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  هاي مسلمان و ارمني مقايسة كمي دو گروه از خانواده

   شناختي، ازدواج و خويشاوندي زيست  هاينسبت به كيفيت

  

  1سيد عليرضا هاشمي

  چكيده

پذيرد و در طول زمان ي، فرهنگي و ديني است كه از ساختارهاي جامعه تأثير مياي اجتماعازدواج پديده

ها، ازدواج خويشاوندي است كه در كشور ما از ديرباز امري شود. يكي از انواع ازدواجدچار تغيير و تحول مي

يلي، از نظر شود. اما پيامدهاي زناشويي فامرايج و در ديدگاه مردم از نظر شرعي امري پسنديده تلقي مي

  سالمت جسمي و رواني فرزندان در دانش پزشكي جهان امروز بسيار روشن و بديهي است. 

هاي خويشاوندي در وراثت انسان بسيار اهميت دارند و از آنجا كه خويشاوندان نزديك شانس  ازدواج

هاي  ها، ژن ع ازدواجهاي مشابه دارند؛ فرزندان حاصل از اين نو بيشتري از غير خويشاوندان براي داشتن ژن

مشابة بيشتري را از فرزندان حاصل از ازدواج غيرخويشاوندي دارا خواهند بود. اين نوع ازدواج و معلوليت 

هاي كالني كه اين وضع بر هاي مادرزادي و هزينههاي ژنتيكي و اختاللحاصل از آن، از قبيل انواع اختالل

شناختي، خويشاوندي را به عنوان يك مسئله مهم روانهاي كند، ازدواجخانواده و جامعه تحميل مي

  پزشكي و اجتماعي مطرح كرده است.

خويشاوندي) و وضعيت شناختي ازدواج (خويشاوندي يا غير زيست  اين بررسي با هدف شناخت كيفيت

  است.هاي مسلمان و ارمني صورت گرفته  آموزان خانوادهفرزندان حاصل از آن بين دو گروه از اولياء دانش

هاي تحقيق شامل خصوصيات فردي، خصوصيات زن و مرد ازدواج كرده و خصوصيات فرزندان  پرسش

آموزان دخترانه  و دانش 15آموزان دبيرستان دخترانه حضرت زينب منطقه  اولياء دو گروه نمونه از دانش

يل كمي، نتايج آموزش و پرورش تهران است كه به روش تجزيه و تحل 6دبيرستان ماري مانوكيان منطقه 

بروز ناهنجاري خويشاوندي و  هايارتباط بين ازدواج ازتحقيق نشان  كمي هاييافتهآن حاصل شده است. 

هاي مسلمان و ارمني از نظر  دارد؛ به طوري كه هر چند خانواده هاخانواده جسمي يا ذهني در فرزندان اين

هاي مسلمان، نشان دهنده  اي خويشاوندي در خانوادههاعتقادي داراي تمايزاتي هستند، اما فراواني ازدواج

  هاي فاميلي است.افزايش اختالل و ناهنجاري در فرزندان حاصل از ازدواج

  

  هاي ژنتيكي: ازدواج، خويشاوندي، خانواده، ازدواج فاميلي، بيماريواژگان كليدي
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  مقدمه

- گيري كانون حمايتياز شكلدهد و سرآغازدواج مهمترين پيوندي است كه بين دو فرد روي مي

كند. ازدواج در همة هاي بعدي نقشي مهم ايفا ميعاطفي است كه در كيفيت زندگي افراد و نسل

شود و زندگي زناشويي موفق تقريبأ براي همة افراد  جوامع و اديان يك نهاد مهم شمرده مي

 تواندمي روابط بين زوجين، گيريشكل و آغاز اما چگونگي رود.شمار ميهدفي عمده و آرماني به

  .دهد قرار منفي يا مثبت تأثيرات تحت را فرزندانشان و آنان

ترين و مهمترين قوانين شرعي است. اين قوانين همچنين تعيين محارم در ازدواج يكي از بنياني

طوري كه از نظر تاريخي مذهب هايي با يكديگر دارند؛ بهدر دو مذهب مسيحيت و اسالم تقاوت

ي بر مذاهب مسيحي و اسالم تقدم دارد. بر طبق قوانين شرعي دين يهودي، خويشتن يا يهود

EGO تواند با افرادي چون: پدر و مادر، جد و جده، خواهر و برادر، فرزندان و نوادگان نمي

گيرند و ازدواج با آنها مجاز است. مطابق ازدواج كند و ديگر افراد در حوزة محارم جاي نمي

دين اسالم، افزون بر محارم تعيين شدة دين يهود، كسان ديگري همچون: عمو و  قوانين شرعي

شوند. در دين مسيحيت نيز عمه، خاله و دايي و فرزندان خواهران و برادران، شامل محارم مي

افزون بر محارم آورده شده در دين يهودي و اسالم، محارم ديگري شامل: فرزندان عمو و عمه و 

  ).140،139: 1386گيرد (مقصودي،بر ميردايي و خاله را د

هاي خويشاوندي در جوامع مختلف بسته ميزان ازدواج«با توجه به شبكه محارم اديان اشاره شده 

دهد كه در حال حاضر در ها نشان ميبه مذهب، فرهنگ و جغرافياي آن متفاوت است. بررسي

خصوص وندي است و در تمام دنيا بهها، از نوع خويشاسراسر جهان بين يك تا پنج درصد ازدواج

در كشورهاي پيشرفته، به غير از كساني كه پيرو دين مسيحيت هستند، ازدواج فاميلي رواج 

-دهد كه ميزان شيوع ازدواج). همچنين مطالعات نشان مي11: 1391(حفيظي و ديگران، » دارد

كريم بر ازدواج خويشاوندي اي از قرآن هاي خويشاوندي در جهان اسالم، به رغم اينكه هيچ آيه

  ). 2: 1394كند، فراوان است (نك: نعمتي و اسدي، تأكيد نمي

شود. در علم ژنتيك انساني، به زوجي كه يك يا دو جد مشترك داشته باشند، همخون گفته مي

شود ها باعث ميزادهخاله و داييازدواج با نزديكان همخون مانند: دختر خاله، دختر عمو، پسر

هاي گذشته ظاهر نشده است، در اثر پيوند و هايي كه مستور يا پوشيده بوده و در نسليبيمار

