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ضریب هوشی نرمال چقدر است؟
 آیا آی کیو قابل افزایش است؟!

ــک  ــه ی ــراد همیش ــیاری از اف ــرای بس ــو ب ــا آی کی ــی ی ــب هوش ــزان ضری می
دغدغــه بــوده اســت. بعضــی افــراد تصــور می کننــد کــه بــرای موفقیــت تحصیلــی، 
شــغلی یــا فــردی بایــد حتمــا ضریــب هوشــی در حــد انیشــتین )بیــن ۱۶۰ تــا ۱۸۰( 
ــرای موفقیــت  ــا ب ــن موضــوع درســت اســت؟ آی ــا ای ــا واقع ــا آی داشــته باشــند. ام
حتمــا بــه ضریــب هوشــی باالتــر از حــد نرمــال نیــاز داریــم؟ حقیقــت 
ایــن اســت کــه خیــر. شــما حتمــا بایــد در کنــار ضریــب هوشــی بــاال، 
ــه  ــی را نیــز تقویــت کنیــد. ب ــواع هــوش مانند هــوش هیجان ســایر ان
ــرای  ــی ب ــه ای حرف ــر زمین ــد در ه ــه می توانی ــت ک ــب اس ــن ترتی ای
گفتــن داشــته باشــید. در ایــن مقالــه هــوش برتــر ایرانیــان قــرار اســت 
ــوان  ــه می ت ــدر اســت و چگون ــال چق ــو نرم ــم آی کی ــم بفهمی ــا ه ــا ب ت

ــا اســتفاده از راهکارهــای ســاده کمــی آن را ارتقــا بخشــید.  ب
 

           ضریب هوشی یا آی کیو نرمال چقدر است؟

ــی  ــب هوش ــت های IQ ضری ــی تس ــول در تمام ــور معم ــه ط ب
ــات  ــاس تحقیق ــر اس ــود. ب ــه می ش ــر گرفت ــدد ۱۰۰ در نظ ــراد ع ــرای اف ــال ب نرم
بــه عمــل آمــده، ضریــب هوشــی بیشــتر افــراد تقریبــا در یــک ســطح اســت. نتایــج 
مقالــه ای کــه در نشریه Springer منتشــر شــده نشــان می دهــد کــه ۶۸ 
درصــد از مــردم جهــان ضریــب هوشــی بیــن ۸۵ تــا ۱۱۵ دارد. ایــن یعنــی نزدیــک 
بــه ۷۰ درصــد جمعیــت جهــان آی کیــو نرمــال دارنــد. از طرفــی ایــن موضــوع بــه 
مــا ثابــت می کنــد کــه تنهــا درصــد بســیار کمــی از افــراد در دنیــار ضریــب هوشــی 
ــه جــدول  ــن موضــوع ب ــر ای ــرای درک بهت ــد. ب ــر از ۷۰ دارن ــا پایین ت ــاالی ۱۳۰ ی ب

ــد. ــگاه کنی ــر ن زی
 

)IQ( وضعیتبازه ضریب هوشی
ناتوانی مغزی حاد۲۴-۱
ناتوانی مغزی پیشرفته۳۹-۲۵
ناتوانی مغزی متوسط۵۴-۴۰
ناتوانی مغزی خفیف۶۹-۵۵
مرز ناتوانی مغزی۸۴-۷۰
ضریب هوشی یا آی کیو نرمال۱۱۴-۸۵
تقریبا باهوش۱۲۹-۱۱۵
باهوش۱۴۴-۱۳۰
تقریبا تیزهوش۱۵۹-۱۴۵
تیزهوش۱۷۹-۱۶۰
فوق العاده تیزهوش۱۸۰ به باال
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ــه  ــو گرفت ــت  های آی کی ــاس تس ــر اس ــه ب ــدادی ک ــا اع ــاال تنه ــدول ب ــه ج البت
ــرکت در  ــه ش ــت ک ــن اس ــت ای ــا حقیق ــت. ام ــه اس ــر گرفت ــوند را در نظ می ش
ــک  ــودن ی ــا نب ــودن ی ــوش ب ــزان باه ــخیص می ــا راه تش ــو تنه ــت های آی کی تس
ــا خیــر،  ــرای اینکــه بگوییــم یــک فــرد باهــوش اســت ی شــخص نیســت. در واقــع ب
ــه  ــت ک ــی اس ــا راه ــن تنه ــنجیم. ای ــوش را در او بس ــف ه ــواع مختل ــزان ان ــد می بای
شــاید بــه مــا در درک میــزان هــوش واقعــا افــراد کمــک کنــد. در بیــن کشــورهای 
ــا  ــا میانگیــن ضریــب هوشــی ۱۰۸ باالتریــن میــزان و آنگــوال ب ــا هنــگ کنــگ ب دنی
ــی را  ــب هوش ــزان ضری ــن می ــا ۶۴ پایین تری ــک ب ــی ۶۹ و موزامبی ــب هوش ضری

