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بررسی و مقایسۀ فراوانی ازدواج هاي خویشاوندي و 
  غیرخویشاوندي در والدین کودکان استثنایی و عادي 

2، مریم صیدي1کیوان کاکابرایی

  چکیده
ازدواج هاي خویشاوندي والدین به عنوان یک عامل مهم در بروز انواع معلولیت هاي 

فراوانی ازدواج هـاي   بررسی این مطالعه با هدف. فرزندان نقش مؤثري ایفا می نماید
خویشاوندي و غیرخویشاوندي در والدین کودکان استثنایی و عادي شهر کرمانشاه در 

در این پژوهش پس رویدادي، به روش نمونه گیري خوشه اي . انجام شد 1388سال 
نفر از والدین کودکان عادي، به عنوان نمونه انتخـاب  و بـه چـک     250تصادفی ساده 
تجزیـه و تحلیـل    SPSSداده ها با اسـتفاده از نـرم افـزار    . پاسخ دادندلیست مربوطه 

یافته هاي این پژوهش نشان داد، فراوانـی ازدواج هـاي خویشـاوندي در بـین     . شدند
والدین کودکان استثنایی به طـور معنـاداري بیشـتر از والـدین کودکـان عـادي اسـت        

)001/0P< .(تثنایی و نـوع ازدواج هـاي   هم چنین نتایج نشان داد بین تولد کودك اس
دیگر یافتـه پـژوهش   ). >001/0P(خویشاوندي والدین، تفاوت معناداري وجود دارد 

نابینـا، ناشـنوا، عقـب مانـده ذهنـی،      (حاضر نشان داد فراوانی نوع معلولیـت کودکـان   
 با توجـه  .در انواع ازدواج هاي خویشاوندي متفاوت است) حرکتی-معلولیت جسمی

می رسد ازدواج هاي خویشاوندي می توانند یکی از عوامل مهم بروز ، به نظر نتایج به
  . معلولیت ها در فرزندان باشند

  
  والدینکودکان استثنایی، ازدواج هاي خویشاوندي،  :کلید واژگان

  
  
  
  
  
  

  

  مجله تخصصی پژوهش و سالمت
  مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاي سالمت گناباد 

  1391ر و تابستان بها  ،1 ي شماره ،2ي دوره
  گزارش کوتاه

  
  
  
دکتراي تخصصی روانشناسی  :ولؤنویسنده مس .1

کودکان استثنایی، استادیار و عضو باشگاه پژوهشگران 
  جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

گروه  -انتهاي شهرك ژاندارمري - کرمانشاه :نشانی
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه  -روانشناسی

  0831- 7243181: نتلف
  keivan_k76@yahoo.com : پست الکترونیک

عضو باشگاه  کارشناس روانشناسی عمومی، .2
 پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
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  مقدمه
 و یکی از پایه هـاي اساسـی آن   خانواده هسته مرکزي هر جامعه

 اعضاي نظام خانواده استکودك نیز یکی از . محسوب می شود
و تولد کودك استثنایی نه تنها والدین، بلکه سایر اعضاي خانواده 

بـه بیـان دیگـر معلولیـت یکـی از      . را تحت تأثیر قرار می دهـد 
فرزندان، مانع آن می شود که خانواده بتواند کارکردهاي متعارف 

بـر اسـاس مطالعـات     .]1[ود را به نحو مطلـوب داشـته باشـد    خ
تطبیقی و آماري رایج بین المللی، حداقل ده درصد از کودکان سـنین  
مدرسه در هر جامعه اي استثنایی و از نظر جسمی، ذهنی و روانی با 
همساالن خویش تفاوت چشمگیري دارنـد و در کشـور مـا نیـز بـا      

پایین تر از بیست سال، حدود  توجه به درصد قابل مالحظه جمعیت
بـه   علـل ژنتیکـی  .دو میلیون کودك و نوجوان استثنایی وجـود دارد 

شناخته مـی  تولد کودکان استثنایی  لمهم ترین علعنوان یکی از 
شواهد تجربی دیگر نشـان داده انـد کـه ازدواج هـاي      .]2[شود 

خویشاوندي بـه طـور معنـاداري در والـدین کودکـان مبـتال بـه        
بیمـاري هـاي مربـوط بـه دوران بـارداري، اخـتالالت        تاالسمی،