  ). 162: 1391همخوني به احتمال قوي ظاهر و بارز شوند (به نقل از كاكابرايي و صيدي، 

هاي ارثي ... هاي فاميلي، نه تنها احتمال ابتالء فرزندان به بيمارياز اين رو به دنبال ازدواج

بيماري جديد  ،هاي ژنتيكي جديد، ... ممكن استيابد، بلكه به دليل احتمال جهشش ميافزاي

ازدواج هاي فاميلي ريسك بروز اختالالت «). در حقيقت 11ايجاد شود (حفيظي و ديگران، 

هاي مادرزادي برد و باعث افزايش خطر ناهنجاريهاي اتوزمال مغلوب را باال ميمربوط به ژن

دهنده نسبت ژنهاي مشترك و درجه خويشاوندي ). جدول زير نشانWoods, 2006»(شودمي

  كند:اعضاء با يكديگر است كه تفاوت آنها را مشخص مي
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  )361: 1385 ،ي(به نقل از اكرام مشترك هايو نسبت ژن يشاونديخو بنديجدول درجه      

  نسبت ژنهاي مشترك  اعضا  درجه

  2/1  و خواهر پدر و مادر، فرزند، برادر  درجه يك

  4/1  عمو، عمه، دايي، خاله، برادرزاده و خواهرزاده  درجه دو

  درجه سه
پسر عمو، دختر عمو، پسر خاله، دختر خاله، پسر دايي، 

  )first cousinدختر عمه، پسر عمه، دختر دايي(
8/1  

  second cousin(  16/1خاله(عمه، دايي و نوهعمو، نوهنوه  درجه چهار

  32/1  عمو، نتيجه عمه، نتيجه دايي و نتيجه خاله نتيجه  درجه پنج

  64/1  نبيره عمو، نبيره عمه، نبيره دايي و نبيره خاله  درجه شش

  

اند، همچون گيونز و هيرشمن مطالعاتي كه ازدواج خويشاوندي را در ايران بررسي نموده

شوازي و )، عباسي 2004)، سعادت و همكاران (1383)، عباسي شوازي و همكاران (1994(

- هاي اخير و نيز بر) رواج باالي ازدواج خويشاوندي، ثبات نسبي آن طي دهه1385ترابي (

دهد. مثالً حاجي اسفندياري و هاي سنتي را نشان ميخورداري همسران خويشاوند از ويژگي

والدين  5/31) در پژوهشي كه در شهر كرج انجام دادند، نشان دادند كه 1389همكاران (

) نيز در در بررسي 1389اند. شهري و همكاران (هاي خويشاوندي داشتهتثنايي ازدواجكودكان اس

  داري بين ازدواج فاميلي و معلوليت كودكان يافتند.هاي فاميلي شهر اهواز ارتباط معنيازدواج

هاي بين نسلي در حال حاضر روند سريع شهرنشيني و نيز گسترش تحصيالت و نيز تفاوت

تر چگونگي دگرگوني ازدواج خويشاوندي در ايران و تواند در درك عميقان) مي(والدين و فرزند

كار رود (عباسي گزيني در آينده بهگويي الگوهاي احتمالي همسرعوامل مرتبط با آن و نيز پيش

هاي خويشاوندي در وراثت  ازدواج«ها حاكي از آن است كه: ). بررسي119: 1385شوازي و ترابي، 

خويشاوندان براي ند و از آنجا كه خويشاوندان نزديك شانس بيشتري از غيرابا اهميتانسان بسيار 

هاي مشابة بيشتري را از  ها ژن هاي مشابه دارند، فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج داشتن ژن

فرزندان حاصل از ازدواج غيرخويشاوندي دارا خواهند بود. ... از اين رو ممنوعيت و كم شدن 

شايد نتيجه مشاهدات فرزندان بيماري باشد كه حاصل اين نوع  ،اي خويشاونديه ازدواج

  ).117: 1364(عسگري خانقاه،» هاست. ازدواج

  هدف بررسي

شـناختي، ازدواج و خويشـاوندي ميـان دو     هاي زيسـت  هدف از اين بررسي شناخت كيفيت  

مسـلمان و ارمنـي از نظـر    هـاي   هاي مسلمان و ارمني است. از آنجا كـه خـانواده   گروه از خانواده

فرهنگــي و ســاخت ازدواج و  -اعتقــادي داراي تمــايزاتي هســتند، شــناخت مســائل اجتمــاعي  
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تواند وضعيت فعلي آنها را در حالت ايستا نمايانگر باشد. از اين منظر، در اين  خويشاوندي آنها مي

اوره ازدواج و مختلـف همچـون: ازدواج و خويشـاوندي، مشـ      اين دو گروه از چنـد جنبـه   ،بررسي

در فرزندان، مورد بررسـي و بعضـاً    هاي ژنتيكي ناشي از ازدواج خويشاوندي و معلوليت ناهنجاري

  اند. مقايسه قرار گرفته

  حوزة تحقيق و جامعه آماري

آمـوزش و پـرورش    15آموزان دبيرستان دخترانه حضـرت زينـب منطقـه     از ميان دو گروه دانش

نمونـه   ،آموزش و پرورش تهران 6بيرستان ماري مانوكيان منطقه آموزان دخترانه د تهران و دانش

  اند.گيري تصادفي ساده انتخاب شدهنفره به صورت نمونه 70آماري شامل دو گروه 

  ابزار و روش تحقيق

سـؤال بـوده    26بررسي حاضر از طريق پرسشنامه صورت گرفته است. اين پرسشنامه شامل   

ت فردي: (سن، جنس، شغل، محل تولد) و خصوصـيات  هاي تحقيق شامل خصوصيا است. پرسش

ازدواج: (سن ازدواج، نسبت زن و شوهري، مشاوره با پزشك، محل ازدواج) و خصوصيات فرزندان: 

  (تعداد فرزندان، فرزند فوت شده، علت فوت، فرزند معلول، علت معلوليت، فرزند دوقلو) است. 

ـ     همچنين  هـاي تجزيـه و تحليـل     اي در كنـار روش هدر اين بررسـي از روش اسـنادي و كتابخان

توصيفي با استفاده از درصد فراواني و درصد فراواني متراكم، جدول يك بعـدي و نمـودار جهـت    

  مقايسه دو گروه استفاده شده است.

