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  چكيده

در صفات شخصيتي و هـوش و پيـشرفت تحـصيلي، بخـشي از پديـده                 بر فرزندان بعدي     لاو فرزندان   ۀامتيازات مشاهده شد  

يعني تفاوتهاي هوشي و شخصيتي نظريه هاي ترتيب تولد به دنبال تبيين اثر ترتيب تولد،           . ايست كه به اثر ترتيب تولّد معروف است       

 هـستند كـه     معروف در اين زمينـه     ية كاهش منابع و الگوي هم آميزي دو نظر        يةفرض. اراي ترتيب هاي مختلف تولّد، هستند     دافراد    

پژوهش هاي ترتيب تولّـد بـه دنبـال         . ل بر فرزندان بعدي را در هوش و پيشرفت تحصيلي توضيح مي دهند            علّت برتري فرزندان او   

رهـاي نـامربوط و     فرزندان بعدي، هـستند اّمـا بـا انبـوهي از متغي           ل بر   ولّد، بخصوص برتري هاي فرزندان او     نشان دادن اثر ترتيب ت    

نـون انجـام شـده      از طرفي نتايج پژوهشهايي كه تا ك      . ترديد است كالت روش شناختي مواجهند، بطوريكه اعتبار نتايج آنها محل          شم

در  .ل و بعدي بر يكديگر در هوش و پيـشرفت تحـصيلي نيـستند    برتري فرزندان او  ۀ خاصّي دربار  يةد هيچ فرض  اند، مغشوش و مؤي   

 ۀ نفري از دانشجويان دانـشكد ۱۳۸ ايران، نمونه اي عة تولّد و پيشرفت تحصيلي در جام ترتيبطةپژوهش حاضر با هدف بررسي راب 

به چهـار شـاخص    ساخته اطالعات مربوط - محققمةروان شناسي دانشگاه تهران و همشيرهاي آنان انتخاب و از طريق يك پرسشنا  

تحليل داده ها با استفاده از .  از آنان اخذ شدحصيل تحصيلي، و نوع دانشگاه محلّ تتةل، ميزان تحصيالت، رشپيشرفت تحصيلِي معد  

ل و بعدي در    ر عدم وجود تفاوت بين فرزندان او      پژوهشگر را مبني ب   ية مستقل، فرض  tتحليل واريانس، آزمون مجذور كاي، و آزمون        

  .شاخصهاي پيشرفت تحصيلي تأييد نمود

  .نظريه هاي ترتيب تولّد، پژوهشهاي ترتيب تولّدترتيب تولّد، پيشرفت تحصيلي، اثر ترتيب تولّد، : كليد واژه ها
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  مقّدمه

  اثر ترتيب تولّد    

اثـر ترتيـب    مختلف در صفات شخصيتي، هوش، و پيشرفت تحـصيلي،           ١تفاوتهاي افراد داراي ترتيب تولّد    

صفات شخصيتي كـه     اكثر). ۱۹۸۰،  ٣فوتس( ل خانواده هستند  فاوتها عمدتاً به نفع فرزندان او     اين ت . نام دارد  ٢تولّد

صفاتي چون رفتار پخته تر، خويشتن داري بيشتر، قدرت باالتر          . ل نسبت داده مي شود مثبت هستند      به فرزندان او  

انپور و خرازچـي،   دهقـ مة، ترج۱۹۹۸، ٥و به ير ٤استافورد(سازگاري با شرايط، و فراخود و وظيفه شناسي قوي تر     

          ل نـسبت مـي دهنـد      فات شخـصيتي منفـي بـه فرزنـدان او         صـ دارند كه     وجود    زتي از مؤلّفان ني   البته اقلّي ). ۱۳۷۸

  ).۲۰۰۲، ٧و گاستلو٦گاستلو( 

نيز بر فرزنـدان بعـدي      ) كه با هوشبهر همبستگي باال دارد     (  هوشي و پيشرفت تحصيلي    ۀل در بهر  فرزندان او 

يعنـي  ). ٩،۲۰۰۳اسپينگ(دارند٨ر  حضور معنا دا  براي مثال تك فرزندان در ميان دانشجويان دانشگاه         . برتري دارند 

رزنـد هـا نـوع      تك ف . نسبت حضور آنها در دانشگاه، بگونه اي معنادار بيشتر از نسبت آنان در جمعيت كلّي است               

  ).١٠،۲۰۰۳ساتر(ل دارندد و ويژگي هايي مشابه فرزندان اول هستنخاصّي از فرزندان او

 ١١براي مثال آلتـوس   . توانايي انتزاعي مي دانند   ل را فقط در هوش كالمي و        عده اي برتري هوشي فرزندان او     

