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 یایران نوزادان) یذهن و یجسم(هاي  يبهنجاربا نا یلیفامجامع رابطه ازدواج  لیفراتحل

)1390 -1380(  
 

  

 1 ییرضاکاظم 

  2مهر ییسنا بیمج

  

  

ارائه  از، هدف پژوهش حاضر عبارت است در کشور نوزادان يها يبهنجارنا تیاهمبا توجه به 

 .در ایران نوان) یوذهن یجسم(هاي  يبهنجاربا نا یلیفامرابطه ازدواج  رامونیپانجام شده  قاتیتحق لیفراتحل

رابطه ازدواج  اثر اندازه  میزان مختلف، قاتیتحقحاصل از انجام  جینتاکردن  کپارچهیبا  ،لیفراتحل کیتکن در

 30 نیباز پژوهش  15منظور  نیبد. است بررسی شدهنوزادان ) یوذهن یجسم(هاي  يبهنجارنا با یلیفام

. انجام گرفت ها آن يروبر  لیفراتحلانتخاب و  پذیرش بودند،مورد  یشناختکه به لحاظ روش  پژوهش

 اندازه نفر 15و شرکت کننده  6706 روي پژوهش حاضر بر .بود لیفراتحل ستیلچک  نیز هشوپژ ابزارزاد

 یجسم(هاي  يبهنجاربا نا یلیفاماندازه اثر رابطه ازدواج  زانیم که دادنشان  آن يها افتهی انجام گرفت و

  .است) =r) (00001/0p=18/0( ،نوزادان) یوذهن

  

  

  لیفراتحل و ، نوزادانينابهنجار، یلیفامازدواج : واژگان کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 یتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهانآموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم ترب، کارشناس ارشد رشته روانشناسی -  1

  بیتی و روانشناسی، دانشگاه تهراناستثنایی، دانشکده علوم ترآموزش کودکان ، کارشناس ارشد رشته روانشناسی -  2
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 مقدمه

از آن که نوزاد متولد شود،  شیپ یساختماننقص  کیکه  گردد یماطالق  یطیشرابه  يمادرزاد ينابهنجار

انواع . باشد یکیژنت ریغ ای یکیژنتبه صورت  تواند یم ينابهنجار نیا )2000،نیم نگیکل(.باشدوجود داشته 

انواع  و) اتوزوم وابسته به جنس( یارث ای) زمیوروموک 1نابهنجاري نهیزمدر ( یارث ریغبه صورت  یکیژنت

 یطیمحو  یکیژنتعلل متعدد  گرچه .شود یم جادیا ینیجنعوامل تراتوژن در دوران  ریتاثتحت  یکیژنت ریغ

 ازدواج. باشد یماز موارد ناشناخته  ياریبسعلت آن در  یول، ذکر شده است يمادرزاد يها ينابهنجار يبرا

شبکه  ،يمادرزاد يبهنجاردر بروز نا. باشد ينابهنجار نیابروز  شیافزادر  یمهمعامل  تواند یم یلیفام

، هزاران عامل یصنعت یآلودگو  ینیماش یزندگ جهینت در .دناز علل و عوامل مختلف نقش دار يا دهیچیپ

 يماریبباعث به وجود آمدن هزاران ژن  و دهیگردمختلف وارد بدن انسان  يها راهشده که از  جادیا ،جهش

 افتهی شیافزااز دو برابر  شیببه  ،يمادرزاد يها يماریبتعداد  ریاخقرن  کیکه در  يطوربه  ؛شوند یمزا 

 ند و رتریپذ بیآس یصنعتو  ینیماش یزندگدر برابر  یلیفام يها ازدواجانجام شده،  قاتیتحقبر اساس . است

به . باشد یم یلیفام ریغ يها ازدواجاز  شتریب ها آندر  يمادرزاد يها ينابهنجار داراي احتمال تولد فرزندان

، عقب ییناشنوا رینظ ییها يماریب یفراواندر ژاپن  ،انجام شده توسط هالدون یسربر یط ،عنوان مثال

متفاوت گزارش  یلیفام ریغو  یلیفامبا ازدواج  ییها زوجفرزندان  نیبدر  یعضالن یناتوانو  یذهن یماندگ

