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  عالقة االحصاء بتكنولوجيا المعلومات
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   مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية

  

  

  

  

  ةـــالخالص

ان اإلحصاء مفهوماً وعملياً كان قائماً من اآلف السنين كما ان نظريات اإلحصاء قـد                 

مرت بقرون متعاقبة من التطور والبناء أما المعلومات فما هي إال بعـض النتـائج الحتميـة                 

نات وهي بيا (لمعالجة البيانات اإلحصائية وذلك بغية الوصول إلى مؤشرات ومقاييس ومعاليم           

وهنا جاء دور النظرية اإلحصائية في تطـوير        . للمستخدمتعطي مفهوماُ أكثر وأسهل     ) معالجة

الطرق وإيجاد أفضل الصيغ إلحتساب هذه المقاييس والتأكد  من صـحتها ومـدى إمكانيـة                

إعتمادها وكيفية تحليلها وإستخدامها في عملية إتخاذ القرار واإلستقراء الذي هو الهـدف مـن        

  .نات وتراكمهاجمع البيا
    

واألن ننتقل إلى التقنيات والثورة التكنولوجية التي لم يمضي عليها قرن ونصف مـن                

الزمن بأحسن األحوال وفي كثير من الميادين والمجاالت، وقـد وفـرت التكنولوجيـا فـي                 

 ، وغيرها ، ر . سي . ن . و ،  تي وفاس ،)منرو( الخمسينات أجهزة الحساب السريعة مثل مكائن       

ر مختبراً خصباً للذين يتعاملون مع اإلحصاء وخاصة الجانب التطبيقي منه، ويجب ان             لكي توف 

الننكر نحن الذين عشنا تلك الحقبة أهمية مكائن الحساب هذه ومدى فائدتها وسـرعتها ومـا                

أضافته من نقلة نوعية في تطبيق الطرق اإلحصائية واإلنتقال من الطرق اإلحصائية الوصفية             

  .إلى طرق التحليل والمعالجة والحسابات المعقدة) همة لحد يومنا هذاالتي ال زالت م(
  

 ولم يمضي وقتاً طويالً حتى دخلت مكائن جديدة في أوائل الستينات سميت في حينها              

بالحاسبة أو الكومبيوتر او الكالكول وحسب اللغات العربية أو اإلنكليزية أو الفرنسية وقد كان              

ر في مختبرات اإلحصاء أو الرياضيات أو الهندسة إلنها جـاءت           أول إستخدام لهذا الكومبيوت   

تلبي إحتياجات تطبيقات هذه العلوم إلى أجهزة سريعة ولديها قابلية للخزن وبـالرغم مـن ان                

 ، علميـة ؛الجيل الثاني للحاسبات كان إستخدامه صعب مقارنة بهذا اليوم ومن خالل تعلم لغات    

 ولغات الحاسبة ذاتها،    ، ونيت ثري  ،رها من لغات األلكول    كالكابول وغي  ، وتجارية ،كالفورتران
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مما تطلب إعداد كوادر متخصصة باللغات باإلضافة إلى كوادر متخصصة هندسية للـصيانة             

والتشغيل، وبدأت الحاجة إلى قيام كليات وأقسام الهندسة والرياضيات واإلحـصاء لتـدريس             

هذه األجهزة ولم تكن هنـاك أقـسام أو          مكونات وأنظمة التشغيل و   اللغات البرمجية للحاسوب  

أو علم تكنولوجيا المعلومات أو علم الـسايبرنتك أو         الحاسوب  كعلم  في حينه   علوم متخصصة   

غيرها معروفاً في تلك الحقبة وحتى بداية السبعينات حيث بدأت للظهور أقسام علم الحاسـوب               

 أجهـزة معالجـة    تـسمية إستخدامأو في بعض البدايات كانت تسمى علم معالجة المعلومات و 

 IBM وأكثر الحاسبات شـيوعاً لـشركة   Electronic Data Processing (EPD)البيانات 

و ) Information Business Machine International or( التي جاءت تـسميتها مـن   

NCR) National Cash Registers (  وغيرها من التسميات التي هي منطلقة ومبنية علـى

كما ظهر مصطلح في الدول الناطقـة       . أساس أهمية هذه األجهزة في التعامل ومعالجة البيانات       

