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مقدمه

سخت  یبا دسترس ای( Hidden populationsپنهان ) یهاتیجمع

(Hard to reach که )دهند،یم لیکل را تشک تیدرصد جمع 10تا  1 

 یهاوهیاز آنان با استفاده از ش یریگهستند که نمونه ییهاتیجمع

 یروان مارانیب ها،خانمانی. بستین ریپذامکان یریگمتداول نمونه

معتادان  ،ییمجرمان جنا ،یرستانیدب کنندگانلیمزمن، ترک تحص

( Sex Workers(، تن فروشان )Injection Drug Users) یقیتزر

(، Men who have Sex with Menگرا )و مردان همجنس

ر د یکه اطالعات اندک یافراد ریو سا هایدزدان، فرار ،یابانیکودکان خ

هستند. عدم  نپنها یهاتیازجمع ییگروهها ریها وجود دارد، زمورد آن

 ،یچون بهداشت عموم یمختلف یهاحوزه در هاتیجمع نیا ییشناسا

هستند،  دزیچون ا یپرخطر یهایماریجا که در معرض خطر باز آن

که  یپژوهش یها. طرحشوندیر انداختن سالمت جامعه مموجب به خط

که  یریگنه تنها به روش نمونه شوند،یم انجام هاتیجمع نیا یبر رو

 د،ینمایم نیها را آسان و محرمانه بودن اطالعات را تضمداده یآورجمع

ان داده و امک شیرا افزا جیکه اعتبار نتا ییهادارند، بلکه به روش ازین

. از ازمندندین زین ند،یمناسب را فراهم نما یآمار یهاانجام استنباط

 یهاتیمطالعه جمع یمورد استفاده برا یریگنمونه یهاجمله روش

 یریگ)روش نمونه یاحتمال یریگنمونه یهابه روش توانیم نپنها

 یریگنمونه یهاو روش (1)( Institutional Sampling) یامؤسسه

 Time/Location) زمان-مکان یریگنمونه یها)روش یراحتمالیغ

Sampling Method )(2) یگلوله برف یریگو نمونه (Snowball 

Samplingی )ارهیارجاع زنج یریگنمونه یها( که جزء روشChain 

referral )(3) یاحتمال یریگنمونه یهاهستند اشاره نمود. روش 

 یپنهان را ندارند و با خطا یهاتیجمع یاعضا هیبه کل یامکان دسترس

 یبرآوردها زین یراحتمالیغ یریگنمونه یهاپوشش مواجه هستند. روش

 نیا جه،ی. در نتندینماینم دیتول هاتیجمع نیاز ا یمعتبر یآمار

 نیاز ا یریگنمونه یبرا ییکارا یهاروش ،یریگنمونه یهاروش

 .(4) ستندین هاتیجمع

 چکیده

 که در ییهاتیجمع ژهیوپنهان به یهاتیاز جمع یریگنمونه یبرا شیبه دو دهه پ کیپاسخگو محور نزد یریگروش نمونه :مقدمه

عوامل مؤثر در  نییشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تع یمعرف اندازند،یسالمت جامعه را به مخاطره م کهیپرخطر یهایماریمعرض ب

 .رفتیپرخطر انجام پذ یهایماریدر معرض ب پنهان یهاتیاز جمع یریگروش نمونه یطراح

 یروش برا نیکه از ا یطرح 11پاسخگو محور، به مرور  یریگروش نمونه یاجمال یضمن معرف ،یمطالعه مرور نیدر ا :روش کار

عوامل  نینکات در نظر گرفته شده در خصوص مهمتر ن،یها استفاده شده است، پرداخته شد. همچنپنهان در آن یهاتیجمع یبررس

 شدند. یبررس زین باشند،یها مو انتخاب هسته یادیبن یابیروش که شامل ارز نیا یمؤثر در طراح

نهان پ تیجمع یها محقق نشود، برآورد پارامترهاو انتخاب هسته یادیبن یابیارز یاجرا ینشان داد که اگر اهداف اصل جینتا ها:افتهی

 عدم اعتماد به اندازه شبکه ،یطوالن یریعضوگ یهارهیزنج لیمانند عدم تشک ییهایبیآن اختالف خواهند داشت و ار یواقع ریبا مقاد

 طرح بوجود خواهد آمد. یبرا یریعضوگ درون یافراد و کند یاجتماع

 یهاتیاز جمع یریگروش در نمونه نیپاسخگو محور، ا یریگروش نمونه یبدون در نظر گرفتن نکات مؤثر در طراح :یریجه گینت

 تیفقحصول به مو نیبه منظور تضم ،یریگروش نمونه نیکه پژوهشگران قبل از استفاده از ا شودیم شنهادیپنهان کارا نخواهد بود. پ

 را مد نظر قرار دهند. الحظاتم نیپنهان هدف، ا یهاتیدر نفوذ به جمع

 پژوهش یطراح ،یریگپرخطر، روش نمونه یهایماریپنهان، ب یهاتیجمع واژگان کلیدی:

http://dx.doi.org/10.21859/jhpm-07011
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پنهان را  یهاتیجمع یفوق، اعضا یریگنمونه یهادو گروه روش هر

