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 قاتیتحق یها داده یآور جهت جمع یبه عنوان روش هدفمند یگلوله برف یریگ روش نمونه فی. مطالعه حاضر با هدف توصردیگ یاستفاده قرار م

 شد. انجام یفیک

هدفمند، گلوله  یریگ نمونه» یفارس یدیمورد نظر با استفاده از کلمات کل یها متون بود. داده قیجامع و عم یفیپژوهش، مرور توص نی: اکار روش
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Cochrane ،Medline ،Magiran ،SID ،ScienceDirect ،ProQuest ،Irandoc ،Scopus  وGoogle Scholar قرار  یمورد بررس
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 و مورد بررسی دقیق قرار گرفت. دیرا داشت و با هدف مقاله مرتبط بود، انتخاب گرد
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مربوط به  یها نمونه ای یآموزش یها هنگام کار با شرکت کنندگان در برنامه دیبا یگلوله برف یریگ نمونه یها ی. تطابق استراتژدینما ینظر کمک م
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 مقدمه

 جهترویکرد کیفی در تحقیق، روش منظم و ذهنی 

. (3) ستا ها توصیف تجارب زنده افراد و احساسات درونی آن

بررسی کلی و عمیق  ،پژوهش کیفی توان گفت که می در واقع

روایتی غنی با  و آوری اطالعات جمعاز طریق  دیدهیک پ

باشد. در این  استفاده از یک روش پژوهش قابل انعطاف می

 های غیر عددی های کیفی که به شکل روایات داده داده ،روش

 .(2)شود  میارایه و آوری  جمعباشد،  می

های کیفی مورد  های گوناگونی برای دستیابی به داده روش

مصاحبه، توان به  که از آن جمله می گیرد استفاده قرار می

ها،  نقل کتبی و نوشته (،Focus group) مشاهده، گروه متمرکز

 د. محقق بایاشاره نمودرشیوها آهای عرصه و بررسی  یادداشت

ال مورد پرسش، حساسیت موضوع، شرکت ؤبر اساس س

آوری  جمعکنندگان و منابع در دسترس، روش مناسب 

های  . جهت آگاهی از ویژگی(1) اطالعات را انتخاب نماید

پذیر  گیری امکان جوامع، بررسی از طریق سرشماری یا نمونه

یند انتخاب قسمتی از اگیری عبارت است از فر باشد. نمونه می

 ،با این حال .جمعیت که نمایانگر یا نماینده کل جمعیت باشد

حقق بتواند نمونه را نسبت به کل جمعیت در نظر بگیرد اگر م

خواهد  تر دقیقتر و  و مورد مطالعه قرار دهد، بررسی وی عمیق

 .(4) بود

کمبود  عواملی همچون به علت ،در بسیاری از مطالعات

نیروی انسانی، کمی دقت، هزینه زیاد، نبودن وسایل و 

توان تمام  نمی ،تجهیزات کافی و پراکندگی جمعیت مورد نظر

ای از  در این صورت نمونه که جمعیت را مورد مطالعه قرار داد

 .(9) شود میگیری بررسی  جمعیت تحت فرایند نمونه