ا در اسـتعداد رياضـي     داد، ام  ل را در استعداد كالمي نشان     برتري فرزندان او  ) ۲۰۰۳،  ١٢انگلستاد: ، به نقل از   ۱۹۶۵(

هيچگونه اثر ترتيـب    ) نتفي است كه در آنها برتري كالمي يكي بر ديگري م        ( ١٣و همچنين در ميان سربازان بيسواد     
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 در مطالعات ديگر نيز     . هوشي بيشتري گرفتند   ۀدر ميان سربازان بيسواد حتّي فرزندان آخر نمر       . ده نكرد د مشاه تولّ

  ).۱۹۶۷، ١سيسيرلي( بررسي مي شوند، فرزندان بعدي باهوشترند) سه ساله و كودكستاني( كم سنوقتيكه كودكان

  

   نظريه ترتيب تولّد  

تفاوتهـاي هوشـي و      ٣ يعنـي بـه تبيـين      .دنبال علّـت مـي گـردد      براي اثر ترتيب تولّد به       ٢نظريه ترتيب تولّد  

  . شخصيتي افراد داراي ترتيب تولّد مختلف مي پردازد

ل با بـه دنيـا آمـدن فرزنـدان بعـدي جايگـاه              مي گويد فرزند او   ) ۱۳۵۴ فخرايي،   مهترج،  ۱۹۳۱( ٤آلفرد آدلر 

او اين وضـعيت را بـه       .  خود بجنگد  ق دهد و لذا مجبور مي شود براي ح        مطلوب خود را در خانواده از دست مي       

تغييرات پيدا مـي كنـد و   بيرون از خانواده نيز تعميم مي دهد و لذا در بزرگسالي شخصيتي محافظه كار و مخالف      

  .ر مي كند كه ديگران بر عليه او قيام خواهند كردهميشه تصو

 اي شخـصيتي فرزنـدان داراي     علّـت تفاوتهـ   ) ۱۹۹۹،  ٨، و چن  ٧، ترانپل ٦پاولوس: ، به نقل از   ۱۹۹۶( ٥سالووي

يت و كيفيت متفاوت تعاملهاي والدين و همشيرها با كودكان داراي ترتيب تولّد              كم -۱: ترتيب تولّد مختلف را در    

براي مثال والدين در هنگام     .  رقابت همشيرها براي دستيابي به موقعيتي مناسب در خانواده مي داند           -۲مختلف، و   

  .ل تربيت مي شوند كه قائم مقام والدين باشندد، و فرزندان اور را مي گيرننزاع دو كودك جانب كودك كوچكت

  .ل را در هوش و پيشرفت تحصيلي تبيين كننددو نظريه تالش مي كنند علّت برتري هاي فرزندان او

   ): ۲۰۰۳اسپينگ، : ، به نقل از۲۰۰۱، ١١ و داوني۱۹۸۱، ١٠بليك(  ٩ فرضيه كاهش منابع-۱

قبـل از تولّـِد  فرزنـد    . ه مي رسـد  هريك از آنها سهم كمتري از منابع اقتصادي خانواد  با افزايش همشيرها به   

بـا بـدنيا آمـدن فرزنـد دّوم، سـهم هريـك از              . ي خانواده استفاده مي كند    دوم، فرزند اول از صد درصد منابع ماد       

ل خـود را بـه دانـشگاه        او امكان دارد يك خانواده فرزنـد        مثالً. فرزندان پنجاه درصد مي شود، و همينطور تا آخر        

  . م خود نداشته باشدلي چنين كاري را در مورد فرند دوبفرستد اّما توان ما
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ل از يـك محـيط      فرزنـد او  ): ۲۰۰۳ نقـل از اسـپينگ،       ، به ۱۹۷۵،  ٢وماركوس ١زايونك( الگوي هم آميزي   -۲

ز سوي آنان بهـره  ل هوشي توسط والدين و فشارهاي شتاب بخش اي زندگي به شكل تحريك شديدتر تحو      ابتداي

ين ناچار به تقسيم توجه خود مـي شـوند و محـيط عقلـي خـانواده بـه دليـل                     با تولّد فرزندان بعدي والد    .  برد مي

) ۱۹۹۸، به نقل از استافورد و به يـر،       ۱۹۸۹( ٤رو استاك  ٣دان.  مي شود  رقيقترآميزش تفكّر كودكان با تفكّر والدين،       

 را ل به تعامل مي پردازند و لذا اين كودكان زباندك اوي خود كمتر از كو    مشاهده كردند كه مادران با كودكان بعد      

ل فرزنـدان او  ل در معرض زبان بالغ والدين و فرزندان بعدي در معرض زبان نا بالغ               فرزندان او . ديرتر مي آموزند  

  . دهندل با آموزش دادن به فرزندان بعدي، قواي فكري خود را رشد مياز سويي فرزندان او. قرار دارند

