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آمار علم تاریخ سیر بر مروری

فرهادیان رضا
لرستان اه دانش پایه، علوم ده داش

یده چ

میالدی. بیستم قرن تا مسیح میالد از قبل از آمار علم تاریخ سیر بر داشت خواهیم مروری نوشتار این در

. سیرتاریخ احتمال، آمار، کلیدی: واژه های

مسیح میالد از قبل ١

مسیح میالد از قبل سال ۴۵٠ ١ . ١

تب م اهل و یونان معروف فالسفۀ از ی ١ الیس هیپیاسِ
علوم همۀ در تقریباً او بود. دانشوری) و فن (اهل سوفسطایی گری
میانگین روی بر مطالعه او آثار از برخ در و داشته تبحر خود عصر
م شود. دیده م کشد، طول پادشاه سلطنت ی که زمان متوسط

مسیح میالد از قبل سال ۴٣١ ١ . ٢

شهر این در است. باستان یونان شهرهای از ی نام پالته٢
از قبل ۴٧٩ سال در اول نبرد است. داده رخ خونین نبرد دو
خشایار فرمانروایی به ایران امپراطوری ارتش هجوم با و میالد
متحد ر دی ی با یونانیان جنگ این در گرفت. صورت شاه
که دوم نبرد اما دادند. ست ش را شاه خشایار ارتش و شدند

1Hippias of Elis
2Plataea

و میالد از قبل ۴٣١ سال در دارد، شهرت پلوپونز٣ جنگ به
و تب۴ اهال جنگ این در گرفت. صورت یونانیان خود توسط
بردند. یورش پالته شهر به باستان) یونان توابع ر دی (از اسپارت۵

عظیم دیوار آن ها بود؛ جالب پالته اهال دفاع سیستم بااین حال،
شهر به مهاجمان سادۀ دسترس مانع که بودند ساخته شهر دور به
اری راه داشتند، ایران با جنگ از که تجربه ای با یونانیان اما م شد.
آجرهای شمارش با یونانیان یافتند. پالته شهر دیوارهای بر غلبه برای
غلبه دیوارها این بر که بسازند نردبان هایی توانستند پالته دیوار
در را آجر ی ارتفاع نردبان ها، این ساختن برای آن ها م کرد.
م کردند ضرب قائم راستای در شده چیده هم روی آجرهای تعداد
باید که نردبان هایی ارتفاع ازاین رو و م آمد به دست دیوار ارتفاع و
اشاره میانگین به نیز کار این اصل ایدۀ م شد. مشخص م ساختند
هم اندازه م شدند ساخته آن در که قالبی به واسطۀ آجرها زیرا دارد،
ارتفاع مجموع میانگین با بود برابر آجر ی ارتفاع درنتیجه و بوده
در آجرها تعداد ضرب با بنابراین و شده چیده  هم روی آجرهای کل
به دست شده چیده هم روی آجرهای ارتفاع مجموع آجر، ی ارتفاع
توجه باید اما برسد، به نظر ساده محاسبات روش این شاید م آمد.
ساده ای کار محاسبات روش های چنین ارائۀ زمان آن در که داشت

است. تحسین برانگیز بسیار ازاین رو و نبوده

مسیح میالد از قبل سال ۴٠٠ ١ . ٣

ویاس٧، نوشتۀ مهاباراتا۶ کتاب دنیا، در معروف حماس آثار از ی
که اساطیری پادشاهان از ی است. هندی حماسه سرای و شاعر
م باشد ریتاپارنا٨ شاه است، شده برده نام او از مهاباراتا کتاب در
برگ ها تعداد ریتاپارنا شاه است. بوده نیز ماهر ریاض دان ی که
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را (هلیله) ترمینالیا٩ درخت ی از بزرگ شاخۀ دو روی میوه های و
او تخمین زد. تخمین شاخه ی میوه های و برگ ها شمارش با تنها
از شده ثبت مورد اولین این بود. میوه ٢٠٩۵ و برگ ۵٠٠٠٠٠٠٠