  مقايسه و توصيف اطالعات

باشـند. از نظـر سـاخت     هاي اجتماعي در جامعه داراي نقاط متفاوت اشتراك و افتـراق مـي   گروه

طوري كه در يك جامعه ايزولـه ارمنـي سـاخت    هايي با يكديگر دارند؛ به ها تفاوت زدواج نيز گروها

هايي است. عالوه بر تفاوت ساختي كه  هاي ديگر مذهبي مثل مسلمان داراي تفاوت ازدواج با گروه

هـا و طبقـات از نظـر وضـعيت اقتصـادي، اجتمـاعي و        در اين تمايز مسلكي موجود اسـت. گـروه  

هـا سـطح و كيفيـت     ها و اعتقادات متفاوتي هسـتند و ايـن وضـعيت    گي داراي دستورالعملفرهن

  دهند. ها را شكل مي زندگي افراد و گروه

ترين قوانين شرعي است، همانطور كه ترين و مهمازدواج يكي از بنيانياز آنجا كه تعيين محارم در 

هايي با يكديگر دارند. يكي م تقاوتدر مقدمه گفته شد، اين قوانين در دو مذهب مسيحيت و اسال

مربوط به دايره همسرگزيني در ميان افراد همخون و محارم بين اين دو كيش  هااز اين تفاوت

هاي نمونه از جمله نمونه مورد بررسي توان آثار و نتايج آن را در جمعيتاست، و به خوبي مي

ازدواج و در نهايت خصوصيات مشاهده كرد. در زير ابتدا خصوصيات فردي، سپس خصوصيات 

فرزندان ناشي از ازدواج بين اولياء دانش آموزان هر يك از دو گروه (مسلمان و ارمني) توصيف 

  شود:مي
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آموزان مسلمان و ارامنـه   هاي دانش مقايسه فاصله ازدواج به كيلومتر بين خانواده - 1

 در نمونه مورد بررسي

  آموزان دبيرستان حضرت زينب هاي دانش اده: فاصله ازدواج به كيلومتر در خانو1جدول 

  درصد  تعداد  فاصله به كيلومتر

0  43  61  

200-0  9  13  

400-200  9  13  

600-400  3  4  

800-600  2  3  

1000-800  2  3  

 +- 1000  2  3  

  100  70  جمع

  

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان هاي دانش : فاصله ازدواج به كيلومتر در خانواده2جدول 

  درصد  تعداد  ه به كيلومترفاصل

0  47  67  

200-0  1  5/1  

400-200  8  12  

600-400  5  7  

800-600  6  8  

1000-800  1  5/1  

 +- 1000  2  3  

  100  70  جمع

آمـوزان دبيرسـتانهاي    فاصـله ازدواج بـين اوليـاء دانـش     ،گردد همانطور كه در جدول مشاهده مي

 1دهد. به طوري كه در جدول شماره  ان نميحضرت زينب و ماري مانوكيان تفاوت چنداني را نش

انـد و همسرشـان نيـز در     %) از اولياء فاصله ازدواجـي نداشـته  61هاي مسلمان ( مربوط به خانواده

%) از اولياء داراي فاصله 67اند، تولد يافته است. در مورد جامعه ارمني نيز ( شهري كه متولد شده

اد نيز ارقام اختالف چندان زيادي ندارند. در نتيجـه بـا   اند. در مورد ساير اعد ازدواجي (صفر) بوده

فاصله ازدواجي براي همسرگزيني  ،توجه به پراكندگي جامعه اقليت ارامنه در شهرستانهاي كشور

  دهد. چندان تفاوت بارزي را نشان نمي ،هاي مسلمان افراد ارمني با خانواده
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 اوانيسن مادران دو جامعه آماري مورد بررسي به نسبت فر - 2

  

  

  آموزان دبيرستان حضرت زينب : سن مادران دانش3جدول شماره 

  

  درصد فراواني تراكم  درصد  فراواني  سن

35-31  9  13  13  

40-36  35  50  63  

45-41  13  19  82  

50-46  6  8  90  

55-51  2  3  93  

60-56  4  6  99  

65-61  1  1  100  

    100  70  جمع

  

  ماري مانوكيانيرستان آموزان دب : سن مادران دانش4جدول شماره 

  

  درصد فراواني تراكم  درصد  فراواني  سن

35-31  9  13  13  

40-36  23  33  46  

45-41  23  33  79  

55-51  10  14  93  

60-56  4  6  99  

65-61  0  0    

  100  1  1  بدون جواب

    100  70  جمع

    



  

  

  

  

  

  

...   X٨٣                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

د. با ده آموزان دو دبيرستان مورد بررسي را نشان مي سن مادران دانش 4و  3جدول شماره 

%) جامعه 79%) از مادران جامعه آماري مسلمان و (82گردد كه ( مالحظه مي ،مشاهده جدول

سال قرار دارند. با توجه به اينكه در هنگام توزيع  45تا  35آماري ارمني در گروه سني بين 

آموزان سال چهارم دبيرستان انتخاب شده بود؛  هاي مورد بررسي از ميان دانش پرسشنامه نمونه

آموزان، مادران دو جامعه مورد بررسي نيز از ميانگين سني  در نتيجه با توجه به سن دانش

  مشابهي برخوردارند

  آموزان دبيرستان حضرت زينب : سن پدران دانش5جدول شماره 

  درصد فراواني تراكم  درصد  فراواني  سن

40-36  1  1  1  

45-41  23  33  34  

50-46  17  24  58  

55-51  14  20  78  

60-56  7  10  88  

65-61  2  3  91  

70-66  4  6  97  

  100  3  2  فوت شده

    100  70  جمع

دهد. مطابق  آموزان دو دبيرستان مورد بررسي را نشان مي سن پدران دانش 6و  5ول شماره اجد

آموزان  جوانتر از پدران دانش ،آموزان دبيرستان ماري مانوكيان سن پدران دانش ،ولااين جد

سالگي  50%) پدران جامعه ارمني، سنشان تا 71ست. به طوري كه (دبيرستان حضرت زينب ا

  سالگي قرار دارند.  50%) از پدران جامعه مسلمانان سنشان تا 58در حالي كه تنها ( ،باشند مي

  

  ماري مانوكيانآموزان دبيرستان  : سن پدران دانش6جدول شماره 
  درصد فراواني تراكم  درصد  فراواني  سن

