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 امللخص التنفيذي  
 

مستقبل دراسة  اس  علم   تقدم  أشارت  الحصاء  حيث  املختلفة،  املجاالت  في  الحصاء  علم  أثر  تشراف 

هو األساس الذي تبنى على نظرياته معظم العلوم   الحصاءعلم  سيصبح    2030الدراسة إلى أنه بحلول عام  

املعرفة لدى  زيادة  إلى  ، مما يؤدي ذلك  وغيرها  الفضاء، التأمين، التسويق  الطب، الصيدلة،  :مثلاألخرى  

 وأهم ما ورد في الدراسة ما يلي:   .تصحبها زيادة في أعداد املستخدمين مستخدمي هذا العلم

   175إلى      2025في تزايد مستمر لتصل في عام  الضخمة  تنبأت الدراسات  بأن البيانات   •
 
،  زيتا بايت تقريبا

عام   في  األربعة    2026وأنه  الفرعية  القطاعات  البياناتستنمو  إدارة  تشمل  والتي  الكبيرة    ،للبيانات 

األساسية البيانات  ،التكنولوجيات  والت  ،قواعد  الكبيرة  البيانات  واألدواتتطبيقات  وذلك    حليالت 

 % على التوالي.23%، 18%، 24%، 14قدرها    ةبمعدالت نمو سنوي

نماذج   • بناء  القريب  املستقبل  في  العلماء  أوقات  يتوقع  من  املتجهات تقلل  معالجة  خالل    تنفيذ  من 

 لجعلها أسرع.  ةل الحوسبة الكمومية للخوارزميات التي تدخل في تعلم اآل

الذكاء   • أن  إلى  التوقعات  وتشير  البيانات،  من  املزيد  التقاط  في  االصطناعي  الذكاء  سيعتمد مستقبل 

وإجراء الجراحات بحلول عام    2024االصطناعي سوف يتفوق على البشر في ترجمة اللغات بحلول عام  

إلى  2053 الذكاء االصطناعي ليصل  العاملي بوجود  مليار دوالر    330، ومن املتوقع أن ينمو االقتصاد 

عام   تزداد  2030بحلول  وأن  والجودة  ،  الكفاءة  مستويات  وتزيد  النتاج  وتحسن حجم  اآلالت  مهام 

 وخفض تكاليف القوة العاملة.

إلى التحليل بواسطة    ستحتاج  ترليون قيقا بايت من بيانات التسويق  150يستشرف خبراء التسويق أن   •

  7.3مة، وأن النفقات العامة ستنخفض بشكل كبير لتجني  في الثالثة سنوات القاد   خبراء ومحللي بيانات

 بسبب أتمتة سير العمليات التسويقية.  2023مليون دوالر أمريكي في عام 

يتوقع علماء الفضاء في املجاالت املختلفة أن تحسين وزيادة الفرص لن تتم بمعزل عن علماء الحصاء   •

العل والبحوث  الدراسات  بإجراء  بدورهم  يقومون  الفضاء لتخاذ  الذين  بيانات  جراءات  إمية وتحليل 

 وتدابير الزمة ملعرفة الفضاء بشكل أكثر واقعية. 

أن   • املتوقع  بالصحةعلم  يشهد  من  املتعلقة  املجاالت  في   
 
وسريعا  

 
كبيرا  

 
نموا الحيوي  حيث  ،  الحصاء 

 في غضون  42الحاجة إلى املتخصصين في الحصاء الحيوي بنسبة  ستزداد
 
 ات مقبلة. سنو  10% تقريبا

  االعالم    يستشرف   •
 
تبعا املستقبل  في  الوظائف  بعض  وظائف  التكنولوجي   للتطوراتختفاء  وظهور  ا 

عام   بحلول  التحليل مثل    2040جديدة  ألغراض  بياناتها  وجمع  الروبوتات  ومحللي    ،مراقبة  علماء 

خبراء تأمين  ،  يةم الكمو محللين بيانات الحوسبة  ،  اخصائيين في الحصاء الحيوي ،  البيانات الضخمة

 ملبدأ إنترنت األشياء
 
 . على البيانات وفقا
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 الفصل األول 

 املنهجية 

"، من  ضمنها “دراسة مستقبل علم الحصاء  من الدراسات ومن    يقوم مركز عجمان لإلحصاء بتنفيذ عدد  

التعرف   على  الحصاءعلم  ستقبل  م على  أجل   
 
إيجابا ستنعكس  الدراسة  هذه  نتائج  فإن  لذا  تطوير  ، 

الحصاء في  والسياسات  والسبل    املنهجيات  الطرق  كافة  وتطوير  ابتكار  إلى  بالضافة  المارة  داخل 

 .  حصائية املستخدمةال 

واالستخدام الهائل  في التكنولوجيا  العالم    ه  شهدي الذي  والتقدم   الكبير  تأتي أهمية الدراسة في ظل التحول 

الدول إلى استخدام التقنيات واملنهجيات املطورة لالستفادة من هذا  الذي أدى إلى توجه أغلب    للبيانات

الوضع   على  للوقوف  الدراسة  هذه  بعمل  املركز  فقام  الدول  وتوظيفها ملصالح  البيانات  من  الهائل  الكم 

ليات الالزمة ملواكبة التطور الحصائي  لعداد اآل  حصاء. والتي تهدفالحالي وقراءة تصور ملستقبل  علم ال 

 وتحفيز االبداع واالبتكار في إنتاج الحصاءات الرسمية. 

 : اهملين فصوقد تضمنت الدراسة 

 . نهجيةاملالفصل األول: 

 . مستقبل علم الحصاء وتأثيره على املجاالت املختلفة  الفصل الثاني:

 : هدافاأل  1.1

 . املستقبلي بعيد املدى تطوير قدرات التخطيط  •

 التعرف على واقع الحصاء. •

 . استشراف مستقبل  علم البيانات والحصاء •

 التحول الذكي في قواعد البيانات.  •

 . توقع الفرص  والتحديات والتداعيات املستقبلية وتحليل آثارهاتحفيز البداع واالبتكار في  •

 : هميةاأل  2.1

 ساليب الجديدة.واالستراتيجيات التي تمكن  علم الحصاء من مواكبة األ وضع السياسات  •

 بناء مجتمع قائم على البيانات لتحقيق االزدهار املعيش ي واالقتصادي. •

 تخاذ القرارات. إدعم السياسات وتمكين صانعي القرار من وضع املنهجيات و  •
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 :أسئلة الدراسة 3.1

 ؟ما هو مستقبل علم الحصاء •

 ؟الوظائف املستقبلية لإلحصائيينهي ما  •

 : الدراسة منهجية 4.1

 بعدستكشافية فقد تم حصر املصادر واملراجع التي تغطي املوضوع  ات اال راسالد  منالدراسة  تعد هذه  

طالع على الدراسات  تم ال و تحديد إطار الدراسة ونطاقها  حيث تم    ،أهداف وأهمية الدراسةفهم وتحديد  

طالع  حصاء والبيانات الضخمة وعلم البيانات بالضافة إلى ال موضوع مستقبل ال السابقة التي تخوض في  

عداد  على املواقع اللكترونية للمراكز الحصائية في المارات األخرى ومعرفة آخر التطورات والتصورات ل 

 الدراسة. 

كما  وقد   لإلحصاء  عجمان  ملركز  اللكتروني  املوقع  على  الدراسة  بنشر  املركز  إرساله قام  للمعنيين   اتم 

 تخاذ القرارات.وأصحاب القرار ل

 : حدود الدراسة 5.1

  .2022 سبتمبرحتى  مايو هذه الدراسة خالل الفترة من   معلوماتالحدود الزمنية: تم جمع 

 : نطاق الدراسة 6.1

التقنيات التي يتوقع استخدامها    والتعرف على  الحصاء    ستشراف مستقبلاتسلط الدراسة الضوء على  

املجاالت،   مختلف  وتحسين  تطوير  لتنمية  عن  األول  املسؤول  هو  لإلحصاء  عجمان  مركز  يعتبر  حيث 

 من هذا الدور تأتي دراسة  و مارة،  ال   داخلالحصاء  
 
تعزيز املعرفة الحصائية لدى أفراد املجتمع وانطالقا

 .لجميع الجهات الحكومية والخاصة ستقبليتطوير قدرات التخطيط امل لمستقبل علم الحصاء 

 : مستخدمي الدراسة 7.1

 موظفين مركز عجمان لإلحصاء والجهات الحكومية وأفراد املجتمع.
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 :1املفاهيم واملصطلحات  18.