و باشد گیری داشته  پژوهشگر باید برنامه دقیقی برای نمونه

به یکی از دو روش  گیری روش کار را مشخص کند. نمونه

گیری احتمالی  شود. نمونه کلی احتمالی و غیر احتمالی انجام می

و ویژگی اصلی  گیرد می صورتبا استفاده از قانون احتماالت 

آن در این است که هر کدام از عناصر پژوهش شانس انتخاب 

نظر محقق یا اعضای جامعه،  ،ها این روش . دردارندشدن 

ها ندارد و نمونه معرف جامعه  دخالتی در انتخاب شدن نمونه

های پژوهش را به  دهد که یافته باشد و به محقق اجازه می می

گیری احتمالی شامل  ی نمونهها جامعه بزرگ تعمیم دهد. روش

گیری  گیری منظم، نمونه تصادفی ساده، نمونهگیری  نمونه

گیری غیر  های نمونه باشد. روش ای می ای و خوشه طبقه

احتمالی شامل بررسی اعضایی است که در دسترس محقق قرار 

ها، همه  در این روش شوند. میدارند یا با نظر او انتخاب 

انتخاب شدن نیستند و احتمال  اعضای جامعه دارای شانس

ورود هر یک از افراد در نمونه نیز مشخص نیست. با توجه به 

ها به جمعیت نیز  پذیری یافته ها، میزان تعمیم انتخاب نمونه

گیری نیز قابل محاسبه نیست.  نامشخص است و خطای نمونه

گیری غیر احتمالی شامل روش آسان یا  های نمونه انواع روش

ای  سهمیه روشوش مبتنی بر هدف یا قضاوتی و در دسترس، ر

به صورت  بیشتر گیری کمی، نمونه های . در پژوهشباشد می

غیر احتمالی  اغلب با روشهای کیفی  احتمالی و در پژوهش

 .(3) شود انجام می

شامل  (Convenience) گیری آسان یا در دسترس نمونه

قرار سانی در دسترس محقق آاستفاده از اعضایی است که به 

ای را بین  نامه استادی که پرسش به عنوان مثال،. دارند

از این روش استفاده  ،کند دانشجویان کالس خود توزیع می

د. متوقف کردن رهگذران در خیابان و نظرخواهی از نمای می

این روش را  .گیری آسان است آنان نیز مثال دیگری از نمونه

 .(3) ندنام نیز می (Accidental) ری اتفاقیگی گاهی نمونه

نیز نوعی از  (Snowball) گیری گلوله برفی نمونه

به  یکه دسترس یگیری آسان است. این روش در موارد نه نمو

مشکل  باشند، یمورد نظر محقق م یها یژگیو یکه دارا یافراد

ابتدا یک یا  ،در این روش. ردیگ یاست، مورد استفاده قرار م

شوند و سپس از  های مورد نظر انتخاب می چند نفر با ویژگی

های  د تا افرادی را که دارای ویژگیگرد آنان درخواست می

گیری تا  . نمونهنمایندبه محقق معرفی  ،مشابه با آنان باشند

 .(6)دارد ادامه  ،به حد مورد نظر برسد ها وقتی که نمونه

Polit-O'Hara  وBeck  در زمینه روش گلوله برفی
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ای یا  به آن روش شبکه یاین روش که گاه :ن کردندبیا

