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  چكيده 
. دهـد  يقرار مـ  يمختلف بدن را مورد سنجش کم ياست که قسمت ها يست شناسيز از علم يشاخه ا يآنتروپولوژ :مقدمه

ن يشـتر يمغز انسـان ب . دينما يم  يبررس را ک سر و صورت ياست که ابعاد آناتوم ينتروپومترآ ياز شاخه ها يکي يسفالومتر
ابل مالحظـه  سرعت ق يز داراين ين تکامل در شش سال اول زندگيرساند و ا يبه انجام م ينيدوران جن يزان رشد را در طيم
جه يا افراد باهوش مغز و در نتيست؟ آيهوش چ جاد نموده است کهيرا در اذهان ا يسواالت يعصب دستگاه يدگيچيپ. است يا

ـ يبا هدف  ين بررسيا. ثر است؟زان هوش مويا اندازة دور سر و حجم مغز در ميدارند؟ آ يسر بزرگتر ن حجـم  يافتن ارتباط ب
  .انجام شده است يب هوشيمغز و ضر

سال، بدون در نظر گـرفتن    ۹-۱۱ ية مونث در محدودة سنننمو ۴۹۷نمونة مذکر و  ۵۶۰تعداد  ين بررسيدر ا :يروش بررس
ن مطالعـه از  يدر ا. در شهر اهواز انجام شده است ۱۳۸۳-۱۳۸۴، در سال يخوشه ا -يتصادف يت، بر اساس نمونه برداريقوم

مربوطه حجم مغـز   يو با استفاده از فرمول ها  يريدور سر اندازه گ اده شد و طول، عرض، ارتفاع و استف يوسائل سفالومتر
ـ ر يزان هوش نمونـه هـا، آزمـون هوشـ    ين مييتع يراب. ديدمحاسبه گر  SPSS for ياز برنامـه نـرم افـزار   . شـد  ون انجـام ي

windows آزمون  ،T ل استفاده شديه و تحليتجز يون برارسيپ يب همبستگيو ضر يتنيو -من يو دو نمونه ا.  
ن يرا ب يفيرسون رابطة ضعيپ يب همبستگيضر.)<p ۰۵/۰(دار نبود يمعن يب هوشيدور سر و ضر ن اندازةيارتباط ب :افته هاي

ن دور سر پسران يانگيم. د نشدييمونث تأ ين رابطه در نمونه هايکند و ا يد مييمذکر تأ ينمونه ها يب هوشيحجم مغز و ضر
 متـر مکعـب   يسانت ۴/۱۴۱مذکر  ين حجم مغز نمونه هايانگيشتر بدست آمد و مين دور سر دختران بيانگيمتر از م يک سانتي
ـ    ين حجم مغز نمونه هاياختالف ب. مونث بود ين حجم مغز نمونه هايانگيشتر از ميب  ۰۰۱/۰(دار بـود  يمـذکر و مونـث معن

p<(.باشد ين مقطع ميمذکر در ا  ينمونه ها يب هوشين ضريانگيشتر از ميمونث ب يدر نمونه ها يب هوشين ضريانگيم .  
نمونـه   يب هوشيضر يول مذکر است، يز حجم مغز نمونه هاونث کمتر ام ينکه حجم مغز نمونه هايرغم  ايعل :يريجه گينت
با حجم مغز نـدارد   يباطارت يب هوشيباشد، اما در مجموع ضر يمذکر م ينمونه ها يب هوشيشتر از ضريب يمونث کم يها

  .دهد ير قرار ميزان هوش فرد را تحت تأثيم يگريد يمغز يشاخص ها و احتماالٌ
  
  يب هوشير، حجم مغز، اندازة مغز، ضردور س :ناگواژه د يکل
 

  مقدمه

 ، بخصوص دسـتگاه يبدن آدم يها يدگيچيقرن هاست پ 

. جستجوگر بشر را بخود مشغول کرده اسـت ، ذهن يعصب

ا يـ گـاهش در مغـز کجاسـت؟ آ   يسـت؟ جا يمثالٌ هوش چ

ا تمـام  يزان هوش است؟ آيک عامل موثر در مية مغز انداز

ا کوچک يبزرگ دارند؟ آ جه سريافراد با هوش مغز و در نت

 يآنتروپولوژ کم هوش بودن؟ يعنيو مغز  بودن اندازة سر

 ياسـت کـه قسـمت هـا     يست شناسياز علم ز يشاخه ا

قـرار   يکمـ  يريـ مختلف بدن را مورد سنجش و انـدازه گ 

  نييدر رشد و نمو بدن و تععوامل مختلفي . دهد يم

 
  .اه علوم پزشکي جندي شاپوردانشيار گروه علوم تشريحي  دانشکدة پزشکي دانشگ∗

  .استاديار گروه علوم تشريحي دانشکدة پزشکي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور∗∗