 يکشورها نیبمختلف و در  يها زماندر  ،يمادرزاد صینقا نیابروز  يالگوها شود یمگفته  .شده است

 نیتر مهماز  یکی ،یلیفامازدواج  زین رانیادر  (Nelson, 1990).و در حال توسعه متفاوت است افتهیتوسعه 

ازدواج  وعیشانجام شده  قاتیتحقبر اساس  .رود یمکودکان به شمار  يمادرزاد يها يماریبو  تیمعلولعلل 

 (saadat & et.al,2003) .بوده است درصد 35 رانیادر 1365در سال  یلیفام

خانواده و  لیتشکجهت  ،بدو خلقتبشر از . باشد یمدر وجود بشر  يفطر ازین کیو  یالهسنت  کیازدواج 

به عنوان  .دارد یخاصمختلف، انواع و مقررات  انیادازدواج در اقوام و . است کرده یمنسل ازدواج  يبقا

 (Mueller, 2001) .استاعالم شده  ممنوع ایدن نیقوانو  انیاد یتمامدر  تقریباً کیازدواج اقوام درجه  ،مثال

به  یلیفامازدواج . باشد یمما  کشوردر  ژهیوو به  ایدنعمده ازدواج در  اشکالاز  یکی یلیفاماما ازدواج 

نظر سازمان  از. باشند مشتركجد  کی يدارادر چهار نسل گذشته حداقل  کهاست  يافرادازدواج  معناي

فرم  نیتر عیشا. شود یم یتلق یلیفامتر به عنوان ازدواج  کینزد ای  3ازدواج درجه چهار  ،2یجهانبهداشت 

 نیا. هستند مشترك یژن يها گاهیجاهشتم  کیزن و شوهر در  کهاست   4، ازدواج درجه سهیلیفامازدواج 

رغم  یعلدر مطالعات انجام شده  که يطوربه  ؛دهد یمرخ  ادیزمختلف  لیدالما به  کشورنوع ازدواج در 

                                                           
1abnormality 
2WHO  
3 Second cousin 
4 First cousin 
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مشخص  ،قاتیتحقدر  (saadat & et.al,2003) .اند کرده انیب زیندرصد  38آن را تا  وعیشمتفاوت،  يآمارها

 تیجمعنسبت به ) برابر 2- 3( يتر شیب وعیشبا  ،یلیفام يها ازدواجفرزندان حاصل از  کهشده است 

 یبهداشترا از نظر  ینیبارسنگ و (Mueller, 2001) شوند یم یکیژنتو  يمادرزاد يها يناهنجاردچار  یعموم

 يها يناهنجار اکثر میبدان که شود یمبهتر شناخته  یزمانموضوع  تیاهم. کنند یم لیتحم کشوربه  یدرمانو 

قابل  یراحت، به ها زوجازدواج به  نیحقبل و  يها مشاورهآموزش و  ،یآگاهبا دادن  یکیژنتو  يمادرزاد

گونه  نیا یخال يجا ،کشوردر  یلیفام يها ازدواج ادیرغم وقوع ز یعلاما متاسفانه  ،هستند يریگ شیپ

 يها ازدواجدر  یکیژنب يها يماریب يباالمطالعه با توجه به ارقام  نیما در ا. گردد یماحساس  ها مشاوره

 شیپدر جهت  یمثبتتا قدم  میپرداختنوزادان  ينابهنجارو  یلیفامازدواج  انیمرابطه  زانیم یسربربه  ،یلیفام

 ،قیدقداشتن اطالعات  که رسد یمبه نظر . میبردار یبهداشت حیصح يزیرو برنامه  یلاز عوارض احتما يریگ

  .دارد ییسزابه  تیاهم ندهیآ يها يزیربرنامه  يبراعوامل مرتبط با آن  یبررسو  یلیفامازدواج  وعیشاز 

 یکرباساخوان  :افراد زیر اشاره کرد به توان یم به تحقیق پرداخته اند، مورد نیاکه در  گرانیپژوهشاز جمله  

، رزم پا و )1388( انیمیکرو  یمیعظ، )1386(و همکاران  یصالح، )1389(و همکاران  يشهر، )1390(

، )1384(و همکاران  کبختین، )1386(، موفق و همکاران )1386(و همکاران  دشمالیرش، )1387(همکاران 