36-40  1  1  1  

45-41  25  36  37  

50-46  24  34  71  

55-51  11  16  87  

60-56  6  9  96  

65-61  0  0    

  99  3  2  بي جواب

  100  1  1  فوت شده

    100  70  جمع

  



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٨٤

 

  

  مقايسه ميزان تحصيالت مادران در دو جامعه آماري مورد بررسي -

  آموزان دبيرستان حضرت زينب ميزان تحصيالت مادران دانش - 7جدول 

  درصد  نيفراوا  ميزان تحصيالت

  39  27  سواد بي

  50  35  ابتدايي

  11  8  سيكل

  100  70  جمع

  

  دبيرستان ماري مانوكيان آموزان ميزان تحصيالت مادران دانش -8جدول 

  
  درصد  فراواني  ميزان تحصيالت

  4  3  سوادبي

  20  14  ابتدايي

  29  20  سيكل

  34  24  ديپلم

  6  4  فوق ديپلم

  7  5  ليسانس

  100  70  جمع

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

...   X٨٥                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

  

  آموزان مسلمان و ارمني مورد بررسي مقايسه ميزان تحصيالت مادران دانش : 1نمودار شماره 

  

آمـوزان  %) از مـادران جامعـه آمـاري دانـش    39گردد ( مشاهده مي 8و  7ول اهمانگونه كه در جد

د هسـتند. عـالوه بـر    سوا%) از مادران ارمني جامعه آماري بي4سواد و در مقابل تنها (مسلمان بي

تحصـيالت بـاالتر از    ،آمـوزان مسـلمان   سوادي، در ميان تحصيالت مـادران دانـش  سطح باالي بي

%) يا نيمي از مادران جامعـه آمـاري ارمنـي    47حال آنكه ( .)1گردد (نمودار  سيكل مشاهده نمي

توانـد بـر    مـي باشند. سطح تحصيالت شاخصي است كه  را دارا مي تحصيالت ديپلم و باالتر از آن

  روي سطح معيشت، تعداد فرزندان و وضعيت فرهنگي اجتماعي تأثير داشته باشد.

  مقايسه ميزان تحصيالت پدران در دو جامعه آماري مورد بررسي -

  آموزان دبيرستان حضرت زينب :  ميزان تحصيالت پدران دانش9جدول 

  درصد  فراواني  ميزان تحصيالت

  20  14  سواد بي

  56  39  ابتدايي

  14  10  سيكل

  7  5  ديپلم

  3  2  فوق ديپلم
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  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٨٦

 

  

  دبيرستان ماري مانوكيانآموزان ميزان تحصيالت پدران دانش -10جدول 

  
  درصد  فراواني  ميزان تحصيالت

  1  1  سوادبي

  19  13  ابتدايي

  34  24  سيكل

  27  19  ديپلم

  3  2  فوق ديپلم

  7  5  ليسانس

  6  4  فوق ليسانس

  3  2  ببدون جوا

  100  70  جمع

  

  

  

  آموزان مسلمان و ارمني مورد بررسي مقايسه ميزان تحصيالت پدران دانش - 2نمودار شماره 

  

آمـوزان   سوادي بين پدران دانششود، ميزان بيمشاهده مي 10و  9ول شماره اهمانطور كه از جد

%) 20(%) را در مقابل 1آموزان ارمني است. بطوريكه ارقام ( تر از پدران دانش مسلمان بسيار شايع

بـاز   ،ترين مدرك معتبـر در جامعـه را ديـپلم در نظـر بگيـريم      دهد. همچنين اگر پايين نشان مي

دهد. از  %) نشان مي27%) را در مقابل (7گردد و ارقام ( اختالف زيادي بين دو جامعه مشاهده مي

انس) %) از پدران ارمني داراي مدارج عالي تحصيلي(ليسانس و فوق ليس14نظر تحصيالت عاليه (

%) پدران مسلمان جامعه آماري مورد بررسـي در سـطح فـوق ديـپلم     3در حاليكه تنها ( ،هستند

  داراي مدارك عالي هستند.
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...   X٨٧                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

  

  شغل مادران در دو جامعه آماري مورد بررسي - 6

  

  آموزان دبيرستان حضرت زينب : شغل مادران دانش11جدول  

  

  درصد  فراواني  شغل

  5/98  69  دار خانه

  5/1  1  معلم

  100  70  معج

 

آموزان دبيرستان ماري مانوكيان : شغل مادران دانش12جدول   

  

  درصد  فراواني  شغل

  91  63  دار خانه

  6  4  كارمند

  1  1  معلم

  1  1  آرايشگر

  1  1  جواب بي

  100  70  جمع

  
شود، در هر دو جامعه آماري مسـلمان و   مشاهده مي 12و  11ول شماره اهمانطور كه در جد

دار بودن مادران در جامعه مسـلمانان   باشند. خانه دار مي آموزان خانهمادران دانش اكثريت ،ارامني

) دانسـت و ديگـري بـه عنـوان     7توان يكـي بـه دليـل تحصـيالت پـايين (جـدول شـماره         را مي

ها و اعتقاداتي كه نسبت به عدم كار زن در بيرون از خانه وجود دارد. در جامعه آماري  محدوديت

وجود با اين  ،ان با وجود آنكه از نظر تحصيالت نسبت به جامعه ديگر باالتر هستندارامنه نيز مادر

  باشند. %) از آنان شاغل مي8تنها (

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٨٨

 

  

  شغل پدران در دو جامعه آماري مورد بررسي -7

  آموزان دبيرستان حضرت زينب شغل پدران دانش -13جدول 

  درصد  فراواني  شغل

  23  16  كارمند

  20  14  كارگر

  37  26  آزاد

  6  4  كار ساختماني

  8  6  كارمند بازنشسته

  6  4  بدون جواب

  100  70  جمع

  

  اموزان دبيرستان ماري مانوكيان شغل پدران دانش - 14جدول 

  

  

  

  

  

  

آموزان مسلمان و ارمني در دو جامعه  دهنده شغل پدران دانش نشان، 14و  13ل شماره واجد

سطح تحصـيالت پـدران در    10و  9ول شماره اآماري  مورد بررسي است. از آنجايي كه طبق جد

