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 (مقاله پژوهشی)

هوش در دانش آموزان دبیرستانی: مطالعه  نمرهارتباط بین نزدیک بینی و 

 اپیدمیولوژیک چند مرکزی

 
  4الهام قاسمی راد ،3زینب شجیرات ،*2، محمد عامریان1غالمرضا خاتمی نیا

 
 چکیده

مطالعات متعددی نشان داده اند که شیوع نزدیک بینی با تحصیالت  هدف:زمینه و 
افزایش می یابد. اما مطالعاتی که بر روی نوجوانان انجام گیرد کم هستند. هدف از این 

هوش ذهنی در میان دانش آموزان با و بدون خطاهای انکساری می مطالعه مقایسه نمره 
 باشد.

دبیرستان  01گروه( از  4دانش آموز ) 293 این مطالعه مقطعی بر روی :بررسی روش 
شرکت کنندگان به چهار گروه شامل نزدیک در اهواز صورت گرفت.  3102در سال 

تقسیم شدند. نفر(  99)(، و نرمال نفر 99(، اسفروسیلندر )نفر 99(، دوربین )نفر 99بین )
ارزیابی نمره هوش بر اساس دو آزمون نمره هوش بین این چهار گروه مقایسه شد. 

Raymond Bernard Cattell's   وRaven's Progressive Matrix  صورت
 گرفت.
سال بود. تعداد پسران و دختران به ترتیب  2/01 ± 9/1 میانگین دانش آموزان :یافته ها

 IQدر هر سه گروه مبتال به عیوب انکساری، فراوان ترین نمره نفر بودند.  311و  091
( بود در حالیکه در گروه نرمال فراوان ترین borderlineمربوط به نمره حد مرزی )

و دوربین ( P=113/1)در گروه نزدیک بین  IQنمره گروه نمره ضعیف داشتند. 
(122/1=P ) اما تفاوت معناداری بین گروه بود. به طور معناداری باالتر از نرمال

و همچنین ( P=014/1)و دوربین  ، نزدیک بین(P=014/1اسفروسیلندر با گروه نرمال )
 . مشاهده نشد (P value=014/1) دوربین و اسفروسیلندر

ک بینی نزدی دوربینی و یافته های مطالعه چند مرکزی ما ارتباط مثبت بین گیری:نتیجه
 را تایید می کنند.  IQنمره  با
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  مقدمه

 شایع است وبیماری های جمله عیوب انکساری از 

 اختالالتمیلیون فرد دچار  020حدود  جهان، سراسر در

. دنابینا می باشن نفر میلیون 21 این میان ازکه  ،هستندبینایی 

 معموال و اند اصالحقابل  راحتی به انکساری عیوب بیشتر

شده  برای آنها شناخته مستقیم شناختی آسیب فرآیند هیچ

 عیوب جهانی، بهداشت سازمان گزارش طبق(. 0) نیست

 ینابینای اصلی علت مروارید آبو  نشده اصالح انکساری

 نشده اصالح انکساری عیوب. بحساب می آیند جهان در

 شغل و تحصیلی موفقیت یادگیری، بر توجهی قابل طور به

 (.3 ،0) گذارد می تاثیر

 زیرگروهی از عیوب انکساری دوربینی و بینی نزدیک

به جای اینکه بر روی شبکیه  تصویر آن در که هستند

 ی شودآن تشکیل م پشتو یا جلو تشکیل شود به ترتیب 

 یمخ خوش اختالل نوعی بینی نزدیک ،وجود اینکه با(. 2)

