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مقدمه :روش نمونهگیری پاسخگو محور نزدیک به دو دهه پیش برای نمونهگیری از جمعیتهای پنهان بهویژه جمعیتهایی که در
معرض بیماریهای پرخطریکه سالمت جامعه را به مخاطره میاندازند ،معرفی شد .لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر در
طراحی روش نمونهگیری از جمعیتهای پنهان در معرض بیماریهای پرخطر انجام پذیرفت.
روش کار :در این مطالعه مروری ،ضمن معرفی اجمالی روش نمونهگیری پاسخگو محور ،به مرور  11طرحی که از این روش برای
بررسی جمعیتهای پنهان در آنها استفاده شده است ،پرداخته شد .همچنین ،نکات در نظر گرفته شده در خصوص مهمترین عوامل
مؤثر در طراحی این روش که شامل ارزیابی بنیادی و انتخاب هستهها میباشند ،نیز بررسی شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که اگر اهداف اصلی اجرای ارزیابی بنیادی و انتخاب هستهها محقق نشود ،برآورد پارامترهای جمعیت پنهان
با مقادیر واقعی آن اختالف خواهند داشت و اریبیهایی مانند عدم تشکیل زنجیرههای عضوگیری طوالنی ،عدم اعتماد به اندازه شبکه
اجتماعی افراد و کندی روند عضوگیری برای طرح بوجود خواهد آمد.
نتیجه گیری :بدون در نظر گرفتن نکات مؤثر در طراحی روش نمونهگیری پاسخگو محور ،این روش در نمونهگیری از جمعیتهای
پنهان کارا نخواهد بود .پیشنهاد میشود که پژوهشگران قبل از استفاده از این روش نمونهگیری ،به منظور تضمین حصول به موفقیت
در نفوذ به جمعیتهای پنهان هدف ،این مالحظات را مد نظر قرار دهند.
واژگان کلیدی :جمعیتهای پنهان ،بیماریهای پرخطر ،روش نمونهگیری ،طراحی پژوهش
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
جمعیتهای پنهان ( )Hidden populationsیا با دسترسی سخت
( )Hard to reachکه  1تا  10درصد جمعیت کل را تشکیل میدهند،
جمعیتهایی هستند که نمونهگیری از آنان با استفاده از شیوههای
متداول نمونهگیری امکانپذیر نیست .بیخانمانها ،بیماران روانی
مزمن ،ترک تحصیلکنندگان دبیرستانی ،مجرمان جنایی ،معتادان
تزریقی ( ،)Injection Drug Usersتن فروشان ()Sex Workers
و مردان همجنسگرا (،)Men who have Sex with Men
کودکان خیابانی ،دزدان ،فراریها و سایر افرادی که اطالعات اندکی در
مورد آنها وجود دارد ،زیر گروههایی ازجمعیتهای پنهان هستند .عدم
شناسایی این جمعیتها در حوزههای مختلفی چون بهداشت عمومی،
از آنجا که در معرض خطر بیماریهای پرخطری چون ایدز هستند،
موجب به خطر انداختن سالمت جامعه میشوند .طرحهای پژوهشی که
بر روی این جمعیتها انجام میشوند ،نه تنها به روش نمونهگیری که
جمعآوری دادهها را آسان و محرمانه بودن اطالعات را تضمین مینماید،

نیاز دارند ،بلکه به روشهایی که اعتبار نتایج را افزایش داده و امکان
انجام استنباطهای آماری مناسب را فراهم نمایند ،نیز نیازمندند .از
جمله روشهای نمونهگیری مورد استفاده برای مطالعه جمعیتهای
پنهان میتوان به روشهای نمونهگیری احتمالی (روش نمونهگیری
مؤسسهای ( )1( )Institutional Samplingو روشهای نمونهگیری
غیراحتمالی (روشهای نمونهگیری مکان-زمان ( Time/Location
 )2( )Sampling Methodو نمونهگیری گلوله برفی ( Snowball
 )Samplingکه جزء روشهای نمونهگیری ارجاع زنجیرهای ( Chain
 )3( )referralهستند اشاره نمود .روشهای نمونهگیری احتمالی
امکان دسترسی به کلیه اعضای جمعیتهای پنهان را ندارند و با خطای
پوشش مواجه هستند .روشهای نمونهگیری غیراحتمالی نیز برآوردهای
آماری معتبری از این جمعیتها تولید نمینمایند .در نتیجه ،این
روشهای نمونهگیری ،روشهای کارایی برای نمونهگیری از این
جمعیتها نیستند (.)4
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این روش نمونهگیری و بررسی برتریهای آن نسبت به روشهای
نمونهگیری متداول برای نمونهگیری از جمعیتهای پنهان پرداختند
( .)28-23باقری نیز به بررسی مراحل اجرای این روش نمونهگیری با
تأکید بر مطالعه معتادان تزریقی در تهران ( ،)21پرداخته است (.)23
استفاده از یک روش نمونهگیری زمانی کاربردی است که پژوهشگران
با نحوه اجرا و نکات موجود در آن آشنا شوند .دستیابی به نکات کلیدی
در طراحی روش نمونهگیری پاسخگو محور نقش مهمی دارند و باید
پیش از شروع نمونهگیری مورد توجه پژوهشگرانی که بر روی
جمعیتهای پنهان پژوهش میکنند ،قرار گیرد .در این مطالعه به
معرفی این روش نمونهگیری به عنوان روشی موفق در نفوذ به
جمعیتهای پنهان و نمونهگیری از آنها پرداخته میشود .مطالعه
حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر در طراحی روش نمونهگیری از
جمعیتهای پنهان در معرض بیماریهای پرخطر انجام پذیرفت.

