تعاريف جامعه و نمونه آماری
نت روش پژوهش کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاداسالمی واحد بین المللی جلفا
دکتر محمدحسن حدادی
تعاريف جامعه و نمونه آماري  :جامعه آماري به مجموعه افراد ،اشياء و يا به طور كلي پديده ها ي اطالق مي شود
كه محقق مي تواند نتيجه مطالعه خود را به كليه آنها تعميم دهد .جامعه آماري تحقيق با يك يا چند صفت
مشترك شناسايي مي شود.
در بيشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه آماري ،مراجعه به كليه آحاد جامعه و مطالعه تك تك آنها امكان
پذير نيست .در اين صورت محقق ناگزير است كه بخشي از جامعه آماري را مورد مطالعه قرار داده و نتيجه بررسي
را به تمامي جامعه آماري تعميم دهد .مراجعه به بخشي از جامعه آماري جهت شناسايي همه آن را روش نمونه
گيري مي نامند.
انجام اين كار زماني امكان پذير است كه بخشي نمونه كليه صفات و ويژگي هاي جامعه آماري را دارا باشند و
بتوان آن را نمايشگر جامعه محسوب داشت .پس نمونه آماري به بخشي از جامعه آماري اطالق مي شود كه ويژگي
ها و صفات جامعه آماري را در خود داشته باشد و محقق بتواند با مطالعه آن بخش ،درباره جامعه آماري قضاوت
كند .درعين حال نمونه آماري بايد قابل دسترسي بوده و امكان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد.
علمي و پژوهشي :نگارش يافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه http://www.iranresearches.ir/
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حجم نمونه
موضوع برآورد حجم نمونه و انتخاب يك نمونه مناسب يكي از مسائلي است كه اكثر محققين در شروع مطالعه و
پژوهش خود با آن سرو كار دارند .بر همه پژوهشگران پوشيده نيست كه چنانچه حجم نمونه كمتر از ميزان الزم
در نظر گرفته شود ممكن است نتايج استنباط شده از آن در مورد جامعه وجود نداشته باشد .اين موضوع تا به
آنجا مهم است كه در بين پژوهشگراني كه از ورش هاي آماري براي رفع نيازهاي علمي حيطه تخصصي خود بهره
ميگيرند اين برداشت نادرست وجود دارد كه حجم نمونه هر چه بزرگتر باشد نتايج بهتري گرفته ميشود .اين مساله
گاهي اوقات طوري مطرح مي شود كه هر چه حجم نمونه هر چقدر به حجم جامعه نزديكتر باشد ،وضعيت بهتري
را براي مطالعه انتظار داريم .ذكر اين نكته بسيار مهم است كه چنانچه تغيير پذيري متغير مورد نظر در جامعه
زياد باشد ،بايد نمونه اي با حجم بزرگتري براي مطالعه اختيار كرد تا بتوان اطالعات بيشتري در مورد آن متغير
كسب نمود .اما بايد توجه داشت كه همواره در نمونه هاي با حجم بزرگ تضميني براي اتخاذ تصميم منطبق بر
واقعيت وجود ندارد .در عمل مشكالت انتخاب حجم نمونه كوچك بر همگان واضح است .ولي از آنجا كه بسياري
از پژوهشگران به جزئيات و ظرافت هاي استفاده درست از روشهاي استنباط آماري واقف نيستند ،مشكالت استفاده
از حجم نمونه بزرگ در مطالعات براي همه مبرهن نيست.
براي انتخاب حداقل حجم نمونه مورد نياز روشهاي متعددي وجود دارد .چيزي كه مسلم است اين است كه حداقل
حجم نمونه مورد نياز را بايد براساس اهداف اصلي تحقيق برآورد نمود .
فرمول كوكران
فرمول كوكران يكي از پركاربردترين روش ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است.
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براي تعيين حجم نمونه در تحقيقات از روشهاي مختلفي استفاده مي شود .دو روش متداول براي اين كار استفاده
از فرمول شارل كوكران و جدول مورگان است.
