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 Background and Purpose: Research indicate the relationship between birth order and intelligence 

quotient (IQ), generally suggesting that the first-borns have a higher IQ. This study aims to 

investigate the relationship between birth order and IQ in the children of families with intellectually 

disabled children.  

Method: This research was a fundamental study in terms of its goal and a descriptive and casual 

study in terms of gathering data. The study population included all the families with intellectually 

disabled children in Tabriz in 2016. The sample included 194 families selected by cluster sampling 

from this population. Data were collected by researcher-made questionnaire and Raven's intelligence 

test. Correlation and One-way ANOVA were used to analyze the data.  

Results: Data analysis showed that there was no significant difference in the birth order and IQ in 

families with three and four children, whereas the difference was significant in families with five 

children (P<0.04). Also, results showed that there was a significant relationship between the birth 

order and IQ of the children, in such a way that the first-borns have the higher mean IQ, while second-

born and third-born children have the lowest IQ. 

Conclusion: In short, contrary to research literature and birth order theories that claim superiority of 

intelligence in first-born children, this research did not establish such a relationship. Results showed 

that birth order effects are a function of family size and birth order has no pure effect on the 

intelligence of children. 
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مقاله پژوهشی

 توان ذهنیهای دارای کودک کمو هوش در فرزندان خانوادهترتیب تولد 

 

 4نژاد، ثریا علوی3*، سعید اکبری زردخانه2، غلامعلی افروز1یعقوب عبدالله پور
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایرانکودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و آموزشکارشناسی ارشد روان .1

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایرانوپرورش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی آموزشروان . استاد ممتاز گروه8

 بهشتی، تهران، ایران تربیتی، دانشگاه شهیدشناسی و علومشناسی، دانشکده روان. استادیار گروه روان3

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایرانوانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده رروان دانشجوی دکترای. ۴
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 4۴/43/79دریافت شده: 

 4۴/42/79پذیرفته شده: 

 31/40/77منتشر شده: 

هوشی به نفع  ها، برتریهوشی، رابطه وجود دارد که در بیشتر پژوهشمطالعات نشان دادند که بین ترتیب تولد و میزان بهره  زمینه و هدف: 

وان تهای دارای فرزند کمفرزندان اول است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط ترتیب تولد فرزندان با میزان بهره هوشی در خانواده

 ذهنی است.

رویدادی است. جامعه آماری پژوهش پس -ها از نوع توصیفیپژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و از حیث شیوه گردآوری داده روش:

خانواده از جامعه آماری  17۴بود. نمونه مورد مطالعه شامل  132۴توان ذهنی شهر تبریز در سال های دارای فرزند کمشامل تمامی خانواده

ش ساخته و آزمون هواز یک پرسشنامه محقق های پژوهش با استفادهای انتخاب شدند. دادهگیری خوشهذکر شده بود که به روش نمونه

 طرفه استفاده شد.ها نیز از روش همبستگی و تحلیل واریانس یکآوری شد. برای تحلیل دادهریون جمع

و  دهای سه و چهار فرزندی، تفاوت معنادار وجود ندارها نشان داد که بین ترتیب تولد و بهره هوشی در خانوادهنتایج تحلیل داده ها:یافته

خوبی نشان داد که بین مرتبه سنی فرزندان و  (. همچنین نتایج این بررسی به> 4۴/4pهای پنج فرزندی است )دار در خانوادهتنها تفاوت معنا

ن، و یای است که کودکان با مرتبه تولد اول دارای بالاترین میانگگونهداری وجود دارد. این تفاوت به میزان بهره هوشی آنها ارتباط معنا

 بهر هستند.ترین میانگین هوشهای با مرتبه تولد دوم و سوم، دارای پایینگروه

ین های ترتیب تولد که مدعی برتری هوشی به نفع فرزندان اول هستند، اطور خلاصه ناهمسو با نتایج این پژوهش و نظریهبه گیری:نتیجه

 دیگر اثرات ترتیب تولد، تابعی از اثرات حجم خانواده است و اثراتعبارت رفت؛ بههای این مطالعه مورد تأیید قرار نگموضوع در نتایج داده

 محض ترتیب تولد، تأثیری در هوش فرزندان ندارد.
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 مقدمه
ترین نهاد اجتماعی و رکن اسللاسللی تربیت، نقش عنوان اصلللی خانواده به

