
 

 فائزه حجتی

 جامعه آماری و نمونه آماری

نموده باشد. پژوهشگران معموالً کار خود را با توصیف اطالعات شروع جامعه آماری و نمونه آماری یکی از مباحث اولیه در تحقیق می

تر یا جامعه آماری تعمیم دهند های مشابه بزرگاند، به گروهچه را از بررسی گروه نمونه به دست آوردهکنند آنو سعی می )آمار توصیفی(

 .ها آشنا می شویمبا مفاهیم جامعه و نمونه آماری و و موضوعات مرتبط با آن )امار استنباطی(. بدین منظور در این مبحث

 آماری جامعه •

 آماری نمونه •

 گیری نمونه •

 گیرینمونه انواع •

 نمونه حجم تعیین •

 نمود توجه باید نمونه حجم تعیین در که نکاتی •

 نمونه حجم برآورد روشهای •

  

 آماری جامعه

ها، اشیاء و یا رویدادهایی که دارای یک یا چند ویژگی مشترک باشند. تعداد اعضای عه تمام افراد، گروهجامعه آماری عبارتست از مجمو

 .دهندنشان می N نامند و با حرف بزرگجامعه را حجم یا اندازه جامعه می

 جامعه کارکنان شاغل در بانک تجارت شهر تهران: مثال

  

 آماری نمونه

شود و باید معرف جامعه ای معین برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب میامعه است که طبق ضابطهنمونه آماری گروه کوچکتری از ج

 .نشان می دهند n توان به جامعه تعمیم داد. تعداد اعضای نمونه را با حرف کوچکباشد. نتایج نمونه ای را که معرف جامعه نباشد نمی

 تهران شهر ۵کارکنان شاغل در بانک تجارت منطقه : مثال

 جامعه آماری و نمونه آماری :۱شکل  
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 گیرینمونه
گیری شود. نمونههای مورد نیاز درباره افراد جامعه و برآورد مقادیر جامعه به کمک مقادیر نمونه انجام میگیری به منظور گردآوری دادهنمونه

 .سازدپذیر میجویی در هزینه و زمان است و کار تحقیق را ساده و امکانباعث صرفه

 :ردبه طور کلی برای گردآوری اطالعات دو روش وجود دا

الف( سرشماری: اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود. یعنی محقق باید تمامی افراد 

جامعه را تک تک مورد برسی و آزمون قرار دهد. هزینه، نیروی انسانی و مدت زمان الزم برای انجام شمارش کامل )برای گردآوری داده 

 .شوداست که معموالً اجرای آن توصیه نمی  ها( به میزانی

انتخاب افراد گروه نمونه از میان اعضای یک جامعه ی تعریف شده ی آماری براساس اصول »ب( نمونه گیری: نمونه گیری عبارت است از 

 .شودها از همه افراد جامعه گردآوری نمی در این شیوه داده«. و قواعد خاص

  

 گیرینمونه انواع
گیری تصادفی احتمال انتخاب شدن برای همه اعضای جامعه یکسان و معلوم است. هیچ عاملی جز در نمونه: احتمالی یا تصادفی گیرینمونه

گیری گیری تصادفی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: نمونهشانس و تصادف در انتخاب شدن افراد نمونه از جامعه دخالت ندارد. نمونه

ای(. ای و چند مرحلهای )تک مرحلهگیری خوشهای )یا نسبی( و نمونهگیری طبقهگیری منظم )سیستماتیک(، نمونه، نمونهتصادفی ساده

 .ها را برگزیندهای جامعه آماری خود یکی از این روشتواند بنا بر ویژگیپژوهشگر می

حتمال انتخاب شدن برای همه اعضای جامعه نامعین و نامعلوم است. گیری غیر تصادفی، ادر نمونه: احتمالی غیر یا تصادفی غیر گیرینمونه

گیری غیرتصادفی شامل توان نتایج حاصل از آن را به جامعه تعمیم داد. نمونهنمونه انتخاب شده به این روش معرف جامعه نیست و نمی

 .باشدگلوله برفی( می ای )یاای و شبکهگیری اتفاقی )یا در دسترس(، هدفمند )یا قضاوتی(، سهمیهنمونه