است. نمونه برداری

مسیح میالد از پس ٢

مسیح میالد از پس سال های نخستین ٢ . ١

سرشماری های شاهد مسیح میالد از پس سال های نخستین در
میالد، از پس دوم سال در هستیم. جزئیات ثبت با همراه نظام مند
و م گیرد جامعه اطالعات جمع آوری به تصمیم چین در هان سلسلۀ
میلیون ۵٧/۶٧ که م شود اعالم ، عموم سرشماری ی نتیجۀ در
سرشماری نخستین این م کنند. زندگ خانوار میلیون ١٢/٣۶ در نفر
محققان و هستند موجود هم هنوز آن داده های که است شده انجام
که ر دی سرشماری است. بوده دقیق سرشماری که باورند براین
میالد از پس هفتم سال در است، شده اشاره آن به لوقا١٠ انجیل در
استان های از (ی یهودیه١٢ استان فرمادار کویرینوس١١ توسط و

گرفت. صورت باستان) روم

میالدی نهم قرن ٢ . ٢

کندی١٣ ابویوسف میالد، از پس ٨۴٠ سال در
اسالم یم ح نخستین و منجم ریاض دان، ،(٨٠١ ‐ ٨٧٣)

استفاده شده رمزنگاری متون رمزگشایی برای ١۴ فراوان تحلیل از
تعداد مطالعۀ به فراوان تحلیل شده، رمزنگاری متون در کرد.
رمزنگاری متن ی در حروف از گروه یا حرف ی تکرار دفعات
ابداع کندی توسط رمز تحلیل نمادهای اکثر م شود. گفته شده
را عربی عددنویس سیستم که بود کس اولین او همچنین و شدند

کرد. معرف اروپا به

9Terminalia
10Luke’s Gospel
11Quirinus
12Judea
13Al-Kindi
14Frequency analysis

عنوان تحت کندی ابویوسف رسالۀ از نخست صفحۀ :١ ل ش
به وسیلۀ رمزگشایی دربارۀ توضیح قدیم ترین حاوی شده»، رمزنگاری پیام های «رمزگشایی

. فراوان تحلیل

میالدی دهم قرن ٢ . ٣

سیارات حرکت اندازه گیری برای که شناخته شده نمودار نخستین
شد. ابداع میالد از پس دهم سدۀ در م گرفت، قرار استفاده مورد
در زمین که است به گونه ای دارد، نام منطقة البروج١۵ که نمودار این
چشم با که سیاره هایی (عمدتاً سیارات بقیۀ و دارد قرار آن مرکز
این م چرخند. آن دور به مدارهایی در م شوند) دیده غیرمسلح
مارکوس توسط شده نوشته آثار از ی تفسیر در اولین بار نمودار
از ظاهراً م شود. مشاهده روم نویسندگان از سیسرو١۶ تولیوس
است. م شده استفاده صومعه مدارس در استفاده برای منطقة البروج

منطقة البروج. :٢ ل ش

میالدی یازدهم قرن ۴ . ٢

دارد، شهرت فاتح١٧ ویلیام به که انگلستان در نرمن پادشاه اولین
اراض مزارع، به مربوط داده های تا داد دستور ،١٠۶٩ سال در

شوند. ثبت و گردآوری مردم تمل تحت دام های و کشاورزی

م کند. آغاز را انگلستان در رسم آمارگیری اقدام این با او درواقع،
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16Marcus Tullius Cicero
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گردآوری رستاخیز١٨» «روز عنوان با کتابی در آمده به دست داده های
شدند.

میالدی دوازدهم قرن ۵ . ٢

از شده ضرب تازه ه های س اینکه از اطمینان برای انگلستان در
آزمایش به موسوم آزمایش م کنند، پیروی نظر مورد استانداردهای
را ه هایی س آزمایش این در شد. ابداع ١١۵٠ سال در Pxy

ارزیابی مورد و م کنند انتخاب جدید ه های س میان از به تصادف
ی بار سال هر امروز به تا دوازدهم قرن از مح این م دهند. قرار
م شود. ثبت کشور این رسم تقویم در و شده انجام انگلستان در
است، داده رخ دوازدهم قرن در که ر دی آماری رویداد ی به عنوان
در که کرد اشاره ولز جمعیت سرشماری نخستین تکمیل به م توان