کاهش تنیدگی اعضللاس بسللیار مهمی در حفو و ارتقاس سلللامت جامعه و 

ا هایی که فرزندی بکند. با وجود این کارکرد، در خانوادهخانواده ایفا می

شلللود، خود این واقعه تنیدگی زیادی به خانواده وارد نلاتوانی متوللد می

میلیون نفر با  297دهد در سلللراسلللر دنیا (. برآوردها نشلللان می1کند )می

از کل جمعیت را تشللکیل درصللد  11کنند که حدود ناتوانی زندگی می

میلیون  11(. در کشور ما نیز بر اساس آمارهاى موجود، حدود 8دهند )می

هلای مختل  جسلللمذ و ذهنذ وجود دارد کله با توجه به فرد بلا نلاتوانی

 (. 3شوند )جمعیت کل کشور، تعداد بالایی را شامل می

ل وزای دوران اولیه تحعوامل بعد از تولد، شلرای  نامطلوب و آسیب

نان های کودکان و نوجوایا بعد از تولد هستند که در بررسی علل ناتوانی

ی های اخیر شواهد تجربتواند مورد توجه قرار گیرد. در سالاسلتثنایی می

 های زیسللللللللللتی والدینمتعدد بیانگر این مسللهله بوده اسللت که ویژگی

همچون سن، قد، گللللروه خللللونلللی، سلامت عمومی، مصرف دارو، و 

(. 0 -۴لللیذیه والللللللدین نقش بسیار مهمی در تحول فرزندان دارند ) تللل

تللأثیرات سلللن والللدین بر احتمللال افزایش تولللد کودکللان بللا نللاتوانی و 

هلای متعدد همواره مورد توجه بوده هلای مختل  در پژوهشنلاهنجلاری

های کللللللللروموزومی (. افزایش سن مادر با بروز ناهنجاری9و  0است )

د توانی ذهنی مورداون، اختلالات میزی، نارساخوانی، و کممانند نشانگان 

توجه قرار گرفته اسلللت. همچنین افزایش سلللن پدر نیز با احتمال افزایش 

اختلللللللالاتی مانند نشانگان آپرت، شکاف کام، هیدروسفالی و نظایر آن 

در همین راسلللتا دیبن و مک فارلین در (. 9و  0) گزارش شلللده اسلللت

ثیر سللللللللن مادران بر تولد کللللللللودکان با ناتوانی پژوهشی به بررسی تأ

پرداختنلد. نتایج نشلللان داد ترتیب تولد فرزندان نیز از جمله عوامل پایین 

های ذهنی است، بنابراین شناسایی توانیبودن ضلریب هوش و شلیوع کم

منظور یللافتن  جسلللمی بلله -توانی هللای ذهنیبررسلللی علللل اصللللی کم

مهار پیامدهای ناشی از اختلال فرزندان،  راهکارهای پیشگیری، مداخله، و

ی جدید هاموضلوعی بسیار بااهمیت است. باید توجه داشت که پیشرفت

ا، کمک هشناختی ناتوانیهای پزشلکی به شلناسلایی علل زیستدر زمینه

 (. 2فراوانی کرده است )

                                                           
1. Birth order 

شلللناسلللی پردازان در حوزه روانشلللک، آدلر یکی از اولین نظریهبی

پی برد و  1ر مطالعاتش به اثرات مفهوم ترتیب تولدشلخصلیت است که د

معتقد است که ترتیب تولد فرزندان با تأثیر اجتماعی بسیار مهم در دوران 

دیگر بارتعکند به کودکی، نقش بنیادی در سللبک زندگی افراد ایفا می

، والدین یکسلللانی 8آدلر معتقلد اسلللت که با وجود اینکه خواهر و برادر

های اجتماعی همانندی کنند؛ اما محی انه زندگی میدارنلد و در یک خ

رفتن گتر بودن از خواهر و برادر دیگر و قرارتر یا کوچکندارند. بزرگ

در معرض پسلخوراندهای متفاوت والدین، شرای  کودکی متفاوتی را به 

 (.7) کندآورد که به تشکیل شخصیت فرد، کمک میوجود می

های تجربی فراوانی همسلللو با ت( که حمای14های سلللالوی )پژوهش

دیدگاه آدلر به وجود آورده، با اشلللاره به نقش اسلللاسلللی ترتیب تولد و 

خواهند با هر یک کند که هرچند والدین میهای خانواده بیان میپویلایی

طور یکسلللان رفتار کنند، اما انجام چنین رفتاری عملا  از فرزندان خود به 

ه هشگر درباره تأثیر پسخوراند خانوادپذیر نیسلت. همچنین این پژوامکان

در رفتلار فرزندان بر اسلللاس رتبه تولد معتقد اسلللت فرزندان اول از نظر 

های شللخصللیتی، بیش از آنکه به خواهر و برادر خودشللان شللبیه ویژگی

 باشند، بیشتر شبیه فرزندان اول خانواده دیگر هستند.

تواننللد بللا والللدین می( 11)مللاننللد بله اعتقللاد برخی از پژوهشلللگران 

محدودکردن تعداد کودکان و در نظر گرفتن فضای کودکان در خانواده، 

 دهد که افزایشتحول کودک را تحت تأثیر قرار دهند. شلواهد نشان می

زیاد به افزایش تعارض کلی خانواده و فشلللار احتمال تعلداد کودکلان به 

های هانجلاملد و مطلالعلاتی کله دربلاره فرزنلدان خانوادکلار واللدین می

دهد که احتمال بروز اختلال رفتاری و پرجمعیت انجام شلللده، نشلللان می

های پرجمعیت بیشلللتر از ضلللع  هوش کللامی و بزهکلاری در خانواده

برخی مطالعات (. در همین راستا نتایج 18جمعیت است )های کمخانواده

د که بین اندازه خانواده و هوش، ندهوضلو  نشان می( به 10 -13مانند ) 

