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  مقدمه

 .معرف جامعه باشدبايد مونه انتخاب شده ن .صحيح است گيريك بررسي خوب انتخاب يك روش نمونهشرط اساسي ي
 . اين است كه واحد مطالعه را تعريف نماييم گيرينمونه اولين گام در طراحي يك

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  يگيري غير احتمالهاي نمونهروش

اي انتخاب كند كه معرف جامعه تواند نمونهافتد كه پژوهشگر نمي، بسيار اتفاق ميهاي پزشكي و غيرپزشكيدر پژوهش
كه براي بررسي مشكالت احتمالي يك پژوهش است هايي مقدماتي يا در پژوهش مطالعات در موارد استفاده آن. باشد

 :ها در زير آورده شده استرين روشتباشد كه دو مورد از رايجخاص در محيطي محدود مي

  

 گيري آساننمونه .1

- مثل استفاده پزشك از بيماران مراجعه. كنندهاي در دسترس استفاده ميگيري، پژوهشگر از نمونهدر اين نوع نمونه

  كننده به مطب شخصي خود براي مقايسه اثر دو دارو در درمان يك بيماري
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 ايگيري سهميهنمونه .2

گيري هدف جامعيت بخشيدن به نمونه دردسترس و در صورت امكان رعايت تناسب موجود در جامعه در اين نوع نمونه
  .گيري آسان استاي تالشي براي بهبود شرايط نمونهگيري سهميهدر واقع نمونه. باشدمي

  :نكته

رود مخرج كسر ر مي، كه انتظا)هاي شيوعمطالعه(هاي مقطعي هاي غير احتمالي در مطالعهگيرياستفاده از نمونه
  .نماينده خوبي از جامعه باشد، اشتباه بزرگي است

 

  گيري احتماليهاي نمونهروش

 (Simple random sampling)    ه ساد تصادفي گيرينمونه

گيري بر كند كه نظريه آماري نمونهز اهميت است كه پايه اي فراهم ميگيري تصادفي ساده از اين جهت حائنمونه 
 .بنا شده استپايه آن 

  .شودها بدون جايگزيني انجام ميدر عمل همه نمونه گيري 

 خواهند در نمونه قرار گرفتن براي معيني شانس يا حداقل مساوي شانس داراي جامعه اعضاي تمام روش اين در 
  .بود

 .استn/N گيري تصادفي ساده شانس انتخاب هر نمونه در نمونه 

  

  :گيريروش انجام نمونه

 .مشخص كردن جامعه هدف 
 .گيريبراي انجام نمونه شده به روزست تهيه لي 
 . به تمام جامعه هدف يك شماره داده شود  

 .ها انتخاب شوندهاي احتمالي نمونهبا يكي از روش 
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 :مزاياي نمونه گيري تصادفي ساده 

 سادگي روش  

 .گيري استبه سادگي قابل اندازه گيريخطاي نمونه 
 .وامع كوچك روشي مناسب و عملي استگيري از جاي نمونهبر 
 .سوگيري اتنخاب در اين روش وجود ندارد 

  

 :گيري تصادفي ساده معايب نمونه

 .نياز به ليست كامل و روز آمدي از جامعه دارد 
 .پذير نباشدها امكاننمونه ممكن است بسيار پراكنده باشند و دسترسي به همه نمونه 
  .بر استهزينه 
 . به خوبي معرف جامعه داراي سطوح مختلف متغير نيست 

  

  :چگونگي انتخاب عدد تصادفي 

 جدول اعداد تصادفي 

  EXCELاستفاده از برنامه ها كامپيوتري مثل  

 استفاده از كيسه و قرار دادن شماره ها در آن  

 استفاده از روز تولد يا شماره سريال پول  

 استفاده از كارت  

  :عداد تصادفي استفاده از جدول ا

 .گردد مشخص نمونه حجم ـ تعداد ارقام 1

 .پيدا كنيد اعداد تصادفي جدول را در روي اينقطه) ... و خودكار نوك( ـ بطور تصادفي 2

 .)چپ به مثالً از راست( كنيد را مشخص در جدول حركت ـ جهت 3

 .نمائيد شده تعيين در جهت حركت به شروع تصادفي از نقطه نمونه حجم تعداد ارقام به توجه ـ با 4
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 2باشد عدد رقمي سه نمونه شوند، مثالً اگر حجم مورد نياز خوانده نمونه حجم هاياندازه رقم اعداد بايد به ـ تمام 5
 .شودمي خوانده002بصورت