شد. انجام بریتانیایی مورخین از ولز١٩ جرالد توسط ١١٨٨ سال

میالدی چهاردهم قرن ۶ . ٢

غرب در اینکه از قبل سال ۵٠٠ ال٢٠، پاس مثلّث
ال٢١ پاس بِلز فرانسوی سرشناس ریاض دان توسط و
شد. ابداع چین در شود، معرف (١۶۶١ ‐ ٢۶٢٣)
شیجیه٢٢ زو به نام چین ریاض دان ی ،١٣٠٣ سال در
عنوان تحت خود آثار از ی در (١٣١۴ ‐ ١٢۴٩)
آرایه ای مربع ها»، ضرب هفت قدیم روش «نمودار
ارائه ریاض روش ی توضیح برای را ل ش مثلّث
عنوان با امروزه که است مثلّث همان درواقع که م کند
آن به چین زبان در م شود. شناخته ال پاس مثلّث
این توسط که اعدادی م شود. گفته هویی٢٣» یانگ «مثلّث
در ریاض محاسبات برخ برای م شوند تولید ل ش مثلّث آرایۀ

ایران منجم و ریاض دان که است ذکر شایان هستند. مفید احتمال
قرار مطالعه مورد را اعداد از ل ش مثلّث آرایۀ این نیز خیام عمر

است. داده

18Domesday Book
19Gerald of Wales
20Pascal’s triangle
21Blaise Pascal
22Zhu Shijie
23Yang Hui triangle

هویی. یانگ مثلّث :٣ ل ش

ارائۀ چهاردهم، قرن به مربوط آماری مهم رویدادهای از ر دی ی
در که است فلورانس٢۴ تجارت و جمعیت درمورد آماری اطالعات
٢۵ ویلیان جیووان به نام فلورانس بانکدار ی توسط ١٣۴۶ سال

گرفت. انجام (١٣۴١٢٨٠ ‐ ٨)

میالدی شانزدهم قرن ٢ . ٧

رایج بسیار اروپا در قمار بازی های شانزدهم قرن در
کاردانو٢۶ جرالمو به نام ایتالیایی ریاض دان ی بودند.
پرتاب به مربوط احتماالت ،١۵۶٠ سال در ،(١۵٧۶ ‐ ١۵٠١)

کرد. محاسبه را نرد تخته بازی در مختلف تاس های

مهم مسائل ر دی از سیارات و ستاره ها ان م دقیق پیش بین
براهه٢٧ و تی ،١۵٧٠ سال در م رفت. به شمار شانزدهم قرن
میانگین از استفاده با ، دانمارک ستاره شناس ،(١۶١ ‐ ٠١۵۴۶)
سیارات ان م تخمین در خطا کاهش برای روش توانست حسابی

بیابد. ستاره ها و

24Florence
25Giovanni Villani
26Gerolamo Cardano
27Tycho Brahe
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میالدی هفدهم قرن ٢ . ٨

نقشه بردار و ستاره شناس ی (١۶٧۵ ‐ ١۵٩٨) لنگرن٢٨ ون ل مای
م گشت. جغرافیایی طول محاسبۀ برای راه به دنبال که بود هلندی

ی موضوع اهمیت دادن نشان برای لنگرن ون ،١۶۴۴ سال در
در فاصله  تخمین های از وسیع طیف که کرد ایجاد جالب نمودار
نمودار م شد. شامل را رم٣٠ و تولدو٢٩ شهر دو بین جغرافیایی طول
اولین م شود، گفته ون نمودار آن به به اختصار امروزه که لنگرن ون