، طور غالبکننلد که به بطله معکوس نیرومنلدی وجود دارد و بیلان میرا

مراتللب کمتر از  هللای پرجمعیللت بللههللای هوشلللی در خللانوادهتوانللایی

ها که جمعیت اسللت. همچنین در بعضللی از این پژوهشهای کمخانواده

اثرات ترتیلب تولد نیز مورد بررسلللی قرار گرفته، میزان توانایی و برتری 

طور معناداری بیشتر از فرزندان بعدی گزارش ندان اول به هوشلی در فرز

2. Sibling 
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نشللان  (12و  19برخی دیگر از مطالعات ) (. همچنین9و  0شللده اسللت )

سالگی است و مادران  35تا  84بین  ،ترین سن برای بارداریدادند مناسب

های سللال، بیشللتر در معرض خطر ناهنجاری 35سللال و بالای  84کمتر از 

های جدید انجمن پزشلللکی د. در همین ارتباط یافتهزملان توللد هسلللتنل

توس  پژوهشگران  8440تا  1700پژوهش از سلال  09از تحلیل  1آمریکا

ماه و بیشتر از  12کنند که فاصله سنی کمتر از دانشگاه کلمبیا گزارش می

ملاه، پیامدهای منفی مانند تولد نارس و تولد زودرس به دنبال دارد و  57

. (۴) کنندهگی را بهترین زمان برای مادران توصیه میما ۴2فاصلله سلنی 

که فاصله سنی  ( معتقدند11یافته، برخی متخصلصلان )در حمایت از این 

 دهد.کم بین بارداری، خطر مرگ فرزندان را افزایش می

 شلللده در حیطه ترتیب تولد ازهلای انجامدر تحلیلل و مرور پژوهش

به دو محور اشلللاره کرد که توان می( 83 -18مطلالعلات انجلام شلللده )

ها در سطح نظری است و . اولین یافته از مجموعه پژوهش1اند از: عبارت

( 84)  3( و مدل کاهش منابع17) 8آمیزیگیری مدل هممربوط به شلللکل

های متفاوت از اثرات ترتیب تولد در هوش اسلللت کله هرکلدام با تبیین

رند. ترزندان، باهوشمدعی هسللتند که فرزندان اول در مقایسلله با سللایر ف

دومین یافته در مواجهه با طی  وسللیع از مطالعات ترتیب تولد، اشللاره به 

جمله سوگیری  ؛ از(8۴) شلناسی داردهای متعدد مسلالل روشدگرگونی

در انتخاب نمونه، عدم کنترل عوامل تأثیرگذاری مانند سللاختار خانواده، 

ند رهای کلیدی هستشلرای  اجتماعی اقتصادی، و سنجش ناکارآمد، متیی

 اند.ها شدهکه باعث ایجاد شک و تردید در نتایج یافته

کند فرزندان اول شناسی بیان میآمیزی با ریشله در علم روانمدل هم

در تعلامل انحصلللاری با والدین، برخورداری از سلللطو  بالای تحریک 

هوشی و قرار گرفتن در یک وضعیت ایدلال ناشی از انتقال تجارب خود 

تر، همللاننللد یللک معلم و یللا مربی از واهر و برادران کوچللکبلله خل

آمیزی، (. برخلاف مدل هم85های بیشلللتری برخوردار هسلللتند )موفقیت

تقد شناختی شکل گرفت و معنظریه کاهش منابع در بستر مطالعات جامعه

ها از علت اسللت که آناین اسللت برتری و موفقیت بیشللتر فرزندان اول به

 برند و علت اینکه فرزندان بعدیسلللیل والدین بهره میتملام منلابع و پتان

آورند، ناشی از کاهش منابع والدینی است. موفقیت کمتری به دسلت می

                                                           
1. American Psychiatric Association 

2. Confluence model 

کنند، راحتی هزینه تحصیل فرزند اول را فراهم میطور مثال والدین به به 

 (.80ولی ممکن است این شرای  برای فرزندان بعدی فراهم نشود )

که توان گفت با وجود اینارتباط با این دو نظریه میطور خلاصه در  به

وجه، تطور قابلاند، اما به انتقلادهلا و ایرادهای فراوانی را به دنبال داشلللته

شلده نشان اند. مطالعات انجامهای متعددی شلدهنویدبخش انجام پژوهش

دادند که بین ترتیب تولد و میزان بهره هوشلللی، رابطه وجود دارد که در 

و  81- 117ها برتری هوشلللی به نفع فرزندان اول اسلللت )پژوهشغالب 

هلای زیلادی در حمایت از وجود رابطه بین وجود کله یلافتله(. بلا این89

ها یا چنین آملده؛ ولی برخی پژوهشدسلللتبهر بلهترتیلب توللد و هوش

های متضادی را یه دست آوردند. اند و یا حتی یافتهای را نشان ندادهرابطه

( اشلللاره 89توان به مطالعه نگ، موفراد و اوبا )ها میاین پژوهشاز جمله 

آمیزی زاجونک و سلللرازیر کردن کرد که با برهم کوبیدن بنیان مدل هم

آمده از دست شناختی، اعتبار نتایج بهانبوهی از ایرادهای مفهومی و روش

وضللو  اعلام کرد که موفقیت این مدل  این نظریه را زیر سلللال برد و به

 فق  در حد ایجاد انگیزه پژوهشی بوده است.

