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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 secondborn 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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فصلنامهسلامتروانکودک
مقاله پژوهشی

ترتیب تولد و هوش در فرزندان خانوادههای دارای کودک کمتوان ذهنی
4

یعقوب عبدالله پور ،1غلامعلی افروز ،2سعید اکبری زردخانه* ،3ثریا علوینژاد

 .1کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .8استاد ممتاز گروه روانشناسی آموزش وپرورش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .۴دانشجوی دکترای روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایران

مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه و هدف :مطالعات نشان دادند که بین ترتیب تولد و میزان بهره هوشی ،رابطه وجود دارد که در بیشتر پژوهشها ،برتری هوشی به نفع

ترتیب تولد،

فرزندان اول است .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط ترتیب تولد فرزندان با میزان بهره هوشی در خانوادههای دارای فرزند کمتوان

بهره هوشی،

ذهنی است.

کمتوان ذهنی

روش :پژوهش حاضر از نظر هدف ،بنیادی و از حیث شیوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی -پسرویدادی است .جامعه آماری پژوهش
شامل تمامی خانوادههای دارای فرزند کمتوان ذهنی شهر تبریز در سال  132۴بود .نمونه مورد مطالعه شامل  17۴خانواده از جامعه آماری
ذکر شده بود که به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .دادههای پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه محققساخته و آزمون هوش
ریون جمعآوری شد .برای تحلیل دادهها نیز از روش همبستگی و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین ترتیب تولد و بهره هوشی در خانواده های سه و چهار فرزندی ،تفاوت معنادار وجود ندارد و
تنها تفاوت معنادار در خانوادههای پنج فرزندی است ( .)p <4/4۴همچنین نتایج این بررسی به خوبی نشان داد که بین مرتبه سنی فرزندان و
میزان بهره هوشی آنها ارتباط معناداری وجود دارد .این تفاوت به گونهای است که کودکان با مرتبه تولد اول دارای بالاترین میانگین ،و
گروههای با مرتبه تولد دوم و سوم ،دارای پایینترین میانگین هوشبهر هستند.

دریافت شده79/43/4۴ :

نتیجهگیری :بهطور خلاصه ناهمسو با نتایج این پژوهش و نظریههای ترتیب تولد که مدعی برتری هوشی به نفع فرزندان اول هستند ،این

پذیرفته شده79/42/4۴ :

موضوع در نتایج دادههای این مطالعه مورد تأیید قرار نگرفت؛ به عبارتدیگر اثرات ترتیب تولد ،تابعی از اثرات حجم خانواده است و اثرات

منتشر شده77/40/31 :

محض ترتیب تولد ،تأثیری در هوش فرزندان ندارد.

* نویسنده مسئول :سعید اکبری زردخانه ،استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
رایانامهAkbari76ir@yahoo.com :
تلفن481- 87741 :
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بیشلللک ،آدلر یکی از اولین نظریهپردازان در حوزه روانشلللناسلللی

مقدمه

تولد 1پی

خانواده به عنوان اصلللیترین نهاد اجتماعی و رکن اسللاسللی تربیت ،نقش

شلخصلیت است که در مطالعاتش به اثرات مفهوم ترتیب

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

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

خانواده ایفا میکند .با وجود این کارکرد ،در خانوادههایی که فرزندی با

کودکی ،نقش بنیادی در سللبک زندگی افراد ایفا میکند به عبارتدیگر
برادر،8

برد و

نلاتوانی متوللد میشلللود ،خود این واقعه تنیدگی زیادی به خانواده وارد

آدلر معتقلد اسلللت که با وجود اینکه خواهر و

میکند ( .)1برآوردها نشلللان میدهد در سلللراسلللر دنیا  297میلیون نفر با

دارنلد و در یک خانه زندگی میکنند؛ اما محی های اجتماعی همانندی

ناتوانی زندگی میکنند که حدود  11درصللد از کل جمعیت را تشللکیل

ندارند .بزرگتر یا کوچکتر بودن از خواهر و برادر دیگر و قرارگرفتن

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

در معرض پسلخوراندهای متفاوت والدین ،شرای کودکی متفاوتی را به

فرد بلا نلاتوانی هلای مختل

جسلللمذ و ذهنذ وجود دارد کله با توجه به

والدین یکسلللانی

وجود میآورد که به تشکیل شخصیت فرد ،کمک میکند (.)7
پژوهشهای سلللالوی ( )14که حمایتهای تجربی فراوانی همسلللو با