 گیری براساس قابلیت تعمیمهای نمونهروش: ۱جدول

 تصادفی غیر گیرینمونه هایروش تصادفی گیرینمونه هایروش

 شدن انتخاب برای مستقل و برابر شانس افراد همه :ساده تصادفی .۱

 .دارند

 دسترس در و سادگی سهولت، دلیل به فقط افراد :دسترس در .۱

 .شوندمی انتخاب بودن



 ساده تصادفی روش شده اصالح شکل (:سیستماتیک) منظم .۲

 از که فهرستی اساس بر خاصی نظم با نمونه روش، این در اما .است

 یکدیگر از مستقل افراد انتخاب یعنی .شودمی انتخاب شده تنظیم قبل

 .نیست

 و شخصی قضاوت براساس نمونه (:قضاوتی یا) هدفمند .۲

 .شودمی انتخاب مطالعه هایهدف

 شودمی نتخابا ایگونه به نمونه روش، این در (:نسبی یا) ایطبقه .۳

 نمونه در دارند، وجود جامعه در که نسبتی همان به آن هایزیرگروه که

 .باشند داشته حضور نیز

 سعی محقق که است ایطبقه گیرینمونه معادل :ایسهمیه .۳

 داشته وجود نیز نمونه در جامعه هایویژگی یا نسبت کندمی

 .باشد

 افراد از ایخوشه یا روهگ گیرینمونه واحد روش این در :ایخوشه .۴

 .است

 بار دو از بیش یا بار دو گیرینمونه فهرست :ایمرحله چند ایخوشه

 .شودمی تهیه

 یک اعضای شناخت که زمانی (:برفی گلوله یا) ایشبکه .۴

 باشند، داشته شناخت یکدیگر از هانمونه و باشد دشوار جامعه

 معرفی رپژوهشگ به را دیگر عضو جامعه افراد از یک هر

 .کندمی

  

  

 نمونه حجم تعیین
یابد و بر عکس. حجم نمونه ارتباط بسیار نزدیکی با آزمون فرضیه گیری کاهش میهر چه حجم نمونه بزرگتر باشد، میزان اشتباهات در نتیجه

پوچ )صفر( دارد. بدین ترتیب که هر چه اندازه گروه نمونه بزرگتر باشد محقق با قاطعیت بیشتری فرض پوچ را که واقعاّ نادرست است رد 

 .کندمی

 :نکاتی که در تعیین حجم نمونه باید توجه نمود

هر قدر حجم جامعه کوچکتر باشد نسبت بیشتری از جامعه باید در نمونه وجود داشته باشد و هر قدر حجم جامعه بزرگتر باشد نسبت  .۱
ید کل جامعه را به عنوان نمونه نفر یا کمتر باشد محقق تقریباً با ۳۰کمتری از جامعه باید در نمونه وجود داشته باشد. اگر حجم جامعه 

 .انتخاب کند. یعنی از روش سرشماری استفاده نماید

اگر حجم جامعه بزرگ باشد، باید نمونه بزرگتری انتخاب شود. همچنین توجه داشته باشید که با افزایش حجم جامعه، حجم نمونه با  .2
 .ماند م نمونه تقریباً ثابت مینفر، حج ۳۸۰میزان کمتری افزایش می یابد. در حجم جامعه باالتر از 

 .تر و یا به عبارت دیگر واریانس آن بیشتر باشد، محقق باید نمونه بزرگتری را انتخاب کندهر چه جامعه ناهمگون .۳

ها وجود خواهند انتخاب کنند چرا که همیشه احتمال ریزش و افت آزمودنیمحققان باید همیشه نمونه ای بزرگتر از آنچه که واقعاً می .4
ها در طول زمان که در آن یک گروه از آزمودنی دهد. تحقیقاتی روی می (panel) ها به ویژه در تحقیقات پانلدارد. افت آزمودنی
درصد ریزش نمونه را داشته  2۵تا  ۱۰گیرند. معموالً محقق باید قبل از انجام تحقیق انتظار دازه گیری قرار میچندین بار مورد ان

 .باشد

شود. شناسی یا کیفی معموالً از نمونه کوچک استفاده میحجم نمونه تا حد زیادی به هدف و روش تحقیق بستگی دارد. در تحقیقات قوم .5
های همبستگی نفر نیاز است. در پژوهش ۱۰۰ای به حجم حداقل یابی، نمونهد مطالعات میدانی و زمینههای توصیفی، ماننبرای پژوهش