زيـرا ايـن    . ل را نمي توانيم مساوي با باهوشـتر بـودن آنهـا بگيـريم              پيشرفت تحصيلي بيشتر فرزندان او     البته

ويژگـي هـايي    . ل باشد كه به آنها اشاره شـد       ويژگي هاي شخصيتي خاص فرزندان او     پيشرفت مي تواند ناشي از      

همچنـين فرزنـدان اّول     ). ۱۹۶۸،  ٨ اسـميت  ، و ٧، زويـل  ٦، فـاون  ٥چيتندن...(چون وجدان قوي تر، وظيفه شناسي و      

 لين فرزند براي والدين مهمتر اسـت      موفقيت او . فت تحصيلي قرار دارند   بيشتر در معرض فشار والدين براي پيشر      

ل صفات شخـصيتي منفـي بـه فرزنـدان او         اقلّيتي از مؤلّفان    پيشتر اشاره شد كه     ). ۱۹۸۰، فوتس،   ۱۹۶۸،  ٩برادلي( 

ل مي شود، ايـن صـفات       ث پيشرفتهاي شايان در فرزندان او     ن فشارهاي اجتماعي كه باع    شايد هما . نسبت داده اند  

  ).۲۰۰۲گاستلو و گاستلو، (به همراه مي آوردشخصيتي منفي را نيز با خود 

 اسـت و وقتـي كودكـان        انتزاعـي ط در هوش كالمي و توانـايي        قل ف  گفتيم كه برتري هوشي فرزندان او      قبالً

ن مر مي تواند ناشي از يك روند تحولي باشد كه در آ           اين ا . زندان بعدي باهوشترند  خردسال بررسي مي شوند، فر    

مـي و  ن بعـدي كـه توانـايي كال   مشير بزرگتر بهره مي برد و در سنيدر سنين پايين كودك بعدي از تحريك يك ه     

      هـره مـي بـرد     ل از مواجهه نزديكترش بـا بزرگـساالن ب        انتزاعي در موقعيت مدرسه اهمّيت پيدا مي كند، كودك او         

  ). ۱۹۶۷سيسيرلي، ( 
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  مسائل روش شناختي در پژوهشهاي ترتيب تولّد  

اشي از متغيرهايي    فرزندان بعدي در هوش و پيشرفت، ن       ل بر ل ديديم كه برتري هاي فرزندان او      در بخش قب  

ثر اين متغيرهـا را جـدا       لذا براي بدست آوردن اثر خالص ترتيب تولّد، بايد ا         . است غير از خوِد متغير ترتيب تولّد      

ترتيب تولّـد فقـط يكـي از ايـن عوامـل      در واقع هوش و پيشرفت تحت تأثير عوامل بيشماري قرار دارد كه            . كرد

گاهي نيز ترتيـب تولّـد      . اثرات ترتيب تولّد يا توسط متغيرهاي ديگر تعديل مي شود و يا با آنها تعامل دارد               . است

 مهمترين اين متغيرها كـه بـا متغيـر ترتيـب تولّـد مخلـوط مـي شـوند ودر                   .اثر متغيرهاي ديگر را تعديل مي كند      

  :پژوهشهاي ترتيب تولد مطرح هستند عبارتند از

اين سه متغير با    . ، پايگاه اقتصادي اجتماعي، و هوش و تحصيالت والدين        ١حجم خانوار  - ۱

  .هم همبستگي باال دارند

 .جنسيت آزمودنيها و همشيرهاي آنها - ۲

 .فاصله سني همشيرها - ۳

 ).۲۰۰۳، ٢ترلي(سن مادر هنگام تولّد - ۴

مهمتـرين ايـن طرحهـا بـه دو        . ق متفاوتند زان كنترل متغيرهاي فو   طرحهاي پژوهشي ترتيب تولّد از لحاظ مي      

  :طريق قابل تقسيم بندي هستند

خـانوادگي فرزنـدان يـك      -در روش درون  :  ٤يخانوادگ-در مقابل روش بين    ٣خانوادگي- روش درون  -۱

مختلـف بـا هـم      ادگي فرزنـدان خـانواده هـاي        خانو-در روش بين  . هاي خود مقايسه مي شوند    خانواده با همشير  

  . م خانواده اي ديگر مقايسه مي شودمثالً فرزند اول يك خانواده با فرزند دو. مقايسه مي شوند

و  ديگر متغيرنـد،   ۀخانوادگي اينست كه در آن عوامل زيادي كه از يك خانواده به خانواد            -سن روش درون  ْح

اّما ايـن روش  . مي توانند غير از متغير مستقِل ترتيب تولد بر هوش و پيشرفت اثر گذارند، كنترل طبيعي مي شوند          

