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  نكاتي چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفي نرم افزار مربوطه
  1 مهدي جباري نوقابي،1هادي جباري نوقابي

  چكيده
اي مناسب، بسيار اهميت دارد و مطمئناً نتايج اخـذ شـده از              در انجام هر تحقيق علمي، موضوع تعيين حجم نمونه و انتخاب نمونه               

در اين مطالعه نكات مهمي در مورد تعيين حجم نمونه مطرح           . اي مناسب با حجم كافي خواهد بود       مطالعه نيز در گروي انتخاب نمونه     
ها، روش تعيين حداقل حجم نمونه مورد نياز در مطالعات معطوف به مقدار و مطالعات معطوف به تـصميم بـا                      شده و با استفاده از آن     

  .شود  است، توضيح داده ميNCSS كه بخشي از نرم افزار 2004خه  نسPASSارائه چند مثال كاربردي و معرفي نرم افزار آماري 
 مطالعات معطوف ، مطالعات معطوف به تصميم،PASS نرم افزار ،NCSS نرم افزار آماري ، برآورد حجم نمونه :واژه هاي كليدي      

  . مشكل حجم نمونه بزرگ،به مقدار
  
  1مقدمه-1

نه مناسـب،   موضوع برآورد حجم نمونه و انتخاب يك نمو           
يكي از مسائلي است كـه اكثـر محققـين در شـروع مطالعـه و                

بر همه پژوهشگران پوشيده    . پژوهش خود با آن سروكار دارند     
نيست كه چنانچه حجـم نمونـه كمتـر از ميـزان الزم در نظـر                
گرفته شود، ممكن است نتـايج اسـتنباط شـده از آن در مـورد               

ن تعمـيم نتـايج   جامعه از دقت كافي برخـوردار نبـوده و امكـا          
اين موضوع  ]. 1[حاصل از نمونه به جامعه وجود نداشته باشد         

هاي  تا به آنجا مهم است كه در بين پژوهشگراني كه از روش           
آماري براي رفع نيازهاي علمي حيطـه تخصـصي خـود بهـره             

گيرند، اين برداشت نادرست وجود دارد كه حجـم نمونـه            مي
ايـن  . ل خواهـد شـد    هر چه بزرگتر باشد، نتايج بهتـري حاصـ        

مسأله حتي گاهي اوقات طوري مطرح مي گردد كـه هـر چـه              
حجم نمونه به حجم جامعه نزديك تر باشد، وضـعيت بهتـري     

ذكر اين نكته بسيار مهم است كـه     . را براي مطالعه انتظار داريم    
چنانچه تغيير پذيري متغير مورد نظر در جامعه زياد باشد، بايد           

براي مطالعه اختيار كـرد تـا بتـوان         اي با حجم بزرگتري      نمونه

                                                           
  فردوسي مشهد، دانشكده علوم رياضي، گروه آماردانشگاه  1

اما بايد توجه   . اطالعات بيشتري در مورد آن متغير كسب نمود       
هاي با حجم بزرگ، تضميني براي       داشت كه همواره در نمونه    

در عمــل . اتخــاذ تــصميم منطبــق بــر واقعيــت وجــود نــدارد
. مشكالت انتخاب حجم نمونه كوچك بر همگان واضح است        

ــسيار  ــه ب ــا ك ــي از آنج ــات و  ول ــه جزئي ــشگران ب ي از پژوه
هـاي اسـتنباط آمـاري       هاي اسـتفاده درسـت از روش       ظرافت

واقف نيستند، مـشكالت اسـتفاده از حجـم نمونـه بـزرگ در              
  . مطالعات براي همه مبرهن نيست

براي انتخـاب حـداقل حجـم نمونـه مـورد نيـاز، روش هـاي         
چيزي كـه مـسلم اسـت ايـن اسـت كـه             . متعددي وجود دارد  

 نمونه مورد نياز را بايد براسـاس اهـداف اصـلي            حداقل حجم 
ها و مطالعات كاربردي بر اساس       پژوهش. تحقيق برآورد نمود  

  :اهداف اصلي به دو دسته زير تقسيم مي شوند
 پژوهـشي كـه هـدف يـا اهـداف      :مطالعات معطوف به مقدار  

ماننـد ميـانگين، واريـانس يـا       (اصلي آن، برآورد يـك پـارامتر        
بـرآورد  (از جامعـه اسـت   )  و غيـره  نسبت يك ويژگي خاص   
 ). يابي نقطه اي يا فاصله اي
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 تحقيقاتي كه هـدف يـا اهـداف         :مطالعات معطوف به تصميم   
اصلي آن ها، بررسي وجود يا عدم وجود ارتباط بين متغيرهاي     

 ).هاي آماري آزمون فرضيه(آماري است 

روش برآورد حجم نمونـه بـراي ايـن دو دسـته از مطالعـات               
  .تمتفاوت اس

 گاهي، مطالعاتِ معطوف به تصميم، با اسـتفاده از          .1-1تذكر  
شوند كـه در      تجزيه و تحليل مي    1روش هاي آماري شواهدي   