ای، مقایسه -های از نوع آزمایشی و علّیاند. در پژوهشنفر ذکر کرده ۵۰نفر و برخی دیگر  ۳۰برخی منابع حداقل حجم نمونه را 
باشد، حداقل گیری میبندی جامعه برای نمونهدر تحقیقاتی که نیاز به طبقه شود.نفر در هر گروه توصیه می ۱۵حجم نمونه حداقل 
 .نفر است ۵۰تا  2۰نمونه هر طبقه بین 



بینی تفاوت یا همبستگی پایین است، اندازه نمونه باید بزرگ باشد. در تحقیقاتی که انتظار داریم برای گروههای مختلف هنگامیکه پیش .6
گیرند و همبستگی پایین مورد انتظار بدست آوریم. یا در مطالعاتی که به منظور تعیین ارتباط صورت می تفاوت اندکی در متغیر وابسته

 .است

زمانی که گروههای انتخاب شده باید به زیرگروههای دیگری تقسیم شوند و سپس این زیرگروهها مقایسه گردند، الزم است نمونه  .7
 .را دربرگیرندبزرگ باشد. تا زیرگروهها تعداد کافی آزمودنی 

 .زمانی که در تحقیق متغیرهای کنترل نشده زیادی وجود دارند، انتخاب نمونه با اندازه بزرگ ضروری است .۸

گیری بزرگ است. این بیشتر در گیری کوچک مناسبتر از انتخاب یک نمونه با اندازهدر برخی از تحقیقات، انتخاب نمونه ای با اندازه .9
 .کنداجرای نقش، مصاحبه های عمیق و اندازه گیریهای ذهنی است، صدق میمورد تحقیقاتی که هدف آنها 

 زمانی که وسیله پایایی برای اندازه گیری متغیر وابسته وجود ندارد. پایایی ابزار اندازه گیری بدان معنا است که هر گاه این ابزار در .۱۰
 .مشابهی گردندهای شرایط و زمانهای مختلف بکار رود، آزمودنیهای یکسان دارای نمره

آیند، در مقایسه با مقیاس هایی که از مقیاس اسمی به دست میگیری در تعیین حجم نمونه موثر است. برای دادهنوع مقیاس اندازه .۱۱
 .ای و نسبی به نمونه بزرگتری نیاز داریمفاصله

التری از اطمینان یا معنی دار بودن گیری در تعیین حجم نمونه موثر است. زمانی که محقق سطح باسطح اطمینان و خطای نمونه .۱2
دهد الزم است حجم نمونه او درصد را مالک ارزیابی اطالعات تحقیق خود قرار می ۱درصد اطمینان با خطای  99آماری مثالّ 

 .بزرگتر انتخاب شود

 .ندبرابر( تعداد متغیرها در پژوهش باش ۱۰در تحقیقات چندمتغیره، حجم نمونه باید چند برابر )ترجیحاً  .۱۳

  

 نمونه حجم برآورد روشهای
 :کیفی وابسته متغیر برای نمونه حجم برآورد- ۱ 

 

بیشتر باشد، حجم نمونه را تعدیل کرده و از  ۰٫۰۵کنیم، اما اگر این نسبت از باشد، از رابطه باال استفاده می n/N =۰٫۰۵چنانچه نسبت 

 :شودطریق فرمول زیر محاسبه می

n/(1+n/N (n0= 

  :کمی وابسته متغیر برای نمونه حجم برآورد- 2



 

 محدود جامعه در کوکران فرمول طریق از نمونه حجم محاسبه- ۳

 

 :مطالب مرتبط 

 (مشاهده )محاسبه آنالین حجم نمونه با فرمول کوکران

  

 نامحدود جامعه در کوکران فرمول طریق از نمونه حجم محاسبه- ۴

 

  

 محدود جمعیت اصالح- ۵
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 (آماری آزمون توان و اطمینان سطح β )و α برحسب نمونه حجم محاسبه- ۶

 

 :آیدبرای مقایسه دو گروه از یک جامعه )مانند گروههای آزمایش و کنترل(، حجم نمونه مورد نیاز برای هر گروه از فرمول زیر به دست می 

