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  سپاسگزاري
 

  :دنفرمای مي 46سوره حج، آیهدر خداوند بلند مرتبه 

 .فَإِنََّها ال تَعْمَي الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَي الْقُلُوبُ الََّتِي فِي الصَُّدُورِ

 .شود هاست كور مى هایى كه در سينه شود، بلكه دل هاى ظاهرى نابينا نمى همانا، چشم

كردن كمو تالش در جهت  -ما یشاید بتوان گفت به عنوان یک اقليت بزرگ در جامعهكه -معلولينرعایت حقوق 

اگر به آموزه ها و احادیث خواهد و جای قدرداني و سپاسگزاری دارد. های آنها دلي بينا ميدردهای این افراد و خانواده

تأمين "بریم. مواردی از قبيل این حدیث نها پي ميبه اهميت تالش برای كاهش آالم معلولين و خانواده های آبنگریم 

كه از پيامبر گرامي اسالم نقل شده است،  "های نابينا رهایي از آتش و جلب رحمت الهي را در پي خواهد داشتحاجت

 شكي نيست كش سازمان بهزیستي قدرداني نمایم.دانم به سهم خودم از كاركنان زحمتلذا الزم ميمبين این نكته است. 

 ی خاصان است. كه توفيق خدمت به بندگان خدا نعمت بزرگي است كه ویژه
 

صميمانه سپاسگزاری  سهيم بودندكمک كردند و در پيشرفت طرح، كه به انجام این طرح  بزرگواری از افراد

 :گرددمي

 

 :داور محترم طرح

 سرکار خانم دکتر روشنک جزایری
 

 :دانشگاه علوم پزشكي تهرانمركز تحقيقات رشد و تكامل  محترم همكاران

 جناب استاد علی ربانی، جناب دکتر علی محبی، سرکار خانم حدیثه ایزدی
 

، پاكدشت، ورامين، اسالمشهر، هروردیسشميرانات، شهرری،  هایشهرستانبهزیستي در مراكز كاركنان ارجمند 

 مالرد، قدس و پيشوا
 

 ال با ما بودندكه در ابتدای نوشتن پروپوز منشسرکارخانم دکتر سالمت

كه در برخي موارد از  مركز مشاوره پيامبران(-)دكترای روانشناسي پوردکتر فرشاد خیرعلیجناب آقای 

 .های ایشان استفاده كردیممشورت
 

 .كه در این پژوهش شركت نمودندافراد و خانواده هایي  يو تمام

  



 
 

ت  
 

 چکيده 

 با برخورد و مقابله یو نحوه نوع شدت، نظر از مختلف جوامع و استهبود ها مطرحو مکان هازمان یهمه در همواره معلولیت

برای پیشگیری از بروز معلولیت ها، میزان آگااهی اراراد    کننده در اتخاذ راهکار مناسبدارند. يکی از عوامل تعیین متفاوتی شرايط آن،

ر عین حال ساده ترين و کم هزينه ترين راههای پیشگیری از با وجود اينکه مشاوره ژنتیک، از جمله مهمترين و د در اين زمینه می باشد.

 بروز معلولیتهاست، ولی در کشور ما ، در مورد سطح آگاهی معلولین و خانواده های آنان از نقش مشاوره ژنتیک در پیشاگیری از باروز  

کنناده باه مراکاز    و اراراد معلاول مراجعاه   هاا  لذا، در مطالعه حاضر، سطح آگااهی خاانواده   معلولیتها، اطالعاتی در دسترس نیست. مجدد

 گردد.بهزيستی استان تهران ارزيابی می

پرسشنامه ارزياابی  روايی و طراحی گرديد. پايايی  3، و عملکرد2، نگرش1ابتدا يک پرسشنامه در سه حیطه آگاهیدر اين پژوهش، 

ها به صورت مجاازی پار   نامهمشارکت بیشتر، پرسشجهت سهولت دسترسی و رراهم آوردن گیری بیماری کرونا، به دلیل اوج همهشد. 

وب )آنالين( در مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران -يک نسخه از پرسشنامه تحتبدين منظور،  شدند.

جملاه   تان ازاسا هاای  شهرساتان  هاای تحات پوشاش بهزيساتی در مراکاز     . جامعه مورد مطالعه مشتمل باود بار کلیاه خاانواده    شدطراحی 

به ارراد ماددجوی هماان   ، پاکدشت، ورامین، اسالمشهر، مالرد، قدس و پیشوا. لذا، از طريق مراکز بهزيستی، تهرانشمیرانات، شهرری، 

گروهی ارسال گرديد و از آنها درخواست شد تا در صورت تمايل در طرح شارکت کارده و پرسشانامه را پار نمايناد.       کوتاهمراکز پیام

ارازار  هاا باا کماک نارم    مايل به شرکت در طرح بودند با مراجعه به سايت پرسشنامه اقدام به ثبت نظارات خاود کردناد. داده   اررادی که 

Excel  وSPSS بندی و با استفاده از آزمونهای آماری میانگین، طبقهT-test     و آنالیز واريانس مورد تجزيه و تحلیال قارار گررتناد و

ن و ستنباطی شامل ضريب همبستگی پیرسور اما، از آتوصیفیر ماآبر وه ها عالداده تحلیل و جزيه تای برنمودارهااااا ترساااایم گرديااااد. 

ری ماار آرزم انرده از ستفااها با داده تحلیل و تجزيه  .شدده ستفااتعقیبی توکی ا و نو، آتی مستقل ر،يااااسکوی اکای هان مو، آزسپیرمنا

SPSS  گررتم نجاا 26نسخه.  

% 35.5  ماند. پرسشنامه باقی 1634های ناقص، تعداد سشنامه پر شد. پس از کنار گذاشتن پرسشنامهپر 2004تعداد  ،در کل

% مذکر بودند. از 48.6کنندگان مونث و % شرکت51.4کنندگان در گروه معلولین و بقیه در گروه بستگان سالم قرار داشتند. شرکت

% 73.1% مجرد و 26.9% مذکر بودند. در کل، 44.6% مونث و 55.4بستگان،  از گروه% مذکر بودند. 74.1% مونث و 35.9گروه معلولین 

در جنس مذکر باالتر از آنها  معلولین و بستگاندو  سال بود اما میانگین سنی در هر 38متاهل بودند. میانگین سنی به صورت کلی برابر با 

)بت ارراد متاهل به مجرد برابر با يک بود اما اين نسبت نوع معلولیت را ذکر نکرده بودند. در جنس مونث نس % 28در مونث بود. 
متاهل

مجرد
 )

% بود. بر اساس اظهارات شرکت کنندگان، منابع 58 در شرکت کنندگان بود. میزان ازدواج خويشاوندی 2.5در جنس مذکر برابر 

                                                           
1
 Awareness:  دانستن در مورد يک موضوع 

2
 Attitude: داشتن احساس يا عقیده در مورد يک موضوع 

3
 Performance: عمل انجام کاری 



 
 

ث  
 

% موارد مراکز مشاوره بهزيستی بود. نمره 15ر % موارد تلويزيون و د25% موارد اينترنت، 30اطالعاتی آنها درمورد مشاوره ژنتیک در 

آگاهی در معلولین زيرگروه صوت و گفتار سطح  )سطح باالی متوسط(.% محاسبه گرديد 71.41% و در بستگان 68آگاهی معلولین 

هیچکدام از سطح آگاهی تفاوت معناداری بین با اين وجود،  ؛ها باالتر بود%( نسبت به بقیه زيرگروه81.8%( و زيرگروه ناشنوايی )82.4)

معلولیت بینايی و شنوايی ارراد با معلولیت ذهنی سطح آگاهی باالتری نسبت به بستگان  ارراد دارای بستگاناما  ديده نشد هاروهزير گ

ه توسط پرسشنامه را پر کرده بودند ممکن است در برخی موارد به اشتبا 53های ذهنی که تعداد در زيرگروه معلولیت :)توضیح داشتند

تحصیالت عالیه و حتی  هايی مانندهای ذهنی ممکن است توانمندیبستگان سالم پر شده باشد. مشخص است که زيرگروه معلولیت

اينکه در صحت نتايج خدشه ای وارد نشود تمام اطالعاتی که ثبت شده بود  نداشته باشند. در اين پژوهش، به دلیلرا پرکردن پرسشنامه 

نداشت. سطح  در بین معلولین تفاوتی سطح آگاهطح آگاهی بستگان مونث نسبت به بستگان مذکر باالتر بود اما س آورده شده است(.

آگاهی معلولین مجرد از  معلولین متاهل باالتر بود درحالی که در گروه بستگان، سطح آگاهی در متاهلین از مجردها باالتر بود. سن 

ين، تعداد ارراد معلول در خانواده با سطح آگاهی ارتباطی نداشت. سطوح آگاهی بر اساس ارراد در گروه معلولین، نوع ازدواج والد

-سطح تحصیالت معلولین يک ارتباط مستقیم را نشان داد. اررادی که منابع اطالعاتی آنها آموزش و کتب پزشکی بود نسبت به گروه

. اختالف شتنداوره ژنتیک سطح آگاهی باالتری داود نسبت به مشهايی که منابع اطالعاتی آنها تلويزيون و مراکز مشاوره بهزيستی ب

دو گروه معلولین و بستگان در حد  های مختلف قومیتی در معلولین معنادار نبود. سطح نگرش در هرمیانگین سطح آگاهی بین گروه

نمرات آگاهی و نگرش ، ارتباط بین 0.01معنی دار نبود. در سطح  گروه معلولین و گروه بستگان اختالف سطح نگرش درمتوسط بود و 

را نشان داد. نمرات آگاهی و نگرش . آنالیز رگرسیون ارتباط خطی مستقیم بین (Sig.:0.000)توسط آزمون همبستگی تايید شد 

توجه  باآزمون همبستگی . امتیاز( 24از  20تا  16)امتیاز بین  کرد در شرکت کنندگان در حد متوسط بودلعمسواالت مربوط به نمرات 

. اين ارتباط به (sig.:0.000)عملکرد را مشخص کرد سطح ارتباط بین سطح آگاهی و به سواالت آگاهی و سواالت عملکرد، 

  صورت خطی بود.

دارد. استفاده از کتب پزشکی و مشاوره با نسبت به مشاوره ژنتیک مهمی در ارزايش سطح آگاهی ارراد نقش منبع اطالعات 

ن کمترين تاثیر را در سطح آگاهی دارند. ستار را در سطح آگاهی دارد درصورتی که تلويزيون و اقوام و دومتخصصین بیشترين تاثی

های ذيربط از جمله سازمان گردد سازمانهرچقدر سطح آگاهی ارراد باالتر باشد سطح نگرش آنها باالتر است. لذا، پیشنهاد می

-ی جامعه برنامه ريزی مناسب داشتهرت بهداشت نسبت به ارزايش سطح آگاهبهزيستی، صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و وزا

ها جلوگیری کرد و بار روانی، خانوادگی، اجتماعی باشند تا بتوان با ارزايش سطح آگاهی و نگرش جامعه از بروز ارراد دارای معلولیت

 کاهش داد.را ها و اقتصادی معلولیت

 

 آگاهی، معلولیت، سطح نگرشمشاوره ژنتیک، سطح  واژه هاي کليدي:
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 پيشگفتار.1-1

 براساس دسته بندیباشد. می مطرح هاو مکان هازمان تمامی در که است جهانی یپديده ، يک4معلولیت

WHOان سازم
 و 7رعالیت محدوديت در ،6اختالالت هایحوزه از يکی در کمدست دارای معلولیت ارراد، 5

وظايفی که به عهده سازمان بهزيستی گذاشته شده است  ازيکی . (1) گیرندمی قرار 8مشارکت در محدوديت

ای هماهنگ  بهزيستی، عبارت است از مجموعه"بر اساس تعريف سازمان ملل متحد . است رسیدگی به امور معلوالن

پذير جامعه  های آسیب هايی که زير نظارت يا کمک دولت، برای بهبود زندگی ارراد و گروه ها و رعالیت از برنامه

وزارت رراه و تأمین اجتماعی است که  در ايران، سازمان بهزيستی يک نهاد دولتی زيرمجموعه "شود. انجام می

  .دهد خدماتی را به ارراد نیازمند جامعه ارائه می

سازد که جامعه را درگیر می هر در جمعیت از بخشی روانشناختی همواره و ذهنی جسمی، هایآسیب

، بیش از يک 2010ويژه است. بر اساس آمارهای جهانی در سال  هایمراقبت یارايه و جدی هایرینیازمند پیگی

 جمعیت به نفر میلیون 10 از کنند و ساالنه بیشزندگی می معلولیت از نوعی کم بادست جهان مردم از نفر میلیارد

 در ایويژه نقش ارتباطات، ونقل و حمل سالمت، خدمات یهزينه درآمد، بیمه، . پوشش(1) شودارزوده می آنان

 طوالنی مدت ه بیشتر وتوج نیازمند معلولیت دارند. همچنین، ررد دارای سالمتی خدمات معلول به ارراد دسترسی

. (2) دارد آينده وی و ای در زندگی حالکنندهنقش تعیین  کههای عمومی است مراقبت امور درمانی و برای تغذيه،

شهری هستند. بنابراين، ارزون بر  امکانات و رضا طراحی ها،رساختنیازمند زي معلولیت دارای همینطور، ارراد
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سالمتی  مراکزجامعه از ديگر های شود بخشوارد می اجتماعی نهاد اولین به عنوان هايی که به خانوادهآسیب

ی خواهند های زيادو متحمل هزينه ها و آسیب گیرندمیشهرسازی تحت تاثیر قرار  هایو سازمان هاگررته تا دستگاه

از شود بسیار باالتر معلولین متحمل می امور اينهای مختلفی که سازمان بهزيستی برای است که هزينهبديهی شد. 

مسئوالن ذيربط در سازمان بهزيستی، نداشتن آگاهی های ههای مربوط به پیشگیری خواهد بود. بارها در مصاحبهزينه

های ژنتیکی ها به عنوان يکی از مهمترين داليل بروز بیماریمعلولیتو  های نحوه پیشگیری از بیماریعموم درباره

های آنها دارد های مالی که سازمان بهزيستی برای ارراد معلول و خانوادهاعالم شده است. به غیر از کمک هزينه

ری های کاربردی برای پیشگی توسعه پژوهشتر است. استقرار ساز و کارهای غیرمالی چه بسا پر هزينه

. پوشش دادن (3) است های سازمان بهزيستی  ترين وظايف و مسئولیت های اجتماعی از عمده و آسیب ها معلولیت از

بیش از يک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار نفر دارای معلولیت )که در سال  پشتیبانیهای درمانی، نگهداری و هزينه

های مرتبط مستلزم داشتن برنامه در تمام زمینه ،(، به شکل بهینه(4) توسط آمار رسمی سازمان اعالم شده است 1399

از آنجايی  ها بسیار ارزشمند است؛ها و هزينهها در کم کردن اين آسیببنابراين، پیشگیری از بروز معلولیت است.

موثرترين و در عین حال آسان ترين و کم هزينه ترين راهکارها برای پیشگیری مشاوره ژنتیک به عنوان يکی از  که

 ويژه خانواده های دارای جامعه و به از معلولیت ها و بیماری های ژنتیکی ، مطرح می باشد، ضروری است که ارراد

های آنان از نقش و خانواده میزان آگاهی معلوالنلذا در اين تحقیق، نسبت به اين امر آگاهی داشته باشند.  معلولررد 

ارزيابی شد. همینطور، میزان نگرش و عملکرد  در استان تهران مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروز مجدد معلولیت

های مورد مشاوره ژنتیک ارزيابی گرديد چرا که سه عنصر آگاهی، نگرش و عملکرد برای تدوين برنامهارراد در 

در مورد اين سه  موجود يک جامعه يا يک موضوع( ابزارهای ضروری هستند. ای )در جهت بهبود وضعیتمداخله

واژه تعاريف متعددی شده است اما در اين تحقیق، منظور از آگاهی يعنی دانستن در مورد يک موضوع، نگرش 

 عمل انجام دادن کاری می باشد.يعنی احساس يا عقیده در مورد يک موضوع و عملکرد يعنی 

 يکمشاوره ژنت .2-1

 یکیژنت یهایماریاحتمال بروز ب نییو تع یبررس یبرااست  یآموزش-یند ارتباطيرراک ي، 9کیمشاوره ژنت

توان کمک به  یممشاوره ژنتیک ف اهداز ا ؛یماریبيک از تکرار  یریجلوگ جهتمناسب  یه راهکارهايو ارا

از ابتال  یری، جلوگیماریم بيرل بهتر عالو کنت ینیبشی، پیصیتشخ یهاها و روش، نشانهیکیژنت یماریشناخت بهتر ب

هدف از مشاوره  ،ی. به طور کل(5) نام بردش از تولد یص پیتشخ یمناسب برا یشنهاد راهکارهایپ و یماریا تکرار بي

مهم  ینده است و همواره به عنوان گاميآررد در  یت سالمتیوضعتعیین و سالم  یررزندان، داشتن کیژنت
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بیماری های ژنتیکی بدلیل  باالیبا توجه به شیوع  در حوزه سالمت مطرح است. یارث یهاتیاز معلول یریشگیپ یبرا

 ، مشاوره ژنتیک اهمیت در کشور ماای قبیله -خويشاوندی و درون قومی هایازدواج رواج

 ويژه ای دارد.

 

 . نقش مشاوره ژنتيک1-2-1

-معلولیت مثالً)ت یاز نظر نوع معلول ،به عنوان نمونه ؛قابل توجه است یمختلف یهاگاهديک از دیژنتمشاوره 

و از نظر  (یکیا ژنتيو  یطیاز عوامل مح یناش مثالً) اتیولوژی، از نظر (غیر ژنتیکیو  یکی، ژنتی، ارثیمادرزاد یها

در  یشاونديخوازدواج  ژهيگاه ويجات به يبا عنا.  (یارش از باردیش از ازدواج، پیپ مثالً)ک یزمان انجام مشاوره ژنت

ت مشاوره یار پر رنگ تر خواهد بود و اهمیبس، یسنت یهابا ررهنگ یدر جوامعنقش ژنتیک  ،ت هایجاد معلوليا

در  یاديز یهاپژوهشا یشود؛ در دنیان تر ميها نماتیاز بروز معلول یریشگیدر پ یک امر ضروريک به عنوان یژنت

-یاختالالت عصب از یریشگیپ در کیمشاوره ژنت ینقش کمک کننده ،تاکنوننه انجام گررته است. یزمن يا

اختالل ، نيو رشد و تکو کیاختالالت متابولاختالالت سوخت و ساز بدن، مکرر،  یص مادرزاديز نقا، برویعضالن

و ...  يیایمی، عفونت، مواد شپرتوهاچون  یمادر باردار با عوامل يیارويروو  یذهن یهایکم توانبلوغ،  یندهايدر ررآ

 ارراد ناقل ژن يیشناساک در یره ژنتومشا ر،نطویاست. همروشن شده یقلب یمادرزاد یهایماریابت و بيسرطان، د

 و نیز در زوجین مبتال به ،یلیهمور، یذهن یهایتوانکمک، یستیبروز کیر، یمانند تاالسم یارث یهایماریب های

 دستهدر سه  آنها را یتوان به نوعی، میکیعلل اختالالت ژنت در مورداست.  یز ضروریمکرر ن یهاو سقط يینازا

ها چه از نظر تعداد اختالالت کروموزومهم به علت  یتعدادا چند ژن و يک ينقص در ل یبه دل یوهگر قرار داد:

 یکیو ژنت یطیاز عوامل مح یبیها هم به سبب ترکیماریاز ب یو برخ یزوموها و چه از نظر ساختار کرومکروموزوم

ابتدا محصولی به نام  شودمی 10رونويسیيک ژن وقتی  ها مسئول بروز صفات هستند. معموالًژن .(6)نديآید ميپد

RNA 11ت که طی آن از روی قطعه ای از س)رونويسی ررآيندی ا تولید می کند
DNA  محصولی به نامRNA

12 

ممکن است سبب انجام يک عمل يا اعمالی گردد و يا اينکه خود به عنوان واسطه ای برای  RNA. شود(ساخته می

 RNA مولکول از رویاست که طی آن  یررآيند ،)ترجمه قرار گیرد 13ترجمهتولید محصولی به نام پروتئین مورد 

-میها باعث پیشبرد اعمال سلولی و حیاتی در انسان در نهايت، پروتئین (.شودمحصولی به نام پروتئین ساخته می

                                                           
10

 Transcription  
11

 DNA: Deoxyribonucleic acid  نوکلئوتید ای است از واحدهايی به نامی دو رشتهيک زنجیرهماده ژنتیکی که  
12

 RNA: Ribonucleic acid شودای که از روی مولکول د.ان.آ ساخته میيک زنجیره تک رشته  
13

 Translation 

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-o-Title-ot-desc/
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ها تواند منجر به قطع شدن و يا تاثیر بر روی يکی از اين مراحل شود. جهشمیدر ژن جهش  هرگونه تغییر يا گردند.

های ژنتیکی ی بزرگ از بیماریشوند. سه دستهبندی میشان طبقهر اساس اندازه، نوع تاثیر، محل و حالت ارثیب

های اند(، کروموزومی )به علت ناهنجاریژنی )به علت جهش در يک ژن بوجود آمدههای تکشامل بیماری

-اند( میفعاالت بین ژن و محیط بوجود آمدهعلت رعل و اناند( و چندعاملی يا پیچیده )بهکروموزومی بوجود آمده

 .(6)باشند

  

 مشاوره ژنتيک هايشاخص. 2-2-1

پیش از از ازدواج و ش یپک یژنت یهامشاوره اما ت استیز اهمياح یدر همه مراحل زندگ کیمشاوره ژنت

ر مشاوره يدر موارد ز ،ی. به صورت کلاست یالزم و ضرور یشاوند امرين خویزوج یژه براي، به واقدام به بارداری

 :(9-6)گرددیشنهاد میسودمند بوده و پا خانواده ها ين یارراد، زوج یک برایژنت

  .اکان مشترک هستندین یکه دارا يیهازوج یعني، یشاونديخو یهادر ازدواج (1

 .وجود دارد يیهاینگران یشاونديخو یماریک بيخطر بروز مکرر  یبارهکه در یدر موارد (2

ص ينقاوجود دارد:  کيا بستگان نزديدر خانواده اختالالت اين از  یکي یسابقهکه  يیهادر خانواده (3

 یها یماریو ب یعضالن-یاختالالت عصبن و اختالل در بلوغ، يو تکو ل رشدالو اخت یکوتولگ،یمادرزادچندگانه 

، يیناشنواهای زودهنگام، مرگ، یعیرطبیغ یارهیشکل و ق ،الت سوخت و ساز موادالاختشرونده، یمزمن و پ یعصب

قرار گررتن در معرض  و یقلب یها یماریابت، بي، سرطان، ديیمرده زا و مکرر ی، سقط هايینازا ،یابهام تناسل

 .راديوتراپی و انند مواد شیمیايی، داروها، الکلعوامل تراتوژن م

-یم کربه عنوان سن باال برای بارداری ذرا  سال 35ش از یبباال که معموالً سن ن یدر سن یهای(در باردار4

 .کنند

و عوامل  يیایمی، مانند اشعه، دارو، مواد شیزا در دوران بارداریناهنجار یطیبا عوامل مح يیارويرو (5

 .یعفون

مثل  تیع در جمعيشا یکیژنت یماریک بي یت ناقلینان از ناقل نبودن و دانستن وضعی(جهت کسب اطم6

 ها وجود نداشته باشد.یمارین بيا یخچهيک تاريهرچند که در بستگان نزد  یلیهمور و یسمتاال

 ش خطرياز تولد درآنان ارزاش یپش يو آزما یا غربالگري یسونوگرار یجهیکه نت یزنان باردار(در مورد 7

 . دهد یص را نشان ميانق احتمال

ا يهستند و  یکیژنت یماریل نگران بیبدون دل که یزنانک مثالً یانجام مشاوره ژنت یبرا ی( احساس ررد8

 .شتر بدانندی، بیدوران باردار یهایها و بررسشيدوست دارند درباره آزما ه خودنکيا

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-o-Title-ot-desc/
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های تصويربرداری و همینطور از آزمايشات های غربالگری از آزمايش خون گررته تا بررسیاز آزمايش

پس از  د.گیرنها در زمان بارداری کمک میتشخیصی مانند بررسی پرزهای جفتی و آمنیوسنتز برای شناخت بیماری

)اگرچه در زمان  درمانراهکار مناسب به خانواده ها برای  ،ر اساس نوع بیماری و الگوی وراثتیتشخیص بیماری، ب

نگارش اين تحقیق، گزينه های درمانی تنها در موارد معدودی از بیماری ها و جهش ها در برخی کشورهای پیشررته 

پیشگیری از خش درمانهای مبتنی بر ژنتیک در آينده است( و امکانپذير شده است ولی پیشررت های اخیر نويد ب

 ارائه می گردد.  15و يا تشخیص پیش از تولد 14گزينیبروز مجدد از طريق آزمايشات تشخیص پیش از النه

 آزمایش ژنتيک .3-1

انواع زيادی از آزمايشات ژنتیک وجود دارند که بسته به هدف آزمايش می توانند کاربردهای متنوعی 

آزمايش ژنتیک يا برای تأيید تشخیص بالینی وتشخیص ارتراقی انجام توان گفت شته باشند. به شکل خیلی ساده میدا

هايی که تظاهرات بالینی مشابه دارند مثالً تشخیص علت ژنتیکی می شود از جمله برای تأيید تشخیص بیماری

گیرد. با انجام اين آزمايش در مورد بعضی از می و يا برای بررسی حساسیت و مقاومت دارويی انجام ناشنوايی،

)البته، واژه  مسبب بیماری 16جهش. پس از پیدا شدن (10) توان نگرش درمانی مناسب انتخاب کردها هم میبیماری

ی ارراد خانواده را بررسی بقیه 18توان با غربالگری آبشاری، می خواهد بود( 17اتغییر بیماريز جهش، علمی معادل

ها در خانواده و گروه از استراتژی غربالگری آبشاری در ژنتیک اجتماعی، برای شناسايی ارراد در معرض خطر کرد.

توان از يارته های آزمايش ژنتیک بسته به شرايط ارراد و در مشاوره ژنتیک می ،عالوه بر اين فاده می شود.است

 خانواده ها بهره گررت.

 اختالالت ژنتيکي .4-1

گويند که  ژنتیکی ايجاد شود بیماری ژنتیکی می نقص در عواملدلیل  به هر نوع بیماری يا اختاللی که به

 :ارثی وجود دارد مختلفی از اختالالت ا نباشد. انواعمیتواند ارثی باشد ي
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 Preimplantation Genetic Diagnosis 
15

 Prenatal Diagnosis 
16

 Mutation 
17

 pathogenic variant 
18

 Cascase Screening: ای ساير ارراد خانواده برای شود به صورت مرحلهوقتی که جهش در يکی از ارراد خانواده پیدا می

.شوندهمان جهش ارزيابی می  



 
 

7 
 

 دهد.يک ژن رخ می DNAهای توالی  دلیل تغییرات يا جهش : به19یژن ( اختالالت تک1

های مربوط به کم شدن يا زياد شدن تعداد کروموزوم ها و تغییرات ناهنجاری :20( اختالالت کروموزومی2

توانی ذهنی دارند يک الً در سندرم داون که ارراد مبتال درجاتی از کمساختار آنها ممکن است سبب بیماری شود مث

 اضاره وجود دارد.  21کروموزوم 

هايی در چند ژن ايجاد  : اين اختالالت از ترکیبی از عوامل محیطی و جهش21( اختالالت چندعاملی3

 شود  می

 . (9. 6)هندد: به دلیل نقص در ژنوم میتوکندری رخ می22( اختالالت میتوکندريايی4

 

  . الگوهاي وراثتي1-4-1

رسد و اينکه بر روی کدامیک بسته به اينکه عامل بیماری )جهش( چگونه به ارث میژنی  اختالالت تکدر 

 آيد. اين الگوها شامل:پديد میالگوهای وراثتی متفاوتی ها )جنسی يا سوماتیک( قرار گررته است از کروموزوم

يک نسخه از ژن معیوب )از يکی از والدين( برای ايجاد  ت،: در اين نوع وراث23وراثت اتوزومی غالب( 1

 بیماری کاری است؛ 

ی يک ژن بايد معیوب باشند تا بیماری رخ دو نسخه در اين نوع وراثت، :24وراثت اتوزومی مغلوب( 2

بیمار  والدين ناقل هستند و هرکدام يک نسخه از ژن معیوب را به ررزند بدهد. در اين گروه از بیماريها معموالً

 شايع هستند. و درون قومی )درون گروهی( ها در ازدواج های خويشاوندی میدهند. اين نوع بیماری

نوع مغلوب . قرار دارد X ژن معیوب بر کروموزوم در اين نوع وراثت، :25مغلوب وراثت وابسته به جنس( 3

راين با دريارت يک جهش بیمار  دارد، بناب Xچون جنس مذکر تنها يک کروموزوم وابسته به جنس شايع تر است 

گردند. به ذهنی می توانیکمبرخی از ژنهای روی اين کروموزوم درصورتی که جهش يابند باعث بروز  می شوند.

 همین دلیل اين نوع معلولیت در جنس مذکر بیشتر است.
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 Single gene 
20

 Chromosomal abnormalities 
21

 Multifactorial disorders 
22

 Mitochondrial disorders 
23

 Autosomal dominant 
24

 Autosomal recessive 
25

 Sex linked recessive 
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رت به صو Xروی کروموزوم وجود يک جهش در اين نوع وراثت، : 26غالب وراثت وابسته به جنس( 3

 غالب باعث بیماری می شود. 

 گیرند.در مشاوره ژنتیک از اين الگوهای وراثتی برای برآورد خطر کمک می

 

 ت و معلوليمعلول .5-1

 يا ررد يک معمولِ استاندارد به نسبت توجهی قابل طور به که شود می تعريف یوضعیت عنوان به معلولیت

 اختالل حسی، اختالل جسمی، آسیب جمله از رردی عملکرد به اشاره برای اصطالح اين. باشد ديده آسیب، گروه

شود که با توجه به یم یمانع از نقشمعلولیت در واقع، . شود می استفاده مزمن های بیماری مختلف انواع و شناختی

به معلول ن اساس، ی. بر هم(11) ررد در نظر گررته شده است یبرا یعیو طب ی، ررهنگی، اجتماعی، جنسیط سنيشرا

و  یسالمت عمومت یوضعدر  ریچشمگ، دچار اختالل یا ذهنيو  یجسم یهاکه به علت نقصشودیگفته م یکس

-یشخص را تحت الشعاع قرار م یو ررد ین اختالل استقالل اجتماعيکه ا یاگونهبه ؛ استدار يپابه شکل  ینیبال

 در سالنامه آماری را نام برد. یو ذهن یجسم یت های، معلوليینای، نابیيناشنوا توانیم اختالالتنوع ن يااز  دهد.

 معلول به صورت زير تعريف شده است:  ررد 1399سال  سازمان بهزيستی

 مانند حرکتی اندامهای شنوايی، اندام يا بینايی اندام مانند سیح هایاندام عملکرد در که است رردی

بر  سالمت، شرايط بین المللی معیارهای براساس )مغز عملکرد( مغز يولوژيکریز ساختار يا و تنه يا ها، پاهادست

 شده )کم توانی( معلولیت دچار ديگر عوامل يا و حوادث سوانح، سن، کهولت بیماری، عوامل مادرزادی، اثر

 .(4)است

 ضربه يا آسیب ل،الاخت ،)مزمن يا حاد(بیماری  يک توصیف برای گسترده اصطالح يک سالمت شرايط

 مادرزادی نابهنجاری تنش سالمندی، بارداری، مانند اوضاع ساير شامل است همچنین ممکن سالمت شرايط .است

 با سالمت باشد. شرايط یژنتیک زمینه يا
27

ICD-10 شود کدگذاری می.  

درصد  11محاسبه کرد؛ در حدود سازمان بهزيستی های کشور را می توان از آمار سهم تهران از معلولیت

-ها در تهران زندگی میارراد مونث دارای اين معلولیت 11.5و  تحت پوشش سازمان بهزيستیمذکر معلول ارراد 

 :است شدهذکر به شرح زير سازمان بهزيستی در سالنامه آماری  99ها در سال درگیر با اين معلولیتتعداد ارراد کنند. 
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 Sex linked dominant 
27 ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems, 10th revision 2010 
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 نوع در کشور و استان تهران جنس و برحسب توانکم مددجويان تعداد

 کل *صوت و گفتار شنوايی *روانی ذهنی حرکتی جسمی نابینايی 

 1095385 66419 129254 100249 248623 418644 132196 مرد )کشور(

 120970 17795 13876 8946 27344 41607 11402 مرد )تهران(

 11 26.8 10.7 8.9 11 9.9 8.6 سهم تهران%

 663726 42768 94547 47995 155373 248886 74157 زن )کشور(

 76441 12121 10892 3287 17785 25489  6867 زن )تهران(

 11.5 28.3 11.5 6.8 11.4 10.2 9.3 سهم تهران%

از دسته بندی های جهانی *اين اطالعات از سالنامه آماری سازمان بهزيستی استخراج شده است؛ هرچند ممکن است اين دسته بندی 

گیرند. به قرار میو بیماری در گروه اختالل واعصاب وروانمتفاوت باشد، به عنوان نمونه، مشکالت مربوط به صوت و گفتار  استاندارد

لیل اينکه تنها منبعی که وجود داشت همین سالنامه بهزيستی بود و نظر به اينکه، اين مطالعه بر روی مددجويان سازمان هر حال، به د

 ها شکل گررته است.ندی جهت ارايه خدمات به اين گروهباين دسته انجام گررته است از اين اطالعات در اينجا استفاده شده است.