اده آنان استف انیم یاو از روابط شبکه رندیگیمنفک از جامعه در نظر م

 Social) یاجتماع یهاتوجه به شبکه کهی. در حالندینماینم

Networks )که  شودیپنهان، باعث م یهاتیجمع یاعضا نیموجود ب

 یراب یادیز یهاحاصل شود. تالش یو کاراتر ترقیدق یریگروش نمونه

ها آن لی( و تبدی)گلوله برف یارهیارجاع زنج یهاو اصالح روش رییتغ

روش  جهیانجام گرفت و در نت یاحتمال یریگنمونه یهابه روش

( Respondent Driven Samplingپاسخگو محور ) یریگنمونه

ار ب نیاول یهکاثرن برا توسط یریگروش نمونه نی. ا(1, 1)شد  یمعرف

مورد استفاده قرار  کایاز معتادان به مواد مخدر در آمر یریگدر نمونه

 .(8, 7)گرفت 

پاسخگو محور در مطالعه  یریگروش نمونه یاز اجرا ییهانمونه

، تن (10, 3) یقیمانند معتادان تزر یپنهان یهاتیجمع یهامشخصه

 (11, 11)ن ، مهاجرا(14 ,13)گرا و مردان همجنس (12, 11)فروشان 

مطالعه با  نیاول زین رانیوجود دارد. در ا (18, 17) یابانیو کودکان خ

از  یقیمعتادان تزر نیدر ب دزیا یماریب وعیش زانیهدف برآورد م

روش  نیدر تهران با استفاده از ا 2007 یتا جوال 2001آگوست 

در  یریگروش نمونه نیاز ا ن،ی. همچن(13)انجام شد  یریگنمونه

در  یمقاربت جنس یهایماریب ریسا دزویا یماریب وعیش زانیم یبررس

. (21, 20)شده است  دهو کرمان استفا رازیفروش در شزنان تن نیب

به  یدسترس زانیمطالعه م یبرا یریگروش نمونه نیا نیهمچن

(، Harm Reduction Programsکاهش خطر ) یهاسیسرو

در  یقیمعتادان تزر یسرنگ و درمان متادون، برا ضیتعو یهابرنامه

جا که پنهان از آن یهاتیجمع ی. بررس(22)بکار رفته است  زیتهران ن

قرار  یدر حوزه بهداشت و سالمت عموم استگذارانیس جهاغلب مورد تو

 در زین یوسعادت یهدف، باقر نیت. با ااس تیحائز اهم اریدارند، بس

 بیسازوار تعق یریگنمونه یهاروش"با عنوان  یدر طرح 1333سال 

 یفبه معر "یشناستی( و کاربرد آن در جمعیاجتماع یوندهای)پ وندهایپ

 یهاآن نسبت به روش یهایبرتر یررسو ب یریگروش نمونه نیا

پنهان پرداختند  یهاتیاز جمع یریگنمونه یمتداول برا یریگنمونه

ا ب یریگروش نمونه نیا یمراحل اجرا یبه بررس زین ی. باقر(23-28)

 .(23)، پرداخته است (21)در تهران  یقیبر مطالعه معتادان تزر دیتأک

است که پژوهشگران  یکاربرد یزمان یریگروش نمونه کیاز  استفاده

 یدیبه نکات کل یابیبا نحوه اجرا و نکات موجود در آن آشنا شوند. دست

 دیدارند و با یپاسخگو محور نقش مهم یریگروش نمونه یدر طراح

 یکه بر رو یمورد توجه پژوهشگران یریگاز شروع نمونه شیپ

عه به مطال نی. در اردیقرار گ کنند،یم هشپنهان پژو یهاتیجمع

موفق در نفوذ به  یبه عنوان روش یریگروش نمونه نیا یمعرف

. مطالعه شودیها پرداخته ماز آن یریگپنهان و نمونه یهاتیجمع

از  یریگروش نمونه یعوامل مؤثر در طراح نییحاضر با هدف تع

 .رفتیپذ امپرخطر انج یهایماریپنهان در معرض ب یهاتیجمع

 راکروش

انجام شده با استفاده از  یهاطرح ییمالحظات اجرا یمنظور بررس به

پاسخگو محور، مرور نظامند مقاالت منتشر شده در  یریگروش نمونه

مرد، تن  انیگراهمجنس ،یقیپنهان معتادان تزر یهاتیاز جمع کیهر 

انجام  2011تا  2001 یهاسال نیفروشان، کودکان کار و مهاجران ب

مختلف،  یاطالعات یهاگاهیز جستجو در پا. پس ا(32-30, 22-11)شد 

ها با طرح نیا یاجرا بیو معا ایمزا یبه بررس ژهیکه به و ییهاطرح

پاسخگو محور پرداخته بودند، انتخاب  یریگاستفاده از روش نمونه

به شناخت نحوه  ازیها، نطرح نیمالحظات در ا یاز بررس شیشدند. پ

ست که در ادامه به اختصار به محور ا سخگوپا یریگروش نمونه یاجرا

و سپس به  یریگروش نمونه نیا یمهم در اجرا یهامؤلفه یبررس

 یبه معرف 1جدول آن پرداخته خواهد شد.  یاجرا ندیفرا یبررس

 .پردازدیم یریگروش نمونه نیا یمهم در اجرا یهامؤلفه

نشان داده  1 تصویرپاسخگو محوردر  یریگروش نمونه یاجرا مراحل

 .(33)شده است 

 

 پاسخگو محور یریگمهم در روش نمونه یهامؤلفه: 1 جدول

 فیتعر مؤلفه

 (Formative Assessment) یادیبن یابیارز
 تیو مشاهده جمع یبردارنقشه ق،یعم یهابا مصاحبه یطرح کم یاست که پژوهشگران قبل از اجرا یابیارز

 .دهندیطرح انجام م یاجرا یاطالعات الزم برا یآورهدف به منظور جمع

 (Seedsها )هسته

 انیها را از مو پژوهشگران آن شودیطرح دارند، شروع م یدر اجرا یها که در واقع نقش مهماز آن یریعضوگ

وش ر نی. دراکنندیانتخاب م یرتصادفیهدف به طور غ تیو برجسته از جمع زیمتما اتیخصوص یدارا یاعضا

 زیهسته ن 23تعداد به  نیپنهان، ا یهاتیجمع یاریبسو در  11تا  3 نیها معموالً بتعداد هسته ،یریگنمونه

 .(34) ابدییم شیافز

 (Recruiter) ریعضوگ
طرح  خود( را به ی)همتا یگریفرد د توانندیم رایهستند ز رینمونه، عضوگ یاعضا هیکل یریعضوگ ندیدر فرا