آموزان  بندي جدول باال نيز مشاغل پدران دانش در تقسيم ،داراي تمايز بود ،دو گروه مورد بررسي

پـدران   ،رمني از يك سطح يكساني برخوردار نيستند. مـثالً در رديـف كـار كارمنـدي    مسلمان و ا

آموزان ارمني از جايگاه شغلي بهتري (به دليـل تحصـيالت بـاالتر) برخوردارنـد. همچنـين       دانش

%) پدران ارمني به كارگري مشغولند. كار سـاختماني در ايـن جـدول    4%) پدران مسلمان و (14(

نجاري، بنايي و معماري است. كار فني نيز شـامل مكـانيكي، تراشـكاري،     شامل نقاشي، آهنگري،

%) از افـراد گـروه پـدران ارمنـي بـه آن      27پيچ اسـت كـه (   مهندسي تأسيسات، تعميركار و سيم

  ها دال بر فوت شدن سرپرست خانواده دارد.مشغولند. در رديف بدون جواب، پاسخ

  درصد  فراواني  شغل

  16  11  كارمند

  6  4  كارگر

  28  20  آزاد

  19  13  كار ساختماني

  27  19  كار فني

  4  3  بدون جواب

  100  70  جمع



  

  

  

  

  

  

...   X٨٩                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

  ه مورد بررسيدر دو جامع آموزان سن ازدواج اولياء دانش

  آموزان دبيرستان حضرت زينب سن ازدواج اولياء دانش -15جدول 

  گروه سني

  به سال

  پدران  مادران

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

9   1  2      

12  4  6      

13  9  13      

14  8  11      

15  11  15      

16  11  15      

17  9  13      

18  7  10  2  3  

19  6  8  1  2  

20  2  3  9  13  

21  1  2  8  11  

22      4  6  

23      6  8  

24      8  11  

25      9  13  

26      5  7  

27      5  7  

28      3  4  

29          

30      5  7  

31      1  2  

32  1  2  1  2  

33      1  2  

34          

35      1  1  

46      1  1  

  100  70  100  70  جمع

  



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٩٠

 

  

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان سن ازدواج اولياء دانش - 16جدول 

  گروه سني

  به سال 

  پدران  مادران

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

15   1  2      

16  4  6      

17  6  8      

18  9  13  1  2  

19  3  4      

20  9  13      

21  8  11  4  6  

22  3  4  1  2  

23  6  8  3  4  

24  9  13  7  9  

25  7  9  7  10  

26  2  3  7  10  

27  1  2  7  10  

28  1  2  11  14  

29      7  10  

30      8  11  

31      1  2  

32      2  3  

33          

34          

35  1  2  1  2  

36      1  2  

37          

38          

39      1  2  

40      1  2  

  100  70  100  70  جمع

  

  



  

  

  

  

  

  

...   X٩١                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

 ام ازدواج در دو جامعه مورد بررسيمقايسه اختالف سن مادران و پدران هنگ - 8

  دبيرستان حضرت زينب آموزان اختالف سن اولياء دانش -17جدول 

 درصد فراواني متراكم درصد فراواني اختالف سني به سال

2  1 2 2 

3 3 4 6 

4 2 3 9 

5 10 14 23 

6 9 13 36 

7 6 8 44 

8 7 10 54 

9 10 15 69 

10 5 7 76 

11 4 6 82 

12 3 4 86 

13 2 3 89 

14 5 7 96 

15 0 0 96 

16 3 4 100 

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان اختالف سن اولياء دانش -18جدول 

فراواني متراكمدرصد  درصد فراواني اختالف سني به سال  

0  6 8 8 

1 4 6 14 

2 3 4 18 

3 7 10 28 

4 3 4 32 

5 11 15 47 

6 9 13 60 

7 1 2 62 

8 7 10 72 

9 6 8 80 

10 5 7 87 

11 2 3 90 

12 4 6 96 

13 1 2 98 

14 1 2 100 



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٩٢

 

  

  آموزان مسلمان و ارمني مورد بررسي مقايسه اختالف سني اولياء دانش :3مودار ن
  

نشـان داده   ،آموزان دبيرستانهاي مورد بررسي سن ازدواج اولياء دانش 16و  15ول شماره اددر ج

در حـالي   ،باشد سال مي 9كمترين سن ازدواج  ،آموزان مسلمانشده است. در ميان مادران دانش

سال حداقل سـن ازدواج اسـت. بـاالترين فراوانـي در      15آموزان ارمني كه در ميان مادران دانش

سـال   24و  20و  18سال و در ميان مـادران ارمنـي بـه ترتيـب      16و  15ادران مسلمان گروه م

سال كمتـرين سـن ازدواج بـوده     18آموزان مسلمان و ارمني نيز  باشد. در ميان پدران دانش مي

سـال و در ميـان پـدران     24و  21اما باالترين فراواني سن ازدواج در ميان پدران مسلمان  ،است

%) از پـدران و  8) در حـدود ( 18و  17بوده است. از نظر اختالف سني (جـداول  سال  28ارمني 

سـال و   14اند. باالترين اختالف سني يكنفر بـا   مادران ارمني اختالف سني هنگام ازدواج نداشته

آموزان ارمني بـوده اسـت. در ميـان اوليـاء     %) از اولياء دانش15سال ميان ( 5بيشترين تراكم در 

سال در  9%) و بيشترين تراكم به ميزان 4سال ( 16باالترين اختالف سني  ،لمانآموزان مسدانش

  %) از اولياء آنها بوده است.15ميان (

هاي خويشاوندي و غيرخويشـاوندي در دو جامعـه آمـاري مـورد      فراواني ازدواج -10

  بررسي
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...   X٩٣                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

 هاي خويشاوندي و غيرخويشاوندي نزد اولياء : تعداد ازدواج19جدول شماره 

  آموزان دبيرستان حضرت زينب دانش

  
    غير خويشاوند  اقوام دور  خويشاوند

دخترخاله ـ 

  پسرخاله

پسرعمه ـ دختر 

  دايي

پسرعمو ـ 

  دخترعمو

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

1  5/1  1  5/1  4  6  24  34  40  57  

  70  جمع    40    24    4    1    1

  100  درصد  57    34    6    5/1    5/1  

  

هاي خويشاوندي و غيرخويشاوندي نزد اولياء  : تعداد ازدواج20جدول شماره 

  آموزان دبيرستان مانوكيان دانش

    غيرخويشاوند  اقوام دور  خويشاوند

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

.    4  6  66  94  

  70  جمع    66    4    .