 كه بـه مدرسـه      در اين روش اگر متغير وابسته پيشرفت تحصيلي باشد، همشيرهاي كوچكتري          . اشكاالتي هم دارد  

گترشـان كـه     بتوانيم آنها را بـا همـشيرهاي بزر         نهايي پيشرفت تحصيلي خود نرسيده اند كه       مي روند هنوز به حد    

خـانوادگي عملكـرد بهتـر      -الوه بـر ايـن در تحقيقـات درون        ع. ام كرده باشند مقايسه كنيم    شايد دانشگاه را نيز تم    
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ل را نمي توان فقط به برتري آنان نسبت داد، بلكه اين امر مي تواند بازتاب كاستي و ضـعف فرزنـدان                      فرزندان او 

  ).۱۹۶۸ندن و همكاران، چيت( بعدي باشد

متفاوتند  ديگر ۀاز يك خانواده به خانواد خانوادگي با شمار زيادي از متغيرهايي مواجهند كه         -پژوهشهاي بين 

 سـني  لة اجتماعي، فاصـ   -متغيرهايي چون حجم خانوار، پايگاه اقتصادي     . مخلوط مي شوند  و با متغير ترتيب تولد      

- مي گويند اينكه در مطالعات بـين       )۲۰۰۳اسپينگ،  : ، به نقل از   ۱۹۷۹( ٢ونو گرانت  ١براي مثال پيج  ... . همشيرها و 

 ناشي از اين باشد كـه والـدين          هوش پايين همراه است، مي تواند      انوادگي به نظر مي آيد كه ترتيب تولّد باال با         خ

اقـع پايگـاه    در و . نتقل مي شود  كم هوشي از طريق ارث به فرزندان م       و اين   . كم هوش فرزندان بيشتري مي آورند     

عالوه بـر   .  پايين، هم منجر به خانواده هاي بزرگتر و هم منجر به كم هوشي فرزندان مي شود                اجتماعِي-اقتصادي

 فرزندان چهارم با    سةمثالً مقاي . ار را با هم مخلوط مي كنند      خانوادگي ترتيب تولّد و حجم خانو     -اين تحقيقات بين  

و  ٣تـراويس (  يـا بيـشتر نيـز هـست        ۵ يا بيشتر و     ۴اي حجم خانوار     افراد دار  سةفرزندان پنجم، در عين حال مقاي     

  ).۱۹۹۵،  ٤كولي

اجتمـاعي  -مثالً كنترل پايگاه اقفتصادي   . اي عوارض جانبي است   رمشكل اينست كه كنترل اين متغيرها نيز دا       

د در  تغييرپـذيري افـرا   بدين صورت كه چون بخـشي از        . ايي است نواريانس توا داراي اثر جانبي حذف بخشي از       

اجتماعي است، لذا حذف تغييرپذيري افراد در پايگـاه         -زان توانايي ناشي از تغييرپذيري آنها در پايگاه اقتصادي        مي

نها در اين متغيـر، باعـث مـي شـود كـه بخـشي از تغييرپـذيري يـا                    اجتماعي، از طريق همگون كردن آ     -دياقتصا

هاي مربوط بـه    ن واريانس   وار است كه همبستگي بي    شدر نتيچه د  .  توانايي نيز حذف شود    واريانس افراد در متغير   

  .و ترتيب تولّد را نشان دهيم) مانند پيشرفت تحصيلي( توانايي

ل با اسـتفاده از مالكهـايي   در روش او:  روش مقايسه هوش و پيشرفت در مقابل روش حضور معنادار      -۲

  بـه مقايـسة    ... ميزان تحصيالت، و   استعداد، و پيشرفت تحصيلي، نمرات كالسي،     چون آزمونهاي استاندارد هوش،     

م يك گروه داراي هـوش يـا   در روش دو. ولد مختلف مي پردازندهوش و پيشرفت تحصيلي افراد داراي ترتيب ت    

ل المپيادهـاي    نوبـل، نفـرات او     ۀمانند شخصيتهاي علمي برجستة جهـان، برنـدگان جـايز         ( باالپيشرفت تحصيلي   

م، ند و ميزان حـضور فرزنـدان اول، دوم، سـو          را انتخاب مي كن   . ) ..، و علمي، دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي    

ل در اين گروه بطور      مثالً اگر نسبت حضور فرزندان او      در اين روش  . را در اين گروه با هم مقايسه مي نمايند        ... و

ل در هـوش يـا پيـشرفت تحـصيلي بـر      د، نتيجه مي گيرنـد كـه فرزنـدان او    از فرزندان بعدي باشترمعناداري بيش 
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ل در جامعه كلّـي نيـز بطـور خـود           ين روش اينست كه نسبت فرزندان او      اّما اشكال ا  . فرزندان بعدي برتري دارند   