 یمد و ارزاناشود، روش مناسب، کار ای نیز گفته می زنجیره

برای دستیابی به افرادی است که در غیر این صورت پیدا کردن 

ها که  محقق از اولین نمونه ،در این روش .ها مشکل است آن

افراد خواهد اگر  می ،اند به روش ساده انتخاب شده اغلب

در زمینه پدیده مورد بررسی دارای  شناسد که دیگری را می

هستند، برای شرکت در مطالعه  مشابهی های تجربیات و دیدگاه

وقت کمی  این کهضمن گلوله برفی روش  د.معرفی نمای

گیرد، به واسطه آشنایی افراد جدید با فرد اول و به واسطه  می

. این (7) کنند قرار میتر با محقق ارتباط بر تراح ،او با محقق

افرادی که تمایل بندی به خصوص در پیدا کردن  نوع شبکه

 (،مانند معتادان و جنایتکاران)ندارند هویتشان شناخته شود 

 (.4) مفید است

شاید کمتر به یک نمونه  گلوله برفی، در تعریف دیگر روش

روش مناسبی برای دستیابی به  امامعرف منتهی شود، 

وقتی  ،های غیر قابل دسترس است. به عنوان مثال جمعیت

غیر قانونی و یا گروهی از معتادان  در مورد مهاجران پژوهش

شود،  هایی که با آن برخورد می اولین نمونه ، احتماالًاست

های بیشتر سوق  محقق را به سمت اطالعات بیشتر و نمونه

تر  گلوله برفی که در مسیر خود بزرگ و بزرگ همچون ؛دهد می

 .(9) شود می

به شکل تدریجی شکل  گلوله برفی گیری در روش نمونه

گیری به روش  ثر است. نمونهؤگیرد و این در انتخاب افراد م می

تا رسیدن به مرحله اشباع  ،ننده و رد کنندهک تأییدهای  نمونه

ترین نوع  گیری در دسترس، ضعیف یابد. نمونه ادامه می

. در مواردی که جمعیت مورد گردد محسوب میگیری  نمونه

بررسی از نظر متغیرهای تحت مطالعه همگون باشند، احتمال 

های غیر متجانس،  در جمعیت اما ،سوگیری و خطا کمتر است

 همراه  یگیری با خطر اشتباه بسیار زیاد ونهاین روش نم

 .(3) است

کیفی طی چند دهه گذشته در  تحقیقهای  روش

زمان با  ند. هما هعمومیت پیدا کردهای پرستاری  پژوهش

این های کیفی در طی چند دهه گذشته،  گسترش پژوهش

یندها مورد اها و فر به دلیل مشخص نبودن روشتحقیقات 

های کیفی چاپ شده،  پژوهش بیشترند. ا تهانتقاد قرار گرف

ها، پژوهش، نوع و روش  های نمونه اطالعات ناکافی از ویژگی

با استفاده گیری  نمونه ،های کیفی ر پژوهش. ددارندگیری  نمونه

 اغلب ،شود. با این وجود مشخص می مطالعهنوع  از

 .(5) ندا ههای منتشر شده نوع پژوهش را مشخص نکرد پژوهش

گیری هدفمند  های نمونه یکی از روش ،گیری متوالی نمونه

جای انتخاب یک ه در این روش ب .باشد در تحقیقات کیفی می

که به حد  هنگامییابد تا  حجم آنقدر افزایش می ،نمونه ثابت

شود که یکی از  روش به سه دسته تقسیم میاشباع برسد. این 

گیری  . این نوع نمونهاستگیری گلوله برفی  ها روش نمونه آن

 یک روش غیر احتمالی است که حالت انتخاب تصادفی دارد

زمانی مناسب است که اعضای یک گروه یا جامعه به  و

خانمان،  مانند افراد بی)راحتی قابل مشخص شدن نباشند 

 ،گیری . در این روش نمونه(نانونی و معتادن غیر قاامهاجر

کند و پس از دریافت  پزوهشگر ابتدا افرادی را شناسایی می

را به وی  یخواهد که فرد یا افراد دیگر ها می از آن ،اطالعات

کسب درک عمیق از  ،هدف تحقیقات کیفی .کنندمعرفی 

انتخاب  ،ها. بنابراین پدیده مورد بررسی است نه تعمیم یافته

کسب دانش یا  در جهت ،پژوهش های نمونهدار  هدف

، مرور انجام مطالعه حاضر. هدف از باشد میاطالعات عمیق 

که به روش کیفی در رشته پرستاری و با  بودتحقیقاتی 

گیری گلوله برفی یا زنجیره ارجاعی  استفاده از روش نمونه

 .بودانجام شده 

 

 کار روش
مرور توصیفی جامع و عمیق متون در مورد  تحقیقاین 

 اساس پژوهش حاضر را. بودگیری به روش گلوله برفی  نمونه

 ها نامه مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی، خارجی و پایان

، Cochraneاطالعاتی  های پایگاه. مقاالت از تشکیل داد

Medline ،Magiran ،SID ،Sciencedirect ،ProQuest ،
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Irandoc ،Scopus  وGoogle Scholar  های زبانبا 

 در 2531تا  2559های  سالانگلیسی و فارسی و محدود به 

با  مورد بررسی قرار گرفت. جستجومنابع التین و فارسی 

گیری هدفمند، گلوله  نمونه» فارسی استفاده از کلمات کلیدی

 انگلیسی های واژهو  «مرور توصیفی و برفی، تحقیق کیفی

«Chain referral، Snowball، Declaration ،Review »

 صورت گرفت.

