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انتخاب جمعیت مٌرد مطالعو1.

 هٌاضةجوؼیت

جوؼیت هػخؽ

انتخاب نمٌنو2.

ًوًَْ گیری تایذ طْری اًجام گیرد کَ ًوًَْ ●
.دارای توام ّیژگیِای جوؼیت هْرد ًظر تاغذ



::ًاژه ىاًاژه ىا
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جمعیت ىذفTarget population  :

.جمعیتی است کو نتایج مطالعو را بو آن تعمیم می دىیم

 جمعیت قابل دسترس:Accessible population 

.قسمتی از جمعیت ىذف کو قابل دسترسی می باشذ

 نمٌنوSample:

.زیر گرًه جمعیت قابل دسترس می باشذ

 ًاحذ مطالعوStudy unit:

.ىر یک از اعضای جمعیت مٌرد مطالعو می باشذ

  معیارىای انتخابEligibility criteria:

.باشنذمی ” جمعیت ىذف “ ًیژگیيای انتخاب 
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سرشماری1.

نمٌنو گیری2.

سرشماری1.

نمٌنو گیری2.



Sampling Sampling  گیریگیرینمٌنو نمٌنو

زهاًی کَ اهکاى هطالؼَ کل جاهؼَ هقذّر ًیطت زهاًی کَ اهکاى هطالؼَ کل جاهؼَ هقذّر ًیطت 

ًوًَْ گیری هی کٌین کَ ُر ًوًَْ تایذ هؼرف ًوًَْ گیری هی کٌین کَ ُر ًوًَْ تایذ هؼرف 

ًوًَْ ای ًوًَْ ای   نمٌنو معرفنمٌنو معرفجاهؼَ تاغذ در ّاقغ جاهؼَ تاغذ در ّاقغ 

اضت کَ دارای کلیَ خؿْؾیات هِن جاهؼَ ای اضت کَ دارای کلیَ خؿْؾیات هِن جاهؼَ ای 

..آى اًتخاب غذٍ اضتآى اًتخاب غذٍ اضتتاغذ کَ ًوًَْ از تاغذ کَ ًوًَْ از 
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Eligibility criteriaمعیارىای انتخاب  
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  Intrinsic criteria: معیارىای ًرًد بو مطالعو1.

داغتي غرایط تؼریف غذٍ هٌاضة تا اُذاف پژُّع جِت 

ّرّد تَ هطالؼَ

جٌص ّ ضي خاؼ، ًذاغتي تیواریِای زهیٌَ ای : هثال

ّ.....

  Extrinsic criteria:معیارىای خرًج از مطالعو1.

داغتي غرایطی هغایر تا غرایط ّرّد هیػْد ّ یا هٌاضة تا       

.اُذاف هطالؼَ ًوی تاغذ
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رًشيای نمٌنو گیری



رًشيای نمٌنو گیری
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احتوالی /گیری تؿادفیًوًَْ . 1

Random sampling                

غیر احتوالی  / ًوًَْ گیری غیر تؿادفی. 2
Non random sampling



نمٌنو گیری تصادفی
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تواهی ّاحذُای ًوًَْ غاًص اًتخاب دارًذ.

  یافتَ ُای هطالؼَ قاتل تؼوین تَ جوؼیت ُذف

.هی تاغذ

اغتثاٍ در ٌُگام تؼوین ُذف کوتر هی تاغذ.



::تصادفیتصادفیگیری گیری انٌاع نمٌنو انٌاع نمٌنو 

:: Simple random sampling Simple random samplingساده ساده نمٌنو گیری تصادفی نمٌنو گیری تصادفی   --11

 تزای مطالعات غیز مذاخلً ای استفادي می ضُداغلة.

در عمل تىذرت قاتل استفادي است.