 

 یابیزمینه مطالعات در نمونه حجم محاسبه- 7

 

 کیفی مطالعات در نمونه حجم- ۸ 

واحد و برای گروههای ناهمگون  ۸الی  ۶در رویکردهای کیفی برخی از متون پژوهشی تعداد واحدهای نمونه را برای گروههای همگون 

 .شودنفر آگاهی دهنده را شامل می ۴۰تا  ۴ها اغلب بین کنند. نمونهپیشنهاد می 2۰تا  ۱2بین 

 مورگان ولجد از استفاده با جامعه حجم روی از نمونه حجم تعیین- 9

توان از فرمولهای آماری برای برآورد حجم دارید و نمی زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطالع 

 .کنیم. این جدول توسط کرجسی و مورگان تهیه شده استنمونه استفاده کرد، از جدول مورگان استفاده می

 حجم

  Nجامعه

 حجم

  Sنمونه

 حجم

  Nجامعه

 حجم

  Sنمونه

 حجم

  Nجامعه

 حجم

  Sنمونه

 حجم

  Nجامعه

 حجم

  Sنمونه

 حجم

  Nجامعه

 حجم

  Sنمونه

۱۰ ۱۰ ۱۰۰ ۸۰ 2۸۰ ۱۶2 ۸۰۰ 2۶۰ 2۸۰۰ ۳۳۸ 



۱۵ ۱۴ ۱۱۰ ۸۶ 29۰ ۱۶۵ ۸۵۰ 2۶۵ ۳۰۰۰ ۳۴۱ 

2۰ ۱9 ۱2۰ 92 ۳۰۰ ۱۶9 9۰۰ 2۶9 ۳۵۰۰ ۳۴۶ 

2۵ 2۴ ۱۳۰ 97 ۳2۰ ۱7۵ 9۵۰ 27۴ ۴۰۰۰ ۳۵۱ 

۳۰ 2۸ ۱۴۰ ۱۰۳ ۳۴۰ ۱۸۱ ۱۰۰۰ 27۸ ۴۵۰۰ ۳۵۱ 

۳۵ ۳2 ۱۵۰ ۱۰۶ ۳۶۰ ۱۸۶ ۱۱۰۰ 2۸۵ ۵۰۰۰ ۳۵7 

۴۰ ۳۶ ۱۶۰ ۱۱۳ ۳۸۰ ۱۸۱ ۱2۰۰ 29۱ ۶۰۰۰ ۳۶۱ 

۴۵ ۴۰ ۱7۰ ۱۱۸ ۴۰۰ ۱9۶ ۱۳۰۰ 297 7۰۰۰ ۳۶۴ 

۵۰ ۴۴ ۱۸۰ ۱2۳ ۴2۰ 2۰۱ ۱۴۰۰ ۳۰2 ۸۰۰۰ ۳۶7 

۵۵ ۴۸ ۱9۰ ۱27 ۴۴۰ 2۰۵ ۱۵۰۰ ۳۰۶ 9۰۰۰ ۳۶۸ 

۶۰ ۵2 2۰۰ ۱۳2 ۴۶۰ 2۱۰ ۱۶۰۰ ۳۱۰ ۱۰۰۰۰ ۳7۳ 

۶۵ ۵۶ 2۱۰ ۱۳۶ ۴۸۰ 2۱۴ ۱7۰۰ ۳۱۳ ۱۵۰۰۰ ۳7۵ 

7۰ ۵9 22۰ ۱۴۰ ۵۰۰ 2۱7 ۱۸۰۰ ۳۱7 2۰۰۰۰ ۳77 

7۵ ۶۳ 2۳۰ ۱۴۴ ۵۵۰ 22۵ ۱9۰۰ ۳2۰ ۳۰۰۰۰ ۳79 

۸۰ ۶۶ 2۴۰ ۱۴۸ ۶۰۰ 2۳۴ 2۰۰۰ ۳22 ۴۰۰۰۰ ۳۸۰ 

۸۵ 7۰ 2۵۰ ۱۵2 ۶۵۰ 2۴2 22۰۰ ۳27 ۵۰۰۰۰ ۳۸۱ 

9۰ 7۳ 2۶۰ ۱۵۵ 7۰۰ 2۴۸ 2۴۰۰ ۳۳۱ 7۵۰۰۰ ۳۸2 

9۵ 7۶ 27۰ ۱۵9 7۵۰ 2۵۶ 2۶۰۰ ۳۳۵ ۱۰۰۰۰۰ ۳۸۴ 

 گیرینمونه خطای و اطمینان سطح به توجه با جامعه حجم روی از نمونه حجم تعیین جدول- ۱۰ 