 مقدار و نـسبت درسـتنمايي       -pاين صورت كميت هايي نظير      
  .گردند نيز گزارش مي

اي بـا حجـم      يكي از مسائل اساسي كه به دنبال انتخاب نمونه        
ــزرگ، ممكــن اســت حــادث شــود،  ــوان ب  ايــن اســت كــه ت

هاي آماري مورد استفاده در مطالعـات تحليلـي، بـسيار            آزمون
اين موضوع در عمل باعث مي شود كـه فرضـيه           . افزايش يابد 

  . صفر به نادرستي رد شود
هاي آماري در عمـل ممكـن اسـت دو نـوع             در آزمون فرضيه  

احتمال . ناميم  مي II و   Iها را خطاي نوع      خطا رخ دهد كه آن    
 و  αرا با   ) 0Ηرد نادرست فرضية  ( خطاي نوع يك     ارتكابِ

انتخـاب نادرسـت فرضـيه      (احتمال ارتكـابِ خطـاي نـوع دو         
0Η (   را باβ  بديهي است كه آزمون فرضـيه      . دهيم  نشان مي

كـان احتمـال ارتكـابِ      مناسب، روشـي اسـت كـه تـا حـد ام           
در عمل به ازاي    . خطاهاي نوع اول و دوم در آن كوچك باشد        

هـاي   حجم ثابت نمونه، يافتن روشي كه بتواند احتمال خطاي        
. نوع اول و دوم را توأماً به دلخواه كوچك سازد، ميسر نيـست            

از اين رو با توجه به اين كه ارتكابِ خطـاي نـوع اول بـسيار                
از رخ دادن خطـاي نـوع دوم        ) تـر  شيعني زيان بخـ   (تر   مهم

است، براي انتخاب بهترين آزمون فرضيه آماري بايـد قبـل از            
شروع مطالعه، احتمـال خطـاي نـوع اول را در سـطح معينـي               

گـاه   آن. ثابت در نظـر گرفـت     ) معموالً يك، پنج يا ده درصد     (
آزموني بهترين خواهد بود كه احتمال خطـاي نـوع دوم در آن           

  .ترين باشد كوچك
هاي آمـاري، بـدون      متأسفانه، به علت استفاده مكرر از آزمون      

هـا و عـدم اطـالع        توجه به مسائل زيربنايي در بكـارگيري آن       
هـا، بـسياري از      دقيق از ويژگي ها و موارد استفاده صحيح آن        

                                                           
1. Statistical evidence 

محققين آزمون هاي آماري را بدون تـسلط كامـل بـر مـسائل              
هاي مهمي   گييكي از ويژ  . ذيربط مورد استفاده قرار مي دهند     

كه بايد هر آزمون فرضيه مناسب آماري داشته باشد، اين است           
بـه دليـل ارتبـاط      . كه بايد توان آن در حد قابـل قبـولي باشـد           

زماني كه احتمال   (مستقيمي كه بين حجم نمونه و توان آزمون         
برقـرار اسـت، تـوان    )  ثابت در نظر گرفتـه شـود       Iخطاي نوع   

در عمـل   .  نمونه مـي باشـد     آزمون به شدت تحت تأثير اندازه     
ممكن است حجم نمونه انتخاب شده آن قدر كوچك باشد كه      
. آزمون آماري مورد استفاده، توان بسيار ناچيزي داشـته باشـد           

در اين موارد، آزمون مـورد اسـتفاده عمـالً قـدرت تـشخيص              
گونه تفاوتي بين مقدار واقعي پارامتر و مقدار فرض شده           هيچ

بـر عكـس، ممكـن      . هاي آماري را ندارد   اي بين متغير   يا رابطه 
است نمونه انتخاب شده از جامعه به اندازه اي بـزرگ اختيـار             

در اين حالت،   . شده باشد كه توان آزمون تقريباً برابر يك باشد        
آزمون مورد استفاده قادر است هرگونه تفاوت جزيي يا ارتباط          
ضعيف را كه از نظـر تحقيـق قابـل توجـه و اهميـت نيـست،                 

در . موده و به رد نادرست فرضـيه صـفر منجـر شـود            كشف ن 
چنين شرايطي ممكن اسـت احتمـال خطـاي نـوع دوم بـسيار            
بسيار كوچك باشد، در حالي كه احتمال خطاي نوع اول برابر           

مقايـسه مقـادير احتمـال      . پنج درصد در نظر گرفته شده است      
خطاي نوع اول و دوم نشان مي دهد كه آزمون آمـاري مـورد              

چــرا كــه عليــرغم كوچــك بــودن . مناســب نيــستاســتفاده، 
β)   احتمال خطاي نوع دوم(  ،α)      احتمال خطـاي نـوع اول (

اي مناسـب    حال آن كه آزمـون فرضـيه      . چندان كوچك نيست  
باشند نه آن كه     هر دو كوچك     β و   αاست كه در نتيجه آن      