جمعیت کل کشور ،تعداد بالایی را شامل میشوند (.)3
عوامل بعد از تولد ،شلرای نامطلوب و آسیبزای دوران اولیه تحول

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

یا بعد از تولد هستند که در بررسی علل ناتوانیهای کودکان و نوجوانان

پویلاییهای خانواده بیان میکند که هرچند والدین میخواهند با هر یک

اسلتثنایی میتواند مورد توجه قرار گیرد .در سالهای اخیر شواهد تجربی

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

متعدد بیانگر این مسللهله بوده اسللت که ویژگیهای زیسللللللللللتی والدین

امکانپذیر نیسلت .همچنین این پژوهشگر درباره تأثیر پسخوراند خانواده

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

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

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

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

تللأثیرات سلللن والللدین بر احتمللال افزایش تولللد کودکللان بللا نللاتوانی و

باشند ،بیشتر شبیه فرزندان اول خانواده دیگر هستند.

است ( 0و  .)9افزایش سن مادر با بروز ناهنجاری های کللللللللروموزومی

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

مانند نشانگان داون ،اختلالات میزی ،نارساخوانی ،و کمتوانی ذهنی مورد

تحول کودک را تحت تأثیر قرار دهند .شلواهد نشان میدهد که افزایش

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

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

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

کلار واللدین میانجلاملد و مطلالعلاتی کله دربلاره فرزنلدان خانوادههای

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

پرجمعیت انجام شلللده ،نشلللان میدهد که احتمال بروز اختلال رفتاری و

پژوهشی به بررسی تأثیر سللللللللن مادران بر تولد کللللللللودکان با ناتوانی

ضلللع

هوش کللامی و بزهکلاری در خانوادههای پرجمعیت بیشلللتر از

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

خانوادههای کمجمعیت است ( .)18در همین راستا نتایج برخی مطالعات

بودن ضلریب هوش و شلیوع کمتوانیهای ذهنی است ،بنابراین شناسایی

مانند (  )10 -13به وضلو نشان میدهند که بین اندازه خانواده و هوش،

بررسلللی علللل اصللللی کمتوانی هللای ذهنی -جسلللمی بلله منظور یللافتن

رابطله معکوس نیرومنلدی وجود دارد و بیلان میکننلد که به طور غالب،

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

توانللاییهللای هوشلللی در خللانوادههللای پرجمعیللت بلله مراتللب کمتر از

موضلوعی بسیار بااهمیت است .باید توجه داشت که پیشرفتهای جدید

خانوادههای کمجمعیت اسللت .همچنین در بعضللی از این پژوهشها که

در زمینههای پزشلکی به شلناسلایی علل زیستشناختی ناتوانیها ،کمک

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

فراوانی کرده است (.)2

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

نلاهنجلاریهلای مختل

1. Birth order

857

2. Sibling
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در پژوهشهلای متعدد همواره مورد توجه بوده

بله اعتقللاد برخی از پژوهشلللگران (مللاننللد  )11والللدین میتواننللد بللا

ترتیب تولد و هوش در فرزندان خانوادههای دارای کودک کمتوان ذهنی

شللده اسللت ( 0و  .)9همچنین برخی دیگر از مطالعات ( 19و  )12نشللان

به طور مثال والدین به راحتی هزینه تحصیل فرزند اول را فراهم میکنند،

دادند مناسبترین سن برای بارداری ،بین  84تا  35سالگی است و مادران

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

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

به طور خلاصه در ارتباط با این دو نظریه میتوان گفت با وجود اینکه

زملان توللد هسلللتنلد .در همین ارتباط یافتههای جدید انجمن پزشلللکی

انتقلادهلا و ایرادهای فراوانی را به دنبال داشلللتهاند ،اما به طور قابلتوجه،

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

نویدبخش انجام پژوهشهای متعددی شلدهاند .مطالعات انجامشلده نشان

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

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

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

غالب پژوهشها برتری هوشلللی به نفع فرزندان اول اسلللت ( 81- 117و

فاصلله سلنی  ۴2ماهگی را بهترین زمان برای مادران توصیه میکنند (.)۴

 .)89بلا اینوجود کله یلافتلههلای زیلادی در حمایت از وجود رابطه بین

در حمایت از این یافته ،برخی متخصلصلان ( )11معتقدند که فاصله سنی

ترتیلب توللد و هوشبهر بلهدسلللتآملده؛ ولی برخی پژوهشها یا چنین

کم بین بارداری ،خطر مرگ فرزندان را افزایش میدهد.

