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  چکیده

مطالعه . ثیر داردأعوامل محیطی و ارثی مختلفی مانند عوامل پیش و پس از تولد بر میزان هوش کودکان ت
اقتصادي والدین بر بهره هوشی کودکان را مورد بررسی قرار  -حاضر تاثیر عوامل زیستی و وضعیت اجتماعی

و تیزهوش در باب  عقب مانده ذهنیبراي این منظور اطالعات والدین سه گروه از کودکان عادي،  .است داده
وضعیت اقتصادي خانواده از طریق پرسشنامه  سن پدر و مادر، تحصیالت پدر و مادر، اشتغال مادر، و

داري بین سن پدر و  نتاج تحقیق حاضر رابطه معنی .دست آمده و مورد مقایسه قرار گرفتند هساخته، ب محقق
وضعیت زیستی،  .مادر، تحصیالت آنها، اشتغال مادر و وضعیت اقتصادي خانواده با هوش کودکان نشان دادند

  .آیند حساب می ثیرگذار مهمی در تعیین هوش کودکان بهأوالدین از عوامل تاقتصادي  -و وضعیت اجتماعی

  .اقتصادي -، تیزهوش، وضعیت زیستی، وضعیت اجتماعیعقب مانده ذهنیهوش، : ها کلید واژه

                                                             
1 nh_zainali@yahoo.com 
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 مقدمه
بیش از دو هزار سال پیش، افالطون در 

کننده  هوش را تعیین، »جمهوریت«کتاب 
اصلی جایگاه سیاسی و اجتماعی افراد 

اما مطالعه علمی هوش، از قرن . تعریف کرد
هاي فردي در علم  تفاوت  نوزدهم با ایده

شناسان  روان. ژنتیک و تکامل آغاز شد
شناسی به  اي از روان معتقدند هیچ شاخه

اندازه مطالعه و ارزیابی هوش در بهزیستی 
اسماعیلی و (ه استانسان موثر نبود

 هوش روشن يساز مفهوم .)1386گودرزي، 
 متخصصان به و است یعمل تیاهم يدارا
 مار،یب رفتار یکل سطح دهد یم امکان ینیبال

 ینیب شیپ و فرد کارکرد یکنون سطح
 و ها يریگ میتصم در يو تیوضع
 تا آورند دست به را مختلف يها تیموقع

 با يو برخورد سبک مورد در ییها استنباط
 خصوص در یمقدمات برداشت کی و لیمسا

. دیآ دست به اش یتیشخص يها یژگیو
 نیا از يا شاخه چیه معتقدند شناسان روان
 در هوش یابیارز و مطالعه اندازه به علم
 است نبوده موثر انسان یستیبهز

  .)1382پورشریفی، (
تعاریف مختلفی از هوش ارئه شده است که 

 از. آید ترین آنها در ادامه می برخی از معروف
 در که است يا دهیپد هوش ،يولوژیزیف نظر
 یخارج قشر يها اختهی تیفعال اثر

 نظر از و گردد یم آشکار) کورتکس(مغز
 زنده موجود يسازگار و انطباق نقش یروان

 دارد عهده بر را یستیز و یطیمح طیشرا با
 هوش ترستون، دهیعق به). 1385عظیمی، (

 از مستقل و يادیبن یذهن استعداد هفت از
: قرارند نیبد که شود یم لیتشک گریکدی

 ،يعدد استعداد ،یکالم یالیس ،یکالم
 ،یتداع حافظه ،ییفضا تجسم استعداد
 نیا لفورد،یگ. استدالل و ادراك سرعت
 هوش،: داشت اظهار و داده شیافزا را تعداد
 .شود یم لیتشک عامل 120 از کم دست

 است یکسان نیتر معروف از وکسلر، دیوید
. است نموده ارائه هوش از ينافذ فیتعر که
 ییتوانا از است عبارت هوش ،يو نظر از
 ،یمنطق تفکر باعث که فرد در جامع و یکل