  100  درصد  94    6      

هـاي ازدواج كـه در ديـن     خـاطر ممنوعيـت  بـه  ،آيـد  برمي 20 شماره كه از جدول همانطور  

 ،هاي خويشاوندي درجه يك نسبت به پيروان اين دين وضـع شـده اسـت    مسيحيت براي ازدواج

حال آنكه به خـاطر عـدم ممنوعيـت    خورد.   هاي خويشاوندي در ميان ارامنه به چشم نمي ازدواج

%) از اولياء جامعه آماري مسـلمان نسـبت   9) حدود (19(جدول  اين نوع ازدواج ميان مسلمانان

هاي اولياء ارامنه بـه صـورت غيرخويشـاوند     %) از ازدواج94خويشاوندي درجه يك دارند. ضمناً (

  باشد. مي

   مشاورة اولياء با پزشك قبل از ازدواج در دو جامعه آماري مورد بررسي - 4

  ان حضرت زينب با پزشك قبل از ازدواجآموزان دبيرست مشاوره اولياء دانش: 21جدول 

  درصد  فراواني  مشاوره با پزشك

  10  7  بلي

  90  63  خير

  100  70  جمع



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٩٤

 

  

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان با پزشك قبل از ازدواج : مشاوره اولياء دانش22جدول 

  

  

  

  
آمـوزان  %) از اوليـاء دانـش  10تنهـا ( ، 21 شماره طبق جدول ،شود مشاهده ميهمانطور كه   

حـدود   ،22 شـماره  اند. در حالي كه طبق جدول مسلمان قبل از ازدواج با پزشك مشورت داشته

انـد.   آموزان ارمني، قبل از ازدواج مشـاورة پزشـكي داشـته   %) يا بيش از نيمي از اولياء دانش53(

ها در مشاوره با پزشك هنگام ازدواج مؤثر بـوده   طبقه اجتماعي خانواده شايد ميزان تحصيالت و

  است.

  آموزان دو جامعه آماري مورد بررسي هاي دانش تعداد فرزندان خانواده - 12

  آموزان دبيرستان حضرت زينب تعداد فرزندان خانواده دانش – 23جدول  

  درصد فراواني تراكم  درصد  فراواني  تعداد فرزندان

  4  4  3  نفر 2

3  9  13  14  

4  14  20  37  

5  11  16  53  

6  22  31  84  

7  6  9  93  

8  1  1  94  

9  4  6  100  

    100  70  جمع

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان تعداد فرزندان خانواده دانش – 24جدول 

  درصد فراواني تراكم  درصد  فراواني  تعداد فرزندان

  9  9  6  نفر 1

2  26  37  46  

3  22  31  77  

4  11  16  93  

5  4  6  99  

7  1  1  100  

    100  70  جمع

  درصد  فراواني  مشاوره با پزشك

  53  37  بلي

  47  33  خير

  100  70  جمع



  

  

  

  

  

  

...   X٩٥                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

  آموزان مسلمان و ارمني در دو جامعه مورد بررسي مقايسه تعداد فرزندان خانواده دانش : 4نمودار 

به خوبي تعداد فرزندان دو جامعه مورد بررسي مشـاهده  ، 4و نمودار شماره  24و  23در جداول 

%) بيشـترين فراوانـي را   46فرزند بـا (  6و  5اشتن آموزان مسلمانان دگردد. در خانواده دانش مي

فرزنـد دارنـد.    3تـا   2هـا بـين    %) خانواده77آموزان ارامنه (دهد. ولي در خانواده دانش نشان مي

توان گفت سطح تحصيالت، سن ازدواج و وضعيت اقتصـادي اجتمـاعي و فرهنگـي در تعـداد      مي

  ها تأثيرگذار است. فرزندان خانواده

آمـوزان دو   زندان (به تفكيك جنس) و نسبت جنسي در خانواده دانـش تعداد فر -13

  جامعه مورد بررسي

آمـوزان   فرزندان (به تفكيك جنس) و نسبت جنسـي در خـانواده دانـش    : 25:جدول 

  دبيرستان حضرت زينب

    تعداد  جنس

  155  پسر

  207  دختر

  نسبت جنسي  7/0  362  جمع
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  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٩٦

 

  

آموزان  و نسبت جنسي در خانواده دانشفرزندان (به تفكيك جنس)  : 26جدول 

  دبيرستان ماري مانوكيان

    تعداد  جنس

  66  پسر

  128  دختر

  نسبت جنسي  5/0  194  جمع

    

مـوزان مسـلمان و ارامنـي جامعـه     آهاي دانش تعداد فرزندان خانواده 26و  25 شماره ولادر جد

نسبت جنسـي فرزنـدان    ،آماري به تفكيك جنس نشان داده شده است. همچنين در اين جدول

آموزان مسلمانان در مقابل در خانواده دانش ،اين دو جامعه آماري معين گشته است. طبق جدول

) و در مقابل، در جامعـه خـانواده   7/0دختر تولد يافته است (نسبت جنسي=  107پسر  100هر 

  ).5/0ي= اند (نسبت جنس دختر متولد شده 105پسر  100آموزان ارامني در مقابل هر دانش

  آموزان دو جامعه مورد بررسي تعداد و علت فوت فرزندان در خانواده دانش -14

  آموزان دبيرستان حضرت زينب هاي دانش فرزند فوت شده در خانواده : 27جدول 

  درصد  تعداد  فرزند فوت شده

  31  22  بلي

  69  48  خير

  100  70  جمع

  

   



  

  

  

  

  

  

...   X٩٧                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

 

هاي  فوت شده در خانواده علت، سن و نسبت پدر و مادر فرزندان :28جدول 

  آموزان دبيرستان حضرت زينب دانش

  دليل فوت  سن فرزند فوت شده  نسبت پدر و مادر  رديف

  ساله 5/3  اقوام دور  1

5/4  

  سيل

  روزه 15  غيرخويشاوند  2

  روزه 15

  ماهه 4

  دوقلو ناقص

  

