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 از پیرسن تا افرون : آماردان بزرگ پنج نامهزندگی
 2زهرا احمدي ، ،*1مهدي شمس

 چکیده 
شود.  اي در مورد علم آمار و احتمال و همچنین چگونگی پیدایش و روند پیشرفت این علوم مطرح می در این مقاله ابتدا تاریخچه 

گیرد.  اند مورد بررسی و تحلیل قرار مینامه پنج آماردان بزرگ که نقش اساسی در تحول آمار و احتمال داشته سپس زندگی
آماردان برجسته    و  دانریاضی   رونالد فیشر.  استنظریه ریاضی تکامل  دهنگان  و از توسعه گذار آمار مدرن  بنیان  کارل پیرسون 

 جرزي نیمن را معرفی کرد.  آماره کمکی    و  F، توزیع  Zتوزیع    ،اطالع فیشر  پدر علم آمار مفاهیم مهمی مانند  عنوانو به   است
آماري   هايآزمون فرضیهمفاهیم جدیدي در    پیرسون  کمک پسر کارل پیرسون یعنی ایگونبهکه    استآمار مدرن    بزرگان یکی از  

دبابراتا  را تعریف کردند.  داريسطح معنی ، ناحیه بحرانی، توان آزمون، دومخطاي نوع اول و  ،فرضیه مرکب ، فرضیه ساده  مثل
 طی مالقات با فیشر دیدگاه بیزي او  کرد.  می ایفا  آمار سهم مهمی  هاي  که در بیشتر شاخه   استیکی از آماردانان برجسته    باسو

هاي ارتباط بین بسندگی، آماره قضیه اساسی او در مورد چارچوب آمار کالسیک کرد. یعنی پیرسون -دیدگاه نیمنرا جایگزین 
روش نظیر  اي  هاي آماري رایانهتکنیکدلیل  به   بِرَدلی افرون  ترین مفاهیم آمار ریاضی است.یکی از برجسته کمکی و استقالل  
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 علم آمار و احتمال   پیرامون اي  و تاریخچه مقدمه

هستند که به قوانین حاکم    یاز ریاض  ییهاآمار و احتمال شاخه 
، تفسیر تجزیه و تحلیلشامل    یتصادفشانسی یا    يبر پیشامدها

داده نمایش    طور به برخی حوادث  دارند.    یبستگ  يعدد  يهاو 
تصادفی رخ داده و برخی دیگر که انتظار وقوع آن هست رخ  

کند علم احتمال از نتایجی که در آنها شانس دخالت می دهد.  نمی
و قطعی نیستند ناشی شده است. به عقیده بسیاري از دانشمندان،  

  17و بیمه در قرن    يهاي شانسی، قماربازعلم احتمال از بازي 
بتو آمار در  سرچشمه گرفته شده است. شاید  ان گفت که مبدأ 

چند که    اجرا شده در هزاران سال پیش باشد، هر  يهاي سرشمار
 عنوانبه   19مشخص، در اوایل قرن    یعنوان یک رشته علمآمار به 

اجتماعی توسعه یافت و    يها، اقتصاد و رفتارهامطالعه جمعیت 
قرن   همان  در  ریاض  عنوانبه بعدها  چنین   يبرا  یابزار  تحلیل 

م  به  ياعداد برده  احتمال    .]1[  شدی کار  بین   باتولد  مکاتبه 
فرما  1پاسکال می  2و  به  شودآغاز  برا   که  کالسیک    ي دیدگاه 

احتماالت   استمحاسبه  حقیقت  .  معروف  یک  در  کنید  فرض 
هم   n  يدارا  يباز برانتیجه  که  است  این    يشانس  از  کدام  هر 

گاه احتمال برنده  با برد موجود است، آن   نتیجه متناظر  mنتایج  
𝑚𝑚    شدن 𝑛𝑛⁄  مشهور    یکه به روش فراوان  ياست. روش دیگر

به تعداد دفعات زیاد تحت شرایط    يبر تکرار یک باز  یاست مبتن
برنده شدن   برابر با نسبت    یتقریب  طوربه یکسان است. احتمال 

وقتی یک   ، قانون اعداد بزرگبنا به  .  هست  تکرارها  رويبردها  
آمدها به  ، متوسط پیششودآزمایش به تعداد دفعات بسیار تکرار  

شود. براي  امید ریاضی متغیر تصادفی مربوطه بسیار نزدیک می 
بار خط    500، آمدن  شودبار پرتاب    1000مثال وقتی یک سکه  

بسیار محتمل است و هر چه تعداد دفعات پرتاب بیشتر باشد،  
،  20در قرن    شود.می   5/0ر نزدیک  احتمال آمدن شیر یا خط بیشت

و نیمن بر روي    آمار و احتمال بر اساس تحقیقاتی که توسط فیشر
ي که امروزه  طوربه   ،ها انجام شد به هم متصل شدندآزمون فرضیه

شناختی و  وسیع از این علم در آزمایشات زیستی و روان   طوربه
 شودفاده می است  یو طبیع  یعلوم اجتماع ،  اقتصاد،  بالینی داروها

معموالً    .]2[ دارو  که  این  فرضیه  اگر  مثال،  است،    مؤثربراي 

 
1Blaise Pascal      4Maria Sharpe    
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3Karl Pearson       6Margaret Victoria Child 

می  افزایش  آن  با  متناظر  احتمال  توزیع  باشد،  اگر  صحیح  یابد. 
شده و در شد، فرضیه تأیید  مشاهدات تقریباً با فرضیه موافق با

صورت این  می   غیر  در  فرایندنظریه    .شودرد  تصادفی  هاي 
نظیر  شاخه براونی، حرکات  فرایندهایی  مارکف و حرکت  هاي 

تصادفی ذرات کوچک معلق در مایع وسعت یافت که یک مدل  
به   منجر  سهام،  بازارهاي  در  تصادفی  نوسانات  مطالعه  براي 

 ].  3[ بودریاضیات مالی  احتمال درهاي پیچیده استفاده از مدل 
این مقاله زندگی  بزرگ    پنجنامه  در  نقش مهمی در    هک آماردان 