 .ندینما یریو عضوگ یمعرف

 (Recruit) عضوشونده
 ی( خود به طرح معرفی)همتا ریها که توسط عضوگاز هسته رینمونه به غ یاعضا هیکل یریعضوگ ندیدر فرا

 .باشندیاند، عضوشونده مشده

 (Couponکوپن )

 تیوبه عض یهر فرد برا هیکه در واقع سهم باشندیو عضو شونده م ریها، عضوگهسته انیم یها راه ارتباطکوپن

. شودیداده م لیتحو ریروش معموالً سه کوپن به هر عضوگ نیخود در طرح است. در ا انیدرآوردن همتا

و عضوشونده از  ریمرتبط نمودن عضوگ ،یریآمارگو مکان ستاد  یدر مورد طرح، زمان کار یها اطالعاتکوپن

ها مشوق صیتخص تیریو مد یریعضوگ ندیکمک به فرا یمنحصر بفرد برا ییشماره شناسا صیتخص قیطر

 یریگروش نمونه نیا یهاافتهی لیو تحل هیمنظور تجزهر فرد به یبرا یریدارا هستند. اطالعات عضوگ

 .شودیم یآورجمع
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 (Chain) رهیزنج
. ابدییبسط م گرید ی( به موجWave) یاز موج یریعضوگ دهندوی( خود ارجاع مPeers) انیها به همتاهسته

ه ادام یریگشده و تا حصول به اندازه نمونه مطلوب، نمونه لیتشک یریعضوگ یهارهیزنج قیطر نیبه هم

 .ابدییم

 یاجتماعیهاشبکه

هستند که  ییساختارها که در واقع شودیها انجام مآن هیبر پا یریگروش نمونه نیدر ا یآمار یهااستنباط

و  یشاوندیخو ،یبه مواد مخدر، دوست ادیاعت ،یمانند روابط جنس یچند عامل وابستگ ای کی قیافراد را از طر

 یستگآنان ب یبه ارتباط افراد در شبکه اجتماع انیهمتا یریوگ. عضردیگیانجام م د،ینمایبه هم مرتبط م رهیغ

ا ب یقو یاجتماع یهافروشان، شبکهمرد و تن انیمواد مخدر، همجنسگرا کنندگانقیدارد؛ به عنوان مثال تزر

 .دینمایکمک م جوامع نیطرح در ا یاجرا تیبه موفق یژگیو نیدارند که ا گریکدی

 (Degree( )ی)اندازه شبکه اجتماع درجه
مشارکت در طرح هستند  طیکه واجد شرا یکننده در مورد تعداد افرادپرسش از هر شرکت قیاندازه از طر نیا

افراد  یاجتماع یها. اندازه شبکهدیآیدست مبه اند،دهیافراد را د نیشده در طرح امشخص یو در دوره زمان

 .شودیم یآورجمع یریگروش نمونه نیدر ا بیناار ید برآوردهایو تول یدهمنظور وزنبه

 (incentive) هامشوق
در  ریمشارکت عضوگ یکه برا ی( مشوقPrimary incentive) هیها دو نوع هستند. مشوق اولمشوق نیا

است که  یگری( که مشوق دSecondary incentive) هیو مشوق ثانو شودیبه او پرداخت م یریگنمونه

 .کندیم افتیمشارکت در طرح در یبرا انیهمتا یریپس از عضوگ ریعضوگ

 (Equilibrium) تعادل

. تدافیطرح، در تعادل اتفاق م یدیکل یهااز مشخصه داریپا بیترک کیبه  دنیرس ،یریگنمونه ندیدر فرا

 ،ییادر نمونه نه یشود، تغییرات کم یریهای بیشتری پس از آن عضوگاست که حتی اگر موج یاتعادل نقطه

در  اریز ابد،یبه نقطه تعادل خاتمه ن دنیقبل از رس یریگشده است که نمونه هی. توص(33, 7) افتدیاتفاق م

. انتخاب (31) شوندیم بیاند، مستقل و برآوردها ناارانتخاب شده یرتصادفیکه غ ییهانمونه از هسته نقطه، نیا

 دهد.های متفاوت، سرعت رسیدن به نقطه تعادل را افزایش میهدفمند و غیرتصادفی هسته

 
 پاسخگو محور یریگدر روش نمونه یریمراحل عضوگ :1 تصویر

 

پنهان، هدف  یهاتیجمع یانجام شده بر رو یهااکثر پژوهش در

از  یرگروهینسبت ز ایو  ریمتغ کیمحاسبه برآورد مقدار نسبت 

نحوه محاسبه  یکه در ادامه به بررس (38-31)پنهان است  یهاتیجمع

 برآوردها پرداخته خواهد شد. نیا

 یاوستهیرپیکه متغ یدر صورت y رینسبت مقدار متغ ایمتوسط  برآورد

 تیوضع ریمانند متغ یاگسسته یـریمتغ ایو  درآمـد ایماننـد سـن 

 :(33) دیآیبدست م ریبه صورت ز دزباشد،یا یماریبه ب یابتال

 .1معادله 

�̂̅� =
∑

𝑦𝑖

𝐷𝑖𝑖∈𝑆

∑
1

𝐷𝑖𝑖∈𝑆

 

وس درجه خود توسط معک iy ریهدف وهر متغ تیجمع Sدر آن  که

(iDوزن )هدف  تیاگر جمع نیدار شده است. همچنSمثال،  ی)برا

 تیجمع ب،یمثال به ترت یبرا Bو  Aگروه  ری( از دو زیقیمعتادان تزر

شود.  لیدزتشکیا یماریب یمثبت و منف تیوضع یدارا یقیمعتادان تزر

مد نظر  Sهدف  تیاز کل جمع A گروه تی، نسبت جمعApبرآورد 

 :ریبه صورت ز iyباشد و 

 

 

I 2معادله. 