همچنـين، چـون   . يكي بسيار كوچك و ديگـري بـزرگ باشـد     
تر از مرتكب شدن خطـاي       ارتكابِ خطاي نوع اول بسيار مهم     
در .  باشـد  β كمتـر از     αنوع دوم است، بايد حتـي االمكـان       

چنين وضعيتي است كه عدم توجه بـه انتخـاب نمونـه كـافي              
. 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

هاي معطوف   هاي برآورد حجم نمونه در پژوهش      يكي از راه  
 چـون در    .]3[به مقدار، استفاده از روش فاصله اطمينان است         
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اين روش در بسياري از موارد از تقريب نرمـال بـراي بـرآورد       
شود، طبيعـي اسـت      حداقل حجم نمونه مورد نياز استفاده مي      

  ]. 2[كه حجم نمونه كافي بزرگ باشد 
ــيف      ــر توص ــالوه ب ــصميم، ع ــه ت ــوف ب ــات معط در مطالع

گيـري شـده در جريـان مطالعـه، بـدنبال         هـاي انـدازه    ويژگي
رضيات يا سئواالت مطرح شده نيـز       استنتاج در مورد اهداف، ف    

در اين مطالعات، مسأله تعيين حجم نمونه بسيار مهـم          . هستيم
قدر كوچك باشد كه     است، طوري كه حجم نمونه نبايد نه آن       

قدر بزرگ   احتمال ارتكابِ خطاي نوع دوم بزرگ باشد، يا آن        
باشد كه توازني بين مقـادير احتمـال خطـاي نـوع اول و دوم               

از اين رو ضروري است كه حداقل حجم        . اشدوجود نداشته ب  
نمونه مورد نياز، براساس آزمون فرضيات مورد استفاده تعيـين          

در اين صـورت، چنانچـه باتوجـه بـه مقـادير مفـروض              . شود
احتمال خطاهاي نوع اول و دوم و ساير اطالعات مربـوط بـه             
جامعه و آزمون فرضـيات، حـداقل حجـم نمونـه مـورد نيـاز               

مكـان بـزرگ بـودن احتمـال رخ دادن يكـي از             برآورد گردد، ا  
خطاهاي تـصميم گيـري نـسبت بـه ديگـري وجـود نخواهـد         

  .داشت
در اين مطالعه، هدف تنها اشاره به مشكالت استفاده از حجـم            

بلكه سعي مي شود با ذكر ايـن        . نمونه بزرگ يا كوچك نيست    
هــاي اســتفاده درســت از  مــشكالت، خواننــده را بــه ظرافــت

در مطالعات، واقف نموده و به كمـك نـرم          هاي آماري    روش
افزار آماري مناسب، شيوه انتخاب حجم نمونه كافي را توضيح   

يكي از نرم افزارهاي آماري كه در عـين سـادگي بـراي             . دهيم
برآورد حجم نمونه و توان در مطالعات بـرآوردي  و معطـوف    

ايـن  .  مي باشـد   PASS1به تصميم تهيه شده است، نرم افزار        
 است كه قابليت اسـتفاده  NCSSر بخشي از نرم افزار   نرم افزا 

در اين مطالعه سعي بر آن اسـت كـه          . از منو در آن وجود دارد     
برخي از روش هاي برآورد حجم نمونه، با اسـتفاده از نـسخه             

در بخـش بعـدي،     .  توضيح داده شود   PASSافزار    نرم 2004
روش برآورد حـداقل حجـم نمونـه مـورد نيـاز در مطالعـات               

ف به مقدار با حـل يـك مثـال توسـط نـرم افـزار ارائـه                  معطو
هاي تعيين حجم    در بخش سوم نيز، برخي از روش      . گردد مي

                                                           
1. Power and Sample Size 

نمونه الزم در مطالعات معطوف به تصميم، با ذكر چنـد مثـال             
در نهايت، بخش چهارم به     . شود به كمك نرم افزار تشريح مي     

 بحث و نتيجه گيري پيرامون مطالب ارائه شده در بخش هـاي           
  .قبل اختصاص يافته است

 برآورد حجم نمونه در مطالعات معطوف بـه         -2
  مقدار

همان طور كه اشـاره شـد براسـاس روش فاصـله اطمينـان و               
تقريب نرمال مي توان با توجه به هدف مطالعه، حداقل حجـم            

هاي معطوف به مقدار را تخمـين        نمونه مورد نياز در پژوهش    
 هدف اصـلي مطالعـه      شود كه  در اين تحقيق، فرض مي    . نمود

در . برآورد ميانگين يا نسبت يك ويژگي خاص جامعـه باشـد          
هريك از اين موارد با ذكر يك مثال نحوه برآورد حجم نمونـه          

  .گردد  تشريح ميPASSتوسط نرم افزار 
 برآورد حجم نمونه در برآورد ميـانگين جامعـه          2-1

  براساس فاصله اطمينان
لعاتي كه هدف اصـلي آن      به منظور برآورد حجم نمونه در مطا      

 از منـوي    NCSSتخمين ميانگين جامعه است، در نرم افـزار         
PASS   گزينه ،Means         را انتخاب كرده و در پنجره مربوطـه 

