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آیا ما باهوش ترین مردم دنیاییم؟

 
میــزان ضریــب هوشــی کشــورها و ملیت هــای مختلــف همیشــه بحــث 
برانگیــز بــوده اســت. ضریــب هوشــی یــا همــان IQ می توانــد تحــت تاثیــر عوامــل 
ــرد.  ــرار گی ــم  ق ــی ه ــت جغرافیای ــی موقعی ــت و حت ــت، سیاس ــون ملی ــی چ مختلف
اخیــرا از نظــر علمــی ثابــت شــده اســت کــه آب و هــوای گــرم می توانــد بــه میــزان 
قابــل توجهــی تاثیــر منفــی بــر ضریــب هوشــی بگــذارد. عــاوه بــر آن 
ــد  ــز می توان ــی نی ــای فرهنگ ــرد و تفاوت ه ــن ف ــات بی ــی ارتباط برخ
بــر روی میــزان انــواع دیگــر هــوش مثل هــوش هیجانی تاثیــر 
منفــی بگــذارد. پــس تعجبــی نــدارد اگــر ضریــب هوشــی ایرانیــان بــا 

ــد. ــاوت باش ــان متف ــورهای جه ــایر کش س
امـا در کل می توانیـم بگوییـم انسـان ها موجـودات فوق العـاده 
باهوشـی هسـتند. نشـانه های آن را می توانیـم طـی همیـن مـدت زمان 
کمی که روی سـیاره ی زمیـن زندگـی می کنیم ببینیـم. ما اتم شـکافتیم، 
بـه فضا سـفر کردیـم، فرمـول دیفرانسـیل سـاختیم، بـرای بسـیاری از 
بیماری هـای العـاج درمـان پیـدا کردیـم و حتـی بـرای سـگ هایمان 
لبـاس مخصـوص درسـت کردیـم. همـه ی ایـن کارهـا هـوش زیادی 
می طلبـد. امـا از شـوخی گذشـته بیشـتر ایـن اختراعـات و کشـفیات و پیشـرفت های 
بـزرگ نتیجـه ی تاش هـای دسـت جمعـی گروهـی از انسـان ها بوده اسـت تـا تاش 
تنها یـک شـخص نابغـه. پـس میانگیـن ضریب هوشـی یـک جمـع از ضریب هوشـی 
بـاالی تنهـا یـک فـرد مهم تـر و تاثیرگذارتـر اسـت. همـه ی ایـن مطالب مـا را بـه این 
سـوال می رسـاند که چه کشـوری باالتریـن میانگیـن ضریب هوشـی را داراسـت؟ در 
ایـن خواهیـم می بینیـم کـدام کشـورها بیشـترین میانگیـن ضریـب هوشـی را دارند و 

جایـگاه ایرانیـان در رده بنـدی ضریب هوشـی چند اسـت. 
 

           باهوش ترین کشورهای جهان
ــل  ــورهایی مث ــدول کش ــن ج ــدر ای ــد در ص ــار داری ــاال انتظ احتم
آمریــکا و انگلیــس و بــه طــور کلــی کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی را 
ببینیــد. امــا بــه شــکل غافلگیــر کننــده ای ۴ کشــور صــدر نشــین ایــن 
ــناختن  ــرای ش ــد؟ ب ــتند. تعجــب کردی ــیایی هس ــی آس ــدول همگ ج
باهوش تریــن کشــورهای جهــان و هم چنیــن رتبــه ی کشــور 

ــد. ــه کنی ــر توج ــدول زی ــه ج ــران ب ــان ای خودم

کشورها میانگین
۱- هنگ کنگ ۱۰۷

۲- ژاپن ۱۰۶
۳- سنگاپور ۱۰۵

۴- کره جنوبی ۱۰۴
۵- ایسلند ۱۰۴

۶- لوکزامبورگ ۱۰۴
۷- باهاماس ۱۰۳
۸- بلژیک ۱۰۳
۹- چین ۱۰۳

۱۰- ایتالیا ۱۰۳
… …

۲۰۰- ایران ۹۲
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ــن  ــی باهوش تری ــب هوش ــن ضری ــاف میانگی ــد اخت ــه می بینی ــور ک همانط
کشــور بــا کشــور خودمــان ایــران تفــاوت چندانــی نــدارد ولــی همیــن اختــاف کــم 
ــن  ــاف بی ــث اخت ــزی باع ــه چی ــا چ ــت. ام ــرار داده اس ــه ی ۲۰۵ ق ــران را در رتب ای
ضریــب هوشــی ایرانیــان بــا ســایر کشــورهای جهــان شــده اســت؟ بیاییــد بــا هــم ۵ 