 آوری عجم ایران در کیفی تحقیق با مرتبط مقاالت تمام ابتدا

 های واژه کلید ها آن چکیده یا عنوان در که مقاالتی تمامو  شد

 مقاالتی سایر و گردید اولیه لیست وارد ،وجود داشت شده ذکر

 اطالعات از لیستی چک سپس شد. حذف نبود، مورد این در که

 مکان مطالعه، زمان مطالعه، مکان مقاله، عنوان شاملمورد نیاز 

 ارزیابی منظور به گیری نمونه روش و نمونه حجم گیری، نمونه

 به نفر دو توسط ها داده استخراج و جستجو .گردید تهیه نهایی

 صورت گرفت. مستقل صورت

 
 

 ها یافته
 از مقاله PubMed ،55 از مقاله 421 ،اولیه جستجوی در

Scopus، 3 از مقاله SID از مقاله 35 و Magiran دسته ب 

 شده انجام 3192 تا 3154 های سال طی که ییها نامه پایان آمد.

 به جستجو کردن محدود از بعد گرفت. قرار بررسی مورد بود،

 سپس رسید. مقاله 329 به مقاالت تعداد کامل، متن با مقاالت

  .گردید حذف نبودن، دسترس در دلیل به ها نامه پایان

 قرار بررسی مورد آمده دست به مقاالت ،بعد مرحله در

 غیر صورت به یا و متدولوژیک رویکرد با که مقاالتی و گرفت

که  مقاله 33 ،نهایت در و شدند گذاشته کنار ،بودند تحقیقی

 هدف با مرتبط وجهت ورود به مطالعه را داشتند  الزم شرایط

 منظور به ها آن کار روش و محتوا و شد گزینش بودند، پژوهش

 چه برفی گلوله که این مورد در اطالعاتی به دستیابی

 دقیق بررسی مورد ؟شود استفاده باید چگونه و دارد مشخصاتی

 . گرفت قرار

 یگلوله برف یریگ روش نمونه نهیمنتخب در زم یها پژوهش یکل یها داده

 نتایج ها وری دادهآ های جمع روش عنوان منبع

Walsh  و همکاران

(9) 

Attitudes and 

subjective norms: 

determinants of 

parents’ intentions 

to reduce childhood 

fever with 

medications 

روش آگهی در روزنامه، صحبت چهره  1

 گیری گلوله برفی به چهره و نمونه

و  انروش گلوله برفی نیز از طریق شبکه محقق

کار گرفته شد. به تمام شرکت کنندگان ه پاسخگویان ب

یک بسته حاوی یک نامه شامل  ،)والدین( عالقمند

نامه و پاکت  اطالعات، یک پرسشمقدمه، برگه توضیح 

آوری  شد و پس از تکمیل، اطالعات جمع پاسخ داده می

 گردید.  می

و همکاران چرکزی 

(35) 

تبیین مصرف سیگار در 

ان دانشگاه دانشجوی میان

علوم پزشکی گلستان بر 

 BASNEFاساس مدل 

روش ) گیری گلوله برفی نمونه

روش گلوله  گیری در این پژوهش، نمونه

ن اصورت که محقق به این ؛برفی بود

سیگاری را  تعدادی از دانشجویان

شناسایی کردند و پس از توضیح در مورد 

هدف تحقیق و جلب رضایت شفاهی، از 

کردند که دیگر آنان درخواست 

دانشجویان سیگاری را معرفی نمایند و از 

شد که همین زنجیره  خواستدرها نیز  آن

را ادامه دهند تا دانشجویان سیگاری 

 شود(.بیشتری وارد مطالعه 

ترین عوامل  از مهم ،هنجارهای انتزاعی و عوامل قادرساز

باید در  ،باشد. بنابراین ثر در مصرف سیگار میؤم

به اهمیت این عوامل  ،ترک سیگار و پیشگیریهای  برنامه

 ای شود. توجه ویژه
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و  حشمتی نبوی