 اسـتفاده  Confidence Interval-One Meanاز دسـتور  
پس از انتخاب اين دستور پنجـره نمـايش داده شـده     . كنيم مي

  .گردد  ظاهر مي1-2در شكل 
براي بـرآورد حجـم     . هاي زيادي است  2 داراي زبانه  اين پنجره 

بـراي بـرآورد حجـم      . كنـيم   استفاده مـي   Dataنمونه از زبانه    
هاي موجود در ايـن پنجـره را بـا     نمونه بايد هريك از قسمت    

نحوه . توجه به اطالعات مربوط به مطالعه موردنظر تكميل كرد
  .شود استفاده از اين دستور در مثال زير ارائه مي

                                                           
2. Tab 
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، برآورد حجم نمونه در برآورد ميانگين جامعه 1-2كل ش

  براساس فاصله اطمينان
 در يك مطالعه توصيفي كه به منظـور بـرآورد ميـانگين             .1مثال

 خـانواري   1000درآمد ماهيانه خانوارهاي ساكن در يك شهر        
طراحي شده است، حداقل حجم نمونـه مـورد نيـاز را تعيـين              

عـات اوليـه، انحـراف      شود براسـاس اطال    فرض مي . كنيم مي
 هـزار تومـان     190معيار درآمد ماهيانه خانوارهاي ايـن شـهر،         

حداقل حجم نمونه مورد نياز در برآورد ميانگين درآمـد          . باشد
كـران خطـاي    % 95ماهيانه خانوارهاي اين شهر كه با اطمينـان         

 هزار تومان را فراهم سازد، با تكميل قسمت هاي مختلـف            10
  :شود حل زير محاسبه مي به شرح مرا1-2پنجره 
 N (Sample Size)1 را روي گزينـه  Find قـسمت  )الـف 

  . كنيم تنظيم مي
 10 كران خطاي بـرآورد را برابـر         Precision در قسمت    )ب

  .گيريم هزار تومان در نظر مي
 چنانچه قرار باشد بيش از يك عدد به عنوان كران           .1-2تذكر  

حداقل يك فاصـله    ها را با     خطاي برآورد لحاظ گردد، بايد آن     
همچنين مي توان از حلقـه نيـز   . در قسمت مربوطه تايپ نمود   

استفاده نموده و براي نرم افزار اين امكان را فراهم كرد كه بـه              
ازاي مقادير مختلفي از كران خطا، حداقل حجم نمونـه مـورد            

طريقه تعريف حلقـه در هريـك از قـسمت          . نياز برآورد گردد  
  : استهاي اين پنجره به نحو زير

 گام موردنياز      BY     مقدارنهايي    TOمقدار اوليه  

                                                           
برخالف عرف موجود، در اين نرم افزار در برخي موارد حجم نمونـه بـا                1

  .نشان داده شده است) N(حرف بزرگ 

 بايـد ضـريب   Confidence Coefficient در قـسمت  )ج
در اين قسمت نيـز هماننـد قـسمت         . اطمينان را مشخص كرد   

اي از مقـادير     قبل امكان اسـتفاده از چنـدين مقـدار يـا حلقـه            
  .مختلف ضريب اطمينان وجود دارد

 چنانچـه جامعـه متنـاهي    Population Size در قـسمت  )د
درصورتي كه نمونـه    . باشد، حجم جامعه آماري را مي نويسيم      

گيري با جايگذاري باشد يا جامعه آمـاري نامتنـاهي باشـد، از             
در اين مثال حجم جامعـه      . كنيم  استفاده مي  Infiniteعبارت  

  . است1000
 چون در مرحله الف حجم نمونه را برآورد خواهيم نمود،           )هـ
 نيــاز بــه ورود اطالعــات N (Sample Size)ر قــسمت د

الزم به يـادآوري اسـت كـه چنانچـه در ايـن قـسمت               . نيست
مقاديري درج شده باشد، در محاسبات مربوطه به منظور تعيين      

   .حداقل حجم نمونه مورد نياز نقشي ندارند
ــدار S (Standard Deviation) در قــسمت )و ــد مق  باي

 مورد بررسي در جامعه را با عالمت       معلوم انحراف معيار متغير   
يا برآورد آن  (Known Standard Deviationزدن گزينه 

از روي نمونه مقدماتي يا پيشينه تحقيـق و غيـر فعـال نمـودن        
در اين . وارد كرد) Known Standard Deviationگزينه 

 هـزار تومـان در نظـر        190مثال انحراف معيار جامعـه مقـدار        
  .شود گرفته مي

، S (Standard Deviation) در كنـار قـسمت   .2-2تذكر 
 وجـود دارد كـه بـا انتخـاب ايـن            SDاي تحت عنوان     گزينه

اي باز خواهد شد كه در آن مي توان با استفاده از             گزينه پنجره 
  . امكانات تعبيه شده، انحراف معيار را برآورد نمود

يـا زدن دكمـه      ( اجرا كردن برنامه با انتخاب دكمه        )ز
Enter ا استفاده از منوي      يRun ( با اجراي  . گيرد صورت مي