ــم. ــدی را بررســی کنی ــن رده بن کشــور نخســت ای
 

           هنگ کنگ باهوش ترین کشور دنیا

هنگ کنــگ بــا میانگیــن ضریــب هوشــی ۱۰۷ در رتبــه ی اول ایــن 
جــدول قــرار گرفتــه اســت. بعضــی از دانشــمندان فکــر می کننــد کــه 
ــب  ــن ضری ــر میانگی ــادی ب ــر زی ــگ تاثی ــی هنگ کن ــگ غذای فرهن
هوشــی ایــن کشــور گذاشــته اســت. شــاید از خــود بپرســید کــه چــه 
ــن  ــی ای ــب هوش ــه ضری ــگ ب ــی هنگ کن ــگ غذای ــی در فرهن عامل
کشــور کمــک کــرده اســت؟ جــواب ایــن ســوال »یــد« اســت. مــردم 
ایــن کشــور مقــدار بیشــتری یــد نســبت بــه دیگــر کشــورها مصــرف 
ــش  ــی ذهنی، افزای ــه توانای ــی ب ــیار مثبت ــر بس ــد تاثی ــد. ی می کنن
ــوب  ــوزش خ ــه آم ــذارد. البت ــی می گ ــب هوش ــه ضری ــز و البت تمرک

ــن  ــل ای ــن دالی ــزو مهم تری ــز ج ــکی نی ــه ی پزش ــم گیر در زمین ــرفت چش و پیش
ــاال اســت. ــب هوشــی ب ــرای ضری کشــور ب

ــد کــه هنگ کنــگ در لیســت کشــورهای خوشــحال جهــان  ــب اســت بدانی جال
ــت  ــر حال ــی ب ــر چندان ــاال تاثی ــه نظــر می رســد هــوش ب ــرار دارد. ب ــه ی ۷۱ ق در رتب
روحــی افــراد نــدارد. هنگ کنــگ برخــاف اینکــه کشــوری توســعه یافتــه و 

ــی خوشــحال نیســت. ــدازه ی کاف ــه ان ــفانه ب ــا متاس ــرده اســت ام ــل ک تحصی
 

           ژاپن دومین کشور باهوش جهان

ژاپــن بــا میانگیــن ضریــب هوشــی ۱۰۶ در رتبــه ی دوم ایــن جدول 
ــای بســیاری  قــرار گرفتــه اســت.  مســلما ملیــت ژاپنــی داشــتن مزای
ــپورت های  ــن پاس ــی از باارزش تری ــن یک ــپورت ژاپ ــا پاس دارد مث
ــکان  ــن ام ــما ای ــه ش ــمند ب ــپورت ارزش ــتن پاس ــت. داش ــا اس دنی
ــفر  ــد، س ــه می خواهی ــی ک ــر جای ــه ه ــر ب ــدون دردس ــد ب را می ده
کنیــد. شــاید یکــی از دالیــل ضریــب هوشــی بــاالی ایــن کشــور نیــز 
ــتر  ــه بیش ــد تجرب ــتر باش ــفر بیش ــه س ــه هرچ ــرا ک ــد. چ ــن باش همی
ــر ضریــب هوشــی تاثیــر مثبتــی  ــاد هــم ب ــه ی زی ــود و تجرب خواهــد ب
ــوان  ــم می ت ــا را ه ــی ژاپنی  ه ــم غذای ــن رژی ــر ای ــاوه ب ــذارد. ع می گ
ــرف  ــت. مص ــا دانس ــی آن ه ــب هوش ــزان ضری ــر در می ــی موث عامل
ــر  ــد، ب ــبزیجات مفی ــار س ــی در کن ــد ماه ــی مانن ــاد خوراکی های زی