 مانند شرایطی ایجاد باعث شدت بهاما  است چشم

 شبکیه، شدن جدا ،شدن رنگدانه ،شبکیه دژنراسیون

 که شود می گلوکوم یا مروارید آب ماکوال، دژنراسیون

. دژنراسیون شبکه نوعی گردد نابینایی به منجر سرانجام

بیماری است که به سلول های گیرنده نور آسیب می رسد 

دچار اختالل می و در نتیجه آن فعالیت های روزانه بیمار 

  (.4) گردد و در نهایت ممکن است به نابینایی منجر شود

 برای ذهنی عمومی توانایی به هوش اصطالح معموال

 چندین(. 1) یادگیری تلقی می گردد و مسئله حل تفکر،

 که مشهورترین آنها دارد وجود هوش سنجش برای آزمون

 آزمون و Scale  Intelligence Wechslerآزمون

Raven Standard Progressive Matrices  می

 یها نظریه و هوش و بینی نزدیک بین ارتباط(. 2) باشند

شده  ابیارزی توسط دیگر محققین مرتبط با این همبستگی

ه برای این ارتباط گزارش شده عللی ک این، بر عالوه. است

 ،تحصیلی سطوح ژنتیکی، های زمینهاست می توان به 

مطابق مطالعات  .(1) اشاره کرد محیطی عوامل و قومیت

 تعداد سال های اکتور محیطیمهمترین فیک، یولوژاپیدم

ساعات روزانه  تعداد نزدیک، کارهای تحصیل است. انجام

نوان بعنیز  های مطالعه شده در هفته کتاب تعدادمطالعه یا 

 ی مطالعه در(. 9)ضعیف گزارش شدند عوامل خطر 

Mutti با استفاده از آزمون   ،و همکارانIowa (ITBS) 

(Lowa test of basic skills)  دانشنشان دادند که 

پایه  هایمهارت در یباالتر امتیاز بینی نزدیک مبتال به آموزان

 144 بر روی دیگری مطالعه در (.9)دارند خواندنو مهارت 

 IQ نمره با بینی نزدیک که شد گزارش بود آموز دانش

اکثر  (.01) بود همراه پایینتر IQتر و دوربینی با نمره باال

این مطالعات بر روی کودکان انجام شده اند و به ندرت در 

 .(00) انان این ارتباط ارزیابی گردیده استوگروه نوج

 آموزان دانش بین در IQ نمره مقایسه مطالعه این از هدف

 .است انکساری عیوب بدون و با دبیرستان

 

 بررسیروش 
 آموز دانش 293 روی تحلیلی بر – مقطعی مطالعه این

. شد انجام 92 سال در اهواز در( گروه چهار) دبیرستانی

روش نمونه گیری به شیوه خوشه ایی و تصادفی صورت 

 ینیب نزدیک شامل گروه چهار به کنندگان شرکتگرفت. 

 و( n = 98) یلندراسفروس ،(نفر 99) دوربینی ،(نفر 99)

 مقایسه ها گروه بین IQ نمره. تقسیم شدند (n=  99) نرمال

بدین صورت بود اندازه گیری عیوب انکساری . است شده

بصورت تشخیص نزدیک بینی به همراه بینی  نزدیک که

بصورت ، دوربینی دیوپتر 1/1 بیشتر از انکساری خطای

 1/1باالتر از  انکساری خطایتشخیص دوربینی به همراه 

سیلندر به سفروا صورت تشخیص  به روسیلندرفاسدیوپتر، 

 آستیگماتیسم و دیوپتر 1/1 باالتر از انکساری خطای همراه

 .ندشد گیری اندازه نزدیک بینی یا دوربینی  دیوپتر 1/1 با

 اخالق دانشگاه علوم پزشکی کمیته توسط مطالعه این

)کد اخالق:  شد تایید اهواز شاپور جندی

IR.AJUMS.REC.1396.4) . کنندگان از شرکت

 آزمون جمله از آزمون گرفته شد. دو آگاهانه رضایت

 استفاده نرا پیشرفته ماتریسی تست و کتل برنارد ریموند

 و Raymond Bernard Cattell از دو آزمون  .شد
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Raven Standard Progressive Matrices  جهت

 بهره گرفته شد. دانش آموزان  IQارزیابی نمره 
و  هندسیبا الگوهای  سواالت شامل Raven آزمون

 ارزیابی برای آزمون این. ایی می باشدگزینه  2-9 بصری

ونده آزمون ش استدالل توانایی ژنتیکی و محیطی جنبه های

 تفسیر" ،Raven نظر طبق بر مورد استفاده قرار می گیرد.