في املستقبل عن طريق    املستقبل:استشراف   • التطور  إلى  ،  تباع املنهجيات واألساليبإفهم  بالضافة 

اليقين   الغموض وعدم  تناسبتقليل نسبة  التي  الخطط واالستراتيجيات  التطورات ملدة    لوضع  تلك 

 .
 
 تزيد على عشرين عاما

التـي تؤخـذ أثنـاء دراسـة معينـة، وقـد تكـون بيانـات    املالحظات  مجموعـة مـن املشـاهدات أو  هي      :لبيانـاتا •

 (. وصفيـة)أو بيانـات غيـر رقميـة   (،كميـة ) رقمية

البيانات • علم  :علم  الستخراج   هو  مجاالت  عدة  بين  يجمع  والذي  والخوارزميات  النماذج  استخدام 

 القيم من البيانات املهيكلة وغير املهيكلة حيث يجمع بين الحصاء والرياضيات والذكاء االصطناعي.  

العلم    حصاء:اإل علم   • ذلك  بوصف  هو  يهتم  والبيانات  الذي  املعلومات  لجمع  املتعددة  الطرق 

ساليب العلمية وذلك من أجل تحليلها واستخالص  واملشاهدات ومن ثم تنظيمها وعرضها باستخدام األ 

 . هانتائج

عرض  :الوصفي  حصاءاإل  • واملوجزات    هو  والجداول  البيانية  الرسوم  باستخدام  البيانات  وتفسير 

 العددية.

يهتم بوضع القرارات املناسبة بناء على النتائج التي تم استنتاجها من    الذي   هو  حصاء االستداللي:اإل  •

 البيانات التي تم جمعها.

هي مجال من مجاالت الحوسبة تركز على تطوير تكنولوجيا الكمبيوتر بناء  على    :الحوسبة الكمومية •

 مبادئ نظرية الكم.

يشمل  و هو تطبيق الحصاءات على مجموعة واسعة من املواضيع في علم األحياء.  اإلحصاء الحيوي:   •

وجمع وتلخيص وتحليل املعلومات من هذه التجارب    "الطب والزراعة"  مثلتصميم االختبارات الحيوية  

 وتفسير النتائج واالستنباط منها.  

بيانات ضخمة الحجم التي  هي بيانات بأحجام كبيرة، واملقصود بذلك مجموعة ال  :البيانات الضخمة •

تنمو باستمرار مع مرور الوقت مما يجعل هذه البيانات كبيرة ومعقدة بحيث ال تستطيع أي من أدوات  

 .إدارة البيانات التقليدية تخزينها أو معالجتها بكفاءة

هي نموذج يتيح الوصول الشبكي السهل وحسب الطلب إلى مجموعة مشتركة     الحوسبة السحابية: •

والخدمات  من   والتطبيقات  والتخزين  والخوادم  الشبكات  مثل  للتكوين  القابلة  الحاسوبية  املوارد 

         .البرمجية التي يمكن توفيرها وإطالقها بشكل سريع بأقل جهد إداري أو تفاعل بشري مع مقدم الخدمة

ت بشرّية :يتعلم اآللالخوارزمّيات   •
ّ

 .برامج يمكنها الّتعلم والّتحسين من الّتجربة دون تدخال

 
1https://archive.org   

https://archive.org/details/01692-pdf/page/n3/mode/2up
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 الفصل الثاني 

 وتأثيره على املجاالت املختلفة  مستقبل علم اإلحصاء
 

 التي ساهمت في تطوير النسان 
 
، من خالل الدراسات العلمية  يعتبر علم الحصاء من العلوم الهامة جدا

ِنيت  و  فعلم الحصاء يمكن تعريفه على أنه تكنولوجيا التعامل مع عدم  ،  إحصائية قويةعلى تحليالت  التي ب 

ن علم الحصاء اليوم مِك ، حيث ي  والحصاء الوصفي  باستخدام الحصاء االستداللياليقين من خالل التنبؤ  

التعليم، االقتصاد،  مثل)الصحة،  علمية في مختلف املجاالت  النماذج  الو   الحصائية  ؤشراتاملمن خالل  

القرار    ( ،...وغيرهاةالسياح املختلفة  متخذي  الجهات  ومرونةفي  سهولة  بكل  لألزمات  التصدي  فقد  من   ،

بسير    ساهم والتنبؤ  قطاع  كل  بيانات  قراءة  خالل  من  للدول  املستدامة  التنمية  في  اليوم  الحصاء  علم 

 العمليات مستقبل 
 
 . ةلتوفير جميع الحتياجات املمكن يا

بأن تطور الحصاء    
 
وإيمانا في مجال الحصاء  التطورات   من مركز عجمان لإلحصاء على مواكبة 

 
وحرصا

تطور المارة، قام املركز بتنفيذ دراسة مستقبل علم الحصاء ملعرفة التوجهات املستقبلية في    يساهم في

وقياس أثر علم الحصاء    كأساس للتطوير  علم الحصاء والبياناتاملجتمع بأهمية    وتوعية مجال الحصاء،  

مثل   املستقبل  في  املجاالت  مختلف  اآلمجاالت  على  تعلم  االصطناعي،  )الذكاء  انترنت لةالتكنولوجيا   ،

الستعداد من  الجهات  لتمكين  الحيوي،  الحصاء  مثل  الطبية  واملجاالت  مع    للتعامل األشياء(  الجيد 

الطالب  البيانات   لتمكين  لإلحصائيين  املستقبلية  الوظائف  بأهم  وتنويرهم  السليمة،  القرارات  وإتخاذ 

الدراسة مجموعة من    تواملوظفين من االستعداد الكتساب مهارات جديدة تواكب تلك التغيرات. وتناول

 :تياملواضيع تتمثل  في اآل

 البيانات الضخمة  1.2

   البيانات الضخمة  إن  
 
البيانات تنمو باستمرار مع  أن  أحجام كبيرة، واملقصود بذلك  ذات  بيانات  عرف كت

البيانات   إدارة  أدوات  من  أي  تستطيع  ال  بحيث  ومعقدة  كبيرة  البيانات  هذه  يجعل  مما  الوقت  مرور 

التقليدية تخزينها أو معالجتها بكفاءة، ويميل االستخدام الحالي ملصطلح البيانات الضخمة إلى الشارة إلى 

املتقدمة  ا البيانات  تحليل  طرق  بعض  أو  املستخدم،  سلوك  تحليالت  أو  التنبؤية،  التحليالت  ستخدام 

 ما يستخدم املصطلح لوصف حجم معين من مجموعة  
 
األخرى التي تستخرج القيمة من البيانات، ونادرا

 كما يلي: تقسم البيانات الضخمة إلى ثالثة أنواع رئيسيةوت البيانات.

 :  ظمةبيانات ضخمة من •

مما يعني في حقل ثابت داخل سجل مرتبط بمخطط معين،    موجودة    املنظمة أو املهيكلة تكون   البيانات  

ولتعزيز تكامل البيانات يتم تقسيمها إلى جداول متعددة تطبق عليها    ،لها نفس مجموعة الخصائص  أن  

العالقات، ترابط  لضمان  وذلك  القيود  عنها    بعض  واالستعالم  املنظمة  البيانات  إدخال  السهل  من 

 في عمليات التحليل أال أن  وتحليلها.  
 
فرض بنية متسقة  وبالرغم من أن البيانات املنظمة سهلت كثيرا
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ا للغاية حيث يجب تحديث كل سجل لاللتزام بالهيكل   ا أن أي تغيير في البيانات يكون صعب  يعني أيض 

 الجديد.  