 طیمح با يسازگار و هدفمند تیفعال
 ییتوانا کی هوش ،يو نظر در. شود یم

یی اجزا ای عناصر از مرکب یعنی است؛ جامع
 ستندین هم از مستقل کامل طور به که است

 به تواند یم که است فرد يهوشمند  نشانه و
 برخواسته اعمال و شدیندیب یمنطق صورت

 ییتوانا و هستند هدفدار یاعمال او هوش از
 خود که دهد یم را امکان نیا فرد به هوش

 نه،یب آلفرد .دده انطباق طیمح طیشرا با را
 آن هوش: دیگو یم يفرانسو شناس روان

 را آن هوش يها آزمون که است يزیچ
 مانده عقب افراد شود یم باعث و سنجد یم

 شوند زیمتما باهوش و یعیطب افراد از یذهن
 گر،ید فیتعر طبق). 1383فر،  میالنی(

 يها مهارت کاربرد و يریادگی ییتوانا هوش
 و فرهنگ يازهاین با يسازگار يبرا الزم
 در بودن باهوش اریمع و است فرد طیمح

 کتل، موندیر .ستین کسانی مختلف جوامع
 کسب استعداد ای ییتوانا به توجه با را هوش
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 ها شناخت تراکم سپس و تازه يها شناخت
 يها شناخت کاربرد یعنی(ی زندگ طول در
 فیتعر صورت نیبد) مسائل حل در یقبل
 ها آن با که ییاستعدادها مجموعه: کند یم

 ادی به را ها شناخت م،یکن یم دایپ شناخت
 را فرهنگ دهنده لیتشک عناصر و میسپار یم
 و میکن حل را روزانه مسائل تا میبر یم کار به
 میشو سازگار رییتغ حال در و ثابت طیمح با
  ).1385عظیمی، (

 نیا عمده شود یم مشاهده که طور همان
 و یلیتحل ،یعمل گروه سه به فیتعار

: بیترت به که شوند یم میتقس يکاربرد
 هیتجز ،یزندگ در يهوشمند یعمل جهینت

 از سنجش و هوش دهنده لیتشک عوامل
 قرار نظر مد را یهوش يها یآزمودن قیطر

 يبرا مطالب نیا به توجه با. دهند یم
 دیبا هوش از یکامل بایتقر فیتعر داشتن

  :شوند گرفته نظر مد زیر جنبه سه
 و يریادگی يبرا یکاف استعداد و ییتوانا) 1

، طیمح با سازش و یهماهنگ) 2، امور درك
 کار به گذشته، اتیتجرب از يبردار بهره) 3

 راه کردن دایپ و استدالل و قضاوت بردن
 مشکالت با شدن مواجه در یمنطق حل

پذیري  اگرچه وراثت). 1383فر،  میالنی(
هاي شناختی به خوبی روشن شده  توانایی

پذیري  ها و علت وراثت است، مقدار، مکانیزم
ترکیمر و همکاران، (هوش حل نشده است 

در مورد عوامل موثر بر هوش برخی ). 2003
طرفدار عوامل توارثی می باشند و تفاوت 
هوشی و عقالنی میان افراد بشر را مربوط به 

اي  دسته. دانند ا و وراثت میاختالف ژنه
محیط را موثرترین و مهمترین عامل 

کننده هوش و استعدادهاي روانی  تعیین
دانند و توارث را در این مورد  انسان می

اي که  دانند، و باالخره دسته اهمیت می بی
جانب اعتدال را اتخاذ کرده و معتقدند که 
هوش هر فرد نتیجه دو عامل وراثت و 

در بین  رسد به نظر می. دباش محیط می
نظریات فوق، نظریه سوم از تایید علمی 

ترکیمر و همکاران، (بیشتري برخوردار است 
آدلر و (با توجه به مطالعات مختلف ). 2003

، 2010؛ کندلر و گاردنر، 1999همکاران، 
) 2006؛ اوانز، 2008دیویس و همکاران، 

توان بیان کرد که توارث، رشد هوش را  می
کند و تجاوز از این حدود براي  یمعین م

محیط و . باشد پذیر نمی ارگانیزم امکان
وراثت دو عامل موثر در هوش هستند ولی 
وراثت بیش از محیط در رشد هوش تاثیر 
دارد و نکته قابل توجه دیگر اینکه اثرات هر 
کدام از عومل ارثی و محیطی نسبی بوده و 

کندلر و گاردنر، (مکمل یکدیگر هستند 
میزان این تاثیر متقابل وابسته به ). 2010

هانسکومبه و (باشد سطح تعادل محیط می
  ). 2012همکاران، 

هاي ژنتیکی و محیطی افراد  با توجه تفاوت
رسد که کودکان،  با یکدیگر، به نظر می

داراي استعدادهاي بالقوه ارثی متفاوتی 
باشند و تحت تاثیر تجارب اولیه آنها، این  می