 (33)همکاران 

موانع موجود بر سر راه 

مشارکت بین مؤسسات 

 آموزشی و بالینی در

 یک مطالعه کیفی: پرستاری

گیری مبتنی بر هدف و  روش نمونه

ابتدا ) گلوله برفی و انجام مصاحبه

گیری مبتنی بر هدف انجام شد و  نمونه

سپس به روش گلوله برفی ادامه پیدا 

ها ادامه  گیری تا اشباع داده نمونه کرد و

 (.یافت

دیوار »، «واگرایی سازمانی» شاملمضامین به دست آمده 

. ابهام بود «گذاری مفرط بر دانش تئوریک ارزش»، «رئینام

ها و  در ارتباط ساختار سازمانی دو مؤسسه و نقش

وظایف کارکنان هر یک از مؤسسات در قبال یکدیگر، 

توجهی  گذاری مفرط بر دانش نظری و بی فرهنگ ارزش

ها و عملکرد بالینی پرستار و دیواری از  به مهارت

موانع اصلی  ،مختلف و گاه متضادهای  ها و نگرش دیدگاه

بر سر راه ایجاد همکاری بین دو مؤسسه آموزشی و 

. تعریف ارتباط روند به شمار میبالینی در پرستاری 

ساختاری بین دو مؤسسه آموزشی و بالینی و تبیین 

های کارکنان آموزشی و بالینی در  ها و مسؤولیت نقش

الینی های بالینی، تعریف نقش ب قبال اجرای آموزش

گذاری بر  مدرس پرستاری و تأکید بر اهمیت و ارزش

گیری  تواند مسیر شکل می ،عملکرد بالینی پرستاری

 همکاری و مشارکت بین دو مؤسسه را هموارتر سازد.

Swallow  و همکاران

(32) 

Pan-Britain, mixed-

methods study of 

multidisciplinary 

teams teaching 

parents to manage 

children’s long-

term kidney 

conditions at home: 

Study protocol 

گیری هدفمند بر اساس سن کودک،  نمونه

تشخیص، قومیت و نیاز به مراقبت بالینی 

گیری گلوله برفی برای  ه. نمونانجام شد

شناسایی کارکنانی که در ارتباط با هر 

مورد استفاده  ،کودک مشارکت داشتند

 .قرار گرفت

آموزش والدین، برای مدیریت شرایط نگهداری طوالنی 

ات ییمنزل ضروری است. درک جز مدت کودکان در

نیازهای آموزشی تخصصی برای پدران و مادرانی که 

را از کودکانی که بیماری کلیوی  وظیفه مراقبت در منزل

 باشد. ضروری می ،مزمن به عهده داشتند

Sasson  و همکاران

(31) 

A qualitative study 

to identify barriers 

to local 

implementation of 

prehospital 

termination of 

resuscitation 

protocols 

پس  ( وFocus group)گروه متمرکز 

گیری  از تکنیک نمونه با استفاده آناز 

 بهگلوله برفی شرکت کنندگان بیشتری 

از  ،مطالعه وارد شدند. در این راستا

پزشکان اورژانس، پیراپزشکان، مدیران 

 .گردیداورژانس و پرستاران استفاده 

از روش به جای بررسی بسته پاسخ استفاده شد تا درک 

های اورژانس عملیات  که چگونه سیستم بهتری از این

های این راهنماکنند و موانع اجرایی  یا را مدیریت میاح

 ، ایجاد گردد.عملیات چه مواردی هستند

Zaghloul و 

Alsokair (34) 

Constructing a 

nurse appraisal 

form: A 

Delphitechnique 

study 

گیری  روش نمونهو Delphiتکنیک 

 گلوله برفی

در  که فرم ارزیابی پرستار یکسان شده طراحی گردید

های  های تحت پوشش سازمان عمل در بیمارستان

کار ه بهداشتی در ایالت شرق عربستان ب -مراقبتی

نظرات سرپرستاران در ارتباط با فرم ارزیابی . رفت می

ها برای تعیین، درک و اهمیت  استفاده شده در بیمارستان

هایی که مهارت و کارایی پرستاران را  ها و حیطه جنبه

د، استفاده شد. در هر بیمارستان، اولین کنن ارزیابی می

شد تا به مطالعه  سرپرستار به سایر سرپرستاران معرفی می

یافت که تعداد مورد  این روند تا زمانی ادامه میو  بپیوندد

 ها وارد شود. نظر سرپرستار و سوپروایزر در پنل
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و همکاران  پور زارعی

(39) 