هر دو گروه روشهای نمونهگیری فوق ،اعضای جمعیتهای پنهان را
منفک از جامعه در نظر میگیرند و از روابط شبکهای میان آنان استفاده
نمینمایند .در حالیکه توجه به شبکههای اجتماعی ( Social
 )Networksموجود بین اعضای جمعیتهای پنهان ،باعث میشود که
روش نمونهگیری دقیقتر و کاراتری حاصل شود .تالشهای زیادی برای
تغییر و اصالح روشهای ارجاع زنجیرهای (گلوله برفی) و تبدیل آنها
به روشهای نمونهگیری احتمالی انجام گرفت و در نتیجه روش
نمونهگیری پاسخگو محور ()Respondent Driven Sampling
معرفی شد ( .)1 ,1این روش نمونهگیری توسط هکاثرن برای اولین بار
در نمونهگیری از معتادان به مواد مخدر در آمریکا مورد استفاده قرار
گرفت (.)8 ,7
نمونههایی از اجرای روش نمونهگیری پاسخگو محور در مطالعه
مشخصههای جمعیتهای پنهانی مانند معتادان تزریقی ( ،)10 ,3تن
فروشان ( )12 ,11و مردان همجنسگرا ( ،)14 ,13مهاجران ()11 ,11
و کودکان خیابانی ( )18 ,17وجود دارد .در ایران نیز اولین مطالعه با
هدف برآورد میزان شیوع بیماری ایدز در بین معتادان تزریقی از
آگوست  2001تا جوالی  2007در تهران با استفاده از این روش
نمونهگیری انجام شد ( .)13همچنین ،از این روش نمونهگیری در
بررسی میزان شیوع بیماری ایدزو سایر بیماریهای مقاربت جنسی در
بین زنان تنفروش در شیراز و کرمان استفاده شده است (.)21 ,20
همچنین این روش نمونهگیری برای مطالعه میزان دسترسی به
سرویسهای کاهش خطر (،)Harm Reduction Programs
برنامههای تعویض سرنگ و درمان متادون ،برای معتادان تزریقی در
تهران نیز بکار رفته است ( .)22بررسی جمعیتهای پنهان از آنجا که
اغلب مورد توجه سیاستگذاران در حوزه بهداشت و سالمت عمومی قرار
دارند ،بسیار حائز اهمیت است .با این هدف ،باقری وسعادتی نیز در
سال  1333در طرحی با عنوان "روشهای نمونهگیری سازوار تعقیب
پیوندها (پیوندهای اجتماعی) و کاربرد آن در جمعیتشناسی" به معرفی

روشکار
به منظور بررسی مالحظات اجرایی طرحهای انجام شده با استفاده از
روش نمونهگیری پاسخگو محور ،مرور نظامند مقاالت منتشر شده در
هر یک از جمعیتهای پنهان معتادان تزریقی ،همجنسگرایان مرد ،تن
فروشان ،کودکان کار و مهاجران بین سالهای  2001تا  2011انجام
شد ( .)32-30 ,22-11پس از جستجو در پایگاههای اطالعاتی مختلف،
طرحهایی که به ویژه به بررسی مزایا و معایب اجرای این طرحها با
استفاده از روش نمونهگیری پاسخگو محور پرداخته بودند ،انتخاب
شدند .پیش از بررسی مالحظات در این طرحها ،نیاز به شناخت نحوه
اجرای روش نمونهگیری پاسخگو محور است که در ادامه به اختصار به
بررسی مؤلفههای مهم در اجرای این روش نمونهگیری و سپس به
بررسی فرایند اجرای آن پرداخته خواهد شد .جدول  1به معرفی
مؤلفههای مهم در اجرای این روش نمونهگیری میپردازد.
مراحل اجرای روش نمونهگیری پاسخگو محوردر تصویر  1نشان داده
شده است (.)33

جدول  :1مؤلفههای مهم در روش نمونهگیری پاسخگو محور
مؤلفه
ارزیابی بنیادی ()Formative Assessment

هستهها ()Seeds

عضوگیر ()Recruiter
عضوشونده ()Recruit

کوپن ()Coupon

تعریف
ارزیابی است که پژوهشگران قبل از اجرای طرح کمی با مصاحبههای عمیق ،نقشهبرداری و مشاهده جمعیت
هدف به منظور جمعآوری اطالعات الزم برای اجرای طرح انجام میدهند.
عضوگیری از آنها که در واقع نقش مهمی در اجرای طرح دارند ،شروع میشود و پژوهشگران آنها را از میان
اعضای دارای خصوصیات متمایز و برجسته از جمعیت هدف به طور غیرتصادفی انتخاب میکنند .دراین روش
نمونهگیری ،تعداد هستهها معموالً بین  3تا  11و در بسیاری جمعیتهای پنهان ،این تعداد به  23هسته نیز
افزیش مییابد (.)34
در فرایند عضوگیری کلیه اعضای نمونه ،عضوگیر هستند زیرا میتوانند فرد دیگری (همتای خود) را به طرح
معرفی و عضوگیری نمایند.
در فرایند عضوگیری کلیه اعضای نمونه به غیر از هستهها که توسط عضوگیر (همتای) خود به طرح معرفی
شدهاند ،عضوشونده میباشند.
کوپنها راه ارتباطی میان هستهها ،عضوگیر و عضو شونده میباشند که در واقع سهمیه هر فرد برای به عضویت
درآوردن همتایان خود در طرح است .در این روش معموالً سه کوپن به هر عضوگیر تحویل داده میشود.
کوپنها اطالعاتی در مورد طرح ،زمان کاری و مکان ستاد آمارگیری ،مرتبط نمودن عضوگیر و عضوشونده از
طریق تخصیص شماره شناسایی منحصر بفرد برای کمک به فرایند عضوگیری و مدیریت تخصیص مشوقها
دارا هستند .اطالعات عضوگیری برای هر فرد بهمنظور تجزیه و تحلیل یافتههای این روش نمونهگیری
جمعآوری میشود.
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سعادتی و همکاران