و والدین . ترکیب قابل تغییر خواهد بود
ها،  نقش اساسی را به عنوان تغییر دهنده

کنند و بطور  میان محیط و کودك، ایفا می
طبیعی باالترین تاثیر را براي پرورش ذهنی 

پس در واقع عوامل . کودکانشان دارند
ژنتیک ظاهرا حدودي را که یک شخص 
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کنند و  تواند عمل کند، مشخص می می
عوامل محیطی مشخص کننده این هستند 
که فرد در آن محدوده آیا در سطح باال یا 

یگر پایینی عمل خواهد کرد، و به عبارت د
فرد بهره هوشی خود را از طریق وراثت 

کند، آنچه او از این طریق به  دریافت نمی
اي از ژنهاست که  آورد، مجموعه دست می

هاي محیط همراه گردد،  وقتی با تجربه
هاي او را  محدودة هوشی و سایر قابلیت

  ). 2006اوانز، (سازد  مشخص می
در این تقابل و تاثیر متقابل محیط و 

اجتماعی مانند  -وضعیت اقتصاديژنتیک، 
پذیري  وراثت... اشتغال، درآمد، تحصیالت و 

؛ 1980بین،  فیچ(کنند  هوش را تعدیل می
یک مطالعه اخیر بر ). 1999راو و همکاران، 

داري از وضعیت  روي دوقلوها تاثیر معنی
هاي  اقتصادي والدین بر مولفه -اجتماعی

با  .ژنتیکی هوش کودکان را نشان داده است
هاي شناختی در  تمرکز بر رشد توانایی

سنین اولیه مشخص شده است که وضعیت 
 10اجتماعی والدین بین سنین  -اقتصادي

پذیري تغییرات  سالگی وراثت 2ماهگی و 
هاي با  در خانواده. کنند هوش را تعدیل می
اقتصادي پایین این  - وضعیت اجتماعی

هاي با  درصد بوده و در خانواده 5میزان 
اقتصادي باال این میزان  - ضعیت اجتماعیو

باال بودن این میزان در . درصد رسید 50به 
اقتصادي  -هایی با وضعیت اجتماعی خانواده

هاي بیشتري که  باالتر به علت ایجاد فرصت
ها براي شکوفایی و بروز ژنتیک  این خانواده

کنند، معقول به نظر  کودکانشان فراهم می
  ).2010مکاران، دراب و ه - تاکر(آید  می

شناختی و فرضیه  دو تئوري مدل زیست بوم
محیط نامساعد، که چگونگی عمل کودکان 
در محیط طبیعی و واقعی زندگی را 

کنند، این تاثیر محیطی بر  بینی می پیش
ژنتیک را، مبنی بر اینکه هوش بیشتر در 

اقتصادي باالتر،  -وضعیت اجتماعی
و  کندلر. (اند بینی و توضیح داده پیش

رغم جذابیت این  علی). 2010گاردنر، 
گزارشات و مطالعات، تاثیر وضعیت 

. باشند اقتصادي متناقض می -اجتماعی
مطالعات مختلف دیگري هیچ نقش 

 - اي از سطوح وضعیت اجتماعی کننده تعدیل
اقتصادي بر هوش یافت نکرده و یا این تاثیر 

پذیري  را در جهت عکس مبنی بر وراثت
هاي با  شی در خانوادهبیشتر بهره هو

تر  اقتصادي پایین -وضعیت اجتماعی
ها ممکن است به  این تفاوت یافته. اند یافته

هاي مختلف با  دلیل استفاده از روش
هاي شناسایی متفاوت براي تحلیل  قدرت

ها در  ها، یا تفاوت سنی آزمودنی آماري داده
مطالعات مختلف که غیر قابل مقایسه 

گرنت و (باشند باشد، ایجاد شده می
در سلویس و همکاران،  ؛ فن2010همکاران، 

2008.(  
 ریاخ هاي سال درعالوه بر مسائل محیطی، 

 مسأله نیا انگریب يمتعدد یتجرب شواهد
 نیوالد یستیز هاي یژگیو که است بوده
 سالمت ،یخون گروه قد، سن، مانند هم