است. آماری داده های با ارتباط در شناخته شده نمودار

رم. و تولدو شهر دو بین جغرافیایی طول در فاصله تخمین های از ون نمودار :۴ ل ش

ال پاس فرانسه، در ون، نمودار معرف از پس دهه ی
برد احتمال محاسبۀ با (١۶۶۵ ‐ ١۶٠١) فرما٣١ دو پیر و
در را احتمال نظریۀ مشترکاً قمار، بازی های در باخت و
کریستیان ،١۶٧۵ سال در سپس کردند. ایجاد ١۶۵۴ سال
مخترع و هلندی دانشمند ،(١۶٩۵ ‐ ١۶٢٩) نس٣٢ هوی
با را احتمال نظریۀ درمورد کتاب اولین آونگ دار، ساعت
ساخت. منتشر شانس٣٣» بازی های نظریۀ «اصول عنوان
در نمونه گیری روش های از به کارگیری میان، این در
سال در مثال، شدند. رایج نیز میدان حوزه های
گرنت٣۴ جان به نام انگلیس جامعه شناس ی ،١۶۶٣
محله های از نمونه گیری از استفاده با ،(١۶٧۴ ‐ ١۶٢٠)
آمارگیری البته کند. برآورد را لندن جمعیت توانست لندن
نم شود، آماری جامعۀ ی در حاضر اعضای شامل فقط
سال در است؛ اهمیت دارای نیز مرگ ومیر آمار ه بل
٣۵ هال ادموند انگلیس مشهور ستاره شناس ،١۶٩٣
مرگ ومیر میزان به مربوط آماری جداول ،(١٧۴١ ‐ ٢۶۵۶)
پایه به عنوان جداول این از امروزه کرد. پایه گذاری سن براساس را

م شود. استفاده عمر بیمۀ اساس و

میالدی هجدهم قرن ٢ . ٩

پیش بین م شود، تکرار بیشتر آزمایش ی وقت اوقات اغلب
قانون همان این م شود. دقیق تر قبل به نسبت آن نتیجۀ

28Michael van Langren
29Toledo
30Rome
31Pierre de Fermat
32Christiaan Huygens
33On Reasoning in Games of Chance
34John Graunt
35Edmond Halley

٣۶ برنول یاکوب توسط ١٧١٣ سال در که است بزرگ اعداد
شد. مطرح سوئیس برجستۀ ریاض دانان از (١٧۵١ ‐ ٠۶۵۵)
ارائۀ به زدن٣٧» حدس «هنر عنوان با معروفش کتاب در او
اعداد قانون ازجمله احتماالت نظریۀ زمینۀ در مهم قوانین
هجدهم قرن در نیز ری دی معروف قضایای پرداخت. بزرگ
کرد اشاره بیز قضیۀ به م توان جمله آن از که شدند ارائه
بیز٣٨ توماس انگلیس کشیش توسط ١٧۶١ سال در که
در قضایا مهم ترین از ی بیز قضیۀ شد. ثابت (١٧۶١٧٠١ ‐ ١)

است. فرض ها آزمون و شرط احتمال با ارتباط

بیز. توماس :۵ ل ش

قرعه کش ها و شانس بازی های در شدن برنده
،١٧٢٨ سال در است. شرکت کنندگان همۀ آرزوی
با (١ ‐ ١٧٧٨۶٩۴) ۇلتر٣٩ به نام فرانسوی فیلسوف ی
کاندمین۴٠ ال دِ ماری چارلز ریاض دانش دوست کم
پاریس قرعه کش های در که شدند متوجه (١٧٧۴ ‐ ١٧٠١)
ازاین رو است. بلیط ها هزینۀ کل جمع از بیشتر جایزه ها ارزش
در شدن برنده با و م کردند خریداری را بیلط ها عمدۀ بخش
آن ها م دادند. افزایش را خود اولیۀ سرمایۀ همواره قرعه کش ها
را عظیم ثروت و گرفتند به دست را قرعه کش و قمار بازار
داده های از استفاده با کاندمین و ۇلتر اگرچه کردند. جمع آوری
خود معیشت وضعیت توانستند قرعه کش ها به مربوط اقتصادی
هیچ بعد، دهه شش حدود تا حداقل اما بخشند، بهبود را
در اما نداشت. وجود اقتصادی داده های نمایش برای ابزاری
پلیفیر۴١ ویلیام به نام اتلندی اس اقتصاددان ی ،١٧٨۶ سال
اقتصادی داده های دادن نشان برای را نمودارهایی (١٧ ‐ ١٨٢٣۵٩)
نموداری روش های بنیان گذار به عنوان را پلیفیر امروزه کرد. معرف
پلیفر توسط که آماری نمودارهای ازجمله م شناسند. آمار علم در
نمودار و میله ای ، سطح ، خط نمودار به م توان شدند، ابداع

کرد. اشاره دایره ای

36Jacob Bernoulli
37The Art of Conjecturing
38Thomas Bayes
39Voltaire
40Charles Marie de La Condamine
41William Playfair
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. ١٨٠١ سال در پلیفیر توسط شده ترسیم دایره ای نمودار :۶ ل ش
سال از قبل تا را آفریقا و اروپا آسیا، قارۀ سه در عثمان امپراطوری وسعت نسبت نمودار این

م دهد. نشان ١٧٨٩

هجدهم قرن به نیز «آمار» معن به  «Statistics» کلمۀ ریشۀ
‐ ١٧١٩) آتنوال۴٢ گوتفرید ،١٧۴٩ سال در برم گردد.