 روش دو ،به همین دلیل. "است پیچیده آزموناین  نتایج

 روابط یاستنباط درک و منطقی استدالل توانایی شامل ساده

یین تع اطالعات بازیابی مجدد و ذخیره توانایی و پیچیده

 .شدند

 طراحی فرضیهاین  بر Cattell یفاکتور 02 آزمون

 دارای مختلف های موقعیت در فرد خصوصیات که شده

. ستا متفاوت دیگر فرد به یفرد از اما است نسبی ثبات

 Cattell آزمون .هستند گیری اندازه قابل ها ویژگی این

 و خاص، شرایط در فرد واقعی رفتار بینی پیش برای

 ت،صنع تحصیلی، پیشرفت ،بالین ،همشاور در همچنین

 پژوهشی های زمینه و درمانی خانواده ازدواج، مشاوره

 آزمون فرد به منحصر نقش. گیرد می قرار استفاده مورد

Cattell، تاثیر عامل یک عنوان به هوش آشکار کردن 

 شرایط در بیرونی و درونیهای  انگیزه به فرد واکنش

 ردی فشخصیت های ویژگی شناساییو همچنین  مختلف

 و اختالف سطح ارزیابی برای همچنین آزمون این. است

 این. گیرد می قرار استفاده موردزن و شوهر بین تفاهم

 .(02 ،03) است ایی  گزینه سه سوال 091 حاوی آزمون

 IQبرای مقایسه نمره  Mann-Whitneyاز آزمون 

طح س بین گروه های با عیوب انکساری بهره گرفته شد. 

برای تجزیه و  .در نظر گرفته شد 11/1معنی داری کمتر از 

 استفاده شد. SPSS 33 تحلیل داده ها از نسخه

 

  یافته ها
هر  ) گروه 4در  دانشجو 293 مطالعه بر روی این در

 9/0 آموزان دانش سنی میانگین. شد انجام ( نفر 99گروه 

 پسر ( ٪1/41) 091 آموز، دانش 293 از. بود سال 2/01 ±

 مرزینمره  IQ نمره باالترین. بودندر دخت( ٪2/13) 311 و

 داده نشان 0 جدول در IQ نمرهزیر گروه های  فراوانی. بود

 داده نشان 3 جدول در انکساری عیوب شیوع. است شده

 دوربینی در دختران دو برابر پسران بود.  میزان. است شده

 جدول در بر حسب عیوب انکساری IQ نمره فراوانی

نزدیک  گروه در IQ نمرات ترین شایع. است شده ارائه 2

 رسیلنداسفرو در ، بود borderline (٪22)و دوربین  بین

 (.٪9/42) بود ضعیف نرمال گروه در و( ٪21) مرزی

در  IQنمره  که داد نشان Mann-Whitney آزمون

( به P=122/1( و دوربین )P=113/1گروه نزدیک بین )

طور معناداری باالتر از نرمال بود. در حالیکه در گروه نرمال 

در گروه  IQفراوان ترین گروه نمره ضعیف داشتند. نمره 

( به طور P=122/1( و دوربین )P=113/1نزدیک بین )

ه معناداری بین گرو معناداری باالتر از نرمال بود. اما تفاوت

(، نزدیک بین و P=014/1اسفروسیلندر با گروه نرمال )

( و همچنین دوربین و اسفروسیلندر P=014/1دوربین )

(014/1=Pمشاهده نشد ) . 

 
 نفر( 293در جمعیت مورد مطالعه ) IQمقایسه نمره : 4جدول 

 فراوانی نسبی تعداد IQگروه های نمره 

9/39 002 ضعیف  

3/21 029 حد مرزی  

4/32 93 متوسط  

1/00 42 باال  
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 تعداد )%( -: فراوانی عیوب انکساری بر حسب جنسیت3جدول 

 دخترها  پسرها عیوب انکساری

 (49) 41 (13) 10 نزدیک بینی

 (3/23) 20 (9/21) 21 دوربینی

 (49) 49 (10) 11 اسفروسیلندر

   فراوانی نسبی( گزارش شده اندمقادیر بر حسب تعداد )درصد 

 

 