 .ماييدن اندازه مورد نياز انتخاب دهيد تا به ـ اينكار را ادامه 6

  
 

  
 

  (Systematic random sampling) با روش منظم گيرينمونه

 خواهند در نمونه قرار گرفتن براي معيني شانس يا حداقل مساوي شانس داراي جامعه اعضاي تمام روش دراين 
  .بود

واند متداولترين روش تهاي ديگر ميدر تركيب با برخي روشگيري با روش منظم چه به تنهايي و چه نمونه 
 . گيري باشدنمونه

 :گيري ساده است با دو تفاوت بسيار شبيه روش نمونه

 . گيري الزم استيك عدد تصادفي در كل پروسه نمونهتنها  با روش منظم گيريدر نمونه - 1

 .نياز به شناخت همه افراد در جامعه نمونه نيست - 2
  
 



 

6 
 

  :گيريروش  انجام نمونه

 .شودمي  تهيه  گيري نمونه  چهارچوب - 1
 .شودمي  تعيين  نمونه  حجم - 2
  .شودمي  تعيين  گيري فاصله نمونه - 3

  حجم نمونه / مورد مطالعه  جمعيت اندازه نمونه   =  گيري فاصله نمونه                             

 .گيردمي  صورت  گيري عدد كسر نمونهتا  1 بين  تصادفي  روش  اساس بر  نمونه  اولين  انتخاب - 4
 . آيندت ميبدس  نمونه ماقبل  به  گيري كسر نمونه  نمودن  اضافه با  بعدي  هاي نمونه - 5

 

  :مثال

 :شوند انتخاب پايش جهت نمونه 50قراراست نفري1000جامعه  در يك

  گيريكسر نمونه=     1000/   50=  20                                          

       

 . استشده انتخاب 8عدد  نمونه اولين ر تصادفيكنيد بطو فرض    

        نمونه دوم=  8+20=28                                                                   

  نمونه سوم=  20+28=48                                                                 
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 :منظم  با روش گيريمزاياي نمونه

 سادگي روش  

 . نياز به شناخت تك تك جامعه نمونه نيست 

 . تصادفي  ساده است گيري كم هزينه تر و عملي تر  از نمونه 

 

 :با روش منظم  گيريمعايب نمونه

 .به خوبي معرف جامعه داراي سطوح مختلف متغير نيست 
  .دهدمي رخ تورش شود، پايش منطبق مورد جامعه در درون منظم تغييرات بر گيرياگر فاصله نمونه 

 

 (Stratified random sampling)بندي شدهگيري تصادفي طبقهنمونه

ها ها يا گروهگيري تصادفي ساده و منظم، در صورت امكان تقسيم جامعه مورد پژوهش به طبقهبا توجه به معايب نمونه
  .   گيري را در هر طبقه انجام دادتوان نمونهمي
                                                                

  :گيري تصادفي سادهمعايب نمونه

 .نياز به ليست كامل و روز آمدي از جامعه دارد 

 .ها امكان پذير نباشدنمونه ممكن است بسيار پراكنده باشند و دسترسي به همه نمونه 

 .بر استهزينه 

 . ختلف متغير نيستبه خوبي معرف جامعه داراي سطوح م 

  :با روش منظم گيريمعايب نمونه

 .به خوبي معرف جامعه داراي سطوح مختلف متغير نيست 

 . دهدمي  رخ  تورش شود،  مورد پايش منطبق  جامعه  در درون  منظم  تغييرات بر  گيري اگر فاصله نمونه 

نظر، نسبت كساني كه داراي ويژگيونه مورد توان اطمينان داشت كه در نمو منظم نمي گيري تصادفي سادهدر نمونه
  .هاي معين هستند برابر همان نسبت در جامعه باشند
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هايي تقسيم كرد در ها يا گروهبراي حل اين مشكل، ممكن است با استفاده از اطالعات كمكي بتوان جامعه را به طبقه
گيري استفاده كنيم كه توانيم از اين نوع نمونهميگيري را در هر طبقه انجام داد البته زماني توان نمونهآن صورت مي