آلمان زبان در که «Statistik» کلمۀ ، آلمان اقتصاددان ،(١٧٧٢ 
را است کشور ی ادارۀ برای نیاز مورد اطالعات به معنای
کلمۀ که م رود آن گمان ازاین رو کرد. اک ح ه ها س روی
معنا گرچه باشد. شده مشتق Statistik آلمان کلمۀ از Statistics

معان به شبیه بسیار آلمان زبان در Statistik کلمۀ محتوای و
که Statistics انگلیس کلمۀ بااین حال اما است، آمار علم با مرتبط
سال در اولین بار م شود، شناخته آمار علم رسم نام به عنوان امروزه
سینکلر۴٣ جان سر به نام اتلندی اس سیاست مدار ی توسط ١٧٩١
بود برجسته ای نویسندۀ سینکلر شد. برده به کار (١٨٣۵ ‐ ١٧۵۴)
از ی در او داشت. تخصص نیز کشاورزی و مال امور در و
اتلند۴۴» اس آماری «حساب عنوان تحت خود گستردۀ تحقیقات
و جلد ٢١ در انگلیس زبان به مستند نشریات از مجموعه ای که
کلمۀ از است، اتلند اس در زندگ مختلف موضوعات محوریت با

کرد. استفاده آمار دانش برای مشخص نام به عنوان Statistics

میالدی نوزدهم قرن ٢ . ١٠

راستای در مهم رویدادهای نوزدهم قرن ابتدایی سال های همان در
،١٨٠۵ سال در گرفت. صورت احتمال و آمار علم پیشرفت
روش ،(١٧ ‐ ١٨٣٣۵٢) لژاندر۴۵ مری آدرین فرانسوی ریاض دان
از مجموعه ای به مربوط منحن ترسیم برای را مربعات کمترین
ل ش زنگوله توزیع مطالعۀ دوره همین در کرد. معرف مشاهدات
گوس۴۶ فردریش کارل آلمان برجستۀ ریاض دان توسط نرمال
در م باشد. نوزدهم قرن مهم رویدادهای ر دی از (١٨۵۵ ‐ ١٧٧٧)
خطاها پراکندگ بررس برای نرمال توزیع از گوس ،١٨٠٨ سال
گفته نیز گوس توزیع نرمال، توزیع به اغلب ازاین رو کرد. استفاده
ریاض دان دوره، همین در که است ذکر به الزم البته م شود.
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44 Statistical Account of Scotland
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الپالس۴٨) مارکوس به (معروف سیمون۴٧ پیر فرانسوی برجستۀ
حت و داده قرار مطالعه مورد را نرمال توزیع ،(١٧ ‐ ١٨٢٧۴٩)

توزیع این ر دی ی اری هم با الپالس و گوس که م رود آن گمان
داده اند. قرار بررس مورد را

انجمن های اولین ل گیری ش شاهد نوزدهم قرن در
پیشرفت برای بریتانیا علوم انجمن هستیم. آماری علم
تأسیس را آمار بخش ی ،١٨٣٣ سال در آمار، علم
مالتوس۴٩ توماس انگلیس ریاض دان های کرد.
ازجمله (١٧٩١ ‐ ١٨٧١) بابیج۵٠ چارلز و (١٨٣۴ ‐ ١٧۶۶)
آماری انجمن به بعداً بخش این بودند. بخش این اعضای اولین
ا آمری آماری انجمن ،١٨٣٩ سال در سپس شد. تبدیل سلطنت
انجمن این در بعدها که افرادی مشهورترین ازجمله گرفت. ل ش
(١٨ ‐ ١٩٢٢۴٧) گراهام بِل۵١ ساندر ال به م توان شدند عضو
شرکت مؤسس (١٨٣ ‐ ١٩١٩۵) ۵٢ کارنگ اندرو تلفن، مخترع
(١٨۶١٧٨٢ ‐ ٢) بیورن۵٣ ون مارتین و متحده ایاالت فوالد