 تعداد )%( -بر حسب عیوب انکساری چشم IQ: مقایسه نمره 2جدول 

 IQنمره   

 ضعیف متوسط حد مرزی باال وب انکساری چشمعی

 (2/02)02 (2/31) 31 (49)  41 (9/3) 9 نزدیک بینی

 (1/32) 32 (1/34) 34 (1/22) 22 (3/03) 03 دوربینی

 (2/20)     20 (4/31)   31 (1/21)  21 (3/03) 03 اسفروسیلندر

 (9/42) 42 (4/30)  30 (4/31)  31 (2/04)  04 نرمال

 

 

  بحث

در گروه  IQ نمره که داده شد نشان حاضر در مطالعه

نزدیک بین و دوربین در مقایسه با گروه نرمال در دانش 

 خالف این یافته، مطالعهساله باالتر بود. بر  01-09آموزان 

 دانش 021 بر روی همکاران و اکرمی توسط ایران ایی در

گروه های نزدیک   IQتفاوتی بین نمره  ساله 01-04 آموز

اهده دوربین  مش -بین، دوربین، آستیگمات، یا آستیگمات

باالتری در  IQآستیگمات نمره -نشد. اگر چه نزدیک بین

همانند یافته مطالعه  (.04مقایسه با گروه نرمال داشت )

  بر روی سنگاپور در همکاران و Saw مطالعه ی کنونی، در

  Matrixآزمون از استفاده با ساله 03-01 آموزدانش 0314

Raven،   نشان داده شد که نمرهIQ  در گروه نزدیک بین

(. همانند یافته P( )01=11/1باالتر از گروه نرمال بود )

 شیوع ،3111 سال در دانمارک در دیگری مطالعه ما، مطالعه

 IQ نزدیک بین، نمره گروه و بود ٪9/03 بینی نزدیک

بر خالف نتایج . (02داشت ) نرمال گروه به نسبت باالتری

 جمعیت بر روی یونان در مطالعه یک مطالعه حاضر، در

داده شد که نزدیک بینی در زنان شایعتر  نشان دانشگاهی،

از مردان بود و نزدیک بینی با فاکتورهای سطح تحصیالت، 

، و کار نزدیک طوالنی مدت ارتباط معناداری IQنمره 

 آموزان دانش که دادند نشان دیگری مطالعه در .(01) داشت

 ین،ب نزدیک والدین که دارد احتمال نزدیک بین بیشتر

 زمونآ در باالتر نمره و ورزش کمتر ،بیشتر مطالعه ساعت

 نظر به (.09)( داشته باشند Multilanguage) زبانه چند

 در بروز توجهی قابل نقش ژنتیکی عوامل که رسد می

 بر بینی نزدیک ژنتیکی اختالالت. دارند انکساری عیوب

همچنین . دارند قرار 09 و 03 ،1 کروموزوم های روی

 ارک و شامل مطالعه بینی نزدیک با مرتبط محیطی عوامل

 (.09-30)هستند   نزدیک

 بطهوجود را برای قبولی قابل توضیحی هیچ چه، اگر

 اما توضیح ندارد، وجود باالتر IQ نمره و بینی نزدیک بین

 0919 سال از باالتر IQ و بینی نزدیک بین رابطه در علمی

با ارائه چندین فرضیه در این مورد ارائه  Hirsch توسط

(. مهمترین فرضیه اظهار می کند که نزدیک 01شده است )

بینی به تطابق کمتری نیاز دارد بنابراین جزئیات بسیار ریز 

را در حین آزمون در مقایسه با افرادی که از لحاظ تطابق 

(. مطالعات بعدی نظریه 01مشکل دارند دریافت می کنند )
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یدی را بیان کردند که حاکی از تاثیر فاکتورهای های جد