-۱روش شارل كوكران:
به منظور تعيين حجم نمونه ساده ترين روش استفاده از فرمول كوكران مي باشد.
در فرمول كوكران:
n:حجم نمونه
N:حجم جامعه آماري
tيا  z :در صد خطاي معيار ضريب اطمينان قابل قبول
P:نسبتي از جمعيت فاقد صفت معين (مثال جمعيت مردان)
q=(۱-p):نسبتي از جمعيت فاقد صفت معين (مثال جمعيت زنان)
d :درجه اطمينان يا دقت احتمالي مطلوب
طبق فرمول باال اگر بخواهيم حجم نمونه را با شكاف جمعيتي ( ۰٫۵يعني نيمي از جمعيت حايز صفتي معين
باشند ).نيمي ديگر فاقد آن هستند.
معموال  pو  qرا  ۰٫۵در نظر مي گيريم .مقدار  zمعموال  ۱٫۹۶است . dمي تواند  ۰٫۰۱يا  ۰٫۰۵باشد.
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براي مثال اگر حجم جامعه آماري  ۴۰۰باشد و مقدار خطاي مجاز را  ۰٫۰۵در نظر بگيريم .آنگاه حجم نمونه ۱۹۶
خواهد بود.
-۲روش جدول مورگان:
زماني كه نه از واريانس جامعه و نه از احتمال موفقيت يا عدم موفقيت متغير اطالع داريد و نميتوان از فرمولهاي
آماري براي براورد حجم نمونه استفاده كرد از جدول مورگان استفاده مي كنيم .اين جدول حداكثر تعداد نمونه
را مي دهد.
پژوهش ها و مطالعات كاربردي بر اساس
اهداف اصلي به دو دسته زير تقسيم مي شوند:
مطالعات معطوف به مقدار  :پژوهشي كه هدف يا اهداف اصلي آن ،برآورد يك پارامتر (مانند ميانگين ،واريانس يا
نسبت يك ويژگي خاص و غيره ) از جامعه است (برآورديابي نقطه اي يا فاصله اي).
مطالعات معطوف به تصميم  :تحقيقاتي كه هدف يا اهداف اصلي آن ها ،بررسي وجود يا عدم وجود ارتباط بين
متغيرهاي آماري است (آزمون فرضيه هاي آماري) روش برآورد حجم نمونه براي اين دو دسته از مطالعات متفاوت
است.
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تذکر :گاهي ،مطالعاتِ معطوف به تصميم ،با استفاده از روش هاي آماري شواهدي تجزيه و تحليل مي شوند كه
در اين صورت كميت هايي نظير p-مقدار و نسبت درستنمايي نيز گزارش مي گردند.
يكي از مسائل اساسي كه به دنبال انتخاب نمونه اي با حجم بزرگ ،ممكن است حادث شود  ،اين است كه توان
آزمون هاي آماري مورد استفاده در مطالعات تحليلي ،بسيار افزايش يابد  .اين موضوع در عمل باعث مي شود كه
فرضيه صفر به نادرستي رد شود.
در آزمون فرضيه هاي آماري در عمل ممكن است دو نوع خطا رخ دهد كه آن ها را خطاي نوع يك و دو مي ناميم.
احتمال ارتكابِ خطاي نوع يك( رد نادرست فرضية ) H۰را با آلفا يا  αو احتمال ارتكابِ خطاي نوع دو( انتخاب
نادرست فرضيه ) H۰را با  βنشان ميدهيم .بديهي است كه آزمون فرضيه مناسب ،روشي است كه تا حد ام كان
احتمال ارتكابِ خطاهاي نوع اول و دوم در آن كوچك باشد  .در عمل به ازاي حجم ثابت نمونه ،يافتن روشي كه
بتواند احتمال خطاي هاي نوع اول و دوم را توأماً به دلخواه كوچك سازد ،ميسر نيست.