زنجیره ()Chain

شبکههایاجتماعی

درجه (اندازه شبکه اجتماعی) ()Degree

مشوقها ()incentive

تعادل ()Equilibrium

هستهها به همتایان ( )Peersخود ارجاع میدهندو عضوگیری از موجی ( )Waveبه موجی دیگر بسط مییابد.
به همین طریق زنجیرههای عضوگیری تشکیل شده و تا حصول به اندازه نمونه مطلوب ،نمونهگیری ادامه
مییابد.
استنباطهای آماری در این روش نمونهگیری بر پایه آنها انجام میشود که در واقع ساختارهایی هستند که
افراد را از طریق یک یا چند عامل وابستگی مانند روابط جنسی ،اعتیاد به مواد مخدر ،دوستی ،خویشاوندی و
غیره به هم مرتبط مینماید ،انجام میگیرد .عضوگیری همتایان به ارتباط افراد در شبکه اجتماعی آنان بستگی
دارد؛ به عنوان مثال تزریقکنندگان مواد مخدر ،همجنسگرایان مرد و تنفروشان ،شبکههای اجتماعی قوی با
یکدیگر دارند که این ویژگی به موفقیت اجرای طرح در این جوامع کمک مینماید.
این اندازه از طریق پرسش از هر شرکتکننده در مورد تعداد افرادی که واجد شرایط مشارکت در طرح هستند
و در دوره زمانی مشخصشده در طرح این افراد را دیدهاند ،بهدست میآید .اندازه شبکههای اجتماعی افراد
بهمنظور وزندهی و تولید برآوردهای نااریب در این روش نمونهگیری جمعآوری میشود.
این مشوقها دو نوع هستند .مشوق اولیه ( )Primary incentiveمشوقی که برای مشارکت عضوگیر در
نمونهگیری به او پرداخت میشود و مشوق ثانویه ( )Secondary incentiveکه مشوق دیگری است که
عضوگیر پس از عضوگیری همتایان برای مشارکت در طرح دریافت میکند.
در فرایند نمونهگیری ،رسیدن به یک ترکیب پایدار از مشخصههای کلیدی طرح ،در تعادل اتفاق میافتد.
تعادل نقطهای است که حتی اگر موجهای بیشتری پس از آن عضوگیری شود ،تغییرات کمی در نمونه نهایی،
اتفاق میافتد ( .)33 ,7توصیه شده است که نمونهگیری قبل از رسیدن به نقطه تعادل خاتمه نیابد ،زیرا در
این نقطه ،نمونه از هستههایی که غیرتصادفی انتخاب شدهاند ،مستقل و برآوردها نااریب میشوند ( .)31انتخاب
هدفمند و غیرتصادفی هستههای متفاوت ،سرعت رسیدن به نقطه تعادل را افزایش میدهد.

Iمعادله .2
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در نظر گرفته شود ،با استفاده از معادله  1برآوردگر نسبت جمعیت در
روش نمونهگیری پاسخگو محور به صورت زیر بدست میآید:
معادله .3
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تصویر  :1مراحل عضوگیری در روش نمونهگیری پاسخگو محور
در اکثر پژوهشهای انجام شده بر روی جمعیتهای پنهان ،هدف
محاسبه برآورد مقدار نسبت یک متغیر و یا نسبت زیرگروهی از
جمعیتهای پنهان است ( )38-31که در ادامه به بررسی نحوه محاسبه
این برآوردها پرداخته خواهد شد.
برآورد متوسط یا نسبت مقدار متغیر  yدر صورتی که متغیرپیوستهای
ماننـد سـن یا درآمـد و یا متغیـری گسستهای مانند متغیر وضعیت
ابتالی به بیماری ایدزباشد ،به صورت زیر بدست میآید (:)33
معادله .1
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که در آن  Sجمعیت هدف وهر متغیر  yiتوسط معکوس درجه خود
( )Diوزندار شده است .همچنین اگر جمعیت هدف (Sبرای مثال،
معتادان تزریقی) از دو زیر گروه  Aو  Bبرای مثال به ترتیب ،جمعیت
معتادان تزریقی دارای وضعیت مثبت و منفی بیماری ایدزتشکیل شود.
برآورد  ،pAنسبت جمعیت گروه  Aاز کل جمعیت هدف  Sمد نظر
باشد و  yiبه صورت زیر:

که این برآوردگر به طور مجانبی نااریب است ( .)33به طور مشابه نیز
میتوان برآورد  pBرا که برآورد نسبت جمعیت در زیر گروه  Bاست را
محاسبه نمود.