دستور، در خروجي نرم افزار نتايج برآورد حجم نمونـه ارائـه            
 نمايش داده   2-2 در شكل    1خروجي مربوط به مثال     . شود مي

  .شده است
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خروجي نرم افزار براي برآورد حجم نمونه در . 2-2شكل 

  برآورد ميانگين جامعه براساس فاصله اطمينان
  

براي تعيين حجـم نمونـه در مطالعـاتي كـه هـدف اصـلي آن                
برآورد نسبت يك ويژگي خـاص در جامعـه اسـت، از منـوي              

PASS   قسمت ،Proportions        را در نظر گرفته و در پنجره 
 را Confidence Interval- Proportionمربوطه دسـتور  

اي ظاهر خواهـد شـد       در اين صورت پنجره   . كنيم انتخاب مي 
بـه اطالعـات پيـشين جامعـه بايـد هـر يـك از               كه بـا توجـه      

تنهـا  . هاي آن را بـر حـسب ضـرورت تكميـل نمـود             قسمت
 Confidence Interval- Oneتفاوت اين پنجره با دستور 

Mean               در اين است كه بجـاي انحـراف معيـار متغيـر مـورد ،
بررسي در جامعه، بايد برآورد نسبت ويژگي مـورد نظـر را در             

  . وارد كردP0 (Baseline Proportion)قسمت 
 Confidence در اين دستور نيز همانند دسـتور  .3-2تذكر 

Interval- One Meanتوان در هر قـسمت برحـسب    ، مي
تـوان   عالوه بر اين مـي    . نياز بيش از يك مقدار در نظر گرفت       

طريقـه تايـپ نمـودن      . اي از مقادير مختلف را وارد كرد       حلقه
  . است1-2كر اين موارد به شيوه مطرح شده در تذ

 برآورد حجم نمونه در مطالعات معطوف بـه         -3
  تصميم

همان گونه كه در مقدمه اشاره شد، در مطالعـات معطـوف بـه              
مـورد اسـتفاده،    ) فرضيات(تصميم بايد براساس آزمون فرضيه      

حداقل حجم نمونه مورد نياز با توجه به اطالعات اوليـه اخـذ             
اي هـر آزمـون، روش      بنابراين بر . شده از تحقيق، برآورد گردد    

از ايــن رو . متفــاوتي بــراي تعيــين حجــم نمونــه وجــود دارد

برحسب ايـن كـه ايـن فرضـيات در مـورد ميـانگين، نـسبت،                
است، دستورات مختلفي بـه     ... ضريب همبستگي، واريانس و     

 PASSمنظور تعيين حجم نمونه مورد نياز هريك، در منـوي           
 ايـن موضـوع     در اين مقاله به جهـت آن كـه        . تعبيه شده است  

حوزه وسيعي را شامل مي شود، براي جلوگيري از اطاله كـالم   
با ذكر چند مثال، به توضيح چگونگي برآورد حجم نمونـه در            

هـاي مـورد    تحليلـي و مبتنـي بـر آزمـون     -مطالعات توصـيفي  
  . پردازيم استفاده مي

 فرض كنيد در مورد وضعيت تحصيلي دانشجويان يك         .2مثال
 نفر دانشجو دارد، ايـن ادعـا مطـرح          5000دانشگاه كه بالغ بر     

.  اسـت  16است كه به طور متوسط معدل دانشجويان بـيش از           
خـواهيم حـداقل حجـم نمونـه         به منظور بررسي اين ادعا مي     

بديهي است كه براي بررسـي ايـن        . مورد نياز را برآورد نماييم    
  :ادعا، بايد فرضيات زير را بيازماييم

: ( )
: µ
µ

Η =⎧
⎨Η = >⎩

0

1

16
17 16 

كنيم آزمون مورد نظر از لحاظ خطـاي نـوع اول در             ميفرض  
  . باشد% 5سطح 

در مطالعات كاربردي براي آن كه آزمون مـورد اسـتفاده تـوان             
) 0µ) 16كافي را در تشخيص تفاوت بين ميانگين جامعـه و           

كـه از روي    (داشته باشد، بايد با توجـه بـه اطالعـات جامعـه             
، حداقل حجم نمونه مورد نياز را       )شود رد مي نمونه اوليه برآو  

طوري تعيين كنيم كه احتمـال خطـاي نـوع دوم آزمـون زيـاد               
βمعمول است كه اين احتمال نبايـد از مقـدار           . نباشد α= 4 

α/به عبارت ديگر، اگر   ]. 5و  4[تجاوز كند    =0  β باشد،   05
، α  ،β  ،µ0بـا روابطـي كـه بـين         . بيشتر نباشد % 20از  بايد  
µ1  ،σ   و حجم نمونه وجود دارد، حداقل حجم نمونه مـورد 

با فرض آن كـه انحـراف معيـار معـدل           . شود نياز محاسبه مي  
 باشد و منظور محقـق از ادعـاي مطـرح           3دانشجويان دانشگاه   