 

 

ت یمعلول یدرصد 15معلول، آمار  یل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانر کیام دبیدر پ ،2010در سال 

کم دستبا  بهزيستی، بیش از يک و نیم میلیون نفر 1399بر اساس آمار سالنامه سال ران، يگزارش شد. در ادر جهان 

ن در یاز معلول یقین وجود، هنوز آمار دقيبا ا ؛(4)دارندزير پوشش خدمات سازمان بهزيستی قرار ت یک معلولي

 ران(.يست )مرکز آمار ایکشور در دسترس ن

 یدر حال توسعه به رراموش یکشورهادر ن ی% معلول98ش از یب ،بهداشت ین سازمان جهانیبر اساس تخم

متاثر ز به شدت یان او را نیاطرار یسازد بلکه زندگیت نه رقط ررد را با چالش مواجه می. معلول(12) اندشدهسپرده

 برای مختلفی هایبندیطبقههمینطور،  ها ممکن است به طرق مختلفی انجام گیرد.بندی معلولیتدسته کند.یم

و  هاانواعی از معلولیت ،به طور کلی دارند. را خود خاص هایويژگی هر کدام که دارد وجود معلول کودکان

اطالعاتی رراهم آورد به خانواده ها روز مجدد آنها در تواند در مورد پیشگیری از بمیکه مشاوره ژنتیک اختالالت 

 معلولیت ،)ذهنی یتمعلول( رشدی- هوشی اختالالتعبارتند از طوريکه بتوان از رخداد مجدد آنها جلوگیری کرد 

شديد(، و مسايل  خیلی تا شديد، شديد تا حرکتی، اختالالت روان، مشکالت بینايی )خفیف، متوسط-جسمی

در سازمان بهزيستی  بندیبر اساس دستهدر اينجا شديد(.  خیلی تا شديد، شديد تا متوسط )خفیف، مربوط به شنوايی

. با توجه به اينکه، تحقیق حاضر بر روی ضیحات کوتاه و مرتبط داده می شودتوها و اختالالت مورد معلولیت



 
 

10 
 

بندی سازمان بررسی بر اساس دستهمددجويان سازمان بهزيستی استان تهران انجام گررته است جامعه مورد مطالعه 

 شده اند.

  معلوليت ذهني .1-5-1

ی مگیراايت چشودبا محد، دااناخته مىشااهنى شذعقبماندگى انين بهعنوا زا ه پیشااک 28ذهنی ىااناتوکم

به تمامی جنو  باشد هدااشوع رااالگى شااس 18از که قبل د واامىش شناختهى اانطباقی اهاررتاو رى ااهند ذعملکردر 

به  .  (14. 13) سازدمتاثر میرا  وری شناختی، ررتاری، جسمانی، اجتماعی، و هیجانیهای مهم تحولی مانند کنش

 هوشی عملکرد در زير متوسط معیار انحراف دو از بیش و مالحظه محدوديت قابل،کم توانی ذهنی، رت ديگرعبا

 وجودو  متوسط از هوش کمتر شامل آن مشخصات و بیماراست محیطی هوشی و تطبیق مشتمل بر ضريب ررد

 خانوادگی، زندگی رردی، راقبتکردن، م برقرار ارتباط   ررتارهای سازشی مانند از بیشتر دو يا حداقل در اختالل

بر اساس  است. شغلی و آکادمیک کارکردو امنیت سالمت و جامعه، امکانات از استفاده های اجتماعی، مهارت

DSM-5 (15) توانی ذهنی بر اساس اين سه معیار استتشخیص کم: 

ه ريزی، تفکر انتزاعی، قضاوت، يادگیری ( نقص در عملکرد ذهنی شامل استدالل آوری، حل مساله، برنام1

 استاندارد تايید شود. IQتحصیلی و يادگیری از تجربه است که توسط ارزيابی بالینی و تست 

 برای ررهنگی-اجتماعی و رشدی استانداردهای با انطباق توجهی قابل طور به که انطباقی عملکرد در نقص( 2

 .نمايد مختل را خود جتماعیا مسئولیت انجام در ررد توانايی و استقالل

 .کودکی دوران در نقايص اين شروع( 3

 

 :کم توان ذهنی سازمان بهزيستی آمده است  99بر اساس تعريفی که در سالنامه سال 

 قضاوت استدالل، برنامه ريزی، مسئله، حل مانند )عقالنی( هوشی کارکرد در نقص دارای که است رردی" 

 براساس و بوده مستقل زندگی داشتن يا و اجتماعی مشارکت ارتباط، برقراری مانند سازگارانه نیز عملکرد و

 هجده از ترمک سنی رده( رشد دوران در نقص باشد. اين هفتاد از کمتر بهرهوش نمره دارای آزمونهای استاندارد،

 ".است شديد خیلی تا متوسط از ررد اين معلولیت شدت دهد. درجهرخ می )سال تمام

 

توان بررسی میحیطه  چهار دررا  جسمی و ذهنی هایمعلولیت عللبطور کلی، دهند ان میمطالعات نش

 :کرد

 شود.مربوط می ارثی عوامل به معموالً بارداری: از پیش ( عوامل1

                                                           
28

 intellectual disability 
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 و ذهنی و جسمی هایمعلولیت علل در بررسی توجه موارد از ديگر يکی بارداری: دوران يا مادرزادی (عوامل2

 (.تولد زمان تا نطفه تشکیل از پساست ) بارداری دوران مل، عواحرکتی-حسی

به اين  حرکتی-حسی ذهنی و ،جسمی هایمعلولیت علل بررسی در تولد: زمان در نامطلوب يا وضعیت (عوامل3

 زايمان، دردهای برای کاهش بخش آرام داروهای رويهبی مصرف مشکالت زايمان، .شودمورد هم توجه می

 چه که است عواملی از های زايمان، اتاق در اکسیژن کمبود زايمان، محیط داشتی، آلودگیبه غیر های زايمان

  .شود منجر کودک جسمی و های ذهنی آسیب به بسا

 نوزاد، سر به ضربه آمدن وارد لی مانندعوام تولد: از پس رشد يا اولیه دوران یهاآسیب نامطلوب و وضعیت( 4

 آبله و سرخک نظیر های عفونیبیماری برخی به ابتال بدنی، اتل تنبیهکودک، اعما نگهداری در انگاریسهل

 حوادث و عاطفی، اجتماعی ررهنگی، های محرومیت های شیمیايی، مسمومیت تغذيه نامناسب، اوريون، و مرغان

 . (16)کنند می ايجاد اختالل  کودک طبیعی رشد در خطرناک، تفريحات و هابازی از ناشی هایآسیب و

 70علل ژنتیکی که  دسته بندی می کنند.کی و غیر ژنتیکی یژنت صورترا به ذهنی  هایمعلولیتهمینطور، 

های  مانند حذفهای کروموزومی ناهنجاری و تک ژنی اختالالتد شامل ندهرا به خود اختصاص می درصد موارد

های توانیکم%  40عامل بیش از  . اختالالت تک ژنی تقريباًباشدمیشکننده  Xو  ها، تکرار، بازآرايییکروموزوم

های ذهنی را نوع توانیکمه درصد در حدود د ذهنی است و به دو صورت وابسته به جنس و اتوزومی وجود دارد.

ذهنی  نعلولیدهد. به بیان ديگر، نوع اتوزومی بسیار شايعتر می باشد. باتوجه به اينکه موابسته به جنس تشکیل می

-شديد معموالً نابارور هستند نوع اتوزومی غالب کمیاب است و مواردی هم که پديد می آيد اغلب به دلیل جهش

. بنابراين، اهمیت نوع اتوزومی مغلوب و در نتیجه نقش مشاوره ژنتیک بسیار ارزشمند (17)هستند 29های نوپديد

توان به مقاله است از جمله میذهنی ايران انجام شده توانکممعیت عددی بر روی ژنتیک جمطالعات متخواهد بود. 

مرتبط با الگوی وراثتی مغلوب را گزارش جديد ژن  50اشاره کرد که در اين مقاله   2011دکتر نجم آبادی در سال

اين مورد از  116در  خانواده )شجره نامه( با ازدواج خويشاوندی انجام شد. 136اين گروه بر روی  .(18) استکرده

های خانواده شکل 26در ژن جديد بود.  50ژن شناخته شده و  23شامل شناسايی شدند که خانواده ها ژنهای درگیر 

تمام اين ژنها مرتبط قايص متابولیک، و يا همراه با نقايص مادرزادی وجود داشت. شامل ن توانی ذهنیکمسندرومی 

 با نوع اتوزومی مغلوب بیماری بودند. درنتیجه، نقش و اهمیت ازدواج های خويشاوندی بسیار نمايان تر می شود. 

و  یطیم توقعات محیتنظو  یط زندگی، محمبتال ارراد یزان سازگاریش ميارزابه  یذهن یهاتوانیکم برای درمان

، پیشگیری های ذهنیتوانیکم بهترين راه درمانِبه هرحال، . شودتوجه میشان در خانواده و جامعه يا يیسطح کارا
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 De novo: دهدجهشی که برای اولین بار در يک ررد رخ می  
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ها موثر تواند در کاهش بروز اين نوع معلولیتنتیک هدرمند میمشاوره ژ هاست.موقع از بروز اين نوع معلولیتبه

 باشد.

 

  حرکتي-يسمج يهاتيمعلول. 2-5-1

اين  گیرند.قرار می مختلف یبالینعاليم با علل و  حرکتی-ی جسمیهادر اين گروه، تعداد زيادی از معلولیت

ها و باال تنه( و اندام حرکتی تحتانی به علت رقدان، رلجی يا ضعف در اندام حرکتی روقانی )دستها نوع معلولیت

 می باشد: به صورت زير حرکتی-طبقه بندی اختالالت جسمی .دنآي)پاها و پايین تنه( يا هر دو بخش به وجود می

 )رقدان عضو حرکتی )نداشتن دست و يا پا )1

 مانندها و موارد با منشا عصبی با منشا ارتوپديک مثل کجی استخوان ( اختالل در عملکرد عضو شامل موارد2

  نی.بد ررمان دادن مغز مثل انواع رلج مغزی و ضعف يا رقدان قوام عضال

بسته به اينکه عملکرد کدام قسمت از  ؛کنترل مغز بر بعضی از حرکات، دچار اختالل می شود ،رلج مغزی در

اين ارراد  هایديده می شود ولی مهمترين عالمتمبتال مغز، آسیب ديده است، عالئم بسیار متنوعی در کودکان 

از نظر ذهنی، ارتباطی و گفتاری  مبتالياناغلب و باشد می تعادل و هماهنگی اندام هامشکل در ، مشکالت حرکتی

  .(20. 19)تر از حد طبیعی هستندعقب

 ،حرکتی-جسمی معلولیت با ای آماری سازمان بهزيستی آمده است رردبر اساس تعريفی که در سالنامه ه

های اندام عملکرد در محدوديت دچار اسکلتی، يا و عضالنی عصبی، سیستم در اختالالت به دلیل که است رردی

 يا و زندگی روزمره های رعالیت در محدوديت دچار آن تبع به و شده رقرات ستون يا و تنه تحتانی، و روقانی

و  یعملکرد یها تي، محدودیکيزیاختالالت ر» عنوان بهحرکتی -معلولیت های جسمی .است شارکت اجتماعیم

 یممکن است منجر به مشکالتها اين نوع معلولیت. شودتعريف می یاز ناتوان یناش« یت اجتماعیرعال یها تيمحدود

ت يض و آزار و اذیاز جمله تبع یمنف یاعاجتم یامدهایتجربه پپیدا کردن شغل،  و یروزمره زندگ یت هایدر رعال

، اضطراب یمرتبط با سالمت روان از جمله ارسردگ یامدهایپ و نیز یت کمتر از زندگي، و رضايیدر محل کار، تنها

 و حسی یجسم ی. نقص هابشود، که همگی از عوامل خطر همراه خودکشی هستندو اختالل استرس پس از سانحه، 

ر يتوان به موارد ز ین آنها ميع تريدارند که از شا یلفمختند در انسان تنوع و اشکال شویت میکه منجر به معلول

 :اشاره کرد
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 نابينایي  و بينایي کم.3-5-1

ررد نابینا عالوه بر از دست دادن قوه ديد با از دست دادن جلوه چشم بخش عمده ای از زيبايی  چهره خود را 

 سازمانبر اساس اطالعات  .گرددمقبولیت های اجتماعی وی کاسته میتا حد زيادی از  و استنیز از دست داده

درصد  1-0.2 بین ترتیب به و بوده مختلف متفاوت جوامع در بینايیمک و نابینايی شیوع میزان ،جهانی بهداشت

 ینايیناب علل ترينمهم . ازستا شده گزارش مختلف مناطق در بینايی کم درصد برای 3تا  1.1و و  نابینايی برای

. با توجه به اينکه اغلب اين موارد به (21) برد نام را ماکوال دژنرسانس و گلوکوم و سپس مرواريد آب توان می

 ها پیش مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروز اين نوع معلولیتبنابراين، می توان به نق .دلیل نقايص ژنتیکی می باشند

  .(22) شودهای مربوطه نمايش داده میخیلی ساده تعدادی از بیماری ها و ژنصورت به   1 در شکل رد.ب

 

  
 های هفت بیماری چشمدياگرام ساده ای از موقعیت و ژن: 1 شکل

 

 :انواع کم بینايی و نابینايی عبارتند از (4) بر اساس تعريفی که در سالنامه آماری سازمان آمده است

 هر در وی بینايی کیفیت يا میزان بینايی، سیستم در اختالل به علت که است : رردیخفیف بینايی توانی کم با ررد

شش دهم  هندسی بین سه دهم تا مقیاس برحسب تصحیح کننده عدسی های اصالح توسط بهترين با چشم دو

 باشد.
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 يا میزان بینايی، سیستم در اختالل به علت که است رردی :)بیناکم ررد (شديد تا متوسط بینايی کم توانی با ررد

هندسی بین  مقیاس برحسب تصحیح کننده عدسی های اصالح توسط بهترين با چشم دو هر در وی بینايی کیفیت

 يک دهم تا سه دهم باشد.

 يا میزان بینايی، سیستم در اختالل به علت که است رردی :)نابینا ررد(  شديد خیلی تا شديد بینايی توانیکم با ررد

هندسی  مقیاس برحسب تصحیح کننده عدسی های اصالح توسط بهترين با چشم دو هر در وی بینايی کیفیت

 و دست ص حرکتتشخی به قادر طوريکهبه باشد بیست درجه از کمتر وی بینايی میدان کمتر يک دهم و يا يا

 .نباشد يک متری راصله از انگشتان شمارش

 

 معلوليت صوت و گفتار .4-5-1

در دسته بندی سازمان، اختالالت صوت و گفتار به صورت معلولیت ذکر شده است؛ در اينجا هم از اين 

صوت  از ریبرخوردا و است صوت انسان توانايی ررد به منحصر هایجنبه از يکیدسته بندی استفاده شده است. 

 اولیه ابزار يک عنوان به سراسر دنیا، در ارتباط توسعه با صوت .باشدمی ضروری ارتباط برقراری جهت طبیعی

-می زندگی مختلف های جنبه بر زيادی تأثیر آن دست دادن از و آيدمی حساب به ارتباط برقراری برای

ها اين آسیب تأثیر .دهد قرار تأثیر تحت را زندگی مختلف های جنبه تواند می های صوتی . آسیب(23)گذارد

-می چشمگیر اجتماعی عملکرد یدر حیطه خصوص به مزمن، اختالالت ساير با مقايسه در زندگی کیفیت روی

ها از طريق متاثر کردن نواحی مغز باعث اختالالت صوت و ژناند که مطالعات اخیر نشان داده. (25. 24)باشد

  30پراکسی کالمیديس در يک خانواده انگلیسی مبتال به FOXP2ژن ؛ اولین بار جهش های شوندگفتار می

آمار اختالالت صوت و گفتار که در سالنامه سازمان بهزيستی ذکر  داد هیجان انگیز بود.خيک رشناسايی شد که 

% آنها 60که بیش از  (4) نفر در کشور هستند 109187 شده است نشان میدهد مددجويان با اين اختالالت برابر با

 % است.27مذکر هستند. سهم تهران، در حدود 

                                                           
30

 verbal dyspraxia 
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 یيشنوا هاي مربوط بهمعلوليت. 5-5-1

م یدن را به سه دسته تقسیتوان عوامل اختالل در شن یم یرتر از چشم دارد به طور کليب پذیآس یتیگوش وضع 

ن دو بخش در انتقال صدا دارند به يکه ا یکه با توجه به نقش یانیو م یدسته اول عوامل مربوط به گوش خارجکرد. 

گوش  یب هایشود. دسته دوم مربوط به آس یگفته م یب انتقالین دو بخش از گوش آسيمجموعه اختالالت ا

ن ياز ا یاختهیز مربوط به آمیت نو دسته سوم اختالال می باشدموسوم  یعصب-یحس یب هایاست  که به آس یداخل

  .است دو اختالل

. (26) باشاادنااوزاد ماای 1000در  86/1عصبی در انساان باا رراوانای حاادود -ناشنوايی، شايعترين نقص حسی

رراوانی اين نوع ناشنوايی  ،البته. (27) باشاندهای غیرسندرومی از نوع اتوزومی مغلاوب مایناشنوايی % 80حاادود 

رراوانی اين نوع ناشنوايی به ويژه در کشورهايی باال اسات کاه . (28) در ايران باالتر از اين ارقام برآورد شده است

 % 6/38در ايران باال و برابر  خويشاوندیزدواج در آنهاا بیشاتر اسات. میازان او درون قومی ازدواج خويشااوندی 

که  (30) هزار نا/کم شنوا در ايران وجود دارد 450ی آمارهای غیررسمی بیش از بر پايه. (29) گزارش شده است

 مذکر هستند. آنها% 60که نزديک به  (4) ذکر شده اند 99نفر آنها در سالنامه سال  223801تنها 

 

 :يروان يهايماريب. 6-5-1

جاد يال راصله ایت و خین واقعیشود تا در  ذهن ررد بیدرست عمل نکردن مغز موجب م یروان یهایماریدر ب

ررد  یت خلقیت و وضعیکه شخص یگردد. به نحوین راصله خود موجب اختالل در قوه قضاوت ررد ميشود که ا

 روانی بر اساس سالنامه آماری سازمان، بیمار .(31)گرددیم ینیش بیر قابل پیغ یر قابل کنترل و در مواردیگاه غ

 بستری سابقه و باشد سال دو حداقل به مدت روانی بیماری مشخص بالینی عالئم دارای که است مزمن رردی

 رردی، عملکرد نظر از و داشته گذشته سال دو طی در بار يک از بیش را بیمارستان روانپزشکی بخش شدن در

نفر با اختالالت  148244سازمان بهزيستی، تعداد  99بر اساس سالنامه سال  .باشد کلمش دچار شغلی يا اجتماعی و

 کنند.% اين ارراد در تهران زندگی می8% آنها مذکر هستند. 67که بیش از  (4) برندروانی از خدمات سازمان بهره می

 نقش عوامل ژنتیک در برخی از اختالالت روانی مشخص شده است.
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 ع:یاختالالت شا يبرخ. 7-5-1

مانند سندرم داون، وموزومی و چه کرمانند بسیاری از اختالالت متابولیک اختالالت ژنتیکی چه تک ژنی 

باشد و اغلب در گروه که اساس آنها تک ژنی می کاختالالت متابولی. در ممکن است همراه با معلولیت باشند

تواند بعضی از مواد مثل پروتئین ها، قند و يا چربی را به نمیبیمار بدن کودک گیرند اتوزومی مغلوب قرار می

شود که صدمات جبران ناپذيری ت و ساز نامناسب، مواد زائدی در بدن تولید میدرستی استفاده کند، در نتیجه سوخ

 دهد. های رشد ذهنی، جسمی و حرکتی کودک را تحت تاثیر قرار میرساند و تمام جنبهبه مغز می

د اختالالت کروموزومی به دلیل اختالل در تعداد )مانند سندرم داون( يا ساختار کروموزوم )مانند سندرم رريا

دهد که درصد  یاست و آمار نشان م یکروموزوم یکیجاد سندرم داون اختالل ژنتيعلت ادهند. گربه( رخ می

دارند، چشمان  یچهره و ظاهر مشخص دهند. ارراد مبتال معموالً یل میرا تشک یتوان ذهنکماز کودکان  یاديز

دارند.  یفیشل و تعادل ضع تعضال از آنها یلخت و نرم و بعض یشکل، زبان بزرگ، قد کوتاه، موها یمغول

ر هستند و يپذتیر و تربيپذاکثر آنها در سطح آموزش یشود ول یده ميدر آنها د یاز مشکالت ذهن یدرجات مختلف

  .ل کنندیز تحصین یاز آنها قادرند در مدارس عاد یار کمیدرصد بس

 

 ت:ينقص و معلول يامد هايپ. 6-1

کاهش استقالل و  عبارتند از یررد یامدهایپ .هستند یو اجتماع یخانوادگ، یررد یامدهایپ دارای هاتیمعلول

 یخانوادگ یامدهایپ .یت زندگیفیک و ، درآمدیاجتماع یمربوط به اوقات رراغت، همانند یت هایتحرک، رعال

 یتماعاج یامدهایپ و ،ط خانوادهیتشنج در مح و ی، رشار اقتصادیاز به مراقبت، شکاف در روابط خانوادگین شامل

شررت یر پیاخ یهادهه یدر طاست. با جامعه  یوندیپدر هم مشکل و مهم یدیاز به مراقبت، نداشتن نقش تولین شامل

در  بايد یرخ داده است که سطح سالمت ارراد جامعه و موثر بودن خدمات پزشک یت زندگیفیدر ک  یریچشمگ

حفظ و ارتقا سطح  ،یریشگیتقدم دارد. هدف پ رد. کامالً مشخص است که بهداشت بر درمانیصدر توجه قرار گ

ها علل تی% از معلول50باشد. بر اساس مطالعات، حداقل یت میو معلول یماریاز بروز ب یریسالمت جامعه و جلوگ

رامون یپ ینطور اطالعاتیبودن آن دارد. هم یو ارث یماریص بیدر تشخ یک نقش مهمیدارند؛ مشاوره ژنت یکیژنت

 یتوان خطر ابتال برایک می.  با انجام مشاوره ژنت(32)سازدیو تکرار آن در خانواده رراهم م یماریبتنوع، نحوه بروز 

مار و یب یو مشاوره مناسب برا یریشگی، پیدرمان ین زد و بر اساس آن روشهایانواده را تخمخ یر اعضايسا

تها یها و معلولياز بروز ناهنجار یریشگیدر پ يیک نقش بسزاینکه مشاوره ژنتياش در نظر گررت. با توجه به اخانواده

ک کامالً یمردم درباره نقش مشاوره ژنت یباال بردن سطح آگاه یق و گسترده برایدق یزيرت برنامهیدارد لذا اهم
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از موارد  یاریبس، مختلف باالست یهاتیدر قوم یشاونديخو یهاژه در کشور ما که ازدواجيباشد؛ به ویمشخص م

ش يک است. ارزاین امر مستلزم انجام مشاوره ژنتياست که البته ا یریشگیها قابل پیگر ناهنجاريو د یذهن توانیکم

 یزان آگاهیم یکننده باشد. در پژوهش حاضر، به بررسار کمکین مورد بسيتواند در ایممردم  یسطح آگاه

ت یاز بروز مجدد معلول یریشگیک در پیآنها از نقش مشاوره ژنت یهاو خانواده یستيمعلوالن تحت پوشش بهز

 . پرداخته شد

 

 مروري بر مطالعات قبلي  . 7-1

ها و انواع آن و علل بروز آنها صورت گررته است اما تاکنون هیچ مطالعات متعددی در کشور بر روی معلولیت

بنابراين، های دارای ارراد معلول از نقش مشاوره ژنتیک انجام نشده است. ای در مورد سطح آگاهی خانوادهمطالعه

موضوع ای با البته، مطالعات پراکنده است که در اين زمینه صورت گررته است. یی حاضر اولین تحقیقمطالعه

صورت گررته است که ارتباطی به موضوع  در دانشجويان، پرستاران و متخصصین سیستم سالمتمشاوره ژنتیک 

ای که در جمعیت جنوب شود. در مطالعهين مطالعات ارايه میاتحقیق حاضر ندارد؛ با اين حال، توضیحاتی در مورد 

زوج که به مرکز بهداشت  125 منتشر شده است هرمزگانو در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران صورت گررته 

بندرعباس مراجعه کرده بودند مورد ارزيابی قرار گررتند. بر اساس نظرات محققین اين مطالعه، ارتباطات معنی داری 

بین سطح تحصیالت، میزان درآمد ماهانه، شغل، اعتقادات مذهبی و تاريخچه اختالالت ژنتیکی در خانواده با بعضی 

نفر اعالم کرده بودند که در  6در اين تحقیق تنها  .(33) آگاهی و نگرش به مشاوره ژنتیک وجود داشتهای جنبه

نفر هم اين تاريخچه را در  9خود ررد با معلولیت مشکل ذهنی، تاالسمی، ناشنوايی و ديابت دارند و  1بستگان درجه 

ز ذکر کرده بودند! اين مطالعه، تنها تعداد محدودی متغیر را در زوجهايی که قبل از ازدواج به مرک 2بستگان درجه 

 بهداشت ارجاع داده می شوند بررسی کرده است. 

علوم پزشکی در مطالعه ديگری که برای بررسی تاثیر واحد درس ژنتیک بر آگاهی و نگرش دانشجويان 

نتیجه گیری شده بود که نسبت به مشاوره ژنتیک و سقط درمانی انجام شده بود  دانشگاه پزشکی شهیدصدوقی يزد

  .(34) آگاهی دانشجويان نداشته استواحد ژنتیک تاثیری بر سطح 

های خاصی از بیماران مثال مشاوره ژنتیک در بین گروهاز در مورد آگاهی مطالعات مختلفی در ساير نقاط دنیا 

ن ، آگاهی و نگرش پرستاران ژاپنی در مورد سرطا (35)ایهای ارثی ژنیکولوژيک در زنان کرهمبتاليان به سرطان

، آگاهی از (37)، آگاهی و نگرش مشاوران ژنتیک نسبت به مسايل وجدانی در مشاوره ژنتیک(36)پستان و تخمدان

و آگاهی از مشاوره ژنتیک در جمعیت  (38)مشاوره ژنتیک در بین متخصصین سیستم سالمت در آرريقای جنوبی
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نفر در مورد مشاوره ژنتیک بررسی شده  188انجام شده است. در تحقیق اخیر، از طريق تماس تلفنی نظر  (39)کانادا

کنندگان، تحقیق از ديدگاه شرکت %( اظهار بی اطالعی کرده بودند؛ در اين69است. اغلب شرکت کنندگان )

 با ررزندانی داشتن برای زوجین به کمک ژنتیکی، های ناهنجاری و ها بیماری از پیشگیری ژنتیک مشاوره هدف

 .است خود نسب و اصل دانستن برای ارراد به کمک و مطلوب هایويژگی

ا از نقش مشاوره ژنتیک در بررسی سطح آگاهی ارراد معلول و خانواده های آنهپژوهش حاضر، به منظور 

 انجام گررته است.  معلولیت ها در مراجعین به سازمان بهزيستی تهرانمجدد پیشگیری از بروز 
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 پژوهششناسي  روش :2فصل 
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 ف پژوهشاهدا. 1-2

است دانستن ها تیاز بروز معلول یریشگیبه امور معلوالن و پ یدگیسازمان، رس یهااز رسالت یکينکه يبا توجه به ا

. شودآنها ارائه  یکند تا راهکار مناسب در جهت ارتقا سطح آگاهیارراد معلول، کمک م یهاخانواده یسطح آگاه

توان با یها اجرا گردد متیاز معلول یریشگیق برنامه مربوط به پیو دق یک ساز و کار علميکه با  یذا در صورتل

د ين امر، بايا یآنها را کاهش داد. برا یمربوط به کمک و نگهدار یهانهيبار هز ،ندهيکاهش تعداد معلوالن در آ

ن يباشد که هدف ایآنها م ین کار دانستن سطح آگاهيمعلول را ارتقاء داد. الزمه ا یدارا یهاخانواده یآگاه

هداشت و استگزار در امر بین سین پژوهش مورد استفاده سازمانها و مسئوليج حاصل از ايد است نتایپژوهش است. ام

 ،بر هدف یو مبتن یهمگان یت ها و آموزش هایاز بروز معلول یریشگیرد تا در خصوص پیسالمت جامعه قرار بگ

 ده و ارائه و اجرا گردد.یشيالزم اند یراهکارها و برنامه ها

 

 اهداف پژوهش:. 1-1-2

 مجدد از بروز یریشگیدر پک یآنها از نقش مشاوره ژنت یهامعلوالن و خانواده ین سطح آگاهییهدف کلی: تع -

 تیمعلول

 اهداف جزئی: -

 تیمعلول مجدد از بروز یریشگیک در پیآنها از نقش مشاوره ژنت یهاان و خانوادهينایناب یزان سطح آگاهین مییتع 

 تیمعلولمجدد از بروز  یریشگیک در پیآنها از نقش مشاوره ژنت یهاان و خانوادهيناشنوا یزان سطح آگاهین مییتع

از بروز  یریشگیک در پیاز نقش مشاوره ژنت یت ذهنیمعلولارراد با  یدارا یهاخانواده یزان سطح آگاهین مییتع

 تیمجدد معلول
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 مجدد های آنها از نقش مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروزو خانواده معلولین جسمیتعیین میزان سطح آگاهی 

 معلولیت

های آنها از نقش مشاوره ژنتیک در و خانواده يهای اعصاب و روانمبتاليان به بیمارتعیین میزان سطح آگاهی 

 معلولیتمجدد پیشگیری از بروز 

های آنها از نقش مشاوره ژنتیک در و خانواده مبتاليان به اختالالت صوت و گفتارتعیین میزان سطح آگاهی 

 پیشگیری از بروز مجدد معلولیت

 

 

 پژوهش: يهاي اساس ها یا سوال فرضيه.2-1-2

چقدر  معلولیتمجدد های آنها از نقش مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروز سطح آگاهی نابینايان و خانواده -1

 است؟

 معلولیتمجدد های آنها از نقش مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروز سطح آگاهی ناشنوايان و خانواده -2

 چقدر است؟

نقش مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروز مجدد معلولیت ذهنی از ارراد با های دارای سطح آگاهی خانواده -3

 چقدر است؟ معلولیت

مجدد های آنها از نقش مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروز و خانواده معلولین جسمیسطح آگاهی  -4

 چقدر است؟ معلولیت

ی های آنها از نقش مشاوره ژنتیک در پیشگیرو خانواده مبتاليان به بیماريهای اعصاب و روانسطح آگاهی  -5

 چقدر است؟ معلولیتمجدد از بروز 

های آنها از نقش مشاوره ژنتیک در پیشگیری از و خانواده مبتاليان اختالالت صوت و گفتارسطح آگاهی  -6

 چقدر است؟ معلولیتمجدد بروز 

 

 

 :يم نظريمفاه. 3-1-2

 یآموزشو یند ارتباطيررآک ي در مورد ی آنهاهاخانوادهارراد  و معلولیندر واقع سنجیدن اطالعات  یآگاهیبررس

 است. یکیژنت یهایماریب و بروز مجدد انتقال ،جاديا یطه چگونگیدر ح
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 : يآگاه. 4-1-2

آمده  "شناخت . خبَر. نباء. اطالع . آگهی . علم . معررت" ی آگاهی به معنایدر لغت نامه دهخدا واژه

ات ررد در مورد يک موضوع که در اينجا مشاوره منظور از آگاهی يعنی دانستن يا سطح معلوم در اين تحقیق است.

که نیاز به مشاوره ژنتیک دارد و همچنین آگاهی از نقش مشاوره  اختالالتیآگاهی بیماران از ژنتیک است. بنابراين، 

روشهای آنالیز داده  "در همین رصل در زيرعنوان . اختالالت را شامل می شودمجدد ژنتیک در پیشگیری از بروز 

ش میزان آگاهی در مورد نقش مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروز مجدد امتیازات و سنج ی محاسبهوهحن ،"ها

 معلولیت ها آمده است.

 ،نگاه ،نظر ،بینش ،نگرستن )برهان قاطع( ،ديدن ،نگاه کردن"ی نگرش به معنای در لغت نامه دهخدا واژه

اساس اطالعات ررتاری،  بر هار چیز رزياابی مختصارابه معنای نگرش آمده است. در تعريف،  "مشاهده ،مالحظه

در اين تحقیق، منظور از نگرش يعنی احساس يا عقیده ررد در مورد يک موضوع که در . استشاناختی يا عااطفی 

در اين تحقیق توضیح  آنارزيابی امتیازات نگرش و  محاسبهی نحوه در مورد در ادامهاينجا مشاوره ژنتیک است. 

