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تـــوزيـــع بـــنـــفـــورد )يقدم الر�سم بياين ن�سبة ا�ستعمال الأرقام 1، 2،...، 9. وهكذا نالحظ اأن الرقم 1 
ي�ستعمل بن�سبة مئوية 30.1 يف حني تنزل ن�سبة ا�ستعمال الرقم 9 اإىل 4.576(.
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نشأة قانون التوزيع
لحـــظ �ساميـــون نيوكومـــب Simon Newcomb، اأحـــد علمـــاء الريا�سيات 
والفلـــك يف القـــرن التا�سع ع�سر، اأن جـــداول اللوغاريتمات الأكـــر ا�ستعمالً 
هي التـــي تقع يف ال�سفحـــات الأوىل. فا�ستنتج اأن الأعـــداد املحيطة بنا تبداأ 
برقـــم غالًبـــا ما يكون �سغـــراً. وقد اأ�ســـدر �ساميون نيوكومـــب قانوًنا لتوزيع 
هـــذه الأرقـــام الأوىل الدالة )يرجى الرجوع اإىل الر�ســـم البياين(، وقد ن�سر 
عملـــه هـــذا يف العـــام 1881م. بعد ذلـــك اأُعيـــد اكت�ساف هـــذه الظاهرة من 
 قبـــل عـــامل الفيزياء فرانـــك بنفـــورد Franck Benford يف العـــام 1938م.
 و قاد بنفورد عماًل دقيًقا تفح�س فيه جميع البيانات التي جمعها من م�سادر 
عدة وتعّمق يف درا�ستها )اأرقام �سوارع لعناوين عينة ع�سوائية من الأ�سخا�س 
ماأخوذة مـــن دليل الهاتف، وارتفاع املباين، واأرقـــام مقروءة يف جملة ريدرز 
دايج�ســـت Reader’s Digest(. وتبدو كثر مـــن جمموعات البيانات تلك، 
ولي�ســـت جميعهـــا، موزعة وفق قانـــون التوزيع. واإن اأكر مـــا يلفت النظر، هو 
اأن جمموعـــات البيانـــات تلك يف جمملهـــا كادت تتوافق ب�ســـكل تام مع قانون 

التوزيع امل�سار اإليه اآنفا.

خاصية ثب��ات النتائج مع تغير وحدات 
القياس

بعــــد ذلك ا�ستغرق علمــــاء الريا�سيات ب�سعة عقود مــــن الزمن ل�سياغة وفهم 
هذا القانون الذي بات ُيعرف بق�نون بنفورد. وميكننا و�سف بع�س خ�سائ�س 
هذا القانون دون اخلو�س يف تعريفه الريا�سي الدقيق. اأوىل هذه اخل�سائ�س، 
والتــــي اأثبتها روجر بينكهــــام Roger Pinkham عــــام 1961م، هي اأنه قانون 
ثابــــت واإن تغــــرت وحــــدات القيا�ــــس: اأي اأن قيا�ســــات ارتفاع املبــــاين التي مت 
احل�ســــول عليها اتبعت دوًما قانون بنفورد، �ســــواء مت قيا�س املباين بالأمتار اأو 

بالأقدام. ويف ذلك دللة اأولية على اجلانب الكوين والطبيعي لهذا القانون.

خاصية دمج 
مجموعة البيانات 

المختلفة
خا�سيـــة  ذاتـــه  بنفـــــورد  لحـــظ  وقـــد 
ث�نيـــة قــام بنمذجتها بعـــد ذلك علماء 
 Theodore الريا�ســيـــات ثيــــودور هيل
P.Hill يف حقبـــة الت�سعينيات من جهة، 

 Elise جانفري�ـــس  اإليـــز  مـــن  كل  ثـــم 
 Thierry وتيـــري دو لرو Janvresse

de la Rue يف العقـــد الأول من الألفية 

اجلديدة. وتن�س هذه اخلا�سية على اأن 
دمـــج جمموعـــة البيانـــات املختلفة غر 
ذات ال�سلـــة فيمـــا بينها ي�سفـــر عموًما 
عن جمموعة مدجمة من البيانات تتبع 
هذا القانون. ويعد ذلك دللة ثانية على 

طابع هذا القانون الكوين والطبيعي.

دوره في كشف عمليات تزوير 
البيانات الحسابية

اجلديـــر بالذكـــر اأن هـــذه اخلا�سيـــة الأخرة متكننـــا من و�سع 
اختبـــارات �سحـــة البيانـــات القت�سادية )عـــدم التالعب(: اإذ 
يكفـــي التاأكد مـــن توزيع البيانـــات على نحو معقـــول وفق قانون 
بنفـــورد، وهـــو الأمر الـــذي ميكـــن القيام بـــه بوا�سطـــة اختبار 
ُيعـــرف بت�سحيح "مربع خـــي" chi-2. وقد ُولـــدت هذه الفكرة 
بـــادئ الأمر يف جمال تدقيق احل�سابات التجارية واملحا�سبة اإثر 
اأعمـــال مارك نيغرينـــي Mark J. Nigrini يف حقبة الت�سعينيات 
من القـــرن املا�سي، ومن ثـــم مت تطبيقها ب�ســـكل ناجح من قبل 
ال�سلطـــات الق�سائيـــة يف مدينـــة نيويـــورك، اإذ مّكنت من ك�سف 
واإدانـــة �سبع من�ساآت تقوم بتزويـــر بياناتها احل�سابية اخلتامية. 
ا تطبيق هذه املنهجية على ميزانية مدفوعات الدول  وميكن اأي�سً

)وهو ما جعلني اأتقرب من قانون بنفورد(.

خاصية اقتصادية
الث�لثـــة مـــن فهـــم �سبـــب  اأخـــًرا، متّكننـــا اخلا�سيـــة 
مالحظتنا ملجموعات بيانـــات موافقة لقانون بنفورد يف 
اأوجه الن�ساط الب�ســـري، ول �سيما الن�ساط القت�سادي. 
فقد لحـــظ بر�سي دياكوين Persi Diaconis يف حقبة 
ال�سبعينيـــات من القـــرن الع�سرين �سل�سلة مـــن الأعمال 
تبـــني اأن ت�سل�ســـل الأرقام التـــي مت احل�ســـول عليها من 
خـــالل �سرب الزيادات )والتـــي ت�سبح يف نهاية املطاف 
مت�سل�سلـــة ع�سوائًيـــا( كادت جميعهـــا تكـــون موزعة وفق 
قانـــون بنفـــورد، مثـــال ذلـــك : متتاليـــة النـــاجت املحلـــي 
الإجمـــايل عاًما بعد عام يف علـــم القت�ساد، اأو اأي قيمة 
كمية اأخرى يوؤثر عليها ب�ســـكل م�ساعف الت�سخم املايل 

اأو النمو القت�سادي.
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