  .نسبت هر طبقه در جامعه مشخص باشد

تقسيم كرد ) بدون همپوشاني(هاي جدا از هم هاگر بتوان جامعه مورد مطالعه را بر اساس صفت مشخصي طوري به گرو
گيري تصادفي ساده در هر طبقه نجام نمونهبندي را با اگيري با طبقهتوان نمونهيكه تعداد افراد هر گروه معلوم باشد م

  .و ادغام نتيجه در هم انجام داد

- گيري ميكه با استفاده از اين نوع نمونه در عين حال يكي از داليل ديگر براي انتخاب اين نوع نمونه گيري آن است

  .د كردتوان پارامترهاي مربوط را براي هر طبقه برآور

 

  دهبندي شگيري تصادفي طبقهنمونه

كنند كه اين طبقات هيچ بندي ميها طبقهن جمعيت را بر اساس يك سري ويژگيروشي از انتخاب نمونه است كه در آ
نوع همپوشاني نداشته باشند يعني هر فرد فقط و فقط به يكي از طبقات اختصاص داشته باشد سپس با استفاده از 

ها را روي كنيم  و در پايان نمونهنمونه مورد نياز را انتخاب ميات گيري اتفاقي ساده از هر كدام از اين طبقروش نمونه
  .كنيما پارامتر جمعيت را برآورد ريزيم تهم مي

  
براي بدست آوردن يك برآورد با دقت باال، عناصر در درون طبقات بايد تا حد ممكن گوناگوني كمي داشته باشند  يا 

  .طور نسبي زياد باشد اصطالحا هموژن باشند و گوناگوني بين طبقات ب

  
گيري است كه خصوصيات حالتي از نمونه  Stratification random samplingگيريم كهبا وجود توضيحات قبل نتيجه مي

  :زير را داشته باشد 
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  .عضو است Nجمعيت تحت مطالعه داراي  - 1
  .شوندطبقه متفاوت تقسيم مي Hجمعيت از لحاظ داشتن صفات خاصي به  - 2
 )بدون همپوشاني . (تواند به يكي از طبقات تعلق داشته باشدضو فقط ميهر ع - 3
   .دشومشخص مي       تعداد مشاهدات در هر طبقه مشخص است و با - 4
  .ها در هر طبقهتعداد كل جمعيت برابر است با مجموع تعداد جمعيت -  5
اد نمونه گيري اتفاقي ساده، از هر طبقه تعدنمونهگيري مثل هاي نمونهگيري يكي از روشمحقق با استفاده از به كار - 6

  .كندمورد نياز را انتخاب مي

  :وجود دارد راه2بعد از اينكه طبقات را مشخص كرديم براي انتخاب نمونه از هر طبقه 
  انتخاب تعداد مساوي از هر طبقه -1
  . انتخاب نمونه از هر طبقه با در نظر گرفتن نسبت آن طبقه در جمعيت -2

رابر است با تعداد طبقات و    ب  Lكه       = تر اين است كه تعداد مساوي از هر طبقه انتخاب كنيم     و ساده راه اول
  .هم كل تعداد نمونه است nام و  hبرابر است با تعداد عناصر انتخاب شده از طبقه 

  

، 300، 400ايم كه طبقات شامل م كردهطبقه تقسي 4قطع تحصيلي به نفري را از نظر م 1000يك جمعيت : مثال
نفر را به عنوان نمونه انتخاب كنيم تعداد افراد هر نمونه برابر مي  100هستند و مي خواهيم از بين آنها  100و  200

    . نفر را انتخاب مي كنيم 25طبقه ما  و به اين ترتيب از هر=        شود با        

         ،       ،             ،  .  
              

     
در اين روش كسر  .است proportional Allocationاختصاص تناسبي  روش مفيد تر انتخاب افراد در طبقات :راه دوم

  :گيري          مختص هر طبقه است و در مثال قبل براي طبقات برابر است با نمونه
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پزشكي، بهداشت و پرستاري مشغول تحصيل باشند  دانشجو در سه رشته 1000فرض كنيد در يك دانشگاه : مثال
، ميانگين و تعداد كل، تعداد نمونه. يا نسبت عينكي بودن آنها را بر آورد كنيم DMFو ما بخواهيم ميانگين مجموع 

  .خالصه شده است 1ه در جدول شماره گيري براي هر گرونسبت حاصل از نمونه

  

  :يري طبقه ايگمشخصات و حاصل يك نمونه:  1ماره جدول ش

 