ــد.  دارن
 

           چرا داشتن ضریب هوشی نرمال مالک نیست؟

ــوش  ــا راه تشــخیص باه ــو تنه ــا آی کی ــب هوشــی ی ــم ضری ــه گفتی همانطــور ک
بــودن یــک فــرد بــه حســاب نمی آیــد. دلیلــش هــم ایــن اســت کــه ضریــب هوشــی 
ــد. در  ــاره می کن ــه آن اش ــن ب ــل گولم ــه دانی ــت ک ــوش اس ــواع ه ــی از ان ــا یک تنه
ــان  ــده ای درخش ــد آین ــی نمی توان ــه تنهای ــاال ب ــی ب ــب هوش ــتن ضری ــع داش واق
ــوش  ــت، اما ه ــما ۱۸۰ اس ــو ش ــد آی کی ــرض کنی ــا ف ــازد. مث ــما بس ــرای ش را ب

مالی بســیاری ضعیفــی داریــد. بــه نظرتــان در چنیــن شــرایطی اصــا 
می توانیــد درآمــد خوبــی کســب کنیــد یــا حتــی اگــر پــول خوبــی بــه 
ــه. ــود؟ البتــه کــه ن ــه حفــظ آن خواهیــد ب ــا قــادر ب دســت آوریــد آی

مشــابه همیــن شــرایط را می تــوان در ســایر انــواع هــوش 
نیــز دیــد. مثــا کســی کــه ضریــب هوشــی بــاال ولی هــوش 
اجتماعی ضعیفــی دارد در جامعــه کار زیــادی از پیــش نخواهــد 
بــرد. مهمتریــن عاملــی کــه موجــب موفقیــت شــما می شــود داشــتن 
تــوازن بیــن تمــام انــواع هــوش اســت. تــوازن باعــث خواهــد شــد کــه 
ــری را  ــی راحت ت شــما صــرف نظــر از ارزش عــددی هوشــتان، زندگ

ــد. ــه کنی تجرب

           دلیل تفاوت ضریب هوش در بین افراد مختلف

ــب هوشــی  ــزان ضری ــاوت در می ــی تف ــق و قطع ــل دقی ــوز کســی دلی اگرچــه هن
افــراد مختلــف را نمی دانــد، برخــی مســائلی ماننــد جنســیت و نــژاد را از اصلی تریــن 
دالیــل ایــن تفاوت هــا می داننــد. امــا پیــش از آن بــد نیســت بدانیــد هنــوز 
ــدارد. در  ــاد ن ــب هوشــی اعتق ــری ضری ــه تســت های اندازه گی ــردم ب بســیاری از م
واقــع آن هــا ایــن تســت ها را دقیــق نمی داننــد. حتــی آمارهایــی کــه در ایــن زمینــه 
ــاال  ــب، ح ــتند. خ ــتناد هس ــل اس ــاری قاب ــاظ آم ــا از لح ــم تنه ــوند ه ــر می ش منتش
ــا  ــش ی ــب کاه ــد موج ــی می توانن ــه عوامل ــم چ ــه ببینی ــد ک ــه آن می رس ــت ب نوب
افزایــش میــزان آی کیــو افــراد شــوند و آن هــا را از داشــتن ضریــب هوشــی نرمــال 

