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 مقدمه

طبیعي ازاوايهل قهرن بیسهتم     (Intelligence Quotient= IQ)ضريب هوشي 

به در علم، اصطالح هوش معموالً  .تبديل به يک بحث داغ جهاني شده است

هاي شناختي يا ذهني که به کسب دانش نیاز دارند و فهرد از آن   تمام قابلیت

دانش به شكلي هدفمند و همراه با سهاختار بهراي حهل مشهكالت اسهتفاده      

و  Restingان آن مؤلفه ايهن تعريه  در کتهابي کهه     . شهود  کند، اشاره مهي  مي

Drenth ضريب هوشي يا . باشند آمده است ميIQ ش روشي براي سنجش هو

ها است کهه   گیري قدرت ياد گیري و درک انسان انسان و معیاري براي اندازه

ضهريب در زبهان   . در زبان فارسي به اشتباه ضريب هوشي نهام گرفتهه اسهت   

-0111)پهل بروکها   . به معناي بهره است Intelligenceو  Coefficientانگلیسي 

ودند کهه  اولین دانشمنداني ب( 0122-0500)و سر فرانسیس گايتون( 0124

تواننهد بها    آنهها توهور کردنهد کهه مهي     . گیهري ههوش افتادنهد    به فكر اندازه

ايهن دو دانشهمند   . ها مقدار هوش آنها را بسنجند گیري جمجمه انسان اندازه

فرض کردند که هر چه اندازه جمجمه يک فرد بزرگتر باشد، مقدار ههوش او  

-0521) م وونهت در همان دوران دانشمندي بهه نهام ويلهله   . نیز باالتر است

بهه عنهوان   ( توانايي فرد در بررسي افكار خود)از فاکتور خود انديشي ( 0112

هاي اين افهراد   ها و ايده امروزه روش. عاملي براي سنجش هوش استفاده کرد

طهور يقهین    هگیرند، ولي به  تاريخ گذشته بوده و ديگر مورد استفاده قرار نمي

هفتهاد  . انهد  ود اختواص دادهيک بخش مهم از تاريخچه تست هوش را به خ

درصد آن نیز در گرو عوامهل محیطهي    11درصد ضريب هوشي ارثي بوده و 

ههاي تحوهیلي    هاي پزشكي مناسب و فرصهت  از جمله تغذيه سالم، مراقبت

طهي   مناسب قرار دارد که اين عوامل مهمترين عوامل رشد ضهريب هوشهي  

لعات جديد، ضهريب  که طبق مطا يطور بهآيند،  يک قرن گذشته به شمار مي

کشور دنیها افهزايش يافتهه اسهت و بهر اسهاس        10هوشي در قرن بیستم در 

اسهتاد علهوم سیاسهي در نیوزلنهد و مطالعهات دانشهمندان        تحقیقات فالين،

دانشگاه وين، ضريب هوشي از اوايهل قهرن بیسهتم افهزايش يافتهه و اکنهون       

بهت اشهترن   الیزا. اسهت  0515 امتیاز بیشتر از سال 11ضريب هوشي مردم 

يک محقق اتريشي نیز نشان داده است که متوسط تعدادمسايل حل شده از 

کودکهان نیهز    IQ. ها همواره افزايش داشته است سوي مردم جهان طي سال

مانند بزرگساالن در مقايسه با گذشته افزايش يافته؛ اما اين روند افزايشي در 
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 حسین دلشاد، فريدون عزيزي

 ماره اول، ش0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /042

ثابهت نیسهت و بهه     ضريب هوشي افهراد الزامهاً  . بزرگساالن بیشتر بوده است

نسبت تجربیات، محیط زندگي، والدين، اعااء شبكه اجتماعي، رابطه فرد بها  

توانهد   دهند مهي  طورکلي به نسبت اتفاقاتي که در زندگي رخ مي هديگران و ب

تواننهد   وسیله آنهها مهي   بعالوه راهكارهايي وجود دارند که افراد به. تغییر کند

 : ين راهكارها عبارتند ازا. ضريب هوشي خود را افزايش دهند

 روي در روز دقیقه پیاده 11هاي ورزشي، حداقل  انجام فعالیت .0

 هاي عمیق متوالي نفس کشیدن .2

 يادداشت کردن اتفاقات روزانه .1

 کش  چیزهاي جديد .4

 استراحت کوتاه و مكرر طي روز .9

 خوردن صبحانه .1

 ها اجتناب از مور  بیش از حد کربو هیدرات .0

اکسیدان مثل آلو، کشمش، کلم، تهوت   يمور  مواد غذايي حاوي آنت .1

 اکسیدان فرنگي، اسفناج و ديگر مواد غذايي حاوي آنتي

 هاي روزمره استفاده از تمام حواس در انجام فعالیت .5

 هاي هوشي تمرين مكرر تست .01

 صورت متناوبه روزه گرفتن ب .00

ها  همزمان، خستگي حاصل از مسافرت طور بهدر ضمن انجام چند کار 

ست و جوهاي اينترنتي، مور  غهذاي چهرب، اسهترس و    و کار شبانه، ج

 . شوند استعمال دخانیات باعث کاهش ضريب هوشي مي

 

