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 صورتجلسه پژوهشی

به   6/3/99شنبه  سهجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی روز 

 قرار گرفت.و موافقت مورد بررسی زیر  های تشکیل و موضوعصورت مجازی 

  

 

 " عنوان با صدیقه مقسمیو دکتر  صبا مودیخانم ای  نامه پایانغیر  پیشنهادی پژوهشی طرح-1

 زنان جنسی میل بر مساله حل و خودآگاهی های مهارت آموزش تاثیر مقایسه بررسی

با جمع هزینه  " 9911-، گرگان شهر بهداشتی مراکز به کننده مراجعه متاهل

پیشنهادات داوران  با( دانشگاه از خارج اعتبار بدون کل مجموع) نیاز مورد بودجه ریال03622222

جهت ارسال به معاونت تحقیقات و فن  تایید داور نهایی وانجام اصالحات  با توجه به وبه شرح ذیل 

 آوری اقدام گردد.

 اول داور

 کننده قانع دالیل پژوهش به نیاز برای ولی شده گفته موضوع اهمیت خصوص در -

 نشده ذکر مطالعه مورد موضوع خصوص در دانش گپ نشده ارائه

 الحاص لطفا شده نوشته میدانی کارآزمایی بعدی بخش در و بالینی کارآزمایی ابتدا -

 شود

 شود تکمیل باید متغییرها جدول -

 نیست کامل ای زمینه متغییرهای -

 دبای کم دست کنترل گروه ولذا میشود انجام گروه دو در مداخله اینکه به توجه با -

 باشد داشته را مداخله گروه دو مجموع برابر نمونه حجم

 نشده نوشته ابزار گذاری نمره نحوه -

 در باید هم بارداری کالسهای در شرکت و نشد مشاهده مطالعه به ورود معیارهای -

 .شود لحاظ مورد این

 نظر در هزینه هم مجری علمی هیات برای باید است ای نامه پایان غیر طرح چون -

 .شود گرفته
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 شده زده تخمین کم آژانس با مسافرت هزینه -

 

 دوم داور

 استفاده سالمت جامع مراکز اصطالح از بهداشتی مراکز بجای شود می پیشنهاد -

 به تنسب تری ضرورتی خیلی متغیرهای( زنان جنسی میل) وابسته متغیر به توجه با. گردد

 .بپردازند آنها به توانستند می محققان که دارد وجود زوجین در مساله حل و خودآگاهی

 یابد تغییر فارسی عنوان تغییرات با متناسب -

 بیشتری تمرکز مساله حل خصوص به و خودآگاهی های مهارت بر مساله بیان در -

 مساله بیان غنای بر تواند می باشد موجود نظری الگوهای از استفاده با اینکار اگر و شود

 در المث شود پراخته بیشتر مطالعه این انجام اهمیت و ضرورت به شود می پیشنهاد. بیفزاید

 ...و زوجین ارتباط سازی غنی طالق، از پیشگیری زوجین، تعارضات از پیشگیری بحث

 در. باشد روز به و شود آورده بیشتری خارجی متون بررسی است نیاز توضیح -

 یازن و است شده توجه کمتر باشد حاضر مطالعه موضوع درباره که مطالعاتی به متون بررسی

 شود بازبینی است

 ها فرضیه در. دارد وجود معناداری تفاوت مثال. گردد اصالح ها فرضیه نگارش نحوه -

 .است نشده قید شده آورده اهداف در که ماهه 9 فالوآپ

 لعهمطا بستر در حاضر مطالعه که است شده ذکر. نیست بالینی کارآزمایی طرح نوع -

 این میاید پیش که سوالی شد خواهد انجام دیگری

 مطالعه در صرفا است بوده جدید پروپوزال به نیازی چرا است اینگونه اگر که است -

 حال در که رسد می نظر به احتماال. میشد حل مساله آوردند می وابسته متغیر دو قبلی

 .است انجام حال در مطالعه حاضر

 میل در گر مداخله متغیرهای کنترل. نیست مشخص مطالعه به ورود معیارهای -

 فرزندان، تعداد مثال. کنترل گروه از استفاده از بغیر البته. شد خواهد انجام چطور جنسی

 در که نبود مطالعه برای اهمیتی با متغیرهای... و ازدواج نوع شوهر، سن تحصیالت، شغل،

 شناختی جمعیت پرسشنامه در اشاره مورد متغیرهای برخی البته نبود؟ متغیرها جدول

 اضافه نشده ذکر که متغیرهایی و شود گنجانده جدول در است نیاز که است شده آورده

 .گردد
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 دارد اصالح به نیاز مستقل متغیرهای گیری اندازه مقیاس -