 ست.داده شده ا

عملکرد در اين تحقیق آمده است.   "میزان کار ،کار ینتیجه"عملکرد به معنای  یدر لغت نامه دهخدا واژه

ی ارزيابی آن در مورد نحوه "روشهای آنالیز داده ها "زيرعنوان عمل انجام دادن کاری می باشد که در  به معنای

 توضیح داده شده است.

 

 

 ک :يتدر مورد مشاوره ژن يآگاه. 5-1-2

ک یاز به مشاوره ژنتین نیاست که زوج ین از مواردیداشتن خانواده ها و معلول یآگاه ،یمنظور از آگاه

، آسم، بروز سرطان پستان، سقط مکرر یعروق یقلب یها یماری، بیذهنتوانی کم، یل کتونوریدارند مانند اختالل رن

 یماریجاد بيدر ا یکیرامون نقش عوامل ژنتیالزم پپر خطرو دانش  یها ینور و بارداریمتاالسمی ، یخود به خود

لور. یپ یمادرزاد یسک کمروتنگي، رتق دیزوررنیابت، شکاف کام، اسکي، دیقلب یها یماریهمچون سرطان، ب يیها

ت مثالً یاز بروز معلول یریشگیدر پژنتیک نه نقش مشاوره ی، داشتن دانش در زمیق آگاهيگر مصادينطور، از دیهم

کنارآمدن با خطر است.  یدسترس برا در ینه هايو انتقال به نسل بعد وگز یماریاحتمال بروز مجدد ب نوع توارث و

ی اين در پرسشنامه. کنند یتوانند بررس یرا م یکیموجود کدام اختالالت ژنت ین که تست هايدر مورد ا یز آگاهین



 
 

23 
 

ی ارزيابی در مورد نحوه "های آنالیز داده هاروش "زيرعنوان در حوزه آگاهی هستند که در  25تا  1تحقیق، سواالت 

 آنها توضیح داده شده است.

 

 پژوهش انجامروش . 2-2

اراراد   یمربوط به سطح آگااه  یهاداده ینامه جهت گردآورق پرسشيبوده و از طر یفین مطالعه از نوع توصيا

 ن مطالعه در چند راز انجام گررت. يشد. امورد مطالعه انجام 

 

 پرسشنامه يطراح. 1-2-2

ساواالت   یولوژیدمیا ک و اپیا ک، کارشناساان پزشاک مشااوره ژنت   یژنت ید رشته هایبه کمک اسات ،ن رازيدر ا

ن یدر با  یآگااه  یبررس ،نکه هدف طرحيشد. با ا طراحی 31گروه متخصصین یجلسه 4 یط یمرتبط با مبحث آگاه

د. ساواالت در ساه   يا ملکارد هام اضااره گرد   نگرش و ع یطه هایح یشنهاد همکاران بررسیبه پ یها بود ول یآزمودن

 یبررس یسوال برا 61با  یپرسشنامه ا تاًيشدند و مورد بحث قرار گررتند. نها ی، نگرش، عملکرد طراح یطه آگاهیح

 د. يآماده گرد روايی محتوايی شاخص ونسبت روايی محتوايی 

 

 اعتبار سنجي پرسشنامه. 2-2-2

ک )باه جاز   یا ک و مشاوران ژنتید رشته ژنتینفر از همکاران و اسات 18 یران پرسشنامه بيا یاعتبار سنج به منظور

. چهاار  پاسا  دادناد  ن همکاران پرسشانامه را  ينفر از ا 14د. ي( ارسال گرد32گروه متخصصین ارراد شرکت کننده در

 نسابت روايای محتاوايی    یتوساط شااخص هاا   پرسشانامه  مورد از آنها کامل پر نشده بود و از رهرست حذف شدند. 

به صورت پاايلوت  نفر  30در  گرديد و يیپرسشنامه نها و شد دهیسنج (CVI – CVR) روايی محتوايی شاخص و

ICC) ای رده درون همبساتگی  ضاريب  کرونباخ و یو شاخص آلفا اجرا شد
 يای و همگرا يیايا پا یبررسا  یبارا  (33

                                                           
31

 expert panel 
32

 expert panel 
33

 Intra-class correlation coefficient 
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نفار اجارا شاد.     30در هماان  ن پرسشانامه  یک مااه، هما  يا پاس از   34بررسی مجددانجام  ید. برايمحاسبه گرد یداخل

سات محاسابه   يولوژیدمیتوساط همکاار اپ   یداخلا  يای و همگرا يیايا پا یبررسا  یبرا ICCکرونباخ و  یشاخص آلفا

 یب آلفاا يبار حساب ضار    یدرون ید )ضريب بر اساس روش کودر ريچاردسون به دست آمد(. سپس، همسانيگرد

 یبااال  يیايا و پا یدرون یبه دست آمد که نشان از همسان 806/0کرونباخ برابر با  یب الفايکرونباخ محاسبه شد. ضر

نفار از آزماودنی هاا در دو نوبات باا راصاله ياک مااه بارای سانجش          30آن دارد. ضرايب همبستگی بین نمره های 

دار بود. مقااادير ضااريب همبسااتگی    معنای 0.05 به دست آمد و در سطح r=0.895محاسابه شد  re-testپايايی 

آزمون مجدد باا ياک مااه راصاله، باا       - ک حاصال از آزماونینگارش نسبت به مشاوره ژنت (ICC) درون گروهای

  ICC=0.701 ،درصاد باارای مجمااوع سااواالت پرسشاانامه هااای آزمااون وآزمااون مجادد  95راصلة اطمیناان 

 ارزون بار رارپاذيری پرسشانامه باود. به دست آمد که نشاان دهناده قابال قباول و مناسب باودن پاياايی زماانی ياا تک

 تیسان، جانس، وضاع   ل یا باود از قب  ریکاموگری ديژگیهاون پرسشنامه، ي، نگرش و عملکرد، در ایسواالت آگاه

رارد   یت در خانواده و خوداظهاریمعلول یدارا ارراد تعداد ن،يوالد یشاونديخو ت، نسبتیمعلول نوعت، یتاهل، قوم

بررسی اعتباار سانجی باه کماک شااخص       .نیز مورد بررسی قرار گررت کیشاوره ژنتزان اطالعاتش از میدر مورد م

ساوال در   25سوال معیارهای الزم را دارند و بناابراين، در پرسشانامه نهاايی قارار گررتناد.       49های مذکور نشان داد 

سوال(  18)ها در حیطه نگرش حیطه ی آگاهی )که هدف اصلی طرح را پوشش میدهد( قرار گررت و مابقی پرسش

 سوال( بودند. اين پرسشنامه به پیوست آمده است. 6و عملکرد )

 

 پرسشنامه اجراي. 3-2-2

 یقات رشد و تکامل کودکان دانشاگاه علاوم پزشاک   ین( در مرکز تحقيوب )آنال-ک نسخه از پرسشنامه تحتي

 هاا ناماه شتر، پرسشیت بو رراهم آوردن مشارک یوع کرونا و جهت سهولت دسترسیل شید. به دليگرد یتهران طراح

در مراکاز   یسات يتحات پوشاش بهز   یهاا ه خانوادهیپر شدند. جامعه مورد مطالعه مشتمل بود بر کل یبه صورت مجاز

 یاستان تهران، به ارراد مددجو یستيق مراکز بهزي. لذا، از طربودندل به شرکت در طرح ياستان تهران که داوطلبانه ما

ل در طرح شرکت کارده و  يد و از آنها درخواست شد تا در صورت تمايرسال گردا یگروه کوتاه امیهمان مراکز پ

ت پرسشنامه اقادام باه ثبات نظارات     يل به شرکت در طرح بودند با مراجعه به سايکه ما یند. ارراديپرسشنامه را پر نما

                                                           
34

 re-test 
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، تهاران ، یرانات، شاهرر یازجملاه شام  تهاران  اساتان   یشهرساتانها  یسات ين پاژوهش، مراکاز بهز  يا خود کردناد. در ا 

 شوا شرکت داشتند. ین، اسالمشهر، مالرد، قدس و پیپاکدشت، ورام

 

 ز داده ها:يآنال يروشها .1-3-2-2

باود.   نااهمگن ار ین اطالعاات بسا  يا نکه ايت به ايعنابا از اطالعات به دست آمد و  یادينکه حجم زيبا توجه به ا

قارار گررات. باه عناوان نموناه،       یمختلفا  یوههاا پرسشانامه در گر  یرهاا یر جامعه شرکت کننده بر اسااس متغ يناگز

 :ندل شدیتشکر يز یگروهها

 (50و باالتر از  41-31،50-40، 21-30، ، 20)کمتر از  های سنیبه صورت رده سن

 ( یارشد و دکتر ی، کارشناسی، کارشناسیپلم، کاردانيپلم، دير ديمیزان تحصیالت )ز

 وضعیت تأهل )متأهل، مجرد(

پسرعمو، پسر  –پسرخاله، دخترعمو  –: دختر خاله 3خويشاوندی )درجه  به صورت غريبه ووالدين  ازدواجنوع 

: رامیال دور و نسابت   5؛ درجه : نوه خاله، نوه دايی، نوه عمه، نوه عمو4دخترعمه؛ درجه  –عمه دختر دايی، پسردايی 

 (ديگر

 تمال/سیماریت بیوضع

 قومیت

بهزيساتی انجاام    بر اساس دساته بنادی ساازمان   ها و اختالالت تمعلولیدسته بندی  در اين تحقیق) تینوع معلول

. آزمودنی هايی که نوع اخاتالل  حرکتی، نابینايی، ناشنوايی و صوت و گفتار-: معلولیت ذهنی، روانی، جسمیگررت

 (گررت در گروهی به نام سندرم ها قرار گررتيا معلولیت آنها در هیچ کدام از اين گروهها قرار نمی

 ک معلول( و ...يش از یک معلول و بياد معلول در خانواده )تعداد ارر

 خوداظهاری در مورد میزان اطالع از مشاوره ژنتیک

 منبع اطالعاتی که شرکت کنندگان اظهار داشته اند

وی پرسشنامه حاع مجمودر که د بورت ين صوابه ک یاارد مشاااوره ژنتموارااراد در گاهی ان آمحاسبه میزه نحو

کثر احد .شدداده  0ست درپاس  ناو  1ز متیااست درکه به پاس  د بوان يمااااااددجوگاهی رد آمو ال درسو 25اد تعد

و نسبتاً باال متوسط ف، یضعطبقه چهار گاهی به زات آمتیاا .دبو 0 آنقل احدو  25گاهی آبخش در قابل کسب ز متیاا

کسب ، به منزله ضعیف )زمتیاا 35% یو مساوکمتر ( 9از کمتر ه که کسب نمررت ين صوابه ، شدی تقسیم بندو باال 

% 80تاا   61ن ی)ب 20تا  16بین ه کسب نمر، گاهیان آمیزدن به منزله متوسط بو )زمتیاا 60تا 36ن ی)ب 15تا  10بین ه نمر
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نظر در  یباال بودن سطح آگاه یبه معن )زمتیاا 80شتر از %یب( 20از بیشتر ه کسب نمرنسبتا باال بودن و به منزله   )زمتیاا

 .رته شدگر

 18اد تعدوی پرسشنامه حاع مجمودر که د بورت ين صوابه ک یرد مشاوره ژنتموش ارراد در نگران محاسبه میز

به ش بخش نگرز در متیاامحاسبه ه نحو .شدداده رق پاس  امخالف تا مواز که د بوان يش ماااددجونگررد مودر گويه 

 یاره تاااا حااادودگزای بر 3ز متیاارم، اندی نظراره گزای بر 2ز متیا، امخالفماره گزای بر 1ز متیااکه د بورت ين صوا

آن قل احدو  72ش بخش نگردر قابل کسب ز متیااکثر احد .نظر گررته شددر رقم امواره گزای بر 4ز متیامااوارقم و ا

ی طبقه بنده نحو شد.م نجای اقوو متوسط ، به سه طبقه ضعیفزات متیای اين بخش نیز طبقه بنددر اکه د بو 18

به منزله  63تا  45ز متیااکسب دن، به منزله ضعیف بو  45تا  18ز متیااکسب : دبورت ين صوابه ش نگرزات یامتا

  .نظر گررته شدش در نگر دنبوی به منزله قو 72 تا 63 زمتیااکسب دن و متوسط بو

د: بورت ين صوابه زات عملکارد  متیاا (.49تا  44)سواالت  عملکرد بودرد مودر گويه  6اد تعدوی پرسشنامه حا

به  24تاااااا  21ز متیااکسب دن و به منزله متوسط بو 20تا  16ز متیااکسب دن، به منزله ضعیف بو  15تا  6ز متیااکسب 

  .نظر گررته شدش در نگردن بوی منزله قو

و  T-testبندی و باا اساتفاده از آزمونهاای آمااری میاانگین،      طبقه SPSSو   Excelارزار ها با کمک نرمداده

بر وه ها عالداده تحلیل و تجزيه ای برنالیز واريانس مورد تجزيه و تحلیل قرار گررتناد و نمودارهاا ترسایم گردياد.     آ

، تی مستقلر، ياااسکوی اکای هان مو، آزسپیرمنن و استنباطی شامل ضريب همبستگی پیرسور اما، از آتوصیفیر ماآ

.شدم نجاا 26نسخه  SPSSری ماار آرزم انرده از ستفااا ها بداده تحلیل و تجزيه  .شدده ستفااتعقیبی توکی ا و نوآ
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  ها یافته. 3فصل 
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 کنندگاناطالعات دموگرافيک شرکت. 1-3

کنار گذاشته شدند و بودند  یا تکراريناقص و  ی کهيپرسشنامه پر شد. پرسشنامه ها 2004تعداد  ،در کل

از قبیل ذکر کردن مشخصاتی مانند سن به  اشکاالتیاز موارد هم در تعدادی آنها انجام نگررت.  یبر رو یشتریکار ب

زها بر یماند که تمام آنال یپرسشنامه باق 1634نگونه موارد، تعداد يبعد از کم کردن اصورت اشتباهی وجود داشت. 

 )در سه مورد بودند 1050و تعداد بستگان سالم  580های معلول کنندهتعداد شرکت نها صورت گررت.يا یرو

 786تعداد  و  831جنس مونث  نفر جنسیت را ذکر کرده بودند 1617. وضعیت معلول يا سالم بودن ذکر نشده بود(

و نفر مونث  578 از گروه بستگان سالمبودند. مذکر ررد  368و  مونثنفر  206نفر مذکر بودند. از گروه معلولین 

میانگین سنی شرکت  ،به صورت کلیمتاهل بودند. فر ن 1191تعداد نفر مجرد و  439نفر مذکر بودند. در کل،  465

و  سال 38.6سال بود. میانگین سنی گروه معلولین  38نفر( برابر با  1613کننده هايی که سن را اعالم کرده بودند )

  بود. 38.58 میانگین سنی گروه سالم 

 

 سن:. 1-1-3

 3-1و جدول  3-1نمودار سنی در  ردهنوع معلولیت و تعداد شرکت کننده ها بر حسب  ین،در گروه معلول

سال و کمترين شرکت کننده ها در  40-31بیشترين تعداد شرکت کننده در گروه سنی در کل، مشخص شده است. 

با  36.54میانگین سن معلوالن در جنس مونث )الف(.  3-1سال بودند )نمودار  20گروه سنی کمتر و مساوی 

(. اين اختالف در سطح 3-2 ( بود )نمودار11.60و انحراف معیار  39.79( و در جنس مذکر )13.36انحراف معیار 
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51 
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معلولین مذکر سن باالتری نسبت به معلولین مونث  ،(؛ يعنی0.02برابر  اسکوير-کایمعنی دار بود )ضريب  0.01

 داشتند.

حراف و ان 40.73( و در جنس مذکر )12.66با انحراف معیار  36.91میانگین سن بستگان در جنس مونث )

سن (؛ يعنی Asymp Sig: 0.000معنی دار بود )اسکوير -کایاين تفاوت بر اساس آزمون ( بود. 13.69معیار 

 .باالتر بودمونث  اررادمذکر نسبت به بستگان 
 

 
 

 

 

 
 

 گروه بستگان سالم ب( منحنی سنالف( به صورت گروههای سنی در گروه معلولین و : رده های سنی شرکت کنندگان 3-1نمودار 

 شرکت کنندگان به صورت کلی

 

 

 

 



 
 

30 
 

 ذهنی
9% 

 جسمیحرکتی
36% 

 اعصابوروان
1% 

 بینایی
19% 

 شنوایی
4% 

 صوتوگفتار
3% 

 دیگر
0% 

 اعالمنکرده
28% 

 : تعداد شرکت کننده در گروه معلولین بر حسب نوع معلولیت3-1جدول

 معلولیت سن

 ذهنی

 جسمی معلولیت

 حرکتی

 و اعصاب

 روان

 مشکل ناشنوايی نابینايی

 گفتاری

 سندرم

 ها

 کل

 28 1 0 5 7 1 10 4 20کمتر از 

21-30 6 29 2 14 7 1 1 60 

31-40 14 50 1 43 8 6 1 123 

41-50 12 79 3 33 1 7 0 135 

 70 0 3 1 9 1 39 17 و باالتر 51

 416 3 17 22 106 8 207 53 کل

 

 
 میانگین سن معلوالن در جنس مونث و در جنس مذکر: 3-2نمودار 

 

       الف(

 

 

 

 

 

 : رراوانی ارراد معلول بر حسب نوع معلولیت )بر اساس دسته بندی سازمان بهزيستی( 3-3دار نمو
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 نوع معلوليت. 2-1-3

بر حسب نوع معلولیت در گروه معلولین، نوع معلولیت را ذکر نکرده بودند.  % 28در کل، در حدود 

 .(3-1)جدول  سال قرار گررتند 50-41که در رده سنی ند.معلولین جسمی حرکتی بیشترين تعداد را داشت

 

 جنسيت:. 3-1-3

نفر مونث ثبت کرده بودند. تعداد  786%( و 51.39 یعنيت را مذکر )یجنس نفر  831ت، در کل یاز نظر جنس

راد مذکر ن، تعداد اریآمده است. در گروه معلول 3-4ن و بستگان سالم در نمودار یها در دو گروه معلولشرکت کننده

درحالی که در . (3-5)نمودار  ن مذکر بودندی% معلول64.11 ،یعني ؛نفر مونث بود 206سه با ينفر در مقا 368برابر با 

 نفر مذکر بودند. 463%( و تعداد 55.6نفر ) 580گروه بستگان سالم، تعداد ارراد مونث 

 
 کت کننده در طرحارراد شر یتی: نمودار جنس3-4نمودار 
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 در گروه معلولین : پراکنش معلولیت در دو جنس مذکر و مونث3-5نمودار 

 

اسکوير برابر -سیت نشان داد که بین اين دو ارتباط وجود دارد )ضريب کاینبررسی ارتباط معلولیت و ج

 . بودیت ها جنس مذکر بیشتر پیداست در اغلب معلول 3-5 (. همانگونه که از نمودار0.008

 

 وضعيت تاهل:. 4-1-3

بر اساس وضعیت تاهل، بیشتر ارراد شرکت کننده در اين تحقیق متاهل بودند. اين امر در گروه بستگان به 

(. 3-6 نفر مجرد بودند )نمودار  229ررد متاهل و تنها   821طور چشمگیری ارزايش می يارت. در اين گروه، تعداد 

در اين  نسبت ارراد متاهل به مجردنفر بود.  370نفر و تعداد ارراد متاهل  210تعداد ارراد مجرد ولین، در گروه معل

1 ) برای جنس مونث تقريباً يک گروه، =
متاهل

مجرد
2.5) 2.5در مذکر برابر ( و   =

متاهل

مجرد
ارزيابی بود. اين اختالف با (  

)نمودار  بودندمتاهل بیشتر از ارراد معلول مونث متاهل علول مذکر مارراد . (Sig.:000) معنی دار بود اسکوير-کای

7-3) . 
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 نسبت ارراد شرکت کننده در طرح بر اساس وضعیت تاهل در کل، گروه بیماران و بستگان سالم. :3-6نمودار 

 

 

 رد بر حسب جنسیت: تعداد معلولین متاهل و مج3-7نمودار 




 حصيالتتسطح . 5-1-3

آمده است. تعداد  3-2تعداد ارراد شرکت کننده بر حسب سطح تحصیالتی که ذکر کرده اند در جدول 

(. در 3-8 شرکت کننده ها بر اساس تحصیالت نشان میدهد بیشترين تعداد در گروه زير ديپلم قرار دارند )نمودار
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بستگان سالم باالتر است و تنها در گروه روق لیسانس تعداد معلولین باالتر همه گروهها، تعداد شرکت کنندگان 

باالتر از ديپلم و پايین تر از ديپلم )ولی از نظر عددی میانگین دقیق آن میانگین سواد در گروه معلولین برابر با است. 

 گررت. قرار  ردانی(برابر با کا 3برابر با ديپلم و  2؛ 1.422با انحراف معیار  2.27يعنی  کاردانی 

( در گروه های معلولین بررسی شد 3-9و نمودار  3-3سطح تحصیالت و نوع معلولیت )جدول  ارتباط

(. به بیان ديگر، سطح تحصیالت در گروههای معلولین به اين ترتیب ارزايش Sig: 0.019)آزمون کای اسکوير، 

حرکتی، نابینايی و ناشنوايی. همانگونه که در  می يابد: معلولین ذهنی، اعصاب و روان، صوت و گفتار، جسمی

مشاهده می شود تعدادی از گروه معلولیت ذهنی سطح تحصیالت ديپلم و يا باالتر دارند. ارراد با  3-3جدول 

معلولیت ذهنی گروههای متنوعی را شامل می شود که ممکن است از معلولیت خفیف تا شديد و يا معلولیت ذهنی 

توان ذهنی ررد با کمدر سنین باالتر باشد. يا اينکه در مورد سطح باالتر تحصیلی ممکن است مادرزادی تا ديررس 

 پر کرده باشد.سطح تحصیالت را به اشتباه خفیف 
 


 سطح تحصیل در کل شرکت کننده ها :3-2جدول

 درصد تعداد تحصیالت

 38.1 622 زيرديپلم

 30.0 490 ديپلم

 6.4 105 دانیکار

 16.8 275 کارشناسی

 5.9 97 لیسانس روق

 0.9 14 دکتری

کل مواردی که سطح تحصیالت را ذکر 

 کرده بودند

1603 98.1 

 1.9 31 ذکر نکرده بودند

 100.0 1634 کل
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 : تحصیالت در گروههای مختلف معلولین3-3جدول

 کل دکتری لیسانس روق کارشناسی کاردانی مديپل زيرديپلم معلولیت نوع

 53 0 *1 *2 2 8 40 *ذهنی معلولیت

 207 2 16 30 8 55 96 حرکتی جسمی معلولیت

 8 0 0 0 1 4 3 روان و اعصاب

 106 0 9 22 9 17 49 نابینايی

 22 0 1 4 3 8 6 ناشنوايی

 17 0 1 1 2 3 10 گفتاری مشکل

 3 0 0 2 0 0 1 **ها سندرم

 416 2 28 61 25 95 205 کل

پرسشنامه پر شده بود که ممکن است داليل مختلفی داشته  53تعداد توان ذهنی کم*همانگونه که پیش از اين توضیح داده شد در زيرگروه معلولین 

اين ارراد ممکن  شده بود()و در پرسشنامه هم سطح معلولیت مشخص ن باشد. با توجه به اينکه، معلولیت ذهنی در بعضی ارراد در حد مرزی می باشد

تعدادی از اين ارراد در تحقیق شرکت کنند )البته، اين که اين انتظار میررت  داشته باشند لذاتوان انجام برخی کارها از قبیل پر کردن پرسشنامه است 

مورد ترديد است اما در مورد  بودد امر در مورد سواالتی که به شکل علمی جواب پذيررته شده ای دارد و اطالعات آن جزو محفوظات ذهنی خواه

ای که غیرمنتظره است در تعدادی از ارراد اين زيرگروه سطح تحصیالت عالیه ذکر شده است! اين تواند معتبر باشد(. نکتهسواالت نظر خواهی می

نفر از  5مثالَ در کل  اين موارد زياد نبودتعداد به هرحال، با توجه به اينکه حالت ممکن است ناشی از اشتباه در زمان پر کردن پرسشنامه باشد. 

برای حفظ امانت داری کرد و تغییری در نتايج ايجاد نمی اند درنتیجه،ذهنی سطح تحصیالت کاردانی تا کارشناسی ارشد پر کردهتوان کممعلولین 

 ل ارايه شده است.در ارايه نتايج و عدم دستکاری آن، به همان صورتی که در پرسشنامه ها آمده است در اين جدو

 ها قبال توضیح داده شده است.**گروه سندرم

 

 
 : سطح تحصیالت ارراد شرکت کننده در طرح3-8نمودار 
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 ده است.توضیح داده ش 3-3. در مورد زيرگروه معلولین در جدول : تعداد معلوالن بر حسب نوع معلولیت3-9نمودار 
 

 
 اج خويشاوندی هستند در مقايسه با معلولین حاصل از ازدواج غريبهو: سطح تحصیالت در معلولین که حاصل ازد3-10نمودار 

 

نسبت به والدينی که  سطح تحصیالت در معلوالنی که والدين آنها خويشاوند است ،3-10با توجه به نمودار 

 . (Asymp Sig=0.479)شد نارزيابی  را باالتر است اما از نظر آماری، اين تفاوت معنادارغريبه هستند ظاه
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 نسبت خویشاوندي والدین:. 6-1-3

هم مشخص است  3-11نوع ازدواج والدين نیز دسته بندی صورت گررت. همانگونه که از نمودار  اساسبر 

هايی که بین ی )ازدواجوارد ازدواج از نوع خويشاوندو در بقیه م %42برابر با  ازدواج غريبهمیزان  ،در مجموع

ها و % موارد هم نوع ازدواج ذکر نشده بود. ازدواجهای خاله زاده1بود. در زوجین نسبت خونی وجود دارد( 

بر اساس آزمون کای اسکوير، تفاوت بین میانگین  عموزاده ها نسبت به ساير ازدواج های خويشاوندی باالتر بود.

تعداد هرکدام از انواع معلولیت بود(.  0.479برابر  عدد معناداری) به نوع ازدواج و معلولیت معنادار نبود های مربوط

پراکنش انواع معلولیت ها در  3-12آمده است. همینطور، در نمودار  3-4ها بر اساس نوع ازدواج والدين در جدول 

 ازدواج های خويشاوندی و غريبه مشخص شده است.

 

 نسبت خويشاوندی والدين در ارراد معلول : 3-4جدول

. توان آنها را در گروه رامیل دور هم قرار دادو ... که البته مینوه دايی  هايی مانندشامل نسبتاز موارد ذکر شده  های خويشاوندی غیرنسبته ديگر:  *نسبت

 ها قبال توضیح داده شده است.**گروه سندرم

 کل غريبه *ديگر نسبت دور رامیل عمو نوه عمه نوه دايی نوه خاله نوه عمه زاده -دايی عموزاده  خاله زاده  آمار معلولیت نوع

-کم معلولیت

 ذهنی توانی

 4 0 تعداد
4 

0 0 2 2 6 6 29 53 

 7.5 0.0 درصد
7.84 

0.0 0.0 3.8 3.8 11.3 11.3 54.7 100.0 

معلولیت 

 جسمی حرکتی

 16 15 تعداد
22 

0 1 6 7 28 12 100 207 

 7.7 7.2 درصد
43.13 

0.0 0.5 2.9 3.4 13.5 5.8 48.3 100.0 

 و اعصاب

 روان

 0 3 تعداد
0 

0 0 0 0 1 2 2 8 

 0.0 37.5 درصد
0 

0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 25.0 25.0 100.0 

 9 11 تعداد نابینايی
14 

1 2 0 2 9 8 53 109 

 8.3 10.1 درصد
27.45 

0.9 1.8 0.0 1.8 8.3 7.3 48.6 100.0 

 1 2 تعداد ناشنوايی
7 

0 0 0 0 3 2 7 22 

 4.5 9.1 درصد
13.73 

0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 9.1 31.8 100.0 

 اختالل

 گفتاری

 1 2 تعداد
4 

0 0 0 1 2 0 7 17 

 5.9 11.8 درصد
7.84 

0.0 0.0 0.0 5.9 11.8 0.0 41.2 100.0 

 0 1 تعداد **ها سندرم
0 

0 0 0 0 0 1 1 3 

 0.0 33.3 درصد
0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 100.0 

 کل

 

 31 34 تعداد
51 

1 3 8 12 49 31 199 419 

 100.0 47.5 7.4 11.7 2.9 1.9 0.7 0.2 12.2 7.4 8.1 درصد
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 و به صورت کلیمعلول در ارراد ن يوالد یشاونديخو ینسبتها یرراوان :3-11نمودار 

 
 : پراکنش انواع معلولیتها در بین ازدواجهای خويشاوندی و غريبه3-12نمودار 

 

 نسبت بستگان با فرد معلول:. 7-1-3

در بستگان سالم، بیشترين (. 3-13بر حسب نوع رابطه خويشاوندی با ررد معلول، بررسی انجام شد )نمودار

% مشارکت کرده  8تا  6%( بود. ديگر بستگان هرکدام 26%( و سپس پدر )36درصد شرکت کننده مربوط به مادر )

 (. برادر و ررزند دختری معلول نیز کمترين تعداد را داشته اند.3-13 بودند )نمودار

 پسرعمهدختردایی
5% 

 دخترعمه -پسردایی
7% 

 پسرخاله -دخترخاله
9% 

 پسرعمو -دخترعمو
8% 

 نوهخاله
 نوهدایی 1%

1% 

 نوهعمو
 نوهعمه 3%

 خویشاونددور 2%
 نسبتدیگر 13%

8% 

 غریبه
42% 

 اعالمنکرده
1% 
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 : درصد ارراد سالم شرکت کننده ها بر حسب نسبت خويشاوندی با ررد معلول. 3-13نمودار 

 

 قوميت:. 8-1-3

و  یت آذریمربوط به قوم ین تعداد و رراوانيشتریآمده است. ب 3-5ن ارراد معلول در جدول يوالد تیقوم

مشخص شده است. در اين جدول، رراوانی و  3-6پراکندگی معلولیت در بین اقوام مختلف در جدول رارس بود. 

لد مونث و والد مذکر بر اساس انیز تعداد و 3-7تعداد شرکت کنندگان بر اساس قومیت آنها آمده است.در جدول 

% والد ديگر نیز 86وقتی که يک والد رارس است به احتمال ن جدول نشان می دهد يقومیت مشخص شده است. ا

% والد ديگر نیز آذری خواهد بود. هنگامی که 96.5رارس خواهد بود و وقتی که يک والد آذری است به احتمال 

%، 81% والد ديگر نیز لر است. اين احتمال برای قومیت های ديگر برابر بود با کرد: 91ل يک والد لر باشد به احتما

باالترين % و ... . به عبارت ديگر، میزان ازدواج با هم قوم درشرکت کنندگان آذری 89% و گیلک 92مازندرانی 

از نظر آماری قابل بررسی  مقدار و در شرکت کنندگان کرد کمترين میزان داشت. بقیه موارد به دلیل تعداد کم

 نبودند.