رابطهای را نشان ندادهاند و یا حتی یافتههای متضادی را یه دست آوردند.

در تحلیلل و مرور پژوهشهلای انجامشلللده در حیطه ترتیب تولد از

از جمله این پژوهشها میتوان به مطالعه نگ ،موفراد و اوبا ( )89اشلللاره

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

کرد که با برهم کوبیدن بنیان مدل همآمیزی زاجونک و سلللرازیر کردن

عبارتاند از .1 :اولین یافته از مجموعه پژوهشها در سطح نظری است و

انبوهی از ایرادهای مفهومی و روششناختی ،اعتبار نتایج به دستآمده از

مربوط به شلللکلگیری مدل همآمیزی )17( 8و مدل کاهش منابع)84( 3

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

اسلللت کله هرکلدام با تبیینهای متفاوت از اثرات ترتیب تولد در هوش

فق در حد ایجاد انگیزه پژوهشی بوده است.

مدعی هسللتند که فرزندان اول در مقایسلله با سللایر فرزندان ،باهوشترند.

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

وسللیع از مطالعات ترتیب تولد ،اشللاره به

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

دگرگونیهای متعدد مسلالل روششلناسی دارد ()8۴؛ از جمله سوگیری

دریافت نشده و ارتباط معنادار بین این دو متییر ،بیشتر مربوط به مطالعات

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

مقطعی بوده اسللت .در مطالعه دیگر ( )87با بررسللی و شللناسللایی اثرات

شلرای اجتماعی اقتصادی ،و سنجش ناکارآمد ،متییرهای کلیدی هستند

انلدازه خلانواده و ترتیب تولد در موفقیتهای تحصلللیلی با لحار کردن

که باعث ایجاد شک و تردید در نتایج یافتهها شدهاند.

تخصلللین منلابع والدین به عنوان مکانیسلللم تأثیرگذار در فرایند ترتیب

دومین یافته در مواجهه با طی

مدل همآمیزی با ریشله در علم روانشناسی بیان میکند فرزندان اول

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

در تعلامل انحصلللاری با والدین ،برخورداری از سلللطو بالای تحریک

هوشبهر بهدسللت نیاوردند .همچنین در مطالعه دیگر ( )0نشللان داده شللد

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

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

بلله خلواهر و برادران کوچللکتر ،همللاننللد یللک معلم و یللا مربی از

دارد ارتباطی که در بعضی مطالعات مشاهدهشده ،جعلی یا تصنعی باشد.

موفقیتهای بیشلللتری برخوردار هسلللتند ( .)85برخلاف مدل همآمیزی،
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در مجموع چنین اسللتنباط میشللود که اثرات متفاوت ترتیب تولد در

نظریه کاهش منابع در بستر مطالعات جامعهشناختی شکل گرفت و معتقد

هوش میتواند ناشللی از تعامل یا ترکیب با عوامل مختلفی چون شللرای

اسللت برتری و موفقیت بیشللتر فرزندان اول به اینعلت اسللت که آنها از

اجتماعی اقتصلادی ،اندازه خانواده ،مسالل فرهنگی ،شیوههای والدگری،

تملام منلابع و پتانسلللیل والدین بهره میبرند و علت اینکه فرزندان بعدی

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

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

این عواملل ،تفاوتهای فراوانی در بین ایران و کشلللورهای غربی وجود

1. American Psychiatric Association
2. Confluence model

3. Resource dilution hypothesis
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دارد و بله علاوه اینکه پژوهشهای اندکی در ایران درباره این موضلللوع

ب) ابزار

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

 .1پرسشنامه جمعیتشناختی محققساخته :این پرسشنامه شامل گویههایی

فرزندان با میزان بهره هوشللی در خانوادههای دارای فرزند کمتوان ذهنی

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

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

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

سللللسللللهمراتب فرزندان میتوان به یافتههای سلللودمندی دسلللت یافت و

هنگام باردار شدن ،و نظایر آن بود.