داشته احتمال  و  آمار  می اند  تحول  قرار  بررسی    گیرد. مورد 
دانشمندانی که در این مقاله زندگی و آثار و رویکردهاي علمی 

می  قرار  تحلیل  مورد  عبارت آنها  از  گیرند،  ،  فیشر،  پیرسوناند 
باسو که    و  نیمن،  افراد  افرون  این  تأثیرگذارترین  همگی  جزو 

 اند.  اند که باعث پیشبرد علم آمار و احتمال شده محققانی بوده

 کارل پیرسون

، در انگلستان متولد شد. این  1875مارس   27در   3کارل پیرسون 
گذار آمار مدرن و طرفدار برجسته اصالح  آماردان انگلیسی، بنیان

پیرسون   بود.  فلسفه  مفسر  و  کلیساهاي  که  نژاد  از  یکی  در 
بود. پیرسون بورسیه  آزاداندیشی  پایبند    ،انگلستان بزرگ شده بود

ک دریافت  را  کمبریج  دانشگاه  کینگ،  آلمان  دانشکده  در  او  رد. 
در    و   مدت یک سال در فلسفه، فیزیک و حقوق مطالعه کردبه

آلمان سخنرانی کرد.   بازگشت به لندن، در مورد تاریخ و فولکلور
از    1885در سال    وي تا  کرد  تأسیس  را  مردان  و  زنان  باشگاه 

مردم و  دیدگاه  زنان  اجتماعی  موقعیت  تاریخی،  و  شناسی 
مورد بحث قرار دهد. پس از انحالل  معاشرت آنان با مردان را  

ازدواج کرد.   4، با منشی باشگاه، ماریا شارپ 1890گروه در سال 
این زوج داراي سه فرزند بودند که یکی از فرزندان آنها به اسم  

راه پدر را ادامه داد و یک آماردان برجسته    5ایگون شارپ پیرسون 
پدرش   جانشین  و  آمار  عنوانبه شد  بخش  در    رئیس  کاربردي 

  1930در گذشت و در سال    1928دانشگاه شد. ماریا در سال  
یکی از همکاران آزمایشگاه    6کارل با مارگارت ویکتوریا چایلد

 . ]4[سنجی ازدواج کرد زیست 
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سال   و    عنوانبه پیرسون    1884در  کاربردي  ریاضیات  استاد 
روش عمدتاً  او  شد.  منصوب  لندن  دانشگاه  در  هاي  مکانیک 

می آموزش  مهندسی  دانشجویان  به  را  کار  گرافیکی  این  و  داد 
دستور  «کتاب    1892باعث عالقه اولیه او به آمار شد. او در سال  

هاي  را منتشر کرد و در آن استدالل کرد که روش  ]5[  »زبان علم
در  به   علمی  توضیحی.  نه  است  توصیفی  همین  اصل  او  زودي 

ویژه بر اهمیت کمی براي  استدالل را در مورد آمار ارائه کرد و به
مشکل  زیست  کرد.  تأکید  اجتماعی  علوم  و  پزشکی  شناسی، 
مطرح شد، پیرسون را    1لدونگیري که توسط همکارش وِ اندازه

آمار دیدگاه  از  شد  باعث  و  کرد  دانش  این  به  این  مجذوب  ي 
هاي  مدیون پژوهش   نهامسئله را تجزیه و تحلیل کند. تحقیقات آ

از استدالل آماري    2فرانسیس گالتون  به ویژه سعی کرد  بود که 
براي مطالعه تکامل زیستی و اصالح نژادي استفاده کند. پیرسون،  

-مند و همهمین ترتیب به توسعه نظریه ریاضی تکامل عالقه به
هاي پرستی شد. او از طریق پژوهش چنین مدافع سرسخت نژاد

سسه، نقش اصلی در ایجاد آمار مدرن  ؤریاضی خود و ایجاد م
ایفا کرد. مبناي ریاضیات آماري او از روي روش تقریب حداقل  

منظور تخمین مقادیر حاصل از به   19مربعات، که در اوایل قرن  
 شناسی با استفاده از نظریههاي مکرر نجومی و زمین گیرياندازه

احتماالت تهیه شده بود، ناشی شد. پیرسون از این مطالعات در  
ایجاد زمینه جدیدي استفاده کرد که نقش آن مدیریت و استنباط 

 . ]4[ها بود ها در همه زمینهاز داده 
اندازه   عنوانبهپیرسون    بر  آماردان  همبستگییک  و گیري  ها 

وم توزیع  ها تأکید داشت و براي هدف دها به دادهبرازش منحنی
را توسعه داد. مقاالت پیرسون به جاي پرداختن   جدید مربع کاي

به نظریه ریاضی، اغلب ابزارهاي آمار را براي مسائل علمی به  
 .برندکار می

 سنجی، آزمایشگاه زیست3پیرسون با کمک دستیار اول خود یول
و    را بر اساس مدل آزمایشگاه مهندسی در دانشکده ایجاد کرد

متعهد  خدمت    يگروه  به  را  دستیاران  از  گرفت از  پس  آنها   .
آوري اطالعات پزشکی و آموزشی  ها، جمع گیري جمجمه اندازه

ایده  جداول،  محاسبه  به و  را  آماري  جدید  و  هاي  آورده  دست 
ولدون و گالتون،  با کمک    1901کار بردند. پیرسون در سال  به

 .اولین جامعه آمار مدرن را تأسیس کرد
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سري   یک  به  را  او  آمار  مورد  در  پیرسون  بزرگ  ادعاهاي 
منحنیجنجال او تجزیه و تحلیل  تلخ کشاند.  پیوسته  هاي  هاي 

دانشمند پیشرو ژنتیک مندلی را مورد انتقاد قرار   4ویلیام بیتسون
کهادد اقتصاددانانی  و  پزشکان  با  پیرسون  بر    .  تسلط  بدون 

زیست  کردند و یا برعلل ارثی محیط ریاضیات از آمار استفاده می 
  آماردانان   از  طوالنی  صف  با  همچنین  کرد.  مبارزهتأکید داشتند،  