کرد. اشاره ا آمری متحده ایاالت جمهور رئیس هشتمین
شروع نوزدهم قرن در نیز آمار علم جدید شاخه های از بعض

بلژی آماردان رسالۀ ،١٨٣۵ سال در کردند. ل گیری ش به
علوم آمار معرف به انسان درمورد (١٨٧۴ ‐ ١٧٩۶) کوتله۵۴ آدولف

پزش آمار یا حیات آمار بعد، سال پنج م پردازد. اجتماع
اپیدمیولوژیست ،١٨۴٠ سال در کرد؛ ل گیری ش به شروع نیز
سیستم ی (١٨٠٧ ‐ ١٨٨٣) فار۵۵ ویلیام انگلیس (همه گیرشناس)
م کند. ایجاد ولز و انگلستان در مرگ ومیر علل ثبت برای را رسم

م کند. مقایسه و ثبت را همه گیر بیماری های پزش آمار
جهان محاسبه گر ماشین اولین نوزدهم قرن اواسط در
١٨۴٩ سال در که تفاضل دستگاه ی طرح پایۀ بر
بود، شده طراح بابیج چارلز انگلیس ریاض دان توسط
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الولیس۵۶ ایدا خانم که است ذکر به الزم شد. ساخته
اولین بود، انگلیس نویسندۀ و ریاض دان ی که (١٨۵١٨١ ‐ ٢۵)

م نویسد. دستگاه این برای را جهان کامپیوتری برنامۀ

الولیس. ایدا خانم و بابیج چارلز :٧ ل ش

فراوان جدید اصطالحات و مباحث نوزدهم قرن اواخر تا
، انگلیس نامدار دانشمند مثال، برای آمد. به وجود آمار علم در
واژۀ از که بود کس اولین ،(١٨٢٢ ‐ ١٩١١) گالتون۵٧ فرانسیس
شد، منتشر ١٨٩٠ سال در که مقاالتش از ی در «رگرسیون۵٨»
است. بوده میانگین از نوع رگرسیون از او تعبیر کرد. استفاده
توسط ١٨٩۴ سال در اولین بار نیز استاندارد۵٩» «انحراف اصطالح

معرف ، انگلیس برجستۀ آماردان ،(١٩٣۶ ‐ ١٨۵٧) پیرسون۶٠ کارل
شد.

میالدی بیستم قرن ٢ . ١١

پیرسون کارل بیستم، قرن نخست سال های همان در
کرد. ایفا آمار علم توسعۀ در یری چشم نقش
کای‐دو توزیع باب در مقاله ای ١٩٠٠ سال در او
ریاضیات از به خوبی آن در که کرد منتشر (χ2 ‐دو خ (یا
کاربردی و مفید ابزاری به عنوان ماتریس ها نظریۀ همچنین و جدید
پیرسون بعد، سال ی بود. نموده استفاده آماری استنتاج های در
علوم در آماری روش های کاربرد زمینۀ در تخصص مجلۀ اولین

کرد. تأسیس ا۶١ بیومتری عنوان تحت را زیست
اسپیرمن۶٢ چارلز به نام انگلیس روش شناس ی ،١٩٠۴ سال در
برای روش که عامل تحلیل بررس برای مبنایی ،(١٩۴۵ ‐ ١٨۶٣)

عامل تحلیل کرد. ارائه است وابسته متغیر چند بین واریانس تحلیل
متغیر کمتری تعداد برحسب آن ها توصیف با را پیچیده داده های
کامل را خود روش اسپیرمن بعد، سال هشت م کند. ساده سازی
ضریب نوع آوردن به دست برای روش ابداع به منجر نهایتاً که کرد
شناخته اسپیرمن همبستگ ضریب عنوان با امروزه که شد همبستگ

م شود.
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استیودنت۶۴) به (معروف گاست۶٣ سیل ویلیام ،١٩٠٨ سال در
این که داد نشان و پرداخت t توزیع معرف به ،(١٨٧ ‐ ١٩٣٧۶)
گاست است. مناسب کوچ نمونه های اطمینان آزمون برای توزیع
باعث دوست همین و داشتند ر دی ی با خوبی رابطۀ پیرسون و
گاست کارهای در موجود ریاض روابط اصالح در پیرسون تا م شد
کند. کم او به t توزیع یعن او دستاورد مهم ترین به خصوص و