ن من املمكن  مرحلة هامة من مراحل تطور نظم املعلومات وعلم البيانات أل    لضخمةتمثل البيانات ا

 . تخزينها والوصول إليها ومعالجتها في شكل تنسيق ثابت على مدار فترة زمنية محددة

التنسيق  على  لعمل  اتقنيات    تطورت يكون  )حيث  البيانات  من  النوع   هذا 
 
مقدما  

 
وكذلك  معروفا  )

توقع حدوث مشكالت عندما يزداد حجم مثل هذه  يع ذلك في الوقت الحاضر  استخالص قيمة منه، وم 

   .البيانات إلى حد كبير حيث توجد أحجام نموذجية ال يحبذ االبتعاد عنها

 : بيانات ضخمة شبه منظمة •

املنظمة   أو جداول بأي مخطط   التلتزم  البيانات شبه  البيانات ومعالجتها. هذ  ات  النوع منلتخزين    ا 

وأعمدة  منظم  اليكون البيانات   في صفوف  لغة  ،  بدقة  إلى  تحتاج  ال  املنظمة  شبه  البيانات  ألن  ا  نظر 

بيانات    فهياستعالم منظمة،    
 
البيانات  NoSQLتسمى عادة لتبادل  البيانات  لغة تسلسل  ستخدم 

 
ت  .

 . على بنية أساسية متنوعة شبه املهيكلة عبر األنظمة التي قد تحتوي 

 : بيانات ضخمة غير منظمة •

على أنها بيانات غير منظمة، بالضافة إلى    ةكل غير معروفال أو هياشكأيتم تصنيف أي بيانات ذات  

الحجم الضخم، تفرض البيانات غير املنظمة تحديات متعددة من حيث معالجتها الستخالص قيمة  

يحتوي على مجموعة  و غير متجانس   ها مصدر بيانات أن يكون مثال نموذجي للبيانات غير املنظمة  و منها،  

ا ومقاطع  والصور  البسيطة  النصية  امللفات  من  من  الكثير  املنظمات  لدى  اآلن  ذلك.  إلى  وما  لفيديو 

البيانات املتوفرة، ولكن لسوء الحظ، فإنها ال تعرف كيفية استخالص القيمة منها بما أنها في شكلها  

 الخام أو التنسيق غير املنظم.

 

 البيانات الضخمة مستقبل  2.2

البيانات   املاضيةبااستمرت  السنوات  تقديرات  فوف  بشكل ملحوظ،  لنمو خالل  الق  التي   اتدراسبعض 

العالم بشكل مستمر عبر  أنه  ،  2018عام  أجريت   املخزنة حول  البيانات  ينمو حجم  أن  املتوقع  كان من 

  زيتا بايت    175السنوات ليصل إلى  
 
ولوضع هذا الرقم ضمن مجاله املناسب، يجب    .2025بحلول عام  تقريبا

لم    2013عام    وفي،  2018زيتا بايت فقط عام    33ذكر أن حجم كامل البيانات املخزنة حول العالم كان  

، 3حجم البيانات املخزنة يتضاعف مرة كل أن قد لوحظ و  .زيتا بايت 9يتعدى 
 
  2020وفي عام  أعوام حاليا

أن   منهم  البعض  البقدر  قطاع  حوالي  ينمو  من  العالم  الضخمة حول  أمريكي  138.9يانات  دوالر    ، مليار 

عام    229ليتجاوز   بحلول  دوالر     الدراسات وتتوقع    ،2025مليار 
 
   نموا

 
الفرعية    كبيرا القطاعات  في جميع 

%(،  14، والتي تشمل إدارة البيانات )معدل نمو سنوي مركب يبلغ  2026األربعة للبيانات الكبيرة خالل عام  
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%، تطبيقات البيانات  18%، قواعد البيانات  24التكنولوجيات األساسية مثل سبارك وتدفق التحليالت  

 %.23الكبيرة والتحليالت واألدوات 

النسب النمو    املقدرة  وهذه  و هائل  المن  الضخمة  إفي حجم  البيانات  في    يتوقعنتاج  أسرع حتى  أن تصبح 

أدت إلى الزيادة في  فالزيادة في األعمال والشركات حول العالم    املستقبل. وبالطبع هناك مبرر واضح لألمر

يبدو أن حجم البيانات املجموعة وعدد الجامعين ينمو بشكل مستمر يضغط على صناعة  و   ،حجم البيانات

 ملجاراة هذا النمو. ة يالحوسبة السحاب

 إن األهمية الكبيرة للبيانات الضخمة في مستقبل علم الحصاء تتطلب الوقوف عليها بشكل جدي ابتداء   

تطوير طرق أفضل  اليوم إلى  عض املنظمات  كيفية تسخير البيانات الضخمة وتحليلها. حيث تعكف بمن  

ِنها من
ُّ
دعم الحصاءات الرسمية وتقليل    لجمع وتحليل البيانات، ودمجها، والعمل على أساسها بحيث تمك

   االعتماد على املصادر التقليدية للبيانات والخروج بتحليالت أعمق لها أهمية في تطوير المارة.

 بين الحاضر واملستقبل  جمع البيانات  3.2

،  تبدأ مهمة الباحث في تحديد طرق جمع البيانات بعد تحديد مشكلة البحث ووضع خطة / تصميم البحث

أو   الشخصية  املقابالت  إجراء  أو  التجريبية  بالبحوث  بالستعانة    
 
قديما تجمع  البيانات  كانت  فقد 

اليوم   الستغناء  تم  واملالحظات،   أغلباالستقصاءات  والبحوث    على  الدراسات  جميع  في  الطرق  هذه 

لوجيا في السنوات القليلة  املاضية حيث أدى  و الحصائية وذلك  نتيجة للتطور الكبير الذي طرأ على التكن

تلك   من  املستقاة  البيانات  هذه  دقة  مدى  النتائج  وأثبتت  وفاعلية،  دقة  أكثر  طرق جديدة  استنباط  إلى 

ن    ة تقني  بيانات السكان عن طريق منصة العد الذاتي وهي  الطرق، ومن أمثلة هذه الطرق جمع   ِ
ّ
رقمية تمك

ورصدها بأنفسهم  دون الحاجة  إلى الزيارات امليدانية واملقابالت    األسر من إجراء عملية تحديث البيانات

 الشخصية، فقد أثبتت هذه الطريقة كفاءتها مقارنة بالطريقة التقليدية.   

امل في  البيانات  التتهدف طرق جمع  )البيانات الضخمة(  البيانات  إلى استخدام كميات كبيرة من   ي ستقبل 

متاح في    ةأصبحت  للمنتجات    املجتمعبوفرة  كمدخالت  البيانات  هذه  استخدام  يمكن  حيث  الرقمي 

الت الجديدة  ووضع    يالحصائية  القرارات  إتخاذ  عملية  لتسهيل  املعلومات  مجال  في  املستخدم  تساعد 

 ط املستقبلية. السياسات ورسم الخط

ويستشرف علماء الحصاء أن جمع البيانات في املستقبل سيتم بطرق أكثر حداثة وسهولة، مثل تطوير   

)الحكومية   الجهات  كافة  في  األنظمة  كل  وربط  البيانات  طائرات    -قواعد  برمجة  تطوير   
 
وأيضا الخاصة( 

 ومن ثم تقوم بتحليل تلك  الدرون )طائرة بال طيار( لتصبح قادرة على رصد البيانات  بصورة  
 
أكثر تفصيال

 دون الرجوع ملحللي البيانات وإرسال النتائج لقاعدة البيانات الرئيسية ليتم إتخاذ القرار بناء  
 
  البيانات ذاتيا

القوى    أكثر من نصفسيتم الستغناء عن  أنه    الحديثة  من خالل هذه الطرق يستنتج  على تلك النتائج. و 

 في  
 
تقليل   األمر الذي يؤدي إلىسنوات املقبلة،    الخمسةخالل  حصائية  مجال جمع البيانات ال العاملة تقريبا
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عدم   مشكلة  حيث  من  البيانات  جودة  الحديثة  الطرق  هذه  وتضمن  املبذول  الجهد  وتقليل  املصروفات 

 . ةستجاباال 

 علم اآللة ت بتغيير  مستمر  عالم البيانات والحوسبة 4.2

التعلم   بناء   اآلليإن الهدف من  التي يمكن أن تتعلم من  الهو  التفصيلية. برامج  البيانات    خالل مدخالت 

 من الذكاء االصطناعي  ف
 
 فرعيا

 
 مع العديد من التخصصات العلمية  و التعلم اآللي يعتبر مجاال

 
يتقاطع أيضا

 بالتعلم اآللي األخرى مثل الحصاء والعلوم املعرفية ونظرية املعلومات، وهناك مجال يرتبط  
 
 وثيقا

 
ارتباطا

وهو استخراج البيانات الذي يتعامل مع اكتشاف أنماط جديدة ومثيرة لالهتمام من مجموعات البيانات  