 آوري اطالعات  روش جمع
در مطالعه مروري حاضر، با هد  بررسي ضريب هوشي و نگهاهي بهر   

ها از سال  بهره هوشي جامعه ايراني که تاکنون انجام شده، جستجوي مقاله

دي با اعمال محدوديت زبهان انگلیسهي و زبهان    میال 2120تا سال  0591

 ,PubMed, Scopus, Web of Science, SIDههاي اطالعهاتي    فارسي در پايگهاه 

Magiran, Google Scholar هاي ضريب هوشي و بهره  با استفاده از کلید واژه

 هاي مهرتیط بها ههد     معیارهاي ورود شامل همه مقاله. هوشي انجام شد

بود کهه بهه بررسهي ضهريب     ( ري و مطالعات تجربيهاي مرو شامل مقاله)

از . هاي سني مختل  در نقاط مختله  دنیها پرداختهه بودنهد     هوشي گروه

تجزيهه و   بنابراينآنجايي که اين مطالعه يک مقاله از نوع مرور نقلي است؛ 

 . کیفي انجام شد به صورتها  تحلیل مقاله

 

 ها يافته
 (IQ) گيري ضريب هوشی تاريخچه اندازه

توانهايي  »ههوش را بهه عنهوان     0559ي آمريكا در سال شناس رواننجمن ا

بها تغییهرات محیطهي، يهادگیري بهه دنبهال        مؤثرفهم مسايل پیچیده، انطباق 

تجربیات، استفاده از اشكال مختل  اسهتدالل و فهايق آمهدن بهر مشهكالت از      

يهک نسهبت اسهت کهه از      (IQ) ضريب هوشي .تعري  کرده است« طريق تفكر

بهراي بهه    .آيهد  به دسهت مهي   011سن عقلي بر سن تقويمي ضرب در تقسیم 

ههاي زيهادي وجهود دارد و معمهوالً کارشناسهان از       دست آوردن سن عقلي راه

ههاي مختلفهي ماننهد تشهخی       کنند که جنبهه  هاي خاصي استفاده مي تست

ها، سهرعت محاسهبه فهرد،     مدت، استفاده فرد از واژه الگوها، قدرت حافظه کوتاه

وابط يا جبهر، اطالعهات عمهومي، محاسهبات رياضهیات، درک فاهايي،       درک ر

اولین تست ههوش واقعهي و مهدرن در سهال     . کنند منطق و امال را ارزيابي مي

 و تئههودور سههیمون ( 0190-0500)مههیالدي توسههط آلفههرد بینههه     0514

وزارت تعلهیم و تربیهت فرانسهه از ايهن دو     (. 2و0)طراحي شد ( 0510-0101)

کرد که آزموني را طراحي کننهد تها کودکهان از نظهر عقهب      محقق در خواست 

. ماندگي ذهني را از کودکهان داراي ههوش معمهولي و تنبهل تشهخی  دههد      

هاي هوشهي بودنهد    هاي طراحي شده توسط بینه و سیمون اولین تست آزمون

هها در   اين آزمهون . که در ابتداي قرن بیستم مورد پذيرش گسترده قرار گرفتند

ي اول براي ارزيابي سربازان ارتهش نیهز مهورد اسهتفاده قهرار      دوران جنگ جهان

ههاي آزمهون    میالدي فردي به نام لويیس ترمن يافتهه  0501در سال . گرفتند

هوشي بینه را تحت آزمايش و اصالح قرار داد و در واقع آنچه را کهه امهروز بهه    

شناسیم، حاصل اصالحات ترمن روي تحقیقهات بینهه    عنوان ضريب هوشي مي

گیري ضهريب هوشهي و يها بهه عبهارت       هايي که امروزه براي اندازه آزمون. است

هاي جديدتري هسهتند کهه پهس از     روند، نمونه کار مي هتر بهره هوشي ب صحیح

. انهد  لويیس ترمن توسط ساير پژوهشگران ارائه شده و به شكل امروزي در آمده

ري را بهراي  ههاي ديگه   آزمون (Wechsler)میالدي ديويد وکسلر  0511در سال 

میالدي  0599ها در سال  گیري ضريب هوشي مطرح کرد که اين آزمون اندازه

و بلوبر مورد تجديد نظر قرار گرفت و بها عنهوان مقیهاس ههوش      توسط وکسلر

مهیالدي متخووهان    0550و  0510ههاي   در سال(. 1)بزرگساالن معرفي شد

ه تجديد نظر شهده  اصالحاتي را در نسخه اول آن ايجاد کردند و در نهايت نسخ

میالدي به عنوان نسخه نهايي ايهن آزمهون امهروزه مهورد      2111سوم در سال 

آزمون هوشهي وکسهلر کودکهان نیهز در ابتهدا در سهال       . گیرد استفاده قرار مي

مهیالدي   0555و  0504ههاي   میالدي منتشر شهد و مجهددا در سهال    0545

مهورد اسهتفاده    0550مورد تجديد نظر قرار گرفتهه و نسهخه نههايي در سهال     

هاي وکسهلر ضهريب يها بههره هوشهي       بر اساس آزمون. جهاني واقع شده است

 .شود طبقه بندي مي 0طبق جدول 

 