ــي و       ــدامات آموزش ــا اق ــه ب ــد ك ــوع باش ــن موض ــده اي ش
 17هاي انجام شده، معدل دانشجويان حداقل بـه          ريزي برنامه

 و  PASS از منـوي     NCSSيابـد، در نـرم افـزار         ارتقاء مـي  
 را انتخـاب  T-Test: 1 Group، دسـتور  Meansقـسمت  

  . است3-2ظاهر شده به نحو شكل پنجره . كنيم مي
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برآورد حجم نمونه در آزمون مقايسه ميانگين . 3-2شكل 

  جامعه با عدد ثابت
، تكميـل سـاير     )N( روي حجم نمونه     Findبا تنظيم قسمت    

 مالحظـه   3-2هاي اين پنجره به ترتيبي كـه در شـكل            قسمت
شود و با اجرا كردن دستور، حداقل حجم نمونه مورد نياز            مي
اي از خروجــي ايــن  نمونــه. خروجــي ارائــه خواهــد شــددر 

  . ارائه شده است4-2دستور، در شكل 
 57شـود، حـداقل       مالحظـه مـي    4-2همان طور كه در شكل      

 درصد و   5دانشجو بايد انتخاب كرد كه بتوان در سطح خطاي          
 درصد، ادعاي مطرح شده در مورد معدل        4/80با توان حداقل    

  . نموددانشجويان دانشگاه را بررسي

  
خروجي نرم افزار براي برآورد حجم نمونه در . 4-2شكل 

  آزمون مقايسه ميانگين جامعه با عدد ثابت
 در صورتي كه توزيع متغير مورد نظر نرمال فرض          .4-2تذكر  

 از قـسمت  T-Test: 1 Groupتـوان در دسـتور    نشود، مي
Nonparametric Adjustmentهـاي مفـروض را     توزيع

د بررسي در نظر گرفت تا حداقل حجم نمونـه          براي متغير مور  
  .ها در آزمون مناسب، برآورد گردد الزم براساس اين توزيع

 چنانچه ادعا در مورد مقايسه ميـانگين دو جامعـه           .5-2تذكر   
 T-Test: 1توان با استفاده از دستور وابسته باشد، باز هم مي

Groupحداقل حجم نمونه مورد نياز را برآورد نمود ،.  
اي بـه منظـور مقايـسه شـاخص پيـشرفت             در مطالعـه   .3المث

تحصيلي دانشجويان دختر و پسر يك دانشگاه، از معدل آنـان           
ادعاي محقق اين است كه معدل دانـشجويان   . استفاده مي شود  

  2µ و   1µكنـيم    فرض مي . دختر و پسر دانشگاه تفاوت دارد     
يانگين معدل دانشجويان پسر و دختر اين دانـشگاه         به ترتيب م  

  :براي بررسي اين ادعا بايد فرضيات زير را بيازماييم. باشد

:
: µ µ
µ µ

Η =⎧
⎨Η ≠⎩

0 1 2

1 1 2
 

اوليه، معدل ) برآورد هاي(كنيم با توجه به اطالعات       فرض مي 
دانـــشجويان پـــسر و دختـــر دانـــشگاه بـــه ترتيـــب داراي  

 75/0 و   00/1 معيارهـاي     و انحراف  5/17 و   0/17هاي ميانگين
 درصد براي آن كه آزمـون مـورد اسـتفاده           95با اطمينان   . باشد

 درصد توان داشته باشد و حجم نمونه انتخاب شده        80حداقل  
از دو جامعه دختران و پسران يكسان باشد، با توجه بـه رابطـه    
بين توان آزمون، احتمال خطاي نوع اول، ميـانگين و انحـراف            

 حجم نمونه، مي توان با معلوم فرض كـردن    معيار دو جامعه و   
ساير پارامترها، حجم نمونـه مـورد نيـاز بـراي هـر جامعـه را                

  .مشخص كرد
با توجه به اين كه آزمون مورد نظر براي مقايـسه ميـانگين دو              

 و  PASS از منوي    NCSSجامعه مستقل است، در نرم افزار       
 را انتخـاب  T-Test: 2 Groups، دسـتور  Meansقسمت 

  . است5-2پنجره مربوط به اين دستور، همانند شكل . نيمك مي
هـاي مختلـف ايـن دسـتور بـه منظـور            مراحل تكميل قسمت  

  :برآورد حجم نمونه هريك از جوامع به شرح زير است
حجم نمونه مورد نياز    ( N1 را روي گزينه     Findقسمت  ) الف

  .كنيم تنظيم مي) براي جامعه اول
عــه اول را يادداشــت ، ميــانگين جامMean1 در قــسمت )ب
توان با توجـه بـه اطالعـات نمونـه           اين مقدار را مي   . كنيم مي

  .مقدماتي يا اطالعات پيشين برآورد نمود
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  . استدوم مخصوص ميانگين جامعه Mean2 قسمت )ج
  