  به   فیشر  بزرگ  آماردان   حتی  و   خود  شاگردان   از  بسیاري  جمله   از
  فیشر،  شهرت افزایش با 1920 دهه  در پرداخت. بحث و مجادله
  ، 1933  سال  در  بازنشستگی  از  پس  شد.   کمرنگ  پیرسون  اعتبار

  ایگون،   پیرسون،  پسر  و  فیشر  بین  دانشگاه  در  پیرسون  موقعیت
 کرد، می   بیان  اجدادي  وراثت  درباره  پیرسون  قانون  شد.  تقسیم
  اجداد   و   والدین  از  که  است  وراثتی  عناصر  شامل   اصل  پالسم
 تمتفاو  مختلف  صفات  براي  نهاآ  نسبت  و  رسیده  ارث  به  دورتر
 . ]6[ است

  جهات  برخی در دو این چه  اگر و بود گالتون پیروان از پیرسون
  سنجیزیست   مکتب  تدوین  در  پیرسون  ولی  داشتند،  تفاوت  هم  با

  مفاهیم   توجهیقابل   مقدار  از  رگرسیون،  قانون  مانند  وراثت،  براي
  خالف   بر  ،سنجیزیست   مکتب   کرد.  استفاده  گالتون  آماري

  ارائه   روي  بلکه  داد،نمی  ارائه   وراثت  براي   مکانیزمی مندلیان،
  کرد.   تمرکز  ندارد،  علیتی  ماهیت  که  وراثت  براي   ریاضی  توصیفی

  کرد، می   پیشنهاد  را  ايناپیوسته  تکاملی  نظریه  گالتون   کهحالی  در
  طریق   از  نه   و  بزرگ  هايجهش  طریق  از   باید  هاگونه   آن  در  که

 کند.   تغییر  شد،می  جادای   زمان   طول  در  که  کوچکی  تغییرات
  از   واقع  در   و  کرد  اشاره  گالتون  استدالل  در  هایینقص   به  پیرسون

  ها مندلی  کرد.   استفاده  تکامل  نظریه  براي  عمدتاً  گالتون   هايایده
  بر   عمدتاً  گالتون  که حالی  در  کردند.می   حمایت  ناپیوسته  نظریه  از

  . داشت   تمرکز  وراثت  و  مطالعه   در   آماري  هايروش   کاربرد
  وراثت،   هايزمینه  در  آماري  استدالل  ولدون  همکارش   و  پیرسون

  دادند.   گسترش   را   جنسی  و   طبیعی  انتخاب  و  همبستگی  تنوع،
 و   دقیق  بینیپیش  منظوربه  که  طبیعت  قوانین  پیرسون،  براي

  داشت.   اهمیت  بود،  مفید  شده   مشاهده  هايداده  روند  توصیف
 داده  رخ  گذشته  رد  خاصی  دنباله  که  بود  این  روند  مطالعه  علت

 ژنتیک  از   خاصی  مکانیزم  شناسایی  بنابراین  است.  شده  تکرار  و
 توصیفات  بر  باید  نهاآ  بلکه  نبود،  شناسانزیست  شایسته  تالش



 تا افرون  رسنیپنج آماردان بزرگ: از پ نامهی زندگ 
 

   1401نشریه نشاء علم، سال دوازدهم، شماره دوم، خرداد ماه 
216 

  رویکرد   چه  اگر  کنند.  تمرکز   تجربی  هايداده  ریاضی
 اما  رفت،  بین  از  مندلی  رویکرد  با  نهایت  در   سنجیزیست 
 و   یافته  توسعه  زمان  آن  رد  سنجیزیست  و  پیرسون  هايتکنیک

 . ]4[ بود حیاتی امروزه تکامل و شناسیزیست  مطالعات براي
 در انگستان درگذشت.  1936آوریل   27در   کارل پیرسون

 رونالد فیشر

  او  در انگستان متولد شد. 1890فوریه سال  17در  1رونالد فیشر 
 و  برجسته  شناسژنتیک  آماردان،   ،دانیریاض  دانشمند،  یک

 عنوانبه   او  از  آمار،  زمینه  در  فعالیت   دلیلبه   بود.  بریتانیایی  مشهور
  کرده   ایجاد  را   مدرن   آمار  علم  هايپایه  تنهایی  به  تقریباً  که  اينابغه

  تحقیقات   در  او  . است  شده  یاد  بیستم  قرن   آمار  در  برتر  چهره  و
  و  مندلی  ژنتیک  ترکیب  براي  ریاضیات  از  ژنتیک،  علم  در  خود

  حیات   تجدید  به  امر  این  است.   کرده  استفاده   طبیعی  انتخاب
 سنتز  به  معروف  تکامل  نظریه  در  20  قرن  اوایل  در داروینیسم

  را   او  شناسی،زیست   در  فیشر  مشارکت  دلیل  به  کرد.  کمک مدرن
  نیز   کودکی  از   وي   البته  که  ندناممی   2داروین   جانشین  ترینبزرگ 

  قوي   نظرات  فیشر  .بود  تکامل  زمینه  در  داروین  کار  به  مجذوب
  اصرار   نژادي  هايتفاوت   بر  و  داشت   آن   اصالح   و  نژاد   مورد   در

  یک  او  که  این وجود با ،دهدمی  نشان  شواهد حال  این با  داشت.
 بیانیه  در  او  کرد.نمی  حمایت  علمی  نژادپرستی  از  بود،  نژادپرست

  که   کرد  بیان  و  بود  نژادپرستی  ف مخال  1950  سال  در  یونسکو
گروه   که  است   باور  این  براي  محکمی  پایه  موجود،  علمی  دانش

  برخوردار   متفاوت  عاطفی  و   فکري   ذاتی  توانایی  از   بشري  ايه
 آزمایشی   ایستگاه  در  سال  14  بعد  به  1919  سال  از  هستند.