است که ( 82و  1۴برخی مطالعات )های پژوهش دیگر مربوط به یافته

معتقدند هیچ ارتباط معناداری بین ترتیب تولد و هوش در مطالعات طولی 

ات دار بین این دو متییر، بیشتر مربوط به مطالعدریافت نشده و ارتباط معنا

( با بررسللی و شللناسللایی اثرات 87دیگر ) طالعهمقطعی بوده اسللت. در م

های تحصلللیلی با لحار کردن انلدازه خلانواده و ترتیب تولد در موفقیت

عنوان مکانیسلللم تأثیرگذار در فرایند ترتیب  تخصلللین منلابع والدین به

توجه و مطمهن از ارتباط بین ترتیب تولد و میزان  قابل توللد، هیچ یلافتله

 ( نشللان داده شللد0در مطالعه دیگر )دند. همچنین دسللت نیاوربهر بههوش

که ترتیب تولد هیچ اثر علّی خالن بر میزان بهره هوشی ندارد و احتمال 

 .شده، جعلی یا تصنعی باشددارد ارتباطی که در بعضی مطالعات مشاهده

شللود که اثرات متفاوت ترتیب تولد در در مجموع چنین اسللتنباط می

امل یا ترکیب با عوامل مختلفی چون شللرای  تواند ناشللی از تعهوش می

، های والدگریاجتماعی اقتصلادی، اندازه خانواده، مسالل فرهنگی، شیوه

های شلخصیتی، تیذیه، و عوامل دیگر باشد و نیز نظر به اینکه در ویژگی

های فراوانی در بین ایران و کشلللورهای غربی وجود این عواملل، تفاوت

3. Resource dilution hypothesis 



 و همکاران یعقوب عبدالله پور                                                                                                توان ذهنیهای دارای کودک کمتولد و هوش در فرزندان خانواده ترتیب

801 

ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

ره 
دو

9
ره 
ما
 ش
،

8 ،
ان
ست
تاب

 
13
77

 

 

های اندکی در ایران درباره این موضلللوع وهشعلاوه اینکه پژدارد و بله 

شلده؛ هدف از پژوهش حاضر در ابتدا، بررسی ارتباط ترتیب تولد انجام 

توان ذهنی های دارای فرزند کمفرزندان با میزان بهره هوشللی در خانواده

توانی ذهنی در اسللللت کلله بللا این بررسلللی، ابتللدا از میزان شلللیوع کم

و  یافتهای سلللودمندی دسلللت به یافته توانمراتب فرزندان میسللللسلللله

همچنین بله دلیلل اینکله اثرات ترتیب تولد در هوش اسلللاسلللا  آمیخته با 

دهد؛ در نتیجه نه متییرهلای متعلدد در بلافت خانواده، خود را نشلللان می

پذیر اسلت و نه بررسی همه آنها. در نتیجه ا کنترل همه این متییرها امکان

فرزندان، اندازه خانواده، سللن مادر و  با بررسللی متییرهای فاصللله سللنی

 آمده از تأثیرگذاری این متییرهادستتوان با شناخت بهجنسلیت آنها می

 یافت. های ارزشمندی در این حوزه دستبه یافته

 روش
طر  پژوهش حاضللر از نظر کنندگان: پژوهش و شرررک الف( طرح 

 -توصلللیفیهللا از نوع هللدف بنیللادی و از حیللث شلللیوه گردآوری داده

های رویلدادی اسلللت. جامعه آماری پژوهش شلللامل تمامی خانوادهپس

گیری آن توان ذهنی شلللهر تبریز بوده و روش نمونللهدارای فرزنللد کم

گیری به این صللورت انجام شللد که ابتدا از کل ای اسللت. نمونهخوشلله

وپرورش کودکان اسلللتثنایی شلللهر تبریز یک مدرسللله مدارس آموزش

دند، ای انتخاب شصورت تصادفی خوشهه پسرانه بهدخترانه و یک مدرس

آموز از مدرسه پسرانه دانش 85آموز از مدرسه دخترانه و دانش 85سپس 

به همراه خواهر و برادران )همشیران( آنها نمونه پژوهش را تشکیل دادند. 

ها متفاوت بود؛ که تعداد خواهر و برادران در هر یک از خانوادهازآنجایی

عنوان  نفر شللد. این موارد به 17۴در مجموع گروه نمونه شللامل در نتیجه 

ها در نظر گرفته شد: خانوادهایی های ورود به مطالعه برای خانوادهملاک

که دارای حداقل سللله و حداکثر پنج فرزند بودند؛ خانواده دارای فرزند 

ز امتاهل نباشد تا امکان دستیابی به تمامی فرزندان ممکن باشد؛ و خانواده 

 اجتماعی پایین برخوردار باشد. -سطح اقتصادی

 

 

                                                           
1. Raven's progressive matrices 

2. Wechsler 

3. Stanford-Binet 

 ب( ابزار

ایی هاین پرسشنامه شامل گویه ساخته:شناختی محققجمعیت . پرسشنامه1

درباره سن، جنس، هوش مادر، تحصیلات والدین، تعداد اعضای خانواده، 

اقتصلادی، ترتیب تولد، فاصلله سنی فرزندان، سن مادر  -سلطح اجتماعی

 هنگام باردار شدن، و نظایر آن بود. 