 

 

 

 

 

 پدر
26% 

 مادر
36% 

 برادر
6% 

 خواهر
8% 

 فرزنددختر
6% 

 فرزندپسر
7% 

 همسر
7% 

 بستگاندیگر
4% 

 اعالمنکرده
0.38% 
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 معلولین شرکت کنندهوالدين : تعداد و رراوانی قومیت 3-5جدول

 مادر  پدر  قومیت

 درصد تعداد درصد تعداد

 %29.4 169 %28.2 162 رارس

 %39.5 227 %40.8 234 آذری)ترک(

 %8.0 46 %9.1 52 لر

 %7.3 42 %6.4 37 کرد

 %3.0 17 %2.4 14 لک

 %0.5 3 %0.5 3 عرب

 %1.0 6 %0.7 4 بختیاری

 %0.7 4 %0.7 4 قشقايی

 %2.4 14 %2.8 16 مازندرانی

 %3.1 18 %3.7 21 گیلک

 %1.2 7 %1.0 6 خراسان

 %0.9 5 %0.9 5 تالش

 %0.3 2 %0.3 2 ترکمن

 %0.0 0 %0.0 0 بلوچ

 %0.3 2 %0.7 4 سیستانی

 %1.0 6 %0.9 5 تات

 %0.3 2 %0.5 3 گرجی

 %0.5 3 %0.2 1 ارمنی

 %0.0 0 %0.0 0 کولی

 %0.0 0 %0.0 0 غیر ايرانی

 %0.2 1 %0.2 1 ارغان
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 . آمار مربوط به مواردی است که نوع معلولیت را ذکر کرده اند: پراکندگی معلولین بر حسب قومیت3-6جدول
معلولیت جسمی  ذهنی معلولیت آمار قومیت

 حرکتی

اعصاب 

 و روان

مشکل  ناشنوايی نابینايی

 گفتاری

 کل  سندرم ها

 113 0 2 7 34 1 53 16 تعداد رارس

  %0.0 %1.8 %6.2 %30.1 %0.9 %46.9 %14.2 درصد  

 183 2 6 7 46 7 92 23 تعداد آذری)ترک(

  %1.1 %3.3 %3.8 %25.1 %3.8 %50.3 %12.6 درصد  

 33 0 1 2 9 0 18 3 تعداد لر

  %0.0 %3.0 %6.1 %27.3 %0.0 %54.5 %9.1 درصد  

 34 0 2 2 5 0 19 6 تعداد کرد

  %0.0 %5.9 %5.9 %14.7 %0.0 %55.9 %17.6 درصد  

 11 0 1 1 3 0 5 1 تعداد لک

  %0.0 %9.1 %9.1 %27.3 %0.0 %45.5 %9.1 درصد  

 1 0 0 0 1 0 0 0 تعداد عرب

  %0.0 %0.0 %0.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 درصد  

 3 0 1 1 0 0 1 0 تعداد بختیاری

  %0.0 %33.3 %33.3 %0.0 %0.0 %33.3 %0.0 درصد  

 4 0 0 0 0 0 2 2 تعداد قشقايی

  %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %50.0 %50.0 درصد  

 11 0 3 0 4 0 4 0 تعداد مازندرانی

  %0.0 %27.3 %0.0 %36.4 %0.0 %36.4 %0.0 درصد  

 14 0 1 1 4 0 6 2 تعداد گیلک

  %0.0 %7.1 %7.1 %28.6 %0.0 %42.9 %14.3 درصد  

 4 0 0 1 2 0 1 0 تعداد خراسان

  %0.0 %0.0 %25.0 %50.0 %0.0 %25.0 %0.0 درصد  

 3 1 0 0 0 0 2 0 تعداد تالش

  %33.3 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %66.7 %0.0 درصد  

 1 0 0 0 0 0 1 0 تعداد ترکمن

  %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %100.0 %0.0 درصد  

 2 0 0 0 1 0 1 0 تعداد تات

  %0.0 %0.0 %0.0 %50.0 %0.0 %50.0 %0.0 درصد  

 2 0 0 0 0 0 2 0 تعداد گرجی

  %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %100.0 %0.0 درصد  

 419 3 17 22 109 8 207 53 تعداد  

 %100.0 %0.7 %4.1 %5.3 %26.0 %1.9 %49.4 %12.6 درصد  
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 : پراکنش معلولین بر اساس قومیت والدين3-7جدول

 قومیت مادر 

 ارغان ارمنی گرجی تات سیستانی ترکمن تالش خراسان گیلک مازندرانی قشقايی بختیاری عرب لک کرد لر آذری)ترک( رارس قومیت پدر           

 کل

 169 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 5 10 146 رارس

 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 219 6 آذری)ترک(

 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 42 0 3 لر

 42 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 34 0 4 2 کرد

 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 3 0 0 لک

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 عرب

 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 بختیاری

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 قشقايی

 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 مازندرانی

 18 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 1 0 1 0 0 0 گیلک

 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 خراسان

 5 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تالش

 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ترکمن

 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سیستانی

 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 تات

 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گرجی

 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ارمنی

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ارغان

 574 1 1 3 5 4 2 5 6 21 16 4 4 3 14 37 52 234 162 کل 
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 تعداد معلول در خانواده:. 9-1-3

تعداد معلول در خانواده از يک معلول تا بیش از ده معلول در اين طرح شرکت کرده بودند  ببر حس

 ده مربوط به خانواده های تک معلوله بود.بیشترين شرکت کنن (.3-14نمودار )

 
 بر اساس تعداد ارراد معلول در خانواده ها یرراوان :3-14نمودار 

 

 آشنایي با مشاوره ژنتيک )خود اظهاري(:. 10-1-3

بر اساس  میزان آشنايی با مشاوره ژنتیک ارراد شرکت کننده در طرحنتايج مربوط به   3-15در نمودار 

% ارراد میزان اطالعات خود از مشاوره 60است. در هر دو گروه بستگان و معلولین، بیش از اظهارات آنها آمده

به تفکیک بستگان و معلولیت ها در گروه  3-9و  3-8 ژنتیک را خیلی کم تا کم ذکر کرده اند. اين آمار در جداول

اطالعی يا داشتن اطالعات خیلی کم از مشاوره ترين میزان بیباالبر اساس اين خوداظهاری، است. معلولین آمده

های آشنايی میانگینبین سطح اختالف  (.3-8 ژنتیک را در گروه معلولین نسبت به بستگان آنها شاهد بوديم )جدول

ری، . يعنی، بر اساس خود اظها(Sig.: 0.008) بوددار در گروه مادر نسبت به گروه معلول معنی با مشاوره ژنتیک

را %( 11میزان اطالعات زياد در گروه نابینايان باالترين میزان )سطح اطالعات گروه مادرها از معلولین باالتر بود. 

 داشت. 
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 : میزان آشنايی با مشاوره ژنتیک ارراد شرکت کننده در طرح بر اساس اظهارات آنها3-15نمودار 
 

 گروههای مختلف معلولین و بستگان از مشاوره ژنتیک بر اساس اظهارات آنهاخوداظهاری در : میزان اطالعات 3-8جدول

 کل زياد متوسط کم کم خیلی آمار پرکننده ررد

 580 43 176 118 243 تعداد معلول

 %100.0 %7.4 %30.3 %20.3 %41.9 درصد

 381 36 152 74 119 تعداد مادر

 %100.0 %9.4 %39.9 %19.4 %31.2 درصد

 276 21 93 61 101 تعداد پدر

 %100.0 %7.6 %33.7 %22.1 %36.6 درصد

 79 10 30 15 24 تعداد خواهر

 %100.0 %12.7 %38.0 %19.0 %30.4 درصد

 57 5 18 14 20 تعداد برادر

 %100.0 %8.8 %31.6 %24.6 %35.1 درصد

 76 3 29 16 28 تعداد همسر

 %100.0 %3.9 %38.2 %21.1 %36.8 درصد

 64 6 22 17 19 تعداد دختر

 %100.0 %9.4 %34.4 %26.6 %29.7 درصد

 75 6 24 16 29 تعداد پسر

 %100.0 %8.0 %32.0 %21.3 %38.7 درصد

 نسبت

 ديگری

 42 5 12 9 16 تعداد

 %100.0 %11.9 %28.6 %21.4 %38.1 درصد

 1630 135 556 340 599 تعداد کل

 %100.0 %8.3 %34.1 %20.9 %36.7 درصد

 خیلیکم
42% 

 زیاد
8% 

 کم
20% 

 متوسط
30% 

 بيماران

 خیلیکم
34% 

 زیاد
9% 

 کم
21% 

 متوسط
36% 

 بستگان



 
 

45 
 

 

 : میزان اطالعات گروههای مختلف معلولین از مشاوره ژنتیک بر اساس اظهارات آنها3-9جدول

 کل زياد متوسط کم کم خیلی آمار معلولیت نوع

 53 2 15 10 26 تعداد ذهنی معلولیت

 %100.0 %3.8 %28.3 %18.9 %49.1 درصد

 جسمی معلولیت

 حرکتی

 207 13 59 43 92 تعداد

 %100.0 %6.3 %28.5 %20.8 %44.4 درصد

 8 0 3 1 4 تعداد روان و اعصاب

 %100.0 %0.0 %37.5 %12.5 %50.0 درصد

 109 12 36 18 43 تعداد نابینايی

 %100.0 %11.0 %33.0 %16.5 %39.4 درصد

 22 0 6 6 10 تعداد ناشنوايی

 %100.0 %0.0 %27.3 %27.3 %45.5 صددر

 17 0 3 6 8 تعداد گفتاری مشکل

 %100.0 %0.0 %17.6 %35.3 %47.1 درصد

 3 0 1 0 2 تعداد *ها سندرم

 %100.0 %0.0 %33.3 %0.0 %66.7 درصد

 419 27 123 84 185 تعداد کل

 %100.0 %6.4 %29.4 %20.0 %44.2 درصد

 توضیح داده شده است. ها قبالگروه سندرم* در مورد

 
 بر اساس خود اظهاری در کل شرکت کننده ها : ارتباط سطح تحصیالت با میزان اطالع از مشاوره ژنتیک3-16نمودار 
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ارتباط مستقیم داشت )نمودار  )بر اساس خوداظهاری( سطح تحصیالت با میزان اطالع از مشاوره ژنتیک

 (. Sig.: 0.000، %0.01در سطح بستگی اسپیرمن اين ارتباط را تايید کرد )ضريب هم  .(16-3

 منبع اطالعات بر اساس خوداظهاري:. 11-1-3

% موارد اينترنت، 30بر اساس اظهارات شرکت کنندگان، منابع اطالعاتی آنها درمورد مشاوره ژنتیک در 

آموزش و کتب پزشکی را می توان در وده است. % موارد مراکز مشاوره بهزيستی ب15% موارد تلويزيون و در 25

% 27( منبع اطالعات خود را اينتر نت و در 580از  184درصد ) 30در گروه معلولین، بیش از  يک گروه قرار داد.

  .(3-10)جدول  موارد منبع اطالعات خود را تلويزيون اعالم کرده اند
 

 ژنتیک مشاوره مورد در معلولین و بستگان  اطالعات کسب منبع : مهمترين3-10جدول

 اطالعات کسب منبع

 آمار

 پسر دختر همسر برادر خواهر پدر مادر معلول

 نسبت

 کل ديگری

 مشاوره مرکز

 بهزيستی

 251 8 16 11 10 8 9 46 66 77 تعداد

 %15.4 %19.0 %21.3 %17.2 %13.2 %14.0 %11.4 %16.7 %17.3 %13.3 درصد

 480 9 19 17 14 25 29 70 113 184 تعداد اينترنت

 %29.5 %21.4 %25.3 %26.6 %18.4 %43.9 %36.7 %25.4 %29.7 %31.8 درصد

 402 4 20 15 32 13 9 76 75 158 تعداد تلويزيون

 %24.7 %9.5 %26.7 %23.4 %42.1 %22.8 %11.4 %27.5 %19.7 %27.3 درصد

 141 5 6 4 8 1 7 27 29 54 تعداد دوستان و اقوام

 %8.7 %11.9 %8.0 %6.3 %10.5 %1.8 %8.9 %9.8 %7.6 %9.3 درصد

 غیرشاغل پزشکان

 بهزيستی در

 151 3 8 8 8 3 5 34 48 34 تعداد

 %9.3 %7.1 %10.7 %12.5 %10.5 %5.3 %6.3 %12.3 %12.6 %5.9 درصد

 کتب و آموزش

 پزشکی

 132 13 6 9 4 7 20 23 50 0 تعداد

 %8.1 %31.0 %8.0 %14.1 %5.3 %12.3 %25.3 %8.3 %13.1 %0.0 درصد

 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 تعداد موارد ساير

 %4.4 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %12.4 درصد

 1629 42 75 64 76 57 79 276 381 579 تعداد کل

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 درصد
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 سطح آگاهي از مشاوره ژنتيک . 2-3

سطح  ،درکلآمده است.  3-12و  3-11ول ادر جد معلولین و بستگان سالم نمرات مربوط به سطح آگاهی

% 71.41% و در بستگان 68سطح آگاهی معلولین . شتآگاهی در سطح متوسط )قسمت بااليی سطح متوسط( قرار دا

هیچ شرکت کننده  ،يعنی ؛کنندگان به تمام سواالت پاس  درست نداده بودندهیچکدام از شرکت محاسبه گرديد. 

 نمره( گررتند.  23باالترين نمره ) ،نمره( و هفت نفر 3کمترين پاس  درست ) ،ای نمره کامل دريارت نکرد. يک نفر
 

 :نمرات آگاهی در هر سوال و در مجموع در گروه معلولین3-11جدول

 Std. Error Std. Deviation  میانگین نمره تعداد والس 

 0.01875 0.715517 415 580 مشاوره ژنتیک برای تشخیص بیماری من/ررزندم الزم است.   
0.452 

 0.018314 0.736207 427 580 مشاوره ژنتیک تنها برای ررزند دوم به بعد الزم است. 
0.441 

ی خويشاوندی و يا ازدواجهای با گروه خونی يکسان انجام مشاوره ژنتیک صررا در مورد ازدواج ها

 0.020779 0.5 290 580 میگردد. 

0.500 

 0.311 0.013 0.89 517 580 مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروز معلولیت ها در ازدواجهای خويشاوندی ارزشمند است. 

 0.359 0.015 0.85 492 580 ی وراثت( مشخص میگردد.  ی انتقال بیماری در ارراد خانواده ) نحوهدر مشاوره ژنتیک نحوه

 0.322 0.013 0.88 512 580 عضالنی( الزم است. -حرکتی )عصبی-های با سابقه اختالالت جسمیمشاوره ژنتیک برای خانواده

مشاوره ژنتیک برای خانواده های دارای بیش از يک ررد مبتال به اختالالت روانی و خلقی 

 قطبی، صرع، تشنج در کمتر از دو سالگی( الزم است. )اسکیزوررنی، دو

580 509 0.88 0.014 0.328 

مشاوره ژنتیک برای خانواده های با سابقه ارراد مبتال به اختالالت ظاهری مادرزادی )باز بودن ستون 

 رقرات، ظاهر ناهنجار چهره، انگشتان اضاره و ....( در خويشاوندان مفید است. 

580 511 0.88 0.013 0.324 

 0.487 0.020 0.61 356 580 مشاوره ژنتیک تنها برای خانواده های با سابقه ناتوانی و کم توانی ذهنی الزم است. 

 0.477 0.020 0.65 378 580 مشاوره ژنتیک تنها برای خانواده های با سابقه ناباروری و نازايی الزم است. 

 0.419 0.017 0.77 449 580 ر می تواند مفید باشد. مشاوره ژنتیک در مورد شکاف کام و لب در بیما

 0.388 0.016 0.82 473 580 مشاوره ژنتیک برای خانواده های با سابقه بیش از يکبار سقط يا مرده زايی الزم است. 

 0.320 0.013 0.88 513 580 برای خانواده های با سابقه اختالالت بینايی مادرزادی هم الزم است.  مشاوره ژنتیک معموالً

برای خانواده های با سابقه نابینايی غیرمادرزادی )که در سنین نوجوانی و  مشاوره ژنتیک معموالً

 جوانی رخ میدهد( هم الزم است. 

580 432 0.74 0.018 0.436 

 0.417 0.017 0.78 450 580 در مورد کم شنوايی و ناشنوايی در رامیل، مشاوره ژنتیک انجام می گردد. 

 0.291 0.012 0.91 526 580 ز اهداف انجام مشاوره ژنتیک شامل تشخیص يا شناسايی مشکل يا بیماری می باشد. يکی ا

 0.341 0.014 0.13 78 580 يکی از اهداف انجام مشاوره ژنتیک شامل تصمیم گیری در مورد ازدواج کردن می باشد. 

 0.288 0.012 0.91 527 580 باشد. جدد بیماری در خانواده میيکی از اهداف مشاوره ژنتیک، تخمینِ خطر تکرار يا بروز م

 0.345 0.014 0.14 80 580 يکی از اهداف مشاوره ژنتیک شامل تصمیم گیری در مورد باردارشدن يا نشدن میباشد. 

 0.367 0.015 0.84 487 580 در ررآيند مشاوره ژنتیک، در مورد تشخیص بیماری ررد بحث می شود. 

 0.381 0.016 0.82 478 580 ه ژنتیک در مورد مراحل پیشررت بیماری و درمانهای احتمالی بحث می شود. در مشاور

 0.257 0.011 0.93 539 580 در مشاوره ژنتیک در مورد احتمال انتقال بیماری به نسل بعد در خانواده توضیح می شود. 

 0.286 0.012 0.09 52 580 . ازدواج خويشاوندی در بروز بیماری های ژنتیکی تاثیر ندارد
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 0.388 0.016 0.82 473 580 در مشاوره ژنتیک، پزشک يا مرکز درمانگر، حمايتی و مددکاری پیشنهاد و معرری میشود. 

 0.450 0.019 0.28 163 580 با نمونه گیری از جنین حین بارداری تمام اختالالت ژنتیکی شناسايی میشوند. 

   0.6984138 10127  مجموع

 

 : نمرات آگاهی در هر سوال و در مجموع در گروه سالم3-12جدول

 Std. Error Std. Deviation  میانگین نمره تعداد سوال 

 423. 013. 77. 806 1050 مشاوره ژنتیک برای تشخیص بیماری من/ررزندم الزم است.   

 474. 015. 66. 692 1050 زم است. مشاوره ژنتیک تنها برای ررزند دوم به بعد ال

مشاوره ژنتیک صررا در مورد ازدواج های خويشاوندی و يا ازدواجهای با گروه خونی يکسان انجام 

 میگردد. 

1050 552 .53 .015 .500 

 280. 009. 91. 960 1050 مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروز معلولیت ها در ازدواجهای خويشاوندی ارزشمند است. 

 331. 010. 88. 918 1049 ی وراثت( مشخص میگردد.  ی انتقال بیماری در ارراد خانواده ) نحوهدر مشاوره ژنتیک نحوه

 259. 008. 93. 973 1049 عضالنی( الزم است. -حرکتی )عصبی-های با سابقه اختالالت جسمی¬مشاوره ژنتیک برای خانواده

ش از يک ررد مبتال به اختالالت روانی و خلقی )اسکیزوررنی، مشاوره ژنتیک برای خانواده های دارای بی

 دوقطبی، صرع، تشنج در کمتر از دو سالگی( الزم است. 

1049 952 .91 .009 .290 

مشاوره ژنتیک برای خانواده های با سابقه ارراد مبتال به اختالالت ظاهری مادرزادی )باز بودن ستون 

 اضاره و ....( در خويشاوندان مفید است.  رقرات، ظاهر ناهنجار چهره، انگشتان

1049 965 .92 .008 .272 

 488. 015. 61. 640 1049 مشاوره ژنتیک تنها برای خانواده های با سابقه ناتوانی و کم توانی ذهنی الزم است. 

 466. 014. 68. 715 1049 مشاوره ژنتیک تنها برای خانواده های با سابقه ناباروری و نازايی الزم است. 

 396. 012. 81. 845 1049 مشاوره ژنتیک در مورد شکاف کام و لب در بیمار می تواند مفید باشد. 

 349. 011. 86. 900 1049 مشاوره ژنتیک برای خانواده های با سابقه بیش از يکبار سقط يا مرده زايی الزم است. 

 300. 009. 90. 944 1049 بینايی مادرزادی هم الزم است.  برای خانواده های با سابقه اختالالت مشاوره ژنتیک معموالً

برای خانواده های با سابقه نابینايی غیرمادرزادی )که در سنین نوجوانی و جوانی  مشاوره ژنتیک معموالً

 رخ میدهد( هم الزم است. 

1049 781 .74 .013 .436 

 404. 012. 80. 834 1049 می گردد.  در مورد کم شنوايی و ناشنوايی در رامیل، مشاوره ژنتیک انجام

 238. 007. 94. 986 1049 يکی از اهداف انجام مشاوره ژنتیک شامل تشخیص يا شناسايی مشکل يا بیماری می باشد. 

 320. 010. 12. 121 1049 يکی از اهداف انجام مشاوره ژنتیک شامل تصمیم گیری در مورد ازدواج کردن می باشد. 

 231. 007. 94. 990 1049 باشد. وره ژنتیک، تخمینِ خطر تکرار يا بروز مجدد بیماری در خانواده میيکی از اهداف مشا

 311. 010. 11. 114 1049 يکی از اهداف مشاوره ژنتیک شامل تصمیم گیری در مورد باردارشدن يا نشدن میباشد. 

 318. 010. 89. 929 1049 در ررآيند مشاوره ژنتیک، در مورد تشخیص بیماری ررد بحث می شود. 

 363. 011. 84. 885 1049 در مشاوره ژنتیک در مورد مراحل پیشررت بیماری و درمانهای احتمالی بحث می شود. 

 234. 007. 94. 988 1049 در مشاوره ژنتیک در مورد احتمال انتقال بیماری به نسل بعد در خانواده توضیح می شود. 

 245. 008. 06. 67 1049 یماری های ژنتیکی تاثیر ندارد. ازدواج خويشاوندی در بروز ب

 376. 012. 83. 871 1049 در مشاوره ژنتیک، پزشک يا مرکز درمانگر، حمايتی و مددکاری پیشنهاد و معرری میشود. 

 478. 015. 35. 370 1049 با نمونه گیری از جنین حین بارداری تمام اختالالت ژنتیکی شناسايی میشوند. 

     1049 موعمج

 

سطح آگاهی بستگان سالم  %78.2در مقايسه سطح آگاهی بین گروه معلوالن و گروه بستگان سالم، در 

سطوح مختلف نتايج  3-13در جدول مشاهده شد. سطح آگاهی نسبتا باال و باال  معلوالن %71.2 در نسبتا باال و باال و
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ی سطوح آگاهی معلولین و بستگان هااختالف بین میانگین آگاهی در گروه معلولین و سالم نمايش داده می شود.

 يعنی سطح آگاهی بستگان باالتر بود.. (independent t-test, Sig.: 0.005)معنی دار بود  سالم

 : سطح آگاهی گروه معلول و گروه سالم از مشاوره ژنتیک3-13جدول

 

 

 سطوح آگاهی در گروه بستگان سالم و معلولینمقايسه : 3-17نمودار 

 نمرات گروههاي مختلف معلولين. 1-2-3

)که  . در گروه سندرم ها (3-14)جدول % متغیر بود 70% تا 68نمرات آگاهی گروههای مختلف معلولین از 

آزمون لون اين گروه بود از آنها صرف نظر کرديم.  نفر در 3به دلیل اينکه قبال در مورد آن توضیح داده شده است( 

 لک سالم بستگان معلول آمار آگاهی  سطح

 31 12 19 تعداد ضعیف

 % 3.3% 1.1% 1.9% 

 365 217 148 تعداد متوسط

 % 25.5% 20.7% 22.4% 

 1005 672 333 تعداد نسبتا باال

 % 57.4% 64.1% 61.7% 

 228 148 80 تعداد باال

 % 13.8% 14.1% 14.0% 

 1629 1049 580 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 

3.30% 

25.50% 

57.40% 

13.80% 

1.10% 

20.70% 

64.10% 

14.10% 

 باال نسبتاباال متوسط ضعیف

 بستگانسالم افراددارایمعلولیت
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ها معنادار نبود اوت میانگین، تفآنواره ماآ بر اساسرا نشان داد.  های مختلفبین زيرگروه برابری واريانس ها

(Asymp. Sig.:0.922). 

 میانگین نمرات آگاهی معلولین در گروههای مختلف: 3-14جدول

 معلولیت آمار هی آگا سطح

 ذهنی

 جسمی معلولیت

 حرکتی

 و اعصاب

 روان

 مشکل ناشنوايی نابینايی

 گفتاری

 کل ها سندرم

 18 0 0 2 5 0 8 3 تعداد ضعیف

% 5.7% 3.9% 0.0% 4.6% 9.1% 0.0% 0.0% 4.3% 

 75 1 3 2 18 2 39 10 تعداد متوسط

% 18.9% 18.8% 25.0% 16.5% 9.1% 17.6% 33.3% 17.9% 

 280 2 12 13 80 5 134 34 تعداد بتا باالنس

% 64.2% 64.7% 62.5% 73.4% 59.1% 70.6% 66.7% 66.8% 

 46 0 2 5 6 1 26 6 تعداد باال

% 11.3% 12.6% 12.5% 5.5% 22.7% 11.8% 0.0% 11.0% 

 419 3 17 22 109 8 207 53 تعداد کل

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

  72 68.706 70.545 68.73394 68 68.599 67.54717 میانگین نمرات %

تا  10بین ه نمر :Score2؛ به منزله ضعیف )زمتیاا 35و مساوی %کمتر ( 9از کمتر ه نمر: Score 1به تر تیب  میانگین نمرات آگاهی معلولین در گروههای مختلف:

)بیشتر   20ه بیشتر از نمر :Score 4؛ و نسبتا باال بودنبه منزله   )زمتیا% ا80تا  61)بین  20تا  16بین ه نمر :Score 3؛ دنبو به منزله متوسط )زمتیاا 60تا 36)بین  15

 باال بودنبه منزله ز( متیا% ا80از بین 
 

 با فرد معلول خویشاونديروابط سطح آگاهي بستگان سالم بر اساس . 2-2-3

-156)جدول اند ذکر کردهدر پرسشنامه ابطه خويشاوندی با ررد معلول را سالم ربستگان نفر از  1049تعداد 

کمترين مورد(  64)باالترين تعداد را در بین بستگان داشتند و دختر مورد(  275)و سپس پدر مورد(  381)مادر  (.3

و  3-15 لنیز در جدوو رراوانی آنها در ارراد اين گروه آگاهی مختلف ح وتعداد شرکت کننده را داشت. سط

 "نسبت ديگری"که در جدول نیامده اند با عنوان نسبتهای خويشاوندی آن دسته از آمده است.  3-18نمودار 

. گروه مادر باالترين سطح امتیاز آگاهی را به شداز آن صرف نظر شتند و چون تعداد زيادی ندا مشخص شده اند

. آزمون (Sig=0.008)ها را تايید نکرد ی واريانسها آزمون لون، برابردر مقايسه میانگینخود اختصاص داد. 

-Games. آزمون تعقیبی (Asymp. Sig.: 0.000)کروسکال والیس تفاوت میانگین ها را معنی دار نشان داد 

Howell  های پدرگروهزيرگروه مادر نسبت به زيرنشان داد تفاوت سطح آگاهی (Sig=0.000) و پسر 

(Sig=0.001)  ها معنی دار نبود. بنابراين، سطح آگاهی گروه ساير گروهتفاوت نسبت به معنی دار است. اين

 . بودهای پدرها و پسرها باالتر مادرها نسبت به گروه



 
 

51 
 

 : رراوانی سطوح آگاهی در ارراد مختلف گروه بستگان سالم3-15جدول

 کل ديگری نسبت پسر دختر همسر برادر خواهر پدر مادر آمار آگاهی سطح

 12 0 2 0 1 2 1 2 4 تعداد ضعیف

 % 1.0% 0.7% 1.3% 3.5% 1.3% 0.0% 2.7% 0.0% 1.1% 

 217 5 24 12 14 11 14 80 57 تعداد متوسط

 % 15.0% 29.1% 17.7% 19.3% 18.4% 18.8% 32.0% 11.9% 20.7% 

 672 26 45 42 54 36 53 167 249 تعداد نسبتا باال

 % 65.4% 60.7% 67.1% 63.2% 71.1% 65.6% 60.0% 61.9% 64.1% 

 148 11 4 10 7 8 11 26 71 تعداد باال

 % 18.6% 9.5% 13.9% 14.0% 9.2% 15.6% 5.3% 26.2% 14.1% 

 1049 42 75 64 76 57 79 275 381 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 : رراوانی سطح آگاهی بستگان معلولین3-18نمودار 
 

 نوع معلوليت در خانوادهبستگان سالم بر اساس  آگاهي در نمرات. 3-2-3

بستگان سالم بر حسب اينکه چه نوع معلولیتی در خانواده دارند دسته بندی شدند. سطح آگاهی در اين 

آمده است. در بر  19-3و نمودار  3-16ح آگاهی در جدول وتعداد و رراوانی سطزيرگروهها اندازه گیری شد. 

(، 78.6معلولیت ذهنی )بستگان به ترتیب گروه  (ضعیفکمترين )به  بیشتريناز  آگاهیح واساس رراوانی سط

زيرگروها ها واريانس در آنالیز، ( قرار داشتند.70اعصاب و روان، معلولیت جسمی حرکتی، نابینايی و ناشنوايی )

. آزمون تعقیبی (Sig.:0.017)بر اساس آزمون آنوا اين تفاوت ها معنی دار بود  .(Sig.:0.679ود )لوين: برابر ب

 با توجه به اينکهمشخص کرد.  و ناشنوايی نابینايی بارا بین گروه سندرم ها  بین میانگین نمرات آگاهی تفاوت توکی

به دلیل اينکه ممکن بود باعث انحراف در محاسبات  زيرگروه گفتاری و سندرم ها تعداد برای آنالیز کاری نبود و
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، از آزمون کروسکال نیز سطوح آگاهی ای بررسیبر. لذا، در اين قسمت به نتايج آن با احتیاط بايد نگاه کرد. شوند

 مشابه بود. ،والیس استفاده شد که نتايج

 گروه بستگان سالم بر اساس نوع معلولیت در خانواده: رراوانی سطوح آگاهی در ارراد مختلف 3-16جدول

 ها قبال توضیح داده شده است.*گروه سندرم



 : سطح آگاهی بستگان سالم بر اساس نوع معلولیت در خانواده3-19نمودار 

سطح 

 آگاهی 

 معلولیت آمار

 ذهنی

 جسمی معلولیت

 حرکتی

 و اعصاب

 روان

 اختالل ناشنوايی نابینايی

 گفتاری

 سندرم

 *ها

 کل

 12 0 0 1 3 0 3 5 تعداد ضعیف

 % 1.5% 1.6% 0.0% 3.8% 1.7% 0.0% 0.0% 1.6% 

 163 3 3 17 20 13 42 65 تعداد متوسط

 % 19.8% 22.0% 22.4% 25.6% 28.3% 15.8% 9.7% 21.3% 

 496 22 12 38 52 37 124 211 تعداد نسبتا باال

 % 64.3% 64.9% 63.8% 66.7% 63.3% 63.2% 71.0% 64.8% 

 94 6 4 4 3 8 22 47 تعداد باال

 % 14.3% 11.5% 13.8% 3.8% 6.7% 21.1% 19.4% 12.3% 

 765 31 19 60 78 58 191 328 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 معلولين بر اساس جنسيت سطح آگاهي. 4-2-3

در  .بود 68.66و در جنس مونث برابر  70.53ولین از مشاوره ژنتیک در جنس مذکر لآگاهی معنمرات 

سطح آگاهی نسبتا باال و باال داشتند درحالی که در گروه مونث اين عدد ارراد مذکر، % 83گروه معلولین بیش از 

 .(sig:0.022)بود دار معنی ف ختالاين اتی مستقل ره ماآ. بر اساس (3-20و نمودار  3-17)جدول  % بود75برابر 

يعنی نمرات آگاهی در معلولین مذکر باالتر از مونث بود. اما هنگامی که سطوح آگاهی در نظر گررته شد آزمون 

Mann-Whitney ضريب ،Sig  يعنی، بر اساس نمره آگاهی اختالف میانگین ( داشت. 0.086) 0.05باالتر از

ر است درحالی که اگر بر اساس سطح آگاهی )يعنی طیف نمرات( آنالیز نمرات بین معلولین مذکر و مونث معنادا

 صورت گیرد اختالف بین معلولین مذکر و مونث معنادار نیست.

 : رراوانی سطوح آگاهی در ارراد مختلف گروه معلول بر اساس جنسیت3-17جدول

 کل مذکر مونث آمار آگاهی  سطح

 19 12 7 تعداد ضعیف

% 3.4% 3.3% 3.3% 

 93 50 43 تعداد متوسط

% 20.9% 13.6% 16.2% 

 382 253 129 تعداد نسبتا باال

% 62.6% 68.8% 66.6% 

 80 53 27 تعداد باال

% 13.1% 14.4% 13.9% 

 574 368 206 تعداد کل

% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 ی معلولین بر اساس جنسیت سطح آگاه :3-20نمودار 

(Score 19از کمتر ه : نمر ) ؛ به منزله ضعیف )زمتیاا 35و مساوی %کمترScore2دن؛ به منزله متوسط بو )زمتیاا 60تا 36)بین  15تا  10بین ه : نمرScore 3 :

 باال بودن(به منزله ز( متیا% ا80)بیشتر از بین   20یشتر از ه بنمر :Score 4نسبتا باال بودن و به منزله   )زمتیا% ا80تا  61)بین  20تا  16بین ه کسب نمر
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 سطح آگاهي بستگان بر اساس جنسيت. 5-2-3

مذکر را ذکر کردند.  جنسیت  نفر  454و  جنسی مونث نفر 588تعداد در اين پژوهش، از بستگان سالم 

 % بود71.80برای جنس مذکر برابر با % ارراد مونث سطح آگاهی نسبتا باال و باال داشتند درحالی که اين رقم 82.2

هنگامی که . (sig:0.000)دار بود معنی ف ختالاين اتی مستقل ره مابر اساس آ. (3-21و نمودار  3-18)جدول 

بنابراين، سطح (. Mann-Whitney Sig.:0.000سطوح آگاهی در نظر گررته شد باز هم اختالف معنی دار بود )

 .بودن مذکر باالتر آگاهی بستگان مونث نسبت به بستگا

 : رراوانی سطوح آگاهی در ارراد مختلف گروه سالم بر اساس جنسیت3-18جدول

 کل مذکر مونث آمار آگاهی  سطح

 12 7 5 تعداد ضعیف

 % 0.9% 1.5% 1.2% 

 217 121 96 تعداد متوسط

 % 16.3% 26.7% 20.8% 

 666 280 386 تعداد نسبتا باال

 % 65.6% 61.7% 63.9% 

 147 46 101 تعداد باال

 % 17.2% 10.1% 14.1% 

 1042 454 588 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 )به تعداد( سطح آگاهی بستگان معلولین بر اساس جنسیت :3-21نمودار 
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 سطح آگاهي معلولين بر اساس وضعيت تاهل. 6-2-3

آمده  3-19ولین بر اساس وضعیت تاهل در جدول لمعاز مشاوره ژنتیک در گروه آگاهی  لفسطوح مخت

% 77.5لی که اين میزان در ارراد متاهل برابر احاهی نسبتا باال و باال داشتند در% از ارراد مجرد سطوح آگ86.2است. 