واقع ارزش مدرن آمار امان پیش از ی به عنوان پیرسون بااین حال،
انگلیس جوان آماردان ی دوران همان در نکرد. درک را t توزیع

توزیع اهمیت به خوبی (١٩۶١٨٩٠ ‐ ٢) فیشر۶۵ ایلمر رونالد به نام
به فیشر ،١٩١٢ سال در شد. گاست اثر این شیفتۀ و کرد درک را t
توضیح او برای گاست به نامه ای ارسال با و پرداخت t توزیع اصالح
را آن نباید و شود تقسیم آزادی درجۀ بر آماره باید t توزیع در که داد
در فیشر و گاست ،١٩٣۴ تا ١٩١٢ از کرد. تقسیم نمونه اندازۀ بر
فیشر گاست، نظر از داشتند. نظر تبادل ر دی ی با نامه ١۵٠ از بیش
قرار استفاده مورد و م کرد درک را او آثار که بود کس تنها جوان
آمار در منطق انقالب ی گاست که بود معتقد نیز فیشر و م داد
بود عالقه مند نژاد اصالح و کشاورزی به فیشر است. کرده ایجاد
روتهامستد۶۶در کشاورزی تحقیقات موسسۀ در ١٩١٩ سال در و
شد. کار به مشغول سال چهارده به مدت انگلستان ۶٧ هارپندنِ شهر
نتایج تحلیل به تا آورد به ارمغان فیشر برای مناسب فرصت شغل این
خود آزمایشات طراح کتاب ١٩٣۵ در او نهایتاً و بپردازد آزمایشات
نتایج دربارۀ تصمیم گیری برای را راه حل هایی آن در که کرد منتشر را
آمار زمینۀ در فیشر دستاوردهای بود. نموده ارائه علم آزمایش های
پدر به عنوان را او امروزه که هستند اهمیت حائز و گسترده به قدری

م شناسند. آمار علم

فیشر. رونالد :٨ ل ش

ریاض دان توسط احتمال از جدیدی تعریف ،١٩٣٢ سال در
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شد. ارائه (١٩٠٣ ‐ ١٩٨٧) کولموگروف۶٨ والویچ نی آندری روس
چارچوب در و اندازه گیری نظریۀ بر مبتن را احتمال کولموگروف
شهرت کولموگروف موضوعۀ اصول به امروزه که بنیادین اصل سه

ی P (E) تابع جدید تعریف این با مطابق کرد. معرف دارند،
در هرگاه است، S احتمال فضای در E پیشامد برای احتمال تابع

کند: صدق زیر موضوعۀ اصل سه
.0 ≤ P (E) ≤ 1 :(١) موضوع اصل

.P (S) = 1 :(٢) موضوع اصل
دوبه دو پیشامدهای از دنباله ای به ازای :(٣) موضوع اصل

باشیم: داشته ،..., E2, E1
ناسازگار۶٩

P

( ∞∪
i=1

Ei

)
=

∞∑
i=1

P (Ei).

بخشید. سرعت را احتماالت نظریۀ رشد کولموگروف جدید تعریف
نیمن٧٠ جرزی به نام لهستان آماردان ی ،١٩٣٧ سال در
آماری آزمون های در اطمینان فواصل معرف به ،(١٨٩ ‐ ١٩٨١۴)
نیمن‐ لم شد. مدرن علم نمونه برداری به منجر او کار پرداخت.
در که است پیرسون به همراه نیمن دستاوردهای ر دی از پیرسون

م گیرد. قرار استفاده مورد فرض آزمون های
کاکس٧١ لد ترل ریچارد ،١٩۴۶ سال در
تحت ا، آمری متحده ایاالت اهل فیزی دان (١٨٩٨ ‐ ١٩٩١)

ی ما، اعتقاد یا باور از اندازه ای هر که کرد ادعا خاص فرضیات
ادعای است. احتمال اندازۀ ی به (ی ریخت) ایزومورف تابع
هرچند م شود، شناخته کاکس قضیۀ عنوان با امروزه که کاکس
گرفته نظر در احتمال نظریۀ از ذهن گرایانه تفسیر توجیه به عنوان