 بندي ضريب هوشی وکسلر طبقه -1جدول 

 بندي ضريب هوشی طبقه محدوده ضريب هوشی

 بسیار عالي و باالتر 011

 عالي 021 - 025

 باالتر از متوسط 001 - 005

 توسطم 51 - 015

 تر از متوسط پايین 11 - 15

 حد مرزي 01 - 05

 پايینبسیار  تر پايینو  15
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 ضريب هوشي ايرانیان

 041/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 2درصهد بهاالتر از میانهه ،     02در صد از مردم داراي هوش میانه،  01

از نوابغ جههان بها   . درصد بسیار باهوش و يک درصد افراد برگزيده هستند

شهاعر آلمهاني بها    گوته : توان به موارد زير اشاره کرد ضريب هوشي باال مي

، لئونارد داوينچي، امانوئل سهويدن بهر ، فیلسهو  و    201ضريب هوشي 

دانشمند الهیات سوئدي، فون اليبنیس، فیلسو  آلماني با ضريب هوشهي  

، پاسكال، 211، جان استوارد يل، فیلسو  انگلیسي با ضريب هوشي  219

 ، بههابي فیشههر،059رياضهیدان و فیزيكههدان فرانسهوي بهها ضههريب هوشهي    

، گالیله، فیلسو  علوم طبیعهي،  010باز آمريكايي با ضريب هوشي  شطرنج

، آلبهرت انیشهتین فیزيكهدان و    019منجم و رياضیدان با ضهريب هوشهي   

  .هستند 011سس مايكروسافت با ضريب هوشي ؤگیتس م بیل

 انگلیسي به نام آقاي جان کارلیل ريهون  شناس روان0511در سهتال 

(John C. Raven) عالقهه ريهون بهه     (.4-0)يگري را طراحهي کهرد   آزمون د

ي در سنین پايه باعث شد تا ابزارهاي سنجش توانايي کودکان را شناس روان

با وجود اينكه در کودکي پدر خهودش را از دسهت   . مورد مطالعه قرار دهد

ههاي علمهي    داد و مراقبت از مادر و دو خواهرش را بر عهده گرفت، عالقه

او بعدها در زمینهه شهغلي خهود بهه سرپرسهتي      . خودش را نیز دنبال کرد

وي به اين . اي براي کودکان با شرايط ناتواني فیزيكي منووب شد مدرسه

هاي رايج آن دوره در مهدارس و محهیط کهار     نتیجه رسید که انجام آزمون

. دشوار بوده و تفسیر نتايج نیز به دلیل ادغام عناصر مختل  مشكل اسهت 

طراحي آزمون بهره هوشي عمومي که به ريهون   در نتیجه به فكر تدوين و

سهنجي بهراي ارزيهابي افسهران      طراحي اين تسهت روان  .مشهور شد، افتاد

نیروي دريايي ايهاالت متحهده آمريكها بهود؛ امها بعهد مشهخ  شهد کهه          

شهده نیهز مفیهد و     طورکلي، براي ارزيابي هوش، مستقل از دانش کسب به

نظر از اينكه فهرد   گساالن، صر اين تست براي کودکان و بزر .معتبر است

طور کلي، براي  مشكالت ارتباطي يا حرکتي داشته باشد، کارآمد است و به

آزمهون ريهون   . آيهد  کننده به حساب مهي  اکثر مردم جالب توجه و سرگرم

 .اند اي است که از آسان به سخت مرتب شده پرسش چندگزينه 11شامل 

ي انتزاعي و ناق  هسهتند  اي از اشكال هندس اين سؤاالت شامل مجموعه

ايهن تسهت ابهزاري بهراي سهنجش ههوش        .که فرد بايد آنها را حهل کنهد  

 .غیرکالمي است که به سطح تحویلي يا تجربه فردي بستگي ندارد

 

 ها ها و پيشرفت چالش
رغم اينكه ضريب هوشي طهي سهالیان اخیهر توسهط برخهي از       به