از اين رو با توجه به اين كه ارتكابِ خطاي نوع اول بسيار مهم تر (يعني زيان بخ ش تر ) از رخ دادن خطاي نوع
دوم است ،براي انتخاب بهترين آزمون فرضيه آماري بايد قبل از شروع مطالعه ،احتمال خطاي نوع اول را در سطح
معيني (معموالً يك ،پنج يا ده درصد ) ثابت در نظر گرفت  .آن گاه آزموني بهترين خواهد بود كه احتمال خطاي
نوع دوم در آن كوچك ترين باشد.
به علت استفاده مكرر از آزمون هاي آماري ،بدون توجه به مسائل زيربنايي در بكارگيري آن ها و عدم اطالع دقيق
از ويژگي ها و موارد استفاده صحيح آن ها ،بسياري از محققين آزمون هاي آماري را بدون تسلط كامل بر مسائل
ذيربط مورد استفاده قرار مي دهند  .يكي از ويژ گي هاي مهمي كه بايد هر آزمون فرضيه مناسب آماري داشته
باشد ،اين است كه بايد توان آن در حد قابل قبولي باشد  .به دليل ارتباط مستقيمي كه بين حجم نمونه و توان
آزمون (زماني كه احتمال خطاي نوع يك ثابت در نظر گرفته شود ) برقرار است ،توان آزمون به شدت تحت تأثير
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اندازه نمونه مي باشد  .در عمل ممكن است حجم نمونه انتخاب شده آن قدر كوچك باشد كه آزمون آماري مورد
استفاده ،توان بسيار ناچيزي داشته باشد.
در اين موارد ،آزمون مورد استفاده عمالً قدرت تشخيص هيچ گونه تفاوتي بين مقدار واقعي پارامتر و مقدار فرض
شده يا رابطه اي بين متغير هاي آماري را ندارد  .بر عكس ،ممكن است نمونه انتخاب شده از جامعه به اندازه اي
بزرگ اختيار شده باشد كه توان آزمون تقريباً برابر يك باشد  .در اين حالت ،آزمون مورد استفاده قادر است هرگونه
تفاوت جزيي يا ارتباط ضعيف را كه از نظر تحقيق قابل توجه و اهميت نيست ،كشف نموده و به رد نادرست فرضيه
صفر منجر شود  .در چنين شرايطي ممكن است احتمال خطاي نوع دوم بسيار بسيار كوچك باشد ،در حالي كه
احتمال خطاي نوع اول برابر پنج درصد در نظر گرفته شده است  .مقايسه مقادير احتمال خطاي نوع اول و دوم
نشان مي دهد كه آزمون آماري مورد استفاده ،مناسب نيست .چرا كه عليرغم كوچك بودن(  βاحتمال خطاي نوع
دوم)(α ،احتمال خطاي نوع اول) چندان كوچك نيست  .حال آن كه آزمون فرضيه اي مناسب است كه در نتيجه
آن  αو  βهر دو كوچك باشند نه آن كه يكي بسيار كوچك و ديگري بزرگ باشد  .همچنين ،چون ارتكابِ خطاي
نوع اول بسيار مهم تر از مرتكب شدن خطاي نوع دوم است ،بايد حتي االمكان  αكمتر از  βباشد.در چنين وضعيتي
است كه عدم توجه به انتخاب نمونه كافي ممكن است منجر به نتايجي شود كه بر واقعيت منطبق نيست  .لذا
حجم نمونه نبايد نه خيلي كوچك و نه خيلي بزرگ باشد ،بلكه نمونه بايد با اندازه كافي اختيار شود.
يكي از راه هاي برآورد حجم نمونه در پژوهش هاي معطوف به مقدار ،استفاده از روش فاصله اطمينان است .چون
در اين روش در بسياري از موارد از تقريب نرمال براي برآورد حداقل حجم نمونه مورد نياز استفاده مي شود،
طبيعي است كه حجم نمونه كافي بزرگ باشد.