گیری، محقق به حجم نمونه باالتری نیاز شود به منظور فزایش سطح اطمینان و کاهش خطای نمونههمانطور که در جدول زیر مشاهده می

 .دارد تا نمونه انتخابی معرف جامعه باشد

 خطای و ٪۹۵ اطمینان سطح باS )نمونه حجم  Nجامعه حجم

 (٪۵ گیرینمونه

 خطای و ٪۹۹ اطمینان سطح باS )نمونه حجم

 (٪۱ گیرینمونه

۵۰ ۴۴ ۵۰ 

۱۰۰ 79 99 

2۰۰ ۱۳2 ۱9۶ 

۵۰۰ 2۱7 ۴7۶ 



۱۰۰۰ 27۸ 9۰7 

2۰۰۰ ۳22 ۱۶۶۱ 

۵۰۰۰ ۳۵7 ۳۳۱۱ 

۱۰۰۰۰ ۳7۰ ۴9۵۰ 

2۰۰۰۰ ۳77 ۶۵7۸ 

۵۰۰۰۰ ۳۸۱ ۸۱9۵ 

۱۰۰۰۰۰ ۳۸۳ ۸92۶ 

۱۰۰۰۰۰۰ ۳۸۴ 97۰۶ 

  

 چندگانه رگرسیون برای نمونه حجم تعیین- ۱۱ 

مورد  ۱۵بین با روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد، باید به ازای هر متغیر پیش از دیدگاه جیمز استیونس در تحلیل رگرسیون چندگانه

 .(۱۳۸۴در نظر گرفت )هومن، 

 :برای تعیین حجم نمونه موردنیاز در در تحلیل رگرسیون به صورت زیر است( ۱99۱قاعده سرانگشتی گرین )

 

شرکت کننده وجود داشته باشد، محقق توان  ۳۰بین تقریباّ که به ازای هر متغیر پیشدهد، درصورتیبا اینحال در صورتی که شرایط اجازه می

 .بهتری برای نمایان ساختن یک اندازه اثر کوچک خواهد داشت

زیاد و یا از رگرسیون گام به گام استفاده شود، حجم نمونه گیری که متغیر وابسته دارای کجی و اندازه اثر کوچک باشد، خطای اندازههنگامی

 .باید بزرگتر انتخاب شود

 ساختاری معادالت یابیمدل برای نمونه حجم تعیین- ۱۲ 



که پژوهشگران یابی معادالت ساختاری بسیار با اهمیت است. درحالیهای مربوط به مدلتعیین حداقل حجم نمونه الزم قبل از گردآوری داده

های بزرگ الزم است، اما یک توافق برای دستیابی به توان آماری کافی و برآوردهای دقیق حجم نمونه SEM با یکدیگر توافق دارند که در

ها و روش برآوردی که کلی درباره روش مناسب برای تعیین تعیین حجم نمونه وجود ندارد. البته حجم نمونه به عواملی مانند نرمالیتی داده

 :های متفاوتی وجود دارندیابی معادالت ساختاری دیدگاهکند، دارد. در رابطه با تعیین حجم نمونه در مدلاستفاده می پژوهشگر

 (مورد باشد )بومسما 2۰۰حداقل حجم نمونه باید  •

ظر گرفت بین در نمورد برای هر متغیر پیش ۱۵توان یابی معادالت ساختاری با رگرسیون چندمتغیری میبه دلیل شباهت مدل •

 .()استیونس

….( های گمشده و موارد پرت و ها و عدم وجود دادهمورد به ازای هر پارامتر تخمینی )البته در صورت نرمال بودن داده ۱۰یا  ۵ •