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

 .8آزمون هوشی ریون :1این آزمون یکی از آزمونهای غیرکلامی هوش

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

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

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

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

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

ذهنی و فرم پیشرفتهتر آن برای بزرگسالان بهکاربرده میشود .اجرای این

جنسلیت آنها میتوان با شناخت بهدستآمده از تأثیرگذاری این متییرها

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

به یافتههای ارزشمندی در این حوزه دست یافت.

صحیح ،یک نمره تعلق گرفته و با در نظر گرفتن جمع کل نمرات ،از بین
 3تصلویر و سلن آزمودنی ،رتبه درصدی و نمره هوش کودک بر اساس

روش
الف) طرح پژوهش و شرررک کنندگان :طر پژوهش حاضللر از نظر
هللدف بنیللادی و از حیللث شلللیوه گردآوری دادههللا از نوع توصلللیفی-
پسرویلدادی اسلللت .جامعه آماری پژوهش شلللامل تمامی خانوادههای
دارای فرزنللد کمتوان ذهنی شلللهر تبریز بوده و روش نمونللهگیری آن
خوشللهای اسللت .نمونهگیری به این صللورت انجام شللد که ابتدا از کل
مدارس آموزشوپرورش کودکان اسلللتثنایی شلللهر تبریز یک مدرسللله
دخترانه و یک مدرسه پسرانه بهصورت تصادفی خوشهای انتخاب شدند،
سپس  85دانشآموز از مدرسه دخترانه و  85دانشآموز از مدرسه پسرانه
به همراه خواهر و برادران (همشیران) آنها نمونه پژوهش را تشکیل دادند.
ازآنجاییکه تعداد خواهر و برادران در هر یک از خانوادهها متفاوت بود؛
در نتیجه در مجموع گروه نمونه شللامل  17۴نفر شللد .این موارد به عنوان
ملاکهای ورود به مطالعه برای خانوادهها در نظر گرفته شد :خانوادهایی
که دارای حداقل سللله و حداکثر پنج فرزند بودند؛ خانواده دارای فرزند
متاهل نباشد تا امکان دستیابی به تمامی فرزندان ممکن باشد؛ و خانواده از

بالایی برخوردار اسلللت .بارکلی ( )38همسلللانی درونی این آزمون را در
بزرگسللالان آمریکا بین  4/27تا  4/79گزارش و اعتبار بازآزمایی آن پس
از یک هفته ،یک ماه و سه ماه را به ترتیب  4/21 ،4/27و  4/92به دست
آورده اسلت .ضریب اعتبار این آزمون در گروههای مختل

بین  4/94و

 4/74و در سلنین پایین تر تا حدودی کمتر است .همبستگی این آزمون با
آزمونهلای هوشلللی دیگر از قبیلل وکسللللر ،8اسلللتنفورد بینه ،3مازهای
پروتهوس ۴و آدمک گودیناف 4/۴4 5تا  4/95اسلت؛ اما میزان همبستگی
آن با آزمونهای غیرکلامی ،بیشتر است (.)33
در ایران پژوهشهای متعددی در خصللوه هنجاریابی آزمون ریون
انجام شلده که همگی معتبر بودن ویژگیهای روانسنجی آن را گزارش
کردهاند .از جمله این پژوهشها میتوان به پژوهش چاپاری ( )3۴اشللاره
کرد که در شهر تبریز با نمونه  8501دانشآموز دختر و پسر با سنین -18
 12سلاله انجام دادند و پایایی آزمون ریون را در روش تنصی

برای این

گروههای سللنی به ترتیب 4/22 ،4/27 ،4/22 ،4/74 ،4/78 ،4/71 ،4/71؛
در روش باز آزمایی با فاصللله زمانی  ۴الی  5هفته به ترتیب ،4/25 ،4/71
4/74 ،4/25 ،4/90 ،4/73 ،4/73؛ و در روش کودر -ریچللاردسلللون بلله
ترتیللب  4/24 ،4/2۴ ،4/2۴ ،4/21 ،4/2۴ ،4/2۴ ،4/28گزارش کردنللد.