های غیرکلامی هوش این آزمون یکی از آزمون: 1. آزمون هوشی ریون8

( ساخته شده است و دارای سه فرم 34وسلیله ریون ) عمومی اسلت که به

توان سللاله و بزرگسللالان کم 11 -5اسللت. فرم رنگی آن برای کودکان 

د. اجرای این شوکاربرده میتر آن برای بزرگسالان بهذهنی و فرم پیشرفته

طور گروهی، میسر است. به هر پاسخ  طور انفرادی و هم به آزمون هم به

ین در نظر گرفتن جمع کل نمرات، از ب گرفته و با صحیح، یک نمره تعلق

تصلویر و سلن آزمودنی، رتبه درصدی و نمره هوش کودک بر اساس  3

از اعتبار و روایی  (. این آزمون31شلللود )جدول هنجاری مشلللخن می

( همسلللانی درونی این آزمون را در 38بالایی برخوردار اسلللت. بارکلی )

عتبار بازآزمایی آن پس گزارش و ا 79/4تا  27/4بزرگسللالان آمریکا بین 

به دست  92/4و  21/4، 27/4از یک هفته، یک ماه و سه ماه را به ترتیب 

و  94/4های مختل  بین آورده اسلت. ضریب اعتبار این آزمون در گروه

تر تا حدودی کمتر است. همبستگی این آزمون با و در سلنین پایین 74/4

، مازهای 3د بینه، اسلللتنفور8هلای هوشلللی دیگر از قبیلل وکسللللرآزمون

اسلت؛ اما میزان همبستگی  95/4تا  ۴4/4 5و آدمک گودیناف ۴پروتهوس

 (.33های غیرکلامی، بیشتر است )آن با آزمون

های متعددی در خصللوه هنجاریابی آزمون ریون در ایران پژوهش

سنجی آن را گزارش های روانشلده که همگی معتبر بودن ویژگی انجام

( اشللاره 3۴توان به پژوهش چاپاری )ها میاین پژوهشاند. از جمله کرده

-18آموز دختر و پسر با سنین دانش 8501کرد که در شهر تبریز با نمونه 

سلاله انجام دادند و پایایی آزمون ریون را در روش تنصی  برای این  12

؛ 22/4، 27/4، 22/4، 74/4، 78/4، 71/4، 71/4های سللنی به ترتیب گروه

، 25/4، 71/4هفته به ترتیب  5الی  ۴مایی با فاصللله زمانی در روش باز آز

ریچللاردسلللون بلله  -؛ و در روش کودر74/4، 25/4، 90/4، 73/4، 73/4

گزارش کردنللد.  24/4، 2۴/4، 2۴/4، 21/4، 2۴/4، 2۴/4، 28/4ترتیللب 

4. Porteus maze 

5. Goodenough- Harris drawing test  
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( انجام شللد که پایایی این آزمون را در 35پژوهش دیگر توسلل  براهنی )

گزارش  73/4تا  21/4و در روش تنصی   71/4 تا 07/4روش بازآزمایی 

 کردند.

هلا، پس از دریافت مجوز از اداره آوری دادهبرای جمعج( روش اجرا: 

وپلرورش کودکللان اسلللتثنللالی تبریز و مراجعلله بلله مللدارس آملوزش

آوری شد. در مرحله های مورد نیاز طی دو مرحله جمعشده، دادهانتخاب

نمونه که از امکان حضور در مدرسه  نخسلت، آن تعداد از اعضای گروه

خانواده(، در اتاق مشلاوره مدرسه مورد آزمون قرار  82برخوردار بودند )

گرفتند. در مرحله دوم، بقیه اعضلللای گروه با هماهنگی و توافق قبلی در 

خانه خودشللان، آزمون را انجام دادند. در ضللمن لازم به ذکر اسللت برای 

هللا بللا وقللت آزاد آزمودنی برای هملله هللا، اجرای آزمونآوری دادهجمع

 12-18ساله فرم رنگی و برای سنین  11-5انجام گرفت و برای کودکان 

وسلفید اجرا شد. همچنین اجرای آزمون برای کودکان به سلاله فرم سلیاه

منظور رعایت صللورت انفرادی و برای بزرگسللالان، گروهی اجرا شللد. به

رسللله و در منزل اجرا شلللد در هایی که در مدمللاحظات اخلاقی، آزمون

یک از افراد مدرسله قادر به مشاهده  که هیچطوریپاکت قرار گرفت؛ به

های به دست آمده به صورت گروهی آزمون نبودند. همچنین تمامی داده

مورد تحلیل قرار گرفت و اطلاعات خصلوصی افراد نمونه کاملا  محرمانه 

 ها با کمکها، دادهپرسشنامه آوریباقی مانده است. در پایان بعد از جمع

های آمار توصللیفی مانند میانگین، انحراف اسللتاندارد، و درصللد؛ و روش

 راهه، تجزیه و تحلیل شدند.روش استنباطی تحلیل واریانس یک

 هایافته
دهد نشلللان می 1شلللده در جدول های توصلللیفی گروه نمونه اراله یافته

 مرتبه یکم و چهارم دارای کودکان با مرتبه تولد دوم و سلللوم نسلللبت به

میانگین هوشلی کمتری هسللتند. در ضللمن سللن مادران کودکان در زمان 

بارداری با مرتبه تولد دوم و سلللوم در مقایسللله با کودکان با مرتبه یکم و 

 چهارم، دارای میانگین بالاتری هستند.

