجتماعي.

التي تعنى بضم أو إسقاط المتغيرات

William Cochran 

المستقلة

()1125-1152

أمضى  4سنوات في تنفيذ تجارب
بالمناخ،

متعلقة

المتعدد.

والفروقات

في

االنحدار

الخطي

وعلى وجه الخصوص،

فإن أعماله تركزت في مجال

التخصيبية للنبات وحالة االفتقار إلى

التجارب الزراعية ومن ضمنها دراسة

التكرار إضافةً لعمله مع  Yatesفي

أثر مستويات المطر على غلة

في تطوير أساليب المعاينة بينما
وقد

المصابة في الحقل .هذا إضافةً إلى

إسهاماته ضمن فعاليات مجلس

عمل على تحليل بيانات في حقول

البحث العلمي في األكاديمية الوطنية

الجنسية

للعلوم حول البيانات غير الكاملة في

مسوحات العينة وبدأ عام 1131

كان في جامعة أيوا .ISU
عدة

منها

السلوكيات

الحبوب

لإلنسان و آثار الشعاع على

وحصر

عدد

النباتات

المسوحات البسيطة منذ عام 1156
وحتى وفاته عام .1125

ضحايا هيروشيما و دراسات تقييمية

Edwards Deming 

للقاح شلل األطفال و تجارب
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()1113-1155
كان تخصصه

في التعداد العام لسنة  .1165ومن
في الماجستير

أجل تنفيذ ذلك ،تم الطلب منه العمل

الرياضية .أسس لبداية حقبة جديدة
في أساليب المعاينة بعد نشره لورقته

كان مستشا اًر فيه للفترة (-1131
 .)1160وبعد الحرب العالمية عمل

الشهيرة حول المفهومين المختلفين

مستشا اًر للتعداد السكاني لليابان عام

لدى مكتب التعداد فكان ذلك ،حيث

والدكتو ارة في الرياضيات والفيزياء

.1101

لطرق التمثيل ( طريقة العينة الطبقية

وطريقة االختيار القصدي) .آنذاك

H. O. Hartley 

كان مكتب التعداد األمريكي أواخر

()1125-1116

الثالثينات يهيئ

كان يركز على المواضيع التالية:

للتعداد العام

 إالحصاء علم بذاته.

للسكان المخطط تنفيذه عام .1165

 -ضرورة الموازنة بين النظرية

ومع محدودية الموازنة ومطالبة

والتطبيق إ
الحصائي.

مستخدمي البيانات بتفاصيل أكثر

 التعاون بين إالحصائيين

من التي يمكن توفيرها ضمن
الموازنة المحدودة ،بات أمر استخدام

والعاملين في التخصصات

مستخدمي البيانات وحضر لهذا

 -خصوصية ا إلحصاء كمهنة.

األخرى .

العينة في التعداد أم اًر مقبوالً لدى

 أثر الحاسبات على إالحصاء.

الغرض لمناقشة موضوع استخدام
أسلوب العينة في التعداد .إالا أَن

وخالل الحرب كان له نشاط

المخضرمين من العاملين لدى مكتب

كبير مع الخدمات الحاسوبية في

التعداد كانوا يعارضون ذلك بشدة

لندن كما عمل في مجال

بحجة أَن التعداد فقط هو الذي

المسوحات

وأثناء

يضمن اكتمال المعلومات وال شيء

عمله في ISU

العسكرية.

آخر سواه .وأخي اًر وبعد أَن استمع

(أساسيات

لتبني أسلوب العينة ،كان له القرار

ٍّ
أسس للجرعة
الكاملةَ ،وض إع

التقدير

وزير التجارة لآلراء المؤيدة والرافضة

النهائي فقرر استخدام أسلوب العينة
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يتم تقديرها أيضاً من البيانات .عمل

اآلمنة في التجارب المرتبطة

أيضاً مع  Geisserعام 1101
على أ ٍّ
سلوب لتعديل درجات الحرية

بالسرطان).