)  7+8+6( =       7، يعني   DMFهايدر اين صورت با وجود مساوي بودن تعداد نمونه ، ميانگين گرفتن از ميانگين
  .گرايي از ميانگين جامعه را بدست نخواهد دادبرآورد بدون سو

  

 1000ن در جامعه بت عينكي بودگيري براي نسبرآوردي بدون سو نيز                         يعني ميانگين نسبت ها
  .دهدنفري به دست نمي

  

 (Cluster sampling)ايگيري خوشهنمونه

  .اي استگيري دو مرحلهاي يكي از انواع نمونهگيري خوشهنمونه

 هاي جدا از هم ل جمعيت به منطقهبراي انجام آن بعد از تقسيم بندي ك 

 شوند چند منطقه بطور تصادفي انتخاب مي 

 .كنندخاب شده شانس انتخاب شدن پيدا ميهاي انتفراد موجود در منطقهكليه ا 
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  روش كار   

ها سياسي يا ديگر انواع تقسيم بندي هايمورد پژوهش را بر حسب تقسيم بنديابتدا نقشه شهر يا محيط  .1
 .كنندتهيه و تنظيم مي... ) ، پستي و هاي شهري، آموزشيمنطقه هاي وسيع، ناحيه(

  .كنندتر تقسيم مييتر و فرعهاي وسيع را به واحدهاي كوچكطقهتك تك من .2

  خوشه  =تر  تر و فرعيواحدهاي كوچك

  

  :توجه

هاي هاي مناسب مشخص شوند به طوري كه عوامل و واحدشود تا در هر منطقه وسيع، خوشهتالش مي معموالً
   .اي به هم نزديك باشندنطقهدروني هر خوشه بطور فيزيكي يا م

  

  :سوال
  گذاري شده بايد انتخاب كرد؟هاي شمارهچند خوشه از بين خوشه

هاي ويژه در مورد متغيرهاي نزديك به هم، بهها به صورت ايده آل ويژگياگر همه خوشهتوان گفت بطور كلي مي
اين ر چه ها كافي خواهد بود و هيك خوشه به نمايندگي همه خوشه .مشابه داشته باشند كمي، واريانس كامالً

  . هاي بيشتري الزم استمشابهت كمتر باشد تعداد خوشه
 

 ها را رفع كنيم؟ونه نگراني از نامشابه بودن خوشهچگ

  .كنيمبرابر مي 5/2تا  5/1گيري خوشه اي تعداد نمونه الزم را در نمونه الًبراي رفع اين مشكل معمو

  .بزرگ طراحي شده استشهر  مان زنان باردار در يكپيش از زايهاي مطالعه مراقبت يك بررسي براي :فرض كنيد
 

  :اي بدين شرح هستندمشكالت متعدد در چنين مطالعه      

حتي اگر كسي بتواند  .ممكن استتهيه يك چارچوب دقيق و درست غير جامعه خيلي بزرگ است و احتماالً .1
با جزئيات از تك تك افراد  و زآوري اطالعات دقيق و به روري انجام دهد هزينه الزم جهت جمعچنين كا

 .جامعه بسيار گران خواهد بود

 .)آوري اطالعاتمحدوديت در زمان موجود و هزينه براي سفر جهت جمع( جمعيت بسيار متفرق هستند .2
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  .اي استگيري خوشهي چنين مشكالتي استفاده از نمونهيك راه حل برا      

گيري كه در آن ليست افراد و يك چارچوب نمونهبه گيري منظم، نهگيري اتفاقي ساده و نموهاي ديگر نمونهتكنيك 
 .واحدهاي سرشماري شده مشخص هستند احتياج دارند

هاي گيري از همه واحدآوري چارچوب نمونههاي انساني گردها بر روي جمعيتدر بررسي ويژهبه ،بعضي اوقات 
گيري فقط در حد گروه هاي ب چارچوب نمونهاغل از طرف ديگر .شماري شده براي كل جامعه عملي نيستسر

دقيقي  هايي از واحدهاي مورد مطالعه موجود هستند، بدون آنكه ليست روشن ويا خوشه شناسايي شده مشخص و
  .از تك تك افراد سرشماري شده وجود داشته باشد

  :هايي نيز انجام پذيردواند از چنين چارچوبتگيري مينمونه

 .ها گرفته شودكل خوشه يك نمونه از 

 .اند بدست آوريمهايي كه در نمونه انتخاب شدهاي سرشماري شده فقط براي آن خوشهيك ليست از واحده 