  آزمایشات   از  را   بزرگ  هايداده   آنجا  در  کرد،   کار  روتامستد
  آنالیز   و  داده  قرار  تحلیل  و  تجزیه   مورد  1840  دهه  از  محصوالت

 یک   عنوانبه   آنجا  در  را  خود  شهرت  و  داد   توسعه   را  واریانس
  گذار بنیان  سه  از  یکی  عنوانبه   فیشر  کرد.  تثبیت  آماردان-زیست
  در   وي  هايمشارکت   شود.می  شناخته  جمعیت  ژنتیک  اصلی

 استخراج  و  نماییدرست  حداکثر  روش  ترویج  شامل  آمارگیري
 بنیادي   اصول  نمایی،درست  حداکثر  کننده  وردآبر  هايویژگی
  T  آزمون  از  استفاده  فیشر  است.  دیگر  موارد  و  هاآزمایش  طراحی

 
1Ronald Fisher   
2Charles Robert Darwin 

  آزمون   از  استفاده  براي   صحیح  تفسیر  همچنین  و   داد  توسعه   را
 . ]7[  داد ارائه را آزمون  بودن مطلوب  منظور به پیرسون

  » تحقیق   کارگران  براي  آماري  هايروش «  نام  به  فیشر  کتاب  اولین
  رویکرد   که  بود  فردي  اولین  وي  .]8[  شد  منتشر  1925  سال  در

  پیشنهاد   هاآزمایش  تحلیل  و   تجزیه  و  طراحی  زمینه  در  را  علمی
  که   »هاآزمایش  طراحی«  نام  به  خود  کالسیک  کتاب  در  و  کرد

  افزایش   براي   هاییروش   شد،  منتشر  1935  سال   در  بار   اولین  براي
  وي   .]9[   کردپیشنهاد    هاتیمار  اثرات  بر  هااستنباط  اطمینان  قابلیت
  آزمایش  یک از توانمی را بیشتري  اطالعات که کرد نشان خاطر

  زمانی   به  نسبت  تیمار  چند  یا  دو  هايسطح  ترکیب  از  استفاده  با
  را   عامل  یک  و  زمان  یک  در   یک  هر  که  متوالی  آزمایشات  که

   .]10[ آورد دستبه  دادند، قرار بررسی مورد
  مسائل   به  ،العادهفوق  هندسی  بینش  داشتن  واسطهبه  فیشر

 چندمتغیره  تحلیل  شاخه  این  به  امروزه  که  داشت  عالقه  چندبعدي
  براي   ،کره  روي  توزیع  زمینه  در  او  پژوهش  ،نمونه  عنوانبه   .گویند

  درك   منظوربه   را   زمین   هايسنگ  در مغناطیس جهت   که  محققانی
  . ]7[  است  شده  واقع  مفید  ،کنندمی  مطالعه  ايقاره  رانش

  نجات   در  شک  بدون  فیشر  آماري  تحوالت  گسترده  کاربردهاي
  است.   داشته  نقش  آنها  زندگی  کیفیت  بهبود  و  نفر  هامیلیون  جان
  ه ب   باشد،  گذرانده  آمار  در  را  ابتدایی دوره  یک  حتی  که  کسی  هر

 بوده،  پیشگام  آنها  در  فیشر  که  هاییآزمون   و  مفاهیم  از  بسیاري
   است. کرده برخورد

  راهگشا   هايمشارکت   تکاملی  شناسیزیست   و  ژنتیک  در  فیشر
، با  1910دانشجوي کارشناسی در دهه  عنوانبه وي  .است داشته

علم جدید ژنتیک آشنا شد. اولین مشارکت وي در ژنتیک مقاله  
همبستگی بین خویشاوندان در فرض وراثت  «او با عنوان  مشهور  
تواند است. او نشان داد که چگونه ژنتیک مندلی می  ]11[  »مندلی 

هایی مانند قد الگوهاي همبستگی بین خویشاوندان را در ویژگی
  عوامل   همراهبه  مختلف  ژنتیکی  عوامل  که  فرضیه  این  براساس

   .توضیح دهد  ،کندمی کمک یکمّ تغییرات چنین به غیرژنتیکی
 ساززمینه  امر  این  که  کرد  معرفی  را  ریاضی  ماشین  همچنین  فیشر

  با  گذشته  سال  صد  در  پیچیده  صفات  ژنتیک  زمینه  در  تحقیقات
  تحلیل   و   تجزیه  و  گیاهان  و  حیوانات  پرورش   در   مهم  کاربردهاي

  او   است.  شده  انسانی  اختالالت  و  هابیماري  از  بسیاري  ژنتیکی
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  معطوف   انسان  ژنتیک  به  را  خود  توجه  بیشتر  ،1930  دهه  طول  رد
  بین   ارتباط  تحلیل  و  تجزیه  براي  مؤثر  آماري  هايروش   و  کرد
  مطالعه   که  بود  فردي  اولین  فیشر  داد.  توسعه  را  انسان  هايژن

  در   رویکردي  عنوانبه  انگلستان  در  را  انسان  خونی  هايگروه
  ، تحلیل  و  تجزیه  این  نتیجه  کرد.   آغاز  انسانی  جمعیت  ژنتیک  زمینه

  را   هاداده  مرج  و  هرج  در  نظم  که  بود  رزوس  خونی  روهگ  سامانه
  اصلی   علت  ،جنین  و   مادر  رزوس  بین  ناسازگاري  آورد.  ارمغان  به

 شده  باعث  رزوس  ژنتیکی  درك  است.  نوزاد  همولیتیک  بیماري
 . ]12[ باشد پیشگیري قابل زیادي حد تا بیماري این تا

  مخالفان   از  1رائو   مثل  فیشر  دکتراي  دانشجویان  از   بعضی
  که   بود  کسی   اولین   فیشر  بودند.  بیزي  آمار   برجسته  و  سرسخت

  که   یمهم  میهامف  از   .کرد  استفاده  بیزي  عبارت  از  1950  سال  در
  ، فیشر  دقیق  آزمایش  به  توانمی   ،شد  گذاريبنیان  فیشر  توسط