، )1384(ضیغمی و  یکوشک یمحراب، )1384(همکاران پور و  یهاشم، )1382(همکاران پور و  یگلعل

و سنبلستان وهمکاران ) 1380(و همکاران  انیموحد، )1381(و همکاران  یبیمس، )1381( یبیومس انیموحد

 ریغو  یلیفام يها ازدواجو درصد  وعیشانجام شده در رابطه با  قاتیتحقاز  یبرخاز  يا خالصه. )1379(

  .دیکنمشاهده   1جدول  در توانید می را یلیفام

  هاي فامیلی و غیر فامیل تحقیقات انجام شده در رابطه با شیوع و درصد ازدواج :1جدول

  

  

  نام محقق

 

  

  سال

  انجام

 تحقیق

  

  محل

  انجام

 تحقیق

درصد ازدواج 

خویشاوندي در 

 والدین کودکان عادي

درصد ازدواج 

در    خویشاوندي

 والدین کودکان استثنایی

درصد ازدواج 

غیرخویشاوندي در 

 عاديوالدین کودکان 

درصد ازدواج 

غیرخویشاوندي در 

 والدین کودکان استثنایی

شهرستان  88 ایزدنیا

 سبزوار

8/17 95/41 62/82 05/58 

 5/68 1/83 5/31 9/16 کرج 87 اسفندیاري

 7/73 9/75 2/26 1/24 غرب تهران 87 پیشه یار

 7/64 6/88 3/35 4/11 تهران 87 حکیمی راد

رشیدي، احمد 

 آبادي

 5/58 5/84 5/41 5/15 قم 87

 5/63 06/83 5/36 94/16 تهران 87 سیاسی، ارانی

 5/65 3/85 5/34 7/14 آمل 86 طالبی

 6/67 8/84 4/32 2/15 بابل 87 مقیمیان

 64 1/75 36 9/24 کرمان 87 نوراللهی

 7/65 3/80 29/35 7/19 شرق تهران 87 زاده نایب
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است  1لیتحلمختلف، استفاده از فرا  قاتیتحقمتفرقه و بعضاً متناقض  جینتاکنار هم قرار دادن  يبراراه  کی

 تر قیدق یجینتادستیابی به و منجر به  به شمار می آیدمستقل  جینتاکردن  کپارچهی يبرا يآمار يکردیروکه 

متفاوت در خصوص  جینتافوق و  یقاتیتحق يها افتهیبا توجه به . می شود هیاول اتقیتحق جینتااز  معتبرتر و

فرا  کیکه انجام  رسد یمبه نظر ) 1جدول (کودکان  یذهنو  یجسم يها ينابهنجاربا  یلیفامرابطه ازدواج 

  .کمک خواهد کرد ریمتغدو  نیا نیبرابطه  یواقع، به روشن ساختن مقدار لیتحل

  پژوهش روش

اصل  لیفراتحلدر . استفاده شده است لیتحلاز روش فرا  ، با توجه به هدف پژوهش قیتحق نیدرا

مشترك  سیماتر کیمجزا و برگرداندن آنها به  قاتیتحق يبرااثر  اندازهمحاسبه  :عبارت است از یاساس

  )1383 ،يعابد(.اثر نیانگیمبه  یابیدست يبرا ،ها آن بیترک و آنگاه) یعموم(

  

  يآمارجامعه 

تشکیل می  یپژوهش -یعلمچاپ شده در مجالت  قاتیتحقها و  نامه انیپاجامعه آماري این پژوهش را 

  ، شده انجام نوزادان) یوذهن یجسم(هاي  يبهنجاربا نا یلیفامازدواج  نهیزم در ،ریاخ دههکه در طول  دادند

نمونه، حجم  ، جامعهقیتحق، روش يساز هیفرض( یشناسمناسب داشته و از لحاظ روش  ،حجم نمونه

، روش يآمار يها هیفرض، يریگ اندازه ابزار ییایپاو  ییروا، يریگ اندازه ابزار، يریگروش نمونه  ،نمونه

  .برخوردار بوده اندالزم  طیشرااز ) يآماربودن محاسبات  حیصحو  يآمار قیتحق

ورود  یگنجدرون  يها مالكمقاله  15شده که مرتبط با موضوع پژوهش بودند،  یبررسمنبع  30 نیباز 