یافتهها
این بخش به مرور نظامند  11طرحی که با استفاده از روش نمونهگیری
پاسخگو محور بین سالهای  2001تا  2011انجام شده است ،میپردازد
( .)32-11در جدول  3 ،2و  4جمعیت هدف ،هدف اجرای طرح ،تعداد
هستهها ،مزایا و معایب اجرای این طرحها با استفاده از این روش
نمونهگیری آورده شده است.

بحث
نکات مهمی که میتوان از طریق بررسی این طرحها بدست آورد شامل
موارد ذیل است:
مفهوم ارزیابی بنیادی :ارزیابی بنیادی پاسخی برای چالشهای اساسی
چون مناسب بودن روش نمونهگیری پاسخگو محور برای نمونهگیری از
جمعیت هدف طرح ،وجود شبکههای اجتماعی و تشخیص زیرگروههای
جمعیتی جمعیت هدف ،کمک به انتخاب هستهها ،تعیین و شناسایی
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مؤسسات و سازمان های دولتی که اعضای جمعیت هدف را
میشناسند و یا مستقیماً با آن ها کار میکنند) است.
هدف انجام ارزیابی بنیادی :برای پژوهشگر ،عوامل اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی که ممکن است طرح را محدود و یا تسهیل کند را تعیین
مینماید ،منابع مطلع دارای اطالعات باارزش از جمعیت هدف را
شناسایی میکند و مکانهایی که ممکن است به این منابع دسترسی
یابد را مشخص مینماید ،خألهای اطالعات موجود را جهت طراحی
سؤاالت پرسشنامه معلوم میسازد ،موانع انجام طرح را مشخص میکند،
موقعیت سایر افراد و سازمانهای کلیدی را برای انجام مصاحبه تعیین
میکند ،شبکههای اجتماعی جمعیت هدف طرح را معلوم میسازد،
اطالعاتی در مورد مکانهایی که امکان اجرای طرح در آنها فراهم است
(مانند درمانگاهها ،پارکها ،مکانهای متروکه ،محل تجمع
همجنسگرایان مرد ،فروشگاهها ،ایستگاههای کودکانی که با خانواده
خود زندگی نمیکنند ،سکونتگاه مشخصی ندارند و اغلب مشغول به
فعالیتهای نامشروع و غیرقانونی هستند.

هستهها ،تعیین تدارکات طرح (مانند زمان و مکان مصاحبه ،ستاد
آمارگیری و غیره) و اطالع از پیشرفت کار در طرح (مانند بررسی
سؤاالت طرح) است.
روش های جمع آوری داده های ارزیابی بنیادی  :این روش ها شامل
مرور اطالعات و داده های موجود (مانند اسناد مربوط به گزارشات
رسانه ها ،نتایج پژوهش های گذشته بر روی جمعیت هدف طرح،
اسناد سازمان های غیردولتی منتشر شده و داده های غیررسمی
جمع آوری شده از سازمان های اجتماعی و مراکز درمانی)،
مصاحبه های عمیق (مانند مصاحبه با اعضای جمعیت هدف طرح)،
بحث های متمرکز گروهی (مانند مصاحبه با افراد با تجارب ،سوابق
مشابه و یا دارای مهارت ها و تخصص های ویژه) ،نقشه برداری (مانند
نقشه ها ،طراحیها و تصاویر گرافیکی برای جمع آوری دادهها)،
مشاهده (مانندکنترل فعالیت های اعضای جمعیت هدف) ،مصاحبه
با افراد کلیدی برای یافتن اطالعات مهم ( مانند مصاحبه با کارکنان

جدول  :۲مشخصات طرحهای منتخب نمونهگیری شده با استفاده از روش نمونهگیری پاسخگو محور
مجری طرح

جمعیت هدف

هدف اجرای طرح

تعداد هستهها

مزایا

معایب

Hatloy & Huser
()11

کودکان خیابانی  18ساله و
کمتر که در مالی و غنا
زندگی میکردند.

برآورد تعداد کودکان
خیابانی در دو شهر
آفریقایی باماکو و آکرا.

در باماکو  10هسته و در
آکرا  20هسته

از عضوگیری تکراری در
طرح به خاطر وجود
کوپندهی
سیستم
جلوگیری شد؛ این روش
نمونهگیری در توصیف
مشخصههای جمعیت هدف
موفق بود.

 Johnstonو همکاران

کودکان خیابانی 17-10
ساله که در تیرانا در آلبانی
زندگی میکردند.

برآورد دقیق کودکان در
بدترین شکل کار کودکان.

 10هسته

با انتخاب هستههای
متمایز ،طرح در عضوگیری
از کودکان خیابانی موفق
بود.

عدم درک درست و صحیح
عضوگیری در موج اول
(هستهها) باعث شد که
هستهها نتوانند واجدین
شرایط عضوگیری در طرح
را به درستی تشخیص
دهند که این امر خود باعث
کندی روند عضوگیری شد؛
عدم اعتماد به اندازه شبکه
اجتماعی خود اظهاری
عضوگیران باعث نامعتبر
شدن برآوردهای نسبتهای
جمعیت هدف شد.
برای
محدودیتهایی
عضوگیری از کودکان
خیابانی دختر وجود داشت
که با وزندهی ،اریبی
حاصل از آن کنترل شد؛
ستاد آمارگیری برای برخی
ازکودکان خیابانی به آسانی
در دسترس نبود؛ این
کودکان به علت بیسوادی
و یا کمسوادی با مشکل
شمارش مواجه بودند و
طرح با عدم اعتماد به اندازه
دقیق شبکه اجتماعی آنان
روبرو بود.