 قضیه  ،فیشر  اطالع  ،فیشر  هندسی  مدل  ،فیشر  اصل  ،فیشر  نابرابري
  فیشر،   F  توزیع  ،فیشر  Z  توزیع  ،طبیعی  انتخاب  در  فیشر  اساسی

   کرد. اشاره کمکی آماره
 جان سپرد.  در استرالیا  1962ژوئیه   29فیشر در 

 جرزي نیمن 

نیمن  مدرن  2جرزي  آمار  اصلی  معماران  از    مدیر  و   یکی 
  آوریل  16  در  او  بود. برکلی ،کالیفرنیا  دانشگاه در  آمار آزمایشگاه

  . شد   متولد   روسیه  ادربن  از  یکی  در   لهستانی  خانواده  یک   در  1894
  وجود   مستقل  کشور  یک  عنوانبه   لهستان  او،  تولد  زمان  در

 نیمن  وقتی  بود.  شده  تقسیم  روسیه  و  اتریش  آلمان،  بین و  نداشت
  درگذشت.   قلبی  سکته  اثر  بر   بود  وکیل  که  پدرش  بود،  ساله  12

  نیمن   و   کرد  منتقل  خارکوف  به  را اشخانواده  نیمن،   دلسوز  مادر
  چه   اگر  نیمن  کرد.  تحصیل  دانشکده  و  مدرسه  در  مکان  همین  در

  فرانسوي   آلمانی،  کراینی،او  ، روسی  زبان  به   اما   ،بود  لهستان  متولد 
  با   دبیرستان،  از  التحصیلیفارغ  از  پس  . بود  مسلط  نیز  التین  و

  اروپا   دیدن  براي  آموزيدانش  اردوي  یک  در  مادرش،  هماهنگی
  به  گرفت تصمیم خارکف در  دانشکده به  ورود از قبل .کرد  سفر
  از   وي   کند.  مطالعه  را  ریاضیات  پدرش،  حرفه  در  تحصیل  جاي

  از   پس  1921  سال  در  بود.  برخوردار  مادرش  تشویق  و  حمایت

 
1C. R. Rao       5Kazimierz Bassalik 
2Jerzy Neyman     6Emile Borel 
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 برنامه  در  نیمن  شوروي،  جماهیر   اتحاد  و  لهستان  صلح  پیمان
  وي   شد.  اعزام  لهستان  به  کشور  دو  بین  جنگی  سراياُ  بازگشت
 . ]13[ دید سالگی 27 در بار  اولین يبرا را خود پدري سرزمین

 دانشگاه  در  او  که  شد  یتتقو  زمانی  ریاضیات  به  نیمن  عالقه 
  نیمن   کرد.  تحصیل  روسی  داناحتمال   3یناتشبرن  با  خارکف
  دانشگاه  در که ایامی در شد. ارقام و اندازه ها،مجموعه   مجذوب
  کرد.  ثابت تنهایی به را لبگ انتگرال در قضیه 5 ،کردمی  تحصیل

 در   بود.  لبگ  انتگرال  مورد  در   خارکف  دانشگاه  در  وي  نامهپایان
  بازگشت.   دانشگاه  به  تکمیلی  تحصیالت  براي  نیمن  ،1917  سال

  بود.   خارکف   فناوري  سسهؤ م  دکتراي   دانشجوي   او   بعد،  سال  در
  او   آموخت. 4کیسرپینس  نزد  را  ریاضیات ورشو  دانشگاه  در  نیمن

  دریافت   1924  سال  در  ورشو  دانشگاه  در  نیز  را  فلسفه  دکتراي
  تدریس   مشغول   دانشجویی،  دوره  فراغت   اوقات   در   نیمن  کرد. 

  کارل   نام   با  بار   اولین  او  بود.  معاش  تأمین  براي   آمار  و  ریاضیات
 ظاهراً  شد. آشنا ]5[ »علم زبان دستور« کتاب خواندن با پیرسون

می   نظر  به  گرفت.  قرار  پیرسون  فلسفی  هايدیدگاه  تأثیر  تحت  او
 در  برنشتاین  با  را  ریاضی آمار  کاربردي  هايبرنامه  نیمن  سدر

 طریق از را آمار بیشتر او اما بود، کرده مطالعه خارکوف دانشگاه
  در   او  آموخت.  کشاورزي،  آزمایشات   در  ویژهبه  ،فردي  تحقیقات

 دستیار  سمت  لهستان  در  کشاورزي  ملی  مؤسسه  در   1921  سال
  دانشکده   ویژه  مدرس 1922  سال  در  و  داشت  را  آماري  ارشد

 ،5باسالیک  و  سرپینسکی  ،1925  پاییز  در  بود.   ورشو  در  کشاورزي
  دولت   به  مالی  کمک  پرداخت  با  کشاورزي   ملی  مؤسسه   مدیر
  آمار   مطالعه   براي  نیمن  که  کردند  فراهم  را  امکان  این  ،نلهستا

  .]14[ برود لندن در پیرسون کارل نزد ریاضی
نیمن  در لندن،  داشت.    مناسبینیمن در ریاضیات و آمار آمادگی  

که مرد جوانی در سن و سال خود  (ایگون    یعنی  پسر پیرسون  و
  تا   1926  تحصیلی  سال  طول  در  بودند.  خوبی  دوستان  )او بود
  محض   ریاضیات  تا  کردمی  تحصیل  راکفلر  بورسیه  با  نیمن  1927

  در   6بورل   امیل  هايسخنرانی  در  او  کند.   مطالعه  فرانسه   در  را
  دانشکده   در  7گ بِلِ  هايسخنرانی  همچنین  و  پاریس  دانشگاه
 با  وي  تحصیلی،  سال  این  در  زیاد  احتمال  به  کرد.  شرکت  فرانسه
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  با   مشترك  تحقیقات  براي  را  خود  ،پاریس  در  ریاضی  مطالعه
  بود.  کرده آماده  آینده  هايسال در آماري  نظریه توسعه در ایگون

  1927  بهار  در  رسمی  طوربه   پیرسون  ایگون  و  نیمن  مشترك  کار
  نیمن   شد.  آغاز  کرد،  دیدن  پاریس  در  نیمن  از   پیرسون  که  هنگامی