  .بودندنفر  6706جمعا  زینحجم نمونه ند ورا داشت لیفراتحل نیابه 

، ها دانشگاه يدکتراارشد و  یکارشناس يها نامه انیپا :از ندبود  عبارتمنابع جستجو در پژوهش حاضر 

، مرکز یدانشگاهجهاد  یاطالعات، بانک منابع یروانشناسو  یتیتربدر حوزه علوم  یپژوهش - یعلممجالت 

عالوه  ،پژوهش نیا در .موسساتها و  دانشگاه ریساها و مقاالت مرتبط در مجالت و  نامه انیپا، رانیا اسناد

  .استفاده شده است زینخارج کشور  قاتیتحقاز منابع و  ،انجام شده رانیا درکه  یقاتیتحقبر منابع و 

  :مورد نظر عبارت بودند از لیتحلفرا  يبرا یگنجدرون  يها مالك

حجم نمونه، روش نمونه و ، جامعهقیتحق، روش يساز هیفرض( یشناسروش  لحاظبه الزم  طیشرا از  -1

و  يآمار لیتحل، روش يآمار يها مفروضه، يریگ اندازه ابزار ییایپاو  ییروا، گیري اندازه ابزار، يریگ

  .برخوردار باشد )بودن محاسبات حیصح

 .نوزادان باشد یذهنو  یجسم يها ينابهنجاربا  یلیفامرابطه ازدواج  یبررس، ها پژوهش موضوع  -2

 .)و آزمون منفرد نباشد يمورد(صورت گرفته باشد  یگروهپژوهش  کیدر قالب  بررسی   -3

                                                           
1 Meta- analysis 
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 .انجام شده باشند یهمبستگبه صورت  تحقیقات -4

محتوا  لیتحل ستیلچک  و منابع دست اولهم  اطالعات يآورجمع  يبرامورد استفاده  يابزارها

با  یلیفامانجام شده درباره ازدواج  يها پژوهشعنوان  :است ریز يها مولفهشامل بودند که به نوبه خود 

 يمعنادار، سال اجرا، حجم نمونه و سطح انیمجرمشخصات کامل  ،نوزادان یذهنو  یجسم يها ينابهنجار

 ها آنو اعتبار  ییرواانتخاب شدند که  لیفراتحل نیا  يبرا ییها پژوهش تنها  -گرفته شده به کار يها آزمون

  . محرز شده بود

، یفیشرو پاشا  یفیپاشاشر(.کوهن انجام شده است لیفراتحل، براساس مراحل لیفراتحل یمحاسبات وهیش

و  هیتجز، انتخاب، انتزاع و ییشناسا: برداشته شود دیبا یاساسچهار گام  لیفراتحلروش  نیا در )1380

به  ،ها از پژوهش کیاثر هر  واندازهاستفاده نشده  يافزار از نرم، اثر اندازه  زانیمبدست آوردن  يبرا. لیتحل

ها به  از پژوهش کیرا در هر  شود یم دهیناماثر  اندازهابتدا آنچه  پس باید. محاسبه شده است یدست صورت

و  شیآزما يها گروه يها نیانگیم نیبتفاوت استاندارد شده  انگریباثر،  اندازه. صورت جداگانه محاسبه کرد

و  شیآزمانمرات گروه  نیانگیمنسبت تفاوت  دیباآن  ◌ٔ محاسبه يبراو ) 1995، ارنولدیو  میگر(کنترل است

  .کل نمرات را بدست آورد ◌ٔ شدهادغام  انسیوارکنترل بر 

  هر مطالعه يبرااثر  اندازه ۀ محاسب -1فرمول 

  مطالعات ياثرهااندازه  نمودن بیترک -2فرمول 

  

  افتهی بیترکمطالعات  يمعنادار -3فرمول 
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  لیفراتحلمورد استفاده در  يها پژوهش یفیتوصاطالعات  :2جدول 
رد
ی