ازجملهه  . ده استپژوهشگران رشد کرده؛ اما انتقادهايي به آن وارد ش

. تواند تمام توانايي انسان را اندازه گیري کند اينكه ضريب هوشي نمي

گیهري ضهريب هوشهي تنهها قهدرت       هاي متداول بهراي انهدازه   آزمون

کهه عوامهل ديگهري از     کنند درحهالي  گیري مي محاسبه افراد را اندازه

جمله خالقیت، توان رهبري و مديريت، ههوش کالمهي، اسهتعدادهاي    

بنهابراين ضهريب يها بههره     . ندمؤثرو غیره نیز در موفقیت افراد هنري 

از . هها باشهد   گیري ارزش انسان تواند معیار اندازه تنهايي نمي هوشي به

ههاي نهژادي، قهومیتي و موقعیهت و      طر  ديگر ضريب هوشي تفهاوت 

در مقابهل بههره يها ضهريب     . گیهرد  شرايط زندگي افراد را در نظر نمي

نیهز   (Emotional Intelligence=EQ)وش هیجهاني  بايد به ه (IQ) هوشي

گیري سطح اطالعات  در واقع اندازه (EQ)هوش هیجاني . توجه داشت

افهرادي کهه ههوش هیجهاني بهااليي      . هاي عاطفي افراد است و توانايي

تواننههد در جامعههه ارتباطههات بهتههري بههر قههرار کههرده و    دارنههد، مههي

آ نهها در زنهدگي   هاي بیشتري کسب کنند که موجب شادي  موفقیت

نكته قابل توجه اينكه هوش فقهط  . شده و عامل خوشبختي آنان باشد

بندي متنوعي از انواع هوش ارايه  شود و دسته به اين دو نوع ختم نمي

اولین بار يک دانشمند آمريكايي بنام هاوارد گاردنر، نظريه . شده است

چهون  قبهل از گهاردنر دانشهمنداني    (. 1)هوش چندگانه را مطرح کرد

کارول، کسلر، ريموند و چند تن ديگر در مورد متفاوت بهودن ههوش   

ههاوارد گهاردنر بها در نظهر گهرفتن      . هايي را مطرح کرده بودند نظريه

شناختي و معنوي توانست  تفاوت هاي فردي، اجتماعي، فرهنگي، روان

ههوش متنهوع از جملهه     01هاي چندگانه را کهه شهامل    نظريه هوش

 :د را مطرح کندباشن هاي زير مي هوش

يا توانايي حل مسايل  (Logical-Mathematical) رياضي - هوش منطقي .0

 رياضي و اعداد؛ 

يها توانهايي شهیوا سهخن      (Verbal- Linguistic) زبهاني  – هوش کالمي .2

 گري و سخنراني در يک جمع؛ گفتن، مجري

وتحلیهل   يها توانهايي تجزيهه    (Visual-Spatial) فاايي – هوش توويري .1

 بعدي در ذهن؛  تواوير سه

گهردي،   يها عالقهه وافهر بهه طبیعهت      (Naturalistic) گهرا  هوش طبیعت .4

 شناسي؛ جانورشناسي و گیاه

از جمله درک زير و بم  (Musical-Rhythmic) ريتمي – هوش موسیقي .9

 ها؛ و ريتم و طنین اصوات و واکنش نسبت به آن

الت گرا که اشاره بهه تمهاي   يا هوش هستي (Existential)هوش وجودي  .1

ماورايي افرادي دارد که عالقمند به سیر آفهرينش و خلقهت انسهان از    

 ازل تا ابد هستند؛

يا توانايي حفه  تعهادل    (Bodily- Kinesthetic) جنبشي – هوش بدني .0

 اعااي بدن و استفاده صحیح از بدن در دستكاري محیط و اشیاء؛ 

د از که به شناخت قدرت و ضع  فر (Intrapersonal)فردي  هوش درون .1

ترين دستاورد اين هوش توان عشق ورزيدن به  خود اشاره دارد و مهم

 خود است؛

فردي و اجتماعي که به نحوه  يا برون (Intrapersonal) فردي هوش میان .5

 صحیح ارتباط با ديگران اشاره دارد؛

به درک اخالقیات، تعهد به آن و رفتار در مسیر  (Moral) هوش اخالقي .01

 .شود آن اطالق مي
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 حسین دلشاد، فريدون عزيزي