 ارائه کافی توضیحات گیری نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در -

 .است شده

 .شود ذکر نیز استفاده مورد پرسشنامه روایی -

 است نشده ذکر مطالعه های محدودیت -

 هزینه است انجام حال در دیگری مطالعه بستر در حاضر مطالعه اینکه به توجه با -

 .نیست منطقی دیگر پرسنلی

 هزینه است انجام حال در دیگری مطالعه بستر در حاضر مطالعه اینکه به توجه با -

 .نیست منطقی دیگر... و پذیرایی،خودکار

 هزینه است انجام حال در دیگری مطالعه بستر در حاضر مطالعه اینکه به توجه با -

 .نیست منطقی دیگر ذهاب و ایاب

 بررسی و زنان آموزش که حیث این از مطالعه -

 و ضرورت اما است مناسب شود می شامل را زنان جنسی میل یعنی وابسته متغیر -

 .دارد تقویت و بازبینی به نیاز مستقل متغیرهای اهمیت

 دیگری مطالعه بستر در مطالعه این محترم محققان اشاره طبق اینکه به توجه با -

 لیقب مطالعه وابسته متغیر به اگر. است نبوده جداگانه پروپوزال به نیازی شد خواهد انجام

 دنددا می تغییر را پروپوزال های بخش بقیه آن با متناسب و کردند می اضافه را جنسی میل

 .شد می حل مساله

 به ندارد هزینه به نیازی شود می انجام دیگری مطالعه بستر در مطالعه این اگر -

 .ذهاب و ایاب و پرسنلی هزینه خصوص

 سوم داور

 که دارد ایراد نیز نگارشی لحاظ از و نیست فارسی عنوان با مطابق انگلیسی عنوان -

 .شود اصالح باید

 دهید توضیح بیشتر را اجرا ضرورت و موضوع اهمیت است بهتر چکیده قسمت در -

 مورد آماری های آزمون نوع مورد در کوتاهی اشاره. شود داده انتقال درستی به آن اهمیت تا

 .باشید داشته نیز استفاده
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 با جنسی رضایت بین همبستگی میزان که است بهتر: اول متون بررسی در -

 میزان ارایه دارد اهمیت متون بررسی که چیزی آنچه چون همراه به نیز خصوصی خودآگاهی

 .است گذشته مطالعات در ارتباط یا همبستگی

 موارد رعایت بر عالوه((  8192)  همکاران و زاده محسن)دومی متون بررسی در -

 .است نشده ای اشاره گیری نمونه روش و مطالعه نوع به اولی متون بررسی در شده اشاره

 تخصیص و گیری نمونه روش مطالعه، نوع به ای اشاره نیز سومی متون بررسی در -

 .است نشده گزارش نیز تاثیر میزان ایم بر عالوه. است نشده مطالعه تصادفی

 .شود اصالح باید و است وارد ایرادات این نیز بعدی متون بررسی در -

 .نسیت کافی شده گزارش متون بررسی تعداد کلی صورت به -

. نیست اهداف در آن از اثری که است شده ذکر متغیرهایی متغیرها، جدول در -

 در که است چیزی آن از بیشتر پرسشنامه در گیری اندازه مورد متغیرهای این بر عالوه

 .است شده آورده متغیرها جدول

 :است نشده تعیین درستی به متغیرها نقش -

 متغیر مساله حل مهارت آموزش و خودآگاهی مهارت آموزش: مثال عنوان به -

 ،.  (سایر) یا کنترل و داشته "مداخله گروههای" عنوان تحت متغیر یک باید شما. نیستند

 هب شود می نیز گیری اندازه مقیاس. کنید تعریف را گروه سه هر تعریف قسمت در و باشید

 .است پیوسته کمی بلکه نیست گسسته کمی متغیر جنسی میل9 گروه صورت

 روش با بندی بلوک تخصیص جنسی میل نمره اساس بر" عبارت این مفهوم -

 به خود کار این با دهید؟ می انجام را اینکار چرا چیست؟ ".گرفت خواهد صورت تصادفی

 .دهید توضیح لطفا شود؟ می خطا دچار دارید خود

 دهید توضیح را تصادفی تخصص روش تری مفصل طور به که است الزم بنابراین -

 که ای مداخله نوع لحاظ از را دو و یک های گروه اینکه نحوه....دو و یک گروه برای بخصوص