ــد. ــروم کنن مح

۱- نژاد
اولیــن و شــاید داغ تریــن موضــوع مــورد بحــث تفــاوت ســطح ضریــب هوشــی 
ــا  ــود، ام ــح ب ــد صحی ــه هرچن ــی ک ــود. موضوع ــف ب ــای مختل ــا نژاده ــراد ب ــن اف بی
ــانی  ــر انس ــای غی ــتان و رفتاره ــرای نژادپرس ــود ب ــه ای ب ــا بهان ــفانه مدت ه متاس
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آن هــا در سراســر جهــان. خصوصیــات ژنتیکــی یکــی از عوامــل مهــم تاثیرگــذار بــر 
ــک  ــد ی ــال تول ــه احتم ــی همیش ــن یعن ــتند. ای ــان ها هس ــوش انس ــزان ه روی می
کــودک نابغــه یــا کــم هــوش وجــود دارد. ایــن موضــوع بــه خصــوص در نژادهایــی 
ــه در  ــاری ک ــه آم ــه ب ــا توج ــد. ب ــدا می کن ــود پی ــتر نم ــتان بیش ــیاه پوس ــد س مانن
ــب  ــن ضری ــر جــدول میانگی ــم، در قع ــب هوشــی ایرانیان منتشــر کردی مقاله ضری
ــی  ــه اصل ــه نکت ــد. البت ــرار دارن ــی ق ــورهای آفریقای ــب کش ــورها اغل ــی کش هوش
اینجاســت کــه خصوصیــات ژنتیکــی تاثیــر بســیار ناچیــزی بــر روی میــزان ضریــب 
ــش  ــد نق ــل می توانن ــایر عوام ــه س ــی ک ــراد دارد. در حال ــی اف هوش
ــد. ــا کنن ــال ایف ــی نرم ــب هوش ــن از ضری ــه گرفت ــری در فاصل مهمت

۲- شرایط محیطی
ــراد  ــی اف ــب هوش ــر روی ضری ــد ب ــه می توان ــوردی ک ــن م دومی
تاثیرگــذار باشــد، شــرایط محیطــی اســت. شــرایط محیطــی را می توان 
ــه  ــه و عاق ــگ جامع ــرد. از فرهن ــدی ک ــیم بن ــش تقس ــد بخ ــه چن ب
ــا  ــه، ت ــی گرفت ــتم آموزش ــی و سیس ــاب و کتابخوان ــه کت ــا ب آن ه
ــا همگــی جــزو شــرایط محیطــی محســوب  ــی آن ه ــم غذای ــوع رژی ن
ــی از  ــن در برخ ــیار پایی ــی بس ــب هوش ــه ضری ــی ک ــوند. نکات می ش
کشــورهای جهــان ســومی )بــه خصــوص کشــورهای آفریقایــی( را تــا 

حــدی توجیــح می کننــد.

۳- جنسیت
ــن  ــاداری بی ــاوت معن ــچ تف ــه هی ــد ک ــف نشــان می دهن ــات مختل ــج تحقیق نتای
ــی  ــیت عامل ــع جنس ــدارد. در واق ــود ن ــردان وج ــان و م ــی زن ــب هوش ــزان ضری می
مهــم و تاثیرگــذاری بــر روی میــزان هــوش افــراد نیســت. تنهــا نکتــه جالــب اینکــه 
ــان دارد. ــه زن دامنــه میــزان ضریــب هوشــی در مــردان نوســان بیشــتری نســبت ب

آی کیو ما ایرانیان چند است؟
ــب هوشــی  ــف، ضری ــات مختل ــج تحقیق ــر اســاس نتای ب
ــدد  ــن ع ــد. ای ــان می ده ــدد ۹۲ را نش ــان ع ــط ایرانی متوس
ــت.  ــی اس ــال و طبیع ــا نرم ــم کام ــه گفتی ــی ک ــق مطالب طب
امــا تنهــا مشــکل ایــن اســت کــه حــاال می دانیــم اینکــه مــا 
ــوده  ــاور اشــتباه ب ــک ب ــا هســتیم ی ــن مــردم دنی باهوش تری