 ماره اول، ش0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /044

 ب هوشی کشورهاي جهان ضري

کننهد؛   منتشر ميIQ بندي کشورها را از نظر هاي متعددي رده سايت

ها  سايت اين. است World Population Review از آن جمله، گزارش پايگاه

در  متأسهفانه کنند و  ها فعالیت مي کنترل برخي سازمان ها تحت و پايگاه

زو کشورهاي داراي ج برخي کشورها را هاي خود تالش دارند که گزارش

بر اساس آمار ارائه شهده از  . ضريب هوشي متوسط به پايین نشان دهند

مهیالدي پايگهاه فهوق، بها      2120بنهدي ضهريب هوشهي در سهال      طبقه

در . ترين مردم جههان مهردم کشهورهاي آسهیاي شهرقي هسهتند       هوش

از نظر  اولین کشور با هوش دنیا جدول ضريب هوشي کشورهاي جهان،

. باشد مي 45/011ژاپن  آموزان ضريب هوشي دانش. پن استژاIQ  میزان

. باشهد  ژاپن در انجام تحقیقات علمي يكي از برترين کشورهاي دنیا مهي 

درصد است کهه بهاالترين میهانگین     55میانگین باسوادي در اين کشور 

ضريب هوشهي دو کشهور ديگهر آسهیايي از      .باشد باسوادي در جهان مي

. باشهد  مهي  01/019و  15/019ترتیهب  ه کنگ به  جمله سنگاپور و هنگ

 19/012کره جنوبي با ضريب هوشي  و 01/014چین با ضريب هوشي 

در بین کشورهاي اروپايي فنالند با ضريب . هاي بعدي قرار دارند در مقام

و  04/011، آلمان، ايتالیا و اتهريش بها ضهريب هوشهي     21/010هوشي 

ضهريب هوشهي   . دگیرنه  قرار مهي  011سوئد و سوئیس با ضريب هوشي 

 50/ 41و آمريكا 02/55، انگلستان 24/55، استرالیا 92/55مردم کانادا 

ضريب هوشي براي ترکیهه، کشهورهاي خاورمیانهه و     .گزارش شده است

تهر از   و بهراي کشهورهاي آفريقهايي پهايین     51و  01جنوب آسهیا بهین   

 World Population Review پايگهاه  .است 09تا  19صحراي آفريقا و بین 

ضريب هوشي جمعیت کشورهاي مختل  دنیا را منتشر  2120در سال 

ايهن عهدد،    و بها  اسهت  14ها  ايراني IQکند که میانگین  کرده و ادعا مي

البتهه در   .قرار گرفته است 005کشور جهان در رتبه  055ايران در بین 

هاي مختل  فااي مجازي، رتبه ايران از نظر ضريب هوشي بسیار  سايت

باور اين آمهار غیرواقهع   . گزارش شده است 001تا  21ز رتبهمتفاوت و ا

به جستجوي منابع معتبردر فااي مجهازي   بنابراينبسیار دشوار است؛ 

در . در گوگل به دنبال رتبه هوش ايرانیان باشهید  کافي است .پرداختیم

-IQرا جستجو کنید جهدول سهايت    "IQ ranking by country" گوگل اگر

ranking ههايي   تمام منابع و سهايت  اين سايت و تقريباً. دهد را نشان مي

 IQ and the Wealth of کنند، بهه کتهاب   ذکر مي 14که هوش ايرانیان را 

Nations  در ايهن  . کننهد  میالدي استناد مهي  2112منتشر شده در سال

بها   Richard Lynn پزشهكي از انگلسهتان بهه نهام     سال يک پروفسور روان
 Tatu Vanhanen همكاري يک پروفسور علوم سیاسهي از ايرلنهد بهه نهام    

 001اي مروري بهراي تعیهین میهانگین ضهريب هوشهي جوامهع         مطالعه

کردند و نتايج حاصل از اين مطالعهه را در کتهاب    کشهور دنیها طهراحي

طبق توضیحات موجود در انتهاي کتاب که  .نام برده شده منتشر کردند

مهاکس   ي فردي بهه نهام   اين عدد از مقاله آمده، 0تووير آن در نمودار 

 0590 ولنتههاين تحقههیقش را در سههال .اسههتخراج شههده اسههت ولنتههاين

مدرسهه   4از بهین   آمهوز  دانش 111روي ( شمسي 0111يعني)دي میال

در  مدرسههه دخترانههه شهههر شههیراز ، 2مدرسههه پسههرانه و  2دوره دوم، 

بدسهت   11، براي ايرانیهان  IQ سال، انجام داد و عدد 09محدوده سني 

ي آمهاري آن   گیري و تعمیم دادن يهک نمونهه   اين نمونه(. 2نمودار)آمد 

يهران حهدود   که جمعیهت ا  سال قبل، در زماني 19در  هم از دو مدرسه

نیهز   میلیون نفر بوده است و بهه طبهع آمهوزش، فرهنهگ و محهیط      41

. متفاوت بوده است؛ براي جمعیهت فعلهي کشهور بسهیار عجیهب اسهت      

به علهت فاصهله حهدود     .توان روي آن نتیجه درستي گرفت بنابرين نمي

 11نمره بهه   4میالدي، نويسندگان کتاب  2112و  0590ساله بین  49

 .اند اعالم کرده 14ايرانیان را  IQ اضافه کرده و
 

Iran 

Around 1957, noms for the Standard Progressive Metrices were 

collecled by Valentine (1959) for 627 adolesoents aged 

approximaley 15 years old. Their mean IQ in relation to the 

British 1979 slanardizotion is 80. Due to the interval of 22 years 

between the two standardization sampies, this needs 10 be 

raised to 84. 

Iraq 

 IQ and the Wealth of توضويحات موجوود در انتهواي کتوا      -1نموودار  

Nations ب هوشی ايرانياندر مورد ضري 

 

 
Max Valentine: Psychometric Testing in Iran. The British Journal of Psychiatry Jan 1959  

 .دست آوردن ضريب هوشی ايرانيان نگاشته شده است هبخشی از مقاله مورد تحقيق والنتاين که براي ب -2نمودار 
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 ضريب هوشي ايرانیان

 049/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 IQ and global کتابي تحت عنهوان  میالدي نیز 2111در سال 