 .دهید توضیح نیز کنید می کورسازی میکنند دریافت

 چگونه کنترل گروه و دو و یک گروه برای پرسشنامه تکمیل زمان سازی هماهنگ -

 ار پرسشنامه مداخله از بعد بالفاصله و مداخله از قبل چگونه کنترل گروه برای بود؟ خواهد

 دهید توضیح کنید؟؟؟؟ می تکمیل

 .است نشده ارایه توضیحی طرح محدویتها مورد در -
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 نوشته 981 مسافرت افراد تعداد که است شده اشاره. شود اصالح مسافرت هزینه -

 .است شده

 تواند می مطالعه این جامعه در زناشویی کیفیت ارتقای موضوع اهمیت به توجه به -

 مطالعه این حال این با. دهد ارایه را موضوع این جهت در مفید و مناسب های حل راه از یکی

 .است شده ارایه پیوست که است اصالحاتی و تکمیلی توضیحات به نیاز

 داورنهاییبه پیشنهادپاسخ 

  .9پاسخ به نظر 

همانطور که در روش نمونه گیری و محاسبه اندازه نمونه مالحظه می شود نمونه 

اولیه مورد نیاز در صورت داشتن فقط دو گروه )یک گروه مداخله و یک گروه 

نفر است و با در نظر گرفتن دو گروه مداخله ، حجم نمونه بر اساس  82کنترل( 

در صورتی که رفرنسی ت.  نفر در هر گروه محاسبه شده اس 92فرمول تصحیح  و 

در خصوص نحوه محاسبه حجم نمونه بر طبق پیشنهاد داور محترم وجود دارد، 

 لطفا معرفی نمایند تا اصالح حجم نمونه بر آن اساس صورت گیرد. 

دو گروه مداخله و کنترل   میانگین و انحراف معیاربا توجه به مطالعه احمدی و همکاران "

با  %02و با توان آزمون  %99مورد نیاز در سطح اطمینان  ه های تعداد نمون بعد از مداخله

 . (11)نفر تعیین شد  09استفاده از فرمول زیر در هر گروه، 
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ها بیش از دو است با استفاده از فرمول زیر حجم نمونه نهایی تعداد گروه با توجه به اینکه

 نفر تعیین شد. 39در هر گروه 

3513251*  gnn 

 " نفر در نظر گرفته خواهد شد. 12ریزش ، تعداد نمونه در هر گروه  %19با در نظر گرفتن 

 

  .8پاسخ به نظر

مورد نظر در مطالعه حاضر با اصول کالسهای آمادگی  با توجه به اینکه  مداخله

عموما  کالسهای امادگی برای زایمان. عالوه بر آن برای زایمان متفاوت است

بصورت اختصاصی و مبسوط در خصوص عوامل موثر بر روابط جنسی اموزش 

داده نمی شود و به ذکر کلیاتی اکتفا می شود  که عموماً  در بردارنده  آموزشهایی 

 در خصوص رابطه جنسی در دوران بارداری هست. عالوه بر آن از آنجایی که

در موارد مفروضی نصاب است، معیار ورود به مطالعه نمره زناشویی کمتر از حد 

بر نشان میدهد آموزش فوق که آموزش فوق صورت گرفته باشد، این معیار 

. لذا این معیار جزو معیارهای ورود و متغیرهای مورد بررسی تاثیر نداشته است

 خروج به مطالعه حاضر نیست.  

 

 :جلسه در حاضر اعضاء

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز سرپرست ضیائی، طیبه دکتر خانم

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز معاون زحمتکش، هاجر بی بی دکتر خانم

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز عضو  عقیل، بنی سادات اسیه دکتر خانم
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 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز عضو خوری، الهام دکتر خانم

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز عضو برقعی، سادات نرجس دکتر خانم

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز عضو آریا، جاللی کتایون خانم

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز خانم دکتر صدیقه مقسمی، عضو

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز عضو سیفی، فاطمه دکتر خانم

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز خانم دکتر فاطمه نقی نسب، عضو

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز عضو خانم دکتر فاطمه کلنگی،

 باروری و مشاوره در مامایی خانم مهشید قنادان ،کارشناس مرکز تحقیقات بهداشت

 آوری فن و تحقیقات معاونت محترم نماینده ،محسن کاویانآقای 

 مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز پژوهشی عضو خانم مریم قنبری،

  مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز پژوهشی عضوخانم مریم مرادی، 

  مامایی در مشاوره و باروری بهداشت تحقیقات مرکز پژوهشی عضو خانم سحر عرب،