  گنجاندند   را  مقابل   هايفرضیه  ، خود  نظریه  توسعه   در  پیرسون  و
  آماري   امعهج  معلومنا  مقادیر  به  مربوط  هايفرضیه  ونآزم  در  و
 نوع   دو  هستند،  تغییرات  معرض  در  که  نمونه  مشاهدات  اساس  بر

  خطاي   و   واقعی  فرضیه  یک  رد  خطاي  و   کردند  ریفتع  را  خطا
  دوم   و  اول   نوع  خطاي  ترتیب  به  را  غلط  فرضیه  یک  پذیرش
  بودن   نادرست  صورت  در  فرضیه  رد  احتمال  به  آنها  نامیدند.
  چنین هم  نامیدند.  آزمون  توان  را  احتمال  این  و  ادندد می  اهمیت

  مقادیر   از  ايمجموعه  دادن  نشان   براي  را  »بحرانی  ناحیه«  اصطالح
 شود،می   آزمایش  مورد  فرضیه  رد  به  منجر  که  نمونه  آماري

  نوع   اولین  ایجاد  احتمال  بحرانی،  ناحیه  یک  اندازه  کردند.  پیشنهاد
  که   ايفرضیه  نهاآ  نامیدند.  داري معنی   سطح  را  آن  که   است  خطا

  یک  نامیدند.  دهسا  فرضیه  کند،می   مشخص  کامالً  را  احتمال  توزیع
 در  فرضیه  یک  مثال  براي  . است   مرکب  نیست،  ساده  که  فرضیه
  فرضیه   یک  ،معلوم  معیار  انحراف  با  نرمال  توزیع  میانگین  مورد
  مرکب   فرضیه   باشد،  معلوم نا   استاندارد  انحراف  اگر  و   است  ساده
 . ]13[ است
  بالفاصله   بود.  انرژي  و  ایده  از  سرشار  و  پویا  بسیار  فردي  نیمن
  ، آموزشی  هايبرنامه  و  آماري  شگاهآزمای   تأسیس  از  پس

 پایان   منظوربه  ریاضی  و  احتماالت  و  آمار  اندیشیهم  هايبرنامه
  مجموعه   .داد  ترتیب  نظري  تحقیقات   به   بازگشت  تحریک  و  جنگ

  براي   1949  سال  در  نیمن،  توسط  شده  ویرایش  نشستهم   مقاالت
  شد.   منتشر  آماردان  و  گرآزمایش  بین  تحقیقات  و  همکاري  تقویت

  یک  باریک  سال  5  هر  نیمن  تا  شد  باعث  نشستهم  این  موفقیت
  برکلی،   نشستهم   ششمین کند.  دهیسازمان   را  نشستهم   سري

  شد،  برگزار 1980 و 1970  هايسال در مختلف دوره سه در که
 زمینه  در موضوعی زمینه 33 در برجسته نویسنده 240  حضور با

  انجام   آمار  کاربرد  با  علمی  هايزمینه  و  ریاضی  آمار   احتمال،   نظریه
 . ]14[ شد

  سراسر   دانشجویان  از  بود  برکلی   در   که   سالی   40  طول  در  نیمن
  روش   و  کنند  شرکت  هایشسخنرانی  در  تا  بود  خواسته  دنیا

 
1Debabrata Basu 

  هر   به   و   بود  سخاوتمند  مردي  وي   بشناسند.   را   تحقیق  مناسب
-هم  او  کرد. می مالی  کمک   دانشجویان به توانستمی که  طریقی
 علمی  نامهتوصیه  ،دانشگاه  بورسیه  دانشجویان  براي  چنین

  کرد می  دریافت ملی  هايکمک آنها  از  حمایت براي  و نوشتمی
  هزینه   کند،  مینأت  را  نیاز  مورد  منابع  توانستنمی   که  مواقعی  در  و
  آمار «   گفت:می   نیمن  .پرداختمی   شخصی  صورت   به  را

  دامنه   مختلف  طریق  بهجرزي نیمن    .» است  علوم  همه  خدمتگزار
  اوت   5  در  باالخره  و  خشیدب  بهبود  را  علمی  خدمات  کیفیت  و

 . ]14[ درگذشت کالیفرنیا در  1981

 بابراتا باسو دِ

)  کنونیدر داکاي هند (بنگالدش    1925در سال    1دبابراتا باسو
 عنوان به متولد شد. ریاضیات را در دانشگاه داکا آموخت و آمار را  

در برنامه آموزشی رشته ریاضیات فرا ارائه شده  یکی از دروس  
درجه  ]15[گرفت   کسب  از  پس  باسو  ارشد.  از    کارشناسی 

در داکا،  دانشگاه    1948و    1947هاي  سال دانشگاه  همان  در 
را در    شدن  دانیریاضمشغول به تدریس شد. او همواره آرزوي  

آور سیاسی در آن دوران  دلیل اتفاقات حزن پروراند، اما به سر می 
براي همیشه به کلکته رفته   1950مر میسر نگردید و در سال  این ا

رائو   به همراه  و  پیوست  هندوستان  آمار  مؤسسه  به  آنجا  در  و 
مشغول به تحقیق شد. باسو پس از دفاع از رساله خود در سال  

با استفاده از بورس تحقیقاتی فولبرایت به برکلی رفت و    1953
نیمن دیدگاه  شد.  پیرسون-با  آشنا  کالسیک)  آمار   (چارچوب 

شک او در این زمینه وقتی آغاز شد که طی مالقات با فیشر در 
از پارادکس شرطی فیشر مطلع    1955مؤسسه آمار آمریکا در سال  

دیدگاه بیزي را    1968در سال    ،تحقیقاتانجام  شد. پس از آن  
رد.  را متقاعد به پذیرفتن دیدگاه بیزي ککرده و افراد زیادي  قبول  

کمی  اعتقاد  که    باسو  داشت  عقیده  و  داشت  کالسیک  آمار  به 
ها وجود دارد و آن حرفه آماردان  در دادهمعموالً اطالعات کمی 

 . ]15[ها استخراج کند است که آن را از دل داده 
کند. قضیه باسو  ایفا میهاي آمار سهم مهمی  باسو در برخی شاخه 

- رائو و قضیه رائو-ي کرامر، نامساو پیرسون-مثل لم نیمن  ]16[
می ب تشکیل  را  کالسیک  آمار  استنباط  اصلی  هسته  دهد  الکول 
آماره ]15[ بسندگی،  بین  ارتباط  کشف  باعث  قضیه  این  هاي . 