ف
 

 پژوهشگر منبع قیتحقعنوان 
سال 

 اجرا

حجم 

 نمونه

سطح 

 يمعنادار

اندازه 

 اثر

1 

 وعیشو  يشاوندیخو يها ازدواج زانیم یبررس

 يها ازدواجبا  سهیمقادر  ها آندر  يمادرزاد يها يناهنجار

 يشاوندیرخویغ

 ،دو ماهنامه پژوهنده

 56شماره 

 دیس یحاج میمر ،ابوالفضل موفق

اذن اله  ،یهاشم نبیز ،يجواد

 یبرق یقاسمرضا  ،آذرگشب

  

1386 

  

358 

  

05/0 

  

08/ 

2 
در  یلیفامازدواج  وعیش زانیم يشاهدمورد  –مطالعه 

 شهراهواز يعادو  ییاستثنا کودکان نیوالد

 یعلمدو ماهنامه 

دانشگاه علوم  یپژوهش

شاپور  يجند یپزشک

 68شماره  ،اهواز

آذر  ،معصومه نمدماالن ،يشهر نیپرو

 زاده یقیحق نیحسمحمد  ،یعیرف

  

1389 

  

134 

  

05/0 

  

14/  

 

 زدیدر شهر  یذهنعقب افتاده  مارانیب یوراثت يالگو یبررس 3

مجله دانشگاه علوم 

 یصدوق دیشه یپزشک

 80شماره  ،زدی

 ،مطهره گلستان ،یکرباساخوان  قهیصد

 فالح، فاطمه بهناز هیراض

  

1390 

  

320 

  

002/0 

  

20/ 

 یشناس ییشنوامجله  دانش آموزان مدارس باغچه بان تهران یلیفامازدواج  یبرس 4
، يناظر، احمد رضا کبختینمعصومه 

 يریامزهره 

  

1384 

  

614 

  

005/0 

  

15/ 

 یلیفامو رابطه آن با ازدواج  یعصبلوله  يها يناهنجار 5
دانشگاه  یعلممجله 

 گرگان یپزشکعلوم 

الهام  ، دکترپور یگلعلدکتر محمد جعفر 

 ، دکتریفاضل ریم ، دکترآرزويمبشر

 یعل ، محمددره انیم یکلنگفاطمه 

 یلیوک

  

1382 

  

1000 

  

05/0 

  

05/ 

 یلیفامشکاف لب وکام و ارتباط آن با ازدواج  6

 یپزشکمجله دانشکده 

 یپزشکدانشگاه علوم 

 تهران

 انیمیکر ، هاجریمیعظ روسیس
  

1388 

  

136 

  

02/0 

  

17/ 

7 
 کیدر  یذهن یماندگعقب  مارانیبدر  یلیفامنقش ازدواج 

 ییروستا تیجمع

 یپزشکمجله دانشکده 

 اصفهان

، يآثار ، حسینیصالحدکتر منصور 

 یکوشک یمهراب علی

  

1389 

  

206 

  

001/0 

  

21/ 

8 
در  یلیفام يها ازدواجسر و گردن در  يها يناهنجار وعیش

 کیژنتبه درمانگاه  کنندگانمراجعه 

 یپزشک دانشکدهمجله 

 یپزشکدانشگاه علوم 

 تهران

 ،یمیعظ روسیس ،رزم پا میابراه

 ،ينظر نیحس ،يسنجرسلطان  یمصطف

 یوسفی میمر ،عادل قاسم پور

  

1387 

  

206 

  

05/0 

  

11/ 

9 
 یمتوالدر سه نسل  یلیفامازدواج  عیتوزو  وعیش یبررس

 و استئوپروز ابتیدبه درمانگاه  کنندهمراجعه  مارانیب

 دیپیلو  ابتیدمجله 

 زییپا، 22، شماره رانیا

1386 

، يمنتظر دهیوح ،یشمال دیرش هیسم

باقر  ،حشمت نیرام ،یاکرممحمد  دیس

 یجانیالر

  

1386 

  

1789 

  

05/0 

  

03/ 

10 

 زانیم یبررسنوزادان در اصفهان و  يدیروئیپوتیه يغربالگر

  دیروئیپوتیهنوزادان  نیوالددر  یلیفام يها ازدواج

 

، هیاروم یپزشکمجله 

 ،60شماره 

 نیرام دکتر ،پور یهاشم نیمه دکتر

 لوایس دکتر ،ینیاممسعود  دکتر ،رانپوریا

 دکتر ،یقیحقساسان  دکتر ،انیهوسپ

 ياحمدناصر 

  