 . نهايت يك نمونه از واحدهاي سرشماري شده مشخص انتخاب كنيم در 

  .قدم به قدم استشود هاي ليست شده انتخاب ميروندي كه يك نمونه از واحد 
  

 :ها وجود داردقدم براي انتخاب نمونه از خانواده 2هاي شهري هستند ها بلوكبراي مثال اگر خوشه

 .كنيمها انتخاب مييك نمونه از بلوك) قدم اول

  .كنيممي انتخاب ،انتخاب شده در قدم اولداخل هر بلوك  يهايك نمونه از خانواده) قدم دوم

  
  :توجه

گيري است كه شامل شود منظور هر واحد نمونهستفاده ميدر متدلوژي بررسي نمونه ا "خوشه"وقتي از اصطالح  
 .يك يا بيشتر از يك واحد ليست شده است

 .شوندافراد به عنوان نمونه استفاده ميبجاي تك تك ) خوشه ها(هايي از عناصرگيري گروهدر اين نوع نمونه 
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 .گيري از يك چارچوب شامل چندين خوشه از واحدهاي جمعيتي استفاده كنددر اين نوع نمونه 

گيري اغلب به وسيله تعداد مراحلي كه هاي نمونهگويند و طرح "مرحله"ها گيري به اين قدمدر اصطالحات نمونه 
 .شوندبندي ميطبقه دارند

يعني يك مرتبه . در يك قدم انجام شده گيري تنهااي نوعي است كه در آن نمونهاي تك مرحلهگيري خوشهنمونه 
هاي انتخاب شده قرار داشتند به عنوان نمونه در نظر ها انتخاب شده و تمام افرادي كه در خوشهز خوشهيك نمونه ا
 .شوندگرفته مي

 

 )Multistage Sampling( ايچند مرحله گيرينمونه

احتمالي را به كار گيري هاي نمونهيافته و هر يك از روش تواند به مراحل بيشتري گسترشاي ميدو مرحلهگيري نمونه
  .شودناميده مي )Multistage Sampling(اي چند مرحله گيريبندد كه در اين صورت نمونه

   :گيردانتخاب شده به داليل زير صورت ميهاي مجدد از خوشهگيري بطور كلي نمونه

ها بزرگتر از اندازه آسان كند ولي اين خوشه را گيريكه نمونههاي طبيعي وجود داشته باشد ممكن است خوشه. 1
  هاي شهريهاي بلوكمحدوده :مثال .اقتصادي مورد نظر باشد

هاي نمونه انتخاب شده را به واحد جمعيت اجتناب كرد و آنهاي كوچكتر در كل توان از هزينه ايجاد خوشهمي. 2
 اطق كوچك براي كل يك شهر يا كشور هاي منبنديايجاد تقسيم: مثال .محدود كرد

خانه كنار هم در  4انتخاب يك خوشه شامل : مثال .معموال هر چه خوشه بزرگتر باشد واريانس آن كوچكتر است. 3
  يك محل 

مصاحبه مجزاي تمام اعضاي يك : مثال .هاي متراكم ممكن است مشكالت عملي ايجاد كنداز خوشه گيرينمونه. 4
 خانواده

  :مثال

- هاي استان شروع كرد و سپس از دهستانگيري از شهرستانتوان با نمونهكشاورزان يك استان مي ي بررسيبرا .1

ها تهيه و از آن توان فهرستي از آباديدر داخل هر دهستان مي. گيري كردشهرستان منتخب نمونه هاي هر
شاورزان ساكن بدست فهرستي از ك توانمي هاي انتخاب شده نيزراي هريك از آباديب ،گيري كردفهرست نمونه
متضمن انتخاب ها ما هستند كه انتخاب آنكشاورزان نمونه نهايي  روشاين  در .آنها برگزيد اي ازآورده و نمونه

نتيجه اين روش . حداقل برسدبه  بررسيشود كه هزينه نهايي اي انجام ميچند نمونه مختلف است و به گونه
  .است آمد كاهش هزينه رفت و چند نقطه جغرافيايي و گيري تمركز مصاحبه درنمونه



 

14 
 

هاي اوليه منتخب و متعاقباً انتخاب تعداد نسبتاً معدودي افراد يا واحد ازهرخوشه ، به حداكثر رساندن خوشهاصل كلي
 .منتخب است