inequality در هر دو کتهاب ضهريب هوشهي جامعهه     . منتشرکردند

توان گفت کهه نويسهندگان    در واقع مي .ذکر شده است 14ايراني 

هر دو کتاب فوق و سايت ذکر شده زحمت جستجوي مجدد را به 

اند تا از آخرين نتايج ضريب هوشي جامعه ايراني مطلع  خود نداده

هاي سیاسي ضريب هوشهي   ورزي ضبه طور مغرضانه و غر شوند و

سال قبل جامعه ايراني را کماکان مبناي ضريب هوشي کنوني  11

بنهابراين نقطهه ضهع  مها در کشهور، نداشهتن       . دانند ايرانیان مي

هاي مرجع داخلهي در ايهن زمینهه اسهت و بهه ايهن دلیهل         پايگاه

هههاي خههارجي سههند ارهارنظرههها و     برخههي پايگههاه  متأسههفانه

 .شوند ها مي گیري تومیم

هاي اطالعاتي کهه بهه آنهها اشهاره شهد و       با جستجو در پايگاه

 2105 چند سايت ديگر مقاالت متعهددي کهه تها سهال     همچنین

میالدي در ارتباط با ضريب هوشي شهرهاي مختل  ايران منتشر 

از جمله به يک مطالعهه مهروري   . باشند اند قابل دسترسي مي شده

 مهیالدي در  2105سهال   سیتماتیک و متاآنالیز منتشهر شهده در  

International Journal of Preventive Medicine  که توسط رضا چمن

ايهن يهک مقالهه    (. 1)توان اشهاره کهرد   و همكاران منتشر شده مي

نفر جمعیت ايراني مهورد مطالعهه    9192مروري و متاآنالیز شامل 

 باشد که میهانگین ضهريب هوشهي جامعهه ايرانهي را بها تسهت        مي

Wechsler 5-21 (اند گیري کرده نقاط مختل  ايران اندازه در.) 

)  02/50کلهي در جامعهه ايرانهي     (IQ) میانگین ضريب هوشي

بههوده و در منههاطق شههمالي،   CI)درصههد  59:  00/11 -92/019

، 51/011، 91/50جنوبي، مرکزي، شرقي و غربي ايران به ترتیب 

میانگین ضريب هوشي در سهنین  . بود 49/51و  01/010، 10/52

 10/019سهال   21و در سنین بهاالتر از   01/50سال  21کمتر از 

 14/52حدود  (practical)میانگین هوش عملي . گزارش شده است

(99/011-04/05: CI 59 درصد ) و میانگین هوش کالمي(verbal) 

نتهايج کلهي    .بهود ( درصد CI 59: 51/11-01/019) 91/54حدود 

 .خالصه شده است 2اين مطالعه در جدول 

مهدارس چنهد منطقهه کشهور در      آمهوزان  ضريب هوشي دانش

مطالعات گروه غدد درون ريز دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي 