معنا دار بود  Mann-Wthitney. اين اختالف در میانگین سطوح آگاهی بر اساس آماره (3-22)نمودار  بود

(Sig.: 0.044) . بودباالتر  متاهلاز  معلولین  مجردبنابراين، سطح آگاهی معلولین. 

 : رراوانی سطوح آگاهی در ارراد مختلف گروه سالم بر اساس جنسیت3-19جدول

 

 

 و باالتر( 61% و نسبتا باال تا باال 60) ضعیف تا متوسط از صفر تا اس وضعیت تاهل سطح آگاهی معلولین بر اس :3-22نمودار 
 

 سطح

 آگاهی 

 کل متاهل مجرد آمار

 19 12 7 تعداد ضعیف

 % 3.3% 3.2% 3.3% 

 93 71 22 تعداد متوسط

 % 10.5% 19.2% 16.0% 

 388 238 150 تعداد نسبتا باال

 % 71.4% 64.3% 66.9% 

 80 49 31 تعداد باال

 % 14.8% 13.2% 13.8% 

 580 370 210 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 
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 سطح آگاهي بستگان بر اساس وضعيت تاهل. 7-2-3

آمده است. در  3-20بستگان بر اساس وضعیت تاهل در جدول از مشاوره ژنتیک در گروه سطح آگاهی 

% متاهلین و 71.1و  80.1در اين طرح بودند. سطح آگاهی نفر متاهل از بستگان سالم  821نفر مجرد و  228کل، 

معنی ف بین معلولین مجرد و متاهلختالاتی مستقل ره مادر آ. (3-23)نمودار  نسبتا باال و باال مشاهده شدمجردين 

نیز تفاوت را  Mann-Whitneyن موهنگامی که سطوح آگاهی در نظر گررته شد آز .(sig:0.000)دار بود 

 بستگانمتاهل از بستگان  در سطح آگاهیبر خالف گروه معلولین، بنابراين،  .(Sig.:0.001)ن داد معنی دار نشا

 .بودمجرد باالتر 
 

 : رراوانی سطوح آگاهی در گروه سالم بر اساس وضعیت تاهل3-20جدول

 کل متاهل مجرد آمار آگاهی  سطح

 12 5 7 تعداد ضعیف

 % 3.1% 0.6% 1.1% 

 217 158 59 تعداد متوسط

 % 25.9% 19.2% 20.7% 

 672 533 139 تعداد نسبتا باال

 % 61.0% 64.9% 64.1% 

 148 125 23 تعداد باال

 % 10.1% 15.2% 14.1% 

 1049 821 228 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 

 
 

 لولین بر اساس وضعیت تاهل )به تعداد(: سطح آگاهی بستگان مع3-23نمودار 
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 سطح آگاهي معلولين بر اساس نوع ازدواج والدین. 8-2-3

نوع ازدواج والدين به صورت خويشاوند )دارای نسبت خونی( و غريبه بر اساس اطالعات معلولین گروه 

 3-21)جدول  غريبه بوداز نوع  مورد( 166) %44.1موارد ازدواج خويشاوندی و  مورد( 216) درصد 55.9بندی شد. 

سطح آگاهی هیچ ارتباطی با نوع ازدواج % بود.  80سطح آگاهی در هر  دو گروه در حدود  .(3-24و نمودار 

 . (Asymp sig: 0.896) والدين نداشت
 

 : سطح آگاهی معلولین بر اساس نوع ازدواج والدين3-21جدول

 

 
 : سطح آگاهی معلولین بر اساس نوع ازدواج والدين )به تعداد(3-24نمودار 

 

 کل بهغري خويشاوند آمار آگاهی  سطح

 19 9 10 تعداد ضعیف

 % 3.1% 3.6% 3.3% 

 93 41 52 تعداد متوسط

 % 16.2% 16.2% 16.2% 

 382 166 216 تعداد نسبتا باال

 % 67.3% 65.6% 66.6% 

 80 37 43 تعداد باال

 % 13.4% 14.6% 13.9% 

 574 253 321 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 
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 هاي سنيردهمعلولين در و سطوح آگاهي  نمرات. 8-2-3

و هم  با نمراتهم ارتباط سن آمده است.  3-22های سنی در جدول سطوح آگاهی معلولین در ردهنتايج 

.  (Sig.: 0.174) کرديب همبستگی پیرسون، ارتباطی پیدا نبر اساس ضرسن با نمرات بررسی شد  با سطح آگاهی

نشان  3-25سطح پراکندگی نمرات بر اساس سن در نمودار بر اساس آماره آنوا اختالف میانگین ها معنی دار نبود. 

. بر اساس پیش بینی يک ارتباط خطی بسیار ضعیف در جهت معکوس قابل برآورد بود که البته بر شده است داده

نمرات . ندسنی دسته بندی شد هایردههمانطور که قبال ذکر شده است ارراد به  آماره ها معنی دار نبود. اساس

%، سطح آگاهی نسبتا باال و باال 84سال باالترين میزان را داشت؛ در اين گروه بیش از  30تا  21سنی  ردهآگاهی در 

% بود. اما در 78-76اين مقدار در حدود  50و باالتر از  سال 20کمتر از  رده. در حالی که در (3-26)نمودار  داشتند

همانطور که از نمودار پیداست در سنین باالتر کمتر میشود. آزمون لوين برابری واريانس  "باال"مورد سطح آگاهی 

در  سنیمختلف  هایردهدرصد اختالف میانگین بین  95در سطح اطمینان  (. اماsig=0.518ها را تايید کرد )

  .لین معنادار نبودمعلو
 

 :سطح آگاهی معلولین در رده های سنی3-22جدول

و  51 سال50-41 سال40-31 سال30-21 سال 20کمتر از   سطح آگاهی )نمرات آگاهی(

 باالتر

 کل

 18 4 4 6 4 0 تعداد ضعیف

 % 0.0% 4.5% 3.4% 2.5% 4.3% 3.2% 

 93 18 25 30 10 10 تعداد متوسط

 % 21.3% 11.2% 16.8% 15.4% 19.4% 16.3% 

 380 60 114 116 61 29 تعداد نسبتا باال

 % 61.7% 68.5% 64.8% 70.4% 64.5% 66.7% 

 79 11 19 27 14 8 تعداد باال

 % 17.0% 15.7% 15.1% 11.7% 11.8% 13.9% 

 570 93 162 179 89 47 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 : پراکندگی نمرات بر اساس سن شرکت کنندگان معلول.3-25نمودار 

 

 
 : سطح آگاهی معلولین بر اساس رده های سنی3-26نمودار 

 

 هاي سنيهدر رد سطح آگاهي )نمرات آگاهي( بستگان. 9-2-3

ارتباط سن هم آمده است.  3-27و نمودار  3-23در جدول  های سنیدر ردهسطوح آگاهی بستگان نتايج 

بررسی شد بر اساس ضريب همبستگی پیرسون،  ه آگاهیسن با نمربا نمرات و هم با سطح آگاهی بررسی شد؛ 

. (Sig.:0.057)بود ن.  بر اساس آماره آنوا اختالف میانگین ها را معنی دار (Sig.: 0.076)د کرارتباطی پیدا ن

شود. بر اساس پیش بینی يک ارتباط خطی نشان داده می 3-28سطح پراکندگی نمرات بر اساس سن در نمودار 

بسیار ضعیف در جهت مستقیم قابل برآورد بود که البته بر اساس آماره ها معنی دار نبود. همانطور که قبال ذکر شده 
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سال باالترين میزان را داشت؛  30تا  21سنی  ردهی در سطح نمرات آگاهسنی دسته بندی شد.  هایردهاست ارراد به 

سال  20کمتر از  رده. در حالی که در (3-29)نمودار  %، سطح آگاهی نسبتا باال و باال داشتند88در اين گروه بیش از 

 95ان در سطح اطمین (. لذاsig:0.000% بود. آزمون لوين برابری واريانس ها را تايید نکرد )62اين مقدار در حدود 

بررسی مختلف سنی  به کمک آماره کروسکال والیس  هایردهدرصد بررسی معنی داری اختالف میانگین ها بین 

 هایردهسال نسبت به  20کمتر از  ردهسطح آگاهی در  نشان داد تفاوت میانگین Gamed-Howellشد. آزمون 

معنی دار است. لذا سطح آگاهی در  (،sig=0.017) 50تا  41(، و sig=0.050) 40تا  31(، sig=0.002سال ) 21-30

 پايین تر می باشد. سال 20کمتر از گروه سنی 
 

 سطوح آگاهی بستگان در رده های سنی  :3-23جدول

 کل باالتر و سال 51 سال 50-41 سال 40-31 سال 30-21 سال 20 و 20 از کمتر آمار آگاهی )نمرات آگاهی( سطح

 11 1 0 6 2 2 ادتعد ضعیف

 % 1.9% 1.6% 1.6% 0.0% 0.6% 1.1% 

 215 36 61 68 13 37 تعداد متوسط

 % 35.9% 10.1% 18.6% 22.3% 21.8% 20.8% 

 664 108 172 231 98 55 تعداد نسبتا باال

 % 53.4% 76.0% 63.1% 63.0% 65.5% 64.1% 

 146 20 40 61 16 9 تعداد باال

 % 8.7% 12.4% 16.7% 14.7% 12.1% 14.1% 

 1036 165 273 366 129 103 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 سنی ردهسطح آگاهی بستگان بر اساس  :3-27نمودار 
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 روه بستگان.: پراکندگی نمرات بر اساس سن شرکت کنندگان در گ3-28نمودار 

 

 
 سنی. هایرده: سطح آگاهی در 3-29نمودار 

 

 سطح آگاهي معلولين بر اساس تحصيالت. 10-2-3

نمرات معلولین بر اساس سطح تحصیالت شرکت کنندگان بررسی شد. سطوح مختلف آگاهی در مقاطع 

. (Sig.:0.000) کردن تايیدری واريانس ها را برابآزمون لوين آمده است.  3-24مختلف تحصیلی در جدول 

 نگین ها معنی دار بوداتفاوت می ،پراکندگی نرمال نباشد انجام شد اينکه والیس با ررض-آزمون کروسکال

(Asymp. Sig.:0.004). ،آزمون تعقیبی  در مورد سطوح آگاهیGames-Howell  تفاوت بین 5در سطح %
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  به بیان ديگر، . (Sig: 000& 0.005)رشناسی را معنادار ارزيابی کرد گروه زير ديپلم و ديپلم با گروه کا

بر اساس سطح  آگاهیح وسطمنحنی  .بوداختالف میانگین بین گروههای مختلف تحصیالت در معلولین معنادار 

 . (3-30)نمودار  داد تحصیالت معلولین يک ارتباط مستقیم را نشان
 

 وح آگاهی معلولین بر حسب میزان تحصیالت: سط3-24جدول
 کل دکتری لیسانس روق کارشناسی کاردانی ديپلم زيرديپلم  آگاهی  سطح

 19 0 1 0 1 5 12 تعداد ضعیف

 % 5.0% 3.6% 2.5% 0.0% 1.9% 0.0% 3.3% 

 93 0 3 5 5 19 61 تعداد متوسط

 % 25.2% 13.6% 12.5% 5.5% 5.8% 0.0% 16.3% 

 380 4 43 65 28 100 140 دادتع نسبتا باال

 % 57.9% 71.4% 70.0% 71.4% 82.7% 80.0% 66.7% 

 78 1 5 21 6 16 29 تعداد باال

 % 12.0% 11.4% 15.0% 23.1% 9.6% 20.0% 13.7% 

 570 5 52 91 40 140 242 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سطوح آگاهی گروه معلول در گروههای تحصیلی.3-30نمودار 

 

 سطح آگاهي بستگان بر اساس تحصيالت. 11-2-3

نشان داده می شود.  3-25تعداد اررادی که در اين پژوهش، سطح تحصیالت را ذکر کردند در جدول 

 3-31در نمودار  ر بین اين دو گروه متفاوت بود.باالترين تعداد از گروه زير ديپلم و ديپلم بودند. سطح آگاهی د

بر اساس آماره تی مستقل، تفاوت  سطوح و نمرات آگاهی در گروه بستگان بر اساس میزان تحصیالت آمده است.

يعنی سطح اطالعات گروه ديپلم از گروه زير  .(Sig.: 0.000)میانگین بین اين دو گروه معنی دار نشان داده شد 

 ود.ديپلم باالتر ب
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 سطوح آگاهی بستگان بر اساس میزان تحصیالت  :3-25جدول

آگاهی )نمرات  سطح

 آگاهی(

 روق کارشناسی کاردانی ديپلم زيرديپلم آمار

 لیسانس

 کل دکتری

 12 0 1 0 0 2 9 تعداد ضعیف

 % 2.4% 0.6% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 1.2% 

 216 1 6 28 9 66 106 تعداد متوسط

 % 28.1% 18.9% 14.3% 15.2% 13.3% 11.1% 21.0% 

 659 5 30 124 44 223 233 تعداد نسبتا باال

 % 61.8% 63.7% 69.8% 67.4% 66.7% 55.6% 64.1% 

 141 3 8 32 10 59 29 تعداد باال

 % 7.7% 16.9% 15.9% 17.4% 17.8% 33.3% 13.7% 

 1028 9 45 184 63 350 377 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .با سطح تحصیالتنمرات معلولین و ارتباط  گروههای تحصیلی درآگاهی : سطوح 3-31نمودار 

 

 سطح آگاهي معلولين بر اساس اطالعات خوداظهاري. 12-2-3

که يک ارتباط مستقیم بین سطح آگاهی  دادظهاری نشان نمودار سطح آگاهی بر اساس اطالعات خودا

. اين ارتباط در مورد نمرات آگاهی (3-26و جدول  3-32)نمودار  شرکت کنندگان و خوداظهاری آنها وجود دارد

يعنی، خوداظهاری ( بود. R=0.154و اطالعات خود اظهاری به صورت ارتباط مستقیم و ضعیف )مدل خطی 

آگاهی آنها ارتباط مستقیم داشت مثال مواردی که سطح اطالعات خود را باال اعالم کرده شرکت کنندگان با سطح 

 بودند سطح آگاهی باالتری هم داشتند اما ضريب اين ارتباط قوی نبود. 
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 : سطوح آگاهی شرکت کنندگان معلول بر اساس اطالعات خوداظهاری آنها3-26جدول

 کل زياد متوسط کم کم لیخی آمار سطح آگاهی

 19 1 3 2 13 تعداد ضعیف

 % 5.3% 1.7% 1.7% 2.3% 3.3% 

 93 3 20 24 46 تعداد متوسط

 % 18.9% 20.3% 11.4% 7.0% 16.0% 

 388 32 120 80 156 تعداد نسبتا باال

 % 64.2% 67.8% 68.2% 74.4% 66.9% 

 80 7 33 12 28 تعداد باال

 % 11.5% 10.2% 18.8% 16.3% 13.8% 

 580 43 176 118 243 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 : سطوح آگاهی گروه معلول در گروههای خوداظهاری.3-32نمودار 

 

 سطح آگاهي بستگان بر اساس اطالعات خوداظهاري. 13-2-3

سطح  3-33 نمودارساس اطالعت خوداظهاری آمده است. سطح آگاهی بستگان بر انتايج  3-27در جدول 

آگاهی بر اساس اطالعات خوداظهاری نشان میدهد که يک ارتباط مستقیم بین سطح آگاهی شرکت کنندگان و 

. اين ارتباط در مورد نمرات آگاهی و اطالعات خود اظهاری به صورت ارتباط خوداظهاری آنها وجود دارد. 

يعنی شرکت کنندگان شناخت نسبتا درستی از سطح اطالعات خود ( بود. R=0.180 مستقیم و ضعیف )مدل خطی

به بیان ديگر، در گروههای خوداظهاری شرکت کنندگان )از خیلی کم، کم، متوسط و زياد( به ترتیب  داشته اند.

ح آگاهی سطح آگاهی ارزايش پیدا می کرد مثال مواردی که سطح اطالعات خود را باال اعالم کرده بودند سط

 باالتری هم داشتند.
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 : سطوح آگاهی گروه بستگان در گروههای خوداظهاری.3-33نمودار 

 

 سطوح آگاهی شرکت کنندگان سالم بر اساس اطالعات خوداظهاری آنها :3-27جدول
سطح آگاهی 

 )نمرات آگاهی(

 آمار

  دزيا متوسط کم کم خیلی

 12 1 3 4 4 تعداد ضعیف

 % 1.1% 1.8% 0.8% 1.1% 1.1% 

 136 7 35 36 58 تعداد متوسط

 % 16.3% 16.2% 9.2% 7.6% 13.0% 

 754 63 273 158 260 تعداد نسبتا باال

 % 73.0% 71.2% 71.8% 68.5% 71.8% 

 148 21 69 24 34 تعداد باال

 % 9.6% 10.8% 18.2% 22.8% 14.1% 

 1050 92 380 222 356 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 سطح آگاهي معلولين بر اساس منبع اطالعات آنها. 14-2-3

منابعی آمده است.  3-28 میزان سطح آگاهی ارراد بر اساس منبع اطالعاتی که ذکر کرده اند در جدول

 90نزديک به . در اين صورت، ه شدنده قرار داددر يک گرو بودنداز يک جنس  که مانند آموزش و کتب پزشکی

( معلولینی که منبع اطالعاتی آموزش و کتب پزشکی را اعالم کرده اند سطح آگاهی نسبتا باال و باال داشتند %89.9 )

در حالی که اررادی که منبع اطالعاتی آنها مراکز مشاوره بهزيستی بود کمترين میزان سطح آگاهی را در بین ساير 

برای اطمینان بیشتر و با ررض اينکه نمونه ها از پراکندگی  .آزمون لون برابری واريانس را رد کردها داشتند. گروه

والیس بررسی شد که نتايج آن معنی دار -نرمال پیروی نمی کنند تفاوت میانگینها به کمک آزمون کروسکال
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ت معنی دار بین گروه سطح آگاهی تفاو  Games-Howellآزمون تعقیبی به کمک. (Sig.:045)ارزيابی شد 

و گروه تلويزيون  (Sig.:0.019)معلولین با منبع اطالعاتی آموزش و کتب پزشکی با گروههای مرکز مشاوره 

. بنابراين و به بیان ديگر، اررادی که منابع اطالعاتی آنها آموزش و کتب پزشکی بود (3-29)جدول  مشخص شد

ی آنها تلويزيون و مراکز مشاوره بهزيستی بود نسبت به مشاوره ژنتیک سطح ابع اطالعاتننسبت به گروههايی که م

سطح آگاهی معلولین بر اساس منابع اطالعات آنها به  3-29و جدول  3-34بر اساس نمودار  آگاهی باالتری دارند.

ن، اينترنت، يابد: مرکز مشاوره بهزيستی )کمترين سطح آگاهی(، تلويزيون، اقوام و دوستاشرح زير ارزايش می

در بحث به اين موضوع  پزشکان غیرشاغل در بهزيستی و کتابهای آموزشی و کتب پزشکی )باالترين سطح آگاهی(.

 شود.پرداخته می

 
 اطالعات عمنبسطوح آگاهی در گروه معلولین بر اساس  :3-28جدول

 

 در گروه معلولین Post Hoc Tests: نتايج 3-29جدول

(I) کسب منبع مهمترين لطفا 

 مشاوره مورد در را خود اطالعات

 )کنید؟ مشخص ژنتیک

(J) کسب منبع مهمترين لطفا 

 مشاوره مورد در را خود اطالعات

 )کنید؟ مشخص ژنتیک

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 0988. 4250.- 468. 09054. 16311.- اينترنت بهزيستی مشاوره مرکز

 1949. 3586.- 957. 09589. 08187.- تلويزيون

 1520. 5454.- 577. 12032. 19673.- دوستان و اقوام

 1644. 5731.- 588. 12607. 20435.- .بهزيستی در غیرشاغل پزشکان

 0353.- 6267.- 019. 10238. *33099.- پزشکی کتب و آموزش

 4250. 0988.- 468. 09054. 16311. بهزيستی مشاوره مرکز اينترنت

 2872. 1247.- 868. 07183. 08125. تلويزيون

 2646. 3319.- 999. 10218. 03362.- دوستان و اقوام

سطح آگاهی )نمرات 

 آگاهی(

 مشاوره مرکز آمار

 بهزيستی

 و اقوام تلويزيون اينترنت

 دوستان

 غیرشاغل پزشکان

 بهزيستی در

 کتب و آموزش

 پزشکی

 ساير

 موارد

 کل

 19 0 0 1 1 7 6 4 تعداد ضعیف

 % 5.2% 3.3% 4.4% 1.9% 2.9% 0.0% 0.0% 3.3% 

 93 0 8 3 10 31 24 17 تعداد متوسط

 % 22.1% 13.0% 19.6% 18.5% 8.8% 11.1% 0.0% 16.0% 

 388 1 49 26 33 99 131 49 تعداد النسبتا با

 % 63.6% 71.2% 62.7% 61.1% 76.5% 68.1% 100.0% 66.9% 

 80 0 15 4 10 21 23 7 تعداد باال

 % 9.1% 12.5% 13.3% 18.5% 11.8% 20.8% 0.0% 13.8% 

 580 1 72 34 54 158 184 77 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 2819. 3644.- 999. 10890. 04124.- .بهزيستی در غیرشاغل پزشکان

 0641. 3998.- 298. 08030. 16787.- پزشکی کتب و آموزش

 3586. 1949.- 957. 09589. 08187. بهزيستی مشاوره مرکز تلويزيون

 1247. 2872.- 868. 07183. 08125.- اينترنت

 1962. 4260.- 891. 10695. 11486.- دوستان و اقوام

 2121. 4571.- 887. 11338. 12249.- .بهزيستی در غیرشاغل کانپزش

 0004.- 4978.- 049. 08628. *24912.- پزشکی کتب و آموزش

 5454. 1520.- 577. 12032. 19673. بهزيستی مشاوره مرکز دوستان و اقوام

 3319. 2646.- 999. 10218. 03362. اينترنت

 4260. 1962.- 891. 10695. 11486. تلويزيون

 3859. 4011.- 1.000 13468. 00763.- .بهزيستی در غیرشاغل پزشکان

 1934. 4619.- 841. 11281. 13426.- پزشکی کتب و آموزش

 5731. 1644.- 588. 12607. 20435. بهزيستی مشاوره مرکز .بهزيستی در غیرشاغل پزشکان

 3644. 2819.- 999. 10890. 04124. اينترنت

 4571. 2121.- 887. 11338. 12249. نتلويزيو

 4011. 3859.- 1.000 13468. 00763. دوستان و اقوام

 2229. 4762.- 893. 11893. 12663.- پزشکی کتب و آموزش

 6267. 0353. 019. 10238. *33099. بهزيستی مشاوره مرکز پزشکی کتب و آموزش

 3998. 0641.- 298. 08030. 16787. اينترنت

 4978. 0004. 049. 08628. *24912. زيونتلوي

 4619. 1934.- 841. 11281. 13426. دوستان و اقوام

 4762. 2229.- 893. 11893. 12663. .بهزيستی در غیرشاغل پزشکان

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 
 گروه معلولین بر اساس منبع اطالعاتی آنها. : سطح آگاهی3-34نمودار 
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 سطح آگاهي بستگان بر اساس منبع اطالعات آنها. 15-2-3

آمده است. منابعی  3-30میزان سطح آگاهی ارراد بر اساس منبع اطالعاتی که ذکر کرده اند در جدول 

گروه ساير موارد نیز به دلیل  از. ه شدنددر يک گروه قرار داد بودنداز يک جنس  که مانند آموزش و کتب پزشکی

که بستگان سالمی %  85 در اين صورت، در حدود .محاسبات بر اين اساس انجام گررتتعداد کم صرف نظر شد. 

را اعالم کرده اند سطح آگاهی نسبتا باال و باال داشتند در حالی که  پزشکان غیر شاغل در بهزيستیمنبع اطالعاتی 

بود کمترين میزان سطح آگاهی را در بین ساير گروهها  آموزش و کتب پزشکیا اررادی که منبع اطالعاتی آنه

. آزمون لون برابری واريانس (Sig.:0.042)داشتند. بر اساس نتايج آزمون آنوا تفاوت بین میانگین ها معنی دار بود 

تگان سالم، تفاوت بین بستفاوت معنی دار بین سطح آگاهی توکی  کرد و بنابراين، به کمک آزمون تعقیبی تايیدرا 

بنابراين . (Sig.: 0.042)سطح آگاهی گروه با منبع پزشکان غیر شاغل در بهزيستی با گروه تلويزيون مشاهده شد 

ع نببود نسبت به گروههايی که مپزشکان غیر شاغل در بهزيستی و به بیان ديگر، اررادی که منابع اطالعاتی آنها 

بر اساس منابع  بستگان. سطح آگاهی شتندمشاوره ژنتیک سطح آگاهی باالتری دا راز نظاطالعاتی آنها تلويزيون بود 

اقوام و دوستان، )کمترين سطح آگاهی(، آموزش و کتب پزشکی اطالعات آنها به شرح زير ارزايش می يابد 

ر صورتی که دپزشکان غیرشاغل در بهزيستی )باالترين سطح آگاهی(. مرکز مشاوره بهزيستی و  تلويزيون، اينترنت، 

دقت کنیم سطح آگاهی به ترتیب زير ارزايش می يابد:  تلويزيون )کمترين سطح  "باال"اگر به سطح آگاهی 

آگاهی(، اقوام و دوستان، مرکز مشاوره بهزيستی، آموزش و کتب پزشکی، اينترنت و پزشکان غیرشاغل در بهزيستی 

  )باالترين سطح آگاهی(.  
 

 : سطوح آگاهی بستگان بر اساس منبع اطالعات3-30جدول

سطح آگاهی 

 )نمرات آگاهی(

 مشاوره مرکز آمار

 بهزيستی

 و اقوام تلويزيون اينترنت

 دوستان

 در غیرشاغل پزشکان

 .بهزيستی

 کتب و آموزش

 پزشکی

 کل

 12 1 0 2 3 3 3 تعداد ضعیف

 % 1.7% 1.0% 1.2% 2.3% 0.0% 0.8% 1.1% 

 217 35 17 21 51 61 32 تعداد متوسط

 % 18.5% 20.6% 20.9% 24.1% 14.5% 26.5% 20.7% 

 672 75 76 55 168 184 114 تعداد نسبتا باال

 % 65.9% 62.2% 68.9% 63.2% 65.0% 56.8% 64.1% 

 148 21 24 9 22 48 24 تعداد باال

 % 13.9% 16.2% 9.0% 10.3% 20.5% 15.9% 14.1% 

 1049 132 117 87 244 296 173 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 در خانواده معلول افراد سطح آگاهي )نمرات آگاهي( معلولين بر اساس تعداد. 16-2-3

سطح میانگین نفر و بیش از يک ررد معلول تشکیل شد.  1دو گروه  تعداد ارراد معلول درخانواده، بر اساس

بود. سطوح مختلف آگاهی در اين دو  70.37و درگروه دوم برابر  69.589 در گروه اولت کلی به صورآگاهی 

دار معنیف بین میانگین سطح آگاهی در اين دو گروه ختالاتی مستقل ره مادر آ آمده است. 3-31 گروه در جدول

 . (sig:0.503)ارزيابی نشد 
 بر اساس تعداد ارراد معلول در خانواده : سطوح آگاهی معلولین3-31جدول

 

 

 سطح آگاهي )نمرات آگاهي( بستگان بر اساس تعداد افراد معلول در خانواده. 17-2-3

نفر و بیش از يک ررد معلول در خانواده تشکیل شد. میانگین سطح آگاهی به  1بر اين اساس دو گروه 

بود.  سطوح مختلف آگاهی در اين دو گروه در  68.88دوم برابر و درگروه  69.22صورت کلی در گروه اول 

دار ارزيابی معنیف بین میانگین سطح آگاهی در اين دو گروه ختالاتی مستقل ره مادر آ آمده است. 3-32 جدول

 . (sig:0.428)نشد 
 ده: سطح آگاهی بستگان بر اساس تعداد ارراد معلول در خانوا3-32جدول

 کل معلول يک از بیش معلوله تک آمار سطح آگاهی )نمرات آگاهی(

 11 4 7 تعداد ضعیف

 % 1.0% 1.2% 1.1% 

 217 72 145 تعداد متوسط

 % 20.3% 22.3% 20.9% 

 662 203 459 تعداد نسبتا باال

 % 64.3% 62.8% 63.8% 

 147 44 103 تعداد باال

 % 14.4% 13.6% 14.2% 

 کل بیش از يک معلول يک معلول آمار ح آگاهی طس

 19 6 13 تعداد ضعیف

 % 3.5% 3.0% 3.3% 

 93 30 63 تعداد متوسط

 % 16.8% 15.1% 16.2% 

 382 132 250 تعداد نسبتا باال

 % 66.7% 66.3% 66.6% 

 80 31 49 تعداد باال

 % 13.1% 15.6% 13.9% 

 574 199 375 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 
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 1037 323 714 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 سطح آگاهي )نمرات آگاهي( معلولين بر اساس قوميت. 18-2-3

اينکه بیشترين تعداد در  نشان داده می شود. به دلیل 3-33قومیت بیماران و سطح نمرات آگاهی در جدول 

زمون لوين برابری واريانس ها را آ آذری بودند در سه گروه قرار گررتند: رارس، آذری و ديگر اقوام.قومیت رارس 

 در معلولین معنادار نبود.  قومیتیاختالف میانگین بین گروههای مختلف   (. اماsig=0.803تايید کرد )
 : سطح آگاهی معلولین بر اساس قومیت3-33جدول

 کل اقوام ساير (ترک)آذری رارس آمار آگاهی )نمرات آگاهی( سطح

 19 4 11 4 دادتع ضعیف

 % 2.5% 4.7% 2.2% 3.3% 

 93 35 30 28 تعداد متوسط

 % 17.3% 12.8% 19.7% 16.2% 

 382 114 157 111 تعداد نسبتا باال

 % 68.5% 67.1% 64.0% 66.6% 

 80 25 36 19 تعداد باال

 % 11.7% 15.4% 14.0% 13.9% 

 574 178 234 162 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 نگرش: سطح. 3-3

الزم به ذکر است اين قسمت در پروپوزال اصلی طرح نبوده و بر اساس نظر مجريان اضاره گرديده است. 

پیش از آمده است. در گروه معلولین و بستگان نمرات نگرش به تفکیک هر سوال  35-35و  3-34 ولادر جد

زات متیای اطبقه بنده نحو د امتیازات آنها تصحیح گرديد.امتیازدهی، سواالتی که به صورت منفی طراحی شده بودن

دن به منزله متوسط بو 63تا  45ز متیااکسب دن، به منزله ضعیف بو  45تا  18ز متیااکسب د: بورت ين صوابه ش نگر

 وگروه معلولین  کل،میانگین نمرات نگرش در .نظر گررته شدش در نگر دنبوی به منزله قو 72تا  63زمتیااکسب و 

 اختالف سطح بین نگرش در دو گروه معنی دار نبود.بود.  53.63و  53.47، 53.57برابرگروه بستگان به ترتیب 

 
 نمرات نگرش در گروه معلولین: 3-34جدول

 Number Score  Mean Std. 

Deviation 

 1.177 2.87 1663 580 .کندنمی او به کمکی شود می تحمیل کننده مراجعه به نهايتا که ای هزينه نسبت به ژنتیک مشاوره من نظر به

 804. 3.54 2051 580 ارزشمند و بوده کننده کمک میگیرد کننده مراجعه از که زمانی و وقتی نسبت به ژنتیک مشاوره من نظر به
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 .است

 786. 3.58 2075 580 .کند کمک بیماری کردن مديريت در بیمار خانواده به تواند می ژنتیک مشاوره

 616. 3.76 2181 580 .باشد کننده کمک جامعه سالمت سطح ارزايش در تواند می ژنتیک مشاوره

 1.247 2.90 1681 580 .دهد کاهش را جامعه در ازدواج میزان تواند می ژنتیک مشاوره

 772. 3.58 2075 580 .دهند ارجاع ژنتیک مشاوره به را بیمارانشان لزوم صورت در موظفند پزشکان همه

 660. 3.71 2150 580 .شود داده قرار هاخانواده و بیماران اختیار در ژنتیک مشاوره برای راهنمايی کتابچه يک است الزم من نظر به

 1.199 2.85 1652 580 .شود می کننده مراجعه استرس ارزايش باعث ژنتیک مشاوره من نظر به

 633. 3.74 2172 580 .باشد داشته وجود ژنتیک مشاوره مورد در بیشتری آموزشی هایامهبرن "جمعی هایرسانه" در بايد من نظر به

 1.115 1.89 1098 580 .کنند دارشدن بچه به اقدام نبايد هستند ژنتیکی بیماری يک ناقل میدانند که زوجی من نظر به

 1.218 2.67 1546 580 .کند ازدواج نیست بیماری آن اقلن که رردی با نبايد است ژنتیکی بیماری يک ناقل میداند که رردی من نظر به

 1.077 1.87 1084 580 .کند ازدواج بیمار ررد يک با ام خانواده يا من بیماری به مبتال ررد است بهتر

 1.106 2.76 1603 580 .کند ازدواج سالم ررد يک با ام خانواده يا من بیماری به مبتال ررد است بهتر

 1.085 2.99 1736 580 .کند ازدواج غريبه ررد يک با است سالم و ندارد را امخانواده/من بیماری هک رردی است بهتر

 1.061 3.12 1807 580 .کند ازدواج سالم ررد يک با است سالم و ندارد را امخانواده/من بیماری که رردی است بهتر

 851. 3.44 1997 580 .است کننده کمک بسیار بهزيستی مراکز در ژنتیک مشاوره

 است سالم که رردی :ناقل) کند ازدواج ناقل ررد يک با نبايد است ژنتیکی بیماری ناقل میداند که رردی من

 (دارد نقش خود ررزند به بیماری انتقال در ولی

580 1066 1.84 1.072 

 1.092 2.37 1377 580 بود سالم ررزندم االن میزدم آمپول يا میکردم مصرف دارويی بارداری حین اگر

 

 نمرات نگرش در گروه بستگان: 3-35جدول
 Number Score Mean Std. 