 نقش نیوالد هیتغذ و دارو مصرف ،یعموم
 دارند کودکان تیمعلول در یمهم اریبس
   .)1392افروز و همکاران، (
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هاي بررسی عوامل متقابل محیط  یکی از راه
هاي هوشی در  و ژنتیک، مطالعه تفاوت

هاي منتخب از نقاط مختلف یک شهر  نمونه
دهنده وضعیت  یا کشور است که نشان

ها  اقتصادي متفاوت خانواده -اجتماعی
). 2012هانسکومبه و همکاران، (باشد  می

مطالعه حاضر نیز براي بررسی رابطه 
اقتصادي و زیستی، با  -وضعیت اجتماعی

هوش کودکان با انتخاب نمونه از نقاط 
مختلف شهر تهران که داراي سطوح مختلف 

 .کند هوشی بودند، از این روش استفاده می
فرضیه زیر  6پژوهش حاضر در صدد بررسی 

در داري بین سن ما رابطه معنی) 1: باشد می
رابطه ) 2. و سطح هوش فرزند وجود دارد

داري بین سن پدر و سطح هوش  معنی
داري بین  رابطه معنی) 3. فرزند وجود دارد

میزان تحصیالت مادر و سطح هوش قرزند 
داري بین میزان  رابطه معنی) 4. وجود دارد

تحصیالت پدر و سطح هوش قرزند وجود 
در داري بین اشتغال ما رابطه معنی) 5. دارد

رابطه ) 6. و سطح هوش فرزند وجود دارد
داري بین وضع اقتصادي خانواده و  معنی

  .سطح هوش فرزند وجود دارد
  روش

  گیري جامعه آماري و روش نمونه) الف
مانده ذهنی،  آموزان عقب از میان دانش

عادي، و تیزهوش سنین راهنمایی شهر 
آموز  دانش 124(آموز  دانش 372تهران، 

روش . انتخاب شدند )براي هر گروه
گیري براي سه گروه با توجه به فروانی  نمونه

آنها در جامعه مورد نظر به شکل متفاوتی 
  .صورت گرفت

در گروه کودکان عادي؛ ابتدا تهران به سه 
قسمت شمال، مرکز و جنوب تقسیم شد، 
سپس لیست مناطق آموزش و پرورش هر 

از سه  17، و 11، 3قسمت تهیه و مناطق 
ذکور به صورت تصادفی انتخاب ناحیه م

 3و بعد، لیست اسامی مدارس . شدند
منطقه یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه 
دخترانه به طور تصادفی انتخاب گردید که 

مدرسه راهنمایی : اسامی مزبور عبارتند از
پسرانه شهید مدرس و دخترانه زینب از 

، مدرسه راهنمایی پسرانه ابوذر و 3منطقه 
، و مدرسه 11از منطقه دخترانه کوثر 

راهنمایی پسرانه پاسداران اسالم و دخترانه 
  .17شهداي هویزه از منطقه 

مانده ذهنی؛ با در نظر  در گروه کودکان عقب
گرفتن محدودیت سنی مورد نظر و کمبود 
این مدارس در سطح شهر، ابتدا به سازمان 
کودکان استثنایی مراجعه و سپس مدرسه 

شمال شهر، مدرسه  پاسداران پاسداران از
پدیده از مرکز شهر و مدارس میالد و 
مهرآیین از جنوب شهر به صورت تصادفی 

  .انتخاب گردیدند
در گروه کودکان تیزهوش نیز پس از 
مراجعه به سازمان استعدادهاي درخشان 
مشخص گردید که در سطح تهران فقط 

هاي فرزانگان،  چهار مدرسۀ تیزهوشان به نام
و شهید بهشتی ) س( عالمه حلی، زینب

موجود است، که به همین دلیل مدارس 
  .مزبور نیز تماما انتخاب گردیدند
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  ها ابزار و روش دستیابی به داده
اي شامل  ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه

باشد که توسط محقق تهیه  سوال می 12
اي از آن  گردیده و در بخش ضمائم نمونه

  .آورده شده است
سن عاتی در مورد پرسشنامه مذکور اطال

سن تقویمی مادر در زمان بارداري در ( مادر
، و 34الی  19سال و کمتر،  18سه سطح 

سن تقویمی ( سن پدر؛ )سال و باالتر 35
پدر در زمان شروع بارداري همسر در سه 

سال، و  39الی  25سال و کمتر،  24سطح، 
میزان تحصیالت مادر ؛ )سال و باالتر 40

منظور از سطح تحصیالت، مدرك ( و پدر
سواد، کمتر از  سطح بی 4رسمی والدین در 

دیپلم، دیپلم و فوق دیپلم، لیسانس و باالتر 
کار کردن مادر در (اشتغال مادر ؛ )باشد می