  کارشناس ارشد  علوم تشريحي∗∗∗
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 يکـ ي يسـفالومتر . ستندموثر ه يآنتروپومتر يشاخص ها

ک سـر و  ياست که ابعاد آناتوم يآنتروپومتر ياز شاخه ها

انـدازة حجـم و   ). ۱(دهد يقرار م يرا مورد بررسصورت 

در  يوزن مغز از جمله ابعاد بدن انسان است که نقش مهم

در زان رشـد خـود را   يـ ن ميشتريمغز انسان ب. دارد يزندگ

کـه در   يطـور  رسـاند، بـه   يمبه انجام  ينيدوران جن يط

ک يـ وقع تولد، ن و مياز بدن جن يمين سه ماهه، سر نيجن

رشـد مغـز کـه     . )۲(دهـد  يل ميدازة قد را تشکچهارم ان

در دوران بعـداز  اسـت   يمغز يش سلول هايهمراه با افزا

 سـرعت  يکه در شش سال اول زندگ شود يتولد کامل م

و ) ۱۸۲۴-۱۸۸۲(بروکـــا  ).۲،۳(دارد يقابــل مالحظـــه ا 

ـ ) ۱۸۲۲-۱۹۱۱(گالتون  يبودنـد کـه سـع    ين کسـان ياز اول

راشتون ).  ۴(ابندين هوش و اندازة سر بيب ينمودند ارتباط

 يسالگ ۷کودک از بدو تولد تا  ۵۰۰۰۰اندازة سر ) ۱۹۹۷(

 يبچه ها .قرار داده و گزارش نموده است يرا تحت بررس

اه يسـ  ينسبت بـه بچـه هـا    يد اندازة دور سر بزرگتريسف

 ييايآسـ  يها بچه يب هوشين ضريانگيقق من محيا. دارند

 ۹۰اه را يسـ  يو بچـه هـا   ۱۰۲د را يسف ي، بچه ها۱۱۰را 

ـ عل). ۵(گزارش نموده اسـت  قـات  يرغم مطالعـات و تحق ي

گاهش در مغز و عوامل موثر بر يهوش، جا يفراوان بر رو

ــوز ســواالت ــه آ يآن، هن ــاســت ک ــل اکولوژي ــا عوام ک، ي

و  يائل اقتصـاد ، سن، جـنس، مسـ  يياي، جغرافيستگاهيز

 ين شـاخص هـا  يـي در رشـد و نمـو مغـز و تع    ياجتماع

  ر دارند؟يهوش تأث يبر رو يآنتروپومتر

 يون بررسـ يسي، کميت مطالعات آنتروپولوژيبه خاطر اهم

 ،رانيــدر ا يگــروه پزشــک  يپژوهشــ يت هــايــاولو

اعالم  يقاتيتحق يت هاين محور اولويرا دوم يآنتروپومتر

آن اسـت تـا    ياف علوم تجرباز اهد يکي  ).۶(تکرده اس

ببـرد و آنـان را بـه     يافراد پ يها و استعداد ها ييبه توانا

 يو روان يجسم يها ييت کند که در حد توانايهدا يشغل

جـه،  يدر نتشـرفت فـرد و   يآنان باشد، تا موجب رشـد و پ 

ــردد  ــه گ ــروز. جامع ــرا  ه ام ــت و ب ــص اس  يروز تخص

. دباشـ  يص هوش و استعداد شرط اول ميتشخ ،تخصص

استعداد، نه تنها به خانواده، بلکه بـه  با کودکان با هوش و 

  .جامعه تعلق دارند

حجم مغز و حجم جمجمة افـراد معمـوالٌ از    يبررس يبرا

ــار شــ ــتفادوه يچه ــاس ــود يه م ــف)۷(ش ــتفاده از -، ال اس

هـا   ياز اتوپسپس استفاده از مغز  -ب يخال يها جمجمه

 -د) يرسـفالومت (سـر  ياز سـطح خـارج   يرياندازه گ -ج

ـ با تکن يرياندازه گ قابـل   يچـون سـفالومتر   MRI.۱ک ي

ـ نه است، ايو کم هز يابيدست افتن يـ ن مطالعـه بـا هـدف    ي