 .()بنتلر و چو

 .نفر نیز ناکافی است ۵۰۰۰اند که در برخی از موارد حتی ای نیز نشان دادهعده •

 ونه به ازای هر متغیرواحد نم 2۰تا  ۱۰قاعده سرانگشتی:  •

باشند. با توجه اینکه در این قواعد مدل مورد آزمون در نظر گرفته نشده است، درنتیجه ممکن است البته این قواعد با مشکالتی مواجه می

های عاملی و حجم نمونه کمتر یا بیشتر از حد الزم برآورد شود. عواملی مانند تعداد متغیرهای پنهان در مدل، تعداد شاخصها، شدت بار

هایی که در آن گذارند. همچنین توان آماری نیز مهم است. معموالً مدلهای گمشده بر حجم نمونه تأثیر میضرایب رگرسیون، نوع مدل و داده

دار های بزرگ از احتمال همگرایی بیشتری برخورهای بیشتری برای هر عامل وجود دارد و بارهای عاملی بزرگتری دارند، در نمونهشاخص

 .باشندمی

  

 عاملی تحلیل برای نمونه حجم تعیین- ۱۳

ها بیشتر از متغیرها باشد. نسبتهای مختلفی برای این تحلیل عاملی یکی از رویکردهای آماری با نمونه بزرگ است که باید تعداد آزمودنی

 تر در مورد تعیین حجمنمونه نیاز داریم. نسبت قوی ۱۰است یعنی به ازای هر متغیر به  ۱به  ۱۰ها نسبت منظور بیان شده است. یکی از آن

 .نمونه به ازای هر متغیر است 2۰یعنی حداقل  ۱به  2۰نمونه در تحلیل عاملی نسبت 

ها اتفاق نظر ، درباره نسبت بهینه تعداد موارد به تعداد شاخص(EFA) ها این است که در تحلیل عاملی اکتشافیاشکال عمده این دستورالعمل

شاخص و متوسط  ۴تا  ۳که هر عامل دارای حداقل بستگی دارد. بویژه اینکه هنگامیوجود ندارد. حجم نمونه به مدل عاملی جامعه )یا واقعی( 

 .کافی است ۱به  ۱۰و باالتر باشد، تعداد موارد کمتری الزم است. یعنی نسبت  ۰٫7اشتراکات در بین شاخصها 

رخی معتقدند که حداقل حجم نمونه در تحلیل عاملی غیرقابل دفاع است. ب ۱۰۰البته به یاد داشته باشید که در تحلیل عاملی حجم نمونه کمتر از 

 .نفر است 2۰۰

 :های مختلف نمونه برای تحلیل عاملی به صورت زیر استکفایت اندازه( ۱992به عقیده کامری و لی )

 (خیلی ناچیز )بسیار کم          ۵۰

 (ناچیز )کم        ۱۰۰

 مناسب        2۰۰

 خوب        ۳۰۰



 خیلی خوب        ۵۰۰

 عالی       ۱۰۰۰

شود. حجم نمونه در تحلیل عاملی تأییدی به تعداد از این نسبتها استفاده نمی (CFA) برای به دست آورن حجم نمونه در تحلیل عاملی تأییدی

های خطا )برای خطا، کوواریانس هایگیری بستگی دارد. این پارامترها عبارتند از: ضرایب الگو، واریانسپارامترها در کل مدل اندازه

ها. بنابراین تحلیل عاملی تأییدی مستلزم تعداد برآوردهای بیشتری است و در نتیجه به های عاملها و کوواریانسخطاهای همبسته(، واریانس

 .حجم نمونه بزرگتری نیاز داریم تا نتایج از دقت و معقولیت الزم برخوردار باشند

 ملی تأییدی به نوع روش برآورد و ویژگیهای توزیع نمونه نیز بستگی دارد. اگر روش برآورد حداکثر درستنمائیتحلیل عا  حجم نمونه در

(Maximum Likelihood)  شود. به توصیه می ۱به  2۰و توزیع نرمال باشد، به حجم نمونه کمتری نیاز است که در این صورت نسبت

که جهت برآورد مدل نفر کافی باشد. اما در صورتی 2۰۰پارامتر ممکن است حجم نمونه  ۱۰ عنوان مثال در یک مدل تحلیل عاملی تأییدی با

روشی به غیر از حداکثر درستنمائی به کار برده شود و توزیع متغیرها دارای انحراف جدی از توزیع نرمال باشند، باید حجم نمونه بسیار 
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