خارج از خانه در سه سطح، اشتغال 
؛ )دار وقت، خانه وقت، اشتغال نیمه تمام

مالك تعیین وضعیت ( وضعیت اقتصادي
ي شامل شغل پدر، درآمد پدر و اقتصاد

وضعیت محل سکونت خانواده بود که نهایتا 
در سه سطح، با درآمد کم، با درآمد متوسط 

  .)و با درآمد باال مورد بررسی قرار گرفت
  آوري اطالعات روش جمع

این پرسشنامه در مدارس عادي، پس از 
آموز و توجیه آنان  مراجعه پدر یا مادر دانش

پژوهش توسط محقق  نسبت به هدف این
در مدارس ویژه . پرسش و تکمیل گردید

مانده ذهنی، این اطالعات  آموزان عقب دانش
آموزان شامل پرونده  هاي دانش از پرونده

بهداشتی و پرسشنامه شرح حال کودك 

هاي ناقص حذف  استخراج گردید و پرونده
شدند، البته در صورت لزوم در مورد برخی 

ولین مدرسه نیز آموزان با مسئ از دانش
در مدارس ویژه . اي به عمل آمد مصاحبه

آموزان توجیه  استعداد درخشان، ابتدا دانش
و سپس پرسشنامه در اختیار آنان قرار داده 
شد، تا پس از تکمیل توسط پدر یا مادر، 

  .آنها را عودت نمایند
آموزان براساس جایگزینی  سطح هوش دانش

ذهنی و یا مانده  فرد در مدرسه عادي، عقب
منظور از . استعداد درخشان بدست آمد

، 12آموز  مانده ذهنی دانش آموز عقب دانش
اي است که در یکی از  ساله 14یا  13

مانده ذهنی شهر تهران  مدارس ویژه عقب
باشند؛ منظور از  مشغول به تحصیل می

 14یا  13، 12آموز  آموز عادي، دانش دانش
دولتی  اي است که در یکی از مدارس ساله

باشند، و  شهر تهران مشغول به تحصیل می
آموز تیزهوش،  باالخره منظور از دانش

اي است که  ساله 14یا  13، 12آموز  دانش
در یکی از مدارس دولتی است که تحت 
نظارت سازمان استعداد درخشان مشغول به 

  .باشند تحصیل می
  

  ها یافته
به منظور بررسی رابطه وضعیت زیستی، 

ها و هوش  اجتماعی خانواده -اقتصادي
کودکان از فراوانی آنها و مجذور کاي 
استفاده گردید، که نتایج آنها در ادامه 

  .آید می
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  در زمان بارداري *ماده ذهنی برحسب سن مادر و پدر آموزان تیزهوش، عادي و عقب توزیع فراوانی دانش. 1جدول 
سال  24(سال و کمتر  18  

  )کمتر و
تا  25(سال  19-34

  )سال 39
سال و  40(سال و باالتر  35

  )باالتر
  جمع

  124  )15( 9  )92( 101  )17( 14  تیزهوش

  124  )17( 6  )73( 107  )34( 11  عادي

عقب مانده 
  ذهنی

22 )21(  85 )73(  17 )30(  124  

  372  )62( 32  )238( 293  )72( 47  جمع

  پدران استاعداد داخل پرانتز فراوانی مربوط به *

  
شود، این است  استنتاج می 1آنچه از جدول 

مانده ذهنی که  که فراوانی دانش آموزان عقب
و  18مادرانشان در زمان بارداري سن کمتر از 

 40داشته، و پدرانشان سن باالي  35باالتر از 
سال داشتند از دو گروه دیگر بیشتر است و 

 18آموزان تیزهوش در سنین  فراوانی دانش
سال و باالتر براي مادران و  35سال و کمتر، و 

سال و باالتر  40سال و کمتر، و  24سنین 
. باشند براي پدران کمتر از دو گروه دیگر می

هاي به دست آمده و بررسی  با توجه به فراوانی
دو استفاده گردید  ها از آزمون خی این فراوانی