Samuel W. GreenhouseS 

في اختبارات تحليل التباين في حالة

()6555-1112

كان أحد إ
الحصائيين الذين عملوا

عدم تحقق افتراض التماثل الختبار

في الحقل الصحي من خالل عمله

بعض جوانب الجدول وقد تم اعتماد

ساهموا في ترسيخ استخدام الطرق

جميع البرامج الحاسوبية تقريباً .اهتم
في تطوير طرق إحصائية تحليلية

والتطبيق

في حقل األمراض الوبائية وقدم عام

الخاص بالتجارب السريرية .عمل

حول

ذلك األأسلوب في التعديل ضمن

في المعهد الوطني للصحة والذين

إ
الحصائية في البحوث الوبائية مما
أدى

لوضع

النظرية

 1153ورقته مع Seigel

إمكانية تطبيق االنحدار اللوجستي

خالل الفترة ( )1162-1160مع
ٍّ
كل من Cornfield, Lieberman,

لحالة التكافؤ وعدم التكافؤ في

 Nathan,& schneidermanفي

دراسات المقارنة بوجود مجموعة

تأسيس أول مجموعة إحصائية في

ضابطة

ضمن المعهد الوطني للصحة حيث

بعامل الخطورة .كان يؤكد أَن

المجال

الحيوي

Biostatistics

األرجحية  Odd’s Ratioالمتعلقة
إ
الحصائيين اهتموا كثي اًر بالعلوم

كان يؤكد على أَن المهمة الرئيسة

لإ
إلحصائيين في المعهد هو التعاون

األخرى ،ومن خالل التعاون العلمي

مع العلميين فيه من خالل توفير

الوثيق مع العاملين في تلك العلوم تم
ٍّ
حلول لمسائل إحصائية
التوصل إلى

الدعم إ
الحصائي لهم .وكان عمله

ٍّ
طرق
مع  Nathanقد أسس ليجاد
إحصائية

يمكن

تطبيقها

مهمة .مما كان يؤكد على أَن

المتخصص في إ
الحصاء الحيوي

في

يحتاج إلى تمضية بعض الوقت في

التشخيص السرطاني مثل تقدير
والدقة

لطرق

التباين

للحساسية

التشخيص في حالة كون

نقطة

لغرض

تقدير

نسبة

مواقع إنتاج البيانات مثل المختبرات
أو مراكز التجارب السريرية.
David Blackwell 

القطع للتشخيص في االختبار الكمي
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( ) -1111بدأ متخصصاً في
الرياضيات ودخل حقل إ
الحصاء

ISU

لجرشك حول التحليل التتابعى مما

تطبيقية

دفعه لالهتمام في موضوع المعاينة

الجينات ،علم السكان ،االقتصاد،

من جانبين ،عندما يقوم البعض

الفلسفة وغير ذلك).

متأخ اًر

بعد

استماعه

كان يعزو نجاح  Stat Labفي
لكونه

ينشغل

لم

بالبعد

الرياضي ل إ
إلحصاء بل بجوانب

لمحاضرة

حقيقية

في

(األحياء،

إ
الحصاء واتخاذ الق اررات في العالم العربي

بتحديد حجم العينة مقدماً ،واستمرار

المعاينة لحين الحصول على دالالت

لقد شهدت العقود العشرة الماضية بدايات

كان يرى بإمكانية تطبيق إ
الحصاء

إ
الحصائي في بعض الدول العربية وقد

في العديد من المسائل على أرض

تنامى هذا االتجاه ليصبح سمة ثابتة لجميع

تشكيل المؤسسات التي تأخذ طابع العمل

كافية وهو ما سمعه من جرشك .وقد

الواقع وعمل في هذا االتجاه.

الدول العربية حيث أصبحت عملية جمع

()6553-1116

السكانية الدورية والمسوحات المجدولة

البيانات إ
الحصائية من خالل التعدادات

Gilbert Beeb 
كان إحصائياً

لمواضيع متخصصة وما يتبعها من تقارير

ورائداً في تصميم

وتنفيذ واجراء دراسات الفوج في

دورية تعكس جوانب مهمة من هذه البيانات

مجاالت الشعاع وعلم األوبئة مع

سمة واضحة لعمل هذه المؤسسات العربية.

الواسعة المتعلقة بها.

هذه المؤسسات لدرجة وصول بعضها إلى

إجراء التحليالت إ
الحصائية للبيانات

وقد بدأنا نالحظ التطور المتسارع

Oscar Kempthorn2 

لعمل

مستوى العالمية في أسلوب عملها .إضافةً
إلى تنامي اعتماد مؤسسات الدولة مبدأ

()6555-1111

اتخاذ القرار ضمن التخطيط المبني على

نتائج

لحصاء بجامعة أيوا/إيمز
 2كان في قسم  Snedecorل إ

التحليالت

للبيانات

إ
الحصائية.

بمعنى آخر ،زيادة ترسخ مبدأ " ال تخطيط

خالل الفترة  1974 -1972حيث أخذت معه مادتي
تصميم التجارب والفرضيات الخطية .وال أنسى مقابلتي

سليماً دون بيانات إحصائية سليمة" .ومن
خالل ذلك ،بدأت المؤسسات إ
الحصائية

له في مكتبه حيث أكد لي مساهمة العرب الكبيرة في
العلوم ومنها إيجاد الصفر .كان حينها يلقب باألب

في الدول العربية تقترب أكثر من المنظومة

لحصاء.
الروحي ل إ
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 وداللة.العالمية في هذا المجال الحيوي

on.ac.uk/staff/aldrich/fig
ures (2010)

ً فقد إحتفلت هذه المؤسسات أسوة،على ذلك
بنظي ارتها في المنظومة العالمية باليوم
العالمي ل إ
إلحصاء الذي أقرته األمم المتحدة
.أخي اًر وألول مرة
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