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Περίληψη: Από τα µέσα της δεκαετίας του 1930 παρατηρείται µια γενική και σε παγκόσµιο

επίπεδο αύξηση στις µέσες τιµές του γενικού δείκτη νοηµοσύνης (∆Ν). Στην παρούσα εργα-

σία γίνεται µια ιστορική αναδροµή της βιβλιογραφίας από την πρώτη αναφορά του φαινοµέ-

νου Flynn µέχρι σήµερα. Η αύξηση του ∆Ν έχει µια ιδιαίτερα ετερογενή εκδήλωση τόσο γε-

ωγραφικά όσο και στην ποιότητά του, αφού σε ορισµένες περιπτώσεις το φαινόµενο αυτό δεν

εκδηλώνεται καθόλου, ενώ σε κάποιες άλλες παρουσιάζονται µειώσεις στις τιµές. Επίσης, εξε-

τάζεται και παρουσιάζεται η σχέση του φαινοµένου αυτού µε τον παράγοντα g, το φαινόµε-

νο Jensen καθώς και µε άλλους στατιστικούς και µεθοδολογικούς παράγοντες. Ακόµα πα-

ρουσιάζονται µια σειρά από υποθέσεις για παράγοντες που ενδεχοµένως να εξηγούν τη δια-

κύµανση των τιµών του γενικού ∆Ν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το φαινόµενο Flynn αφορά την αύξηση των επιδόσεων σε τεστ νοηµοσύνης. Αξιο-
λογήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930 προκαλώντας πληθώρα αντιδρά-
σεων στο πεδίο της ψυχολογίας, ενώ ακόµα και σήµερα δεν υπάρχει µια γενικά
αποδεκτή ερµηνεία του φαινοµένου. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η ανα-
σκόπηση της έρευνας για την εξέλιξη του φαινοµένου Flynn µε άντληση στοιχείων
από ένα µεγάλο µέρος της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας.

Οι πρώτες αναφορές

Το 1936 ο Runquist παρατήρησε αύξηση στις µέσες βαθµολογίες του τεστ επάρκειας
του κολλεγίου της Μινεσότας. Συγκεκριµένα, η µέση βαθµολογία από 33,7 που ήταν
το 1929 ανήλθε σε 42,3 το 1932 (Runquist, 1936). Πρόκειται για την πρώτη επιστη-
µονική αναφορά στο φαινόµενο που αργότερα θα ονοµαστεί ως ‘Φαινόµενο Flynn’
(ΦΦ), και το οποίο ορίζεται ως η γενικευµένη αύξηση των επιδόσεων σε τεστ που
µετρούν το γενικό δείκτη νοηµοσύνης (∆Ν). Την ίδια περίπου περίοδο στη Μινε-
σότα ο Roesell (1937), αναλύοντας τις τιµές του ∆Ν από µαθητές ηλικίας 13-18 ετών,
ανέφερε γενική αύξηση του δείκτη νοηµοσύνης κατά 4 µονάδες όπως και αύξηση
κατά µέσο όρο 2,9 µονάδων ανά δεκαετία. Πέντε χρόνια αργότερα ο Smith (1942)
παρατήρησε αύξηση της επίδοσης των ντόπιων φυλετικών οµάδων στη Χονολουλού
σε ένα χρονικό διάστηµα 14 ετών. O Smith (1942) ήταν ο πρώτος που ισχυρίστηκε
ότι στη Χαβάη µεταξύ του 1924-1938 οι αυξήσεις του ∆Ν ήταν µεγαλύτερες για τις
µη λεκτικές ικανότητες παρά για τις λεκτικές σε 6,0 και 2,6 µονάδες ∆Ν αντιστοίχως
ανά δεκαετία (Williams, 2013). Την ίδια χρονιά ο Wheeler (1942) δηµοσίευσε τα
αποτελέσµατα έρευνας στην οποία χορήγησε σε µια περίοδο δέκα ετών τεστ νοη-
µοσύνης σε περισσότερο από 3.000 παιδιά που φοιτούσαν σε 40 σχολεία του ανα-
τολικού Τενεσσί. Η µέση τιµή του ∆Ν τη δεκαετία του 1930 ήταν 82 και τη δεκαετία
του 1940 ανήλθε στους 93, ενώ ο µέσος όρος του ∆Ν ήταν 102,6 για τα παιδιά 6 ετών
και 81,3 για τα παιδιά 15 ετών αντιστοίχως (Wheeler, 1942).

Όταν ο Tuddenham (1948) σύγκρινε βαθµολογίες Αµερικανών νεοσύλλεκτων
κατά τις περιόδους των δύο παγκοσµίων πολέµων συνειδητοποίησε µια αύξηση στα
αποτελέσµατα της τάξεως των 4,4 βαθµών ανά δεκαετία. Στην έρευνα των Terman
και Merrill (1973) χρησιµοποιήθηκε το Stanford-Binet τεστ, µε τις µεγαλύτερες αυ-
ξήσεις να σηµειώνονται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας µεταξύ 2 έως 5 ετών (µε πα-
ρατηρούµενες ενδιάµεσες διακυµάνσεις 2,42 και 2,70 µονάδες στο ∆Ν ανά
δεκαετία). Για ηλικίες 6 έως 15 χρόνων οι αυξήσεις ήταν µικρότερες: 0,47 και 0,97
βαθµούς ∆Ν ανά δεκαετία αντίστοιχα. Από την ηλικία των 16 έως 18 ετών, οι αυ-
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ξήσεις στους βαθµούς ∆Ν ήταν µικρές, µεταξύ 1,17 και 1,72 βαθµούς ∆Ν ανά δε-
καετία.