𝑦𝑖 = {
𝑖عضوفردامین گروه𝐴باشد   1

 اینصورتغیردر 0
( 

 

در  تیبرآوردگر نسبت جمع 1نظر گرفته شود، با استفاده از معادله  در

 :دیآیبدست م ریپاسخگو محور به صورت ز یریگروش نمونه

 .3معادله 

𝑃�̂�  =
∑

1
𝐷𝑖𝑖∈𝐴∩𝑆

∑
1

𝐷𝑖𝑖∈𝑆

 

 

 زی. به طور مشابه ن(33)است  بیناار یبرآوردگر به طور مجانب نیا که

است را  Bگروه  ریدر ز تیرا که برآورد نسبت جمع Bpبرآورد  توانیم

 محاسبه نمود.

 هاافتهی

 یریگکه با استفاده از روش نمونه یطرح 11بخش به مرور نظامند  نیا

 پردازدیانجام شده است، م 2011تا  2001 یهاسال نیپاسخگو محور ب

طرح، تعداد  یهدف، هدف اجرا تیجمع 4و  3، 2جدول . در (11-32)

روش  نیها با استفاده از اطرح نیا یاجرا بیو معا ایها، مزاهسته

 آورده شده است.  یریگنمونه

 بحث

ها بدست آورد شامل طرح نیا یبررس قیاز طر توانیکه م ینکات مهم

 است: لیموارد ذ

 یاساس یهاچالش یبرا یپاسخ یادیبن یابی: ارزیادیبن یابیمفهوم ارز

از  یریگنمونه یپاسخگو محور برا یریگچون مناسب بودن روش نمونه

 یهارگروهیز صیو تشخ یاجتماع یهاهدف طرح، وجود شبکه تیجمع

 ییو شناسا نییها، تعهدف، کمک به انتخاب هسته تیجمع یتیجمع
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طرح )مانند زمان و مکان مصاحبه، ستاد  ارکاتتد نییها، تعهسته

 یکار در طرح )مانند بررس شرفتی( و اطالع از پرهیو غ یریآمارگ

 سؤاالت طرح( است.

ها شامل روش نی: ایادیبن یابیارز یهاداده یآورجمع یهاروش

موجود )مانند اسناد مربوط به گزارشات  یهامرور اطالعات و داده

هدف طرح،  تیجمع یگذشته بر رو یهاپژوهش جیها، نتارسانه

 یررسمیغ یهامنتشر شده و داده یردولتیغ یهااسناد سازمان

(، یو مراکز درمان یجتماعا یهاشده از سازمان یآورجمع

هدف طرح(،  تیجمع ی)مانند مصاحبه با اعضا قیعم یهامصاحبه

)مانند مصاحبه با افراد با تجارب، سوابق  یمتمرکز گروه یهابحث

)مانند  یبردار(، نقشهژهیو یهاها و تخصصمهارت یدارا ایمشابه و 

(، هاداده یآورجمع یبرا یکیگراف ریو تصاو هایها، طراحنقشه

هدف(، مصاحبه  تیجمع یاعضا یهاتیمشاهده )مانندکنترل فعال

مانند مصاحبه با کارکنان اطالعات مهم ) افتنی یبرا یدیبا افراد کل

هدف را  تیجمع یکه اعضا یدولت یهامؤسسات و سازمان

 ( است.کنندیها کار مبا آن ماًیمستق ایو  شناسندیم

و  یاسیس ،یپژوهشگر، عوامل اجتماع ی: برایادیبن یابیهدف انجام ارز

 نییکند را تع لیتسه ایکه ممکن است طرح را محدود و  یاقتصاد

هدف را  تیاطالعات باارزش از جمع یمنابع مطلع دارا د،ینمایم

 یمنابع دسترس نیکه ممکن است به ا ییهاو مکان کندیم ییشناسا

 یاطالعات موجود را جهت طراح یخألها د،ینمایرا مشخص م ابدی

 ،کندیموانع انجام طرح را مشخص م سازد،یسؤاالت پرسشنامه معلوم م

 نییانجام مصاحبه تع یرا برا یدیکل یهاافراد و سازمان ریسا تیموقع

 سازد،یهدف طرح را معلوم م تیجمع یاجتماع یهاشبکه کند،یم

ها فراهم است طرح در آن یاجرا امکانکه  ییهادر مورد مکان یاطالعات

متروکه، محل تجمع  یهاها، مکانها، پارک)مانند درمانگاه

که با خانواده  یکودکان یهاستگاهیاها، مرد، فروشگاه انیگراهمجنس

ندارند و اغلب مشغول به  یسکونتگاه مشخص کنند،ینم یخود زندگ

 .هستند یرقانونینامشروع و غ یهاتیفعال

 پاسخگو محور یریگشده با استفاده از روش نمونه یریگمنتخب نمونه یهامشخصات طرح: ۲ جدول
 بیمعا ایمزا هاتعداد هسته طرح یهدف اجرا هدف تیجمع طرح یمجر

Hatloy & Huser  
(11) 

ساله و  18کودکان خیابانی 

و غنا  یکمتر که در مال

 .کردندیم یزندگ

برآورد تعداد کودکان 

در دو شهر  یابانیخ

 باماکو و آکرا. ییقایآفر

هسته و در  10در باماکو 

 هسته 20آکرا 

در  یتکرار یریاز عضوگ

طرح به خاطر وجود 

 یدهکوپن ستمیس

روش  نیاد؛ ش یریجلوگ

 فیدر توص یریگنمونه

هدف  تیجمع یهامشخصه

 .موفق بود

عدم درک درست و صحیح 

عضوگیری در موج اول 

ها( باعث شد که )هسته

 نیها نتوانند واجدهسته

شرایط عضوگیری در طرح 

 صیتشخ یرا به درست

امر خود باعث  نیدهند که ا

؛ شد یریروند عضوگ یکند

عدم اعتماد به اندازه شبکه 

 یخود اظهار یاجتماع

باعث نامعتبر  رانیعضوگ

 یهانسبت یشدن برآوردها

 هدف شد. تیجمع

Johnston و همکاران 

(11) 

 17-10 یابانیکودکان خ

 یدر آلبان رانایساله که در ت

 .کردندیم یزندگ

کودکان در  قیبرآورد دق

 شکل کار کودکان. نیبدتر

 یهابا انتخاب هسته هسته 10

 یریطرح در عضوگ ز،یمتما

موفق  یابانیاز کودکان خ

 بود.