ــت! اس

           آیا ضریب هوشی یا آی کیو افزایش می یابد؟

ــد  ــان می  دهن ــا نش ــه م ــادی ب ــات زی ــه. تحقیق ــبختانه بل خوش
ــل افزایــش اســت. ایــن موضــوع در  کــه ضریــب هوشــی همــواره قاب
ــا  ــا قب ــه م ــد. البت ــز صــدق می کن ــی نی ــد هــوش هیجان ــا مانن ــورد ســایر هوش ه م
در مقاله افزایــش ضریــب هوشــی تمامی راهکارهــای تقویــت IQ را آمــوزش 
داده ایــم. امــا حــاال فرصــت آن اســت کــه حداقــل یکبــار دیگــر بــه صــورت تیتــروار 

ــم: ــا بپردازی ــن راهکاره ــه ای ب
ــی برخــی  ــا حت ــد شــطرنج، ســودوکو ی ــی مانن انجــام دادن بازی هــای ذهن  •

. زل هــا پا
یادگیری موسیقی و نواختن یک ساز.  •
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آموزش یک زبان جدید مثال زبان انگلیسی.  •
کتاب خواندن و مطالعه دروس. )تاثیر مطالعه بر مغز(  •

ورزش کردن مداوم و روزانه )به خصوص تمرینات هوازی(  •
ــاز، تخــم مــرغ، ماهــی ســالمون،  ــن طبیعــی )موجــود در پی مصــرف کراتی  •

آفتابگــردان، انبــه و…(
مدیتیشن  •

داشــتن خــواب کافــی )حتما خاصــه کتــاب چــرا می خوابیــم را   •
کنیــد( مطالعــه 

 
تمامــی ایــن نــکات بــه شــما کمــک خواهنــد کــرد تــا بــه مــرور زمــان ضریــب 
ــت  ــم کــه تنهــا تقوی ــد می  کنی ــاز هــم تاکی ــه، ب ــد. البت هوشــی خــود را افزایــش دهی
ــه  ــم ب ــا ه ــه هوش  ه ــه بقی ــا ب ــت و م ــی نیس ــرفت کاف ــد و پیش ــرای رش ــو ب آی کی

ــم. ــاز داری ــدازه نی ــن ان همی

           اثر فلین و ضریب هوشی نرمال

ــات  ــوش تحقیق ــه ه ــه در زمین ــود ک ــد ب ــل نیوزیلن ــق اه ــن محق ــز فلی جیم
می کــرد. نتایــج تحقیقــات او نشــان دادنــد کــه هــوش افــراد مختلــف 
در طــول قــرن بیســتم بــا افزایــش روبــرو بــوده اســت. ایــن موضــوع 
ــن نتیجــه  ــه ای ــن ب ــع فلی ــن شــناخته می شــود. در واق ــر فلی ــام اث ــا ن ب
ــرای  ــی را ب ــه زندگ ــی ک ــل مختلف ــه پیشــرفت بشــر و عوام ــید ک رس
ــور  ــیال و متبل ــوش س ــزان ه ــش می ــب افزای ــرده موج ــان تر ک او آس
او شــده اند. قبــا و در مقالــه تقویــت حافظــه و هــوش بــه شــما 
ــد  ــه می توانی ــم ک ــی داده ای ــیال و متبلور توضیحات ــوش س درباره ه
آن را مطالعــه کنیــد. امــا بیاییــد ببینیــم کــدام عوامــل بــه زعــم فلیــن 
باعــث رشــد و افزایــش ضریــب هوشــی افــراد در طــول ایــن ســال ها 

شــدند؟

۱- بهبود سیستم آموزشی
ــان های  ــان انس ــا از نیاکانم ــده م ــب ش ــه موج ــواردی ک ــن م ــی از مهمتری یک
ــا گســترش علــم و درک بهتــر علــوم شــناختی  باهوش تــری باشــیم همیــن اســت. ب
ــدند.  ــادی ش ــوالت زی ــار تح ــم دچ ــی ه ــتم های آموزش ــتم، سیس ــرن بیس در ق
ــال  ــب هوشــی نرم ــن ضری ــر روی میانگی ــی ب ــر مســتقیم و مثبت ــه تاثی ــی ک موضوع
ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــر ب ــگاه های بهت ــدارس و دانش ــع م ــت. در واق ــراد داش اف
ــوزان  ــری مغز دانش آم ــدرت یادگی ــش ق ــتند باعث افزای ــه روز توانس ــس ب تدری
ــه  ــود. برخــی دیگــر از عوامــل هــم ب ــن تمــام ماجــرا نب ــا ای و دانشــجویان شــوند. ام