غهذايي کشهور کهه بهه منظهور بررسهي        و انستیتو تغذيه و صنايع

هجهري   0111هاي ناشهي از کمبهود يهد از سهال      وضعیت اختالل

شمسي در ايران آغاز شد نیز مورد ارزيهابي تهیم تحقیقهاتي قهرار     

در اين مطالعات ضريب هوشي و فعالیت پسیكوموتور . گرفته است

مناطقي که دچار کمبود يهد بودنهد، قبهل و پهس از      آموزان دانش

از جمله  .گیري شده است ري يد در چندين مطالعه اندازهمكمل يا

 واقع تايهروسدو  آموزان ده در دانشهتوان به مطالعه انجام ش آنها مي

 نتايج کلی از متاآناليز بهره هوشی ايرانيان با استفاده از آزمون وکسلر -2جدول 

 ها زير گروه
تعداد 

 مطالعه

ميانگين ضريب 

 هوشی

CV 59 درصد 

 حد باالحد پايين 

 92/019 00/11 02/50 40 ضريب هوشي کلي

 01/019 51/11 91/54 20 ضريب هوشي عملي

 99/011 04/05 14/52 12 ضريب هوشي کالمي

 10/004 09/11 11/50 05 منطقه شمال کشور

 90/015 25/011 51/011 0 منطقه جنوب کشور

 90/51 14/11 10/52 0 منطقه مرکزي کشور

 22/000 10/11 01/010 5 منطقه غرب کشور

 14/011 01/12 49/51 1 منطقه شرق کشور

 24/010 20/54 01/50 11 سال  21کمتر از 

 10/022 52/11 10/019 1 سال 21بیشتر از 

 
در (. 25)شمال تهران و يک مدرسه در شهر تهران اشاره کهرد در 

آمهوزان   اين مطالعه ضريب هوشي و فعالیهت پسهیكوموتور دانهش   

 0100کیكها و کشهار و مدرسهه رازي تههران در سهال      روستاهاي 

و آزمهون   (Bender Gestalt)هجري شمسي با آزمون بندر گشتالت 

در روسهتاي کیگها کهه    . مورد بررسهي قهرار گرفهت    (Raven)ريون 

آموزان از کمبود يد شهديدتري بهر خهوردار بودنهد، ضهريب       دانش

ر و د 51/+ - 5روستهههاي کشههار  و در  15/+ - 00هوشههي آنههان  

 تیرويیهد عملكهرد طبیعهي    آمهوزان  مدرسه رازي تهران که دانهش 

دههد کهه    اين مطالعه نشان مهي . گزارش شد 001/+ - 01داشتند 

روستايي ايران که دچار کمبود يهد بودنهد،    آموزان حتي در دانش

اعهالم شهده بهراي جامعهه ايرانهي       14ضريب هوشي باالتر از عدد 

مدرسهه   آمهوزان  دانهش  نكته قابل توجه اينكه ضريب هوشي. است

بهر آورد   001رازي تهران که عاري از کمبهود يهد بودنهد معهادل     

 . شده بود

 2114در مطالعههه ديگههري کههه عزيههزي و همكههاران در سههال 

اند، زمان تاثیر مكمهل يهاري يهد بهر ضهريب       میالدي منتشر کرده

در ايهن  (. 11)مورد بررسي قرار گرفته اسهت   آموزان هوشي دانش

ساله از روستاي کیگا و رندان که  01تا  0آموز  دانش 41مطالعه 

قبهل از آن  . در مناطق شمالي تهران قرار دارنهد شهرکت داشهتند   

تههأخیر رشههد جسههمي، اخههتالل نورولوژيههک، اخههتالل شههنوايي و  

به راهر  آموزان پسیكوموتور توسط نويسندگان اين مقاله در دانش

مكمل ياري که پس از آن ( 11)سالم اين روستاها گزارش شده بود

در . يد نزد زنان باردار و کودکان جوان ايهن روسهتاها شهروع شهد    

ساله ساکن اين  41ماهه تا  1میالدي اهالي  0552و  0515سال 

دو روستا مكمل يد به صورت تزريق محلول روغني يد دار دريافت 

مهیالدي نمهک يهددار در ايهن دو روسهتا       0551کردند و در سال 

. ا تحت پوشش نمک يد دار قرار گرفتندتوزيع شد و تمام خانواره

سهال پهس از مكمهل يهاري يهد       01میالدي يعني  0555در سال 
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 آمهوزان  گیري بهره هوشي در دانهش  و اندازه تیرويیدعملكرد غده 

مهورد   0515اين روستاها مورد بررسي قرار گرفته و با نتايج سال 

در  آموز اين دو روستا دانش 241ضريب هوشي . مقايسه قرار گرفت

 01درصد ضريب هوشي کمتهر از   02بوده و  15برابر  0515سال 

آمههوز  دانههش 41میههزان ضههريب هوشههي  0555در سههال . داشههتند

ضريب  آموزان بوده و هیچیک از دانش 50کننده در مطالعه  شرکت

 . نداشتند 01هوشي کمتر از 

 