 یبرا ییهاتیمحدود

از کودکان  یریعضوگ

دختر وجود داشت  یابانیخ

 یبیار ،یدهبا وزن که

؛ حاصل از آن کنترل شد

 یبرخ یبرا یریستاد آمارگ

 یبه آسان یابانیازکودکان خ

 نیا؛ در دسترس نبود

 یسوادیکودکان به علت ب

با مشکل  یسوادکم ایو 

شمارش مواجه بودند و 

طرح با عدم اعتماد به اندازه 

 آنان یشبکه اجتماع قیدق

 روبرو بود.



و همکاران یسعادت   

1 

 

Kendall و همکاران 

(03) 

 شتریساله و ب 14مردان 

با  یکه رابطه جنس یلیبرز

ماه  1مردان در  ریسا

 اند.گذشته داشته

 -موقعیت اقتصادی یبرس

اجتماعی مردان 

گرا و رفتارهای همجنس

 پرخطر آنان.

های با زیرگروه یدر بررس هسته.  10

 یرمایابتال به ب یخطر باال

ه کدلیل اینمعموالً به دز،یا

نسبت  هااین زیرگروه

کل را  تیکوچکی از جمع

 نیدهند و اتشکیل می

نامشروع و با  هاتیجمع

 های غیرقانونیفعالیت

روش  نیهستند، ا

 ؛ باشدیکارا م یریگنمونه

اثر  هیثانو یهامشوق

افراد را در  یاجتماع

مشخص  یریعضوگ

 دیاز فوا یکیکه  دینمایم

روش  نیاستفاده از ا

 است. یریگنمونه

 هیعدم پرداخت مشوق ثانو

روند  یباعث کند

 نترشدیو طوالن یریعضوگ

 یطرح برا یزمان اجرا

به اندازه نمونه  دنیرس

مندی به عالقه؛ مطلوب شد

ها توسط دریافت مشوق

افراد غیر واجد شرایط در 

طرح باعث بروز مشکالتی 

با  رانیمانند درگیری عضوگ

 .دیمسئوالن طرح گرد

 

 پاسخگو محور )ادامه( یریگشده با با استفاده از روش نمونه یریگمنتخب نمونه یهامشخصات طرح: 0 جدول
 بیمعا ایمزا هاتعداد هسته طرح یهدف اجرا هدف تیجمع طرح یمجر

Townsend& 

Giorgio(11) 

ساله  33-11زنان مهاجر 

که در شهر  قایجنوب آفر

کار  ایو  یکپ زندگ

 .کردندیم

 یماریب وعیش زانیبرآورد م

زن  نیمهاجر نیدر ب دزیا

 .قایدر جنوب آفر

 به رهایهسته. تمام متغ 11

کشور مقصد از  ریاز متغ ریغ

موج دوم تا ششم به تعادل 

 ؛ دندیرس

زنان همزبان و هموطن 

در  قایمهاجر جنوب آفر

 یشهر کپ شبکه اجتماع

 روش نیداشتند، پس ا یقو

 یاجرا؛ کارا بود یریگنمونه

انجام شد  انهیمصاحبه با را

صفر بود  یپاسخیو نرخ ب

اجازه  انهیچرا که را

 یول دادیرا نم یپاسخیب

به اظهار  لیپاسخ عدم تما

ها وجود پاسخ نینظر ب

 داشت. 

طرح  نیا یبرا یبیمعا

 گزارش نشد.

Montealegre  و

 (11) همکاران

ساله  10-18زنان 

و آل  یهاندرز ،ییگواتاماال

در هوستن  کهیسالوادر

 .کردندیم یزندگ زایبدون و

 انیم دزدریا یماریب شیپا

مهاجران زن ثبت نشده در 

 یکایبوستن و تگزاس آمر

 .یمرکز

 هسته 3
 رهایتمام متغ یتعادل برا

 بدست آمد.

مکان و ساعت کار ستاد 

 تیجمع یبرا یریآمارگ

در ؛ مناسب نبود دفه

صورت نداشتن فرصت 

مشارکت در  یبرا یکاف

به مشارکت  یلیطرح تما

نداشتن ؛ وجود نداشت

اعتماد به طرح باعث 

مشکالت عدم مشارکت در 

 .شدیطرح م

 و همکاران نژادیملک

(11) 

ساله و  18 یقیمعتادان تزر

روز  30که در  یشتریب

گذشته مواد مخدر مصرف 

 کردند.

 یماریب وعیش زانیبرآورد م

 یقیمعتادان تزر نیب دزدریا

 در تهران.

 هسته 14

 تیبه جمع یدر دسترس

روش  نیهدف، ا

 موفق بود. یریگنمونه

ها نابارور از هسته یبرخ

(Infertileبودند ) کم ؛

 هیبودن مبلغ مشوق ثانو

به  لیباعث عدم تما

 در طرح شد. مشارکت

Damacena  و

 (01) همکاران

ه ک یساله و بیشتر 18زنان 

فروش به عنوان یک زن تن

در مکانی که طرح در حال 

 .کردندیاجرا بود، کار م

 یماریبرآورد نرخ شیوع ب

های سایر بیماری دزویا

فروش جنسی در زنان تن

 .یلیبرز

 هسته  10تا  1

که در آن  یبسته به شهر

. شدیمطالعه انجام م

 محورگیری پاسخگو نمونه

از زنان  گیریهدر نمون

 ارزیابی؛ فروش موفق بودتن

اولیه از خصوصیات 

فروشان در هر شهر به تن

منظور تسهیل روند اجرای 

طرح انجام شد و اطالعات 

تعیین مکان اصلی 

فروشان در شهر، انتخاب تن

 یبتداهای ثانویه در امشوق

که  شدیطرح پرداخت نم

روند  یباعث کند

پس از ؛ بود یریعضوگ

 زیها نمشوق صیتخص

از افراد غیر واجد  یبرخ

شرایط در طرح باعث بروز 

مشکالتی مانند درگیری با 

؛ مسئوالن طرح شدند

 یماریمبتال به ب یهاهسته

ه ب لیتما شتریب دزمثبتیا
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مراکز خدمات پزشکی به 

و  یریعنوان ستاد آمارگ

ها از انواع تعیین هسته

روشان فمختلف تن

 .دیآوری گردجمع

 یاز زنان همتا یریعضوگ

 خود داشتند.