()11

4

سعادتی و همکاران

 Kendallو همکاران
()03

مردان  14ساله و بیشتر
برزیلی که رابطه جنسی با
سایر مردان در  1ماه
گذشته داشتهاند.

 10هسته.

برسی موقعیت اقتصادی-
مردان
اجتماعی
همجنسگرا و رفتارهای
پرخطر آنان.

در بررسی زیرگروههای با
خطر باالی ابتال به بیماری
ایدز ،معموالً بهدلیل اینکه
این زیرگروهها نسبت
کوچکی از جمعیت کل را
تشکیل میدهند و این
جمعیتها نامشروع و با
غیرقانونی
فعالیتهای
روش
این
هستند،
نمونهگیری کارا میباشد ؛
مشوقهای ثانویه اثر
اجتماعی افراد را در
مشخص
عضوگیری
مینماید که یکی از فواید
استفاده از این روش
نمونهگیری است.

عدم پرداخت مشوق ثانویه
روند
کندی
باعث
عضوگیری و طوالنیترشدن
زمان اجرای طرح برای
رسیدن به اندازه نمونه
مطلوب شد؛ عالقهمندی به
دریافت مشوقها توسط
افراد غیر واجد شرایط در
طرح باعث بروز مشکالتی
مانند درگیری عضوگیران با
مسئوالن طرح گردید.

جدول  :0مشخصات طرحهای منتخب نمونهگیری شده با با استفاده از روش نمونهگیری پاسخگو محور (ادامه)
مجری طرح

جمعیت هدف

هدف اجرای طرح

تعداد هستهها

مزایا

معایب

&Townsend
)11(Giorgio

زنان مهاجر  33-11ساله
جنوب آفریقا که در شهر
کپ زندگی و یا کار
میکردند.

برآورد میزان شیوع بیماری
ایدز در بین مهاجرین زن
در جنوب آفریقا.

 11هسته .تمام متغیرها به
غیر از متغیر کشور مقصد از
موج دوم تا ششم به تعادل
رسیدند؛

زنان همزبان و هموطن
مهاجر جنوب آفریقا در
شهر کپ شبکه اجتماعی
قوی داشتند ،پس این روش
نمونهگیری کارا بود؛ اجرای
مصاحبه با رایانه انجام شد
و نرخ بیپاسخی صفر بود
چرا که رایانه اجازه
بیپاسخی را نمیداد ولی
پاسخ عدم تمایل به اظهار
نظر بین پاسخها وجود
داشت.

معایبی برای این طرح
گزارش نشد.

ساله
10-18
زنان
گواتاماالیی ،هاندرزی و آل
سالوادریکه در هوستن
بدون ویزا زندگی میکردند.

پایش بیماری ایدزدر میان
مهاجران زن ثبت نشده در
بوستن و تگزاس آمریکای
مرکزی.

 3هسته

معتادان تزریقی  18ساله و
بیشتری که در  30روز
گذشته مواد مخدر مصرف
کردند.

برآورد میزان شیوع بیماری
ایدزدر بین معتادان تزریقی
در تهران.

 14هسته

زنان  18ساله و بیشتری که
به عنوان یک زن تنفروش
در مکانی که طرح در حال
اجرا بود ،کار میکردند.

برآورد نرخ شیوع بیماری
ایدزو سایر بیماریهای
جنسی در زنان تنفروش
برزیلی.

 1تا  10هسته

Montealegre

و

همکاران ()11

ملکینژاد و همکاران
()11

Damacena
همکاران ()01

و

1

تعادل برای تمام متغیرها
بدست آمد.

در دسترسی به جمعیت
روش
این
هدف،
نمونهگیری موفق بود.
بسته به شهری که در آن
مطالعه انجام میشد.
نمونهگیری پاسخگو محور
در نمونهگیری از زنان
تنفروش موفق بود؛ ارزیابی
اولیه از خصوصیات
تنفروشان در هر شهر به
منظور تسهیل روند اجرای
طرح انجام شد و اطالعات
اصلی
مکان
تعیین
تنفروشان در شهر ،انتخاب

مکان و ساعت کار ستاد
آمارگیری برای جمعیت
هدف مناسب نبود؛ در
صورت نداشتن فرصت
کافی برای مشارکت در
طرح تمایلی به مشارکت
وجود نداشت؛ نداشتن
اعتماد به طرح باعث
مشکالت عدم مشارکت در
طرح میشد.
برخی از هستهها نابارور
( )Infertileبودند؛ کم
بودن مبلغ مشوق ثانویه
باعث عدم تمایل به
مشارکت در طرح شد.
مشوقهای ثانویه در ابتدای
طرح پرداخت نمیشد که
روند
کندی
باعث
عضوگیری بود؛ پس از
تخصیص مشوقها نیز
برخی از افراد غیر واجد
شرایط در طرح باعث بروز
مشکالتی مانند درگیری با
مسئوالن طرح شدند؛
هستههای مبتال به بیماری
ایدزمثبت بیشتر تمایل به
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مراکز خدمات پزشکی به
عنوان ستاد آمارگیری و
تعیین هستهها از انواع
تنفروشان
مختلف
جمعآوری گردید.

عضوگیری از زنان همتای
خود داشتند.