 ما يستخدمان بالتبادل،    .الكبيرة
 
إن التعلم    حيث على الرغم من أن التعلم اآللي واستخراج البيانات غالبا

 
 
ي واالستخدام التشغيلي في حين يركز استخراج البيانات على التعامل  على السلوك التكيف  اآللي أكثر تركيزا

 
 
 . مع كميات كبيرة من البيانات واكتشاف أنماط غير معروفة سابقا

التقنيات   تبحث  تأكيدية،  أو  استكشافية  أنها  على  عام  بشكل  البيانات  تحليل  طرق  تصنيف  يمكن 

ية" في البيانات ، في حين أن التحليل التأكيدي هو  االستكشافية عن أنماط "مثيرة لالهتمام" أو "غير عاد

وتحليل التباين   T مجرد نمط يفترض وجوده في البيانات ، ويؤكد التحليل أو ينفي وجوده، تعد اختبارات

أمثلة على االختبارات التأكيدية ، وتحليل العوامل هو تقنية استكشافية شائعة، وأن خوارزميات التعلم  

 .املقام األول اآللي استكشافية في 

الحصائي  إن   الخوارزميات  هو  عادة  ال   فيالتحليل  لتحسين   حيث  األساس 
 
األساليب    غالبا دمج  يتم  ما 

ر التي يتلقاها التعلم  بوربما تكون الفائدة األك  ،الحصائية مباشرة في العديد من خوارزميات التعلم اآللي

  ذا ه  ومع نضوج  ،النموذج التي تم استعارتها بالجملةاآللي من الحصاءات هي تقنيات التحقق من صحة  

 املجال أصبح التركيز يؤثر على فهم الخوارزميات الحالية وتطبيق هذه الخوارزميات بطريقة أكثر مبدئية. 

 يتجه العلماء لتطوير خوارزميات الذكاء االص 
 
 اآللةباستخدام علم الحصاء لجعل تعلم ناعي طومستقبال

الكمومية  أسرع الحوسبة  في معالجة ،  من خالل  التنفيذ  أوقات  تقلل من  أن  ذلك  بعد  املتوقع  والتي من 

ال توجد مثل هذه النماذج املتاحة في السوق ولكن عمالقة    ، حيث أنهاملتجهات عالية األبعاد بشكل كبير

لثورة تكنولوجية كبيرة  تمثل السنوات القليلة املقبلة بداية  حيث، التكنولوجيا يعملون بجد لتحقيق ذلك

هذه    أن يتم تطوير  حيث من املتوقع(،  أداء مهام مختلفة في نفس الوقت  اذج متعدد األغراض يمكنهانم)مثل

 انمال
 
 النسان. الحتياجات ذج على عدد من املجاالت وفقا

 اإلحصاء وعلم   الذكاء االصطناعي توقعات أثر   5.2

عالم اليوم أصبح مكون من مجموعة من  المرتبط ارتباط وثيق بالذكاء االصطناعي، ف حصاء  علم ال   أصبح

هذه البيانات من داخل   ستدعاءقواعد البيانات املختلفة من حيث النوع، الحجم، ويتم تصميم برامج ال 
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ومن أمثلة هذه القواعد مواقع التواصل االجتماعي  قواعد البيانات عن طريق ربط سجلي بقواعد البيانات،  

اليوم التي تحتوي على كمية من البيانات مثل العمر والنوع والحالة الزواجية والكثير من املعلومات التي  

عرف بالبيانات الضخمة، وهنا يأتي دور الخوارزميات
 
منطقي    يانات بشكل مرتب وتسلسل التي تجمع الب  ت

البيانات تظهر  لتحل لنتائج دون الحاجة لجراء أي خطوات متعبة وطويلة، وبناء  على هذه  يلها والوصول 

 للمستخدم  املقترحات التي تناسب بياناته. 

 . الهموتقليد أفعهم اآلالت املبرمجة للتفكير مثل من خالليشير الذكاء االصطناعي إلى محاكاة ذكاء البشر  و 

وهو يدعو إلى تطبيق املفاهيم الحصائية من خالل  ،  يعتمد الذكاء االصطناعي بشكل جوهري على البيانات

التعاون    حيث يمكنالتعاون بين النسان واآللة أثناء توليد البيانات، وتطوير الخوارزميات، وتقييم النتائج.  

للسكان   الحصائية  املفاهيم  خالل  من  واآللة  النسان  فرصةو بين  هناك  تكون  األفكار    بذلك  لدمج 

  حصاء  علم ال   ، وبذلك أصبحالحصائية مع املدخالت البشرية في املنتجات واألبحاث 
 
 وثيقا

 
 ارتباطا

 
مرتبطا

 .بالذكاء االصطناعي

تشير    ، حيثالعالم بأسره نحو الرقمنة  دفعت جائحة كورونا الذكاء االصطناعي منذ أن  على  عتماد  اال تسارع  

عمل على أتمتة  يتفوق على البشر من نواح كثيرة وسيأن الذكاء االصطناعي سإلى  ت  ي أجر التي    اتدراسال

 املقبلة.   120جميع الوظائف البشرية في السنوات ال 

 لذكاء االصطناعي لالبيانات هي القوة الدافعة  

إدراك أن التعلم اآللي ال  ولكن يجب عتمد قدراته على التعلم اآللي  تعلى الرغم من أن الذكاء االصطناعي قد  

بيانات،يحدث      بدون 
 
تماما فعال  بشكل  االصطناعي  الذكاء  يعتمد  يمكن   لذلك  التي  البيانات  كمية  على 

السبب  املستخدمةالتقاطها واألساليب   لهذا  وإدارتها.  عام    ملعالجتها  نهاية  بحلول  أنه  إلى  التوقعات  تشير 

زيادة    2025 العالم  يولد  أن  املحتمل  البيانات  من  ينطبق هذا بشكل  و   ،  2021ن عام  % ع129قدرها  في 

البيانات املنظمات املختلفة كميات هائلة من  الطبية، حيث تجمع  العلوم  املثال  ،  خاص على  على سبيل 

التي تم إعطاؤها في تحديد دقة الجرعات لجميع    19-كوفيد  ساعدت البيانات املستمدة من أول لقاحات

 الفئات العمرية.

أو    حاجةوهناك   للبرامج  بالنسبة  سواء  فعالية  أكثر  وأجهزة  أكبر  دقة  لتحقيق  البيانات  من  املزيد  إلى 

أو أي ش يء آخ البيانات  ر، و الروبوتات  الذكاء االصطناعي على التقاط املزيد من  حيث  سيعتمد مستقبل 

مثل القطاعات  مختلف  في  مجاالت  عدة  تطوير  املستقبل  في  االصطناعي  الذكاء  استخدام    سيستخدم 

طيار   الطائرات بدون  البيانات  في املسوح الحصائية  تقنيات  امليداني من حيث جودة  العمل  لرفع كفاءة 

ة، وسيتم العمل على تطوير  وحداثتها، وتقليل التكلفة، وتقليص العبء على املستجيبين بمستويات كبير 

 الكائنات الحية وغير حية.  هذه التقنيات باستخدام الذكاء االصطناعي لتصبح قادرة على رصد جميع

 للدراسات ستتفوق اآل 
 
 الت بالذكاء االصطناعي على البشر في املجاالت األتية: ووفقا

 .2024ترجمة اللغات بحلول عام  •
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 . 2026كتابة املقاالت املدرسية بحلول عام   •

 .2027قيادة الشاحنات بحلول عام   •

 .2031العمل بتجارة التجزئة في   •

ا ب •  . 2049حلول عام أفضل الكتب مبيع 

 .2053إجراء الجراحات بحلول عام  •

  
 
الذي من املرجح أن تصل  و وبحسب الدراسات، ينعكس اعتماد الذكاء االصطناعي على نمو االقتصاد عامليا

إلى   بحلول   320قيمته  أميركي  دوالر  الو .  2030عام    مليار  هذا  واملنظمات  نهجعلى  الحكومات  تسرع   ،

يات الذكية وأهمها الذكاء االصطناعي لزيادة التواصل والفعالية في إنتاج  واملؤسسات استخداماتها للتقن

 أعمالهم. 