 

 های توصیفی هوش و سن مادران کودکان گروه نمونه: یافته1جدول 
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 هوش

 181 04 87/10 70/79 (80، 83) (3/85) ۴7 یکم

 117 04 8۴/12 78/27 (83، 80) (3/85) ۴7 دوم

 11۴ 04 ۴9/12 78/27 (83، 80) (3/85) ۴7 سوم

 134 04 4۴/19 04/70 (85، 88) (8/85) ۴9 چهارم و بالاتر

 سن مادر

 85 19 02/1 1۴/84 (80، 83) (3/85) ۴7 یکم

 89 17 91/1 35/88 (83، 80) (3/85) ۴7 دوم

 31 81 75/1 18/85 (83، 80) (3/85) ۴7 سوم

 3۴ 83 89/8 4۴/83 (85، 88) (8/85) ۴9 چهارم و بالاتر

 فاصله بارداری

 0 1 1۴/1 91/8 (83، 80) (3/85) ۴7 دوم

 0 1 89/1 97/8 (83، 80) (3/85) ۴7 سوم

 2 1 10/1 57/8 (85، 88) (8/85) ۴9 چهارم و بالاتر
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اینکه آیا بین میانگین هوش، سن مادر، و شدن در ادامه برای مشخن

فلاصللللله بلارداری تفلاوت معنلاداری وجود دارد یلا نه، از آزمون تحلیل 

 راهه استفاده شد.واریانس یک
 

 بهر و سن مادران در بین کودکان با مرتبه تولد یکم تا چهارمراهه هوشنتایج تحلیل واریانس یک :2جدول 

 متغیر مجموع مجذورات درجه آزادی Fآماره  داریسطح معنا ایتای سهمیمجذور 

 هوش 4۴/8021 3 71/8 4۴/4 4۴/4

 سن مادر 54/1027 3 83/153 4445/4 91/4

 فاصله بارداری 95/9 8 7۴/8 45/4 4۴/4

 

دهد که آماره این آزمون برای هر سه متییر نشان می 8نتایج جدول 

معنا اسلللت که حداقل بین دو گروه از دین معنلادار اسلللت. این یلافتله بل

م ه و فاصله بارداری با ،های چهارگانه در میانگین هوش، سن مادرگروه

تفاوت وجود دارد. البته لازم به ذکر اسللت که اندازه اثر مقایسلله میانگین 

ر دولی برای متییر سن مادر  ،هوش و فاصله بین بارداری در دامنه ضعی 

 دامنه بسیار بالا قرار دارد.

های تحلیل واریانس برای مشلللخن پس از معناداری آماره آزمون

ها از هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی بنفرنی شلللدن اینکله کلدام گروه

بهر کودکان با مرتبه تولد یکم نشان داد میانگین هوش استفاده شد. نتایج

این  ؛سلللوم تفاوت معنادار دارندبا دو گروه کودکان با مرتبه تولد دوم و 

های دیگر تفاوتی مشلللاهده نشلللد. این در حالی اسلللت که در بین گروه

ای اسلللت که کودکان با مرتبه تولد یکم دارای بالاترین گونهتفلاوت بله

انگین ترین میهای با مرتبه تولد دوم و سللوم دارای پایینو گروه ،میانگین

 بهر هستند.هوش

با مرتبه  هایمقایسه میانگین سن مادر گروهآزمون تعقیبی بنفرنی 

ها از هم تفاوت معنادار دارند. میانگینتمامی  تولد یکم تا چهارم نشان داد

این تفاوت به صورتی است که گروه با مرتبه تولد سوم و چهارم دارای 

با مرتبه دوم و یکم پس از آنها قرار دارند. آزمون  بالاترین میانگین و گروه

ا از هم هنفرنی مقایسه میانگین فاصله بارداری نیز نشان داد میانگینتعقیبی ب

ولی تفاوت بین گروه با مرتبه یکم و سوم در دامنه  ،تفاوت معنادار ندارند

گرایش به معناداری قرار دارد. این تفاوت به صورتی است که گروه با 

ترین ر پاییند با مرتبه یکم و گروه ،مرتبه تولد سوم دارای بالاترین میانگین

 سطح قرار دارند.