 گيري بحث و نتيجه
 مهورد توجهه   طبیعي ازاوايهل قهرن بیسهتم    (IQ) ضريب هوشي

. خاصي قرار گرفته و به يهک چهالش جههاني تبهديل شهده اسهت      

هاي شناختي يا ذهني که به  اصطالح هوش معموالً به تمام قابلیت

کسب دانش نیاز دارند و فرد از آن دانهش بهه شهكلي هدفمنهد و     

کنهد، اطهالق    همراه با ساختار براي حهل مشهكالت اسهتفاده مهي    

 10قرن بیستم در طبق مطالعات جديد، ضريب هوشي در . شود مي

کشور دنیا افزايش يافته اسهت و براسهاس تحقیقهات انجهام شهده      

ضريب هوشي از اوايل قرن بیستم افزايش يافته و اکنهون ضهريب   

ضريب هوشهي  . است 0515 امتیاز بیشتر از سال 11هوشي مردم 

ثابت نیسهت و بهه نسهبت تجربیهات، محهیط زنهدگي،        افراد الزاماً

کلي طهور  بهاعي، رابطه فرد با ديگران و والدين، اعااء شبكه اجتم

 .تواند تغییر کند دهند مي به نسبت اتفاقاتي که در زندگي رخ مي

منتشهر   IQ بنهدي کشهورها را از نظهر     ههاي متعهددي رده   سايت

. اسهت  World Population Review کنند؛ ازجمله، گهزارش پايگهاه   مي

اي سیاسهي  هه  کنترل برخهي سهازمان   تحت ها، ها و پايگاه سايت اين

 هاي خهود تهالش دارنهد کهه     در گزارش متأسفانهکنند و  فعالیت مي

جزو کشورهاي داراي ضريب هوشهي متوسهط بهه     برخي کشورها را

بنهدي ضهريب    براساس آمار ارائه شهده از طبقهه  . پايین نشان دهند

ترين مردم جهان  میالدي پايگاه فوق، باهوش 2120هوشي در سال 

فهوق   در اين گزارش پايگهاه  .هستند هاي آسیاي شرقي مردم کشور

اين عهدد، ايهران    و با است 14ها  ايراني IQکند که میانگین  ادعا مي

البتهه در   قرار گرفته اسهت؛  005کشور جهان در رتبه  055در بین 

هاي مختل  فااي مجازي، رتبه ايران از نظر ضهريب هوشهي    سايت

ين سهايت و  ا. گزارش شده است 001تا  21بسیار متفاوت و از رتبه

ذکهر   14ههايي کهه ههوش ايرانیهان را      تقريبا تمهام منهابع و سهايت   

منتشهر شهده در    IQ and the Wealth of Nations بهه کتهاب   کنند، مي

عدد ذکر شهده بهراي ضهريب     .کنند میالدي استناد مي 2112سال 

 شههي جمعیههت ايرانههي در ايههن کتههاب از مقالههه مههاکس ولنتههاينهو

 يعني)میالدي  0590 وي تحقیقش را در سال .استخراج شده است

شهر شیراز انجام داده بهود و   دانش آموز 111روي ( شمسي 0111

را بههه  دسههت آورده بههود و آن هبهه 11را  آمههوزان ايههن دانههش IQ عهدد 

تعمهیم دادن   گیهري و  ايهن نمونهه  . جمعیت ايراني تعمیم داده است

کهه جمعیهت    سال قبل، زماني 19در  يک نمونه آماري از دو مدرسه

میلیون نفهر بهوده و بهه طبهع آمهوزش، فرهنهگ و        41ايران حدود 

محیط متفاوت بوده است، براي جمعیت فعلي کشور بسهیار عجیهب   

بهه علهت    .توان روي آن نتیجهه درسهتي گرفهت    ين نميابنابر. است

مهیالدي، نويسهندگان    2112و  0590ه بهین  سهال  49فاصله حدود 

. اند اعالم کرده 14ايرانیان را  IQ اضافه کرده و 11نمره به  4کتاب 

که اگر به مقاالت منتشر شده در خووص ضهريب هوشهي    درصورتي

يابیم که از آن  اي دست مي ايرانیان رجوع کنیم به موارد قابل توجه

يي ايهران کهه در   شهري و روسهتا  آموزان جمله ضريب هوشي دانش

پايش هاي ملي شیوع گواتر و وضعیت دريافت يد جامعه ايراني کهه  

. گیري قرار گرفته است در ايران آغاز شده مورد اندازه 0111ازسال 

روسهتايي ايهران    آموزان ضريب هوشي دانش قبل از مكمل ياري يد

و در مهدارس شههري کهه     51 تها  15 که دچار کمبود يد بودند بین

گهزارش شهده    001داشهتند   تیرويیهد عملكرد طبیعي  نآموزا دانش

 آمهوزان  دهنهد کهه حتهي در دانهش     اين مطالعهات نشهان مهي   . است

روستايي ايران که دچار کمبود يد بودنهد، ضهريب هوشهي بهاالتر از     

نكته قابل توجه اينكهه  . اعالم شده براي جامعه ايراني است 14عدد 

عاري از کمبود  مدارس شهري ايران که آموزان ضريب هوشي دانش

در يک مطالعه مهروري   .(05)بر آورد شده بود 001يد بودند معادل 

مههیالدي از  2105سههیتماتیک و متاآنههالیز منتشههر شههده در سههال  

 مطالعه در جمعیت ايراني نیز میانگین ضهريب هوشهي   92متاآنالیز 

(IQ)  در ايهن متاآنهالیز   . (1)بوده است 02/50کلي در جامعه ايراني

و در  01/50سهال   21در سهنین کمتهر از    میانگین ضهريب هوشهي  

ههاي   نتیجهه اينكهه پايگهاه    .بهود  10/019سهال   21سنین بهاالتر از  

هاي سیاسي در اعالم ضريب هوشي جامعه ايراني  وابسته به سازمان

هاي بعهد   صادق نبوده و بدون بررسي مطالعات منتشر شده در سال

ضهريب   ههاي سیاسهي   ورزي  میالدي در ايران ، بها غهرض   0509از 

چند مدرسه شهر شیراز را مبناي  آموزان سال قبل دانش 11هوشي 

ههاي   نظهر بهه چهالش   . داننهد  ضريب هوشي کنوني جامعه ايراني مي

شهود   موجود در پیش روي ضريب هوشي جامعه ايراني توصهیه مهي  

اي کهه از نظهر فرهنگهي، اجتمهاعي و      که با توجه به تغییرات عمده

تهري بها اسهتفاده از     العهه جهامع  اقتوادي در کشور حاصل شده مط

ههاي اسهتاندارد شهده در جمعیهت      نمونه کافي و استفاده از آزمهون 

با اين وجهود مطالعهات انجهام شهده در ايهران      . ايراني صورت پذيرد

و  50سهال کشهور را    21میانگین ضريب هوشي جمعیهت کمتهر از   

تخمین مهي زنهد کهه بها ايهن اعهداد، ايهران         011سال را  21باالي 

 .گیرد کشور دنیا قرار مي 005بین  1و  10تیب در رتبه تر به
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Abstract  
Background: Intelligence is defined as the capacity for abstraction, logic, understanding, self-awareness, learning, 

emotional knowledge, reasoning, planning, creativity, critical thinking, and problem-solving. According to recent 

studies, the Intelligence Quotient (IQ) of 31 countries of the world, has increased during the 20
th

 century. The aim of 

this study is evaluation of the IQ of Iranians and also a brief review of research conducted on IQ. 

Methods: We searched all relevant articles published from 1950 to 2021 in databases.  

Results: According to a 2021 study at Ulster Institute, the highest average IQ scores in the world belong to the 

Japanese, with the citizens of Taiwan and Singapore close behind.  The average IQ of Iranian population is 84 and 

the ranking of Iran is 119 among 199 countries in the world. The ranking of Iran has been reported from 23 to 110 in 

various websites. A meta-analysis of 52 studies conducted in Iran in 2019, reported that the mean Iranian IQ is 97.12, 

being 97.73 in ages less than 20 years old, and 105.61 in the population older than 20 years old. The IQ of Iranian 

school children was 89 before iodine supplementation in 1989 which reached 97, ten years after iodine 

supplementation. 

Conclusion: We need a national study with appropriate methodology to measure Iranian IQ, but with the average IQ 

of 97 in juvenile Iranians, the ranking of Iran is 31. However, with respect to an average IQ of 106 in the population 

older than 20 years, the ranking of Iran is 3 among 199 countries in the world.  
 
Key words: Emotional Intelligence, Intelligence, Intelligence Tests, Iran, Wechsler Scales 
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