ثر بر ؤبررسی عوامل م

رفتار سیگار کشیدن بر 

 BASNEFاساس مدل 

در دانشجویان پسر 

علوم پزشکی دانشگاه 

 3155 سال تهران در

گیری گلوله برفی )بدین  روش نمونه

ترتیب که پرسشگر آموزش دیده با 

مشاهده فرد سیگاری در حال سیگار 

کشیدن بعد از اطمینان از رضایت فرد 

جهت شرکت در تحقیق، از او 

نامه را تکمیل  تا پرسش کرد خواستدر

نماید و بعد دوستان سیگاری خود را 

پرسشگر  .رسشگر معرفی کندنیز به پ

با پیدا کردن افراد مورد نظر و ادامه این 

آوری  ها را جمع نامه روش، پرسش

 .(نمود

ثر بر رفتار ؤدست آمده از عوامل مه توجه به نتایج ب با

کننده، هنجاری و  مدل، اهمیت عوامل قادر برگرفته از

نگرشی در رفتار سیگار کشیدن مشخص شد و لزوم 

کمک به کسب  .طلبد به عوامل را می نوالؤتوجه مس

های اجتماعی و زندگی شامل مهارت مقاومت در  مهارت

( و رفتار قاطع یا مهارت نه گفتن)برابر فشار گروه 

پذیری و اعتماد به نفس در  ولیتؤتقویت حس مس

به دلیل رودربایستی یا  شود تا جوان جوانان سبب می

مال دست به اع ،ترس از تحقیر شدن و یا خجالت

زند و با اعتماد به نفسی که در درون خود بای  ناخواسته

 وسن خود باشد  محوری برای گروه هم ،کند احساس می

 .ثیر همساالن خود قرار گیردأشرط تحت ت بدون قید و

Lagu ( 36و همکاران) 
Content of 

Weblogs Written 

by Health 

Professionals 

گیری گلوله برفی اصالح  روش نمونه

 شده

های پزشکی بررسی شد و تعیین  حیطه و محتوای وبالگ

ها مستنداتی را در  این نکته که چقدر نویسنده این وبالگ

مورد بیمار، نقض حریم بیمار یا نشان دادن نواقص 

های  ن، وبالگادهند. محقق ه مییای ارا ل حرفهیمسا

پزشکی را به عنوان صفحات وبی که محتوای پزشکی 

اول آنان از کارکنان حرف پزشکی داشت و نویسنده 

ها یک بخش رو به رشد از  تعریف کردند. وبالگ بودند،

ها پزشکان  در وبالگ چهره عمومی مشاغل بهداشتی دارد.

 و پرستاران فرصت برای به اشتراک گذاشتن نظرات خود

توانند با افشای اطالعات  ها می آن ،ارند. همچنیند

خود را به   حرفه ،محرمانه یا در لحن یا مطالب خود

 مخاطره اندازند.

Schreiber  و

MacDonald (37) 

Keeping vigil over 

the profession: a 

grounded theory 

of the context of 

nurse anaesthesia 

practice 

گیری هدفمند و گلوله  روش نمونه

 برفی

نام شده در  چگونگی مدیریت پرستاران بیهوشی ثبت

سیاسی مراقبت از بیماران بررسی  -بسترهای فرهنگی

شد. از گراندد تئوری برای کشف عملکرد پرستاران 

گواهینامه استفاده شد. گراندد  دارای شده نام بیهوشی ثبت

یندها اتئوری با رویکرد سیستماتیک کیفی برای کشف فر

جا که محقق  . از آنشود میدر بسترهای اجتماعی استفاده 

دی است که پرستاران یناعالقمند به نشان دادن فر

از  ،کنند بیهوشی از آن طریق نقش خود را اعمال می

 .گردیدگراندد تئوری استفاده 

Mishima  و همکاران

(35) 

Assistance in 

family health from 

the perspective of 

users 

گیری گلوله برفی  روش نمونه

ای( و بر اساس شناسایی و  )زنجیره

ای که با  شده مکان گروه اولیه مصاحبه

های تحقیق تناسب داشتند،  ویژگی

 شدند. انتخاب می

کمک در زمینه بهداشت خانواده از نظر استفاده کنندگان 

پرتو برزیل در  برآیر و پائولو از این خدمات که در سن

شبکه وسیعی از خدمات مراقبت بهداشتی اولیه و 

 خدمات مراقبت اختصاصی سطوح مختلف سنجیده شد.
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Cataldo  وMalone 

(39) 

False promises: 

The tobacco 

industry, “low-tar” 

cigarettes, and 

older smokers. 