        بخود بيشتر از فرزندان بعدي است، و بدست آوردن نسبت افـراد داراي ترتيـب تولّـد مختلـف در جامعـه كلـي                       

  .ز كار دشواري استني) بمنظور استفاده از آنها به عنوان نسبتهاي مورد انتظار ( 

چنين به نظر مي رسد كه اكثر اثرات ترتيب تولّد كه تابحال مشاهده شده اسـت، ناشـي                  بر اساس بحث فوق     

چـه بـسا بـا كنتـرل مناسـب          . از متغيرهاي نامربوط و به دليل محدوديتهاي روش شناختي اين حيطه بـوده باشـد              

ه اثر ترتيب تولّد بر هـوش و پيـشرفت تحـصيلي            متغيرهاي نامربوط و رفع محدوديتهاي روش شناختي، هيچگون       

 اثرات ترتيب تولد الزم است كه از هوش كالمي          ۀبا اين حال پژوهشگران عالقمند به مشاهد      . قابل مشاهده نباشد  

كنند و پـژوهش     تفادهستغير وابسته خود ا   مبه عنوان   ) كه با هوش كالمي همبستگي باال دارد      ( و پيشرفت تحصيلي  

بـل ديـديم، برتـري      زيرا همانگونـه كـه در بخـشهاي ق        . ر روي نمونه هاي بزرگسال اجرا نمايند      خود را ترجيحاً ب   

كالمي است و لذا در سنين پايين زيـاد خـود را نـشان نمـي              ل بر فرزندان بعدي فقط در هوش        هوشي فرزندان او  

  .دهد

  پيشينه پژوهشي  

شرفت تحصيلي نشان مي دهد كـه نتـايج          ترتيب تولد با هوش و پي       رابطة ۀمرور پژوهشهاي انجام شده دربار    

و  ١براي مثال اوبرالندر. اين پژوهشها كامالً متفاوت، و گاه حتّي متناقض، بوده و به نفع هيچ فرضيه خاصي نيست               

 ٩، و ماك  ٨، سوانسون ٧، وارك )۱۹۶۹( ٦، مك گالين  )۱۹۶۸( ٥، بورتون )۱۹۶۸( ٤و كالرك  ٣، گرين )۱۹۶۷( ٢جنكين

نشان دادند كه فرزندان اول در هوش و پيشرفت تحصيلي بر فرزندان بعـدي  ) ۱۹۸۳( ١١و مونرو ١٠، مونرو )۱۹۷۴(

 ١، ادواردز )۱۹۷۸( ١٦، واندرهايد )۱۹۷۴( ١٥، فوربس )۱۹۶۸( ١٤و پراترو  ١٣، داياب )۱۹۶۷( ١٢اّما فارلي . برتري دارند 
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هـوش و   ، نتوانستند به رابطه خاصـي بـين ترتيـب تولـد و              )۱۹۸۵( ٤و سيول  ٣، و هاوزر  )۱۹۷۹( ٢و تاكر  ١ادواردز

برتـري فرزنـدان بعـدي را در هـوش و           ) ۱۹۷۹(٧، و هـو   )۱۹۶۶( ٦و كلـه لنـد     ٥حتّي پـاتون  . پيشرفت دست يابند  

   .پيشرفت نشان دادند

مشاهده كرد كه در ميان دانش آموزان مقطع ابتـدايي          ) ۱۳۸۰عبدالّله پور،   : ، به نقل از   ۱۳۶۷(در ايران، يعقوبي  

. ايسه بـا قبـول شـدن، بـا افـزايش ترتيـب تولّـد افـزايش مـي يابـد          شهر اصفهان، خطر نسبي مردود شدن، در مق       

اّمـا در   .  پيشرفت دانـش آمـوزان دبيرسـتاني رابطـه منفـي دارد            ۀنيز نشان داد كه ترتيب تولّد با انگيز       ) ۱۳۷۳(زارع

فت رابطـه معنـا داري بـين ترتيـب تولّـد و پيـشر             ،   )۱۳۸۱عبدالّله پـور،  : ، به نقل از   ۱۳۷۵( پژوهش علينقي نائيني  

         همچنـين در پـژوهش عبدالّلـه پـور        . تحصيلي در ميان دانش آموزان و دانشجويان استان اصـفهان بدسـت نيامـد             

 در خـانواده    اّمـا  هوشي در خانواده هاي سه و چهار فرزندي رابطه اي پيدا نشد،              ۀبين ترتيب تولّد و بهر    ) ۱۳۸۱( 

هوشبهر فرزندان پـنجم و چهـارم بيـشتر از فرزنـدان            هاي پنج فرزندي چنين رابطه اي بدست آمد ولي برعكس؛           