ستايي هاي داراي معلول روي بر جامعه به نحوه نگرش خانوادهپذيري اجراي طرح توانبخشي مبتنثيرأبررسي ت .2
  استان اردبيل

  .جامعه آماري شامل كليه خانوارهاي روستايي استان اردبيل است 
 .باشدمي» خانوار روستايي داراي معلول«پژوهش  گيريواحد نمونه 

شهرستان گزينش شدند  5شود به تصادف  شهرستان مي 9هاي استان كه شامل از بين شهرستان مرحله اولدر 
   ).شهر و گرميمشگين، نير، هاي خلخال، نمينشهرستان(

   .هاي گزينش شده به تناسب جمعيت آنها چند بخش به تصادف انتخاب شدنداز بين شهرستان مرحله دومدر 

   .ها روستاهاي مورد نظر به تصادف گزينش شدنداز بين بخش مرحله سومدر 

معلول سه خانوار از هر روستا بصورت در روستاهاي گزينش شده از ميان خانوارهاي روستايي داراي  مرحله چهارمدر 
  . تصادفي انتخاب شدند

  .از هر خانوار دو نفر به تصادف مورد ارزيابي قرار گرفتند  مرحله پنجمدر 

  

 



 

 

  

 

 

 

 

  

  فصل دوم

تعيين حجم نمونه 
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  مقدمه

خود با آن  هكـه اكثـر محققـين در شـروع مطالعـ گامي اساسي و مهم در انجام يك پژوهش استبرآورد حجم نمونه 
چنانچه حجـم نمونـه كمتـر از ميـزان الزم در نظـر گرفته شود، ممكن است نتـايج اسـتنباط شـده از . سروكار دارند

نتـايج حاصل از نمونه به جامعه و به كارگيري آن در مـورد جامعه از دقت كافي برخـوردار نبـوده و امكـان تعمـيم 
 تـصميم اتخـاذ براي تضميني بزرگ نيز حجم با هاينمونه در همواره كه داشت توجه بايد اما. وجود نداشته باشد

زيرا . آيد بيش از حد نياز بودن اندازه نمونه همواره نقطه قوت مطالعه به شمار نمي .نـدارد وجـود واقعيـت بـر منطبـق
  . شود مي... باعث از دست دادن منابع مالي، صرف وقت بيش از اندازه و 

  

  :فتن روش تعيين حجم نمونه نياز است كه محقق در ابتدا به چند سؤال پاسخ دهدبراي يا

  تحليلي؟ يا است توصيفي پژوهش نوع .1

 كيفي؟ يا است كمي پژوهش مورد اصلي متغير .2

 است؟ چقدر پراكندگي شاخص مقدار .3

 پذيرد؟مي را خطا چقدر محقق .4

 است؟ كافي فهد به نيل براي تواني چه لزوم صورت در و اطمينان ميزان چه .5

  

  انواع خطا در آمار

 .   دهندنمايش مي αاحتمال خطاي نوع اول را با . اگر فرضيه صفر درست به اشتباه رد شود: خطاي نوع اول

  . دهندنمايش مي βاحتمال خطاي نوع دوم را با . اگر فرضيه صفر نادرست به اشتباه پذيرفته شود :خطاي نوع دوم

  .است β1−فرضيه صفر نادرست كه برابر با  احتمال رد كردن :توان آزمون
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  :محقق بايد در پيش نويس طرح به موارد ذيل اشاره كند

 .ذكر آن هدف اختصاصي كه مالك محاسبه حجم نمونه قرار گرفته است 

 .فرمول يا جدول مناسب براي محاسبه حجم نمونه متناسب با هدف اختصاصي مذكور 

 .گيرندكه براي محاسبه حجم نمونه در فرمول قرار مي بيان منطق يا منبع اعداد و ارقامي 

پيش بيني ميزان عدم مراجعه و (درصورت نياز لحاظ كردن ضرايبي براي اطمينان از رسيدن به عدد محاسبه شده  
  ...)عدم پاسخ و 

  اندازه نمونه در مطالعات توصيفي -1

پژوهشگر، در اين . يا نسبت يك صفت كيفي استدر مطالعات توصيفي، معموالً هدف برآورد ميانگين يك صفت كمي 
و با اعتماد معيني از وجود پارامتر در آن ) دقت(خواهد برآورد خود را با حداكثر فاصله معيني از واقعيت نوع مطالعه مي