که با توجه به نتایج این آزمون رابطه 
ان و سن مادر و داري بین هوش فرزند معنی

، p ،4  =df >0.05(پدر آنها یافت گردید
12.84  =X2 0.05، براي مادران؛ و< p ،4  =

df ،16.04  =X2.(  
  

  
  *ماده ذهنی برحسب تحصیالت مادر و پدر آموزان تیزهوش، عادي و عقب توزیع فراوانی دانش. 2جدول 
دیپلم و   زیردیپلم  سواد بی  

  دیپلم فوق
لیسانس و 

  باالتر
  جمع

  124  )62( 35  )27( 48  )32( 32  )3( 9  تیزهوش
  124  )33( 20  )33( 40  )50( 52  )8( 12  عادي

عقب مانده 
  ذهنی

32 )32(  67 )67(  16 )16(  9 )9(  124  

  372  )104( 61  )76( 147  )149( 107  )43( 57  جمع
  .اعداد داخل پرانتز فراوانی مربوط به پدران است*
  



  اجتماعی والدین و هوش کودکان -اي وضعیت زیستی، اقتصادي بررسی مقایسه

 1394 پاییز، )15(، 3شماره  ،6فصلنامه توانمندسازي کودکان، سال  31

 

 
باالترین فراوانی مادران  2با توجه به جدول 

مانده ذهنی مربوط به ستون  کودکان عقب
سواد و تحصیالت کمتر از دیپلم بوده و  بی

آموزان  ترین فراوانی به مادران دانش پایین
ترین مدرك  و پرفراوان. تیزهوش تعلق دارد

آموزان تیزهوش  تحصیلی پدران در گروه دانش
آموزان  ر گروه دانشلیسانس و باالتر و د

با توجه . مانده ذهنی کمتر از دیپلم است عقب
ها و محاسبه آزمون همگونی  به این فراوانی

مجذور کاي  مشخص گردید که رابطه بین 
تحصیالت پدر و مادر و هوش کودکان 

=  p ،4  =df ،80.15 >0.05(دار است معنی
X2  0.05براي مادران؛< p ،6  =df ،92.37  =
X2  پدرانبراي.(  

  
  آموزان تیزهوش، عادي، و عقب مانده ذهنی بر حسب اشتغال مادر توزیع فراوانی دانش. 3جدول 

  جمع  شاغل تمام وقت  وقت شاغل نیمه  دار خانه  
  124  24  17  83  تیزهوش

  124  21  3  100  عادي
  124  10  0  114  عقب مانده ذهنی

  372  55  20  297  جمع

شود که  ص میخمش 3 با مراجه به جدول
آموزان تیزهوش که  فراوانی مادران گروه دانش

وقت یا تمام  در زمان بارداري به صورت نیمه
هاي دو  وقت اشتغال به کار داشتند از فراوانی

گروه دیگر بیشتر است و همچنین فراوانی 
مانده ذهنی که  آموزان عقب مادران گروه دانش

اند، از  دار بوده در زمان بارداري خانه
با . هاي دو گروه دیگر باالتر است راوانیف

اجراي آزمون همگونی مجذور کاي مشخص 
گردید که رابطه بین اشتغال مادر و هوش 

، p >0.05(باشد  دار می فرزند یک رابطه معنی
4  =df ،35.5  =X2.(  

  
  مانده ذهنی بر حسب وضعیت اقتصادي خانوادهآموزان تیزهوش، عادي، و عقب  توزیع فراوانی دانش. 4جدول 

  جمع  پردرآمد  درآمد متوسط  درآمد کم  
  124  28  77  19  تیزهوش

  124  39  59  26  عادي
  124  8  60  56  عقب مانده ذهنی

  372  75  196  101  جمع
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  گیري نتیجه و بحث
آموزان تیزهوش  گروهی دانش هاي درون تفاوت

هایی  دهد که فراوان خانواده و عادي نشان می
که درآمد باال دارند در مرتبه دوم و 

باشند کمترین  درآمد می هایی که کم خانواده
در حالیکه در گروه . فراوانی را دارند

مانده ذهنی فراوانی  آموزان عقب دانش
تند بیشتر از درآمد هس هایی که کم خانواده
به . هایی است که درآمد باال دارند خانواده

هاي  داري تفاوت منظور آگاهی از معنی
مشاهده شده از آزمون همگونی مجذور کاي 
استفاده کردیم و مشخص گردید که رابطه 
بین وضعیت اقتصادي خانواده و هوش کودك 