با  ،يب هوشين اندازة سر و حجم جمجمه با ضريارتباط ب

  .انجام شده است يروش سفالومتر

  

  روش بررسي

ــا  ــه روش مقطعــي ــه ب ــر روين مطالع ــه ۱۰۵۷ ي، ب   نمون

 ية سـن ددر محدو) نمونه مونث ۴۹۷نمونه مذکر و  ۵۶۰( 

ــســال بــدون در نظــر گــرفتن قوم ۱۱-۹ ت يت و وضــعي

از  ، يخوشه ا -يتصادف ي، بر اساس نمونه برداريصاداقت

چهارگانه آمـوزش و   ينواح ييمدارس ابتدادانش آموزان 

  .اهواز انجام شدشهر  پرورش

ـ از آزمون هـوش ر زان هوش ين مييتع يبرا اسـتفاده   ۲وني

ک يکه  يانتزاع يريتصاو يون از سريوش رآزمون ه. شد

ن يا. است ل شدهيآورد تشک يرا به وجود م يمنطق يتوال

ر دارد که يتصو ۶۰فرم اول . باشد يدو فرم م يآزمون دارا

. م شـده اسـت  يتقس (A-B-C-D-E)ييتا ۱۲ يسر ۵به 

هـر دو  . است ير دارد که اکثر آنها رنگيتصو ۳۶فرم دوم  

فـرد  . باشـد  يقابل اجرا م يوهو گر يفرم به صورت فرد

ـ از م) نمونه(يآزمودن ن يير جداگانـة پـا  يتصـو  ۸تـا   ۶ان ي

آن  ييس بااليکند که ماتر يرا انتخاب م يريصفحه، تصاو

ـ نما يل ميصفحه را تکم ـ ر يآزمـون هوشـ  ). ۸(دي  ون ازي

  يگروه يامکان اجرابرخوردار است،   ييدرجه اعتبار باال

آن  ياجــران يهمچنــدارد،  مســتقل از فرهنــگ اســت  و 

  نمونه هـا بـه   ).۸،۹،۱۰( باشد يم نهيکم هز ع ويآسان، سر

                                                
1-Magnetic Rosenavce Image 
2-Raven Children Test  
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دنـد و سـپس آزمـون    يم گرديتقسـ  ينفـر  ۲۰ يهـا  گروه

جهـت   ،آزمـون  ياجـرا از قبـل  . انجـام شـد  ون ير يهوش

ـ  يآزمودن يها ييبا توانا ييآشنا جـاد  يو ا يو کاهش نگران

ر يانجام شده و سپس دفترچـة تصـاو   ي، مصاحبه ايآمادگ

ــت در اخت ــتس ــاس    ي ــر اس ــد و ب ــرار داده ش ــان ق ار آن

ـ گ انـدازه  يبـرا ). ۸(ديلعمل، آزمون انجام گرددستورا  يري

( يل ســـفالومتراز وســـائ يســـفالومتر يشـــاخص هـــا

ـ ، نقالـه، گون ييپر کشـو يآنتروپومتر، کال ، يامتر، متـر نـوار  ي

با اسـتفاده از ابـزار   . استفاده شد) پر بازشوندهيس، کاليکول

ون، تراگـوس،  يـ گالبـال، ان (کين نقاط آناتوميفوق فاصله ب

، ط سـر، ارتفـاع  يمحـ  )۳،۱۱(اطبق رفرانس هـ  ....)قلة سر 

ـ متـر انـدازه گ   يليدقت م طول و عرض سر به . شـد  يري

مغز  و وزن مربوطه، حجم يها س با استفاده از فرمولسپ

  SPSS  ينرم افـزار برنامة با استفاده از  . ديمحاسبه گرد

دو  آزمون  و Tآزمون  ،) سن و جنسک يبه تفک(ن يانگيم

ــه ا ون رســيپ يهمبســتگ بيو ضــر يتنــيو -مــن  ينمون

آزمـون  و رابطة حجم مغـز و   ل شديه تحليمحاسبه و تجز

  .ديگرد يبررس يب هوشيضر

  