  ديفتري

  ساله 7  غيرخويشاوند  3

  ساله 5

  ساله 2

  عنوان نشده

  سوختگي

  د پزشكچشم درد ـ نبو

  سينه پهلو  ساله 5/1  غيرخويشاوند  4

  تصادف  ساله 4  غيرخويشاوند  5

معلوليت ذهني جسمي،   ساله 11  پسرعمو، دخترعمو  6

  كوچك بودن قفسه سينه

  نبودن ماما  هنگام زايمان  غيرخويشاوند  7

  سرماخوردگي  ماهه 4  اقوام دور  8

  يرقان  بدو تولد  اقوام دور  9

  هعنوان نشد  اقوام دور  10

//  
  بدو تولد

  خروسك

  سوختگي

  نارس بودن

  نبودن پزشك  بدو تولد  غيرخويشاوند  11

  روزه 5  غيرخويشاوند  12

  ساله 6

  نارس بودن

  آمپول اشتباهي

  پاره شدن بندناف  بدو تولد  غيرخويشاوند  13

  ماهه 2  اقوام دور  14

  ماهه 9

  ساله 16

  خفگي

  اسهال و استفراغ

  سرطان خون

  تصادف  ساله 21  اقوام دور  15

  روزه 17  اقوام دور  16

  ماه 7

  اسهال

  بيماري قلبي

  خروسك  ماهه 10  غيرخويشاوند  17

  ساله 5/4  دخترخاله پسرخاله  19

  ساله 11

  سوختگي

  بيماري قلبي

  يرقان  بدو تولد  اقوام دور  20

  سرخك  ساله 5  اقوام دور  21

  ماهه 4  غيرخويشاوند  22

  ساله 7

  ماهه 2

  سينه پهلو

  سرطان

  هالري ذات

    نفر 36  جمع  

  



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٩٨

 

  

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان هاي دانش فرزند فوت شده در خانواده :29جدول 

  درصد  تعداد  فرزند فوت شده

  3  2  بلي

  97  68  خير

  100  70  جمع

  

هاي  علت، سن و نسبت پدر و مادر فرزندان فوت شده در خانواده :30جدول 

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان دانش

  دليل فوت  سن فرزند فوت شده  نسبت پدر و مادر  رديف

  آسم  ماهه 9  غيرخويشاوند  1

  عنوان نشده  عنوان نشده  غيرخويشاوند  2

  2  جمع  

  

  آموزان مسلمان و ارمنيهاي دانش تعداد فرزندان فوت شده در خانواده 28و  27در جداول 

 ،آموزان مسلماندانش  %) از خانواده31گردد. طبق جدول ( جامعة مورد بررسي مشاهده مي

%) فرزند 3آموزان ارمني تنها (دانش  اند. اما در خانواده حداقل يك مورد فرزند فوت شده داشته

كه مربوط به علت فوت اين فرزندان است،  30و  29اند. به عالوه طبق جداول  فوت شده داشته

به صورت بيماري و  گاه حادثه و گاه ،آموزان مسلماندانش  علت فوت فرزندان در خانواده

آموزان دانش  تعدادي نيز در بدو تولد و به خاطر نبودن بهداشت و پزشك بوده است. در خانواده

كه يكي ناشي از بيماري آسم و ديگري عنوان  ،ارمني دو مورد فرزند فوت شده مشخص است

املي نشده است. شايد سطح بهداشت، تحصيالت و وضعيت اقتصادي و محيطي را بتوان از عو

  تأثير نبوده است.هاي مورد نظر بيوميرهاي عنوان شده در جامعه دانست كه در نوع مرگ

  آموزان دو جامعه مورد بررسي تعداد و علت معلوليت فرزند در خانواده دانش - 15

آموزان  هاي دانش فرزند معلول در خانواده :32آموزان  جدول  هاي دانش فرزند معلول در خانواده :31جدول 

  دبيرستان ماري مانوكيان      بيرستان حضرت زينبد

  درصد  تعداد  فرزند معلول    درصد  تعداد  فرزند معلول

  5/1  1  بلي  6  4  بلي

  5/98  69  خير  94  66  خير

  



  

  

  

  

  

  

...   X٩٩                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

هاي  علت، نوع، سن و نسبت پدر و مادر فرزندان معلول در خانواده :33جدول 

  آموزان دبيرستان حضرت زينب دانش

  نوع معلوليت  علت معلوليت  سن فرزند معلول  رنسبت پدر و ماد  رديف

  ذهني  ژنتيكي ـ فنيل آالمين خون  ساله 12  پسرعمو و دخترعمو  1

  ذهني  مصرف دارو در هنگام بارداري مادر  ساله 8  غيرخويشاوند  2

  جسمي  نزدن واكسن فلج  ساله 23  اقوام دور  3

  جسمي  عنوان نشده  ساله 16  پسرعمو دخترعمو  4

  4  جمع

  

هاي  علت، نوع، سن و نسبت پدر و مادر فرزندان معلول در خانواده :34جدول 

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان دانش

  نوع معلوليت  علت معلوليت  سن فرزند معلول  نسبت پدر و مادر  رديف

  جسمي ذهني  كروموزومي  ساله 8  غير خويشاوند  1

  1  جمع

    

باشند.  دو جامعه آماري داراي فرزند معلول مي هر ،آيد برمي 32و  31ول اهمانطور كه از جد     

طوري كه مالحظه ها مشاهده شده است. به علت اين معلوليت،  34و  33 شماره ولادر جد

(دخترعمو  1خويشاوندي درجه   دو مورد ازدواج ،آموزان مسلمان در خانواده دانش ،شود مي

 ،دهدند. سوابق تحقيقاتي نشان ميباش پسرعمو) وجود دارد كه هر دو داراي فرزندان معلول مي

هاي مادر زادي و اختالالت متابوليكي در والديني كه ازدواج عقب ماندگي ذهني و معلوليت«كه 

 »(يعني هم دختر خاله، پسرخاله يا پسرعمو و دختر عمو هستند) بيشتر است مضاعف دارند

). همچنين يك مورد ازدواج 177، به نقل از حاجي اسفندياري و ديگران، 1976(واوونارايانان، 

موجب  ،آموزان مسلمانغير خويشاوند و يك مورد نيز ازدواج با اقوام دور نيز در جامعه دانش

ميزان معلوليت فرزند يك مورد است  ،آموزان ارمنيمعلوليت فرزند شده است. در جامعه دانش