  
برآورد حجم نمونه در آزمون مقايسه ميانگين . 5-2شكل 

  دو جامعه مستقل
 حجـم نمونـه الزم       روي Find با توجه به اين كه قـسمت         )د

 N1براي جامعه اول تنظيم شده است، نيازي به تكميل قسمت           
  .نيست

تـوان ايـن    ، مـي Use R روي گزينه N2 با تنظيم قسمت )هـ
امكان را فراهم كرد كه نرم افـزار براسـاس نـسبت تخـصيص              
حجم نمونه به دو جامعه، حجم نمونه الزم براي هر يك از دو           

ول محاسبه حجم نمونه الزم براي      فرم. جامعه را محاسبه نمايد   
بـه  ) R(جامعه دوم از روي نـسبت تخـصيص حجـم نمونـه             

  :صورت زير است
[ . ]RΝ = Ν2 1 

  .دهنده جزء صحيح است  نشان[.]كه در آن 
 براي مشخص كـردن نـسبت تخـصيص حجـم           R قسمت   )و

  . نمونه به هريك از دو جامعه است
چنانچه نسبت تخصيص    الزم به يادآوري است كه       .6-2تذكر  

حجم نمونه برابر يك باشد، با كمترين حجم نمونـه بيـشترين            
بنابراين چنانچه نـسبت    . توان توسط آزمون حاصل خواهد شد     

تخصيص حجم نمونه كمتر يا بيشتر از يـك باشـد، بـا فـرض         
ثابت بودن ساير پارامترهاي دخيـل در بـرآورد حجـم نمونـه،             

عه اول و دوم بيـشتر از       مجموع حجم نمونه الزم براي دو جام      
  . برابر يك باشدRحالتي است كه 

ــسمت )ز ــشخص Alternative Hypothesis ق ــراي م  ب
نمودن نوع فرضيه مقابل به صورت يكطرفه يا دو طرفه اسـت            

  .كه در اين مثال دوطرفه فرض شده است
 چنانچه توزيع متغير مورد نظر در دو جامعه نرمال نباشـد،            )ح

ــي ــسمت  م ــوان از ق ، Nonparametric Adjustmentت
توزيع برازنده را انتخاب نمود تا در برآورد حجم نمونـه از آن             

  .توزيع استفاده شود
ــاي )ط ــسمت ه ــه ترتيــب احتمــال  Beta و Alpha در ق  ب

  .شود خطاي نوع اول و دوم آزمون در نظر گرفته مي
 به ترتيب انحراف معيارهـاي دو       S2 و   S1 در قسمت هاي     )ي

شـايان ذكـر اسـت كـه ايـن          . شود ثبت مي جامعه اول و دوم     
تـوان هماننـد مقـادير دو قـسمت ب و ج از              مقادير را نيز مي   

  .روي نمونه مقدماتي يا اطالعات پيشين برآورد كرد
 و اجــرا كــردن دســتور، در 3بــا وارد كــردن اطالعــات مثــال 
 نـشان داده شـده اسـت،        6-2خروجي نرم افزار كه در شـكل        

  .شود شاهده مينتايج برآورد حجم نمونه م
شود كه براي بررسي ادعاي   مالحظه مي6-2با توجه به شكل 

مطرح شده در مورد مقايسه ميانگين معدل دانشجويان دختر و          
پسر دانشگاه، بـا توجـه بـه اطالعـات اوليـه در مـورد معـدل                 
دانشجويان دختر و پسر دانشگاه و اين كـه حجـم نمونـه الزم          

 درصـد،   95يب اطمينـان    براي دو جامعه مساوي باشد، با ضـر       
 7/80 دانشجوي دختـر، تـوان   51 دانشجوي پسر و    51حداقل  
در )  بـراي دو ميـانگين     5/0در نقطه متناظر با تفـاوت       (درصد  

  .شود آزمون مورد استفاده فراهم مي

  
خروجي نرم افزار در مورد برآورد حجم نمونه . 6-2شكل 

  در آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه مستقل
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در مورد مقايسه تأثير دو نوع داروي الـف و ب، روي             .4مثال  
بهبودي بيماران اين ادعا مطرح است كه داروي ب نـسبت بـه             

بــراي . داروي الــف در بهبــودي بيمــاران تــأثير بيــشتري دارد
گيـريم كـه بـا       بررسي اين ادعا، آزمايش را طوري در نظر مي        

 تقسيم تصادفي بيماران به دو بخش، به يك گروه داروي الـف           
فرضيات مورد  . كنيم و به گروه ديگر، داروي ب را تجويز مي        

  :نظر به شرح زير است

:
: p p

p p
Η =⎧
⎨Η <⎩

0 1 2

1 1 2
 

 به ترتيب نسبت بيماران بهبـود يافتـه در          p2 و   p1كه در آن    
چنانچه اطالعات اوليه نـشان دهـد كـه         . گروه يك و دو است    

يابنـد    درصد بيماران بهبود مي    50 داروي الف،    پس از مصرف  
و اين نسبت در مورد بيماراني كـه از داروي ب اسـتفاده مـي               