   مازال بل هو ،لن يقتصر تطور الذكاء االصطناعي على املرحلة التي وصل إليها اليوم
 
في تطور مستمر نظريا

 
 
االصطناعي   فبين تسهيل األعمال وتحسين جودة الحياة من املرجح أن يصل حجم سوق الذكاء ، وتطبيقيا

هواوي   ،إريكسون أمازون، )مثل، حيث تعمل شركات  2024إلى أكثر من نصف تريليون دوالر بحلول العام 

على أن تكون من أبرز الشركات في مجال تطوير الذكاء االصطناعي وتعزيز وجود الخدمات الرقمية   (ونوكيا

 
 
 . 2030في عام  محليا

اآل مهام  عدد  يتزايد  أن  التقنية  الناحية  من  املقبلة  األعوام  خالل  االصطناعي  ويتوقع  الذكاء  بسبب  الت 

 لجودة مع خفض تكاليف القوة العاملة. املتطور، وتحسين حجم النتاج وزيادة مستويات الكفاءة وا

بقدرته  حيث   االصطناعي  الذكاء  وتطوير   الفائقةيتميز  األرباح،  وتعظيم  التشغيل  تكاليف  خفض  على 

التحديات االجتماعية  وخطط  أساليب   عمل جديدة، وتحسين عمليات الحوكمة، وإيجاد حلول ألصعب 

توظيف الذكاء االصطناعي في وضع خطط دقيقة   اهميسعلى سبيل املثال  ، و والبيئية التي يواجهها العالم 

الصيانة   مما    التنبؤيةلعمليات  قبل حدوثها،  األعطال  ويقلل    يقللواكتشاف  للصيانة  املخصص  الوقت 

  تكاليف القوى العاملة، كما تقوم األجهزة الرقمية املعززة بتطبيقات الذكاء االصطناعي بتشخيص لحظي

 .بشكل كبير من املخاطر التشغيليةو  لعمليات النتاج مما يقلل وسريع

وستواصل األدوات والحلول املستقبلية التي توظف الذكاء االصطناعي إحداث تغييرات جوهرية في جميع  

على االستفادة من الفرص الرقمية الجديدة  والتجارية مجاالت العمل، مما يساعد الشركات الصناعية  

 .وتسريع وتيرة التطور في القطاع الصناعي

   البيانات الضخمة إحصائيات   باستخدامالتسويق مستقبل   6.2

 بشكل هائل أحد أهم املحاور  
 
  ة في الوقت الحالي، التسويقيتعد قواعد البيانات التسويقية التي تنمو مؤخرا

 أتاح النمو الهائل للوسائط واألجهزة الرقمية وتطبيقات البرامج  
ْ
 فإذ

 
وقة لالستفادة من ناتج    رصا غير مسب 
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املقابلالبيانات وفي  ممارسات  ،  في  التغِييِر  أهمية  التسويقية  الِجهات  املرتبطة  ه أدركت  تلك  ما  الِسيَّ ا، 

تسعى تلك الِجهات من ذلك  و  لبيانات الضخمة باالستراتيجيات التسويقية والتي منها ما يعتمد على تحليل ا

املنتجات، والعمليات، واألشخاص،    تنافسيةة  إلى تحقيق ميز  بها من حيث  املعنية  للصناعة  التسويق  في 

ة، اعتماد اليَّ  والتكنولوجيا، وكيفية إدارتها بفعَّ
 
حيث تساعد هذه البيانات من  على املعرفة التي تم إنشاؤها    ا

 
 
إداريا الجهات  على  تمكين  يساعد  مما  الخدمات  أو  املنتجات  أو  العمالء  يخص  ما  كل  معرفة  من خالل   

    .االبتكار ووضع السياسات والخطط االستراتيجية وتحسين املنتجات والخدمات

 
 
كليا التسويق  جهود  نجاح  سيعتمد  البيانات،  على  يركز  مستقبل  إلى  العالم  انتقال  االهتمام    مع  على 

نتائج   التي ستحقق  التغييرات  تنفيذ  أجل  من  الرؤى  على  بفعالية  والعمل  البيانات  تحليل  في  بالتفاصيل 

 .محسنة

عد تحليل البيانات الضخمة من الشبكات االجتماعية إحدى أهم أدوات التوجيه في االنتقال نحو إدارة   وي 

لإل املستدامة  وجهاملعرفة  على  سويقية 
َّ
الت ما    تجاهات  إذا  ِخذالخصوص، 

 
الشبكات    أ أن  باالعتبار 

وتبادل إنشاء  بها  يتم  للمعرفة،  مناِجم  واالتجاهات  االجتماعية  األنماط،  الكتشاف  املعرفة؛    واستخراج 

ؤ بالقرارات التسويقية الصاِئبة  ا  والتي تساعد في  واالرتباطات املخبئة في مجموعات البيانات الضخمة،   لتنبُّ

سة بذات الشأن أكثر استدامة، بحيث ال تستهدف فقط تحقيق األهداف قصيرة املدى،  وعليه تصبح املمار 

 
 
 تحقيق األهداف طويلة املدى وهو جوهر مفهوم االستدامة. وإنما تأخذ باالعتبار أيضا

الضروري  من  اآللي  لذلك  والتعلم  االصطناعي  الذكاء  أدوات  التسويق  توفر  االتي  ،  في   فيلشركات  تساعد 

بتنفيذ أدوات أتمتة سير العمل لتسوية االختناقات    الشركات  ومن خاللها تقوم  ،على رؤى قيمةلحصول  ا

 للدراسات السابقة  خفض النفقات العامة بنسبة كبيرة، لى إمما يؤدي  ،وإزالة التكرار في سير العمل 
 
ووفقا

 .2023مليون دوالر أمريكي من املدخرات بحلول عام  7.3 تبين أن الشركات سوف تجني

التسويقية الشركات  جميع  اليوم  وتعلم    تستشرف  االصطناعي  الذكاء  على  والبرمجيات  اآللة  باالعتماد 

أن البيانات الضخمة ستمكنهم من الوصول إلى جميع أنحاء العالم ومضاعفة األرباح  ، حيث    يللتسويق األل

حول العالم  ختلفة  املصادر  املتحويل البيانات الضخمة من  بشكل هائل، فتهدف الشركات التسويقية إلى  

تحسين العمليات  تدعم    إلى معلومات قيمة   وغيرها،  وح...واملعامالت واملس   الشبكات االجتماعية  خالل  من

التجارية؛ لتحديد أفضل املستهلكين، أو تحديد السعر املثالي أو حساب أفضل توجيه لسلسلة التوريد أو  

خلق بداية  لي  توجيه القرارات؛ الختيار املنتجات الجديدة ونماذج األعمال واالبتكارات في تجربة املستهلك

إ في  الفرص  من  متنوعة  مجموعة  ئ  وينش ِ املعرفي  التسويقالتحول  إجراء  ،  دارة  من خالل  ذلك  كل  ويتم 

يستشرف خبراء التسويق أنه بحلول عام  و ،  ةتحليالت إحصائية متطورة تدعم قوة وصحة القرارات املتخذ

فعند وضع البيانات  ،   ترليون قيقا بايت من بيانات التسويق إلى التحليل بواسطة خبراء   150ستحتاج    2025

يانات خام، لكن عند وضع نفس هذه البيانات لدى عالم أو محلل  عند شخص عادي ستكون لديه فقط ب
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ا للتأثير على سير  القرار، قوة  وقوة    لعمليات، قوة لتوضيح التجاهاتإحصائي ستكون لديه قوة لوضع 

   .للتنبؤ باملستقبل بأقل األخطاء املمكنة

   نترنت األشياءإ أثر البيانات على 7.2

، كل هذه البيانات لها تأثير على مستقبل العديد من    52.5تتولد ما يزيد عن  
 
ترليون بايت من البيانات يوميا

عزز عن طريق تحليل البيانات باستخدام إنترنت األشياء   [EM1]املجاالت مثل االستثمار والتجارة
 
 .والتي ت

ة النترنت وقدرة  يعتبر إنترنت األشياء نظام حاسوبي يعبر عن فكرة إتصال مختلف األجهزة املادية بشبك 

كل جهاز على التعريف بنفسه  لألجهزة األخرى، ويعني على املستوى التقني عملية جمع كميات ضخمة من  

 .البيانات العشوائية املوصولة بشبكة النترنت وتحليلها و التنبؤ بسلوكها في املستقبل 

سوق   مسار  ستغير  التي  االبتكارات  من  األشياء  إنترنت  تكنولوجيا  الزيادة  تعتبر  ومع  والتجارة،  األعمال 