  .ل بودم، دوم، و اوسو

با نگاه به اين پيشينه پژوهشي و با توجه به اشكاالت روش شناختي پيش گفته پژوهشهاي ترتيب تولّـد كـه                     

 ترتيـب تولـد بـا       د، پژوهش حاضر با هدف بررسـي رابطـة         اثرات كاذب ترتيب تولّد مي شو      ۀگاه منجر به مشاهد   

در جامعه ايران، فرض مي كنـد كـه هـيچ تفـاوتي در شاخـصهاي                )  هوشي ۀو در نتيجه با بهر    (شرفت تحصيلي   پي

  .پيشرفت تحصيلي بر اساس ترتيب تولّد وجود ندارد

  روش

 روان شناسي و علوم تربيتـي دانـشگاه تهـران در            ۀجامعه پژوهش حاضر را خانواده هاي دانشجويان دانشكد       

- محقـق مةبا استفاده از روش نمونه گيري در دسـترس، يـك پرسـشنا       .  مي دهد  تشكيل ۱۳۸۳-۸۴سال تحصيلي   

  . از دانشجويان اين دانشكده توزيع شد)  زن۱۵ مرد و ۱۵(  نفر۳۰ساخته در ميان 

در اين پرسشنامه از پاسخدهندگان خواسته شد اطّالعات مربوط بـه چهـار شـاخص پيـشرفت تحـصيلي را                    

  : نمايند خود و همشيرهايشان تكميل ۀدربار

  .معّدل كلّ مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان، و دانشگاه -١
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بيـسواد، ابتـدايي، سـيكل، ديـپلم، كـارداني،          ): ميزان تحـصيالت  (آخرين مقطع تحصيلي   -٢

 .كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي، دكتراي تخصصي

 .رياضي و فنّيعلوم انساني، علوم تجربي، : رشه تحصيلي دبيرستان يا دانشگاه -٣

 .تهران-شهرستان، دولتي-تيلن، دوتهرا-هرستان، آزادش-آزاد: نوع دانشگاه محلّ تحصيل -۴

  .به منظور كسب اطّالعات دقيقتر، يك هفته براي تكميل پرسشنامه ها به پاسخدهندگان زمان داده شد

 پاسخدهندگان بـه    شامل( پس از جمع آوري پرسشنامه ها و بررسي آنها مشخص گرديد كه كلّ گروه نمونه              

م، چهـارم،    اساس ترتيب تولّد بـه فرزنـدان اول، دوم، سـو            نفر مي باشند كه بر     ۱۳۸) شنامه و همشيرهاي آنها   سپر

 نفر از گروه نمونه در مقطـع تحـصيلي ديـپلم بـه بـاال، يعنـي در سـنين                     ۱۰۴. پنجم، و ششم به بعد تقسيم شدند      

زيرا همانطور كه ديديم اثر ترتيـب تولّـد بيـشتر       . بزرگسالي، قرار داشتند كه اين نقطه قوتي است براي پژوهش ما          

  .خود را نشان مي دهد) صيليو در هوش كالمي و پيشرفت تح(  از كودكيسنين بعددر 

 پنجم، و ششم به بعد بـا اسـتفاده از         م، چهارم،   بدين ترتيب معدل كلّ مقاطع تحصيلي فرزندان اول، دوم، سو         

ي ز آزمـون مجـذور كـا       با استفاده ا   تحليل واريانس يكراهه، و مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و نوع دانشگاه آنان           

 مستقل مـورد مقايـسه      tبا استفاده از آزمون     م   تحصيلي فرزندان اول و دو     عالوه بر اينها معدل مقاطع    . مقايسه شد 

  .قرار گرفت

  نتايج

ي ترتيـب    مقاطع تحـصيلي آزمودنيهـاي دارا      لمعدجدول يك نتايج تحليل واريانس يكراهه را براي مقايسه          

انه تحصيلي معنادار  هارگ مربوط به مقاطع چ    Fهمانطور كه مي بينيم هيچيك از مقادير        . تولّد مختف نشان مي دهد    

لذا نتيجه مي گيريم كه تفاوتي در معدل مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمـايي، دبيرسـتان، و دانـشگاه، در                   . نشده اند 

  .افراد داراي ترتيب تولّد مختلف وجود ندارد
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يي، تحليل واريانس يكراهه براي بررسي تفاوت معدل كلّ مقاطع تحصيلي ابتـدايي، راهنمـا              . ۱جدول  

  .دبيستان، و دانشگاه در فرزندان اّول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، و ششم به بعد

  

  مقطع

  تحصيلي     

  

  منبع تغييرات
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م، چهارم، پنجم، و ششم بـه بعـد         ر كاي را براي مقايسه فرزندان اول، دوم، سو        جدول دو نتايج آزمون مجذو    