 یک اس َاحذٌای مُجُد در جامعً دارای ضاوس ٌز
.مساَی تزای اوتخاب ضذن تً عىُان ومُوً ٌستىذ

 تا استفادي اس جذَل اعذاد تصادفی ومُوً اوتخاب

.ضُدمی 
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:: Systematic sampling Systematic samplingنمٌنو گیری منظم نمٌنو گیری منظم . . 22
      

..در ایي رّظ از افراد، فِرضتی تِیَ هی غْددر ایي رّظ از افراد، فِرضتی تِیَ هی غْد  ••

تر اضاش تؼذاد ًوًَْ تر آّرد غذٍ ّ فْاؾل هٌاضة یک ًفر تر اضاش تؼذاد ًوًَْ تر آّرد غذٍ ّ فْاؾل هٌاضة یک ًفر   ••

.  .  1/101/10اًتخاب هی غْد هثال تَ ًطثت اًتخاب هی غْد هثال تَ ًطثت 

تِتر اضت کَ ترای غرّع کار ًفر اّل تَ غکل  تؿادفی تِتر اضت کَ ترای غرّع کار ًفر اّل تَ غکل  تؿادفی ••

.  .  اًتخاب غْد اًتخاب غْد 

هثال ُر هثال ُر .   .   هی تْاى ایي رّظ را تذّى تِیَ فِرضت  اًجام دادهی تْاى ایي رّظ را تذّى تِیَ فِرضت  اًجام داد••

ًفر تیوار تطتری ًفر تیوار تطتری   33



: Sampling intervalای ای نمٌنو گیری طبقو نمٌنو گیری طبقو . . 33

       طثقات هختلف تاغذدارای اگرجوؼیتی:

.اتتذا تایذ طثقات هختلف هػخؽ غًْذ1.

تؿادفی ضادٍ تَ رّظ ازُرطثقَ ًوًَْ ای ضپص 2.
.غْداًتخاب هی یا هٌظن 

چٌذ کالش دارای کًَوًَْ گیری از یک هذرضَ : هثال
.اضت
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:Cluster samplingای نمٌنو گیری خٌشو . 4

در ایه رَش تً جای اوتخاب َاحذ ومُوً ، گزَي یا خُضً 
.رَش تصادفی سادي اوتخاب می ضُداس افزاد تً ای 
تعذاد رَستا، کالس ٌای درس، خاوُارٌا: مثال

 Multiple stageاینمٌنو گیری چنذ مرحلو * 
sampling  

مُرد تً دلیل ایىکً درومُوً گیزی تصادفی َاحذٌای  
کزد تیص اس یک مزحلً اوتخاب را می تُان در مطالعً 

ای مزحلًیا چىذ  1،2لذا ایه رَش را ومُوً گیزی 
.گُیىذمی 
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نمٌنو گیری غیر تصادفی
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ًوًَْ از افراد در دضترش اضت.

 قاػذٍ ای ترای افسایع غاًص اًتخاب افراد ّجْد

.ًذارد

ضلیقَ هحقق در آى دخیل اضت.

 اهکاى ضْء گیریBias / ّجْد دارد.

تؼوین ًتایج تایذ تا احتیاط تاغذ.



غیر تصادفیغیر تصادفیگیری گیری انٌاع نمٌنو انٌاع نمٌنو 

تزای : در دسترس/ غیر تصادفی آسان نمٌنو گیری 1.
آساوی کار اس ومُوً ای استفادي می گزدد کً در ٌىگام یا 

در دَري مطالعً در دستزس است

:Qutaسيمیو ای گیری نمٌنو 2.

ضذي جامعً، اسکلیً طثقات ضىاختً رَضی است کً در آن 3.
، تً وسثت سٍمی کً اس کل جمعیت را داراست ، ومُوً

.گزدداوتخاب می 

:Purposive samplingتعمذی /نمٌنو گیری ىذفمنذ 4.

اوتخاب ومُوً ٌای خاص کً معزف َاحذٌای مطالعً 
.تاضىذمی 
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