جدول  :4مشخصات طرحهای منتخب نمونهگیری شده با با استفاده از روش نمونهگیری پاسخگو محور (ادامه)
مجری طرح

 Kajubiو همکاران
()0۲

کازرونی و همکاران ()۲3

نواده و همکاران ()۲1

رهنما و همکاران ()۲۲

جمعیت هدف

هدف اجرای طرح

تعداد هستهها

مردان کامپاالیی  18ساله و
بیشتر که خود را
همجنسگرای مرد و یا مرد
متمایل به دو جنس
میدانستند.

مشخصههای
توصیف
جمعیتی ،سطح انجام
رفتارهای پرخطر جنسی،
میزان ابتال به بیماری ایدز
در بین همجنسگرایان مرد
و مردان متمایل به دو
جنس در کامپاالی اگاندا.

 8هسته

بررسی میزان شیوع بیماری
ایدز و سایر بیماریهای
مقاربت جنسی در زنان
تنفروش شیرازی.

 14هسته

بررسی میزان شیوع بیماری
ایدز و سایر بیماریهای
مقاربت جنسی در زنان
تنفروش کرمانی.

 12هسته

بررسی میزان دسترسی به
سرویسهای کاهش خطر،
برنامههای تعویض سرنگ و
درمان متادون ،در معتادان
تزریقی تهرانی.

 24هسته

زنان تنفروش  17ساله و
بیشتر شیرازی که حداقل 1
ماه در طول زندگی خود و
در طی  12ماه گذشته نیز
حداقل یکبار تنفروشی
کردهاند.
زنان تنفروش  18ساله و
بیشتر کرمانی که حداقل 1
ماه در طول زندگی خود و
در طی  12ماه گذشته نیز
حداقل یکبار تنفروشی
کردهاند.

معتادان تزریقی  18ساله و
بیشتر تهرانی که در ماه
گذشته مواد مخدر مصرف
کرده بودند.

اتوبوس و قطار) را ایجاد مینماید ،اعضای انجمنهای کلیدی که باید
دادههای طرح از آنان جمعآوری شود را بررسی مینماید ،تعیین
هستهها را ممکن میسازد ،اعتبار یافتههای بهدست آمده با مقایسه
آنها با سایر منابع اطالعاتی و همچنین نرخ پذیرش مشارکت در طرح
را بررسی میکند ،شاخصهای رفتاری شرکتکنندگان در طرح
مشخص میشود (مانند دور انداختن سرنگ تزریق مواد مخدر پس از
مصرف و یا استفاده از کاندوم در برقراری رابطه جنسی) ،مرزها و
محدودیتهایی که طرح را تحت تأثیر قرار میدهند (مانند مناطق
قومیتی و مناطقی که توسط برخی از گروهها یا دستهها به طور
غیررسمی کنترل میشوند و یا احتمال حمله پلیس درآنها وجود دارد)
را مشخص مینماید و ایدههای نو در مورد طراحی سؤاالت پرسشنامه
را ایجاد میکند.

مزایا

این روش نمونهگیری،
موفق به نفوذ به
زیرگروههای جمعیت هدف
شد.

معایب

در این طرح هیچگونه
مشوقی پرداخت نمیشد.

روش نمونهگیری در
زنان
از
نمونهگیری
تنفروش موفق بود.

معایبی برای این طرح
گزارش نشد.

خوبی
به
هستهها
عضوگیری نمودند و روش
نمونهگیری در نمونهگیری
از زنان تنفروش موفق بود.

معایبی برای این طرح
گزارش نشد.

این روش نمونهگیری،
موفق به عضوگیری کارا از
معتادان تزریقی شد.

میزان مشوقهای ثانویه در
ابتدای طرح و تمایل به
مشارکت در طرح کم بود؛
بیشتر معتادان ساکن در
نزدیکی ستاد آمارگیری در
طرح مشارکت نمودند که
اریبی را برای نتایج طرح
ایجاد نمود؛ شبکه اجتماعی
زنان ضعیف بود و تعداد
کمی از آنان عضوگیری
شدند.