املطردة في أسواق األجهزة الذكية سيزداد الطلب على البرمجيات والتطبيقات الذكية الخاصة بها بشكل  

رواد   البداعية عند  األفكار   الستفزاز 
 
األشياء ستكون حافزا إنترنت  املرتقبة من  املخرجات  أن  كما  أكبر، 

يف تقنية إنترنت األشياء لتحويل منتجاتهم وخدماتهم لسلع وخدمات  األعمال، كما يمكن لرواد األعمال توظ 

 .ذكية

 في توجه الصناعة نحو الثورة الصناعية أو ما  
 
 أساسيا

 
يعتبر استخدام إنترنت األشياء الصناعية عنصرا

إنترنت  كون هناك سوق واسع ومفتوح يمكن ألجهزة وخدمات  يفي ظل توفر بيانات س  ،يسمى )املصنع الذكي(

 جديدة أمام بعض الصناعات    ه  األشياء أن تحقق من خالل
 
إيرادات جديدة، ويوفر إنترنت األشياء آفاقا

اليد الذكية من   إنترنت األشياء حيث  أمثل ساعة  الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا  بآليات  بل ووتش تعمل 

م وبمجرد تحسسها ألي خلل تتبع معدل نبضات القلب ونسبة األكسجين في الدلتتضمن أجهزة استشعار 

رسل رسالة نصية إلى السعاف لإلنقاذ.  
 
هذه النتائج هي عبارة عن إحصاءات  على سبيل املثال في حال كانت  ت

وسلسلة زمنية ملعدل نبضات القلب تظهر معدل نبضات القلب على شكل رسم بياني توضيحي وهذه امليزة  

 
 
عمل على مراقبة الوظائف الحيوية من خالل مستشعرات موجودة  ت  تعد من أبرز املزايا التي تتمتع بها و أيضا

 باألصل ويستخدم هذه الساعة ملتابعة حالته الصحية، فهي بالطبع  
 
بالساعة. وإذا كان الشخص مريضا

للمريض    الحالة الصحية  تشير إلىستكون على اتصال مع جهاز أو رقم للطبيب املعالج تصل إليه ترددات  

ختبار ساعة اليد الذكية ملراقبة وقت النوم  وتراقب  اللتدخل الطبي. تقوم شركة أبل بإذا كان بحاجة    وما  

هذه امليزة معدل ضربات القلب وإرسال تذكيرات لوقت النوم، كما تنقل هذه البيانات بعد االستيقاظ إلى 

 Health Sleep تطبيق

االصطناعي  الذكاء  في  وأهميتها  الحصاءات  بين  الكبير  الترابط  على  تدل  الحديثة  التقنيات  هذه  مثل 

  
 
تبعا املبيعات  وتيرة  تزيد  النتائج  واستخراج  وتحليلها  البيانات  استخدام  عند  أي  الحديثة،  والتكنولوجيا 

عات السويسرية مثل سواتش  ، حيث تشير التقارير إن صناع الساالذكيةبل  أللمزايا التي تقدمها ساعة  
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أبل  باعت شركة  للمستهلكين،  تقدم  مزايا أفضل  الذكية، حيث  الساعات  وتيسو يخسرون حربهم ضد 

Apple    همية استخدام  أ، هذه النتائج توضح  2019مليون ساعة ذكية في الربع الثالث من عام    6.8نحو

اء  على تلك البيانات من املتوقع في الخمس الحصاءات والبيانات في عملية التسويق وتطوير املنتجات و بن

 على البيانات املستخدمة  
 
سنين القادمة ظهور خصائص جديدة لستخدامات ساعة اليد الذكية معتمدة

 تجعلها أكثر فعالية من غيرها.

   قطاع الفضاءاملستقبلية ل اإلحصائية الخطط  8.2

الفضاء قطاع  من    يساهم  مجموعة  في  إيجابي  والطقس،  املبشكل  املناخ  مراقبة  ذلك  في  بما  جاالت، 

  ، السالم  وحفظ  والزراعة،  النقل  في  والكفاءة  املياه،  وإدارة  والتعليم،  الصحية  الرعاية  على  والحصول 

وينتظر  ،  والعديد من املساهمات القيمة األخرى قيد التطوير أو قيد البحث  ،واألمن، واملساعدة النسانية 

   .الدول قطاع الفضاء مستقبل مشرق يلبي طموحات 

  إلى تأهيل وتطوير كوادر علمية وإعداد أجيال قادمة من رواد الفضاء، يسعى العالم اليوموفي هذا الصدد 

الفضاء األميركية  لي بيانات وتصميم أنظمة جديدة تختص بتخزين ونقل البيانات، فقد ذكرت وكالة  لومح

نقل  تتجه  أنها  "ناسا"   تسريع  أجل  من  "الليزر"،  أشعة  على  يعتمد  جديد  اتصال  نظام  عن  الكشف  إلى 

والفضاء األرض  بين     البيانات 
 
بديال يكون  عن حتى  الراديو     كانتال  موجات  خالل  ت  ت ي  البيانات  نقل 

املاض ي القرن  البيانات،  خمسينيات  نقل  في   
 
تحوال يحدث  أن  املتوقع  من  حيث  نقل  ،  مدة  ستقل  حيث 

 عن تسعة أسابيع من أجل إرسال  9  حتى تصبحالبيانات  
 
 خريطة كاملة لكوكب املريخ إلى األرض  أيام بدال

"ناسا  على توفير  النظام الجديد  "، سيساعد هذا  وفق تقديرات 
 
   قدرا

 
أنه ال    كبيرا من الطاقة، وهذا يعني 

 .يؤدي إلى استنزاف أجهزة الطاقة في مركبة الفضاء

اليوم   التأمين  شركات  املرتبطة  أوتتوقع  والدراسات  األبحاث  كل  لتغطية  متخصصة  منتجات  تصدر  ن 

الفعال والكفيل   بالدور  القيام  التأمين  بالفضاء ومراكز الفضاء واألقمار الصناعية، ويجب على شركات 

، حيث يتم تحديد تلك املخاطر من خالل إحصائيات  لتغطية أي نوع من املخاطر التي ترتبط بهذه املنتجات

 بعد إجراء أبحاث ودراسات إحصائية.  العيتها ولن يتم ذلك إشاملة عن نو 

 

إن الهدف من جمع البيانات لقطاع  الفضاء يتمثل في وضع الخطط والسياسات لكافة القطاعات بما فيهم  

النتاج   فرص  لتحسين  القطاعات(  من  وغيرها  االتصاالت...  التأمين،  الصناعة،  النقل،  االقتصاد،   (

، وتعد الزيادوالخروج  
 
 في تطوير    ة بنتائج تخدم كل تلك القطاعات مستقبال

 
 أساسيا

 
في حجم البيانات عنصرا

البيئة،   مثل)  املجاالت  ملختلف  الفضاء  عن  شاملة  ودراسات  بحوث  عمل  فيتم  األنشطة،  هذه  وازدهار 

مع وتحليل كل تلك البيانات  الكائنات الدقيقة، مبالغ التأمين وإعادة التأمين،... وغيرها من املجاالت(، بعد ج

الجوي   )الغالف  مثل  البيئة  بيانات  جمع  يتم  املثال  سبيل  فعلى  األنشطة،  هذه  يخدم  قرار  إتخاذ  يتم 

واملساحات ودرجات الحرارة ....وغيرها( ليتم تحليلها والخروج بنتائج ترسم عليها القرارات مثل الحتياجات  
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ال في  للعيش  النسان  يتطلبها  أن  يمكن  مركبات  التي  مبالغ  مثل)  التأمين  بيانات  جمع  أخر  ومثال  فضاء، 

 لألخطار التي تصاحب 
 
الفضاء، دراسة املخاطر التي يمكن حدوثها وتقييم قيمها، قياس جداول الحياة تبعا

ياطي  تحركاب مركبات الفضاء...وغيرها( للخروج بنتائج مثل كم تمثل قيمة مبلغ التأمين املدفوع  وكم مبلغ اال 

لي  ل، كل تلك البيانات التي تجمع عن الفضاء يتم تحليلها بواسطة خبراء إحصائيين ومح1ش املالئة أو هام

 بيانات. 