  

 پاسخگو محور )ادامه( یریگشده با با استفاده از روش نمونه یریگمنتخب نمونه یهامشخصات طرح :4 جدول
 بیمعا ایمزا هاتعداد هسته طرح یهدف اجرا هدف تیجمع طرح یمجر

Kajubi  و همکاران

(0۲) 

ساله و  18 یمردان کامپاالی

بیشتر که خود را 

گرای مرد و یا مرد همجنس

متمایل به دو جنس 

 .دانستندیم

های توصیف مشخصه

جمعیتی، سطح انجام 

رفتارهای پرخطر جنسی، 

 دزیا یماریابتال به ب زانیم

گرایان مرد بین همجنس در

و مردان متمایل به دو 

 اگاندا. الیجنس در کامپا

 هسته 8

 ،یریگروش نمونه نیا

موفق به نفوذ به 

هدف  تیجمع یهارگروهیز

 شد.

 گونهچیطرح ه نیدر ا

 .شدیپرداخت نم یمشوق

 (۲3) و همکاران یکازرون

ساله و  17فروش زنان تن

 1ه حداقل ک یرازیش شتریب

خود و  یماه در طول زندگ

 زیماه گذشته ن 12 یدر ط

 یفروشتن بارکیحداقل 

 اند.کرده

 یماریب وعیش زانیم یبررس

 یهایماریب ریو سا دزیا

در زنان  یمقاربت جنس

 .یرازیفروش شتن

 هسته 14

در  یریگروش نمونه

 اناز زن یریگنمونه

 فروش موفق بود.تن

طرح  نیا یبرا یبیمعا

 گزارش نشد.

 (۲1) و همکاران نواده

ساله و  18فروش زنان تن

 1که حداقل  یکرمان شتریب

خود و  یماه در طول زندگ

 زیماه گذشته ن 12 یدر ط

 یفروشتن بارکیحداقل 

 اند.کرده

 یارمیب وعیش زانیم یبررس

 یهایماریب ریو سا دزیا

در زنان  یمقاربت جنس

 .یفروش کرمانتن

 هسته 12

 یها به خوبهسته

 روشنمودند و  یریعضوگ

 یریگدر نمونه یریگنمونه

 فروش موفق بود.از زنان تن

طرح  نیا یبرا یبیمعا

 گزارش نشد.

 (۲۲) و همکاران رهنما

ساله و  18 یقیمعتادان تزر

که در ماه  یتهران شتریب

گذشته مواد مخدر مصرف 

 کرده بودند.

ه ب یدسترس زانیم یبررس

کاهش خطر،  یهاسیسرو

سرنگ و  ضیتعو یهابرنامه

درمان متادون، در معتادان 

 .یتهران یقیتزر

 هسته 24

 ،یریگروش نمونه نیا

کارا از  یریموفق به عضوگ

 شد. یقیرمعتادان تز

در  هیثانو یهامشوق زانیم

به  لیطرح و تما یابتدا

؛ مشارکت در طرح کم بود

معتادان ساکن در  شتریب

ر د یریستاد آمارگ یکینزد

طرح مشارکت نمودند که 

طرح  جینتا یرا برا یبیار

 یشبکه اجتماع؛ نمود جادیا

بود و تعداد  فیزنان ضع

 یریاز آنان عضوگ یکم

 شدند.

 

 

 دیکه با یدیکل یهاانجمن یاعضا د،ینمایم جادیو قطار( را ا اتوبوس

 نییتع د،ینمایم یشود را بررس یآورطرح از آنان جمع یهاداده

 سهیدست آمده با مقابه یهاافتهیاعتبار  سازد،یها را ممکن مهسته

مشارکت در طرح  رشینرخ پذ نیو همچن یمنابع اطالعات ریها با ساآن

کنندگان در طرح شرکت یرفتار یهاشاخص کند،یم یرا بررس

مواد مخدر پس از  قی)مانند دور انداختن سرنگ تزر شودیمشخص م

(، مرزها و یرابطه جنس یاستفاده از کاندوم در برقرار ایمصرف و 

)مانند مناطق  دهندیقرار م ریکه طرح را تحت تأث ییهاتیمحدود

ها به طور دسته ای هاگروهاز  یکه توسط برخ یو مناطق یتیقوم

 ها وجود دارد(درآن سیاحتمال حمله پل ایو  شوندیکنترل م یررسمیغ

سؤاالت پرسشنامه  ینو در مورد طراح یهادهیو ا دینمایرا مشخص م

 .کندیم جادیرا ا

انتخاب تعداد  یبرا یقیها: در حال حاضر روش دقتعداد هسته نییتع

هسته وجود داشته  یکم اری. اگر تعداد بس(31)ها وجود ندارد هسته

 نیها کارا نباشد، ممکن است در حاز هسته یریکه عضوگ نیا ایباشد 

طول  شیافزاامکان  به طرح اضافه شوندکه دیجد یهاانجام طرح، هسته

 ادیدرصورت وجود تعداد ز نی. همچنکندیم جادیطرح را ا یمدت اجرا

طه به نق دنیرس یول ترعیسر یریعضوگ ندیها، ممکن است فراهسته

 تر شود.تعادل سخت

 یهارگروهیشدن ز یمقابله با منزو یها برانحوه انتخاب هسته

اع عدم حضور در اجتم یپنهان: موانع موجود برا یهاتیجمع

)به عنوان مثال، کمبود  یکیزیموانع ف پنهان ممکن است یهاتیجمع

 یموانع اجتماع ایبزرگ( و  یحمل و نقل در شهرها لیبه وسا یدسترس

فاصله  ای یو زبان یقوم یچون وابستگ یهنگ)به عنوان مثال، موانع فر

موانع، باعث مجزا  گونهنیافراد( باشد. ا یطبقات یاجتماع -یاقتصاد
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 یمنزو یهارگروهیز لیهدف و تشک تیجمع یهارگروهیشدن ز