، نقـــایص لولـــۀ عصـــبی، اخـــتالالت (Lolopathy)گفتــاري  
در . ]5-3[هماتولوژیکی انواع سرطان و هیپوتیروئیدیسم باالست 

علم ژنتیک انسانی، به زوجی که یک یا دو جـد مشـترك داشـته    
ـ   .باشند، همخون گفته می شود د ازدواج با نزدیکان همخـون مانن

دختر خاله، دختر عمو، پسر خاله و دایی زاده ها باعث می شـود  
هایی که مستور یا پوشیده بوده و در نسـل هـاي گذشـته     بیماري

در اثر پیوند و هم خونی به احتمال قوي ظاهر ظاهر نشده است، 
   .]3[ و بارز شوند

میزان ازدواج هاي خویشاوندي در جوامع مختلف بسته به  
ازدواج  .]7[رافیاي آن متفاوت است مذهب، فرهنگ و جغ

یایی، خویشاوندي در برخی از اقوام، به ویژه در بین مردم آس
به عنوان یک ارزش محسوب شده، آفریقایی و آمریکاي التین 

این عامل سبب می شود که تولد کودك استثنایی در چنین 
در همین راستا در  .]2[ خانواده هایی شیوع باالتري داشته باشد

کودك نابینا در  217روي  ی که توسط امگا و همکاران برپژوهش
درصد این کودکان  89عربستان صورت گرفت، نتایج نشان داد 
   .]8[به علت عوامل ارثی، نابینا متولد شده اند 

در ایران نیز در زمینه ازدواج هاي خویشاوندي پژوهش هاي 
 در ]9[حاجی اسفندیاري و همکاران . متعدد صورت گرفته است

والدین  1395والدین کودکان استثنایی و  356پژوهشی که بر روي 
درصد  5/31کودکان عادي در شهر کرج انجام دادند، نشان دادند که 

والدین کودکان استثنایی ازدواج هاي خویشاوندي داشته اند، در 
درصد ازدواج خویشاوندي  9/16حالی که والدین کودکان عادي 

در پژوهشی به بررسی  ]10[همکاران همچنین شهري و  .داشته اند
 یافته هاي این. شیوع ازدواج هاي فامیلی در شهر اهواز پرداختند

بین ازدواج فامیلی و معلولیت  پژوهش حاکی از ارتباط معنی داري
  .بود کودکان

هاي مربوط به پژوهشبا توجه به تمام یافته هاي حاصل از 
ت اصلی بیش از که نشان داده است عل هاي خویشاونديازدواج

بنابراین پرواضح  ،]11[درصد معلولیت ها، ژنتیکی است  60
است که پیشگیري نقش مهم و مؤثري در جلوگیري از معلولیت 

به همین دلیل در بسیاري از کشورهاي . ها و کاهش آنها دارد
پیشرفته، تمرکز اصلی بر روي طراحی و ارائه برنامه هاي 

حرکتی -هنی، جسمی و حسیپیشگیرانه از انواع آسیب هاي ذ
با توجه به اینکه ازدواج هاي خویشاوندي از عوامل . است

احتمالی مهم ایجاد معلولیت ها به شمار می روند، همچنین با 
توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی شهر کرمانشاه، پژوهش 
حاضر با هدف بررسی فراوانی ازدواج هاي خویشاوندي و 

ان عادي و استثنایی اجرا گردید غیرخویشاوندي در والدین کودک
که نتایج آن می تواند نقش مؤثري در جهت پیشگیري از 

  . معلولیت ها ایفا نماید
  

  روش
مطالعۀ پس رویدادي حاضر با هدف بررسی فراوانی ازدواج هاي 
خویشاوندي و غیرخویشاوندي در والدین کودکان استثنایی و عادي 

جامعه مورد . جرا درآمدبه مورد ا 1388شهر کرمانشاه، در سال 
از بین . پژوهش شامل کلیه والدین کودکان استثنایی و عادي بود

کودك استثنایی که در مدارس استثنایی و مراکز بهزیستی  908
نفر با استفاده از روش نمونه  300مشغول به تحصیل بودند، تعداد 
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گیري تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و با مقداري 
درصد نیمه  2/9(نفر والدین کودکان استثنایی  250زش در نهایت ری