1384 

  

700 

  

05/0 

  

06/ 

11 
در  يمادرزاد ییشنوا کاهشو بروز  یلیفامرابطه ازدواج 

 شهر اصفهان یستیبهزو  ییاستثنا مراکز انیناشنوا

 یپزشک دانشکدهمجله 

 59اصفهان، شماره 

احمد رضا  دکترسنبلستان؛  يمهد دکتر

 عبداله جعفرپور دکتراخوت؛ 

  

1379 

  

525 

  

05/0 

  

07/ 

12 
و  یلیفام يها ازدواجدر  يمادرزاد يها یآنومال وعیش یبررس

 یلیرفامیغ
 23، شماره ضیففصلنامه 

 نیرحسیام دکتر، یبیمس بایز دکتر

، انیوسفی دیسع دکتر، انیموحد

 یمازوچ، طاهره يموسو دغالمعباسیس

  

1381 

  

109 

  

05/0 

  

15/ 

13 
 يباال کودکاندر  یقلب يمادرزاد يها يماریب وعیش یبررس

 کاشانماه در  کی

دانشگاه  یعلممجله 

، کردستان یپزشکعلوم 

 25شماره 

 بایز دکتر، انیموحد نیرحسیام دکتر

 یبیمس

  

1381 

  

45 

  

005/0 

  

55/  

  

 

14 

 يبستردر نوزادان  یقلب يمادرزاد يها يماریب وعیش یبررس

 يها سالدر  کاشان یبهشت دیشه مارستانیبدر بخش نوزادان 

79-1375 

 ، شمارهضیففصلنامه 

احسان اهللا  دیس ،انیموحد نیرحسیام

 ،یمازوچطاهره  ،یبیمس بایز ،نوربخش

 يموسوغالمعباس  دیس

  

1380 

  

46 

  

005/0 

  

54/ 

 يمادرزاد يناهنجاردر بروز  یلیفامنقش ازدواج  یبررس 15

  یپزشکپژوهش در علوم 

 ینیخمبهداشت  مرکز. 

 شهر، اصفهان

 بهرام ضیغمی ,*یعل یکوشک یمحراب
  

1384 

  

518 

  

05/0 

  

07/ 
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  00001/0: يمعنادار سطح% 18: اثر اندازه نیانگیم

  و نتیجه گیريبحث 

 شتریب ،یلیفامازدواج  حیترج یواقع لیدال. می گذرددر میان ابناي بشر  یلیفامزدواج ا از وقوع صدها سال

، شناخت یلیفامارتباطات  تیتقو : ی چونمزایای، ازدواجبراي این نوع . دارند یاجتماعو  یفرهنگریشه 

به طور در ضمن . دشو یم برشمرده کمترو انتظارات اجتماعی  و اختالفات اقتصادياز  ، پرهیزنیطرف شتریب

و ارتباط عروس با خانواده شوهر  شود یمساده تر برگزار  یخونهم  يها ازدواجازدواج در  باتیترت ،معمول

سالم  کامالً ،یهمخونفرزندان حاصل از ازدواج  شتریب که از سوي دیگر، با آن .رسد یمتر به نظر  يعاد

در صورت وقوع  یول ،و مرگ اطفال است يمادرزاد يها يناهنجاراز  شیبامر  نیا یاجتماعهستند و منافع 

 و ماریببه  يجد بیآس ،یلیهموف رینظوابسته به جنس  ایماژور  یتاالسم رینظاتوزومال مغلوب  يها يماریب

جهت  ها خانواده لیقب نیاارجاع  ،مهم نکته. شود یموارد  یبهداشتمراقبت  ستمیسبر  ینیسنگخانواده و بار 