1. Raven's progressive matrices
2. Wechsler
3. Stanford-Binet

801

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

مللاحظات اخلاقی ،آزمونهایی که در مدرسللله و در منزل اجرا شلللد در

 4/21تا  4/73گزارش

پاکت قرار گرفت؛ بهطوریکه هیچ یک از افراد مدرسله قادر به مشاهده

روش بازآزمایی  4/07تا  4/71و در روش تنصی
کردند.

آزمون نبودند .همچنین تمامی دادههای به دست آمده به صورت گروهی

ج) روش اجرا :برای جمعآوری دادههلا ،پس از دریافت مجوز از اداره

مورد تحلیل قرار گرفت و اطلاعات خصلوصی افراد نمونه کاملا محرمانه

آملوزش وپلرورش کودکللان اسلللتثنللالی تبریز و مراجعلله بلله مللدارس

باقی مانده است .در پایان بعد از جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها با کمک

انتخابشده ،دادههای مورد نیاز طی دو مرحله جمعآوری شد .در مرحله

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

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

روش استنباطی تحلیل واریانس یکراهه ،تجزیه و تحلیل شدند.

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

یافتهها

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

یافتههای توصلللیفی گروه نمونه اراله شلللده در جدول  1نشلللان میدهد

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

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

جمعآوری دادههللا ،اجرای آزمون برای هملله آزمودنیهللا بللا وقللت آزاد

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

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

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

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

چهارم ،دارای میانگین بالاتری هستند.

صللورت انفرادی و برای بزرگسللالان ،گروهی اجرا شللد .بهمنظور رعایت

جدول  :1یافتههای توصیفی هوش و سن مادران کودکان گروه نمونه
مرتبه تولد

تعداد (درصد)

دوم

)85/3( ۴7

()83 ،80

27/78

12/8۴

04

117

سوم

)85/3( ۴7

()83 ،80

27/78

12/۴9

04

11۴

چهارم و بالاتر

)85/8( ۴9

()85 ،88

70/04

19/4۴

04

134

یکم

)85/3( ۴7

()80 ،83

84/1۴

1/02

19

85

دوم

)85/3( ۴7

()83 ،80

88/35

1/91

17

89

سوم

)85/3( ۴7

()83 ،80

85/18

1/75

81

31

چهارم و بالاتر

)85/8( ۴9

()85 ،88

83/4۴

8/89

83

3۴

دوم

)85/3( ۴7

()83 ،80

8/91

1/1۴

1

0

سوم

)85/3( ۴7

()83 ،80

8/97

1/89

1

0

چهارم و بالاتر

)85/8( ۴9

()85 ،88

8/57

1/10

1

2

جنسی

یکم

)85/3( ۴7

()80 ،83

79/70

10/87

04

181

(دختر ،پسر)

میانگین

فاصله بارداری

انحراف استاندارد
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سن مادر

کمینه

هوش

بیشینه

متغیر
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در ادامه برای مشخنشدن اینکه آیا بین میانگین هوش ،سن مادر ،و
فلاصللللله بلارداری تفلاوت معنلاداری وجود دارد یلا نه ،از آزمون تحلیل
واریانس یکراهه استفاده شد.
جدول  :2نتایج تحلیل واریانس یکراهه هوشبهر و سن مادران در بین کودکان با مرتبه تولد یکم تا چهارم
متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

آماره F

سطح معناداری

مجذور ایتای سهمی

هوش

8021/4۴

3

8/71

4/4۴

4/4۴

سن مادر

1027/54

3

153/83

4/4445

4/91

فاصله بارداری

9/95

8

8/7۴

4/45

4/4۴

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

بحث و نتیجهگیری

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

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

گروههای چهارگانه در میانگین هوش ،سن مادر ،و فاصله بارداری با هم

خانوادههای دارای فرزندان کمتوان ذهنی انجام شد .نتایج پژوهش بیانگر

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

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

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

چهارم دارای میانگین هوش کمتری هسلللتند .نتیجهگیری از این پژوهش

دامنه بسیار بالا قرار دارد.

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

پس از معناداری آماره آزمونهای تحلیل واریانس برای مشلللخن

آن بر میزان هوش کودکلان در خلانوادههای  5فرزندی اسلللت و ترتیب

شلللدن اینکله کلدام گروهها از هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی بنفرنی

توللد بله تنهلایی اثری ندارد .این نتیجه به دسلللت آمده با نتایج مطالعات

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

بارکلی ( )33و دامیان و رابرتس ( ،)3۴همسو است.

