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(8)طراحی پروژه های تحقیقاتی سیستن های سالهت

رحین اکرهی  
کارشٌاسی ارشذ اپیذهیَلَشی

داًشگاُ ػلَم پسشکی سثسٍار

1392اسفٌذ 

نوونه گیری



وسرشوارینوونه گیری 

 سرشواری(census)
استخراج اطالػات از توام ًوًَِ ّای جاهؼِ آهاری را سرشواری 

هی ًاهٌذ

هسايا ٍ هؼاية ًوًَِ گیری ٍ سرشواری
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بررسی هیزاى هصرف سیگار در نوجواناى شهر سبزوار: جاهعه و نوونه

ًَجَاًاى شْر سثسٍار: جامعه هدف

داًش آهَزاى دتیرستاًی: جامعه آماري

داًش آهَز  400: نمونه

:نمونه هاي كامل شده
ًفر کِ تِ پرسشٌاهِ  360

پاسخ دادُ اًذ
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هفهوم اعتبار در نوونه گیری

 اػتثار داخلیInternal validity : چِ هیساى دقت در جوغ
آٍری اطالػات ًوًَِ ّای هَرد تررسی ٍجَد داشتِ است

 اػتثار خارجیExternal validity : ًِوًَِ گرفتِ شذُ چ
هیساى هشاتْت تا کل جاهؼِ هَرد هطالؼِ دارد
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انواع نوونه گیری

ّوِ افراد جاهؼِ شاًس حضَر در ًوًَِ را دارًذ: احتوالی

ّوِ افراد جاهؼِ شاًس حضَر ًذارًذ: غیر احتوالی.
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نوونه گیری احتوالی

نمونه گيري

احتمالي

تصادفي 

ساده

تصادفي 

منظم
طبقه اي خوشه اي

چند 

مرحله اي

غير احتمالي

ساده سهميه اي قضاوتي



سادهنوونه گیری احتوالی 

ُکشیقرػِ : تصادفی ساد
 ِچارچَب ًوًَِ گیری ترای ًوًَِ گیری تصادفی سادُ ًیاز ت

(sampling frame )دارين

 اکسلتصادفی سازی تا استفادُ از:
Random Number Generation- Data Analysis- Data
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هنظننوونه گیری احتوالی 

 هٌطثق تر يك قاػذُ ٍ قاًَى هشخص: هٌظنتصادفی
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طبقه ایگیری نوونه 

جاهؼِ تِ گرٍّْايی تقسین شذُ ٍ از ّر گرٍُ : stratifyطثقِ ای •
تؼذادی اًتخاب هی شًَذ
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خوشه ایگیری نوونه 

جاهؼِ تِ گرٍّْايی تقسین ٍ از تیي آًْا : clusteringخَشِ ای •
.يك يا چٌذ گرٍُ اًتخاب هی شًَذ
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هفهوم هوبستگیهای دروى و بروى گروهی

 خَشِ )يؼٌی ًوًَِ ّای درٍى يك گرٍُ ّوثستگی درٍى گرٍّی
چِ هیساى هشاتِ يکذيگر ّستٌذ( ٍ يا طثقِ

 خَشِ ّا ٍ يا )يؼٌی در تیي گرٍّْا ّوثستگی تیي گرٍّی
چِ هیساى هشاتْت ٍجَد دارد( طثقات

 ِترای ًوًَِ گیری خَشِ ای تايذ سؼی شَد تفاٍت تیي گرٍّْا ت
حذاقل ترسذ ٍ در ػَض در ًوًَِ گیری طثقِ ای تايست 

تفاٍتْای درٍى گرٍّی تِ حذاقل ترسذ
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چند هرحله ایگیری نوونه 

يؼٌی ترکیة ايي رٍشْا ٍ تٌظین هذلی  :(multistage)ای ًوًَِ گیری چٌذ هرحلِ •
تٌاسة تا ًیازّا ٍ شرايط

تررسی هیساى هصرف سیگار در داًش آهَزاى شْر سثسٍار

تقسین شْر سثسٍارتِ چٌذ هٌطقِ•
تقسین هذارس ّر هٌطقِ تِ پسراًِ ٍ دختراًِ•
هذرسِ دختراًِ در ّر هٌطقِ 3هذرسِ پسراًِ ٍ  3اًتخاب •
اًتخاب يك کالس از ّر ردُ تحصیلی•
شرٍع هی شَد“ ل”ٍ “ د”، “ک”گسيٌش داًش آهَزاًی کِ فاهیل آًْا تا •
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گیری غیر احتوالینوونه 

convenience of haphazard ًوًَِ گیری آساى•

ًوًَِ گیری قضاٍتی•

(ًوًَِ گیری طثقِ ای غیرتصادفی)ای ًوًَِ گیری سْویِ •
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