محیطی و ژنتیکی بر روی این ارتباط می باشد. فرضیه 

Storfer ی بینای اطالعات محیطی، عوامل که کرد پیشنهاد

نسان می ا نئوکورتکس تکامل متغییر پیچیده و مدرن باعث

 برای زنی عصبی شبکه بینایی مسیر این، بر عالوه. شوند

این محرک های بینایی پیچیده گسترده تر می  هماهنگی با

باعث تکامل مغزی و  است مخ ممکن قشر شود. تغییرات

 که کردند پیشنهاد دیگر محققان (.03)هوش باالتر شوند

 و بینی نزدیک یا مغز رشد و چشم محور طول ارتباط بین

IQ 03-01)قرار داشته باشند   یکسان های ژن تاثیر تحت ،

 M2 و M1 ژن با نام های دو ز محققاندیگر ا برخی(. 01

را شناسایی کرده اند که لر توانایی ادراک مغز موثرند. جهش 

 (.02)در این ژن ها موج صرح می شود 

 های گروه بین IQتفاوتی در نمره  حاضر، مطالعه در

 در دوربینی  این، بر عالوه. پسر و دختر مشاهده نشد

 حالی در .بود برابر( شایعتر )دو پسران با مقایسه در دختران

نزدیک بینی و اسفروسیلندر بین دو جنس مشابه  شیوع که

تفاوت در شیوع عیوب انکساری بین پسران  های یافته. بود

و دختران ضد و نقیض است، دوربینی در زنان شایعتر است 

که سایر مطالعات تفاوتی در هیچ یک از  (، در حالی33)

 تر مشاهده نکردندعیوب انکساری بین دو جنس پسر و دخ

(32-31.) 

از نقاط قوت مطالعه کنونی پرداختن به گروه 

نوجوانان است که به ندرت در مطالعات گذشته پرداخته 

شده است. همچنین چند مرکزی بودن مطالعه قابلیت تعمیم 

پذیری یافته های آن را افزایش می دهد. عالوه بر این امکان 

ه اط دوربینی با نمرمقایسه یافته های مان در خصوص ارتب

هوش با مطالعات دیگر میسر نبود. به دلیل اینکه مطالعه ایی 

در گذشته یافت نشد که گزارشی در این خصوص ارائه 

 عدم مانند هایی محدودیت دارای ما داده باشد. مطالعه

 اقتصادی،-اجتماعی شرایط مورد در ها داده به دسترسی

 به مطالعات آینده پیشنهاد می. است ژنتیکی عوامل و تغذیه

  شود این عوامل نیز مورد بررسی قرار گیرند. 

 

 گیری نتیجه
یافته های مطالعه چند مرکزی ما ارتباط مثبت بین 

 را تایید می کنند.  IQنزدیک بینی و نمره 

 

 قدردانی
از واحد توسعه پژوهش بالینی بیمارستان امام خمینی 

این پژوهش تحت  .یدقدردانی بعمل می آ (CREDI) )ره(

حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

 انجام شد. 
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The Relationship between Myopia and Intelligence Score among High 

School Students: A Multicenter Epidemiological Study 

 
Gholamreza Khataminia1, Mohammad Amerian2*, Zeinab Shajirat3, Elham Ghasemirad4   

 
 

Abstract 

Background and Objectives: Several studies have shown that 

the prevalence of myopia increases with education. There is lack 

of studies among adolescent to confirm this link. The aim of this 

study was to compare IQ score between high school students with 

and without refractive errors. 

Subjects and Methods: This cross-sectional study was 

conducted on 392 high school students (four groups) from ten 

high schools in Ahvaz in 2016. The participants were divided into 

four groups including myopia (n=98), hyperopia (n=98), 

spherocylander (n=98), and normal (n=98). The IQ score was 

compared between these groups. The intelligence scores were 

measured using two tests including Raymond Bernard Cattell’s 

test and Raven’s Progressive Matrix test. 

Results: The mean age of the students was 15.3 ± 0.9 years. Of 

392 students, 187 (47.7%) were boys and 205 (52.3%) were girls. 

The highest frequent IQ score was borderline in three groups, 

except the most frequent IQ score in normal group was poor. The 

Mann-Whitney test showed that the IQ score was significantly 

higher in myopia group and hyperopia group than in normal 

group (P=0.002 and 0.036, respectively). While, there was no 

significant differences between spherocylander and normal 

groups (P=0.104), myopia and hyperopia groups (P =0.3), 

myopia and spherocylander groups (P = 0.17) and hyperopia and 

spherocylander groups (P =0.68) in terms of IQ score.  

Conclusion: We found significant higher IQ score in myopia 

group than in normal group. 

 

Keywords: IQ score, Refractive errors, Ahvaz, Myopia, 

Hyperopia. 
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