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 از که کودکانی گویند می لندن اقتصادی و سیاسی علوم دانشگاه محققان  �🙍�

 به جوان مادران از که دیگری کودکان با مقایسه در شوند می متولد باال سن با مادرانی

 .دهند می نشان خود از را بهتری تفکری های مهارت آیند می نیاد

 با مقایسه در زنان امروزه انگلستان، independent روزنامه گزارش به�🌸�

. بیاورند دنیا به را خود فرزند باال سنین در تا دارند بیشتری تمایل پیش های سال

 سوی را بیشتری توجه بنابراین و آورند می دنیا به فرزند یک تنها نیز زنان این اغلب

 شناختی های مهارت اول درجه در تواند می امر همین که دهند می نشان خود کودکان

 .بخشد بهبود را کودکان

 برای قوی شاخصی که است اهمیت پر حیث این از شناختی مهارت�🌸�

 .شود می محسوب تحصیلی، و شغلی دستاوردهای در ویژه به کودکان، عملکردهای

 آوردند می دنیا به را خود چهارم و سوم کودکان باال سنین در گذشته، در زنان�🌸�

 اولی کودکان به نسبت آنها پرورش برای الزم روحی و بدنی انرژی خاطر همین به که

 کودکان بر که تحقیقی سه اطالعات محققان مطالعه، این انجام منظور به. شد می کمتر

 تحلیل را بود گرفته صورت 1118 ،8591 ،8591 های سال در شده متولد انگلیسی

 . کردند

 باردار گذشته به نسبت باالتری سن در مادران امروزه که دهد می نشان نتایج�🌸�

 کودکان به نسبت را بهتری تفکر های مهارت نیز آنها از شده متولد کودکان و شوند می



 سن با مادران اخیر های سال در. دهند می نشان خود از جوان مادران از آمده دنیا به

 کشیدن برای کمتری تمایل حتی و باشند می شغل دارای و تر تحصیلکرده اغلب باالتر

 روی مستقیم غیر و مستقیم طور به اینها همگی که دارند بارداری دوران در سیگار

 .  گذارند می تاثیر جنین
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