درصد عقب مانده  42درصد نیمه شنوا و ناشنوا،  5/24بینا و نابینا، 
در این پژوهش ) درصد معلولیت جسمی و حرکتی 24ذهنی و 

نمونه مورد نظر براي والدین دانش آموزان عادي نیز . شرکت نمودند
استفاده از روش نمونه گیري تصادفی نفر بود که با   250شامل 

بدین صورت که ابتدا از نواحی سه گانه . خوشه اي انتخاب شدند
آموزش و پرورش شهر کرمانشاه، دو ناحیه انتخاب گردید و در هر 

جمع آوري ناحیه به صورت تصادفی، مدارسی انتخاب و اقدام به 
   .اطالعات گردید

ا براي دو گروه در این پژوهش به منظور گردآوري داده ه
استفاده گردید که  والدین از چک لیست  محقق ساخته افروز

متخصصان مختلفی از دانشگاه، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی 
محتواي این و متخصصان بهداشت و درمان آن را تأیید کرده اند، 

چک لیست عبارت است از مشخصات کودك، نسبت 
و ) مضاعفحور و مادر م -پدر محور(والدین  خویشاوندي

این چک لیست ها در پژوهش هاي بسیاري با اندکی . غیره
شیوه نمره  .]14-9،12[تغییرات مورد استفاده قرار گرفته است 

گذاري بدین صورت بود که به هریک از سؤال هاي پرسشنامه که با 
ویژگی هاي والدین یا کودکان عادي و استثنایی مورد بررسی، 

و در غیر این صورت نمره صفر داده شده  همخوانی داشته نمره یک
پایایی پرسشنامه در سؤال هاي مختلف آن، با استفاده از اجراي  .است

گر یاز سوي د .]12[درصد گزارش شده است  95تا  92ن یمجدد ب
ده است و از ینه رسین زمید متخصصان اییپرسشنامه اصالح شده به تأ

جمع آوري داده ها  شیوه. می باشد ییمحتوا یین رو داراي روایا
به این صورت بود که بعد از انتخاب تصادفی آزمودنی ها 
پرسشنامه ها با هماهنگی مراکز بهزیستی و سازمان آموزش و 
پرورش عادي و استثنایی شهر کرمانشاه و با همکاري مدیران و 
معلمان مدارس و مراکز، پس از راهنمایی هاي الزم و مناسب در 

در اختیار والدین قرار گرفت، در خصوص نحوه پاسخ دهی، 

ضمن اختیاري بودن شرکت در مطالعه و محرمانه بودن اطالعات 
مشارکت کنندگان مورد توجه قرار گرفت و سپس اقدام به جمع 

در نهایت پس از گردآوري داده ها و . آوري اطالعات گردید
 يورود آنها به رایانه، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آمار

۵/١١ SPSS-  انجام شد و براي تجزیه و تحلیل داده ها از
  .استفاده گردید) خی دو(استنباطی و شاخص آمار توصیفی 

  
  یافته ها

درصد فراوانی ازدواج هاي یافته هاي این مطالعه نشان داد که 
خویشاوندي و غیرخویشاوندي در والدین کودکان استثنایی به 

الدین کودکان عادي، برابر با درصد و در و 36درصد و  64ترتیب 
 70الزم به ذکر است که سن حدود . درصد بود 74درصد و  26

 18تا  13درصد  15سال و  11درصد کودکان عادي و استثنایی زیر 
به بیان دیگر، ازدواج هاي خویشاوندي در والدین  .سال بودند

کودکان استثنایی نسبت به والدین کودکان عادي، فراوانی بیشتري 
آماره ي خی دو نشان داد که بین دو گروه والدین کودکان . شتنددا

استثنایی و عادي از لحاظ نوع ازدواج خویشاوندي و غیر 
  .)>001/0P( خویشاوندي تفاوت معناداري وجود دارد

باالترین درصد فراوانی نوع ازدواج خویشاوندي در بین 
ین دخترعمو و پایین تر-والدین هر دو گروه، از نوع پسرعمو

پسردایی همزمان - دختردایی و دخترعمه-درصد، از نوع پسرعمه
 یافته ها همچنین نشان داد که فراوانی نوع ازدواج هاي شش. بود

گانه خویشاوندي در بین دو گروه مورد مطالعه، به طور معنی 
  ).1جدول شماره ( )>001/٠P( داري با یکدیگر متفاوت است