 نمونه از روش گلوله برفی

ن به انقش صنعت تنباکو در بازاریابی و آسیب معتاد

های سالمند و نوزادان ارزیابی  تنباکو در میان سیگاری

محقق در جستجوی یافتن مستندات  ،شد. در این مطالعه

 ای حاصل نشد. صنعت تنباکو بود که نتیجه

Sadler  و همکاران

(25) 

Recruiting hard-

to-reach United 

States population 

sub-groups via 

adaptations of 

snowball sampling 

strategy. 

گیری گلوله برفی در به کارگیری  نمونه

زیرگروههای جمعیتی که به سختی 

 .بودندقابل دسترسی 

گیری گلوله برفی  کارگیری نمونهه های ب انواع استراتژی

تواند در ایجاد بستر مناسب تحقیق، انتشار اطالعات  می

های آموزش بهداشت و مطالعات  مبتنی بر جامعه، برنامه

طور ه گیری گلوله برفی ب کار رود. نمونهه تحقیقاتی ب

های  جمعیت یکارگیری سنتی اعضاه ثری در بؤم

. تطابق شود استفاده میپذیر یا تحت مراقبت خاص  آسیب

گیری گلوله برفی به نویسنده برای کسب  با تکنیک نمونه

پذیر مورد نظر  های جمعیت آسیب هدسترسی به گرو

گیری گلوله  های نمونه تراتژیکند. تطابق اس کمک می

های  ام کار با شرکت کنندگان در برنامهگبرفی باید هن

کار ه های موبرط به مطالعات تحقیق ب آموزشی یا نمونه

پذیر  های آسیب گیری گلوله برفی، جمعیت رود. در نمونه

ای  در یک بستر اجتماعی و طی یک فرایند چند مرحله

های اولیه،  به نمونهشوند. پس از دسترسی  انتخاب می

یند اکنند تا فر ها شروع به معرفی سایر افراد می آن

گیری گلوله برفی شروع و ادامه یابد. این مکانیسم  نمونه

 دسترسی بهیابد تا  وار ادامه می خودهدایتی و زنجیره نیمه

 .ایجاد شودهای هدف و تعداد مورد نظر دسترسی  گروه
BASNEF: Belief, Attitude, Subjective Norm, and Enabling Factors 

 

 گيري نتيجه و بحث
 انتخاب نحوه ،کیفی تحقیقات در اساسی های چالش از یکی

 چگونگی و آن پایان مورد در گیری تصمیم و کنندگان مشارکت

 ازی بسیار هرچند .است گیری تصمیم این نحوه گزارش

 اشباع به رسیدن فرایند بودن ذهنی به معتقد کیفی پژوهشگران

 یا مصاحبه انجام که دارد وجود نظر اتفاق این اما ،هستند

 یا تئوری در تعبیر یا شدن افزوده به منجر ،بیشتر مشاهدات

 شود. نمی آمده وجود به نگرش

 از کمی بسیار درصد که دهد می نشان منابع و متون مرور

 را برفی گلوله روش به گیری نمونه انجام دقیق نحوه ،مقاالت

 گیری نمونه روش نام ذکر به فقط ها آن اغلب و اند داده توضیح

 اند. نداده آن اجرای نحوه مورد در بیشتری توضیح و  کرده اکتفا

 برفی گلوله گیری نمونه روش توان گفت که می ،دیگر سوی از

 بلکه ،نشده استفاده ها نمونه به دسترسی برای مقاالت برخی در

 است ذکر به الزم است. شده برده کار به ها داده تکمیل جهت

مورد  پژوهش یک در فقط برفی گلوله گیری نمونه روش که

 آن مختلف های جنبه وداده شده  توضیح کامل طور به بررسی

 است. شده بررسی

 برفی گلوله گیری نمونه کارگیریه ب های استراتژی انواع

 مبتنی اطالعات انتشار تحقیق، مناسب بستر ایجاد در تواند می

 تحقیقاتی مطالعات و بهداشت آموزش های برنامه جامعه، بر

 در ثریؤم طوره ب برفی گلوله گیری نمونه .استفاده گردد

 مراقبت تحت یا پذیر آسیب های جمعیتانتخاب نمونه از 

 به ،برفی گلوله گیری نمونه تکنیک با تطابق .کاربرد دارد خاص

 پذیر آسیب جمعیت های هگرو به دسترسی کسب برای نویسنده
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 این روش های استراتژی تطابق کند. می کمک نظر مورد