 

 گیریتیجهبحث و ن
منظور بررسللی رابطه ترتیب تولد و هوش در فرزندان  پژوهش حاضللر به

 نتایج پژوهش بیانگرشد. توان ذهنی انجام های دارای فرزندان کمخانواده

این اسللت که کودکان با مرتبه تولد دوم و سللوم نسللبت به مرتبه یکم و 

 گیری از این پژوهشمیانگین هوش کمتری هسلللتند. نتیجهچهارم دارای 

از نقش شللرای  و تعداد اعضللای خانواده در ترتیب تولد و اثرات حاکی 

فرزندی اسلللت و ترتیب  5های آن بر میزان هوش کودکلان در خلانواده

عات نتایج مطالبا به دسلللت آمده تنهلایی اثری ندارد. این نتیجه  توللد بله

 همسو است.  ،(3۴ن و رابرتس )( و دامیا33بارکلی )

زان توان گفت بین ترتیب تولد و میهای این پژوهش میبر اساس یافته

 ؛داری وجود داردارتباط معنا ،های پنج فرزندیبهره هوشلللی در خانواده

های سللله فرزندی و دار بین این دو متییر در خانوادهولی هیچ ارتباط معنا

 های پنجدار در خانوادهرتباط معناچهلار فرزنلدی یافت نشلللد و به دلیل ا

شلللود که اثرات ترتیب تولد تابعی از اثرات فرزندی، چنین اسلللتنباط می

 های بهحجم خانواده باشلللد و نه اثرات محض ترتیب تولد. در تبیین یافته

های آمده از پژوهشدسلللت آمده از اثرات ترتیب تولد با نتایج بهدسلللت

اشاره کرد که اگرچه هیچ پژوهشی دقیقا  تحت توان به این نکته دیگر می

 ؛یافت نشد ،توان ذهنی اجرا شلده باشدهای کماین عنوان که در خانواده

و  84، 17، 15 -13انجام شده ) مطالعاتبیشتر های این بررسلی با اما یافته

آمیزی و تهوری کاهش منابع در زمینه ترتیب و پیشللگامان تهوری هم( 83

. همسو نیست ،عی برتری هوشی در فرزندان اول بودندتولد، که هردو مد

ری موفقیت و برت ،شانگونه که دیدیم این پژوهشگران در مطالعاتهمان

کلله در این پژوهش هوشلللی فرزنللدان اول را گزارش کردنللد؛ درحللالی

بیشلترین میزان بهره هوشلی در فرزندان پنجم و سپس در فرزندان چهارم 
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 .هوشی در فرزندان دوم و اول گزارش شدبه دست آمد؛ و کمترین بهره 

ه توان به نموناین پژوهش با مطالعات فوق می نتایج از عواملل ناهمخوانی

و مبانی متفاوت فرهنگی و سلللاختاری  ،شلللناسلللیآملاری، فرایند روش

بیشلللتر  با ایران اشلللاره کرد. علاوه بر این یغربکشلللورهای خلانواده در 

 توان ذهنیهای بدون فرزند کمدهخانوایطه در حهای انجام شده پژوهش

های دارای حاضللر متعلق به خانوادهمطالعه که درصللورتیاند؛ انجام شللده

 هایشلللیوه همچنین باید توجه داشلللت که توان ذهنی اسلللت.فرزند کم

 ر بعضلللیدمیانگین تعداد فرزندان  و ، میلانگین سلللن ازدوا ،واللدگری

د؛ چنانی نداتشله باشان  معنی و مفهوم، ممکن اسلت کشلورهای پیشلرفته

ای دارای پنج فرزند در کشلللورهای غربی وجود زیرا مثللا  کمتر خلانواده

 دارد. 

سلللن مادران کودکان در زمان بارداری با مرتبه تولد  در این مطلالعله

ین دارای میانگ ،دوم و سللوم در مقایسلله با کودکان با مرتبه یکم و چهارم

 ن بلا مرتبله تولد یکم ومیلانگین هوش کودکلابودنلد. همچنین بلاللاتری 

چهلارم کله سلللن ملادران آنهلا در زملان بارداری کمتر از مادران دارای 

 افته یعنیاین ی .بوده است کودکان با مرتبه تولد دوم و سلوم است، بیشتر

(، همسو 19 -15با نتایج دیگر مطالعات )سن مادر بر هوش فرزندان  نقش

 است.

که  است انگاریاینکه، سادهدر بررسی اثرات ترتیب تولد با توجه به 

برتری هوشی افراد فق  بر اساس رتبه تولد در نظر گرفته شود و مشخن 

ما با این ا اسلللت که اثرات ترتیب تولد آمیخته با متییرهای دیگر اسلللت؛

عنوان یک متییر  در این پژوهش نقش فاصلللله سلللنی فرزندان را بهحال 

ن داد بین ها نشایج یافتهدیگر در میزان بهره هوشلی بررسلی کردیم که نتا

اده دار وجود دارد و با استفارتباط معنا ،فاصله سنی فرزندان و بهره هوشی

سال(  5سال و  1داری در فاصله سنی )بیشلترین اثر معنا ،از آزمون تعقیبی

 ایج برخی مطالعاتنتاین یافته با است.  وجود داشته سلال( 5سلال و  8و )

 57و بیشتر از  ،ماه 12فاصله سنی کمتر از که نشان دادند  همسو است( ۴)

