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 چکیده فارسی
 

های مختلف جراحی و غیرجراحی و داشتن عملکرد تانسکی با وجود بازسازی واژن به روشزنان مبتال به سندرم راکی مقدمه:

حی و های مختلف جراجنسی مطلوب، دیسترس جنسی باالیی داشته و از اندام تناسلی خود رضایت کمتری دارند، زیرا روش

کند. لذا ارائه آموزش تخصصی روانی این زنان را حل نمی –، هرچند رضایت بخش باشند، تمام مشکالت جنسی غیرجراحی

تخصصی  مجازی آموزش تأثیر با هدف تعیین مطالعه اینباشد. سکسولوژی برای این افراد یکی از موضوعات حائز اهمیت می

 .تانسکی انجام شدراکی سندرم به مبتال ایرانی زنان روانی –جنسی  پیامدهای سکسولوژی بر

تانسکی مراجعه کننده به زن مبتال به سندرم راکی 38روی که  ی استتصادف ینیبال ییپژوهش حاضر از نوع کارآزماکار: روش

ا استفاده از افراد واجد شرایط مطالعه به صورت تخصیص تصادفی و ب انجام شد.درمانگاه کف لگن بیمارستان امام خمینی تهران 

آموزش و مشاوره تخصصی سکسولوژی به  در گروه آزمونتایی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند.  ۴روش بلوک بندی

رسان تلگرام( و آفالین )اپلیکیشن تلفن در قالب آموزش مجازی آنالین )گروه حمایتی آنالین همتایان در پیاممدت یک ماه 

پرسشنامه  ،پرسشنامه دموگرافیکها شامل داده یگردآور یابزارها لوژی( انجام شد.همراه محتوی آموزش تخصصی سکسو

ی دیسترس جنسی زنان و پرسشنامه بازبینی شده (FGSIS)ی تناسلی زنان پرسشنامه خودانگاره، (FSFI)زنان  یعملکرد جنس

(FSDS-R )پسهفته  8و  ۴، ی تناسلی و دیسترس جنسی قبلشامل عملکرد جنسی، خودانگاره امدیپ یرهایمتغ سنجش. بود 

دو، آزمون دقیق ها از آزمون آماری تی مستقل، آزمون کایداده لیو تحل هیتجز ه منظور. بانجام شددو گروه  در هرمداخله از 

 استفاده گردید.  SPSS23های تکراری در نرم افزار فیشر، آزمون آنالیز واریانس با اندازه

در این پژوهش اطالعات مربوط به جمعیت شناختی، واژن بازسازی شده و نوع فعالیت جنسی بین دو گروه آزمون و  ها:یافته

هفته  8و  ۴گیری تکراری نشان داد که (. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه> p 05/0دارآماری نداشت )کنترل تفاوت معنی

ی تناسلی و دیسترس جنسی گروه آزمون در مقایسه با گروه انگین نمره کل عملکرد جنسی، خودانگارهپس از مداخله، می

 (. > 016/0pدار آماری داشت )کنترل تفاوت معنی

 به مبتال زنان روانی در –جنسی  پیامدهای بر را مثبت تأثیر مجازی، آموزش مداخله نتایج حاضر، مطالعه درگیری: نتیجه

 مشاوره و آموزش مجازی رویکرد که شودمی توصیه بهداشتی خدمات دهندگان ارائه به بنابراین. داد تانسکی نشانراکی سندرم

 .در نظر بگیرند افراد این را برای همراه آموزشی آفالین تلفن اپلیکیشن حمایتی آنالین همتایان و در قالب گروه
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Abstract 

Introduction & Objective: Sexual function in women with Rokitansky syndrome can 

be restored successfully by various surgical and non-surgical methods; however, these 

women have higher rates of sexual distress and are less satisfied with their genitals. Because, 

neither the non-surgical methods nor the surgery, even if satisfactory, solve all psychosexual 

problems. Thus, providing sexual educational services to these women is one of the key 

issues. The purpose of this study was to determine the effect of virtual sexual education on 

psychosexual outcomes of Iranian women with MRKH syndrome. 

Materials and Methods: This randomized clinical trial was conducted on 38 women with 

MRKH syndrome referred to pelvic floor clinic of Imam Khomeini hospital in Tehran. 

Qualified subjects were assigned to the experimental and control groups using 4-block 

randomization. In the experimental group, virtual sex education and counseling was provided 

by an educational mobile app in offline mode and peer support group in telegram messengers 

in online mode for a month. Data collection tools included demographic questionnaire, 

female sexual function index (FSFI), female genital self-image scale (FGSIS) and female 

sexual distress scale (FSDS-R). Measurement of the outcome variables: sexual function, 

genital self-image and sexual distress was performed at the beginning of the study, 4 and 8 

weeks later in both groups. Data were analyzed by SPSS 23 using Chi-square tests, Fisher’s 

exact test and independent t-tests & repeated-measures analysis of variance (ANOVA). 

Results: In the present study there was no significant difference between the two groups in 

terms of demographic, vaginal reconstruction and sexual activity characteristics (p < 0.05). 

Repeated measures ANOVA showed a significant difference between the two groups 4 and 8 

weeks after training for the variables of sexual function, genital self – image and sexual 

distress (p < 0.016). 

Conclusion: In the present study, the results of the virtual educational intervention showed 

the positive effect of education on psychosexual outcome in women with Rokitansky 

syndrome. Thus, we recommend the healthcare providers embrace a virtual educational and 

counseling strategy in mode of online peer groups and offline educational mobile apps for 

these individuals. 
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