ــذارد.  ــی می گ ــر مثبت ــا تاثی ــز م ــرد مغ روی عملک
ــال ۲۶  ــه ح ــا ب ــان ت ــورهای جه ــرفته ترین کش ــی از پیش ــوان یک ــه عن ــن ب ژاپ
جایــزه ی نوبــل دریافــت کــرده اســت. بــه عــاوه اخیــرا تعــدادی از دانش آمــوزان 
ــس جــای تعجــب  ــد. پ ــاله را حــل کرده ان ــک مســئله ی ریاضــی ۲۰۰۰ س ــی ی ژاپن
ــود. ــناخته می ش ــان ش ــوش جه ــن کشــور باه ــوان دومی ــه عن ــن ب ــه ژاپ نیســت ک

           سنگاپور سومین کشور باهوش در دنیا
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ــاال قــرار  ــا میانگیــن ضریــب هوشــی ۱۰۵ در رتبــه ی ســوم جــدول ب ســنگاپور ب
ــی  ــنگاپور ترکیب ــده فضــای شــهری س ــات بدســت آم ــق اطاع ــه اســت. طب گرفت
ــر  ــکار ناپذی ــان ان ــک قهرم ــنگاپور ی ــاوه س ــه ع ــت. ب ــه اس ــوژی و مدرنیت از تکنول
ــت  ــت، دول ــتی، امنی ــای بهداش ــمند، مراقبت ه ــل هوش ــل و نق ــای حم در زمینه ه
ــت.  ــردن( اس ــی ک ــت زندگ ــری )قابلی ــت پذی ــه زیس ــم رفت ــد و روی ه کارآم
ــی  ــب هوش ــر ضری ــی ب ــی و … همگ ــی، سیاس ــل محیط ــم عوام ــه گفتی ــور ک همانط
تاثیــر می گذارنــد و ســنگاپور تمــام شــرایط بــاال را در جهــت افزایــش 

ــت. ــرده اس ــم ک ــاکنانش فراه ــرای س ــی ب ــب هوش ضری
 

           کره ی جنوبی رتبه ی چهارم هوش جهان

ــه ی  ــی ۱۰۴ در رتب ــب هوش ــن ضری ــا میانگی ــی ب ــره ی جنوب ک
چهــارم دنیــا قــرار گرفتــه اســت. ۱۰۴ نمــره ی فوق العــاده ای 
ــه نظــر شــما دلیــل ایــن میــزان از ضریــب  محســوب می شــود. امــا ب
ــیای  ــراد آس ــا اف ــر م ــت؟ اکث ــی چیس ــره ی جنوب ــاال در ک ــی ب هوش
ــور  ــن تص ــه ای ــیم ک ــودن می شناس ــاش ب ــرکار و پرت ــه پ ــرقی را ب ش
ــی در  ــب هوش ــن ضری ــل میانگی ــی از دالی ــت. یک ــتی اس ــا درس کام
ــر  ــاوه ب ــره ی جنوبیســت. ع ــراد ک ــردن اف ــد کار ک ــه مفی ــرکار و البت ــن کشــور پ ای
ــام  ــه ی تم ــت.  نتیج ــوردار اس ــی برخ ــطح باالی ــور از س ــن کش ــوزش در ای ــن آم ای
ــه  ــور ک ــود. همانط ــم می ش ــا خت ــد و مطــرح در دنی ــه رش ــه اقتصــادی رو ب ــا ب این ه
ــر  ــر IQ تاثیــر می گــذارد. عــاوه ب ــم همــه ی عوامــل محیطــی ب بارهــا اشــاره کردی
ــه ی  ــس رتب ــوند. پ ــت می ش ــرایطی تقوی ــن ش ــز در چنی ــایر انواع هوش نی آن س