همانطور كه مـي بينـيم مجـذور كـاي و           . در آخرين مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و نوع دانشگاه نشان مي دهد           
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 ه تحـصيلي و نـوع دانـشگاه معنـا دار          ورد رشـت  ا در مـ    اند امـ   ضريب توافق در مورد مقطع تحصيلي  معنادار شده        

) ميزان تحصيالت ( لذا نتيجه مي گيريم كه افراد داراي ترتيب تولد مختلف از لحاظ آخرين مقطع تحصيلي               .نيستند

  .با هم متفاوتند، اما در رشتة تحصيلي و نوع دانشگاه محل تحصيل تفاوتي با هم ندارند

  

اوت فرزندان اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، و شـشم بـه            آزمون مجذور كاي براي بررسي تف     . ۲جدول

  .وع دانشگاه محل تحصيلندر آخرين مقطع تصيلي، رشتة تحصيلي، و بعد 

  

  شاخصهاي

  پيشرفت تحصيلي

  

  مجذور كاي

 
 

df
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نوع دانشگاه محل 

  تحصيل

۶۶/۸  ۱۵  _  ۳۴/۰  _  

  

ل و دوم در معدل كـل مقـاطع   مستقل را براي مقايسة فرزندان او   ه   دو گرو  tسرانجام جدول سه نتايج آزمون      

بنـابراين نتيجـه مـي      .  معنـادار نيـستند    tمالحظه مي شود كه هيچيك از مقاذير        . تحصيلي چهارگانه نشان مي دهد    

 فرزندان اول و دوم تفاوتي از لحاظ معدل كل مقـاطع تحـصيلي ابتـدايي، راهنمـايي، دبيرسـتان، و                     گيريم كه ميان  

  .دانشگاه وجود ندارد
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 مستقل براي بررسي تفاوت فرزندان اول و دوم در معدل كل مقاطع تحيلي ابتـدايي،                tآزمون  . ۳جدول  

  .راهنمايي، دبيزستان، و دانشگاه
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  ه گيريبحث و نتيج

اثر ترتيب تولد، خود را درقالب تفاوتهاي شخصيتي و هوشي افراد داراي ترتيب تولـد مختلـف نـشان مـي                      

رتيـب  نظريه هاي ترتيب تولد به دنبال علت اثـر ت . اين تفاوتها عمدتاً به نفع فرزندان اول گزارش شده است       . دهد

پژوهـشهاي ترتيـب تولـد بمنظـور     .  گردنـد تولد و بخصوص علل برتري هاي فرزندان اول بر فرزندان بعدي مي  

 با متغيرهاي نـا     اما ديديم كه اين پژوهشها    .  شوند  اثر ترتيب تولد و تأييد نظريه هاي ترتيب تولد اجرا مي           ۀمشاهد

رفي پيشينة پژوهشي ترتيب تولد نيز مؤيـد هـيچ          از ط . د فراوان روبرو هستن   مربوط و محدوديتهاي روش شناختي    

  . برتري فرزندان اول بر فرزندان بعدي نيستۀفرضية خاصي دربار

 اساس فرضية پژوهش حاضر اين بود كه هـيچ تفـاوتي ميـان افـراد داراي ترتيـب تولـد مختلـف در                        بر اين 

 اول تا ششم بـه بعـد در معـدل    همانگونه كه ديديم تفاوتهاي فرزندان . شاخصهاي پيشرفت تحصيلي وجود ندارد    

تنها تفاوت معنـا دار در      . كل مقاطع تحصيلي چهارگانه، رشتة تحصيلي، و نوع دانشگاه محل تحصيل معنادار نبود            

اما اين تفاوت به اين دليل بدست آمده است كه فرزندان اول نسبت بـه همـشيرهاي                 . مقطع تحصيلي مشاهده شد   

مـثالً  (  با كنتـرل عامـل سـن       به احتمال زياد  .  اند قاطع تحصيلي باالتر رسيده    بيشتري دارند و طبيعتاً به م      سنخود  

لـذا از ايـن تفـاوت نمـي تـوان نتيجـه اي       . ، اين تفاوت مشاهده نخواهد شد)مقايسة مقطع تحصيلي افراد همسن  

اد ضية پژوهش حاضر مبنـي بـر عـدم تفـاوت افـر     ربنابراين ف. دربارة پيشرفت تحصيلي بيشتر فرزندان اول گرفت 

  .داراي ترتيب تولد مختلف در شاخصهاي پيشرفت تحصيلي، پذيرفته نمي شود

اما در كـشور    . موقعيت بهتر فرزندان اول در خانواده، فقط دربارة جوامع پيشرفتة اروپا و آمريكا صادق است              

 عكـس از بـي      نواده ندارند، بلكه بر   در ايران نه تنها فرزندان اول موقعيت بهتري در خا         . ما وضعيت متفاوت است   