در مطالعات معطوف به تصميم ،عالوه بر توصيف ويژگي هاي اندازه گيري شده در جريان مطالعه ،بدنبال استنتاج
در مورد اهداف ،فرضيات يا سئواالت مطرح شده نيز هستيم .در اين مطالعات ،مسأله تعيين حجم نمونه بسيار مهم
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است ،طوري كه حجم نمونه نبايد نه آن قدر كوچك باشد كه احتمال ارتكابِ خطاي نوع دوم بزرگ باشد ،يا آن
قدر بزرگ باشد كه توازني بين مقادير احتمال خطاي نوع اول و دوم وجود نداشته باشد .از اين رو ضروري است
كه حداقل حجم نمونه مورد نياز ،براساس آزمون فرضيات مورد استفاده تعيين شود .در اين صورت ،چنانچه باتوجه
به مقادير مفروض احتمال خطاهاي نوع اول و دوم و ساير اطالعات مربوط به جامعه و آزمون فرضيات ،حداقل
حجم نمونه مورد نياز برآورد گردد ،امكان بزرگ بودن احتمال رخ دادن يكي از خطاهاي تصميم گيري نسبت به
ديگري وجود نخواهد داشت.
در اين مطالعه ،هدف تنها اشاره به مشكالت استفاده از حجم نمونه بزرگ يا كوچك نيست  .بلكه سعي مي شود
با ذكر اين مشكالت ،خواننده را به ظرافت هاي استفاده درست از روش هاي آماري در مطالعات ،واقف نموده و به
كمك نرم افزار آماري مناسب ،شيوه انتخاب حجم نمونه كافي را توضيح دهيم .يكي از نرم افزارهاي آماري كه در
عين سادگي براي برآورد حجم نمونه و توان در مطالعات برآوردي و معطوف به تصميم تهيه شده است ،نرم افزار
PASSمي باشد .اين نرم افزار بخشي از نرم افزار NCSSاست كه قابليت استفاده از آن در منو آورده شده است.
در اين مطالعه سعي بر آن است كه برخي از روش هاي برآورد حجم نمونه ،با استفاده از نسخه  ۲۰۰۴نرم افزار
PASSتوضيح داده شود  .در بخش بعدي ،روش برآورد حداقل حجم نمونه مورد نياز در مطالعات
معطوف به مقدار با حل يك مثال توسط نرم افزار ارائه مي گردد .در بخش سوم نيز ،برخي از روش هاي تعيين
حجم نمونه الزم در مطالعات معطوف به تصميم ،با ذكر چند مثال به كمك نرم افزار تشريح مي شود .در نهايت،
بخش چهارم به بحث و نتيجه گيري پيرامون مطالب ارائه شده در بخش هاي قبل اختصاص يافته است.
-۲برآورد حجم نمونه در مطالعات معطوف به مقدار
همان طور كه اشاره شد براساس روش فاصله اطمينان و تقريب نرمال مي توان با توجه به هدف مطالعه ،حداقل
حجم نمونه مورد نياز در پژوهش هاي معطوف به مقدار را تخمين نمود .در اين تحقيق ،فرض مي شود كه هدف
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اصلي مطالعه برآورد ميانگين يا نسبت يك ويژگي خاص جامعه باشد .در هريك از اين موارد با ذكر يك مثال
نحوه برآورد حجم نمونه توسط نرم افزار  PASSتشريح مي گردد.
- ۱-۲برآورد حجم نمونه در برآورد میانگین جامعه براساس فاصله اطمینان
به منظور برآورد حجم نمونه در مطا لعاتي كه هدف اصلي آن تخمين ميانگين جامعه است ،در نرم افزار NCSS
از منوي ، PASSگزينه  Meansرا انتخاب كرده و در پنجره مربوطه از دستور Confidence Interval-One
 Meanاستفاده مي كنيم .منبع :دكتر هادي جباري نوقابي و دكتر مهدي جباري نوقابي http://infoedu.ir
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