ــت. ــب نیس ــا عجی ــت اص ــن لیس ــی در ای ــره ی جنوب ــارم ک چه
 

           ایسلند رتبه ی پنجم ضریب هوشی در دنیا

ــم  ــگاه پنج ــی ۱۰۴ در جای ــب هوش ــن ضری ــا میانگی ــلند ب ایس
ــد  ــاال می توان ــی ب ــب هوش ــزان از ضری ــن می ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ق
دالیــل بســیاری چــون ثــروت عظیــم ایــن کشــور بــه همــراه سیاســت 
خارجــه ی مســتقل، اســتاندارهای بــاالی زندگــی، ســاکنان مهمان نــواز 
ــه از  ــد. البت ــته باش ــور داش ــن کش ــده ای ــت خیره کنن ــه طبیع و البت
اقتصــاد رو بــه پیشــرفت ایــن کشــور هــم نمی شــود گذشــت. ایســلند 
ــهروندانش  ــار ش ــوب را در اختی ــی خ ــک زندگ ــای ی ــام فاکتوره تم
قــرار داده اســت. طبیعــت ایــن کشــور هــم تاثیــر زیــادی بــر ضریــب 
هوشــی افــراد ایســلندی گذاشــته اســت چــرا کــه عوامــل جغرافیایــی 

ــد. ــزان IQ دارن ــزایی در می ــر بس تاثی
مثــل اینکــه دلیلــی بــرای ضریــب هوشــی پاییــن در ایــن کشــور وجــود نــدارد، 

ــه؟ ن
 

           ضریب هوشی ایرانیان چند است؟

ــا میانگیــن ضریــب هوشــی ۹۲ در رتبــه ی ۲۰۵ جهــان ایســتاده اســت.  ــران ب ای
ــره ی  ــد ۹۲ نم ــر کنی ــد و فک ــر برس ــه نظ ــب ب ــما عجی ــرای ش ــار ب ــن آم ــاید ای ش
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ــه  ــور ک ــت. همانط ــور نیس ــا اینط ــت ام ــی اس ــب هوش ــن ضری ــرای میانگی ــی ب کم
ــی  ــی تمام ــب هوش ــن ضری ــر میانگی ــم اگ ــاره کردی ــب هوشی اش در مقاله ی ضری
ــب  ــم، ضری ــد را ۱۰۰ در نظــر بگیری ــه حــال تســت هــوش داده ان ــا ب ــه ت ــرادی ک اف
ــن  ــا ای ــس ب ــا ۱۱۵ اســت. پ ــن ۸۵ ت ــا بی ــراد دنی ــه ۷۰ درصــد اف ــک ب هوشــی نزدی
حســاب نمــره ی ۹۲ اصــا نمــره ی کمــی محســوب نمی شــود بلکــه نمــره ی خوبــی 

ــت. ــم اس ه

           چــرا ضریــب هوشــی ایرانیــان از برخــی کشــورها 
اســت؟ پایین تــر 

ــن  ــن در ای ــه ی پایی ــران در رتب ــن ای ــرار گرفت ــل ق ــی از دالی یک
جــدول می توانــد میــزان کــم مطالعــه در کشــورمان باشــد. 
مطالعــه ی زیــاد و تحصیــات تاثیــر مثبتــی بــر میــزان ضریب هوشــی 
ــاعت و  ــران ۱ س ــه در ای ــرانه مطالع ــی که س ــذارد. در صورت می گ
ــرای افزایــش میانگیــن ضریــب  ۴۰ دقیقــه در هفتــه اســت. مســلما ب

ــت. ــوزش الزم اس ــه آم ــی در زمین ــی تغییرات هوش
 

           سخن پایانی

ــی  ــت در زندگ ــوش و موفقی ــده ی ه ــان دهن ــل نش ــا عام ــی تنه ــب هوش ضری
نیســت. کشــورهای پیشــرفته ی زیــادی مثــل آمریــکا و انگلیــس و خیلــی از 
کشــورهای اروپایــی جــزو ۱۰ کشــور اول لیســت میانگیــن ضریــب هوشــی نیســتند 
ــک  ــودن ی ــوش ب ــس باه ــوند. پ ــوب می ش ــورها محس ــن کش ــزو موفق تری ــی ج ول
ــت و  ــر موفقی ــادی ب ــر زی ــان تاثی ــی همچن ــت ول ــت آن نیس ــن موفقی ــور ضام کش

ــه دارد.  ــک جامع ــد ی رش
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