  يافته ها

زان هـوش در  يم يرين پژوهش به منظور اندازه گيچون ا 

ـ مورد نظر انجام شـده اسـت، لـذا از م    ينمونه ها ن يانگي

ون استفاده شد و نمونه هـا بـه دو   يات آزمون هوش رنمر

شدند که  ين دسته بندييگروه با هوشبهر باال و هوشبهر پا

مسـتقل از لحـاظ هـوش     يها  گروه يبرا Tل يآزمون تحل

ـ  ن دو گيب ـ  .نشـان نـداد   يدار يروه تفـاوت معن ن يهمچن

 با هوشبهر بـاال  ين هوشبهر نمونه هايب يهمبستگ يبررس

ـ  يهمبسـتگ  يز بررسيدور سر آنان و ن ير کميبا مقاد ن يب

دور سر  ير کمين با مقادييبا هوشبهر پا يها هوشبهر نمونه

ـ  جهيدر نت. را نشان نداد يدار يآنان ارتباط معن ن  يارتباط ب

ت مورد مطالعه، يدر جمع يب هوشياندازة دور سر و  ضر

 يب همبستگيآزمون ضر .)<p /۰۵(دار نبود يمعن يارتباط

در پسـران   يب هوشـ ين حجم مغز و ضريبطه برسون رايپ

بدسـت  + ۰۸۴/۰ يب همبسـتگ يمقدار ضر  .نمودد ييرا تأ

نسـبتاٌ   يدهد ارتباط خطـ  يبود که نشان م .>p /۰۵آمد و

 يپسران گروه سن يب هوشين حجم مغز و ضريب يفيضع

رســون و يپ يب همبســتگيامــا ضــر .وجــود دارد ۹ – ۱۱

Scatter Plot  ۰۵/۰ ورسم شده p>، ـ  يرتباط خطا ن يب

را  ين گروه سـن يدختران در ا يب هوشيحجم مغز و ضر

ـ و م ۵۲± ۵۶/۱ن دور سر پسران يانگيم. نشان نداد ن يانگي

ـ اخـتالف  ( ۵۱±۵۶/۱دور سر دختـران   ) متـر  يک سـانت ي

 يسـانت  ۱۲۸۷±۹۱ن حجم مغز پسـران  يانگيم. بدست آمد

ن حجـــم مغـــز دختـــران   يانگيـــمتـــر مکعـــب و م 

محاسـبه  ) متر مکعـب  يسانت ۴/۱۴۱اختالف (۱۰۰±۱۱۴۵

مغز ع حجم يکه با توجه به نرمال بودن توز )۱جدول (شد

دو نمونـة مسـتقل    يبـرا   Tن دانش آمـوزان، از آزمـون  يب

ـ  .استفاده شد ن حجـم مغـز پسـران و دختـران     ياختالف ب

  .)<p ۰۰۱/۰(دار بود يمعن

و پســران  ۱۰۳±۸/۱۰دختــران  يب هوشــين ضــريانگيــم

باتوجـه بـه نرمـال    . سبه شـد محا) ۳اختالف (۸/۱۰±۱۰۰

 -ز آزمـون مـن  ا>p ۰۵/۰و  يب هوشـ يع ضرينبودن توز

ن شـاخص  يبزرگتر بودن ا>p ۰۰۱/۰استفاده شد و  يتنيو

  .دينما يد مييتأدختران  يرا برا

                                         

  حجم مغز، ضريب هوشي ميانگين دور سر و : ۱جدول                                            
  يب هوشيضر  ن حجم مغزيانگيم  ن دور سريانگيم  جنس
 ۵۲±۵۶/۱  مذکر