(Isolated Sub-populationکه امکان نفوذ به ا )را  هارگروهیز نی

که اعتبار و  ییهاتیودمحد جادیا نیو همچن دینمایبا مشکل مواجه م

قرار  ریپاسخگو محور تحت تأث یریگدقت برآوردها را در روش نمونه

 یادیبن یابیانجام ارز نیپژوهشگر ح است که یشود. ضرور دهد،یم

حضور آنان در  یمناسب برا یهاو هسته ابدیرا ب یمنزو یهارگروهیز

 .(13) دینمونه را انتخاب نما

دن در ش: گرفتاریریعضوگ رهیزنج کینحوه مقابله با گرفتار شدن در 

از  رهیزنج کیبه  یریکه عضوگ افتدیاتفاق م یزمان رهیزنج کی

. شودیگرفتار م رهیهدف محدود و در آن زنج تیجمع یهارگروهیز

 ریحالت با سا نیها در اگروه یاعضا ،یمنزو یهارگروهیبرخالف ز

ه ب رهیدر آن زنج یریعضوگ یهستند، ول بطهدف مرت تیجمع یاعضا

درون  یدارند اعضا لیتما شتریب هارگروهیز نیا یکه اعضا لیدل نیا

در  کهی. زمانشودیگرفتار م ند،ینما یریخود را عضوگ یهارگروهیز

هدف شناخته نشده باشند  تیجمع یهارگروهیاز ز یطرح برخ یابتدا

 یترشینشده باشد، تعداد ب بانتخا یریعضوگ یبرا یاو از آنان هسته

در نمونه قرار  هارگروهیز نیا یالزم است تا اعضا یریعضوگ یهااز موج

در  رهیزنج کیحالت است که از گرفتار شدن در  نی. در ا(40) رندیگ

 .شودیم یریجلوگ یریگنمونه

طرح انجام  11برآمده از مرور نظامند  جیبخش با توجه به نتا نیا در

ا مقابله ب یهاپاسخگو محور، روش یریگشده با استفاده از روش نمونه

 یابیارز یاجرا یطراح نهیها در زمطرح نیشده در امشکالت مطرح

خواهند شد. الزم به ذکر است که  یها بررسو انتخاب هسته یادیبن

و پاسخگ یریگمالحظات، در واقع روش نمونه نیگرفتن ا ربدون در نظ

مناسب خواهد بود  یارهیارجاع زنج یریگروش نمونه کیمحور تنها 

(40). 

 یادیبن یابیدر ارز یدیکل موضوعات

 تیکه در مورد جمع یعالوه بر پاسخ به سؤاالت اساس یادیبن یابیارز

 :شودیم رمتمرکزیبر موضوعات ز د،یآ شیهدف طرح ممکن است پ

 یداریهدف که به مشخص نمودن پا تیجمع یاجتماع یهاکشف شبکه

پاسخگو محور کمک  یریگهمتا از همتا در روش نمونه یریعضوگ

به  یاجتماع یهاشبکه صیدر مورد تشخ ی. موضوعات مهمدینمایم

به  توانیروش وجود دارد که از آن جمله م نیکردن ا نهیمنظور به

 یهاو گره رگروهیز یدارا ایو  یمنزو ادبا افر یهادرجه افراد وشبکه

 یارتباط یهاگره نیها اشاره نمود. وجود اگروه نیا یاعضا نیب یارتباط

 یهاشبکه یهارگروهیکه افراد درون ز ندینمایم جادیرا ا نانیاطم نیا

 یاعضا نیها ب. در صورت عدم وجود گرهشوندیم یریگنمونه ،یاجتماع

واهد خ لینمونه مستقل تشک نیچند ایاز دو  ییهدفنها تیها، جمعگروه

طرح  هدف تیمهم جمع یهارگروهیشد و ممکن است تمام ز

 نشوند. یریگنمونه

 یاعضا انیبودن( م یقو ایو  فیدانستن قدرت روابط )ضع نیهمچن

ممکن است  یاست. داشتن روابط قو تیحائز اهم یاجتماع یهاشبکه

از  دتوانیسازد. روابط م انیرا در شبکه نما یکمتر یاجتماع یپراکندگ

 یبه قدر کاف دیها باطور مطلوب، درجهشود. به یابیدرجه ارز قیطر

وش ر تیبماند چرا که الزمه موفق داریپا یرعضوگی تا( ≤ 3بزرگ باشند )