است. بحث مورد هم چنان اما است، شده
به اختصار که آماری تصمیم گیری نظریۀ بیستم، قرن اواسط در
‐ ١٩٠٢) والد٧٢ آبراهام توسط م شود، گفته تصمیم نظریۀ آن به
با والد ،١٩۵٠ سال در شد. معرف ، مجارستان ریاض دان ،(١٩۵٠ 
درواقع که آماری٧٣» تصمیم گیری «توابع عنوان تحت کتابی انتشار
تصمیم گیری اصول بود، عنوان همین با او ١٩۴٩ مقالۀ از تک نگاشت

کرد. ارائه ریاض روش های و آماری فرضیات بر مبتن را
توصیف برای توصیف آمار در که جعبه ای نمودار
توسط ١٩٧٧ سال در م رود، به کار داده ها تغییرات
٧۴ توک وایلدر جان به نام ایی آمری ریاض دان ی
برای جعبه ای از نمودار این در شد. ابداع (١٩١ ‐ ٢٠٠٠۵)
در خط و م شود استفاده سوم و اول چارک بین فاصلۀ نمایش
جعبه از خارج م کند. مشخص را دوم) (چارک میانه جعبه داخل

م نمایند. مشخص نیز را داده مقدار حداکثر و حداقل

68Andrey Nikolaevich Kolmogorov
.Ei

∩
Ej = ∅ هرگاه ناسازگارند، i ̸= j که Ej و Ei پیشامد دو ۶٩
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بوت روش ایی، آمری آماردان افرون٧۵، بردل ،١٩٧٩ سال در
توزیع از آماره ای هر تخمین برای ساده روش ی که را استرپ
اهمیت از استرپ بوت روش نمود. معرف است، نمونه داده های

دقیق اطالعات موارد از بسیاری در چراکه است، برخوردار زیادی
آماری معیارهای تخمین برای درنتیجه و ندارد وجود داده ها توزیع از
برآوردگرهایی از باید این ها مانند و واریانس میانه، میانگین، نظیر
بوت و م آیند به دست داده ها تجربی توزیع طریق از که کرد استفاده
استرپ بوت روش شود. واقع مفید م تواند زمینه این در استرپ
و است کامپیوتری محاسبات به وابسته و بازنمونه گیری روش ی
محاسبات نیازمند آماریِ روش های سایر کنار در روش این وجود
در تا شد موجب شدند، ارائه بیستم قرن طول در که کامپیوتری
به عنوان شوند. ابداع آماری نرم افزارهای نخستین بیستم، قرن اواخر
آماری استاندارد ابزار ی به عنوان امروزه که R آماری نرم افزار مثال،
اینترنت در ان رای به طور ١٩٩٣ سال در نخستین بار م شود، شناخته

شد. عرضه
بیستم قرن پایان سال های در نیز آماری اصطالحات از برخ
Big Data واژۀ اولین بار برای ،١٩٩٧ سال در مثال، آمدند؛ به وجود
یا کالن داده ،Big Data فارس معادل شد. پدیدار چاپی نسخ در
مورد داده کاوی آماری مبحث در معموال کالن داده ها م باشد. مه داده

م گیرند. قرار استفاده

ر تش و تقدیر
داور همچنین و (ندا) آمار دانشجویی نشریۀ محترم سردبیر از
به عمل ر تش و تقدیر مفیدشان راهنمایی های به خاطر ناشناس

م آید.

مراجع

[١] Champkin. J. (2014), Timeline of statistics,
Significance, 10, 23-26.

75Bradley Efron


	قبل از میلاد مسیح
	450 سال قبل از میلاد مسیح
	431 سال قبل از میلاد مسیح
	400 سال قبل از میلاد مسیح

	پس از میلاد مسیح
	نخستین سالهای پس از میلاد مسیح
	قرن نهم میلادی
	قرن دهم میلادی
	قرن یازدهم میلادی
	قرن دوازدهم میلادی
	قرن چهاردهم میلادی
	قرن شانزدهم میلادی
	قرن هفدهم میلادی
	قرن هجدهم میلادی
	قرن نوزدهم میلادی
	قرن بیستم میلادی 