  
۹۱±۱۲۸۷ 
  

۸/۱۰±۱۰۰ 
  

 ۵۱±۵۶/۱  مونث
  

۱۰۰±۱۱۴۵ 
  

۸/۱۰±۱۰۳  
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  بحث

 در يب هوشـ ين حجم مغز و ضـر يبرابطة  ين بررسيدر ا

  بدست آمد  يفيضع يدار يرابطة معن ، مذکر ينمونه ها

ـ ام شده در ترکبا مطالعه انج که . باشـد  يو مـ همسـ ) ۴(هي

گزارش کرده اسـت کـه حجـم    ) ۵(۱۹۹۷راشتون در سال 

از حجــم مکعــب متــر  يســانت ۱۶۰حمجمــة افــراد مــذکر 

ـ مـا ا  يدر بررسـ  يشتر است وليجمجمة افراد مونث ب ن ي

تـان و   .ه استمحاسبه شدمکعب متر  يسانت ۱۴۱اختالف 

حجم  گزارش کرده است که ۱۹۹۹در سال ) ۴(همکارانش

شـتر از  يمتـر مکعـب ب   يسانت ۸/۱۸۷مذکر  يها مغز نمونه

ـ مونث است که ا ينمونه ها ـ ا ن اخـتالف در ي  ن مطالعـه ي

ـ در ا .متر بدست آمد يسانت ۶۴/۱۴۱ ـ م ين بررسـ ي ن يانگي

شــتر از يواحــد ب ۳ مونــث  ينمونــه هــا يب هوشــيضــر

مـذکر بـود کـه نشـان      ينمونه ها يب هوشين ضريانگيم

 يبـاط ارت يب هوشيبا ضرها ونه نممغز در دهد حجم  يم

ـ  يندارد، ول قـات  يدر تحق) ۱۲(۱۹۹۴کـت يو و ۱۹۹۳ن يل

 يب هوشـ ين انـدازة سـر و ضـر   يب يفيخود به رابطة ضع

ـ  معتقدند،) ۷(ل ين و مک دانيانکو. نموده استاشاره  ن يب

 وجود دارد که يفيارتباط ضع يب هوشيحجم مغز و ضر

رسـون،  يپ يب همبسـتگ يبا استفاده از ضر  ين بررسيدر ا

ـ تأمـورد  مذکر  يفقط در نمونه ها  فين ارتباط ضعيا د يي

   .قرار گرفت

ـ   ک رابطـة يـ گرچه   ن حجـم مغـز و هـوش در    يمثبـت ب

ـ  يدار يرابطة معن يلو، شود يده ميمذکر د يها نمونه ن يب

ـ مؤنـث د  يحجم مغز و هـوش در نمونـه هـا    . ده نشـد ي

مؤنث کمتر از حجـم   يها ن که حجم مغز نمونهيرغم ايعل

ـ و ،باشـد  يمذکر م يمغز نمونه ها در  يب هوشـ يضـر  يل

 يم .مذکر بود يشتر از نمونه هايب يمؤنث کم ينمونه ها

بـا حجـم    يارتباط يب هوشيکرد که ضر يتوان جمع بند

ـ م يگـر يد يمغـز  يهـا  ز ندارد و احتماالٌ شاخصمغ زان ي

ـ در ا .دهـد  ير قرار مـ يهوش فرد را تحت تأث  ين بررسـ ي

 يسـفالومتر  يز شـاخص هـا  جهت محاسبة حجم مغـز ا 

 MRIد اذعان نمود استفاده از روش يبا ياستفاده شد، ول

ق تـر اسـت امـا  بـه علـت      يـ محاسبة حجم مغـز دق  يبرا

ـ اسـتفاده از ا  يت امکانات و مشکالت اقتصاديمحدود ن ي

ـ  يپ. ر نبـود يک امکـان پـذ  يتکن شـود مطالعـات    يشـنهاد م

ـ بـا برنامـه ر   يآنتروپومتر طق بهتـر، همزمـان در منـا    يزي

مختلـف، بـا در نظـر گـرفتن      يها مختلف کشور، در نژاد

هـر جـنس در حجـم     يشـتر، بـرا  يب يعوامل آنتروپولـوژ 

 يرهـا از تنـوع کـاف   يبزرگتر انجام شـود تـا متغ   يها نمونه

از روش  ين منـابع مـال  يبرخوردار شوند و در صورت تأم

MRI     يجهت محاسبة حجم مغـز اسـتفاده گـردد و بـرا 

ه ها، از آزمون مستقل از فرهنگ نمون يب هوشين ضرييتع

  .  استفاده شود
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