 های برنامه در کنندگان شرکت با کار امگهن باید گیری نمونه

 در .رود کاره ب تحقیق مطالعات به مربوط های نمونه یا آموزشی

 بستر یک در پذیر آسیب های جمعیت برفی، گلوله گیری  نمونه

 شوند. می انتخاب ای مرحله چند فرایند یک طی و اجتماعی

 سایر معرفی به شروع ها آن اولیه، های نمونه به دسترسی از پس

 این یابد. ادامه و شروع گیری نمونه یندافر تا کنند می افراد

 دسترسی تا یابد می ادامه وار زنجیره و خودهدایتی نیمه مکانیسم

 (.25نمونه ایجاد شود ) نظر مورد تعداد و هدف های گروه به

 مراقبت پژوهش، های نقش از ای گسترده طیف در پرستاران

 در است ممکنکه  باشند می مشغول مددجو به آموزش و بالینی

 مشکل ،مددجو جمعیت به رسیدن برای ها نقش این از بسیاری

ها  یت. از جمله جمعباشد داشته وجود تماس و شناسایی

 زنان ایدز، /HIV به مبتالیانی مانند هدف های گروه توان به می

 مخدر، مواد کنندگان مصرف سوء گرفته، قرار آزار مورد

 یا و گرا جنس هم جوامع اعضای تجاری، جنسی کارگران

 (.23ی اشاره نمود )فراجنسیت

گیری گلوله برفی از بسیاری از مفاهیم  های نمونه استراتژی

با . اعی تکامل یافته استماجتتوسعه یافته برای حوزه بازاریابی 

های  با مطالعات تحقیقاتی و فرصت ارتباطاین حال، کسانی که در 

، باید همیشه در مورد حفاظت از حریم هستندآموزش بهداشت 

 خصوصی بیماران و عموم مردم پاسخگو باشند.

 در اطالعات آوری جمع روش نوعی برفی گلوله گیری نمونه

 این های محدودیت و مزایا .باشد می ویژه های گروه به رسیدن

قرار  استفادهمورد  تحقیقات زمینه در که زمانی گیری نمونه

 .دشو می ارزیابی مطلوب استراتژی انتخاب منظور به ،گیرد می

 ،بهداشتی مداخله های برنامه در کنندگان شرکت جذب جهت

 هچ) خصوصی حریم در زمینه افراد که هایی نگرانی باید

 ند،دار هدف( جمعیت در ها نمونه سایر چه و اولیه های نمونه

برای  نامه رضایت و پژوهش در اخالق های فرم شود. درک

همچنین،  .برود بین از بیمار های نگرانی و گردد تکمیلها  نمونه

د شو تضمین تحقیق گروه توسط افراد بودن ناشناس و رازداری

(22.) 

 دلیل به آن موارد بیشتر که حاضر مطالعه های محدودیت از

مواردی همچون عدم  به توان می ،بود )مروری( مقاله نوع

گیری در مطالعات مورد بررسی و  های اندازه همسانی روش

 بیشتر درگیری گلوله برفی  عدم توضیح نحوه دقیق انجام نمونه

 تحقیقات اشاره نمود.

 گردد می توصیه کیفی اتتحقیق به عالقمند پژوهشگران به

 مینأت ضمن تا نمایند انتخابرا  گیری نمونه روشنوعی از  که

  گردد. جویی صرفه نیز هزینه و وقت در تر، دقیق نتایج
 

 سپاسگزاري
 از را خود قدردانی و سپاس مراتب وسیله بدین پژوهشگران

 درایندر زابل و زاهدان جهت مشارکت  پژوهش همکاران

 .دارند می اعالم همقال
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