ي خویشاوندي در بین باالترین فراوانی ازدواج هاهمچنین 
و کم ترین ) درصد 45(والدین کودکان عقب مانده ذهنی 

فراوانی ازدواج هاي خویشاوندي در بین والدین کودکان نیمه 
  ).2جدول شماره ( قرار داشت) درصد 3/9(ا و نابینا بین
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 عادي ي خی دو نوع ازدواج خویشاوندي در والدین کودکان استثنایی و فراوانی و آماره: 1جدول

  خی دو
(df=5) 

  نوع ازدواج خویشاوندي والدین کودکان استثنایی والدین کودکان عادي
 فراوانی درصد فراوانی فروانی درصد فراوانی

*03/21 

  پسرعموو دخترعمو 53 34% 18 28%
 پسرخاله ودخترخاله 38 24% 14 22%

 پسردایی و دخترعمه 25 15% 9 14%

 پسرعمه و دختردایی 21 13% 17 25%

 دختر عمو همزمان - دخترخاله و پسرعمو - پسرخاله 13 8% 5 7%

 پسردایی همزمان-دختردایی و دخترعمه - پسرعمه 10 6% 3 4%

  جمع کل ازدواج هاي خویشاوندي 160 100% 66 100%
*01/0P<  

 
  وع معلولیت کودكبرحسب ن) شش گانه(فراوانی و درصد نوع ازدواج خویشاوندي والدین : 2 جدول

 نوع ازدواج خویشاوندي

معلولیت جسمی  عقب ماندگی ذهنی نیمه شنوا و ناشنوا نیمه بینا و نابینا
 حرکتی

 کل

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 %1/33 53 %5/7 12 %8/16 27 %6/5 9 %1/3 5  پسرعمو و دخترعمو

 %1/13 21 %5 8 %3/4 7 %1/3 5 %6/0 1 لهپسرخاله و دخترخا

 %6/15 25 %5 8 %2/6 10 %3/4 7 0 0 پسردایی و دخترعمه

 %7/23 38 %2/1 2 %3/9 15 %3/9 15 %7/3 6 پسرعمه و دختردایی

دخترخاله و  -پسرخاله
 دختر عمو همزمان - پسرعمو

2 2/1% 1 6/0% 8 5% 2 2/1% 13 1/8% 

دختردایی و  -پسرعمه
 سردایی همزمانپ-دخترعمه

1 6/0% 4 5/2% 5 1/3% 0 0 10 2/6% 

جمع کل ازدواج هاي 
  خویشاوندي

15 3/9% 41 6/25% 72 45% 32 20% 160 100% 

  

  
  

  بحث 
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در بین دو گروه والدین 

خویشاوند و (کودکان استثنایی و عادي از لحاظ نوع ازدواج 
به عبارت دیگر . داري وجود داشتتفاوت معنا) غیرخویشاوند

نتایج نشان داد که در هر دو گروه مورد مطالعه ازدواج 
خویشاوندي وجود دارد، اما فراوانی ازدواج هاي خویشاوندي 

را به خود اختصاص ین کودکان استثنایی درصد بیشتري در والد
این یافته با سایر شواهد تجربی در این زمینه که در . داده است

ختلف ایران و جهان صورت گرفته است همخوانی مناطق م
بنابراین با توجه به شواهد تجربی و . ]14- 5،8،9،12[داشت 

نتایج پژوهش حاضر می توان اینگونه اظهار نمود که ازدواج 
هاي خویشاوندي یکی از عوامل بسیار مؤثر در تولد کودکان 
 استثنایی است بدین معنا که فراوانی معلولیت ها در والدین

همچنین . همخون درصد باالیی را به خود اختصاص داده است
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نوع ازدواج هاي شش گانه 
خویشاوندي در دو گروه والدین مورد مطالعه به طور معنی داري 
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به بیان دیگر، در بین ازدواج هاي شش گانه، . متفاوت بوده است
ین فراوانی و ازدواج از دخترعمو، باالتر–ازدواج از نوع پسرعمو

پسردایی همزمان، پایین  -دختردایی و دخترعمه -نوع پسرعمه
این یافته، با نتایج  .ترین فراوانی را در هر دو گروه داشتند

، اما مغایر با ]10[پژوهش شهري و همکاران همخوانی دارد 
نتایج پژوهشهاي حاجی اسفندیاري و همکاران و جوآبادي است 