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

بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان گفت بین ترتیب تولد و میزان

در حالی اسلللت که در بین گروههای دیگر تفاوتی مشلللاهده نشلللد .این

بهره هوشلللی در خانوادههای پنج فرزندی ،ارتباط معناداری وجود دارد؛

تفلاوت بلهگونهای اسلللت که کودکان با مرتبه تولد یکم دارای بالاترین

ولی هیچ ارتباط معنادار بین این دو متییر در خانوادههای سللله فرزندی و

میانگین ،و گروههای با مرتبه تولد دوم و سللوم دارای پایینترین میانگین

چهلار فرزنلدی یافت نشلللد و به دلیل ارتباط معنادار در خانوادههای پنج

هوشبهر هستند.

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

تولد یکم تا چهارم نشان داد تمامی میانگینها از هم تفاوت معنادار دارند.

دسلللتآمده از اثرات ترتیب تولد با نتایج به دسلللتآمده از پژوهشهای

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

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

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

این عنوان که در خانوادههای کمتوان ذهنی اجرا شلده باشد ،یافت نشد؛

تعقیبی بنفرنی مقایسه میانگین فاصله بارداری نیز نشان داد میانگینها از هم

اما یافتههای این بررسلی با بیشتر مطالعات انجام شده ( 84 ،17 ،15 -13و

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

 )83و پیشللگامان تهوری همآمیزی و تهوری کاهش منابع در زمینه ترتیب

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

تولد ،که هردو مدعی برتری هوشی در فرزندان اول بودند ،همسو نیست.

مرتبه تولد سوم دارای بالاترین میانگین ،و گروه با مرتبه یکم در پایینترین

همانگونه که دیدیم این پژوهشگران در مطالعاتشان ،موفقیت و برتری

سطح قرار دارند.

هوشلللی فرزنللدان اول را گزارش کردنللد؛ درحللالیکلله در این پژوهش
بیشلترین میزان بهره هوشلی در فرزندان پنجم و سپس در فرزندان چهارم
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آزمون تعقیبی بنفرنی مقایسه میانگین سن مادر گروههای با مرتبه

حجم خانواده باشلللد و نه اثرات محض ترتیب تولد .در تبیین یافتههای به

ترتیب تولد و هوش در فرزندان خانوادههای دارای کودک کمتوان ذهنی

به دست آمد؛ و کمترین بهره هوشی در فرزندان دوم و اول گزارش شد.

بنابراین به همین علت فرزندان با فاصلله سنی کمتر در معرض آسیبهای

از عواملل ناهمخوانی نتایج این پژوهش با مطالعات فوق میتوان به نمونه

جدی مانند بهره هوشی پایین هستند.

آملاری ،فرایند روششلللناسلللی ،و مبانی متفاوت فرهنگی و سلللاختاری

فرضلیه دیگری که در این پژوهش بررسی شد ،ارتباط ترتیب تولد با

خلانواده در کشلللورهای غربی با ایران اشلللاره کرد .علاوه بر این بیشلللتر

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

پژوهشهای انجام شده در حیطه خانوادههای بدون فرزند کمتوان ذهنی

متییر ،ارتباط معناداری وجود ندارد .این در حالی است که بیشتر مطالعات

انجام شللدهاند؛ درصللورتیکه مطالعه حاضللر متعلق به خانوادههای دارای

انجام شللده ،وجود ارتباط معنادار بین این دو متییر را تأیید کرده و نشللان

فرزند کمتوان ذهنی اسلللت .همچنین باید توجه داشلللت که شلللیوههای

دادند که مناسللبترین سللن برای بارداری ،سللنین  84تا  35سللال اسللت و

واللدگری ،میلانگین سلللن ازدوا  ،و میانگین تعداد فرزندان در بعضلللی

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

کشلورهای پیشلرفته ،ممکن اسلت معنی و مفهوم ان چنانی نداتشله باشد؛

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

زیرا مثللا کمتر خلانوادهای دارای پنج فرزند در کشلللورهای غربی وجود

حوزه خلانوادههلای دارای فرزنلدان بهنجلار انجلام شلللدهانلد و شلللرای

دارد.