، بشراكة استراتيجية  2022في دولة المارات العربية املتحدة في عام  إطالق املسح االقتصادي للفضاء  تم  

للتنافسية   االتحادي  واملركز  للفضاء،  المارات  وكالة  الوطنية  بين  املؤسسات  مع  وبالتعاون  والحصاء، 

في مجال   العاملة  في هذا املجال من القطاعين الحكومي والخاص، والجهات األكاديمية والبحثية  العاملة 

 .تكنولوجيا الفضاء واالتصاالت في الدولة

إطار حرص   ، بهدف قياس أداء القطاع الفضائي في الدولة، في2022يأتي إجراء املسح االقتصادي للفضاء 

حكومة دولة المارات على بناء وتوفير صورة واضحة حول منظومة هذا القطاع االستراتيجي الذي يتميز  

املواهب   لجذب  عاملي  كمركز  المارات  دولة  مكانة  ترسيخ  في  بفاعلية  تسهم  التي  وبمؤسساته  بكوادره 

الفضاء في الدولة، وتقييم الوضع  توظيف البيانات لتطوير صناعة    ، حيث يساعد على واالستثمار واالبتكار

الحالي من خالل رصد واقع هذا القطاع الحيوي، وتعزيز صنع القرار ورسم السياسات التي تساهم في تطوير  

واستدامة اقتصاد الفضاء في دولة المارات، وتنمية دور الصناعة الوطنية القائمة على املعرفة واملهارات  

تعزيز القدرات الوطنية على تحقيق مزيد  و   االحتياجاتفهم  لى  إالضافة  ب  العالية، وتحفيز االستثمار فيها

 . من النجازات املتميزة على املستويين املحلي والعاملي

للفضاء هدف  كان  و  المارات  االبتكار    وكالة  للدولةو رعاية  املستقبلية  االقتصادية  الخطط  في    املساهمة 

تعزيز  إوسيسهم   في  كبير  حد  واالستداملى  الدخل  مصادر  وتنويع  و التكنولوجيا  المارات  دولة    تقومة، 

أقمار صناعية لالستخدامات التجارية والعسكرية وستنمو خدمات    7بتشغيل ما يزيد على  العربية املتحدة  

جيال  قطاع الفضاء كلما زاد اعتماد القطاعات املختلفة على التقنيات الفضائية، ومن جانب آخر رعاية األ 

 .قبلة من املواطنين املختصين ذوي املهارة والقدرة على قيادة التخصصات الفضائية امل

في رسم السياسات الوطنية    واملؤشرات  أكدت قيادات حكومة المارات من الوزراء على أهمية البيانات كما  

التي تسعى من خاللها إلى تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في صناعة مستقبل أفضل لألجيال القادمة وتحقيق  

 .التنمية املستدامة من خالل بناء نموذج مثالي القتصاد املعرفة

 حيوي  الحصاء اإل استشراف مستقبل  9.2

الجينية لذلك    ةالرعاية الطبية بسبب ظهور األمراض واألوبئمع تقدم السنين يحتاج البشر إلى مزيد من  

أن   يمكن  التي  املساهمات  لتنوع   
 
موطنا الحيوي سيكون  الحصاء  أن  الحيوي  الحصاء  علماء  يستشرف 

 
 قدرة شركة التأمين على الوفاء بإلتزاماتها املالية في وقتها املحدد هامش املالئة هو  1
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الناس   املجال لصحة  هذا  أهمية  مدى  بسبب  القادم   العصر  في  البيانات  وعلماء  الحصائيون  ،  يقدمها 

 قعومو 
 
 لتقديم    ا

 
ول حقيقية موثقة ومقيمة ومتاحة للعالم وتقديم تلك الحلول بتقنيات ومفاهيم  حلمهما

 لألوراق العلمية التي تجمع بين األساليب املختلفة بطرق جديدة لحل املشكالت التي  
 
علمية، ويعتبر موطنا

   قد تظهر.

لتحقق من الظروف التي تؤثر على  وا  تقليل نسب الوفيات  املستقبل على   ويساعد علم الحصاء الحيوي في

إن الحصاء    ،تحديد األسباب املحتملة ملثل هذه الظروفو الصحة ورفاهية املجتمعات خالل فترة من الزمن  

 
 
 وسريعا

 
 كبيرا

 
زاد الطلب على املتخصصين   2018ففي عام  ،  املتعلقة بالصحةفي املجاالت    الحيوي يشهد نموا

بنسبة   املجال  علم  4.23بهذا  في  املختلفة  املشكالت  على  لإلجابة  منهجي  بشكل  العلم  هذا  تطوير  وتم   ،%

 ( وعلم الوراثة السكانية.  1األحياء، خاصة في القياس املورفولوجي )قياس السمات املورفولوجية 

اء الحيوي في جمع وتحليل البيانات من الكائنات الحية، وعادة  وتتمثل املسؤولية األساسية لطبيب الحص

سيكونون   كما  البحثية.  الدراسات  من  عليها  الحصول  يتم  والتي  وامليكروبات   الحية  الكائنات  تكون  ما 

 إلى جنب مع علماء آخرين، حيث تتمثل إحدى 
 
مسؤولين عن إنشاء وتنفيذ دراساتهم البحثية الخاصة جنبا

ء املهنيين في مساعدة السكان في العالج الطبي، مثل السيطرة على األوبئة. فهي ال تحتاج فقط  أبرز مهام هؤال 

إلى فهم كيفية عالج الشخص ولكن أيضا كيفية منع انتشار املرض، على عكس املهنيين الطبيين اآلخرين ، 

  فيستخدم علماء الحصاء الحيوي األبحاث املنهجية والدراسات العلمية. 

املت بنسبة  ومن  الحيوي  الحصاء  في  املتخصصين  إلى  الحاجة  تزداد  أن   ت   %42وقع 
 
في غضون  قريبا  ،10  

 سنوات مقبلة.

خر مثير لإلعجاب من هذه املهنة هو كيف ستؤثر على مستقبل البشرية من خالل دراساتهم  أهناك جانب 

الحالية كافية أم ال. ، لذلك سيحتاجون  وتحليل البيانات، فيمكنهم تحديد ما إذا كانت الجراءات الطبية  

الجديدة القضايا  والحلول ملراعاة  النماذج  في املجاالت    .إلى تطوير  العلم  األمثلة على استخدام هذا  ومن 

 املختلفة:

 شركات األدوية  •

األدوية   للغاية من تطوير  السريرية جزء مهم  التجارب  جديدة، فيقوم أخصائيو الحصاء  التعد 

بإجراء   بياناتالحيوي  وجمع  عليها  التجارب  وإجراء  عينات  أخذ  خالل  من  البحثية    هاالدراسات 

مبني على  املنتجات بشكل سليم  تطوير  من  األدوية  في مجال  املختصين  لتمكين  نتائجها  وتحليل 

ة سليمة.  فسوف تحتاج شركات األدوية لجراء هذه التجارب لضمان سالمة  يأسس ومنهجيات علم

 
 . أعضائها من ناحية املظهر الخارجي والتكوين الخلوي املورفولوجية: علم دراسة الشكل يهتم بدراسة شكل وبنية الكائنات الحية أو أحد  1
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 جعل مستقبل البشرية أمن من خالل تلك    املستهلكين في كل مرة يتم فيها إختراع عقار معين
 
وأيضا

 العقارات. 

 الشركات الزراعية  •

 
 
   تؤدي الحصاءات الزراعية دورا

 
 طوير الجانب الزراعيحيث يتم ت  في التنمية املستدامة للعالم،  هاما

في  متخذي القرار    حيث تساعد النتائج   ،من خالل الدراسات التي يجريها علماء الحصاء الحيوي  

، مثل إجراء البحوث على الري واستخدامات األراض ي  الحاضر واملستقبل  وية تخدمتنم  وضع خطة

  النتاج الزراعي وهذا  
 
من نفايات الزراعة، مناطق الخريف والربيع، األراض ي غير املزروعة، وأيضا

املحاصيل   جودة  تقرر  األسماك،  ومصايد  واملاعز  واملزارع  للزراعة  الصالحة  األراض ي  يشمل 

الحصاءات املتعلقة بالزراعة في التنمية املستدامة في    توفيريساهم الصفات املنتجة للمحاصيل. 