Deviation 

 1.156 2.81 2951 1049 .کند نمی او به کمکی شود می تحمیل کننده مراجعه به نهايتا که ای هزينه نسبت به ژنتیک مشاوره من نظر به

 796. 3.50 3674 1049 .است ارزشمند و بوده کنندهکمک میگیرد کنندهمراجعه از که زمانیوقت و  تنسب به ژنتیک مشاوره من نظر به

 784. 3.56 3737 1049 .کند کمک بیماری کردن مديريت در بیمار خانواده به تواند می ژنتیک مشاوره

 568. 3.78 3969 1049 .باشد کننده کمک جامعه سالمت سطح ارزايش در تواند می ژنتیک مشاوره

 1.175 3.05 3195 1049 .دهد کاهش را جامعه در ازدواج میزان تواند می ژنتیک مشاوره

 725. 3.66 3835 1049 .دهند ارجاع ژنتیک مشاوره به را بیمارانشان لزوم صورت در موظفند پزشکان همه

 663. 3.75 3935 1049 .شود داده قرار هاخانواده و نبیمارا اختیار در ژنتیک مشاوره برای راهنمايی کتابچه يک است الزم من نظر به

 1.209 2.87 3015 1049 .شود می کننده مراجعه استرس ارزايش باعث ژنتیک مشاوره من نظر به

 597. 3.80 3984 1049 .باشد داشته وجود ژنتیک مشاوره مورد در بیشتری آموزشی هایبرنامه "جمعی هایرسانه" در بايد من نظر به

 1.165 1.94 2037 1049 .کنند دارشدن بچه به اقدام نبايد هستند ژنتیکی بیماری يک ناقل میدانند که زوجی من نظر به

 1.256 2.62 2751 1049 .کند ازدواج نیست بیماری آن ناقل که رردی با نبايد است ژنتیکی بیماری يک ناقل میداند که رردی من نظر به

 1.074 1.77 1852 1049 .کند ازدواج بیمار ررد يک با ام خانواده يا من بیماری به مبتال ررد است بهتر

 1.157 2.70 2835 1049 .کند ازدواج سالم ررد يک با ام خانواده يا من بیماری به مبتال ررد است بهتر

 1.086 2.98 3129 1049 .کند ازدواج غريبه ررد يک با است سالم و ندارد را امخانواده/من بیماری که رردی است بهتر

 1.021 3.23 3389 1049 .کند ازدواج سالم ررد يک با است سالم و ندارد را امخانواده/من بیماری که رردی است بهتر

 867. 3.45 3620 1049 .است کننده کمک بسیار بهزيستی مراکز در ژنتیک مشاوره
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 است سالم که رردی :ناقل) کند ازدواج ناقل ررد يک با نبايد است ژنتیکی بیماری ناقل میداند که رردی من

 (دارد نقش خود ررزند به بیماری انتقال در ولی

1049 1788 1.70 .993 

 1.160 2.44 2562 1049 بود سالم ررزندم االن میزدم آمپول يا میکردم مصرف دارويی بارداری حین اگر

 

 سطوح نگرش بر اساس نوع معلوليت. 1-3-3

زيرگروه سندرم ها به دلیل تعداد کم از  آمده است. 3-36در جدول سطح نگرش در گروه معلولین 

ها معنی دار نبود ها برابر بود و اختالف میانگینواريانس در ساير زيرگروهها، محاسبات حذف گرديد.

(Sig.:0.204) .ها معنی دار نبود اسکوير هم تفاوتالبته آنالیز بر اساس سطوح آگاهی به کمک آزمون کای

(Sig.: 0.833) .در گروههای مختلف معلولین متوسط بوده و ارتباطی به نوع معلولیت  نگرشسطح  ،بنابراين

 داشت. نسبت به مشاوره ژنتیک % از اين گروه سطح نگرش قوی 0.5تنها   نداشت.

 به کمک آماره کروسکال والیس. (3-37)جدول  متوسط بوددر سطح نگرش در گروه بستگان نیز  نمرات

بستگان سالم اعصاب و روان نسبت به . (Asymp Sig.:0.045)ها معنی دار ارزيابی گرديد نگینمیا اختالف

 سطح نگرش قوی داشت.  بستگان % از گروه0.4تنها   .بستگان نابینايی سطح نگرش باالتری داشتند
 

 : سطح نگرش در گروه معلولین3-36جدول

سطح 

 نگرش

 جسمی ذهنی آمار

 کتیحر

 و اعصاب

 روان

 مشکل ناشنوايی نابینايی

 گفتاری

 سندرم

 *ها

 کل

 42 0 2 4 14 1 13 8 تعداد ضعیف

% 15.1% 6.3% 12.5% 12.8% 18.2% 11.8% 0.0% 10.0% 

 375 3 15 18 94 7 193 45 تعداد متوسط

% 84.9% 93.2% 87.5% 86.2% 81.8% 88.2% 100.0% 89.5% 

 2 0 0 0 1 0 1 0 تعداد قوی

% 0.0% 0.5% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 

 419 3 17 22 109 8 207 53 تعداد کل

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 *قبال توضیح داده شده است.

 : سطح نگرش در گروه بستگان3-37جدول

 کل ها سندرم گفتاری مشکل ناشنوايی نابینايی روان و عصابا حرکتی جسمی ذهنی آمار سطح نگرش

 61 4 1 4 13 2 17 20 تعداد ضعیف

 % 6.1% 8.9% 3.4% 16.7% 6.7% 5.3% 12.9% 8.0% 

 701 27 18 56 65 56 173 306 تعداد متوسط

 % 93.3% 90.6% 96.6% 83.3% 93.3% 94.7% 87.1% 91.6% 
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 3 0 0 0 0 0 1 2 تعداد قوی

 % 0.6% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

 765 31 19 60 78 58 191 328 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 سطوح نگرش بر اساس تحصيالت. 2-3-3

تفاوت اين میانگین ها معنی دار نبود آمده است.   3-38سطوح نگرش گروه معلولین در جدول 

(Asymp. Sig.: 0.965) .  

برابری واريانس ها تايید نشد. آزمون  (.3-39در گروه بستگان نیز سطوح نگرش محاسبه گرديد )جدول 

 .(Sig.:0.158)کروسکال والیس تفاوت بین میانگین ها را معنی دار ارزيابی نکرد 
 

 تش گروه معلولین بر اساس تحصیال: سطوح نگر3-38جدول 
 کل دکتری لیسانس روق کارشناسی کاردانی ديپلم زيرديپلم آمار سطح نگرش

 48 0 4 7 2 12 23 تعداد ضعیف

 % 9.5% 8.6% 5.0% 7.7% 7.7% 0.0% 8.4% 

 516 5 47 84 38 126 216 تعداد متوسط

 % 89.3% 90.0% 95.0% 92.3% 90.4% 100.0% 90.5% 

 6 0 1 0 0 2 3 تعداد قوی

 % 1.2% 1.4% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 1.1% 

 570 5 52 91 40 140 242 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

 ش گروه بستگان بر اساس تحصیالت: سطوح نگر3-39جدول

 کل دکتری لیسانس روق کارشناسی کاردانی ديپلم زيرديپلم آمار سطح نگرش

 81 0 3 10 5 22 41 تعداد عیفض

 % 10.9% 6.3% 7.9% 5.4% 6.7% 0.0% 7.9% 

 941 9 42 174 58 324 334 تعداد متوسط

 % 88.6% 92.6% 92.1% 94.6% 93.3% 100.0% 91.5% 

 6 0 0 0 0 4 2 تعداد قوی

 % 0.5% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 

 1028 9 45 184 63 350 377 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 سطوح نگرش بر اساس نوع ازدواج والدین. 3-3-3

% از معلولین حاصل از 93.2، سطوح نگرش بر اساس نوع ازدواج والدين آمده است. 3-40در جدول 

های غريبه ر ررزندان ازدواجزدواج های خويشاوندی سطح نگرش متوسط تا قوی داشتند درحالی که اين رقم دا

 .(Sig.: 0.076)سطح نگرش و نوع ازدواج والدين نبود ارتباطی بین با اين وجود، % بود. 89.7برابر 
 

 

 : سطوح نگرش بر اساس نوع ازدواج والدين3-40جدول
 کل غريبه خويشاوند آمار سطح نگرش

 48 26 22 تعداد ضعیف

 % 6.9% 10.3% 8.4% 

 520 226 294 تعداد متوسط

 % 91.6% 89.3% 90.6% 

 6 1 5 تعداد قوی

 % 1.6% 0.4% 1.0% 

 574 253 321 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 

 سطوح نگرش بر اساس رده هاي سني. 4-3-3

ین سطوح نگرش بر اساس رده های سنی گروه معلولین مشخص است. تفاوت بین میانگ ،3-41در جدول 

 . (Sig.: 0.115)ها معنی دار نیست 

 30-21%  از رده سنی 96.1سطوح نگرش بر اساس رده های سنی گروه بستگان مشخص است.  ،3-42در جدول 

% بود.  واريانس ها 85.4برابر با  20سال دارای سطح نگرش متوسط تا قوی بودند درحالی که اين رقم در رده زير 

-Games. آزمون تعقیبی (Sig.: 0.029)ذکور، تفاوت میانگینها معنی دار بود برابر نبود. بین دو رده سنی م

Howell  اين موضوع را تايید کرد (Sig.:0.035) . 
 بر اساس رده های سنی در معلولین : سطوح نگرش3-41جدول

سطح 

 نگرش

 کل 50< 50-41 40-31 30-21 <20 آمار

 48 6 9 15 15 3 تعداد ضعیف

 % 6.4% 16.9% 8.4% 5.6% 6.5% 8.4% 

 516 87 152 161 72 44 تعداد متوسط

 % 93.6% 80.9% 89.9% 93.8% 93.5% 90.5% 

 6 0 1 3 2 0 تعداد قوی

 % 0.0% 2.2% 1.7% 0.6% 0.0% 1.1% 

 570 93 162 179 89 47 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 : سطوح نگرش در بستگان بر اساس رده های سنی3-42جدول
  50< 50-41 40-31 30-21 <20 آمار سطح نگرش

 81 14 18 29 5 15 تعداد ضعیف

 % 14.6% 3.9% 7.9% 6.6% 8.5% 7.8% 

 949 151 253 334 123 88 تعداد متوسط

 % 85.4% 95.3% 91.3% 92.7% 91.5% 91.6% 

 6 0 2 3 1 0 تعداد قوی

 % 0.0% 0.8% 0.8% 0.7% 0.0% 0.6% 

 1036 165 273 366 129 103 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 سطوح نگرش بر حسب جنسيت:. 5-3-3

موارد از متوسط تا قوی بود و در جنس  93سطح نگرش در گروه معلولین در جنس مذکر، در نزديک به 

 . (Sig.:0.148)ها معنی دار نبود تفاوت بین اين میانگین(. 3-43% بود )جدول  89.3آمار  مونث اين

موارد از متوسط تا قوی بود و در جنس  91ان در جنس مذکر، در نزديک به گسطح نگرش در گروه بست

 . (Sig.:0.193)ها معنی دار نبود (. تفاوت بین اين میانگین3-44% بود )جدول 92.7مونث اين آمار 

 
 : سطوح نگرش در معلولین بر اساس جنسیت3-43جدول

 کل مذکر مونث آمار سطح نگرش

 48 26 22 تعداد ضعیف

 % 10.7% 7.1% 8.4% 

 520 338 182 تعداد متوسط

 % 88.3% 91.8% 90.6% 

 6 4 2 تعداد قوی

 % 1.0% 1.1% 1.0% 

 574 368 206 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 
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 : سطوح نگرش در بستگان بر اساس جنسیت3-44جدول

 کل مذکر مونث آمار سطح نگرش

 84 41 43 تعداد ضعیف

 % 7.3% 9.0% 8.1% 

 952 412 540 تعداد متوسط

 % 91.8% 90.7% 91.4% 

 6 1 5 تعداد قوی

 % 0.9% 0.2% 0.6% 

 1042 454 588 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 سطوح نگرش بر حسب وضعيت تاهل:. 6-3-3

% موارد از متوسط تا قوی بود و در ارراد متاهل اين 90سطح نگرش در گروه معلولین در ارراد مجرد، در 

 . (Sig.:0.267)(. تفاوت بین اين میانگینها معنی دار نبود 3-45% بود )جدول   92.7آمار 

موارد از متوسط تا قوی بود و در ارراد متاهل اين  %89ر گروه بستگان در ارراد مجرد، در سطح نگرش د

 . (Sig.:0.056)(. تفاوت بین اين میانگینها معنی دار نبود 3-46% بود )جدول  92.8آمار 
 

 : سطوح نگرش معلولین بر حسب وضعیت تاهل3-45جدول

 کل اهلمت مجرد آمار سطح نگرش

 48 27 21 تعداد ضعیف

 % 10.0% 7.3% 8.3% 

 526 339 187 تعداد متوسط

 % 89.0% 91.6% 90.7% 

 6 4 2 تعداد قوی

 % 1.0% 1.1% 1.0% 

 580 370 210 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 
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 : سطوح نگرش بستگان بر حسب وضعیت تاهل3-46جدول

 کل متاهل مجرد آمار رشسطح نگ

 84 59 25 تعداد ضعیف

 % 11.0% 7.2% 8.0% 

 958 756 202 تعداد متوسط

 % 88.6% 92.1% 91.3% 

 7 6 1 تعداد قوی

 % 0.4% 0.7% 0.7% 

 1049 821 228 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 سطوح نگرش بر حسب قوميت:. 7-3-3

% موارد از قومیت رارس سطح نگرش 91.3سب قومیت بررسی شد.  در سطح نگرش در گروه معلولین بر ح

  92.7% موارد از قومیت آذری سطح نگرش از متوسط تا قوی بود و در ساير اقوام اين آمار 91از متوسط تا قوی بود، 

 . (Sig.:0.999)(. تفاوت بین اين میانگینها معنی دار نبود 3-47% بود )جدول 
 

 : سطوح نگرش در گروه معلولین بر حسب قومیت:3-47جدول

 کل اقوام ساير (ترک)آذری رارس آمار سطح نگرش

 48 13 21 14 تعداد ضعیف

 % 8.6% 9.0% 7.3% 8.4% 

 520 165 209 146 تعداد متوسط

 % 90.1% 89.3% 92.7% 90.6% 

 6 0 4 2 تعداد قوی

 % 1.2% 1.7% 0.0% 1.0% 

 574 178 234 162 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 سطوح نگرش بر حسب تعداد افراد معلول در خانواده:. 8-3-3

ل در خانواده دسته بندی شدند. سطوح نگرش وشرکت کننده ها در دو گروه تک معلول و بیش از يک معل

ط تا قوی بود اما در موارد بیش از يک معلول % از متوس90.2در معلولینی که تنها يک معلول در خانواده آنها بود در 

حال، تفاوت میانگینها معنی دار نبود و همبستگی پیدا نشد  با اين .(3-48)جدول  % بود94.5اين رقم برابر با 

(sig.:098).  ،(3-49)جدول  بود (%92)سطوح نگرش در هردو زيرگروه تقريباً برابر در بستگان. 

 
 در گروه معلولین : سطوح نگرش بر حسب تعداد ارراد معلول در خانواده3-48جدول

 کل بیش از يک معلول تک معول آمار سطح نگرش

 48 11 37 تعداد ضعیف

 % 9.9% 5.5% 8.4% 

 520 186 334 تعداد متوسط

 % 89.1% 93.5% 90.6% 

 6 2 4 تعداد قوی

 % 1.1% 1.0% 1.0% 

 574 199 375 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 : سطوح نگرش بر حسب تعداد ارراد معلول در خانواده در گروه بستگان3-49جدول

 کل معلول يک از بیش معلوله تک آمار سطح نگرش

 83 26 57 تعداد ضعیف

 % 8.0% 8.0% 8.0% 

 948 293 655 تعداد متوسط

 % 91.7% 90.7% 91.4% 

 6 4 2 عدادت قوی

 % 0.3% 1.2% 0.6% 

 1037 323 714 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 
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 سطوح نگرش بر حسب خوداظهاري افراد:. 9-3-3

. باالترين سطوح نگرش در معلولین بر حسب خود اظهاری آنها آمده است 3-35و نمودار  3-50 در جدول

کرده بودند ديده شد و کمترين سطح هم در گروه خیلی سطح نگرش در گروهی که آگاهی خود را متوسط اعالم 

 . (Sig.: 0.195)کم ديده شد اما با اين حال تفاوت بین میانگین ها معنی دار نبود 

سطوح نگرش در بستگان بر حسب خود اظهاری آنها آمده است. باالترين  3-36و نمودار  3-51در جدول 

م کرده بودند ديده شد و کمترين سطح هم در گروه کم ديده سطح نگرش در گروهی که آگاهی خود را زياد اعال

 0.112برابر با  0.01ضريب همبستگی اسپیرمن درسطح . (Sig.: 0.000)ود تفاوت بین میانگین ها معنی دار بشد.

(Sig.:0.000)  بود. آزمونGames-Howell  تفاوت بین گروههای خیلی کم و کم با گروههای متوسط و زياد

 . (Sig.: 0.004;0.048)زيابی کرد معنی دار ار

 
 : سطوح نگرش بر حسب خوداظهاری در معلولین3-50جدول

 کل زياد متوسط کم کم خیلی آمار سطح نگرش

 48 3 9 8 28 تعداد ضعیف

 % 11.5% 6.8% 5.1% 7.0% 8.3% 

 526 39 166 109 212 تعداد متوسط

 % 87.2% 92.4% 94.3% 90.7% 90.7% 

 6 1 1 1 3 تعداد قوی

 % 1.2% 0.8% 0.6% 2.3% 1.0% 

 580 43 176 118 243 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 : میزان سطح نگرش معلولین بر اساس اطالعات خوداظهاری در مورد مشاوره ژنتیک3-35نمودار 
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 : سطوح نگرش بر حسب خوداظهاری در بستگان3-51جدول

 کل زياد متوسط کم کم خیلی آمار سطح نگرش

 84 4 17 26 37 تعداد ضعیف

 % 10.4% 11.7% 4.5% 4.3% 8.0% 

 958 87 358 196 317 تعداد متوسط

 % 89.3% 88.3% 94.2% 94.6% 91.3% 

 7 1 5 0 1 تعداد قوی

 % 0.3% 0.0% 1.3% 1.1% 0.7% 

 1049 92 380 222 355 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 : میزان سطح نگرش بستگان بر اساس اطالعات خوداظهاری در مورد مشاوره ژنتیک3-36نمودار 

 سطوح نگرش بر حسب منبع اطالعات. 10-3-3

آنها آمده است. باالترين  ح نگرش در معلولین بر حسب منبع اعالمیِسطو 3-37و نمودار  3-52در جدول 

سطح نگرش در زيرگروه پزشکان غیرشاغل در بهزيستی و کمترين سطح نگرش در زيرگروه دوستان و اقوام ديده 

 .(Sig.: 0.735)تفاوت بین میانگین ها معنی دار نبود  با اين حال، شد.

نگرش در بستگان بر حسب منبع اعالمیِ آنها آمده است. باالترين سطوح  3-38و نمودار  3-53 در جدول 

سطح نگرش در زيرگروه پزشکان غیرشاغل در بهزيستی و کمترين سطح نگرش در زيرگروه دوستان و اقوام ديده 

پزشکان يعنی، زيرگروهی که منبع اطالعات آنها  .(Sig.: 0.026)شد. تفاوت بین میانگین ها معنی دار بود 

ی که منبع اطالعات آنها دوستان و اقوام بود سطح نگرش باالتری زيرگروهبود نسبت به  ل در بهزيستیغیرشاغ

 .(Sig.:0.015)ام و دوستان نسبت به بقیه گروهها معنی دار بود وتفاوت بین گروه اق  داشتند. 
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 ن: سطوح نگرش بر حسب منبع اطالعات در گروه معلولی3-52جدول
 مشاوره مرکز آمار سطح نگرش

 دوستان و اقوام تلويزيون اينترنت بهزيستی

 در غیرشاغل پزشکان

 بهزيستی

 کتب و آموزش

 کل پزشکی

 48 3 1 7 14 16 7 تعداد ضعیف

 % 9.1% 8.7% 8.9% 13.0% 2.9% 4.2% 8.3% 

 525 69 33 46 143 166 68 تعداد متوسط

 % 88.3% 90.2% 90.5% 85.2% 97.1% 95.8% 90.7% 

 6 0 0 1 1 2 2 تعداد قوی

 % 2.6% 1.1% 0.6% 1.9% 0.0% 0.0% 1.0% 

 579 72 34 54 158 184 77 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 اطالعات خوداظهاری در مورد مشاوره ژنتیکمعلولین بر اساس منبع  متوسط تا قوی در : میزان سطح نگرش3-37نمودار 

 

 : سطوح نگرش بر حسب منبع اطالعات در گروه بستگان3-53جدول

 آمار سطح نگرش

 تلويزيون اينترنت بهزيستی مشاوره مرکز

 و اقوام

 دوستان

 در غیرشاغل پزشکان

 بهزيستی

 کتب و آموزش

 کل پزشکی

 84 14 5 12 23 21 9 تعداد ضعیف

 % 5.2% 7.1% 9.4% 13.8% 4.3% 10.6% 8.0% 

 958 118 112 75 221 271 161 تعداد متوسط

 % 93.1% 91.6% 90.6% 86.2% 95.7% 89.4% 91.3% 

 7 0 0 0 0 4 3 تعداد قوی

 % 1.7% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 

 1049 132 117 87 244 296 173 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

90.90% 91.30% 91.10% 

87.10% 

97.10% 
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 بستگان بر اساس منبع اطالعات خوداظهاری در مورد مشاوره ژنتیکمتوسط تا قوی در : میزان سطح نگرش 3-38نمودار 

 

 سطح آگاهي:سطوح نگرش بر حسب . 11-3-3

سطوح  3-39و نمودار  3-54 . در جدولسطوح آگاهی آنها بررسی شدکنندگان بر اساس سطوح نگرش شرکت 

نگرش در زيرگروههای مربوط به سطح آگاهی در گروه معلولین نشان داده شده است. به ترتیب با ارزايش سطح 

، معنی 0.01آزمون آنوا در مورد نمرات آگاهی و نگرش انجام شد در سطح آگاهی سطح نگرش ارزايش می يارت. 

آنالیز . (Sig.: 000) شدآزمون همبستگی تايید ، ارتباط بین اين دو توسط 0.01در سطح . (Sig.:0.000)دار بود 

ضريب  ;0.507ستاندارد شده: اBضريب  ; Sig.:0.000)رگرسیون ارتباط خطی مستقیم بین اين دو را نشان داد 

نگرش در سطوح  3-41و نمودار  3-55در جدول  (.3-40)نمودار  .)0.307ضرايب استاندارد بتا:  ;44.688ثابت:

زيرگروههای مربوط به سطح آگاهی در گروه بستگان نشان داده شده است. به ترتیب با ارزايش سطح آگاهی سطح 

. (Sig.: 000)، ارتباط بین اين دو توسط آزمون همبستگی تايید شد 0.01نگرش ارزايش می يارت. در سطح 

در سطح . (Sig.:0.000)، معنی دار بود 0.01آزمون آنوا در مورد نمرات آگاهی و نگرش انجام شد در سطح 

. آنالیز رگرسیون ارتباط خطی مستقیم بین (Sig.: 000)، ارتباط بین اين دو توسط آزمون همبستگی تايید شد 0.01

ضرايب استاندارد بتا:  ;44.380ضريب ثابت: ;0.516ستاندارد شده: اBضريب  ; Sig.:0.000)  اين دو را نشان داد

 (.3-42)نمودار  .)0.269
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 : سطوح نگرش بر حسب سطح آگاهی در معلولین3-54جدول

 کل باال باال نسبتا متوسط ضعیف آمار سطح نگرش

 48 1 24 16 7 تعداد ضعیف

 % 36.8% 17.2% 6.2% 1.3% 8.3% 

 526 79 358 77 12 تعداد متوسط

 % 63.2% 82.8% 92.3% 98.8% 90.7% 

 6 0 6 0 0 تعداد قوی

 % 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 1.0% 

 580 80 388 93 19 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 : میزان سطح نگرش معلولین بر اساس سطح آگاهی در مورد مشاوره ژنتیک3-39نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (R=0.277) در معلولین : نمودار پراکنش نمرات آگاهی و نگرش3-40نمودار 
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 : سطوح نگرش بر حسب سطح آگاهی در بستگان3-55جدول

 کل باال باال نسبتا متوسط ضعیف آمار سطح نگرش

 84 5 46 26 7 تعداد ضعیف

 % 58.3% 19.1% 6.1% 3.4% 8.0% 

 958 141 702 110 5 تعداد متوسط

 % 41.7% 80.9% 93.2% 95.3% 91.3% 

 7 2 5 0 0 تعداد قوی

 % 0.0% 0.0% 0.7% 1.4% 0.7% 

 1049 148 753 136 12 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 : میزان سطح نگرش بستگان بر اساس سطح آگاهی در مورد مشاوره ژنتیک3-41مودار ن
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 (R=0.215) : نمودار پراکنش نمرات آگاهی و نگرش در بستگان3-42نمودار 



 نمرات عملکرد. 3-3

الزم به ذکر است اين قسمت در پروپوزال اصلی طرح نبوده و بر اساس نظر مجريان اضاره گرديده است. 

طبقه ه نحوگروه معلولین و بستگان آمده است.   نمرات عملکرد به تفکیک هر سوال در 3-57و  3-56در جداول 

به منزله  20تا  16ز متیااکسب دن، به منزله ضعیف بو 15تا  6ز متیااکسب د: بورت ين صوابه  عملکردزات متیای ابند

% 39.7، گروه معلولیندر  .نظر گررته شدعملکرد در  دنبوی به منزله قو 24تا  21ز متیااکسب دن و متوسط بو

% 34.9در گروه بستگان،  .(3-43)نمودار  % عملکرد قوی داشتند7.1% عملکرد متوسط و 53.3عیف، عملکرد ض

نمرات مربوط به هر سوال در . (3-44)نمودار  % عملکرد قوی داشتند8.7% عملکرد متوسط و 55.9عملکرد ضعیف، 

 آمده است. 3-46و  3-45هر دو گروه به تفکیک در نمودارهای 

 
 

 : سواالت در گروه معلولین3-56جدول

 تعداد 

امتیازا

 Std. Deviation میانگین ت

 1.107 2.57 1492 580 .کرد مراجعه بهزيستی از غیر مشاوره مراکز به بايد موثر ژنتیکِ مشاوره يک برای

 1.177 1.87 1083 580 .کردم می اقدام بعدی بارداری برای یکژنت آزمايش انجام بدون هم باز است ژنتیکی ررزندم يا من بیماری میدانستم قبل از اگر

 1.209 2.52 1460 580 .میکردم استفاده مبتال جنین سقط روشهای از بعدی بارداری برای است ژنتیکی ررزندم يا من بیماری میدانستم قبل از اگر

 771. 3.62 2101 580 .کردمیممراجعهژنتیکمشاوره برای استژنتیکی ررزندم/من بیماری دانستممی اگر

 1.110 2.88 1672 580 .میکردم استفاده سالم جنین کاشت روشهای از بعدی بارداری برای است ژنتیکی ررزندم يا من بیماری میدانستم قبل از اگر

 1.161 3.00 1739 580 .یکردمنم بعدی ررزند داشتن برای بارداری به اقدام هرگز است ژنتیکی ررزندم يا من بیماری میدانستم قبل از اگر
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 : سواالت در گروه بستگان3-57جدول

 Std. Deviation میانگین امتیازات تعداد 

 1.147 2.61 2743 1049 .کرد مراجعه بهزيستی از غیر مشاوره مراکز به بايد موثر ژنتیکِ مشاوره يک برای

 1.159 1.69 1778 1049 میکردم اقدام بعدی بارداری برای ژنتیک آزمايش انجام بدون هم باز است ژنتیکی زندمرر يا من بیماری میدانستم قبل از اگر

 1.261 2.52 2646 1049 .میکردم استفاده مبتال جنین سقط روشهای از بعدی بارداری برای است ژنتیکی ررزندم يا من بیماری میدانستم قبل از اگر

 642. 3.75 3938 1049 .میکردم مراجعهژنتیکبرای مشاوره استژنتیکی ررزندم/من بیماری دانستممی اگر

 1.166 2.86 2996 1049 .میکردم استفاده سالم جنین کاشت روشهای از بعدی بارداری برای است ژنتیکی ررزندم يا من بیماری میدانستم قبل از اگر

 1.214 3.03 3177 1049 .نمیکردم بعدی ررزند داشتن برای بارداری به اقدام هرگز است ژنتیکی ررزندم يا من بیماری میدانستم قبل از اگر
 

 

 

 

 

 

 : سطوح عملکرد در گروه معلولین3-43نمودار 

 

 
 

 

 

 

 : سطوح عملکرد در گروه بستگان3-44نمودار 
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  : رراوانی های پاسخهای سواالت عملکرد در گروه معلولین3-45نمودار 
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 : رراوانی های پاسخهای سواالت عملکرد در گروه بستگان3-46نمودار 
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 نوع معلوليت. 1-3-3

آمده  3-58در جدول معلولیت نوع بر اساس نسبت به مشاوره ژنتیک ن معلولیعملکرد مربوط به نمرات 

ی زيرگروهها باالتر است. اما همانگونه که مشاهده می شود عدد عملکرد در زيرگروه گفتار نسبت به بقیهاست. 

های يعنی تفاوتی بین میانگین  .(Sig.:0.184)آزمون آماری کروسکال والیس تفاوت بین میانگین ها را رد کرد 

 اين زيرگروهها وجود ندارد.

ها آمده است. واريانس 3-59در گروه بستگان در جدول نسبت به مشاوره ژنیتک عملکرد مربوط به نمرات 

يعنی عملکرد بین  .(Sig.:0.000)ها را تايید کرد کروسکال والیس تفاوت بین میانگینبرابر نبود. آزمون آماری 

هاست از آزمون تعقیبی ينکه متوجه بشويم اين تفاوت بین کدامیک از زيرگروهها متفاوت است برای ااين زيرگروه

های جسمی ها با زيرگروه، تفاوت زير گروه سندرمGames-Howell، آزمون تعقیبی 0.05در سطح  استفاده شد؛

ستگان سالم زيرگروه يعنی بحرکتی، نابینايی، ناشنوايی و گفتار و همینطور، نابینايی با معلولیت ذهنی معنی دار بود. 

 گیرند.مشابه، بیشتر از مشاوره ژنتیک کمک میسندرم ها از نظر عملکرد باالتر هستند و در شرايط 
 

 معلولینگروه در : سطوح عملکرد بر اساس نوع معلولیت 3-58جدول

 کل ها سندرم تاریگف ناشنوايی نابینايی روان و اعصاب حرکتی جسمی ذهنی آمار سطح عملکرد

 175 0 7 9 45 2 83 29 تعداد ضعیف

 % 54.7% 40.1% 25.0% 41.3% 40.9% 41.2% 0.0% 41.8% 

 219 3 8 12 55 6 114 21 تعداد متوسط

 % 39.6% 55.1% 75.0% 50.5% 54.5% 47.1% 100.0% 52.3% 

 25 0 2 1 9 0 10 3 تعداد قوی

 % 5.7% 4.8% 0.0% 8.3% 4.5% 11.8% 0.0% 6.0% 

 419 3 17 22 109 8 207 53 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 در بستگان سطوح عملکرد بر اساس نوع معلولیت در گروه :3-59جدول
 کل ها سندرم یگفتار ناشنوايی نابینايی روان و اعصاب حرکتی جسمی ذهنی آمار سطح عملکرد

 277 4 11 23 39 19 78 103 تعداد ضعیف

 % 31.4% 40.8% 32.8% 50.0% 38.3% 57.9% 12.9% 36.2% 

 434 21 7 34 38 35 99 200 تعداد متوسط

 % 61.0% 51.8% 60.3% 48.7% 56.7% 36.8% 67.7% 56.7% 

 54 6 1 3 1 4 14 25 تعداد قوی

 % 7.6% 7.3% 6.9% 1.3% 5.0% 5.3% 19.4% 7.1% 

 765 31 19 60 78 58 191 328 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 : میزان عملکرد متوسط تا قوی در گروه بستگان3-47نمودار 

 

 نوع ازدواج والدینعملکرد بر حسب . 2-3-3

سطوح  معلولینگروه در )غريبه يا خويشاوندی(، سطح عملکرد بررسی شد.  بر حسب نوع ازدواج والدين

 .(T-test, Sig.:0.184) معنی دار نبودتفاوت بین میانگین ها  آمده است. 3-60عملکرد در جدول 

-میانگین بین اما تفاوت برابر بود ی زيرگروههاهاواريانس آمده است 3-61در بستگان نیز میزان عملکرد در جدول 

يعنی، نوع ازدواج والدين بر عملکرد . (Sig.:0.558)معنی دار نبود  ی عملکرد در زيرگوههای مختلف بستگاناه

 ارراد نسبت به مشاوره ژنتیک تاثیر ندارد.
 