خلانوادگی فرهنگی ،اجتملاعی و اقتصلللادی خانوادههای دارای فرزندان

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

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

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

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

بلاللاتری بودنلد .همچنین میلانگین هوش کودکلان بلا مرتبله تولد یکم و

مطالعه با پژوهشهای قبلی میتوان به نمونه آماری اشاره کرد (دامنه سنی

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

والدین در این مطالعه بین سللنین  12تا  3۴سللال بودند) و ممکن اسللت با

کودکان با مرتبه تولد دوم و سلوم است ،بیشتر بوده است .این یافته یعنی

نمونه آماری گسلتردهتر که معرف منطقی از جامعه آماری باشد ،بتوان به

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

نتایج دیگری دست یافت.

است.
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در پلایان با توجه به اینکه مطالعات انجام شلللده درباره اثرات ترتیب

در بررسی اثرات ترتیب تولد با توجه به اینکه ،سادهانگاری است که

تولد با انتقادهای متعدد روششللناسللی مواجه شللده اسللت که خود باعث

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

نتایج ضلللدونقیض (مانند وجود ارتباط معنادار در مطالعات مقطعی نه در

اسلللت که اثرات ترتیب تولد آمیخته با متییرهای دیگر اسلللت؛ اما با این

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

حال در این پژوهش نقش فاصلللله سلللنی فرزندان را به عنوان یک متییر

پیچیدگی کنترل بسیاری از متییرهای تأثیرگذار و ناتوانی در تبیین اثرات

دیگر در میزان بهره هوشلی بررسلی کردیم که نتایج یافتهها نشان داد بین

زیستشناختی متییر ترتیب تولد ،پیشنهاد کردند که پژوهشگران علاقهمند

فاصله سنی فرزندان و بهره هوشی ،ارتباط معنادار وجود دارد و با استفاده

بله جلای مطلالعله اثرات برتری ترتیلب تولد ،به نقش ویژگیهای ترتیب

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

تولد بپردازند .وجود مللفههای خاصلللی از جمله حضلللور فرزند کمتوان

و ( 8سلال و  5سلال) وجود داشته است .این یافته با نتایج برخی مطالعات

ذهنی ،ویژگیهلای خلاه مربوط بله ترتیلب تولد را نقض میکند که با

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

شلللنللاخللت و آگللاهی یللافتن از ویژگیهللای متفللاوت این خللانوادههللا و

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

سلسلهمراتب فرزندان ،میتوان اقدامات ملثری در زمینه اصول والدگری

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

منلاسلللب بر اسلللاس اسلللتعلدادها و تفاوتهای فردی افراد برای والدین

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

کودکان با نیازهای ویژه ،فراهم کرد.

برای ملادر و هم برای جنین وجود نلدارد ،هیچ ملادری بله باردار شلللدن

از مهمترین محللدودیللت این پژوهش میتوان بلله عللدم توجلله بلله

مجدد در زمانی که کودک یکسللاله در آغوش دارد ،علاقهمند نیسللت؛

خانوادههایی با سللطو اقتصللادی-اجتماعی متوسلل و بالا اشللاره کرد.
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ترتیب تولد و هوش در فرزندان خانوادههای دارای کودک کمتوان ذهنی

محدودیت دیگر مربوط به فرایند نمونهگیری و شللرای ورود به پژوهش

تشررکر و ردردانی :این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشللناسلللی ارشلللد آقای

از جمله خانوادههای با سلله تا پنج فرزند ،اشللاره کرد .در نتیجه با اطمینان

یعقوب عبدالله پور در رشلللته روانشلللناسلللی و آموزش کودکان اسلللتثنایی در

نمیتوان گفلت کله افراد مورد مطلالعله در این پژوهش ،نمونه معرفی از

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

جلامعله آملاری بودنلد و بنابراین در تعمیم یافتههای پژوهش ،باید جانب
احتیاط را در نظر گرفت .با توجه به روشللی که پژوهش حاضللر طبق آن

مشللارکت داشللتند و همچنین اسللتادان راهنما و مشللاور این پژوهش ،تشللکر و
قدردانی میشود.

انجام گرفته اسلت ،پیشنهاد میشود که این مطالعه در خانوادههای دارای

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

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

منافع وجود نداشته است.

مقایسلله شللود .همچنین انجام مطالعات مشللابه در خانوادههایی با سللطو
اقتصادی -اجتماعی متفاوت ،میتواند به تعمیمدهی نتایج کمک کند.
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