، p ،4  =df >0.05(باشد  دار می نیز معنی
45.84  =X2.(  

  
  بحث

 و علل به یابیدستپژوهش حاضر با هدف 
ی موثر بر هوش، به مقایسه عوامل احتمال

اجتماعی والدین  -وضعیت زیستی و اقتصادي
مانده ذهنی و  آموزان عادي، عقب دانش

تیزهوش، سنین راهنمایی شهر تهران 
نتایج با عنایت به سوالهاي پژوهش . پرداخت

به شرح ذیل مورد تبیین و تفسیر قرار 
  .گیرد می

نتایج در زمینه فرضیه اول نشان دادند که سن 
مادران در سه گروه فوق الذکر مشخص گردید 

سال  18که فراوانی مادرانی که با سن کمتر از 
اند و کودك  سال باردار شده 35و بیشتر از 

اند بیش از  مانده ذهنی به دنیا آورده عقب

فراوانی مادرانی است که در این سنین باردار 
ده و کودك تیزهوش و عادي به دنیا ش

همچنین با بررسی سن . باشد اند، می آورده
پدرران در سه گروه مورد مطالعه، مشاهده 

شود که فراوانی پدرانی که در زمان  می
سال یا بیشتر  40بارداري همسرشان، 

مانده ذهنی  اند و کودك آنان دچار عقب داشته
و گردیده است بیش از دو گروه دیگر است، 

این در حالی است که فراوانی پدرانی که در 
سال  39تا  25زمان برداري همسرشان، بین 

اند و کودك آنها تیزهوش گردیده بیش  داشته
و در نهایت سن کمتر از . ها بود از سایر گروه

سال، بیشتر به پدران کودکان عادي  24
لذا نتایج حاکی از . اختصاص داشته است

سن مادران و پدران  هاي بارز در مورد تفاوت
در هنگام تولد فرزندان در سه گروه مورد نظر 

ها با استفاده از آزمون  است که این تفاوت
ها  داري این تفاوت همگون مجذور کاي، معنی

  .نیز محرز گردید
توان نتیجه گرفت به همان میزان  بنابراین می

که سن باالي مادر خطري براي افزایش 
ه ذهنی است، ماند ریسک توبد کودك عقب

تواند به  تر از معمول مادر نیز می سن پایین
عنوان عاملی مهم و موثر در تولد کودك 

  .مانده ذهنی مورد توجه قرار گیرد عقب
نتایج بدست آمده در این خصوص به نوعی با 
مطالعات پیشین خود مانند تیلور و سیمن 

، البرزي و بشاش )2000(، رنک )1999(
همسو ) 1373(ري ، و ذوالفقا)72-1371(

باشند و همه نتایج حاکی از این واقعیت  می
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است که سن مادر و پدر به عنوان یک عامل 
زیستی موثر در تعیین سطح هوشی و 
بهنجاري و نابهنجاري هوش کودك دخالت 

  .دارد
با مقایسه تحصیالت پدر در سه گروه مورد 
نظر، مشاهده شد، اکثریت پدرانی که مدرك 

اند، کودکان  باالتر داشته تحصیلی لیسانس و
تیزهوش و اکثریت پدرانی که مدرك تحصیلی 

سواد  اند و یا بعضا بی کمتر از دیپلم داشته
. اند مانده ذهنی داشته اند، کودکان عقب بوده

نتایج به نسبت مشابهی در مورد تحصیالت 
مادران بدست آمد مبنی بر این که اکثریت 

ك مادران در گروه کودکان تیزهوش مدر
اند، در حالیکه  تحصیلی دیپلم و باالتر داشته

مانده  بیشتر مادران در گروه کودکان عقب
بعضا در حد خواندن (ذهنی مدرك زیر دیپلم 

. اند سواد بوده اند و یا بی داشته) و نوشتن
ها در تحصیالت مادران  داري این تفاوت معنی

و پدران در سه گروه هوشی، با استفاده از 
مجذور کاي آشکار گردید که  آزمون همگونی

نشان از موثر بودن این عامل در هوش 
ها با نتایج  همچنین این یافته. کودکان دارد

، نادري )2000(هاي ریجهید و همکاران  یافته
) 1373(، و شهیم )1370(و سیف نراقی 

  .کامال همسو بودند
هاي معدود پیشین  همسو با مطالعات و یافته
، تیلور و )1993(ن مانند سامراف و همکارا