  .به دست آورد) حدود اطمينان(فاصله 

  :شودمحاسبه مي 1د با فرمول اندازه نمونه الزم براي برآورد ميانگين يك صفت كمي در جامعه نامحدو) الف

بايست برآوردي از اندازه انحراف معيار ميانگين اندازه مورد نظر براي محاسبه اندازه نمونه جهت برآورد يك ميانگين مي
 .  تواند از مطالعات قبلي يا مطالعه راهنما بدست آمده وجود داشته باشدكه مي

     )1فرمول (    

 براي الزم نمونه اندازه. باشد سانتيمتر يك قبول قابل خطاي بيشترين و 3 جامعه نوزادان قد انحراف معيار اگر: 1مثال 
  ).35(چقدر است  درصد 95 اطمينان سطح با جامعه اين نوزادان قد ميانگين برآورد

. راد نوجوان انجام دهداي براي برآورد متوسط مصرف پروتئين روزانه افيك متخصص تغذيه در نظر دارد مطالعه: 2مثال
اگر حداكثر . گرم است 20با استفاده از مطالعات قبلي انحراف معيار مصرف پروتئين در جامعه مورد مطالعه حدود 

  ).62(حجم نمونه مورد نياز چقدر است . در نظر گرفته شود% 95گرم و فاصله اطمينان  5خطاي برآورد 

  :شودمحاسبه مي 2صفت كيفي در جامعه نامحدود با استفاده از فرمول اندازه نمونه الزم براي برآورد نسبت يك ) ب

  باشد داشته وجود آمده بدست قبلي مطالعات از تواندمي كه p اندازه از برآوردي بايستمي نمونه اندازه محاسبه براي
در ).  نمود برآورد را ندازها اين راهنما مطالعه يا و زمينه آن در متخصص افراد تجربيات به توجه با توان مي نيز گاه(

فرض شود تا حداكثر تعداد نمونه ممكن بدست  =05/0pهاي ذكر شده در باال عملي نيست، صورتي كه هيچ يك از راه
   .آيد
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                                                                             )                                             2فرمول( 
 

در مورد برآورد يك ميانگين مالك . خطا را تعيين كرد) انحراف معيار(هميشه بايد با توجه به شاخص پراكندگي  
 نسبت مذكور در 25/0تا  1/0 بينخطا را  معمـوالًخاصي براي تعيين خطا وجود ندارد اما براي برآورد يك نسبت 

 حجـم لذا و شودمي تركوچكd مقدار شود، نزديكتر 1/0  به مذكور نـسبت هرچه كه است روشن و گيرندمي نظر
 .دش خواهد بيشتر شده محاسبه نمونه

 
با دقت و احتياط انتخاب شود؛ زيرا فرض  d، بايد مقدار =05/0p توجه به اين مطلب الزم است كه در صورتي كه 

05/0p=  به خاطر ناآگاهي از حدود آن است. 
  

با توجه به اطالعات . ققي در نظر دارد نسبت افراد مبتال به سردرد ميگرني را در شهر شيراز برآورد كندمح: 1مثال 
 20و خطاي  95اگر محقق درصد اطمينان را . درصد گزارش شده است 5هاي قبلي اين نسبت بدست آمده در پژوهش

  ).نفر 1825(درصد نسبت مذكور را در نظر بگيرد حجم نمونه چقدر خواهد بود 

مطالعات قبلي مقدار گواتر را . خواهد نسبت ابتال به گواتر را در يك شهرستان برآورد كندپژوهشگري مي: 2مثال  
 ). نفر 576(محاسبه كنيد % 4اطمينان و با دقت % 95تعداد نمونه را در سطح . نشان داده است% 40

  

 ضريب تصحيح جامعه محدود

حجم نمونه را  قبل هايبا استفاده از فرمول  nباشد، پس از محاسبه) محدود(ك در مواردي كه جامعه مورد مطالعه كوچ
حجم نمونه اوليه  noجامعه و حجم  N. شودكنيم و سپس با استفاده از ضريب زير حجم نمونه اصالح ميمحاسبه مي

 .                                  استهاي مذكور بدست آمده با فرمول

  

                                                                                                                                          )  3فرمول (
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  اندازه نمونه در مطالعات تحليلي  -2