شامل  )یحاملگ 12قبل از هفته ( شتریب یبررس يبرا یحاملگو دقت در دوران  یعلمو  قیدق کیژنتمشاوره 

 p N شماره آزمون
 

Z r Zr d 

1 05/ 358 92/18 645/1 08/ 080/ 16/ 

2 05/ 134 57/11 645/1 14/ 141/ 28/ 

3 002/ 320 88/17 719/3 20/ 203/ 41/ 

4 005/ 614 77/24 719/3 15/ 30/ 15/ 

5 05/ 1000 62/31 645/1 05/ 050/ 10/ 

6 02/ 136 66/11 054/2 17/ 172/ 35/ 

7 001/ 206 35/14 090/3 21/ 213/ 43/ 

8 05/ 206 35/14 645/1 11/ 110/ 22/ 

9 05/ 1789 29/42 645/1 03/ 030/ 06/ 

10 05/ 700 45/26 645/1 06/ 060/ 12/ 

11 05/ 525 91/22 645/1 07/ 070/ 14/ 

12 05/ 109 44/10 645/1 15/ 151/ 30/ 

13 .005/ 45 70/6 719/3 55/ 618/ 32/1 

14 005/ 46 78/6 719/3 54/ 604/ 28/1 

15 05/ 518 75/22 645/1 07/ 070/ 14/ 

 61/5 723/2  82/34  6706  مجموع
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 ای  2ینیجن يپرزهااز  يریگنمونه  ،در صورت لزوم نیجن قیدق یسونوگراف ،1سه گانه یخون ينشانگرها

 یلیفام، اگرچه ازدواج تجها عیجمدر نظر گرفتن  با. باشد یم کیتوژنتیسو  یمولکول یبررسو  وسنتزیآمن

ازدواج  اقتصاديو  یاجتماع يایمزا نیباما تعادل  ،مطلوب به نظر رسد یسنتو  یفرهنگاست از نظر  ممکن

 که ییها خانوادهدر  ،امر نیا که دینما یم رییتغبه سمت مضرات  ،آن یبهداشتمضرات  و یلیفامداخل 

  . تر است يجد ،کند یم دایپ بروز ها آنمغلوب در  يزا يماریب يها ژن

اند،  اجرا شده يمتعدد يها نمونه يروکه  مختلف يها پژوهشحاصل از  جینتاکردن  کپارچهی ای لیفراتحل

حاصل  جینتابا در کنار هم قرار دادن  ،در واقع .دهد یممختلف به دست  يرهایمتغاز اثر  يترجامع  دگاهید

 ییها افتهی نیچن. رندیگ یمقرار  یبررسجامعه، افراد مختلف مورد  کیاز  يا نمونه يروپژوهش  کیاز انجام 

 يها تفاوت، یگوناگون نیا  کهچرا  ؛است تر مهمد ندار يشتریب یگوناگونچون جامعه ما که  یجوامعدر 

جامعه در دست  نیامختلف  يها نمونهرا از  يمتعدداطالعات  ،دیبابه ناچار  و را به همراه دارد يشتریب

برخورد  یمناسبها به طرز  را به دست آورد و با تفاوت ها شباهتاطالعات،  نیا کردن کپارچهیداشت تا با 

  . کرد

نوزادان  يها ينابهنجاربا  ییباالرابطه  ییتنهابه  یلیفامازدواج  نشان داد که لیفراتحل نیازاحاصل  يها افتهی

به نام  يریدرکنارمتغ ،رابطه نیا بر يگذار ریوتاثبهبود  يبرا و) درصد18(کوهن  اندازه اثر  طبق جدول. دارد

که توجه  نیاقسمت الزم به ذکر است  نیدراآنچه . میباش زین يگرید يرهایمتغبه دنبال  دیبا یلیفامازدواج 

از  یکی. کند نییتبگوناگون را  يکردهایرو یاثربخش تواند یمدر جوامع مختلف،  یفرهنگ يها نهیزمبه 

 يها بافتمختلف را در  يرهایمتغ والگوها  ییکارا ◌ٔ سهیمقااست که امکان  نیا  لیفراتحلبارز  يها یژگیو

فرهنگ  کیاز  ییها نمونه يرو ،خاص يالگو کیفنون  ياجراتکرار . آورد یمگوناگون فراهم  یفرهنگ

نسبت به  يتر یکل دگاهید ،جینتا لیفراتحلتا با  دهد یمامکان را  نیامختلف،  يها پژوهشواحد و انجام 

  . دیآآن الگو درآن فرهنگ خاص به دست  ییکارا

 نیرحسیام دکتراثر محاسبه شده مربوط به پژوهش  اندازه  نیشتریب ،رانیدراصورت گرفته  پژوهش 15دربین 