  وجود آمده است.خويشاوند بهكه از ازدواج پدر و مادر با نسبت غير

  

  

  



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ١٠٠

 

  

آموزان دو جامعه آماري مورد  هاي دانش دارا بودن فرزندان دوقلو در خانواده - 16

  بررسي

  : داشتن فرزند دوقلو در خانواده دانش آموزان دبيرستان حضرت زينب35جدول 

  درصد  تعداد  فرزند دوقلو داشتن

  5/1  1  بلي

  5/98  69  خير

  100  70  جمع

  

  ده دبيرستان ماري مانوكيان: داشتن فرزند دوقلو در خانوا36جدول 

  درصد  تعداد  فرزند دو قلو داشتن

  0  0  بلي

  100  70  خير

  100  70  جمع

  

نسبت پدر و مادر و جنس فرزند دوقلو متولد شده در خانواده  –37جدول 

  آموزان دبيرستان حضرت زينب دانش

  جنس فرزندان دوقلو  نسبت پدر و مادر  تعداد فرزندان در حال حاضر  رديف

  دختر و پسر (پسر فوت شده است)  غير خويشاوند  فرزند 5  1

  1  جمع

  

آموزان ارامنه هيچ مورد در خانواده دانش ،پيداست 36و  35 شماره  ولاهمانطور كه از جد  

آموزان مسلمان مورد بررسي، يك مورد تولد دانش  اما در خانواده ،فرزند دوقلو متولد نشده است

پدر و مادر مسلمان داراي نسبت غيرخويشاوندي ، 37ماره شدوقلو بوده است كه طبق جدول 

  بوده و يكي از فرزندان دوقلو نيز فوت شده است.

  

  گيري: خالصه و نتيجه

آموزان دختر دبيرستان حضرت زينب و ماري بررسي حاضر بر روي دو گروه از اولياء دانش

خويشاوندي با بيماري  شناختي و رابطه ازدواج وهاي زيستمانوكيان با هدف شناخت كيفيت

 ،دهدهاي بررسي نشان مياحتمالي فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج، صورت گرفته است. يافته



  

  

  

  

  

  

...   X١٠١                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

هاي خويشاوندي كه در آن رابطه خوني بين پدر و مادر وجود دارد؛ كه از نظر كمي، ازدواج

داشته باشند، زياد  هاي ژنتيكيهايي همچون بيمارياحتمال تولد كودكاني را كه داراي بيماري

ترين و مهمترين قوانين شرعي كند. اين احتمال با تعيين محارم در ازدواج كه يكي از بنيانيمي

  شود.هايي كه در دو مذهب اسالم و مسيحيت وجود دارد، مشاهده مياست، و تقاوت

هاي ازدواج كه در دين مسيحيت براي  خاطر ممنوعيتكه به ،دهدنتايج حاصل نشان مي

هاي  هاي خويشاوندي درجه يك نسبت به پيروان اين دين وضع شده است، ازدواج ازدواج

حال آنكه به خاطر عدم ممنوعيت اين نوع خورد.   خويشاوندي در ميان ارامنه به چشم نمي

هاي فاميلي در ميان اولياء جامعه آماري مسلمان به ميزان هاي ناشي از ازدواجازدواج، ناهنجاري

  شود كه رابطه خويشاوندي درجه يك دارند.مي %)مشاهده9(

اند. در  آموزان مسلمان قبل از ازدواج با پزشك مشورت داشته%) از اولياء دانش10همچنين تنها (

آموزان ارمني، قبل از ازدواج مشاورة %) يا بيش از نيمي از اولياء دانش53حالي كه حدود (

ها در مشاوره با  ت و طبقه اجتماعي خانوادهميزان تحصيال ،اند كه ممكن است پزشكي داشته

  پزشك هنگام ازدواج مؤثر بوده است.

آموزان مسلمان  باشند. در خانواده دانش از سوي ديگر هر دو جامعه آماري داراي فرزند معلول مي

هاي خويشاوندي درجه يك (دخترعمو پسرعمو) وجود دارد كه هر دو داراي  دو مورد ازدواج

خويشاوند و يك مورد ازدواج با اقوام دور باشند. همچنين يك مورد ازدواج غير يفرزندان معلول م

نيز در جامعه مسلمان موجب معلوليت فرزند شده است. در جامعه ارمني ميزان معلوليت فرزند 

  خويشاوند بوجود آمده است.يك مورد است كه از ازدواج پدر و مادر با نسبت غير

هاي كه شيوع گستردة ازدواج ،دهدقبلي نيز نشان مي هاي انجام شدهپيشينه بررسي

عنوان يك مسئلة هاي خوبشاوندي را بههاي احتمالي حاصل از آن، ازدواجخويشاوندي و معلوليت

  مهم اجتماعي مطرح كرده است.

هاي اوليه ترين مداخله كه پيشگيريهزينهبي ترديد براي حل اين مسئله، ارائة بهترين و كم 

آمدي دارد. در ابعاد پيشگيري اوليه در زمينة اجتماعي، متأسفانه يك باور رايج غلط است، كار

». عقد دختر عمو و پسر عمو در آسمانها بسته شده«فرهنگي و عرفي در ايران وجود دارد كه 

اين باور، به رغم تأكيد پيامبر اسالم مبني بر اينكه از ازدواج با اقوام نزديك پرهيز كنيد كه به 

)؛ انگيزة غلطي براي اين 2/366: 1372شود (نك: فيومي، اني و ضعف فرزندان منجر ميناتو

سيما در آگاهي بخشي به عموم مردم اهميت  و آورد. در اين راستا نقش صدااقدام فراهم مي

توسط وزارت  ،هاي درسي سالهاي آخر دبيرستانيابد. حتي تدوين محتواي آموزشي در كتابمي

و همچنين طرح موضوع در دروس دوره دانشگاه نيز مفيد است. و باالخره آنكه  آموزش و پرورش

هاي ژنتيكي قبل از فرايند بارداري و انجام هاي قبل از ازدواج، همچنين مشاورهانجام مشاوره

 ،ها و باال بردن كيفيت زيستي زندگيهاي خون بعد از تولد، در پيشگيري از نابهنجاريآزمايش

  لي پيشگيرانه براي جلوگيري از اين نوع معضالت خانوادگي و اجتماعي باشد.    تواند اعمامي
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