ـ   ـإنفورمات) Informatique(إسم جديد هو    ) Calcule(بالفرنسية بدالً من     ه ـك والذي يقابل

ـ في السبعينات مصطلح فـي الــدول األوربيـة النا           ة باإلنكليزيـة أي فـي إنكلتـرا        طقـ

)Information Technology (  أو مايسمى يتكنولوجيا المعلومات وهو مصطلح بدأ يطغـى

  .والهندفي أوربا 
  

 مما أضطر بالغرب وبأميركا بشكل خاص من إستخدام كلمة مرادفـة ألنفرومتيـك             

  .عربية هو المعلوماتيةانفورماتيك كما أعتمد مرادف له باللغة ال) Informatics(باإلنكليزية 

في ومن خالل متابعة التطور السريع الذي حصل خالل نصف قرن مضى من الزمن              

وبرمجيات وشـبكات معلومـات     تكنولوجيا المعلومات أو المعلوماتية واإلتصاالت من أجهزة        

أدت إلى ظهور عصر جديد هو عصر المعلومات الذي نقلنا في األلفية الثالثـة إلـى عـصر                  

 مما جعل المعلومات مصدر من مـصادر الثـروة          ةي المرحلة الثالثة لتطور البيان    المعرفة وه 

وعنصر من العناصر األساسية للتنمية اإلقتصادية والبشرية وأصبحت مقاييس التنمية تتوقـف            

على أهمية البيانات وتوفرها من منشأها وحتى معالجتها والتعامـل معهـا ومـدى سـالمتها                

  .خاذ القراروإتخاذها أساس في عملية إت
  

مما سبق نرى الترابط الكبير والمتشابك بين اإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات واليمكن           

وان تعـاريف   بأي شكل من األشكال فك هذا اإلرتباط أو وضع حدود منفصلة بـين اإلثنـين                

ومفاهيم كل من علم اإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات يوضـحان منطقـة التقـاطع واإلتحـاد             

  . حيث الجوانب النظرية والمهنيةللقطاعين من
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 هي كذلك تـشترك  التينأتي إلى الجوانب العلمية والتطبيقية يساً على ماورد أعاله   تأس  

كثيراً كما انها تفترق عندما يكون الكالم في مجاالت نظرية تخص األجهزة ونظـم التـشغيل                

  .وغيرهاوالحماية واإلتصاالت والشبكات 
  

هني يعتمد بشكل مباشر على القوى البشرية التي تعمل في          من المعروف ان الجانب الم      

ولذلك يجب التفكير بشكل جـدي فـي إسـلوب          . هذا الميدان والمؤهالت الدراسية والتدريبية    

التأهيل والمناهج المطلوب إعتمادها للعاملين في اإلحصاء أو في تكنولوجيا المعلومات وكيفية            

و تنتج أشخاص ذو قـدرة وإمكانيـة للتعامـل          ترجمة هذه المؤهالت بحيث يمكن ان تصنع أ       

  . والمكتبينيوالعمل في ميادين المعلوماتية واإلحصاء الميدا
  

سام اإلحصاء في الجامعات العربية بالرغم من إستمرارها في         قمع األسف الشديد بان أ      

تحديث مناهجها ن الناحية النظرية اإلحصائية وتطوراتها ولكن مع األسف لم تعطي الجانـب              

لتكنولوجي األهمية الكافية في المناهج من النواحي النظرية أو التطبيقية، مما أدى ذلك إلـى               ا

عزوف الدارسين عن دراسة اإلحصاء وصاحب ذلك عزوف األجهزة اإلحـصائية أو دوائـر            

  .اإلحصاء ووحداتها في الدوائر والمنشآت من توظيف خريجي اإلحصاء
  

 من حيث إعادة النظـر      لوب إيجاد حلول لها   أصبح الموضوع من األمور الملحة المط       

بأقسام اإلحصاء ومفرداتها ومناهجها وتسمياتها ووجودها من حيـث موقعهـا فـي الكليـات               

وسنقدم في هذه الورقة عدد من المقترحات والحلول بناء على ماتم طرحه            واإلدارية  اإلنسانية  

 .من عالقة بين اإلحصاء والمعلوماتية