 
 
جدا الشائع  ومن  ألن    املستقبل   وذلك  الزراعية،  الشركات  مع  املحترفون  الحصائيون  يعمل  أن 

 املهنية سوف تدور حول دراسة الكائنات الحية من خالل تحليل سلوكها وخصائصها. الحياة
 

من   وفرة  أكثر  الصحية  البيانات  تكن  في  لم  رئيسية   
 
أدوارا الحصائيون  سيلعب  لذلك  مض ى،  وقت  أي 

املناقشات حول كيفية نمذجة البيانات الضخمة من أجهزة التسلسل ومسح الدماغ والتجارب السريرية،  

البيانات   التحديات املفتوحة لإلحصاءات الحيوية وعلوم  أكبر  البيانات ومعالجتها أحد  فما يزال تنظيف 

الصحي السجالت  والجماعية   ودراسة  املستقلة  الخصائص  تحليل  عليهم  سيكون   ،
 
أيضا اللكترونية  ة 

بالضافة إلى ذلك مسؤولية الحفاظ على قواعد البيانات الطبية الكبيرة    ،ليجاد العالجات والحلول الطبية

 . وإجراء الدراسات الجينية

 لإلحصائيين   الوظائف املستقبلية 10.2

الوظائ  العالميستشرف   بعض  التكن   فإختفاء  للتطور   
 
تبعا املستقبل  السنين  لوجي  و في  في  حدث  الذي 

تقود نفسها،  أصبحت  السيارات  ،  بالتحديات  مليء  العالم  أصبحفقد    وخطة التنمية املستدامة،  املاضية

العمالءوأصبحت  الخوارزميات  تطورت   خدمة  الستفسارات  بشرية  تستجيب  تدخالت    أصبحت،  بدون 

قراءةاآلالت   السينية  تستطيع  وأصبحت  ،  األشعة  الطائرات  طيار تطورت  بال  التطورات    كل  ،تطير  هذه 

، لكن السؤال هنا  يقوم بها البشر وأثارت قلق كبير حول العالمالتي  هن  امل  كثير من  ال  هددت   لوجية  و التكن

 بالختفاء؟.ههل هو مو ؟، من هذه التطورات  علم الحصاءأين سيبقى 
 
 دد أيضا

وظائفها لكن تبقى  علم الحصاء من العلوم املتجددة والتي تتغير  ولإلجابة على تلك األسئلة يجب اليقين  بأن  

التوظيف    ة ثابت  أهميته   أشارت كثير من مواقع  تتغير، فقد  التي  ال  تلك  الوظائف املستقبلية هي  أهم  أن 

ال أن هذه التطورات في  إ  الت والخوارزميات، فرغم تطور التكنولوجيا ودخول اآلترتبط بالبيانات وتحليلها

فرص  سيخلق ذلك التطور  والخوارزميات لن يكتمل بمعزل عن علم الحصاء، و   ةلوتعلم اآل  التكنولوجيا
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ظائف جديدة، فقد صارت الجهات اليوم تمتلك قواعد بيانات أكبر بشكل ونوع مختلف عن املاض ي تتيح  و 

من تحليل أنماط هذه القواعد وانشاء  قبل للمحللين الحصائيين  في املست  أكثر  فتح أبوابهذه التطورات  

 . نماذج إحصائية والتنبؤ بالنتائج التي تؤثر بشكل كبير في إتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسات

املجتمعية   االتجاهات  مع  يتماش ى  بما  مستقل  بشكل  والتطوير  املستمر  م 
ّ
التعل على  والقدرة  الرغبة  إن 

لذلك يعتبر علم الحصاء من  ، والتجارية هي عناصر أساسية ضرورية للمشاركة في سوق العمل املستقبلي

ما  لتها  أمثمن  و   ظهور وظائف جديدة لإلحصائيين    2040، ويتوقع في عام  تللتغيرا  ةالعلوم املتطورة واملواكب 

 :يلي

 مراقبة الروبوتات وجمع بياناتها ألغراض التحليل. .1

 ومحللي البيانات الضخمة.علماء  .2

 البيانات.  أمنوكالء  .3

 محللي العمالت الرقمية. .4

 منظمي نقل البيانات الخاصة بأنظمة االستشعار.  .5

 اخصائيين في الحصاء الحيوي. .6

 ية.  ممحللين بيانات الحوسبة الكمو  .7

 ملبدأ إنترنت األشياء.   .8
 
 خبراء تأمين على البيانات وفقا

 .إحصائيات التأمين" خبراء"  يناالكتواري الخبراء .9
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 املراجع 

 :باللغة العربيةاملراجع 

 

 سليمان محمد الكعبي-2040وظيفة شائعة حتى عام  157 •

content/uploads/2018/11/Future_Jobs_Report.pdf-https://uaefuture.ae/wp 

 2021 –ميناتك  - اتجاهات لعالم البيانات الضخمة في املستقبل  5أهم  •

tech.com-https://www.mena   

 2020-ميناتك  -كيف سيغّير تحليل البيانات الضخمة تكنولوجيا املستقبل •

tech.com/%d8%a7%-https://www.mena 

  90مبيعات قياسية من ساعة أبل الذكية في  •
 
 2019-العين الخبارية  -يوما

51-sales-watch-smart-ain.com/article/apple-https://al 

 2019 –العين الخبارية   – ساعة أبل الذكية تراقب "نومك" وضربات قلبك  •

tracking-sleep-will-watch-ain.com/article/apple-https://al 

 Exbandcart  – 2022 – في التجارة اللكترونية  IOTشياء ما هي استخدامات انترنت األ  •

%d-https://expandcart.com/ar/37017 . 

صدى   –مبيعات آبل من الساعات الذكية تتخطى مبيعات جميع صناع الساعات السويسرية   •

 2020-التقنية 

brands-swiss-all-more-sales-watch-echo.com/2020/02/apple-https://tech/ 

 2021 –صحيفة االتحاد  -  تعرف على نظام "ناسا" الجديد لتبادل البيانات مع الفضاء •

https://www.alittihad.ae  

تحليل البيانات الضخمة من الشبكات االجتماعية كعامل تمكين لدارة املعرفة املستدامة   •

ة  سويقيَّ
َّ
جاهات الت

ّ
 2021-كبوساينس  –شهد عبدالحليم العش ي، ضحى هزاع بادي  – لاِلِت

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2021.8  

 معارف  – مورفولوجيا )علم األحياء(   •

https://www.marefa.org/%D9%85%D9% 

 مــصــطــفــى  بواسطة -الحوسبة  -دليل شامل - Big Data ما هي البيانات الضخمة •

data-https://motaber.com/big/ 

https://uaefuture.ae/wp-content/uploads/2018/11/Future_Jobs_Report.pdf
https://www.mena-tech.com/%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9/
https://www.mena-tech.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ae%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84/
https://al-ain.com/article/apple-smart-watch-sales-51
https://al-ain.com/article/apple-watch-will-sleep-tracking
https://expandcart.com/ar/37017-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%9f-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%b9%d9%85%d9%84/#:~:text=%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20Internet%20of%20things%20%D8%B9%D9%84%D9%89,%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%87%20%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87
https://tech-echo.com/2020/02/apple-watch-sales-more-all-swiss-brands/
https://tech-echo.com/2020/02/apple-watch-sales-more-all-swiss-brands/
https://tech-echo.com/2020/02/apple-watch-sales-more-all-swiss-brands/
https://www.alittihad.ae/news/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7/4189000/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85--%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2021.8
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://motaber.com/big-data/
https://motaber.com/big-data/
https://motaber.com/big-data/
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ممدوح – انطالق فعاليات منتدى الفضاء واألقمار الصناعية العاملي الخامس في أبوظبي  •

 2015 –عبدالحميد

https://www.albayan.ae  

موقع  – وزراء إماراتيون: البيانات أساسية لرسم السياسات الوطنية لتحقيق التنمية املستدامة   •

 2018–للدراسات العالمية الخبر بين لحظة وضحاها  - 24

https://24.ae/article/469360/%d9%8  

 2022-يةمالحوسبة الكمو -املفاهيم الدارة-زنس ريفيوهارفارد ب •

https://hbrarabic.com   

 2022-تيليكوم ريفيو-ويساهم بتنمية الكفاءات 2030الذكاء االصطناعي يحّقق رؤية  •

https://www.telecomreviewarabia.com/index.php/articles/reports   

 املبرمج العربي-إنترنت األشياء وعلوم البيانات التقليدية اختالفات بين علم بيانات 10 •

https://www.arabicprogrammer.com/article/10961889618 /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-05-27-1.2382987
https://24.ae/article/469360/%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a9
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