تعیین تعداد هستهها :در حال حاضر روش دقیقی برای انتخاب تعداد
هستهها وجود ندارد ( .)31اگر تعداد بسیار کمی هسته وجود داشته
باشد یا این که عضوگیری از هستهها کارا نباشد ،ممکن است در حین
انجام طرح ،هستههای جدید به طرح اضافه شوندکه امکان افزایش طول
مدت اجرای طرح را ایجاد میکند .همچنین درصورت وجود تعداد زیاد
هستهها ،ممکن است فرایند عضوگیری سریعتر ولی رسیدن به نقطه
تعادل سختتر شود.
نحوه انتخاب هستهها برای مقابله با منزوی شدن زیرگروههای
جمعیتهای پنهان :موانع موجود برای عدم حضور در اجتماع
جمعیتهای پنهان ممکن است موانع فیزیکی (به عنوان مثال ،کمبود
دسترسی به وسایل حمل و نقل در شهرهای بزرگ) و یا موانع اجتماعی
(به عنوان مثال ،موانع فرهنگی چون وابستگی قومی و زبانی یا فاصله
اقتصادی -اجتماعی طبقاتی افراد) باشد .اینگونه موانع ،باعث مجزا
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انتخاب هستهها :در ادامه به بررسی نکات مهم در انتخاب هستهها
پرداخته میشود:
هستهها باید شامل اعضای جمعیت هدف با درجههای بزرگ که دارای
روابط چندگانه با زیرگروهها هستند ،باشند .هستههای معرف و مناسب
به طور مؤثر عضوگیری را از طریق حمایت از اهداف طرح و تشویق
سایرین به مشارکت در آن تقویت مینمایند .هستههای با خصوصیات
رفتاری و روابط اجتماعی متمایز درون شبکههای اجتماعی ،سرعت
عضوگیری از افراد با خصوصیات متفاوت را در جمعیت هدف افزایش
میدهند.
عواملی که بر روی انتخاب تعداد هستهها در طرح تأثیر میگذارند (و
رابطه آنان با تعداد هستهها) ،عبارت از تعداد ارتباطات میان اعضای
جمعیت هدف (رابطه معکوس) ،اندازه نمونه (رابطه مستقیم) ،سطح
مشروعیت جمعیت هدف (رابطه مستقیم) ،چارچوب زمانی طرح (رابطه
معکوس) ،متمایز بودن اعضای جمعیت هدف (رابطه مستقیم) وسطح
پراکندگی جغرافیایی در منطقه هدف طرح (رابطه مستقیم) میباشد.
همچنین جمعیت هدف مورد مطالعه ،نوع هستههای در دسترس ،سطح
انجمنها و سرویسهای خدماتی در اختیار اعضای جمعیت هدف ،تعداد
ستادهای آمارگیری ،تعداد مصاحبههای انجام شده در ستادها و تعداد
ساعتها و روزهای کاری ستاد آمارگیری نیز در انتخاب هستهها مؤثر
هستند.
بهتر است برای انتخاب هستهها تمام متغیرهای مهم متمایزکننده در
مورد هستهها در جمعیت هدف ،در نظر گرفته شود چرا که انتخاب
هستههای متمایز شانس رسیدن سریعتر به نقطه تعادل را تقویت
مینماید ( .)7این متغیرها میتوانند شامل نتیجه ابتالی به بیماری
ایدزو یا سایر عفونتها ،رفتارهای مخاطرهآمیز ،پراکندگی جغرافیایی در
محدوده عضوگیری ،موقعیت شغلی ،جنسیت ،سن و وضعیت تأهل
باشند .نکات مهمی را که برای انتخاب هستههای متمایز در مطالعه
معتادان تزریقی که شامل ،تعداد سالهای تزریق مواد مخدر ،ترجیح
نوع مواد مخدر مصرفی ،سهیم بودن یا نبودن در سرنگ مصرفی،
تنفروشی و یا عدم تنفروشی ،در مطالعه همجنسگرایان مرد شامل
خود اظهاری گرایشات جنسی ،جنسیت ،داشتن رابطه جنسی منحصراً
با مردان و یا داشتن رابطه جنسی توأم با زنان و مردان ،داشتن رفتارهای
جنسی پرخطر و کمخطر و مکانهای قرار مالقات و در مطالعه
تنفروشان نیز شامل نوع تنفروشی ،داشتن رفتارهای جنسی پرخطر و
کمخطر ،نوع مشتری ،روش استعمال مواد مخدر و سرپرست خانوار
بودن یا نبودن فرد است.
هستهها باید اهداف طرح را بفهمند ،نسبت به آن متعهد و برای نقشی
که در طرح دارند ،مشتاق باشند .این نکته شانس هستهها برای گزارش
مطلوب در مورد طرح و اهداف آن به همتایان خود را افزایش میدهد.
قبل از اجرای روش نمونهگیری پاسخگو محور ،بهتر است در جلسه
شروع طرح ( )Meeting Kick-offپژوهشگران در زمینه اهداف
طرح به هستهها آموزش دهند و آنان را در مورد اهمیت موفقیت طرح
آگاه نمایند .پژوهشگر باید در این جلسه در هستهها برای مشارکت در
طرح و ایجاد حس اعتماد آنان به طرح ،ایجاد انگیزه نماید.
هستهها میتوانند به بهبود طرح کمک نمایند .در خاتمه طرح ،باید از
هستهها در زمینه فرایند اجرا و بهبود طرح نظرخواهی شود .اگر
پژوهشگر میخواهد از نظرات هستهها استفاده نماید ،باید هستهها

شدن زیرگروههای جمعیت هدف و تشکیل زیرگروههای منزوی
( )Isolated Sub-populationکه امکان نفوذ به این زیرگروهها را
با مشکل مواجه مینماید و همچنین ایجاد محدودیتهایی که اعتبار و
دقت برآوردها را در روش نمونهگیری پاسخگو محور تحت تأثیر قرار
میدهد ،شود .ضروری است که پژوهشگر حین انجام ارزیابی بنیادی
زیرگروههای منزوی را بیابد و هستههای مناسب برای حضور آنان در
نمونه را انتخاب نماید (.)13
نحوه مقابله با گرفتار شدن در یک زنجیره عضوگیری :گرفتارشدن در
یک زنجیره زمانی اتفاق میافتد که عضوگیری به یک زنجیره از
زیرگروههای جمعیت هدف محدود و در آن زنجیره گرفتار میشود.
برخالف زیرگروههای منزوی ،اعضای گروهها در این حالت با سایر
اعضای جمعیت هدف مرتبط هستند ،ولی عضوگیری در آن زنجیره به
این دلیل که اعضای این زیرگروهها بیشتر تمایل دارند اعضای درون
زیرگروههای خود را عضوگیری نمایند ،گرفتار میشود .زمانیکه در
ابتدای طرح برخی از زیرگروههای جمعیت هدف شناخته نشده باشند
و از آنان هستهای برای عضوگیری انتخاب نشده باشد ،تعداد بیشتری
از موجهای عضوگیری الزم است تا اعضای این زیرگروهها در نمونه قرار
گیرند ( .)40در این حالت است که از گرفتار شدن در یک زنجیره در
نمونهگیری جلوگیری میشود.
در این بخش با توجه به نتایج برآمده از مرور نظامند  11طرح انجام
شده با استفاده از روش نمونهگیری پاسخگو محور ،روشهای مقابله با
مشکالت مطرحشده در این طرحها در زمینه طراحی اجرای ارزیابی
بنیادی و انتخاب هستهها بررسی خواهند شد .الزم به ذکر است که
بدون در نظر گرفتن این مالحظات ،در واقع روش نمونهگیری پاسخگو
محور تنها یک روش نمونهگیری ارجاع زنجیرهای مناسب خواهد بود
(.)40