تولد زودرس و نارس به دنبال دارد. در تبیین مانند  پیلاملدهای منفی ،ملاه

 توان گفت با توجه به اینکه در فاصللله سنی کمتراین یافته از پژوهش می

امکان تیذیه مناسب هم  همچنین و احتمال ناخواسته بودن تولد ،ماه 12از 

شلللدن  بارداربله رای جنین وجود نلدارد، هیچ ملادری برای ملادر و هم ب

؛ مند نیسللتعلاقه، سللاله در آغوش دارددر زمانی که کودک یک مجدد

های به همین علت فرزندان با فاصلله سنی کمتر در معرض آسیببنابراین 

 بهره هوشی پایین هستند.مانند  جدی

د با ولارتباط ترتیب ت ،فرضلیه دیگری که در این پژوهش بررسی شد

اسلت که نتایج نشان داد بین این دو بوده سلن مادر در هنگام تولد فرزند 

 طالعاتمبیشتر  این در حالی است که. داری وجود نداردارتباط معنا ،متییر

نشللان  و کردهأیید دار بین این دو متییر را توجود ارتباط معنا انجام شللده،

سللال اسللت و  35ا ت 84سللنین  ،ترین سللن برای بارداریکه مناسللبدادند 

در معرض خطرات بارداری  ،سال 35سلال و بیشتر از  84مادران کمتر از 

 درالبته باید توجه داشلللت که این مطالعات فق   (.3۴و  14، 2هسلللتند )

و شلللرای  انلد بهنجلار انجلام شلللدههلای دارای فرزنلدان حوزه خلانواده

زندان های دارای فرخلانوادگی فرهنگی، اجتملاعی و اقتصلللادی خانواده

این شرای  در بررسی ترتیب تولد و سن  که (10متفاوت است ) ،استثنایی

همچنین یکی دیگر از علل ناهمسلللویی نتایج این اثرگذار اسلللت.  ،مادر

نی )دامنه ساشاره کرد به نمونه آماری توان های قبلی میمطالعه با پژوهش

اسللت با  ممکنسللال بودند( و  3۴تا  12مطالعه بین سللنین در این والدین 

ان به بتو ،باشد آماری که معرف منطقی از جامعه ترگسلتردهآماری  نمونه

 یافت.نتایج دیگری دست 

 شلللده درباره اثرات ترتیب با توجه به اینکه مطالعات انجام پلایاندر 

شللناسللی مواجه شللده اسللت که خود باعث تولد با انتقادهای متعدد روش

دار در مطالعات مقطعی نه در نانتایج ضلللدونقیض )مانند وجود ارتباط مع

در ارتباط با ( 82و  13، برخی متخصللصللان )مطالعات طولی( شللده اسللت

پیچیدگی کنترل بسیاری از متییرهای تأثیرگذار و ناتوانی در تبیین اثرات 

مند گران علاقهکه پژوهشکردند پیشنهاد  ،شناختی متییر ترتیب تولدزیست

رتیب های تتولد، به نقش ویژگی جلای مطلالعله اثرات برتری ترتیلب بله

 توانهای خاصلللی از جمله حضلللور فرزند کمتولد بپردازند. وجود مللفه

با  کند کهترتیلب تولد را نقض میخلاه مربوط بله هلای ویژگی ،ذهنی

هللا و این خللانواده هللای متفللاوتشلللنللاخللت و آگللاهی یللافتن از ویژگی

ی صول والدگرا مینهتوان اقدامات ملثری در زمی ،مراتب فرزندانسلسله

والدین های فردی افراد برای منلاسلللب بر اسلللاس اسلللتعلدادها و تفاوت

 فراهم کرد. کودکان با نیازهای ویژه،

توان بلله عللدم توجلله بلله ترین محللدودیللت این پژوهش میاز مهم

اجتماعی متوسلل  و بالا اشللاره کرد. -هایی با سللطو  اقتصللادیخانواده
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گیری و شللرای  ورود به پژوهش نمونهمحدودیت دیگر مربوط به فرایند 

مینان طا اب، اشللاره کرد. در نتیجه های با سلله تا پنج فرزنداز جمله خانواده

نمونه معرفی از  در این پژوهش، توان گفلت کله افراد مورد مطلالعلهنمی

انب جد بای ،های پژوهشدر تعمیم یافتهآملاری بودنلد و بنابراین  جلامعله

ا توجه به روشللی که پژوهش حاضللر طبق آن احتیاط را در نظر گرفت. ب

ای های دارر خانوادهمطالعه دشود که این انجام گرفته اسلت، پیشنهاد می

، انجام شلللود و نتایج به دسلللت آمده با یکدیگر تعداد فرزندهای متفاوت

هایی با سللطو  ر خانوادهمقایسلله شللود. همچنین انجام مطالعات مشللابه د

 د.دهی نتایج کمک کنتواند به تعمیم، میاجتماعی متفاوت -اقتصادی

 نامه کارشللناسلللی ارشلللد آقایبرگرفته از پایانمقاله  این تشررکر و ردردانی:

شلللناسلللی و آموزش کودکان اسلللتثنایی در یعقوب عبدالله پور در رشلللته روان

وسللیله از تمام کسللانی که در اجرای این پژوهش  دانشللگاه تهران اسللت. بدین

تشللکر و  ،راهنما و مشللاور این پژوهشتادان اسللمشللارکت داشللتند و همچنین 

 شود.قدردانی می

در  گونه تعارض هیچبر اسللاس گزارش نویسللندگان این مقاله،  تضرراد مناف :

 وجود نداشته است.منافع 
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