خواهيم حداقل حجم نمونـه مـورد         درصد باشد، مي   65كنند،  
نياز را طوري تعيين كنيم كه حجم نمونه هر دو گروه يكـسان             

 PASS از منـوي     NCSSدر اين صورت در نرم افزار       . باشد
ــسمت ــتور Proportions و ق  Proportion: 2، از دس

Groups  اي از پنجره اين دسـتور در        نمونه. كنيم  استفاده مي
  . نمايش داده شده است7-2شكل 

براي بـرآورد حجـم نمونـه مـورد نيـاز بـراي هرگـروه، بايـد                 
 :Proportionهاي مختلف پنجره مربوط به دسـتور   قسمت

2 Groups گـردد   حظه مي مال7-2 را به ترتيبي كه در شكل
پـس از اجـراي ايـن       . براساس اطالعات مسأله تكميـل نمـود      
  . خواهد بود8-2دستور، خروجي نرم افزار به نحو شكل 

  
برآورد حجم نمونه در آزمون مقايسه نسبت دو . 7-2شكل 

  جامعه مستقل

 پزشكي در مورد بيمـاران خـود مـدعي اسـت كـه بـا                .5مثال  
بـه منظـور    . يابـد  ش مـي  افزايش سن، فشارخون بيماران افزاي    

اي از بيماران انتخاب شـده       بررسي اين ادعا، الزم است نمونه     
و ضريب همبستگي بين سن و فشار خـون بيمـاران محاسـبه             

داري ضـريب همبـستگي خطـي        آن گـاه آزمـون معنـي      . شود
. گيـرد  پيرسن، براي بررسي اين ادعا مورد اسـتفاده قـرار مـي           

ضريب همبستگي پيرسن   چنانچه اطالعات اوليه نشان دهد كه       
 50/0بين سن و فشارخون بيماران مراجعه كننـده بـه پزشـك             

 درصـد، آزمـون معنـي داري        95است، براي آن كه با اطمينان       
در ( درصـد    80ضريب همبستگي خطي پيرسن، حداقل تـوان        

داشـته باشـد، بايـد      ) 50/0نقطه متناظر با ضـريب همبـستگي        
  .كردحداقل حجم نمونه مورد نياز را برآورد 

  

  
خروجي برآورد حجم نمونه در آزمون مقايسه . 8-2شكل 

  نسبت دو جامعه مستقل
 و قسمت   PASS از منوي    NCSSبراي اين كار در نرم افزار       

 Correlation دســتور ،Correlations: One را انتخــاب 
  . نشان داده شده است9-2اين پنجره در شكل . كنيم مي

سـتور و اجـراي آن،      پس از تكميل قسمت هاي مختلف اين د       
  . است10-2خروجي نرم افزار به نحو شكل 
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داري  برآورد حجم نمونه در آزمون معني. 9-2شكل 

  ضريب همبستگي خطي پيرسن

  
خروجي برآورد حجم نمونه در آزمون . 10-2شكل 

  داري ضريب همبستگي خطي پيرسن معني
  
  گيري  بحث و نتيجه-4

ه در اكثـر مطالعـات،      ذكر اين موضوع قابل توجه است كـ            
بنابراين شـيوه   . بيش از يك هدف، فرضيه يا سؤال وجود دارد        

صحيح بـرآورد حـداقل حجـم نمونـه مـورد نيـاز بـراي ايـن                 
مطالعات، اين است كه با توجه به هريك از اهداف، فرضـيات            
يا سؤاالت مطالعه، حداقل حجم نمونـه مـورد نيـاز را تعيـين              

نمونـه را بـراي انجـام       كرده و سپس بزرگترين مقـدار حجـم         
شايد تعيين حجم نمونه براي هريك از       . مطالعه در نظر گرفت   

اهداف، فرضيات يا سؤاالت تحقيق به نظر ساده باشد، ولي بـا            
هـاي ارائـه شـده در دو بخـش قبـل مالحظـه               توجه به مثـال   

گردد كه براي برآورد حجم نمونـه، نيـاز اسـت اطالعـات              مي
تعيين اطالعـات   .  داشته باشيم  اي در مورد جامعه تحقيق     اوليه

اوليه مورد نياز در برآورد حجم نمونه، در عمل كـاري بـسيار             
شود در مواردي كـه بـيش از         بنابراين توصيه مي  . دشوار است 

يك هدف، فرضيه يـا سـؤال بـراي مطالعـه وجـود دارد، تنهـا           
ــدف  ــاس ه ــداف(براس ــيه )اه ــيات(، فرض ــؤال ) فرض ــا س ي

جـم نمونـه مـورد نيـاز را          تحقيق حـداقل ح    اصلي) سؤاالت(
  .تعيين نموده و مطالعه را آغاز كرد

   تقدير و تشكر-5
از استاد ارجمندم جناب آقاي دكتر ناصر رضـا ارقـامي اسـتاد             
گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد كه با بـذل عنايـت و دقـت          
خود اينجانب را در تهيه ايـن مقالـه يـاري نمودنـد، تـشكر و                

  . قدرداني مي نمايم
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