 : سطوح عملکرد بر اساس ازدواج والدين در گروه در معلولین3-60جدول

 کل غريبه خويشاوند آمار سطح عملکرد

 224 88 136 تعداد ضعیف

 % 42.4% 34.8% 39.0% 

 309 150 159 تعداد متوسط

 % 49.5% 59.3% 53.8% 

 41 15 26 تعداد قوی

 % 8.1% 5.9% 7.1% 

 574 253 321 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 
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 ه در بستگانسطوح عملکرد بر اساس ازدواج والدين در گرو: 3-61جدول

 کل غريبه خويشاوندی آمار سطح عملکرد

 363 153 210 تعداد ضعیف

 % 35.3% 34.2% 34.8% 

 588 252 336 تعداد متوسط

 % 56.5% 56.4% 56.4% 

 91 42 49 تعداد قوی

 % 8.2% 9.4% 8.7% 

 1042 447 595 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 سنعملکرد بر حسب . 3-3-3

تفاوت میانگین ها برابر بود. واريانسآمده است.  3-62در جدول  بر حسب سن، سطح عملکرد معلولیندر 

. ارزون بر اين، تفاوت (Sig.:0.832)به کمک آزمون آنوا بررسی شد اما معنی دار نبود  ی سطح عملکردها

 .(3-48)نمودار  (Sig.:0.812)میانگین نمرات عملکرد و سن هم بررسی شد اما باز هم معنی دار نبود 

تفاوت میانگین ها معنی دار ها برابر و واريانس آمده است. 3-63در بستگان، سطح عملکرد در جدول 

 50و باالی  20های زير دهد سطح عملکرد رده( نشان می3-64. آزمون تعقیبی توکی )جدول (Sig.:0.000)بود

با اين سال بود.  30-21مربوط به رده سنی  دن سطح عملکرتر است. باالتريهای سنی پايینی ردهسال نسبت به بقیه

يعنی،  .(3-49)نمودار  (Sig.:0.812)، تفاوت میانگین نمرات عملکرد و سن هم بررسی شد اما معنی دار نبود حال

توان در مورد عملکرد نسبت به مشاوره ژنتیک قضاوت وقتی که نمرات را بر اساس سن هر ررد بررسی کنیم نمی

مربوط به رده  دسطح عملکرا اگر ارزيابی عملکرد بر اساس رده سنی باشد می توان قضاوت کرد که باالترين کرد ام

 است.سال  30-21سنی 
 

 : سطوح عملکرد بر اساس سن در گروه در معلولین3-62جدول

سطح 

 عملکرد

 آمار

20> 21-30 31-40 41-50 >50 

 کل

 223 40 58 72 31 22 تعداد ضعیف

 % 46.8% 34.8% 40.2% 35.8% 43.0% 39.1% 

 307 47 93 92 54 21 تعداد متوسط
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 % 44.7% 60.7% 51.4% 57.4% 50.5% 53.9% 

 40 6 11 15 4 4 تعداد قوی

 % 8.5% 4.5% 8.4% 6.8% 6.5% 7.0% 

 570 93 162 179 89 47 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 
 : نمرات عملکرد براساس سن در گروه معلولین3-48نمودار 



 سطوح عملکرد بر اساس سن در گروه در بستگان :3-63جدول

سطح 

 عملکرد

 آمار

20> 21-30 31-40 41-50 >50 

 کل

 359 63 93 115 33 55 تعداد ضعیف

 % 53.4% 25.6% 31.4% 34.1% 38.2% 34.7% 

 586 93 158 216 73 46 تعداد متوسط

 % 44.7% 56.6% 59.0% 57.9% 56.4% 56.6% 

 91 9 22 35 23 2 تعداد قوی

 % 1.9% 17.8% 9.6% 8.1% 5.5% 8.8% 

 1036 165 273 366 129 103 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 : نتايج آزمون توکی در گروه بستگان3-64جدول

Score  amalkardDependent Variable:    
 

(I) داريد سن سال چند (J) داريد سن سال چند 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Tukey HSD 20> 21-30 -4.37044* .78980 .000 -6.5287 -2.2122 

31-40 -2.95984* .66668 .000 -4.7816 -1.1381 

41-50 -2.54490* .69117 .002 -4.4336 -.6562 

>50 -1.87290 .75058 .092 -3.9239 .1781 

21-30 20> 4.37044* .78980 .000 2.2122 6.5287 

31-40 1.41060 .61201 .144 -.2618 3.0830 

41-50 1.82554* .63859 .035 .0805 3.5706 

>50 2.49753* .70247 .004 .5780 4.4171 

31-40 20> 2.95984* .66668 .000 1.1381 4.7816 

21-30 -1.41060 .61201 .144 -3.0830 .2618 

41-50 .41494 .47799 .909 -.8912 1.7211 

>50 1.08693 .56047 .297 -.4446 2.6185 

41-50 20> 2.54490* .69117 .002 .6562 4.4336 

21-30 -1.82554* .63859 .035 -3.5706 -.0805 

31-40 -.41494 .47799 .909 -1.7211 .8912 

>50 .67199 .58939 .785 -.9386 2.2826 

>50 20> 1.87290 .75058 .092 -.1781 3.9239 

21-30 -2.49753* .70247 .004 -4.4171 -.5780 

31-40 -1.08693 .56047 .297 -2.6185 .4446 

41-50 -.67199 .58939 .785 -2.2826 .9386 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 
 : نمرات عملکرد براساس سن در گروه بستگان3-49نمودار 

 

 جنسيتعملکرد بر حسب . 4-3-3

مشخص شده  3-65ارزيابی شد. در گروه معلولین در جدول  هودر هر دو گر عملکرد بر اساس جنسیت

ويتنی بررسی -جنس مذکر و مونث به کمک آماره منعملکرد در تفاوت بین میانگین ها برابر بود. واريانساست. 

 .(Sig.:0.228)شد اما معنی دار نبود 

تفاوت بین میانگین جنس  ها برابر نبود.واريانس خص شده است.مش 3-66در گروه بستگان، در جدول 

 .(3-50)نمودار  سطح عملکرد در جنس مونث قوی تر بود .(Sig.:0.012)مذکر و مونث معنی دار بود 
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 : سطوح عملکرد بر اساس جنسیت در گروه در معلولین3-65جدول

 کل مذکر مونث آمار سطح عملکرد

 224 140 84 تعداد یفضع

 % 40.8% 38.0% 39.0% 

 309 197 112 تعداد متوسط

 % 54.4% 53.5% 53.8% 

 41 31 10 تعداد قوی

 % 4.9% 8.4% 7.1% 

 574 368 206 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 : سطوح عملکرد بر اساس جنسیت در گروه در بستگان3-66جدول

 کل مذکر مونث آمار ح عملکردسط

 363 179 184 تعداد ضعیف

 % 31.3% 39.4% 34.8% 

 588 239 349 تعداد متوسط

 % 59.4% 52.6% 56.4% 

 91 36 55 تعداد قوی

 % 9.4% 7.9% 8.7% 

 1042 454 588 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طح عملکرد متوسط تا قوی بر حسب جنسیت: س3-50نمودار 
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 وضعيت تاهلعملکرد بر اساس . 5-3-3

مشخص شده  3-67در گروه معلولین در جدول نتايج  ارزيابی شد.  سطوح عملکرد بر اساس وضعیت تاهل

 .(Sig.:0.922)است. تفاوت بین میانگین متاهلین ومجردين  معنی دار نبود 

مشخص شده است. تفاوت  3-68در جدول  د بر اساس وضعیت تاهلسطوح عملکرنتايج در گروه بستگان 

 . سطح عملکرد متاهلین از مجردين بیشتر بود.(Sig.:0.002)بین میانگین متاهلین ومجردين  معنی دار بود 

 
 : سطوح عملکرد بر اساس وضعیت تاهل در گروه در معلولین3-67جدول

 کل تاهلم مجرد آمار سطح عملکرد

 230 146 84 تعداد ضعیف

 % 40.0% 39.5% 39.7% 

 309 198 111 تعداد متوسط

 % 52.9% 53.5% 53.3% 

 41 26 15 تعداد قوی

 % 7.1% 7.0% 7.1% 

 580 370 210 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 روه در بستگان: سطوح عملکرد بر اساس وضعیت تاهل در گ3-68جدول

 کل متاهل مجرد آمار سطح عملکرد

 368 271 97 تعداد ضعیف

 % 42.5% 33.0% 35.1% 

 589 470 119 تعداد متوسط

 % 52.2% 57.2% 56.1% 

 92 80 12 تعداد قوی

 % 5.3% 9.7% 8.8% 

 1049 821 228 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 
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 : سطح عملکرد متوسط تا قوی بر حسب وضعیت تاهل3-51نمودار 

 

 قوميتعملکرد بر اساس . 6-3-3

مشخص شده  3-69در گروه معلولین در جدول نتايج اين ارزيابی عملکرد بر اساس قومیت ارزيابی شد. 

ساير اقوام معنی  سه  زيرگروه رارس، آذری و های سطح عملکرد درتفاوت بین میانگین ها برابر بود.واريانس است.

 .(Sig.:0.122)دار نبود 

مشخص شده است. تفاوت بین  3-70در گروه  بستگان در جدول  عملکرد بر اساس قومیتنتايج ارزيابی 

، تعقیبی، آزمون 0.05. در سطح (Sig.:0.031)میانگین سه زيرگروه رارس، آذری و ساير اقوام  معنی دار بود 

سطح عملکرد در قومیت رارس نسبت به بقیه باالتر  .(sig:0.019)ام را تايید کرد تفاوت زيرگروه رارس با ساير اقد

 بود.
 

 : سطوح عملکرد بر اساس قومیت در گروه در معلولین3-69جدول

 کل اقوام ساير (ترک)آذری رارس آمار سطح عملکرد

 224 77 93 53 تعداد ضعیف

 % 32.7% 39.7% 43.5% 39.0% 

 309 87 126 96 تعداد متوسط

 % 59.3% 53.8% 49.2% 53.8% 

 41 13 15 13 تعداد قوی

 % 8.0% 6.4% 7.3% 7.1% 

 574 177 234 162 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 : سطوح عملکرد بر اساس قومیت در گروه در بستگان3-70جدول

سطح 

 عملکرد

 آمار

 کل ارغان ايرانی غیر اقوام ساير (ترک)آذری رارس

 363 2 1 136 126 98 تعداد ضعیف

 % 30.9% 33.1% 40.5% 100.0% 28.6% 34.8% 

 588 4 0 176 226 182 تعداد متوسط

 % 57.4% 59.3% 52.4% 0.0% 57.1% 56.4% 

 91 1 0 24 29 37 تعداد قوی

 % 11.7% 7.6% 7.1% 0.0% 14.3% 8.7% 

 1042 7 1 336 381 317 تعداد لک

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 افراد معلول در خانواده عدادسطح عملکرد بر اساس ت. 7-3-3

% موارد متوسط تا قوی و در زيرگروه 59.5در گروه معلولین، سطح عملکرد زيرگروه تک معلوله ها در 

 نبوداين تفاوت معنی دار ها برابر بود. واريانس. (3-71)جدول  % بود63.8بیش از يک معلول، اين رقم برابر 

(sig.:0.517) . 

آمده  3-72در جدول  در گروه بستگان،نتايج ارزيابی سطح عملکرد بر اساس تعداد ارراد معلول در خانواده 

زيرگروه بیش از  %( از10.1در درصد بیشتری )شود سطح عملکرد قوی است. همانگونه که در جدول مشاهده می

آزمون تی مستقل اين تفاوت را معنی دار ارزيابی  %( وجود دارد اما8.1يک معلول نسبت به زيرگروه يک معلوله )

 . (sig.:0.402)نکرد 
 

 : سطوح عملکرد بر اساس تعداد ارراد معلول در خانواده در گروه در معلولین3-71جدول

 کل بیش از يک معلول ک معلولت آمار سطح عملکرد

 224 72 152 تعداد ضعیف

 % 40.5% 36.2% 39.0% 

 309 114 195 تعداد متوسط

 % 52.0% 57.3% 53.8% 

 41 13 28 تعداد قوی
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 % 7.5% 6.5% 7.1% 

 574 199 375 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 ساس تعداد ارراد معلول در خانواده در گروه در بستگان: سطوح عملکرد بر ا3-72جدول

 کل معلول يک از بیش معلوله تک آمار سطح عملکرد

 363 111 252 تعداد ضعیف

 % 35.3% 33.8% 34.8% 

 588 184 404 تعداد متوسط

 % 56.6% 56.1% 56.4% 

 91 33 58 تعداد قوی

 % 8.1% 10.1% 8.7% 

 1042 328 714 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 خوداظهاريعملکرد براساس . 8-3-3

آمده  3-73در گروه معلولین، عملکرد براساس میزان اطالع از مشاوره بر اساس خوداظهاری در جدول 

. هرچقدر میزان خوداظهاری باالتر می ررت  (sig:0.000)است. دراين مورد، تفاوت بین میانگین ها معنی دار بود

 (.3-52 یز ارزايش می يارت )نمودارسطح عملکرد ن

آمده  3-74در گروه بستگان، عملکرد براساس میزان اطالع از مشاوره بر اساس خوداظهاری در جدول 

است. دراين مورد، تفاوت بین میانگین ها به کمک آزمون کروسکال والیس )واريانسها برابر نبودند( معنی دار 

اری از مشاوره باالتر می ررت سطح عملکرد نیز ارزايش می يارت . هرچقدر میزان خوداظه (sig:0.000)بود

 (.3-53 )نمودار
 

 : سطوح عملکرد بر اساس اطالعات خوداظهاری در خانواده در گروه در معلولین3-73جدول

 کل زياد متوسط کم کم خیلی آمار سطح عملکرد

 230 8 54 42 126 تعداد ضعیف

 % 51.9% 35.6% 30.7% 18.6% 39.7% 

 309 30 108 68 103 تعداد متوسط

 % 42.4% 57.6% 61.4% 69.8% 53.3% 
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 41 5 14 8 14 تعداد قوی

 % 5.8% 6.8% 8.0% 11.6% 7.1% 

 580 43 176 118 243 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 میزان اطالعات خوداظهاری و عملکرد در گروه معلولین : ارتباط3-52نمودار 

 

 

 : سطوح عملکرد بر اساس اطالعات خوداظهاری در خانواده در گروه در بستگان3-74جدول

سطح 

 عملکرد

 آمار

 زياد متوسط کم کم خیلی

 کل

 368 18 106 87 157 تعداد ضعیف

 % 44.2% 39.2% 27.9% 19.6% 35.1% 

 589 62 224 126 177 تعداد متوسط

 % 49.9% 56.8% 58.9% 67.4% 56.1% 

 92 12 50 9 21 تعداد قوی

 % 5.9% 4.1% 13.2% 13.0% 8.8% 

 1049 92 380 222 355 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 وداظهاری و عملکرد در گروه بستگان: ارتباط میزان اطالعات خ3-53نمودار 

 

 منبع اطالعاتعملکرد بر اساس . 9-3-3

درگروه معلولین، عملکرد در زيرگروه آموزش و کتب پزشکی باالتر بود اماتفاوت بین میانگین ها معنی 

 . (3-75)جدول  (Sig.:0.442)دار نبود 

بر  ها برابر نبود.واريانس است. آمده 3-76بر حسب منبع اطالعات در جدول درگروه بستگان، عملکرد 

نتیجه آزمون تعقیبی  .(Sig.:0.000)بود تفاوت بین میانگین ها معنی دار  اساس آماره کروسکال والیس،

Games-Howell بر اين اساس باالترين سطح عملکرد به ترتیب مربوط بود به  آمده است. 3-77، در جدول

و کتب پزشکی؛ کمترين سطح هم به زيرگروه تلويزيون مربوط بهزيستی و  آموزش  در غیرشاغل گروه پزشکان

 بود. 
 

 در خانواده در گروه در معلولین : سطوح عملکرد بر اساس منبع اطالعات3-75جدول

 مشاوره مرکز آمار سطح عملکرد

 تلويزيون اينترنت بهزيستی

 و اقوام

 دوستان

 کتب و آموزش

 پزشکی

 غیرشاغل پزشکان

 بهزيستی در

ساير 

 موارد

 کل

 230 1 12 24 25 71 69 28 تعداد ضعیف

 % 36.4% 37.5% 44.9% 46.3% 33.3% 35.3% 100.0% 39.7% 

 309 0 22 46 22 80 97 42 تعداد متوسط

 % 54.5% 52.7% 50.6% 40.7% 63.9% 64.7% 0.0% 53.3% 

 41 0 0 2 7 7 18 7 تعداد قوی

 % 9.1% 9.8% 4.4% 13.0% 2.8% 0.0% 0.0% 7.1% 

 580 1 34 72 54 158 184 77 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 : سطوح عملکرد بر اساس منبع اطالعاتدر خانواده در گروه در بستگان3-76جدول

 مشاوره مرکز آمار سطح عملکرد

 دوستان و اقوام تلويزيون اينترنت بهزيستی

 کتب و آموزش

 پزشکی

 در غیرشاغل پزشکان

 بهزيستی

 کل

 368 24 41 34 112 103 54 تعداد ضعیف

 % 31.2% 34.8% 45.9% 39.1% 31.1% 20.5% 35.1% 

 589 76 76 48 121 174 94 تعداد متوسط

 % 54.3% 58.8% 49.6% 55.2% 57.6% 65.0% 56.1% 

 92 17 15 5 11 19 25 تعداد قوی

 % 14.5% 6.4% 4.5% 5.7% 11.4% 14.5% 8.8% 

 1049 117 132 87 244 296 173 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 در بستگان Games-Howell: آزمون 3-77جدول
Amalkardscore  Dependent Variable:    

 
(I) اطالعات کسب منبع ترينمهم  (J) اطالعات کسب منبع مهمترين 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Games-Howell 2.8854 5623.- 385. 60131. 1.16154 اينترنت بهزيستی مشاوره مرکز 

 4.2439 6822. 001. 62136. *2.46304 تلويزيون

 3.9623 6482.- 308. 80075. 1.65703 دوستان و اقوام

 2.4082 1.8214- 999. 73715. 29340. پزشکی کتب و آموزش

 1.0474 3.2034- 693. 74038. 1.07801- .بهزيستی در غیرشاغل پزشکان

 5623. 2.8854- 385. 60131. 1.16154- بهزيستی مشاوره مرکز اينترنت

 2.7299 1269.- 098. 49935. 1.30151 زيونتلوي

 2.5480 1.5571- 982. 71026. 49550. دوستان و اقوام

 9642. 2.7005- 750. 63769. 86814.- پزشکی کتب و آموزش

 3945.- 4.0846- 008. 64142. *2.23955- .بهزيستی در غیرشاغل پزشکان

 6822.- 4.2439- 001. 62136. *2.46304- بهزيستی مشاوره مرکز تلويزيون

 1269. 2.7299- 098. 49935. 1.30151- اينترنت

 1.2937 2.9057- 877. 72732. 80601.- دوستان و اقوام

 2839.- 4.0554- 014. 65664. *2.16965- پزشکی کتب و آموزش

 1.6431- 5.4390- 000. 66026. *3.54105- .بهزيستی در غیرشاغل پزشکان

 6482. 3.9623- 308. 80075. 1.65703- بهزيستی مشاوره مرکز دوستان و ماقوا

 1.5571 2.5480- 982. 71026. 49550.- اينترنت

 2.9057 1.2937- 877. 72732. 80601. تلويزيون

 1.0211 3.7484- 569. 82842. 1.36364- پزشکی کتب و آموزش

 3413.- 5.1288- 015. 83130. *2.73504- .بهزيستی در غیرشاغل پزشکان

 1.8214 2.4082- 999. 73715. 29340.- بهزيستی مشاوره مرکز پزشکی کتب و آموزش

 2.7005 9642.- 750. 63769. 86814. اينترنت

 4.0554 2839. 014. 65664. *2.16965 تلويزيون

 3.7484 1.0211- 569. 82842. 1.36364 دوستان و اقوام

 8409. 3.5837- 480. 77022. 1.37141- .بهزيستی در رشاغلغی پزشکان

 3.2034 1.0474- 693. 74038. 1.07801 بهزيستی مشاوره مرکز .بهزيستی در غیرشاغل پزشکان

 4.0846 3945. 008. 64142. *2.23955 اينترنت

 5.4390 1.6431 000. 66026. *3.54105 تلويزيون

 5.1288 3413. 015. 83130. *2.73504 دوستان و اقوام

 3.5837 8409.- 480. 77022. 1.37141 پزشکی کتب و آموزش

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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 بين عملکرد و نمرات آگاهيارتباط . 10-3-3

. (3-54نمودار و  3-78جدول ) ، باالترين سطح عملکرد به زيرگروه با آگاهی باال مربوط شددر معلولین

. (Sig.:0.000)واريانس زيرگروهها برابر نبود. آزمون کروسکال والیس تفاوت بین آنها را معنی دار ارزيابی کرد 

. اين ارتباط به صورت خطی بود (sig.:0.000)ارتباط بین آنها را مشخص کرد  ،آزمون همبستگی

(Standardized B:0.209, Constant:12.931) يعنی هرچقدر سطح آگاهی معلولین  (.3-55 )نمودار

های آموزشی رراگیر در نسبت به مشاوره ژنتیک باالتر باشد سطح عملکرد آنها نیز باالتر است. اين امر لزوم برنامه

 سازد.خصوص ارزايش سطح آگاهی نسبت به مشاوره ژنتیک در جامعه را مشخص می

. واريانس ها (3-79)جدول  آگاهی باال مربوط شد، باالترين سطح عملکرد به زيرگروه با هم در بستگان

. آزمون (Sig.:0.000)زيرگروهها برابر نبود. آزمون کروسکال والیس تفاوت بین آنها را معنی دار ارزيابی کرد 

 Standardized). اين ارتباط به صورت خطی بود (sig.:0.000)همبستگی ارتباط بین آنها را مشخص کرد 

B:0.225, Constant:12.759) هرچقدر سطح آگاهی بستگان نسبت به مشاوره در اينجا نیز  (.3-56 )نمودار

 ژنتیک باالتر باشد سطح عملکرد آنها نیز باالتر است.
 

 : سطوح عملکرد بر اساس نمرات آگاهی در گروه در معلولین3-78جدول

 کل باال باال نسبتا متوسط ضعیف آمار سطح عملکرد

 230 12 148 57 13 تعداد عیفض

 % 68.4% 61.3% 38.1% 15.0% 39.7% 

 309 63 210 31 5 تعداد متوسط

 % 26.3% 33.3% 54.1% 78.8% 53.3% 

 41 5 30 5 1 تعداد قوی

 % 5.3% 5.4% 7.7% 6.3% 7.1% 

 580 80 388 93 19 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 در گروه معلولین : ارتباط سطح آگاهی با عملکرد3-54نمودار 

 

 

 
 : ارتباط نمرات آگاهی با عملکرد در گروه معلولین3-55نمودار 
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 : سطوح عملکرد بر اساس نمرات آگاهی در گروه در بستگان3-79جدول

 کل باال باال نسبتا متوسط ضعیف آمار کردسطح عمل

 368 27 273 58 10 تعداد ضعیف

 % 83.3% 42.6% 36.3% 18.2% 35.1% 

 589 97 418 72 2 تعداد متوسط

 % 16.7% 52.9% 55.5% 65.5% 56.1% 

 92 24 62 6 0 تعداد قوی

 % 0.0% 4.4% 8.2% 16.2% 8.8% 

 1049 148 753 136 12 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 
 

 : ارتباط نمرات آگاهی با عملکرد در گروه معلولین3-56نمودار 



 بين نگرش و عملکرد:ارتباط . 11-3-3

سطح عملکرد  ی که نگرش متوسط داشتند% موارد62در زير گروه نگرش متوسط، میزان در معلولین، 

در  .(Sig.:0.000). بر اساس آماره آنوا، تفاوت میانگین ها معنی دار بود (3-80)جدول  شتندمتوسط تا قوی دا

نگرش نسبت به گروه ضعیف را باالتر ارزيابی کرد آزمون تعقیبی توکی، سطح عملکرد گروه متوسط  ،0.05سطح 

(Sig.:0.001). (.3-57 اما بررسی نمرات، يک ارتباط خطی مستقیم را نشان میداد )نمودار 

آمده است. بر اساس آماره آنوا، تفاوت  3-81میزان عملکرد زيرگروهها در جدول نتايج در بستگان، 
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، آزمون تعقیبی توکی، سطح عملکرد گروه همه 0.05. در سطح (Sig.:0.000)میانگین ها معنی دار بود 

رتباط خطی مستقیم را نشان . بررسی نمرات، يک ا(Sig.:0.001)زيرگروهها را نسبت به همديگر ارزيابی کرد 

 (.3-58 میداد )نمودار
 

 : سطوح عملکرد بر اساس نمرات نگرش در گروه در معلولین3-80جدول

 کل قوی متوسط ضعیف آمار سطح عملکرد

 230 4 196 30 تعداد ضعیف

 % 62.5% 37.3% 66.7% 39.7% 

 309 2 289 18 تعداد متوسط

 % 37.5% 54.9% 33.3% 53.3% 

 41 0 41 0 تعداد قوی

 % 0.0% 7.8% 0.0% 7.1% 

 580 6 526 48 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 : سطوح عملکرد بر اساس نمرات نگرش در گروه در بستگان3-81جدول

 کل قوی متوسط ضعیف آمار سطح عملکرد

 368 0 318 50 تعداد ضعیف

 % 59.5% 33.2% 0.0% 35.1% 

 589 4 552 33 تعداد متوسط

 % 39.3% 57.6% 57.1% 56.1% 

 92 3 88 1 تعداد قوی

 % 1.2% 9.2% 42.9% 8.8% 

 1049 7 958 84 تعداد کل

 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 رش در گروه در معلولین: نمرات عملکرد بر اساس نمرات نگ3-57نمودار 

 

 
 : نمرات عملکرد بر اساس نمرات نگرش در گروه در بستگان3-58نمودار 
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  گيري و نتيجهبحث : 4فصل 
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 . مقدمه1-4

 علمی توان که جامعه ای هر در"سازمان بهزيستی آمده است:  1399در پیشگفتار سالنامه آماری سال 

 نیز ملی منارع جهت در قدرت تصمیم گیری باشد، داشته وجود بیشتری اتکاء قابل آماری اطالعات و رباالت

 ساختارهای از تبعیت به نیز هاسازمان .شودمی رراهم بهتری زندگی شرايط برنامه ريزی انجام با و يارته ارزايش

 و اهداف پسررت يا و توقف پیشررت، بود خواهند قادر آمار، تولید و تهیه رهگذر از جوامع، اينگونه کلی

 سازمانی، آمارهای در اختالف است بديهی .بنشینند قضاوت به معین، زمانی مقطع به نسبت را، مشخصی عملکرد

 (4) ".است سازمان يک برنامه های ضعف و ناکارآمدی نشانه

اغلب در مورد مشاوره ژنتیک اين تصور وجود دارد که در مشاوره ژنتیک تنها احتمال انتقال بیماری را در  

که در مشاوره ژنتیک  اقداماتی استيکی از تنها  در حالی که اين کارکنند! ازدواج های خويشاوندی برآورد می

. در مورد مشاوره ژنتیک تعاريف مختلفی ارائه شده است اما آنچه در بیشتر اين تعاريف ديده می شود گیردانجام می

-اين است که در واقع مشاوره ژنتیک يک ررآيند ارتباطی و آموزشی است که طی آن به ررد يا خانواده کمک می

شناختی و پزشکی را بفهمد، يیات بیشتری در مورد مسايل ژنتیکی بیماری، تاثیرات خانوادگی، روانشود تا جز

شود تا ی خانوادگی و پزشکی بررسی میگیری نمايد؛ در اين ررآيند، تاريخچهبپذيرد و بر اساس اين آگاهی تصمیم

ی وراثت، انواع آزمايشات در مورد ر مورد نحوهبتوان احتمال انتقال بیماری و تکرار آن را ارزيابی کرد. همینطور، د

. (40. 5) شودهرکدام از اعضا خانواده، مديريت بیماری، پیشگیری، منابع و تحقیقات مرتبط با آن آموزش داده می

بنابراين، ارراد يا خانواده ها را در يک مسیر برای گررتن تصمیمات مبتنی بر آگاهی و پذيرش پیامدها يا خطرات قرار 

تی و قومی قبیله ای، شیوع می دهد. از طرف ديگر، همانطور که مشخص شده است در جوامع با ررهنگ های سن

ازدواج های خويشاوندی يا درون قومی باالتر است و همین امر می تواند منجر به ارزايش رراوانی گروهی از 

ها و معلولیت ها گردد. با وجود تبلیغات رروان و پیشررت رضای مجازی هنوز بسیاری از خانواده ها اطالعات بیماری

رند. حتی در مورد میزان آگاهی ارراد معلول و خانواده های آنها اطالعاتی در کاری در مورد مشاوره ژنتیک ندا
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ايران منتشر نشده است در مورد میزان آگاهی از مشاوره ژنتیک در جمعیت  دسترس نیست و تا کنون هیچ مطالعه ای

تحقیقات بر کسی پوشیده چه برسد به میزان اطالعات ارراد و خانواده های سالم جامعه! لذا، لزوم و اهمیت اين نوع 

نیست. در پژوهش حاضر، به بررسی میزان آگاهی معلولین مراجعه کننده به بهزيستی و بستگان آنها در مورد نقش 

 معلولیت ها پرداخته شده است. پیشگیری از بروز مجددمشاوره ژنتیک در 

اب شد و تمام آنالیزها بر پرسشنامه برای بررسی انتخ 1634پرسشنامه، تعداد   2004در اين پژوهش، از  

ررد سالم از بستگان معلولین بودند )در سه مورد وضعیت  1050ررد معلول و  580تعداد   روی آنها صورت گررت.

  368نفر مذکر )  786نفر معلول و بقیه سالم( و   206نفر مونث ) 831معلول يا سالم بودن ذکر نشده بود(. در کل، 

 نفر متاهل بودند.  1191نفر مجرد و تعداد  439معلول و بقیه سالم( بودند. 

 

 . مشخصات دموگرافيک2-4

سال بود. اما میانگین سن  38میانگین سنی شرکت کننده ها در هر دو گروه معلولین و بستگان تقريبا برابر با 

( بود. در 0.606و انحراف معیار  39.79( و در جنس مذکر )0.935با انحراف معیار  36.54معلوالن در جنس مونث )

اين پژوهش، شرکت کنندگان مذکر از هر دو گروه معلولین و بستگان سن باالتری نسبت به ارراد مونث داشتند. 

تعداد شرکت کنندگان معلول مذکر نسبت به مونث بیشتر بود. عوامل متعددی ممکن است در اين امر نقش داشته 

 یشتر است. باشند؛ ازجمله اينکه میزان معلولیت ها در جنس مذکر ب

نسبت جنسیتی شرکت کنندگان در اين پژوهش، در گروه معلول بر اساس وضعیت تاهل )مجرد به متاهل( 

هر ررد معلول مونث که متاهل است  ءدر جنس مذکر بود. يعنی به ازا 2.5به  1در جنس مونث و  1به  1به صورت 

مذکر ررق دارد؛ در معلولین مذکر، در ازای يک ررد معلول مونث مجرد وجود دارد اما اين نسبت در مورد جنس 

ررد متاهل وجود دارد. به بیان ديگر، میزان معلولین متاهل مذکر از معلولین مجرد بیشتر  2.5هر ررد مجرد در حدود 

است. می توان گفت معلولیت در جنس مونث بیشتر باعث جلوگیری از ازدواج می شود تا در جنس مذکر. از طرری 

کرد که احتماال در جنس مذکر، ارراد معلول يا خانواده های آنها تمايل بیشتری به ازدواج داشته می توان تصور 

سطح تحصیالت در گروه  باشند. تا شايد از اين طريق بارهای روانی و اقتصادی و ... را با ررد جديد قسمت کنند.

يعنی، عدد مربوط به سطح  گیرد.رار میديپلم و کاردانی ق بینمعلولین و بستگان شرکت کننده در اين تحقیق در 

 سواد نسبت به ديپلم باالتر )والبته به ديپلم نزديکتر است( و نسبت به کاردانی پايین تر است.

از بستگان ررد معلول، بیشترين گروهی که در کمک به معلول و حمايت از آنها نقش دارند را می توان از 

 ،از بستگان سالمن ررضیه برای تايید شدن نیاز به بررسی بیشتری دارد. میزان مشارکت آنها استنباط کرد اگرچه اي

 %(. 26. سپس، گروه پدران قرار داشت )داشتنددر اين تحقیق را %( 38) مشارکتگروه مادران دارای بیشترين 
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های گیریسطح آگاهی بايد آنقدر باال باشد که بر نگرش ارراد تاثیر گذاشته و آنها را به سمت تصمیم

ريزی برای ارزايش سطح آگاهی جامعه در مورد مشاوره ژنتیک باعش مناسب سوق دهد. شايد عدم وجود برنامه

ها و ارراد پس از اينکه يک ررد معلول در خانواده آنها به دنیا بیايد به دنبال کسب اطالعات در شده است که خانواده

باالست  نسبتاًمعلولین و بستگان آگاهی هر دو گروه اگرچه سطح مورد مشاوره ژنتیک از هر منبعی کمک بگیرند. 