ي مشابهی نشان دادند ازدواج خویشاوندي که در پژوهش ها
پسرعمه در بین والدین کودکان استثنایی باالترین  - دختردایی

با توجه یافته هاي پژوهش حاضر و . ]9،15[فراوانی را دارد 
سایر پژوهشها، می توان اینگونه استنباط نمود که نوع ازدواج 

ارت به عب. خویشاوندي با تولد  کودك استثنایی ارتباط دارد
دیگر، احتمال بروز معلولیت در کودکان، در برخی از انواع 

- دخترعمو و پسرخاله-ازدواج هاي خویشاوندي مانند پسرعمو
  .دخترخاله باالتر است

دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فراوانی نوع معلولیت 
نیمه بینا و نابینا، نیمه شنوا و ناشنوا، عقب مانده ذهنی و (کودکان 

در انواع ازدواج هاي خویشاوندي ) حرکتی- ت جسمیمعلولی
در همین راستا، پژوهش هاي متعدد دیگري نشان . متفاوت است

دادند که بین نوع ازدواج هاي شش گانه خویشاوندي با فراوانی 
بنابراین می . ]9،10[نوع معلولیت در کودکان ارتباط وجود دارد 

ندي با فراوانی توان اظهار نمود که انواع ازدواج هاي خویشاو
دلیل این مهم را باید در یافته هاي . نوع معلولیت ارتباط دارد

علم ژنتیک انسانی جستجو نمود تا از این ظریق اطالعات دقیق 
  .تري در اختیار پژوهشگران و متخصصان قرار گیرد

  
  نتیجه گیري

با توجه به یافته هاي پژوهش حاضر، ضرورت توجه به برنامه 
از اهمیت بسزایی مشاوره هاي ژنتیک در این  هاي پیشگیرانه و
 به نظر می رسد بهره جستن از خدمات .برخوردار است

روانشناختی و مشاوره هاي ژنتیک قبل و بعد از ازدواج و زمان 
اقدام به فرزندآوري، به ویژه براي زوجین خویشاوند امري الزم 

ضرورت تدوین برنامه هاي جامع و  همچنین. و ضروري است
نظر به بافت  .گیر پیشگیري از معلولیت ها احساس می شودفرا

سنتی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهرهایی همچون شهر 
کرمانشاه، به نظر می رسد الزم است توجه بیشتري به امر آگاه 
سازي جوانان و خانواده ها از پیامدهاي آسیب زاي ناشی از 

د ازدواج هاي خویشاوندي معطوف گردد که این مهم، خو
انجام پژوهش . نیازمند تخصیص بودجه و اعتبار الزم می باشد

هاي مستمر و دانش افزایی عمومی در شناخت عوامل معلولیت 
زا، تربیت و تأمین متخصصان ژنتیک، مشاوران حاذق و مجرب 
ارثی، تأسیس و گسترش مراکز مشاوره ارثی، فراگیر کردن 

به ویژه در مناطق امکانات مشاوره ارثی براي اقشار مختلف مردم 
محروم و روستایی و تدوین قوانین مؤثر و کارآمد براي الزام 
مشاوره هاي ارثی براي داوطلبان ازدواج خویشاوندي می توانند 
نمونه هایی از راهکارهاي مؤثر در پیشگیري از بروز معلولیت 

در این بین تأکید نتایج تحقیق بر خود گزارش دهی و عدم  .باشند
این مطالعه به شمار  محدودیت هايمستندات دقیق یکی از استفاده از 

  .می رود
  

  تشکر و قدردانی
نگارندگان بر خود واجب می دانند تا از تمامی مدیران، معلمان 
و والدین فهیم که با دلسوزي و صبر فراوان، دست اندرکاران این 

این  .پژوهش را یاري نموده اند، کمال تشکر و قدردانی را دارند
از سوي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی  پژوهش

  .واحد کرمانشاه مورد حمایت مالی قرار گرفت
   

  سهم نویسندگان
طراحی مطالعه و ایده؛ جمع آوري و تجزیه و تحلیل داده ها؛ 

  کیوان کاکابرایی: تهیه نگارش مقاله
مریم : جمع آوري داده ها؛ گردآوري منابع و شواهد تجربی

  صیدي
  
  ارض منافعتع

  . گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است هیچ
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