موضوعات کلیدی در ارزیابی بنیادی
ارزیابی بنیادی عالوه بر پاسخ به سؤاالت اساسی که در مورد جمعیت
هدف طرح ممکن است پیش آید ،بر موضوعات زیرمتمرکز میشود:
کشف شبکههای اجتماعی جمعیت هدف که به مشخص نمودن پایداری
عضوگیری همتا از همتا در روش نمونهگیری پاسخگو محور کمک
مینماید .موضوعات مهمی در مورد تشخیص شبکههای اجتماعی به
منظور بهینه کردن این روش وجود دارد که از آن جمله میتوان به
درجه افراد وشبکههای با افراد منزوی و یا دارای زیرگروه و گرههای
ارتباطی بین اعضای این گروهها اشاره نمود .وجود این گرههای ارتباطی
این اطمینان را ایجاد مینمایند که افراد درون زیرگروههای شبکههای
اجتماعی ،نمونهگیری میشوند .در صورت عدم وجود گرهها بین اعضای
گروهها ،جمعیت هدفنهایی از دو یا چندین نمونه مستقل تشکیل خواهد
شد و ممکن است تمام زیرگروههای مهم جمعیت هدف طرح
نمونهگیری نشوند.
همچنین دانستن قدرت روابط (ضعیف و یا قوی بودن) میان اعضای
شبکههای اجتماعی حائز اهمیت است .داشتن روابط قوی ممکن است
پراکندگی اجتماعی کمتری را در شبکه نمایان سازد .روابط میتواند از
طریق درجه ارزیابی شود .بهطور مطلوب ،درجهها باید به قدر کافی
بزرگ باشند ( )≥ 3تا عضوگیری پایدار بماند چرا که الزمه موفقیت روش
نمونهگیری پاسخگو محور ،توسعه زنجیرههای طوالنی عضوگیری است.
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انتظار بکارگیری آن در پژوهشهای انجام شده در حوزه سالمت را
 هدف اصلی این مقاله بررسی مالحظاتی است که در، در نتیجه.داشت
 مراحل ارزیابی،طراحی ابتداییترین مراحل انجام نمونهگیری این روش
 باید توسط پژوهشگران در نظر گرفته شود،بنیادی و انتخاب هستهها
 طرحی که بر روی جمعیتهای پنهان با استفاده11 که از روی نتایج
. صورت گرفت،از این روش انجام شده بود

 در.اطالع داشته باشند که در مورد ارزیابی طرح از آنان سؤال میشود
 نقش مهمی در انجام طرح دارند،این صورت هستهها احساس میکنند
و به نظرات آنان احترام گذاشته میشود و این نکته به روند اجرای طرح
.کمک مینماید

نتیجهگیری
روش نمونهگیری پاسخگو محور اصالح شده روش نمونهگیری گلوله
برفی میباشدکه روش موفقی در نمونهگیری از جمعیتهای پنهان
 از اهم مزایای این روش میتوان به محرمانگی اطالعات همتایان.است
) (عدم تمایلMasking( عضوگیرانو کاهش خطای مخفیکاری
عضوگیران به معرفی همتایان خود به طرح) اشاره کرد که موضوع مهمی
در نمونهگیری از جمعیتهای پنهان در معرض بیماریهای
 بدون معرفی نحوه طراحی دقیق این روش نمیتوان.پرخطرمیباشد
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این مقاله برگرفته از طرح «طراحی و کاربرد نمونهگیری پاسخگو محور
 فاز اول» است که با حمایت مؤسسه،در مطالعه جمعیتهای پنهان
 با1331 مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در سال
 اجرا و به پایان رسیده31/1/30  مورخ11/24333 شماره ابالغ طرح
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Abstract
Introduction: Around two decades ago, the Respondent Driven Sampling (RDS) method was
introduced to sample hidden populations especially those exposed to high risk diseases. This study
is aimed to determine factors affecting the design of sampling method for hidden populations
exposed to high risk diseases.
Methods: In this review article, in addition to introducing the RDS method, 11 surveys that
employed this method to study hidden populations are reviewed. Consequently, the key points that
should be considered in designing this method including formative assessment and seeds selection
are studied.
Results: Results indicated that if the main purpose of a formative assessment and seeds selection
does not achieve the hidden population parameter estimates will differ actual values and the survey
would counter some biases. Uncertainty of recruiter’s degree, not-forming long recruitment chains,
and slowly recruiting of recruiters could be the most important of these biases.
Conclusions: Without paying attention to the influential considerations in designing RDS method,
this method in sampling hidden populations will not be applicable. It is recommended that
researchers in order to guarantee the successful penetrating to the target hidden population, consider
the key influential points RDS method in advance.
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