که در ادامه برخی از اين  هستندسواالت دچار مشکل  ترينو ساده ترينپاس  به بديهیجامعه شرکت کننده در 

گیری در مورد درصد شرکت کنندگان تصور می کنند که تصمیم 88به عنوان نمونه،  شود.موارد توضیح داده می

کنند که در به بیان ديگر، زمانی به مشاوره ژنتیک مراجعه می نشدن از اهداف مشاوره ژنتیک است. باردار شدن يا

در حالی که بر  گیرد!کنند که مشاور در مورد باردار شدن يا نشدن آنها تصمیم میرکر بارداری هستند و تصور می

ند ازدواج و بچه دار شدن يا نشدن تصمیم اساس اصل خود مختاری، خود ارراد هستند که بايد در مورد مسايلی مان

گیری نمايند. در مشاوره ژنتیک اطالعات درستی در مورد بیماری يا مشکل ژنتیکی در ررد يا خانواده در اختیار 

گیرد تا خود آنها بتوانند تصمیمی درست و بر اساس آگاهی بگیرند. آموزش اين نکته، تاثیر مهمی در ايشان قرار می

ررد خواهد داشت. عدم درک اين نکته می تواند باعث بروز سوءبرداشت و مشکالتی بین مشاوره ی نگرش نحوه

 جويان گردد. هرچقدر سطح تحصیالت باالتر باشد میزان آگاهی ارراد بیشتر خواهد بود.

صمیمات اينکه انسان درک درستی از سطح آگاهی خود داشته باشد می تواند به ررد کمک کند تا به ت

عدم اطالع می تواند باعث سردرگمی و ناتوانی در تصمیم گیری گردد. در تحقیق حاضر،  .ینان داشته باشدخود اطم

پندارند خود اظهاری شرکت کنندگان نشان می دهد که بیشتر ارراد معلول میزان اطالعات خود را خیلی کم می

یلی کم است که بیشتر آنها در بین گروه % ارراد معلول رکر میکنند اطالعات آنها از مشاوره ژنتیک خ40)بیش از 

معلولیت ذهنی و صوت و گفتار  قرار میگیرند(. در بین بستگان، مادران نسبت به پدران، اطالعات خود را باالتر 

میدانند؛ بیشتر مادران بر اساس اطالعات خود اظهاری سطح متوسطی دارند ولی بیشتر پدران سطح اطالعات خیلی 

 کم.

ه نبايد از آن غارل شد منبع اطالعاتی شرکت کنندگان از مشاوره ژنتیک است. منبع ی جالبی کنکته

%  15% موارد تلويزيون و تنها در 25% موارد اينترنت، در 30اطالعاتی شرکت کنندگان بر اساس اظهاراتشان در 

از اين گروهها باالتر  ی مهمتر اين است که بايد ديد میزان آگاهی کدامیکموارد مراکز بهزيستی بوده است. نکته

ن اينترنت بوده است باالتر است يا اررادی که منبع اطالعات آنها ااست. آيا سطح آگاهی اررادی که منبع اطالعاتش

تلويزيون، بهزيستی، يا .... ؟ بر اين اساس است که مديران و تصمیم گیران سازمان بهزيستی می توانند مجاری 

 را انتخاب کنند. رسانی و آگاهی بخشی موثر اطالع
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ها گیری اشتباه شود. علی رغم اطالع رسانیمیتصورات اشتباه و ناآگاهی در جامعه ممکن است سبب تصم

شرکت کنندگان در اين تحقیق، ازدواج  اغلبصدا و سیما هنوز از نظر سازمان بهزيستی و های متعدد و برنامه

اين يارته آنقدر عجیب است که در نگاه اول ممکن است خويشاوندی در بروز بیماری های ژنتیکی تاثیر ندارد. 

البته ازدواج با بستگان داليل متعددی دارد  تصور شود ناشی از صورت منفی سوال و يا اشتباه از رهم سوال بوده باشد.

گر و هم کفو بودن اقوام با يکديهمديگر ها به ازدواج با بستگان، شناخت بیشتر  يک دلیل مهم گرايش خانوادهکه 

کاری داشته باشند شايد در تصمیم خود در مورد ها با مسايل و مشکالت مربوط به معلولین آگاهی . اگر خانوادهاست

نگاه به تعداد خانواده های با چند معلول و  ازدواج با بستگان بدون بررسی و آزمايشات الزم، تجديد نظر نمايند.

بسیار ديده می شود که يک زوج يارته چندان هم غريب نیست! دهد که اين نسبت های خويشاوندی والدين نشان می

مراجعه می کنند و در اغلب موارد درخواست انجام آزمايش ژنتیک برای  مشاوره ژنتیک با نسبت خويشاوندی برای

تمام بیماری های ژنتیکی و ارثی دارند و به عبارتی به دنبال يک تضمین برای سالمت ررزند آينده خود هستند. در 

نسبتا بااليی داشته باشند اما نگرش و عملکرد آنها ضعیف باشد. بايد اينگونه موارد ممکن است ارراد سطح آگاهی 

در پاس  به اين ارراد بايد گفت که آزمايشات ژنتیکی بسیار گسترده و متنوع هستند و هرگز نمی توان با انجام يک 

حل نمود. پس آزمايش ساده به تمامی اطالعات ژنتیکی ارراد دست پیدا کرد و تمام مشکالت موجود را برای آنان 

در اين گونه موارد همواره سعی می شود تا اطالعات الزم به زوجین گوشزد شود و خطرات اختصاصی هر خانواده 

که متوجه ازدواج آنان است به آنها اعالم می گردد. البته، در برخی موارد ضرورت دارد که ررد يا اررادی از خانواده 

س اينگونه نیست که تمامی زوجین خويشاوند به انجام آزمايشات يک نوع خاص آزمايش ژنتیک انجام بدهند. پ

دانستن همین نکته، بار مالی زيادی را از دوش خانواده ها و سیستم سالمت و در مورد  .ژنتیکی نیاز داشته باشند

 مددجويان از دوش سازمان بهزيستی بردارد. 

 

 . سطح آگاهي3-4

بیشتر است. بصورت کلی، سطح آگاهی از نقش مشاوره  سطح آگاهی در گروه بستگان سالم از معلولین

ژنتیک در جامعه هرچقدر باالتر باشد بهتر است. چون سطح نگرش و عملکرد جامعه ارزايش پیدا می کند و 

، سه خانواده را در نظر بگیريد که یدريک سناريوی ررضتصمیمات بهتری را می توانند اتخاذ کنند. به عنوان نمونه، 

ی بعدی برای يک نوع معلولیت وجود دارد؛ زوج اول، هیچ اطالعی از مشاوره % برای بچه25واده خطر در هرسه خان

صاحب يک ررزند معلول شوند. زوج دوم،  ژنتیک و نقش آن ندارند اين زوج ممکن است در چندبار بارداری هربار

از ازدواج منصرف شوند يا تصمیم  ممکن است اين زوج درصدی داشتن ررزند مبتال هستند 25که در خطر  دانندمی

درصدی داشتن ررزند مبتال هستند و همینطور نظر اين  25دانند که در خطر زوج سوم، میبه بچه دار شدن نگیرند! 

https://mendel-lab.com/blog/1398/05/22/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85-101144
https://mendel-lab.com/blog/1398/05/22/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85-101144
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میزان آگاهی اين توانند در مورد بچه دار شدن تصمیم بهتری بگیرند يعنی زوج اين است که با مشاوره ژنتیک می

از کیفیت و کمیت خطر اطالعات بیشتری به دست  ژنتیک، همشاور مرکز با مراجعه به يک است بنابراينبیشتر  زوج

های مرتبط ها و انجمندر مورد ررزند مبتالی قبلی ممکن است به مراکز حمايتی مرتبط يا به کمپین و آورندمی

ی و يا حتی از آزمايش های تشخیص پیش از النه گزينممکن است از روش معرری شوند و برای بچه دار شدن بعدی

همینطور، بستگان خونی زوج اخیر وارد مسیر غربالگری آبشاری شوند و ارراد تشخیص پیش از تولد بهره بگیرند. 

 ناقل مشخص شوند و اطالعات کاری دريارت کنند.

طر دايی زاده ها انجام می شود خ-در اغلب ازدواج های خويشاوندی که بین عموزاده ها، خاله زاده ها،عمه

ناشی از همخونی در تمامی اين نسبت ها يکسان بوده و هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد. به اين گونه ازدواج ها، 

اطالق می گردد و در صورتی که هیچ سابقه ای از ناهنجاری های ژنتیکی در خانواده  3ازدواج خويشاوندی درجه 

% برآورد می شود که البته، اين میزان تقريبا 7تا  6حدود  های طررین وجود نداشته باشد خطرمربوط به ازدواج آنها

دو برابر حالت طبیعی و ازدواج های غیر خويشاوند می باشد. در واقع، هیچگونه ازدواجی بی خطر نیست و رقط 

درصد احتمال بروز اين مشکالت در آنها متفاوت است. به طوری که در ازدواج دو ررد کامالً غريبه با يکديگر بر 

درصد است در حالی که اين احتمال در  3يا  2ساس مطالعات جمعیتی، احتمال بروز مشکالت ژنتیکی چیزی حدود ا

تقريبا دو برابر  -درصورتی که هیچ سابقه ای از بیماری در خانواده وجود نداشته باشد–ازدواج های خويشاوندی 

لگوهای وراثتی آن بیماری، خطر . اما اگر در خانواده يک بیماری خاصی وجود داشته باشد بر اساس انواع ا(6)است

 تکرار محاسبه می شود. 

سطح آگاهی از نقش مشاوره ژنتیک در بین زيرگروههای مختلف معلولین تفاوتی ندارد. اما در بین بستگان 

تواند اين ارراد متفاوت است به عنوان نمونه، سطح آگاهی زيرگروه مادران از ساير بستگان باالتر است. البته اين می

ی مادر برای نگهداری از ررزند معلول باشد. از بستگان نسبی، بعد از مادر، سطح آگاهی ی از نقش و روحیهناش

خواهر و دختر قرار می گیرد. همانطور که مشاهده می شود سطح آگاهی در بستگان مونث ارراد معلول نسبت به 

االترين سطح ب خواهر و دختر است.های بستگان مذکر باالتر است. سطح آگاهی همسر نیز در سطح زيرگروه

دهد کیفیت خطر ممکن است. اين امر نشان می ذهنی توانیکمگروه بستگان آگاهی در بین بستگان مربوط به زير

 .است بسیار مهمتر از کمیت خطر عمل کند. به همین دلیل است سطح اطالعات بستگان معلولین ذهنی باالتر است

ورد مشاوره ژنتیک بايد گفت که اين امر می تواند بر تصمیم خانواده ها تاثیر در مورد کیفیت و کمیت خطر در م

% 50شدن ررزند شما برابر با  چشمگیری داشته باشد. به عنوان نمونه، اگر به يک زوج گفته شود خطر شش انگشتی

که در حالت اول % است. چرا10ذهنی در ررزند شما توانی کمتر باشد تا اينکه گفته شود خطر است قابل پذيرش

در آنالیز،  داند با درمان های جراحی می توان عارضه را درمان کرد اما در حالت دوم وضعیت ررق میکند.می
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بستگان ارراد نابینا در مقايسه با ساير زيرگروهها، سطح آگاهی نسبتا پايین تری دارند.  ها زيرگروها برابر بودواريانس

های آگاهی نابینايی در جامعه اطالعات کاری وجود نداشته باشد. لذا تولید برنامهشايد هنوز از نقش ژنتیک در بروز 

 تواند سودمند باشد.بخش در اين زمینه می

سطح آگاهی از مشاوره ژنتیک در معلولین مذکر بیشتر است. اين امر ممکن است به دلیل توجه بیشتر به 

ده باشد. به هرحال، با توجه به توانمندی های مشابه اين دو تربیت معلولین مذکر چه در خانواده و چه در جامعه بو

جنس، راکتورهای محیطی در اين زمینه تاثیرگذار بوده اند. توجه به سیاستگزاری درست و به کارگیری برنامه های 

 هدرمند می تواند در اين زمینه کمک کننده باشد. اين قضیه در بستگان سالم کامالً برعکس می شود؛ يعنی سطح

آگاهی در جنس مونث بیشتر از جنس مذکر است. همانگونه که در مورد سطح آگاهی زيرگروه مادران گفته شد 

و عواطف جنس مونث می تواند عاملی برای کسب آگاهی در مورد مشکالت بستگان معلولشان باشد.  نقش، روحیه

سته به وضعیت تاهل آنها می شود اظهار به طريق مشابهی، در مورد سطح آگاهی در معلولین و بستگان سالم آنها ب

نظر کرد؛ سطح آگاهی در معلولین مجرد باالتر است درحالی که در بستگان سالم سطح آگاهی متاهلین باالتر است. 

گاهی آگاهی اندک نیز ممکن است بر روی تصمیمات ارراد تاثیرات نامطلوبی بگذارد. می توان ررض کرد معلولین 

تکرار معلولیت به خاطر داشتن اطالعات اندک کمتر به سمت ازدواج ررته اند درصورتی که مجرد به دلیل ترس از 

ها د حتی در مورد برخی معلولیتنبا مراجعه به يک مرکز مشاوره ژنتیک اطالعات کاملتری به دست آورتوانند می

ت هايی که علل ناهمگن معلولیمی توان با وجود معلولیت در هر دوی زن و شوهر دارای ررزندان سالم شد. در مورد 

علت معلولیت در زوجین متفاوت باشد احتمال داشتن ررزندان سالم در آنها وجود دارد. اين امر در مورد  دارند اگر

 های ناهمگن با الگوی وراثتی مغلوب اتوزومی صدق می کند.معلولیت

اهی مردم را ارزايش داده است. پیشررت تکنولوژی های مرتبط با رضای مجازی، احتمال باال ررتن سطح آگ

آيد استفاده به روز و بیشتر از اين تکنولوژی به داليلی بیشتر در سنین پايین تر اتفاق می ارتد. لذا اين تصور پیش می

که هرچه رده سنی پايین تر باشد تا يک سن خاصی سطح آگاهی ممکن است باالتر باشد. در ارراد معلول و بستگان 

سال و باالتر  20ديده می شود و اين عدد در گروه سنی زير  30-21رين میزان آگاهی در رده سنی سالم اگرچه باالت

سال کمتر است ارتباطی بین سن و میزان آگاهی در معلولین وجود ندارد. اما در بستگان سالم، اختالف سطح  50از 

مان رده سنی که انتظار می رود دارای سال معنادار است. دقیقا ه 30-21سال نسبت به رده  20آگاهی رده سنی زير 

(. ارزايش سطح آگاهی در رده 3-29باالترين سطح آگاهی باشند متاسفانه کمترين سطح آگاهی را دارند )نمودار 

سال از چند جنبه مهم و حیاتی است و بايد مورد توجه سیاستگزاران و سازمان ها قرار گیرد. به بیان ديگر،  20زير 

ه دلیل اينکه نسل بهای مطلوب تر و گسترده تری به همراه داشته باشد. یامدرده سنی می تواند پ آگاهی دادن در اين

تصمیمات درست در اين گروه می تواند سالمت بیشتر  آينده ای هستند که ازدواج و ررزندآوری خواهند داشت،
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ا کنند از وزات آموزش و پرورش توانند در اين زمینه نقش مثبت ايفکه می یهاينسل بعدی را رقم بزند. سازمان

-گررته تا وزارت بهداشت و سازمان صدا و سیما همگی بايد در اين جهت برنامه ريزی داشته باشند. با بهبود برنامه

های هدرمند در اين مراکز و سازمان بهزيستی می توان سطح آگاهی اين رده سنی را ارزايش داد. اگرچه سطح 

لین و بستگان ارتباط دارد اما شروع برنامه های آموزشی در زمینه ارزايش سطح تحصیالت با میزان آگاهی معلو

 صورت گیرد.  هارخداد معلولیت در خانواده از تر و هم پیشهم در سنین پايینآگاهی ارراد می تواند 

 درک درستیارراد ؛ يعنی، د اظهاری يک ارتباط مستقیم داردمیزان سطح آگاهی در اين تحقیق با سطح خو

از اين مهمتر، منبع اطالعاتی است که ارراد بیان کرده اند. بر اين به مشاوره ژنتیک دارند.  از سطح آگاهی خود نسبت

اساس میتوان میزان و حتی جهت تاثیر گذاری منابع اطالعاتی را مشخص کرد. به عنوان نمونه، ارراد معلولی که منبع 

ده اند دارای باالترين سطح آگاهی هستند درحالی که معلولینی اطالعاتی خود را آموزش و کتب پزشکی اعالم کر

که منبع اطالعات خود را مراکز مشاوره ژنتیک بهزيستی و تلويزيون انتخاب کرده اند دارای سطح آگاهی کمتری 

هستند. آيا می توان گفت که مراکز مشاوره بهزيستی و تلويزيون نقش کمتری در ارزايش سطح آگاهی معلولین 

اين امر می تواند به تعدد و رراوانی مراجعات ارراد به آيا  ه اند؟ چرا بايد اين مراکز نقش چندانی نداشته باشند؟داشت

 يا اينکه در برنامه مراکز رعالیت های منظمی برای آگاهی بخشی برنامه ريزی نشده است؟مراکز ارتباط داشته باشد؟ 

به هرحال، ديگری دخیل هستند؟ عوامل  اي و؟ زم را نداشته استو اگر برنامه ای هم در حال اجرا است کارايی ال

مستلزم برنامه ريزی و سیاستگزاری های هدرمند در اين مراکز است.  ،پاس  به اين پرسش ها و سواالت متعدد ديگر

روه حتی در بستگان سالم هم باالترين سطح آگاهی مربوط به ارراد با منبع اطالعاتی مراکز بهزيستی نیست! در گ

بستگان سالم باالترين سطح آگاهی مربوط به اررادی است که منبع اطالعاتی خود را پزشکان غیرشاغل در بهزيستی 

  اند.انتخاب کرده
عواملی مانند نوع ازدواج والدين، تعداد ارراد معلول در خانواده، قومیت و نوع معلولیت تاثیری بر سطح 

د که ابتال يک ررد مبتال باعث می شود ديگر ارراد خانواده در تکاپوی اين تصور وجود دارآگاهی ارراد ندارند. 

منبع يا منابع درستی دسترسی نداشته باشند چه بسا در به يارتن علت يا علل بیماری اطالعاتی را کسب کنند اما اگر 

خوردار نباشد و ؛ بنابراين، اگر سطح آگاهی از کیفیت مناسبی برخود را با اطالعات غلط سیراب کنند ،اين عطش

اينکه وجود يک ررد مبتال تاثیری بر . گیری مناسب اتخاذ نخواهد شدآگاهی نتواند بر نگرش ررد اثر بگذارد تصمیم

سطح آگاهی ارراد از مشاوره ژنتیک ندارد و همین امر باعث متولد شدن ررد مبتالی جديد می شود امری عجیب به 

گی و نبود اطالعات حداقلی و شايد کمبود مراکز اطالع رسانی و حمايتی نظر می رسد و به نوعی نشان از رقر ررهن

از اين نظر دردناک است که با وجود رراگیر شدن رضای مجازی هنوز توجه کاری چه از طرف  ،است. اين امر

سازمانهای ذيربط چه از طرف ارراد و خانواده ها صورت نگررته است. سطح آگاهی در قومیت های مختلف تفاوت 
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-معناداری ندارد يعنی نداشتن برنامه توسط سازمان ذيربط به صورت رراگیر بوده و هیچ قوم خاصی بهره مندی ويژه

 ای ندارد. 

 

 . سطح نگرش4-4

شود که انسان به آن  می رود و به مقوله هايی گفته میدر اصل تعیین کننده ديدگاه ارراد به شمار  نگرش

اعتقاد قوی دارد. سطح نگرش شرکت کنندگان در اين پژوهش نسبت به نقش مشاوره ژنتیک متوسط بود )با امتیاز 

(. بین دو گروه معلولین و بستگان اختالری از اين نظر وجود نداشت!  در بین زيرگروهها اختالراتی 72از  53.57

ه می شد از جمله اينکه سطح نگرش در بستگان زيرگروه اعصاب  و روان نسبت به بستگان زيرگروه نابینايی مشاهد

 سال است.   30-21باالتر بود. يا مثال باالترين سطح نگرش در بستگان مربوط به رده سنی 

، نوع ازدواج سطح نگرش با عواملی مانند تعداد ارراد معلول در خانواده، قومیت، وضعیت تاهل، جنسیت

والدين، سطح تحصیالت ارتباط ندارد. عوامل متعددی از جمله آگاهی در تعیین سطح نگرش نقش دارند. با توجه به 

اينکه سطح آگاهی را می توان با آموزش ارزايش داد می توان  با برنامه ريزی هدرمند نسبت به ارزايش سطح آگاهی 

اين امر از ارتباط سطح نگرش با میزان خوداظهاری شرکت کنندگان  و در نتیجه سطح نگرش مددجويان اقدام کرد.

ن سطح نگرش مربوط به گروهی است که باالترين سطح خوداظهاری در يدر اين پژوهش قابل استنباط است. باالتر

اط مورد مشاوره ژنتیک را دارند. هرچقدر سطح آگاهی ارراد باالتر باشد سطح نگرش آنها باالتر خواهد بود. ارتب

 مستقیم خطی بین اين دو در گروههای معلولین و بستگان بیانگر اين موضوع است. 

تنها  "کردم يا آمپول میزدم االن ررزندم سالم بود.اگر حین بارداری دارويی مصرف می"در مورد  سوال 

ته است. يا باز در دانند که اين ررض اشتباه است. يعنی هنوز آموزش حداقلی در اين مورد وجود نداش% ارراد می20

مثالی ديگر، نزديک به هفتاد درصد شرکت کنندگان بر اين گمان هستند که با نمونه گیری از جنین حین بارداری 

که  دلیل باشدشناختی به اين اين امر ممکن است از نظر روانهمینطور،  شود.تمام اختالالت ژنتیکی شناسايی می

ک نیروی قوی به کمک آنها بشتابد يعنی در وضعیتی که ررد دارای يک که يتمايل دارند  در وضعیت ضعف، ارراد

توانست با زدن يک آمپول از بروز بیماری ررزند خود کند میررزند معلول شده است تمايل دارد و تصور می

هايی باشد که آزمايشات ژنتیک را با عناوين شرکتگسترده تبلیغات کرد. البته، نبايد از نقش پیشگیری می

. لذا، همانگونه که در اين تحقیق هم مشخص شد غارل بودغواءکننده و مطالبی که گاهی هم چندان صحیح نیست ا

های آموزشی در اين مورد از طرف هر سازمان کند نقش مهمی دارد. برنامهمنبع اطالعاتی که ررد از آن استفاده می

 مذکور باشد.تر و گسترده تر از تبلیغات يا وزارتی که باشد بايد پررنگ
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4


 
 

116 
 

 . سطح عملکرد 5-4

سطح عملکرد ارراد در حد متوسط است. سطح عملکرد مددجويان و بستگان آنها نسبت به مراکز مشاوره 

برای يک مشاوره ژنتیکِ موثر بايد به مراکز مشاوره  به اين ررض دقت کنید: ژنتیک سازمان بهزيستی مطلوب نیست.

% مددجويان و بستگان آنها پذيررته اند! يعنی اعتقاد شرکت کنندگان 88را غیر از بهزيستی مراجعه کرد. اين ررض 

% اين 65بر اين است که برای يک مشاوره ژنتیکِ موثر بايد به مراکز مشاوره غیر از بهزيستی مراجعه کرد. با اينکه 

 دانند.ارراد مشاوره ژنتیک در مراکز بهزيستی را هم کمک کننده می

و بستگان آنها اعتقاد دارند که بهتر است ررد معلول با يک ررد معلول ازدواج کند تا % معلولین 33در حدود 

 درصد مخالف ازدواج ررد بیمار با يک بیمار ديگر هستند.  50با يک ررد سالم. در حدود 

دانند ناقل يک بیماری ژنتیکی هستند نظر % ارراد نسبت به بچه دار شدن يک زوجی که می70در حدود 

ارراد مشاوره ژنتیک را به نسبت وقتی و زمانی که از مراجعه کننده میگیرد کمک کننده و  95دارند. بیش از موارقی 

% ارراد نیز همه پزشکان موظفند در صورت لزوم بیمارانشان را به مشاوره ژنتیک ارجاع  90دانند. از نظر ارزشمند می

 دانند.مشاوره ژنتیک را الزامی می% موارد وجود يک کتابچه در مورد 92دهند. همینطور، در 

درصد شرکت کنندگان مخالف سقط جنین هستند و در بقیه موارد، اگر از قبل بدانند بیماری آنها  30تنها 

کردند. اين درحالی است که همین ارراد، ژنتیکی است برای بارداری بعدی از روشهای سقط جنین مبتال استفاده می

 دانند بیماری آنها ژنتیکی است باز هم اقدام به بچه دار شدن می کنند!د اينکه میموارد با وجو%  80در بیش از 

مصادف با اوج همه گیری کرونا بود اين تحقیق در بستر مجازی انجام  ،با توجه به اينکه زمان انجام تحقیق

ی ين رسانهگررت. در عصر اطالعات، اينترنت بزرگترين محمل اطالعاتی در سراسر جهان است و قدرتمندتر

شود. اين ويژگی چشمگیر، در رعالیتهای علمی، برقراری ارتباط و روابط ارتباطی و ابزار آموزشی محسوب می

اجتماعی جستجوگران اطالعات کامالً مشهود است. پس از ظهور اينترنت، وب پديد آمد که برای ارزايش کارايی و 

های شبکه اجتماعی ارزاری وب، سايتکی از بسترهای نرمي .ساماندهی منابع موجود در اينترنت ايجاد شده بود

ظهور يارتند و روند تکاملی آنها تا امروز ادامه داشته و هر روز شاهد  90ی ها از اواخر دههمجازی هستند. اين شبکه

وامع های اجتماعی مجازی همانند سیالبی هستند که جهای شبکهپیشررت و بهبود امکانات آن هستیم. درواقع سايت

. استفاده از اين رضا، با توجه به اينکه محدوديت زمانی نداشته و نیاز به (41)حال پیشروی می باشند را رراگررته و در 

، احتمال عدم ودوجاين  بامراجعه ریزيکی به يک مکان خاص نیز ندارد امکان مشارکت را بیشتر خواهد کرد. 

از های ارراد کالهبردار از اين رضا نیز باالست. اما درصورتی که مشارکت به دلیل عدم اطمینان ارراد و سواستفاده

شود تا در طرح درخواست از آنها  يک منبع قابل اطمینان مثال مراکز بهزيستی که ارراد درآنجا پرونده دارندطرف 

  و لذا احتمال مشارکت باالتر خواهد بود. کمرنگ می شود ریاحتمال تصور کالهبرداکنند مشارکت 
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عوامل مؤثر بر آگاهی بسیار زيادند؛ در واقع، هر چیزی که به شکل حسی دريارت شود و يا به آن رکر شود 

های مسايل را مشاهده  تواند بر آگاهی مؤثر باشد. هرچقدر میزان آگاهی بیشتر باشد بیشتر می توان دوردست می

بخش برای  انسان دورانديش قادر به گررتن تصمیمات نجات شود.می عمق ديد بیشتر باشد رچه آگاهی بیشترکرد؛ ه

شود. به بیان ديگر، عدم آگاهی يعنی نديدن حقايق آشکار. وقتی جمعیت کالنی از يک جامعه  خود و بشريت می

اهی حد و مرزی ندارد. برای همین هم برای آگاهی و ناآگ ،حقايق آشکار را نبینند، چه اتفاقی خواهد ارتاد؟ البته

خوشبختی و بدبختی جامعه، حدی وجود ندارد. در پژوهش ما صرراً در مورد میزان آگاهی معلولین مراجعه کننده 

معلولیت ها دارد تحقیق شده  پیشگیری از بروز مجددبه بهزيستی و بستگان آنها در مورد مشاوره ژنتیک و نقشی که 

 است. 
 

 گيريجهنتي. 6-4

صورتی که  در ؛استفاده از کتب پزشکی و مشاوره با متخصصین بیشترين تاثیر را در سطح آگاهی دارد

مهمی در ارزايش نقش منبع اطالعات بنابراين، ن کمترين تاثیر را در سطح آگاهی دارند. ستاتلويزيون و اقوام و دو

از چه طرقی در مورد مشاوره ژنتیک اطالعات کسب اينکه ارراد دارد. نسبت به مشاوره ژنتیک سطح آگاهی ارراد 

کرده باشند بسیار مهم است. بنابراين، اگر درصدد هستیم سطح آگاهی جامعه نسبت به مشاوره ژنتیک و نقش آن را 

دهد های اين پژوهش نشان میاز طرری، يارتهريزی کرد. ارزايش بدهیم بايد به اين نکته توجه و بر اساس آن برنامه

اند های جمعی مانند صدا و سیما نقش مهمی در ارتقا سطح آگاهی معلولین و خانواده های آنها نداشتهانهکه رس

های هدرمند از هرچند که درصد زيادی از تلويزيون به عنوان منبع اطالعات نام برده اند. بنابراين، می توان با برنامه

هرچقدر سطح آگاهی ارراد باالتر باشد سطح رت نمود. طريق اين رسانه نسبت به ارزايش سطح آگاهی جامعه مباد

های ذيربط از جمله سازمان بهزيستی، صدا و سیما، وزارت گردد سازماننگرش آنها باالتر است. لذا، پیشنهاد می

باشند تا بتوان با آموزش و پرورش و وزارت بهداشت نسبت به ارزايش سطح آگاهی جامعه برنامه ريزی مناسب داشته

ها جلوگیری کرد و بار روانی، خانوادگی، يش سطح آگاهی و نگرش جامعه از بروز ارراد دارای معلولیتارزا

 کاهش داد.را ها اجتماعی و اقتصادی معلولیت
 

 پيشنهادها. 7-4

شود در جهت ارزايش سطح آگاهی و نگرش جامعه در مورد نقش مشاوره در تحقیقات آينده، پیشنهاد می

رد. به عنوان نمونه، یهای الزم انجام گريزیهای آنها راهکارها و برنامهامعه معلولین و خانوادهبه ويژه جژنتیک و 

سیما به  دا وصهای صوتی تصويری در برنامهارائه ، توسط متخصصین امر راهنما یکتابچه شود با تدوينپیشنهاد می

نتیک برای جامعه ايران، به کارگیری ارراد خبره در حوزه مشاوره ژنتیک، تدوين کتاب مشاوره ژ سانکمک کارشنا
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با تحصیالت مشاوره ژنتیک در سازمان بهزيستی، استفاده از رضای مجازی، پیشنهاد واحدهای درسی در مدارس به 

نبايد رراموش کرد که  ی اقدام نمود.موثربه شکل ارزايش سطح آگاهی جامعه نسبت به آموزش و پرورش و ... 

ارزون بر کاهش بار  ،های اصولی در زمینه ژنتیک پزشکی در نهايتمشاورهارائه ه و ارزايش آگاهی سطح جامع

ها با جلوگیری از موارد ناخواسته و بدون انديکاسیون آزمايشات ژنتیک بار روانی، اجتماعی و خانوادگی معلولیت

بررسی سطح آگاهی هاد بعدی، همینطور، به عنوان پیشنمالی هنگفتی را به ويژه از سازمان بهزيستی کم خواهد کرد. 

سازمان درنتیجه بسیار کمک کننده خواهد بود که  ها نیزدر ساير استان مراجعین در مورد نقش مشاوره ژنتیک

 بهزيستی بتواند بر اساس استان يا مناطق جغراریايی خاص برنامه ريزی کند. 

بندی قیق میسر نبود( و نه دستهبررسی سطح آگاهی بر اساس نوع بیماری در هر خانواده )که در اين تح

ممکن است برای برنامه ريزی های هدرمند سودمند باشد. همانطور که در اين تحقیق ديده شد  ،سازمان بهزيستی

مل متعدد، يکی از داليل ادر کنار عو .چند معلوله هستندخانواده های تعداد خانواده های تک معلوله بسیار بیشتر از 

دهند. اين قضیه نه رقط ها رخ میها برای نخستین بار در خانوادهباشد که بسیاری از معلولیت اين امر، می تواند اين

احتماالّ کند. لذا، ه در مورد بیماريهای مغلوب هم صدق میکدر مورد اختالالت غالب که اغلب نوپديد هستند بل

بايد راه  . بنابراين،ندارندلولیت و نه از ژنتیک ها تا پیش از تولد ررزند مبتال هیچ اطالعی نه از معبسیاری از خانواده

در يک نگاه رراگیر سطح آگاهی  ها جستجو کرد.تر از درگیری و ابتال خانوادهقبلحل اين مشکل را در مراحل 

جامعه )خانواده های بدون معلولیت( از مشاوره ژنتیک و نقش آن ارزيابی شود تا بتوان با آگاهی بیشتری برای ارتقا 

سطح آگاهی جامعه از  ارزايشجهت  در ريزیبه عنوان يک پیشنهاد، برنامه سالمت جامعه برنامه ريزی کرد.سطح 

  تر و هدرمندتری ارائه گردد. های اختصاصیهای معلول برنامهو در مورد خانواده آغاز گردد بايد مدارسها و دبستان
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