 ست.ا یریعضوگ یطوالن یهارهیپاسخگو محور، توسعه زنج یریگنمونه

ها نکات مهم در انتخاب هسته یها: در ادامه به بررسهسته انتخاب

 :شودیپرداخته م

 یبزرگ که دارا یهاهدف با درجه تیجمع یشامل اعضا دیها باهسته

معرف و مناسب  یهاهستند، باشند. هسته هارگروهیبا ز روابط چندگانه

 قیاز اهداف طرح و تشو تیحما قیرا از طر یریبه طور مؤثر عضوگ

 اتیبا خصوص یها. هستهندینمایم تیبه مشارکت در آن تقو نیریسا

سرعت  ،یاجتماع یهادرون شبکه زیمتما یاجتماع طو رواب یرفتار

 شیهدف افزا تیمتفاوت را در جمع اتیاز افراد با خصوص یریعضوگ

 .دهندیم

و ) گذارندیم ریها در طرح تأثانتخاب تعداد هسته یکه بر رو یعوامل

 یاعضا انیها(، عبارت از تعداد ارتباطات مرابطه آنان با تعداد هسته

(، سطح میهدف )رابطه معکوس(، اندازه نمونه )رابطه مستق تیجمع

طرح )رابطه  ی(، چارچوب زمانمیهدف )رابطه مستق تیجمع تیمشروع

( وسطح میهدف )رابطه مستق تیجمع یبودن اعضا زیمعکوس(، متما

. دباشی( ممیدر منطقه هدف طرح )رابطه مستق ییایجغراف یپراکندگ

در دسترس، سطح  یهامورد مطالعه، نوع هسته هدف تیجمع نیهمچن

هدف، تعداد  تیجمع یاعضا اریدر اخت یخدمات یهاسیها و سروانجمن

شده در ستادها و تعداد  نجاما یهاتعداد مصاحبه ،یریآمارگ یستادها

ها مؤثر در انتخاب هسته زین یریستاد آمارگ یکار یها و روزهاساعت

 هستند.

در  زکنندهیمتما مهم یرهایها تمام متغانتخاب هسته یبهتر است برا

ه انتخاب هدف، در نظر گرفته شود چرا ک تیها در جمعمورد هسته

 تیبه نقطه تعادل را تقو ترعیسر دنیشانس رس زیمتما یهاهسته

 یماریبه ب یابتال جهینت شامل توانندیم رهایمتغ نی. ا(7) دینمایم

در  ییایجغراف یپراکندگ ز،یآممخاطره یرفتارها ها،عفونت ریسا ای دزویا

تأهل  تیسن و وضع ت،یجنس ،یشغل تیموقع ،یریمحدوده عضوگ

در مطالعه  زیمتما یهاانتخاب هسته یرا که برا یباشند. نکات مهم

 حیمواد مخدر، ترج قیتزر یهاکه شامل، تعداد سال یقیمعتادان تزر

 ،ینبودن در سرنگ مصرف ای نبود میسه ،ینوع مواد مخدر مصرف

مرد شامل  انیگرادر مطالعه همجنس ،یفروشعدم تن ایو  یفروشتن

اً منحصر یداشتن رابطه جنس ت،یجنس ،یجنس شاتیگرا یخود اظهار

 یتوأم با زنان و مردان، داشتن رفتارها یداشتن رابطه جنس ایبا مردان و 

مطالعه  رقرار مالقات و د یهاخطر و مکانپرخطر و کم یجنس

طر و پرخ یجنس یداشتن رفتارها ،یفروششامل نوع تن زیفروشان نتن

روش استعمال مواد مخدر و سرپرست خانوار  ،یخطر، نوع مشترکم

 نبودن فرد است. ایبودن 

 ینقش یاهداف طرح را بفهمند، نسبت به آن متعهد و برا دیها باهسته

زارش گ یها برانکته شانس هسته نیکه در طرح دارند، مشتاق باشند. ا

. دهدیم شیخود را افزا انیمطلوب در مورد طرح و اهداف آن به همتا

پاسخگو محور، بهتر است در جلسه  یریگروش نمونه یقبل از اجرا

اهداف  نهی( پژوهشگران در زمMeeting Kick-offشروع طرح )

طرح  تیموفق تیآموزش دهند و آنان را در مورد اهم هاطرح به هسته

ر مشارکت د یها براجلسه در هسته نیدر ا دی. پژوهشگر باندیآگاه نما

 .دینما زهیانگ جادیبه طرح، ا حس اعتماد آنان جادیطرح و ا

از  دی. در خاتمه طرح، باندیبه بهبود طرح کمک نما توانندیم هاهسته

شود. اگر  یاجرا و بهبود طرح نظرخواه ندیفرا نهیها در زمهسته

ها هسته دیبا د،یها استفاده نمااز نظرات هسته خواهدیپژوهشگر م
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 . درشودیطرح از آنان سؤال م یابیاطالع داشته باشند که در مورد ارز

در انجام طرح دارند  ینقش مهم کنند،یها احساس مهسته صورت نیا

رح ط ینکته به روند اجرا نیو ا شودیو به نظرات آنان احترام گذاشته م

 .دینمایکمک م

 یریگجهینت

 گلوله یریگپاسخگو محور اصالح شده روش نمونه یریگنمونه روش

پنهان  یهاتیاز جمع یریگدر نمونه یروش موفق باشدکهیم یبرف

 انیاطالعات همتا یبه محرمانگ توانیروش م نیا یایاست. از اهم مزا

 لی)عدم تما (Masking) یکاریمخف یکاهش خطا رانویعضوگ

 یخود به طرح( اشاره کرد که موضوع مهم انیهمتا یبه معرف رانیعضوگ

 یهایماریدر معرض ب پنهان یهاتیاز جمع یریگدر نمونه

 توانیروش نم نیا قیدق ینحوه طراح ی. بدون معرفباشدیپرخطرم

مت را انجام شده در حوزه سال یهاآن در پژوهش یریانتظار بکارگ

 رداست که  یمالحظات یمقاله بررس نیا یهدف اصل جه،یداشت. در نت

 یابیروش، مراحل ارز نیا یریگمراحل انجام نمونه نیترییابتدا یطراح

توسط پژوهشگران در نظر گرفته شود  دیها، باو انتخاب هسته یادیبن

پنهان با استفاده  یهاتیجمع یکه بر رو یطرح 11 جینتا یکه از رو

 روش انجام شده بود، صورت گرفت. نیاز ا

 سپاسگزاری

ور پاسخگو مح یریگو کاربرد نمونه یطراح»مقاله برگرفته از طرح  نیا

مؤسسه  تیاست که با حما« پنهان، فاز اول یهاتیدر مطالعه جمع

با  1331کشور در سال  تیجمع یجامع و تخصص تیریمطالعات و مد

 دهیرس انیاجرا و به پا 30/1/31مورخ  24333/11رح شماره ابالغ ط

 است.
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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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