شود که البته قبل از آن چنین ارتباطی تصور  کمکی و استقالل می 



 تا افرون  رسنیپنج آماردان بزرگ: از پ نامهی زندگ 
 

   1401نشریه نشاء علم، سال دوازدهم، شماره دوم، خرداد ماه 
219 

توجه نمی شرطی  استقالل  به  خود  زندگی  طول  در  باسو  شد. 
تخصص وي بیشتر در زمینه استنباط آماري  و  ]15[خاصی داشت  

نمونه مثال و  وي  بود.  بعضی گیري  در  زیبایی  نقض  هاي 
زمینه شاخه در  زیادي  مقاالت  همچنین  دارد.  آمار  هاي 

هاي هاي کمکی و پیمایشنمایی و نظریه اطالع و آمارهدرست
 تحقیقاتی براي  پایه و-هاي طرحاي از دیدگاه بیزي، تحلیلنمونه

دادهارائه روش  داشتن  اختیار  در  با  که  داراي  هاي جایگزین  ها 
 .  ]15[خواص فراوانی مناسب باشند ارائه کرد 

در ایاالت    1975باسو قبل از آمدن به دانشگاه فلوریدا در سال  
و از اعضاء انتخابی مؤسسه   ]17[  هاي زیادي داشتمتحده سمت 

تقریباً    المللیبین وي  بود.  ریاضی  آمار  مؤسسه  و   12در  آمار 
در سمت اولین رئیس    او  کرد.   دانشگاه ایاالت متحده سخنرانی

برنامه آموزشی    1هالدان مطالعاتی در مؤسسه آمار به همراه رائو و  
هاي مبتکرانه جدیدي را در آمار بیز شروع کردند که یکی از دوره 

آمار هند    مؤسسهاي زیادي در  ه. وي سال ]15[بود    60  در دهه
  1990و در سال    )1985تا    1975(و دانشگاه فلوریدا تدریس کرد  

انتخاب شد دانشگاه  این  استادي  از   به درجه  و در همین سال 
 . ]17[  دانشگاه فلوریدا بازنشسته شد

مطلب چگونه    باسو به کم کردن جزئیات غیرالزم و این که یک
. او  ]17[معتقد بود  د،  شواز یک تفکر ساده و روشن نتیجه می

دغدغه    مناسب دانشجویانو سنجش  همواره نسبت به تدریس  
خاطر داشت. باسو یک معلم بزرگ و یک اندیشمند و محقـق  

بود   می  ]18[واقــعی  عشـق  دانشجویانش  به  و  و  ورزید 
  ، . در سمینارهاي او]17[  مند بودنددانشجویان وي نیز به او عالقه 

می  الهام  اندازه  یک  به  دانشجویان  و  به  استادان  باسو  گرفتند. 
بچهدرختان، گل ورزید و در سرتاسر زندگی ها عشق می ها و 

عالقه داشت. خانواده او عقیده دارند   خود به باغبانی و بازي بریج
هاي ، مهربانی او نسبت به انسان شکه از بین همه صفات خوب

 . ]15[ بیش از همه بارز بود  مستمندانها و یگر، مخصوصاً بچه د
بر اثر    2001مارس سال    24و در   باسو در اواخر عمر نابینا شد

 بیماري آلزایمر در کلکته جان سپرد. 

 دلی افرون رَبِ
 متولد شد. او  در ایاالت متحده  1938می   24در  2افرون بِرَدلی 

 
1Haldane 
2Bradley Efron 

مرکزي    پل و سپس در دبیرستانمدارس دولتی سنت   سامانهدر  
آموز ریاضی در کالس بود.  تحصیل کرد و همیشه بهترین دانش

فناوري   مؤسسهاو مقطع کارشناسی خود را در رشته ریاضی در  
دکتراي خود را در رشته    1946و در سال    کالیفرنیا به پایان رساند

استنفورد اخذ کرد و در همان سال آمار    آمار دانشگاه  به گروه 
و    1968  هايدر سالبه ترتیب  وي    دانشگاه استنفورد پیوست.

  1987و استادي ارتقا یافت. او از سال    يدانشیار  درجهبه    1972
رئیس ،  دانشکده علوم انسانی و علوم  عضو هیأت علمی  1992تا  

 در دانشگاه استنفورد بود  )سه دوره (  ، مدیر گروه آماردانشکده
نمونهبه   او  . ]19[ روش  بوت دلیل  اولین    استرپگیري  که 

ي هادر زمینه اي  تأثیر عمده اي است و  هاي آماري رایانهتکنیک
آماري   روش  داردکاربردهاي  بزرگ  شایستگی  است.  مشهور   ،

شناسی آماري را گسترش داده تا استرپ این است که روش بوت 
  در   روش  این  شود.  ترکاربردي   تجزیه و تحلیل مشکالت پیچیده،

 :دارد کاربرد زیر موقعیت سه

 .باشد ناشناخته یا پیچیده هآمار یک نظري توزیع وقتی -1

 .نباشد کافی  آماري مستقیم استنباط براي نمونه اندازه وقتی -2

 آزمایشی  نمونه  یک  و  شود  انجام   باید  توان  محاسبات  که  وقتی  -3
 .باشد دسترس در کوچک

  از   ارآم  مختلف  هايزمینه  در   ايیشگامانه پ  هايمشارکت   افرون
  بیز   ،دیفرانسیل  ندسهه  ،بالینی  آزمایشات   اخترفیزیک،  جمله