 كارورزيحكم نوعي   دين  لدر واقع فرزندان اول براي وا     . فرزند پروري رنچ مي برند    تجربگي والدين خود در امر      

درمقابـل،  . را دارند؛ بدين معني كه وسيله اي هستند براي كسب تجربـة والـدين در امـر تربيـت فرزنـدان بعـدي                 

بـه همـين دليـل اسـت كـه در كـشور مـا ميـزان                 .  دارنـد  رلدين را در اختيـا    فرزندان بعدي امتياز بزرگ تجربة وا     

  ).۱۳۸۳ي افروز، ارتباط شخصي، مهرماه غالمعل( در فرزندان اول بيشتر استمعلوليتهاي ذهني خفيف تا شديد 

 هـاي ناشـي از ترتيـب تولـد          تفـاوت   به دنبـال   به نظر مي رسد كه از اين پس پژوهشهاي ترتيب تولد بايد           

ماننـد فرزنـدان اول يـا       ( ي يك رتبـة تولـد خـاص       بعيد است كه افراد دارا    . شي از آن  ا هاي ن  برتريبگردند، و نه    

امـا ايـن    . در صفات شخصيتي و يا هوش و پيشرفت تحصيلي بر افراد ديگر برتـري داشـته باشـند                 ) فرزندان آخر 

.  باشـند  احتمال وجود دارد كه افراد داراي ترتيب هاي مختلف تولد، صفات و استعدادهاي خاص خود را داشـته                 
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ل و يـا فرزنـدان او     . مثالً فرزندان اول وظيفه شناس و محافظه كار و فرزندان آخر ريسك پذير و جاه طلب باشند                

  . هوش اجتماعي برتري داشته باشنددر هوش كالمي و فرزندان بعدي در

نزلـت و   م). ۱۹۶۸دايـاب و پراتـرو،      (ترتيب تولد نيز مي تواند آگاهي دهنده باشد        ١فرهنگي-پژوهشهاي بين 

براي مثال، در جوامع    . ر جوامع مختلف و ادوار زماني مختلف متفاوت است        گاه فرزندان اول، مياني، و آخر د      جاي

امـا در جوامـع مـدرن فرزنـد آخـر در            سنتي فرزند اول جايگاهي خاص دارد و بگونه اي جانشين پدر مي باشد،              

  .خانواده جايگاه خاص خود را بدست مي آورد

ان عالقمند به روش حضور معنا دار، مـي تواننـد نـسبت حـضور افـراد داراي ترتيبهـاي                    سرانجام پژوهشگر 

ي چون شخصيتهاي برجستة تاريخي و علمـي ايـران و   يگروهها. مختلف تولد را در گروههاي خاص مطالعه كنند    

اننـد بـه    يي مي تو  ابي ترديد چنين پژوهشه   ... . ف، اصحاب سياست، خبرنگاران، و    نمايندگان احزاب مختل  جهان،  

  .يي هاي افراد برسندتيب تولد بر صفات شخصيتي و توانااثرات تريافته هاي جالبي دربارة 

تعميم پـذيري   . خانوادگي- از نمونة در دسترس و روش بين       ددو محدوديت قابل ذكر پژوهش حاضر عبارتن      

  .خانوادگي دشوار-ننتايج حاصل از نمونه هاي در دسترس محدود است و كنترل متغيرهاي نامربوط در روش بي
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Abstract 
The observed superiorities of first-borns over latter-borns in personality traits, intelligence, 

and academic achievement are a part of a phenomenon known as birth order effect. The birth 

order theories, are going to explain birth order effect, i.e. the differences between individuals with 

different birth orders in intelligence and personality. Resource depletion hypothesis and 

confluence model are the two famous theories in this field and explain the superiority of first-

borns over latter-borns in intelligence and academic achievement. The birth order researches are 

going to demonstrate birth order effect, especially the superiorities of first-borns over latter-borns, 

but are encountered a wide variety of intervening variables and methodological problems, so that 

the reliability of their results are in question. On the other hand, the research record does not 

support any particular hypothesis about the superiority of first-borns over latter-borns in 

intelligence and academic achievement. In the present study, with the purpose of examining the 

relationship between birth order and academic achievement in Iran, a sample of 138 of the 

students of psychology faculty of Tehran university and their siblings was selected and 

information about their four academic achievement indicators, i.e. academic average scores, level 

of education, educational major, and type of university, was collected through a researcher-made 

questionnaire. Analysis of variance, chi square, and independent t tests, confirmed the 

researchers` hypothesis that there is no difference between first and latter-borns in academic 

achievement indicators. 

Keywords: Birth order, Academic achievement, Birth order effect, Birth order theories, 

Birth order research. 

 

  