. ها استها با آزمون ارتباط بين متغيربدنبال يافتن اختالف بين گروهدر مواردي كه پژوهش تحليلي است يعني محقق 
مقدار . شودعالوه بر مقوله اطمينان به نتايج، توان آزمون مورد استفاده در كشف يا نشان دادن حقيقت نيز مطرح مي

  .شوددرصد در نظر گرفته مي 80اين توان معموالً 
  

  : ختالف ميانگين در دو جامعه مستقلبرآورد اندازه نمونه براي تشخيص ا -الف

 )                                              4فرمول (

  

خواهد متوسط نمره كسب شده افراد را پس از در يك پژوهش محقق با هدف مقايسه دو روش آموزش مي: 1مثال 
با  18كه نمره فراگيران با روش آموزشي اول هاي پيشين بدست آمده است در پژوهش. آموزش با هم مقايسه كند

درصد توان آزمون چه حجم  80درصد اطمينان و  95با . است 5/2با انحراف معيار  16و در روش دوم  3انحراف معيار 
  ).در هر گروه نفر 30(اي در كل الزم است؟ نمونه

ن توكسوپالسموز چشمي با هم مقايسه محققي قصد دارد نتايج كوتريموكسازول و روش كالسيك را در درما: 2مثال 
و  55و با روش كوتريموكسازول  50با توجه به مطالعات قبلي ميانگين درصد كاهش ضايعه با درمان كالسيك . كند

- درصد توان آزمون چه حجم نمونه 90درصد اطمينان و  95با . در نظر گرفته شد 5/6انحراف معيار هر دو گروه برابر 

  ).نفر در هر گروه 36( است اي در هر گروه الزم 

  :برآورد اندازه نمونه براي تشخيص اختالف نسبت در دو جامعه - ب

                ) 5فرمول (
   

  :در اين فرمول

P : نسبت متوسط دو          P1 : نسبت در گروه اول          P2 :نسبت در گروه دوم   
  

!يك فرمول راحتتر هم هست   
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)                                              6فرمول (  

مري و افراد سالم مصرف دخانيات را به  - خواهد در پژوهشي بين بيماران مبتال به رفالكس معده محققي مي: 1مثال 
افراد سالم درصد و در  35هاي سابق ميزان مصرف دخانيات در اين بيماران در پژوهش. عنوان يكي از علل مقايسه كند

  ).نفر در هر گروه 138( اي الزم است توان آزمون چه حجم نمونه% 80اطمينان و % 95با . باشددرصد مي 20
  

شدگي شبكيه در بيماران خواهد نتايج آناتوميك ويتركتومي اوليه و باكل اسكلرا در درمان جداپژوهشگري مي: 2مثال 
ماه  6با توجه به مطالعات قبلي درصد جداشدگي شبكيه بعد از . كند داراي سابقه جراحي آب مرواريد با هم مقايسه

درصد  80درصد اطمينان و  95با . در نظر گرفته شد% 40و در گروه ويتركتومي % 30پيگيري در گروه باكل اسكلرا 
  ).نفر در هر گروه 125( اي در هر گروه الزم است توان آزمون چه حجم نمونه

  :نظر باشدبراي زماني كه ضريب همبستگي در يك مطالعه مدبرآورد اندازه نمونه  - ج

                              )       7فرمول(

 

  

در . بسنجد COPDمحققي قصد دارد همبستگي بين حركات ديافراگم و شدت بيماري را در مبتاليان به : 1مثال 
با . باشدمي COPD 302/0در بيماران   FVCات ديافراگم و مطالعات پيشين بدست آمده است كه همبستگي بين حرك

  ).نفر 84( اي در كل الزم است درصد توان آزمون چه حجم نمونه 80درصد اطمينان و  95

  

بر . خواهد همبستگي بين كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي را در پرستاران بررسي نمايدپژوهشگري مي: 2مثال 
درصد توان آزمون چه حجم  90درصد اطمينان و  95با . بدست آمده است 23/0بستگي اساس مطالعات قبلي اين هم

  ).نفر 194(اي در كل الزم است نمونه
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  جدول مورگان براي محاسبه حجم نمونه

از جدول مورگان براي برآورد  نتوادر مواردي كه واريانس جامعه يا درصد مورد نياز را در اختيار نداشته باشيد، مي
  .دهداين جدول حداكثر تعداد نمونه را در برآورد ميزان شيوع نشان مي .كردمونه استفاده حجم ن

 
 آشنايي با برخي از نرم افزارهاي محاسبه حجم نمونه
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