، مقایسه )1373(، و شهیم )1999(سیمن 
نتایج بدست آمده در مورد اشتغال مادر، نشان 
داد که فراوانی مادرانی که در دوران بارداري 

اند و کودك آنان  اشتغال به کار داشته
تیزهوش تشخیص داده شده است از فراوانی 

اند،  دار بود مادرانی که در زمان بارداري خانه
بیشتر بوده و این در حالی است که اکثریت 

مانده ذهنی در دوران  مادران کودکان عقب
نتایج حاصله از اجراي . اند دار بوده بارداري خانه

آزمون همگونی مجذور کاي نیز نشانگر وجود 
در مورد . باشد دار در این مورد می تفاوت معنی

اشتغال مادر و ارتباطآن با سطح هوش فرزند 
زیادي صورت نگرفته است، بیشتر مطالعات 

تحقیقات به نوع شغل مادر توجه داشته 
اند، در حالیکه در این پژوهش به  داشته

موضوع اشتغال مادر به تنهایی توجه شده 
صرفنظر از تاثیرات روانی و عاطفی مادر،  . است
توان اذعان نمود که اکثریت قریب به اتفاق  می

دار  نهمانده ذهنی خا مادران کودکان عقب
اند در حالیکه فراوانی مادران شاغل که  بوده

اند بیش از دو برابر  فرزندان تیزهوش داشته
شاید بتوان . مادران گروه مورد اشاره بوده است

این مطلب را به این شکل توجیه نمود که 
اند و در  اکثریت مادران شاغل، تحصیل کرده

واقع ارتباط بین سطح هوش کودك با تحصیل 
  .ل مادر مطرح استو اشتغا

هاي سه  در مقایسه وضعیت اقتصادي خانواده
گروه مورد مطالعه، که مالك تعیین این 
وضعیت، شغل پدر، وضعیت منزل مسکونی و 
در برخی از موارد درآمد پدر بوده است، نتایج 
به دست آمده، حاکی از این مطلب است که 
اکثریت کودکان مورد مطالعه در سه گروه 

هاي با درآمد متوسط  ه خانوادهفوق الذکر ب
اند، اما در صورت بررسی  تعلق داشته

شویم که  هاي بین گروهی متوجه می تفاوت
اند و  هایی که درآمد باال داشته فراوانی خانواده

اند، در مرتبه دوم  داراي کودك تیزهوش بوده
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هاي کودکان  قرار دارند، در حالیکه در خانواده
ی، دومین مرتبه مانده ذهنی مورد بررس عقب

بنابراین . درآمداختصاص دارد هاي کم به خانواد
هایی در زمینه وضعیت  ما شاهد وجود تفاوت

هاي مورد مطالعه  اقتصادي در بین گروه
ها نیز از  داري این تفاوت هستیم که البته معنی

طریق اجراي آزمون همگونی مجذور کاي 
هاي این پژوهش به  مشخص گردید و یافته

، )1998( لوید مکنتایج تحقیقات  نوعی با
، کاپرون )1995(گینسبرگ و تاردیف -هاف

  .باشد همسو می) 1991(ودیوم 
تـوان بـه عـدم     هاي پژوهش مـی  از محدودیت

پذیر و  مانده ذهنی تربیت بررسی کودکان عقب
پذیر و کودکان سنین پـیش دبسـتانی،    حمایت

دبستانی، و سایر کودکان استثنایی، محـدود و  
بودن عوامـل بررسـی شـده بـه عنـوان      معدود 

اقتصادي، و نگرفتن  -عوامل زیستی، اجتماعی
زیـرا کودکـان را بـا    (آزمون هوشی از کودکان 

) جـایگزینی آنهـا در مـدارس انتخـاب کـردیم     
شـود در مطالعـات    لذا پیشنهاد می. اشاره کرد

آینده به عواملی مانند فاصله سنی پدر و مادر، 
لولیت در خـواهران  و یا وجود یا عدم وجود مع

و همچنـین پـژوهش   . و برادران نیز توجه شود
هاي دیگر نیز انجام گـردد   در سطح شهرستان

هـا و مقایسـه آنهـا     پذیري این یافتـه  تا تعمیم
  .پذیر شود امکان
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