ــد. ــریک بودن ــاق ش ــن اتف ــدازه در ای ــن ان همی

۲- گسترش امکانات رفاهی
دومیــن عاملــی کــه فلیــن بــرای ایــن خیــز بلنــد متصــور شــده اســت امکانــات 
ــا و  ــت. پدربزرگ ه ــا اس ــاکان آن ه ــه نی ــبت ب ــراد نس ــر اف ــی بهت ــی و زندگ رفاه
مادربزرگ هــای مــا در دنیــای زندگــی می کردنــد کــه گاهــی صــرف زنــده  مانــدن 
هــم بــرای آن هــا دشــوار بــود. از مریضی هــای ناشــناخته و واگیــردار گرفتــه تــا نبــود 
تکنولــوژی الزم بــرای درمــان برخــی بیماری هــا، همگــی جــزو دغدغه هــای زندگــی 
ــای  ــی از نگرانی ه ــد بخش ــث ش ــوژی باع ــترش تکنول ــا گس ــد. ام ــراد بودن ــن اف ای
ــی  ــورد چیزهای ــر در م ــرای تفک ــری ب ــای فک ــن فض ــاال ای ــرود و ح ــن ب ــا از بی آن ه
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مهمتــری بــاز شــده بــود. فکــر کــردن بــه مســائل عمیــق و انتزاعــی و  دوری از افــکار 
ــب هوشــی گذاشــت. ــن ضری ــر روی میانگی ــی ب ــر مثبت ــان تاثی ــرور زم ــه م منفی ب

۳- تغذیه و مکمل ها
بــا رشــد و پیشــرفت علــم، انــواع مکمل هــای غذایــی هــم راه خــود را بــه زندگــی 
ــا  ــی و ویتامین ه ــواد غذای ــم م ــم گفتی ــر ه ــه پیش ت ــد. همانطــور ک ــاز کردن ــردم ب م
نقــش مهمــی در بهبــود عملکــرد مغــز و افزایــش هــوش مــا دارنــد. بــه همیــن دلیــل 
هــم بــا گذشــت زمــان و افزایــش مصــرف ایــن مــواد غذایــی، انســان 
قــرن بیســتم بیــش از پیــش افزایــش ضریــب هوشــی را تجربــه کــرد. 
همچنیــن اهمیــت بیشــتر مصــرف لبنیــات و حتــی ســبزیجات نســبت 
ــد.  ــون کن ــم دگرگ ــراد را ه ــی اف ــم غذای ــت رژی ــته، توانس ــه گذش ب
ــب  ــن ضری ــن میانگی ــر رفت ــث باالت ــم باع ــات ه ــن اتفاق ــه ای مجموع

هوشــی یــا آی کیــو نرمــال شــدند. 

 
سخن پایانی

 درباره ضریب هوشی یا آی کیو نرمال

اگــر تصــور می کنیــد کــه بــه انــدازه کافــی باهــوش نیســتید یــا حــس می کنیــد 
مغزتــان بــه خوبــی کار نمی کنــد، نگــران نباشــید. همانطــور کــه در خاصــه کتــاب 
ــذاری  ــردن و هدف گ ــن ک ــا تمری ــد ب ــواره می توانی ــما هم ــم، ش ــک نبوغ گفتی کوچ
صحیــح اســتعداد و مغــز خــود را پــرورش دهیــد. در ایــن مقالــه ســعی کردیــم شــما 
را عــاوه بــر آی کیــو نرمــال بــا راه  هــای تقویــت ایــن هــوش هــم آشــنا کنیــم. پــس 
ــی  ــای کوچک ــاال قدم ه ــن ح ــد از همی ــد، می توانی ــر آن نبودی ــه فک ــا االن ب ــر ت اگ

بــرای آن برداریــد و ضریــب هوشــی خــود را از ســطح نرمــال آن باالتــر ببریــد. 