اندازه اثر رابطه  زانیمکه  دهند یمپژوهش نشان  يها افتهی. باشد یم/) 55( یبیصم بایز دکتر و انیموحد

. معنا دار است کامالً) = 00001/0p(و  )= r%18(نوزادان ) یوذهن یجسم(هاي  يبهنجاربا نا یلیفامازدواج 

و  دنریگقرار  یبررسمورد  زین نهیزم نیا در گرید يرهایمتغبهتر است که  ،لیفراتحل نیا  يها افتهیاساس  بر

 کشور جمعیتمیزان  در نظر گرفتن با .شوند سهیمقامشخص و  زین رهایمتغ ریسا تیموفق واثر  اندازه  زانیم

 بزرگساالن بویژه يها يماریبدر  یلیفامنقش ازدواج  پیشنهاد می گردد که ،یلیفامازدواج  يباال وعیش و

  .بررسی قرارگیردمورد  یچاق، فشارخون باال و ابتید رینظ یعیشا يها يماریب

                                                           
1 βHCG, AFP, Unconjugated Estriol 
2 CVS 
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 و با آداب  شده انجام يها ياستراتژ یهماهنگ بر دیتاک بهداشت که یجهان سازمان يها هیتوص به تیعنا با

و  فرهنگ از برخاسته یلیفام ازدواج که نیا به توجه و با دارد توسعه حال در يکشورها در مرسوم سنن

 رگذاریتأثچندان ، ها ازدواجگونه  نیا ینف و يریشگیپجهت  در تالش و باشد یم رانیا جامعه يرپاید سنت

 انجام ،آن از یناش يامدهایپ و ها ازدواج نیا از حاصل کودکان در تیمعلول موارد از کاستن براي ،ستین

 از ها تیمعلول علل و یلیفام يها ازدواج خطرات از ها آن يها خانواده و جوانان يساز شامل آگاه یاقدامات

 به یدسترس لیتسه ازدواج،از  قبل مشاوره افتیدر به نیزوج قیتشو ،یبهداشتمراکز  و ها رسانه قیطر

  .دگرد یم شنهادیپ ،تولد از شیپ يغربالگر و لزوم صورت در کیژنت مشاوره

  شنهادهایپ

با تالش و  دیبادارند و  شیپرا در  یلیطوراه دشوار و  ،جامعه یسالمتکه مسئوالن  دهد یممطالعه نشان  نیا

  ؛قدم بردارند ها ازدواج نیادر رابطه با خطرات  نیوالددادن به جوانان و  یآگاهدر جهت  ،ادیزهمت 

 رستانیدب یلیتحصدر مقاطع  شود یم هیتوصزنان  نیبازدواج به خصوص در  نییپابا توجه به سن  -1

  .گوشزد شود یلیفامو خطرات ازدواج  گردد لیتشکجهت آموزش در رابطه با ازدواج  ییها کالس

 یلیفامکه ازدواج  ینیزوجکردن حداقل  یمعرفهماهنگ کردن دفاتر ثبت ازدواج ومراکز بهداشت جهت  -2

 .کیژنتبه مراکز مشاوره  کنند یم

از جامعه به خصوص  یخرافاتزدودن افکار و رسوم غلط و  ، جهت باال بردن فرهنگ جامعه یهمگانتالش  -3

 .ییروستادر مناطق 

 یجمع يها رسانه قیطرآن از  جینتاصورت گرفته و  یلیفامعوارض ازدواج  نهیزمدر  يگرید عیوسمطالعات 

  .مردم قرار داده شود اریاختدر 
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Because of the importance of abnormalities in Iraian infants, this study aimed at 

a meta-analysis of the researches done on the relationship of kinship marriages 

and physical and mental abnormalities in infants. The researchers used the 

technique of meta-analysis by summing up the results of different studies and 

investigated the issue. To do so, from 30 studies available, 15 studies which 

were methodologically acceptable were chosen and a meta-analysis was done on 

them. This study included 6706 participants and 15 effect sizes. The results of 

the analysis show that the effect size of the relationship of kinship marriages and 

physical and mental abnormalities in infants is (r-0/18). (p=00001) 

 

 

Key words : Meta- analysis,  Infants,  Kinship marriages and Abnormalities     

  