  تحلیل   ،احتمال  نظریه  ژن،  به  مربوط   هايداده  استنباط  ،تجربی
 نایفجک  و  استرپبوت   آنها   ترینمحبوب  و  گیرينمونه  بقا،

  جوایز،   و  کرده  منتشر  علمی  مقاله  150  حدود  وي  .است  داشته
  دانشگاه   هايبورسیه  جمله  از  متعددي  هايورسیهب  و  افتخارات
 آمریکا،  آمار  انجمن  آمریکا،  علوم  و  هنرها  آکادمی  استنفورد،

  . است  کرده   دریافت  را  سلطنتی  آمار  انجمن  ریاضی،  آمار  مؤسسه
  جایزه   برنده  متحده،  ایاالت علوم  ملی   آکادمی  اعضاي از  یکی  او

  نوتر   جایزه  و ویلکس  مدال  دو  هر  ،آمریکا  ریاضی  انجمن فورد
  وي   است.  1995  سال  در  فیشر  جایزه  و  امریکا  آمار  انجمن  طرح

 شیکاگو  مانند دانشگاه  چندین  از يافتخار  دکتراي  چندین  داراي
  برجسته   التحصیالنفارغ  جایزه  چنینهم  و  است  نروژ  در  اسلو  و

 بسیاري   در  افرون  کرد.  تدریاف  2010  سال  در  را  کالیفرنیا  مؤسسه
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  کمیته   قبیل  از  هادانشگاه  سایر  و  استنفورد  در  مهم   هايکمیته  از
  علوم   کمیته  در   یتعضو ،فیزیک  و   ریاضی  علوم  مجمع  اجرایی
  مریلند   دانشگاه  آمار  خارجی  مشاوره  کمیته  رئیس  ریاضی،
 . ]19[ است  کرده  خدمت

دکترا ترین  برجستهاز   افروندانشجوي  به  می  ي  نورمن  توان 
رابر1برسلو افرون    2تیبشیرانی  ت،  و  کاکس  کرد.  اشاره 

دهه   در  را  خود  مشارکت  کردن   1970مشهورترین  د.  منتشر 
، عملکرد یک ابزار قدرتمند را براي فاصله زمانی  ]20[  در  3کاکس

دهد.  به عوامل قابل شناسایی توضیح می  بین دو رویداد وابسته 
کاکسمثال  عنوانبه مدل  مورد  می   ،  در  مرگ تواند  میر  وخطر 

  ، ، میزان ترك تحصیل در یک جمعیت معینبیماران تحت درمان
و تحقیقات سرطان و اپیدمیولوژي و    خطر ورشکستگی مشاغل 

   . ]19[  اطالعات مفیدي بدهد شناسیجامعه
به رتبهبه    اش، که عالقه افرون از عالقه پدرش  هاي  آمار ناشی 

هاي  گیريراهی بود که بتواند بدون اندازه   دنبال، به ورزشی بود
در بسیاري موارد مانند آزمایش  که  یجه را کنترل کندمکرر دقت نت

  از   کرد پیدا  وي که  حلی راه . بود  غیرممکناین امر  اي پزشکیه
  علمی   جامعه  اعتماديبی  با  ابتدا  در  و  بود  ساده  بسیار  ظاهري  نظر

  یید أت  مقاله  هزاران  در  ایده  این  کاربرد  ،بعد  چندي  شد.  روروبه 
 تصادفی   طوربه  باید  را  هاداده  که  بود  این  او  ایده  اصلی  تهنک  شد.

  تحلیل   و  تجزیه  مورد  و  هکرد   آوريجمع  موجود  نمونه  تنها  از
  برداري نمونه   .شودمی   اجرا  بارها   فرایند  همین  سپس   و  داد   قرار

 را  نتایج دقت و شود انجام  رایانه کمک به مکرراً تواندمی مجدد
  افرون   جوشان  استعداد  سرنخ  ،استرپبوت   اصطالح  کند.  تنظیم
  آماري   ابزار  اندازه   به  حداقل  نامی  جستجوي  در  افرون  است.
  الهام  4ن منچوزِ بارون  هايماجرا از که بود نایفجک   نام به دیگر

  بندهاي   با  خود  کشیدن  البا  با  بارون  داستان،  یک  در  گرفت.
 مناسب  تصویري  ،داد  نجات  شدن  غرق  از  را  خود  ،اشکمه چ
  خارجی   ورودي   بدون  ،هاداده  بر  خود  خودي  به  که  تکنیکی  يبرا

  افرون   توسط  شده  تألیف  هايب اکت  جمله  از  .]19[  کندمی  تکیه
 کرد.  اشاره  ]22،21[  به توانمی

 
1Norman Breslow     3David Roxbee Cox 
2Robert Tibshirani     4Baron Munchausen 

 شنهادها یپ  ي و ریگجهینت

تاریخچه علم آمار و  پس از مروري کوتاه در مورد  این مقاله    در
زندگی   ،احتمال و چگونگی پیدایش و روند پیشرفت این علوم

پنج آماردان بزرگ که نقش اساسی در تحول آمار و احتمال  و آثار  
دانشمندانی که در  مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.    ،اندداشته

اند از  اخته شد عبارت نامه و آثارشان پرداین مقاله به ذکر زندگی 
  ، آمار  علم  پدر   رونالد فیشر ،  گذار آمار مدرنبنیان  کارل پیرسون 
نیمن  مدرن  بزرگان از    جرزي  باسو  ،آمار  آماردان    دبابراتا 

مورد    که  ايبرجسته  در  او  اساسی  بسندگی، قضیه  بین  ارتباط 
مفاهیم آمار ریاضی   ترینمهم یکی از  هاي کمکی و استقالل  آماره 
باالخره   است افرون  و  روش    بِرَدلی    و   استرپبوت خالق 
زندگی و آثار    مورد   در   که  شودمی   پیشنهاد  پایان  در  .نایفجک

 امر  این  که  شود  انجام  تحقیقاتی  نیز  ایران  کشور  آماري  دانشمندان
  کشورشان   علمی  بزرگان  با ایرانی  جوانان  آشنایی باعث  تواندمی

   شود.
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