∆ε φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για το ΦΦ µέχρι και
το 1982 οπότε επισηµαίνεται εκ νέου από τον Lynn (1982). ∆ύο χρόνια αργότερα
αναφέρεται σε αυτό ο Flynn (1984 a, b). Σύµφωνα µε τον Lynn (1993), 24 µελέτες
αναφέρουν το ΦΦ πριν τον Flynn (1984). Οι αυξήσεις στη βαθµολογία των τεστ δεν
είχαν όνοµα µέχρι που οι Herrnstein και Murray (1994) χρησιµοποιούν για πρώτη
φορά τον όρο Flynn effect (Φαινόµενο Flynn).

Το g

Μείζονος σηµασίας στην έρευνα σχετικά µε τη νοηµοσύνη είναι αυτό που ονοµάζε-
ται g (γενική νοηµοσύνη), το οποίο ορίζεται ως η κοινή διακύµανση στις επιδόσεις
σε διάφορες δοκιµασίες που µετρούν πλευρές της νοηµοσύνης. Έτσι, η υψηλή επί-
δοση σε µια δοκιµασία νοηµοσύνης συνδέεται συνήθως µε υψηλή επίδοση και σε
άλλες σχετικές δοκιµασίες (Jensen, 1998), κάτι το οποίο έχει απασχολήσει διάφο-
ρους ερευνητές στο παρελθόν (Colom & Garcia-Lopez, 2003. Flynn, 1999. Jensen,
1998. Rushton, 1999). Ο νόµος των «φθινουσών αποδόσεων» του Spearman (Spea-
rman’s law of diminishing returns), όµως, ορίζει ότι οι συσχετίσεις µεταξύ των επι-
δόσεων σε διάφορες δοκιµασίες και οι φορτίσεις στο g θα µειώνονται όσο αυξάνεται
η ικανότητα των εξεταζοµένων (όπως αναφέρεται στο Jensen, 1998). Μια πιθανή
εξήγηση του νόµου είναι η υπόθεση της διαφοροποίησης, σύµφωνα µε την οποία η
αύξηση του επιπέδου ικανότητας ενός ατόµου συνδέεται µε αυξήσεις στη γνωστική
εξειδίκευση, η οποία µειώνει την κοινή διακύµανση που οφείλεται στο g µεταξύ των
χορηγήσεων (Deary et al., 1996). Μια έρευνα που ασχολήθηκε µε τον προαναφε-
ρόµενο νόµο χρησιµοποίησε ως µονάδα ανάλυσης τη νοητική ικανότητα σε εθνικό
επίπεδο και κατέληξε στο ότι οι φορτίσεις του g σε τεστ νοηµοσύνης ήταν χαµηλό-
τερες σε έθνη µε υψηλότερο γενικό ∆Ν. Επειδή η φόρτιση του g ενός τεστ σχετίζε-
ται άµεσα µε την εγκυρότητά του, τα αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι η προγνωστική
εγκυρότητα των τεστ µπορεί να είναι µικρότερη για τα έθνη υψηλότερης ικανότητας
(που παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο ικανοτήτων) (Coyle & Rindermann, 2013).

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΣΕ ΤΕΣΤ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Μια έρευνα στην Εσθονία σε 6000 άτοµα ηλικίας από 12 µέχρι 14 ετών σε µια πε-
ρίοδο 60 ετών παρουσίασε αποτελέσµατα που έδειχναν ότι οι επιδόσεις ήταν αµε-
τάβλητες σε τεστ στα οποία οι απαιτούµενες δεξιότητες ήταν υπολογισµού και
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µαθηµατικής σκέψης. Εντούτοις παρατηρήθηκε αύξηση στις επιδόσεις σε δοκιµασίες
που µετρούσαν λεκτική ικανότητα και κατανόηση συµβόλων. Ενδιαφέρον προκα-
λεί το εύρηµα ότι το ΦΦ ήταν πιο έντονο στα κορίτσια παρά στα αγόρια (Must, Must,
& Raudik, 2003). Μια ανάλυση στοιχείων που κάλυπταν περίοδο 70 ετών κατέδειξε
αύξηση του µέσου όρου του ∆Ν κατά 1,65 βαθµούς, όµως για την περίοδο 8 ετών
1998-2006 η αύξηση του µέσου όρου του ∆Ν πλησίασε τους 3 βαθµούς (Must, te Ni-
jenhuis, Must, & van Vianen, 2009). Στη Μεγάλη Βρετανία ο µέσος όρος των αυξή-
σεων ήταν 3,3 µονάδες ∆Ν εντός µιας δεκαετίας, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι στην
Αγγλία πρώιµες µελέτες αναφέρουν µικρές αυξήσεις της τάξης των 0,03 και 0,60 µο-
νάδων (Cattell, 1951. Emmet, 1950). Ο Lynn (2013) υποστηρίζει ότι µπορεί να οφεί-
λεται στη διακεκοµµένη σχολική φοίτηση των ανηλίκων λόγω του ∆εύτερου
Παγκόσµιου Πολέµου µε αρνητικές επιπτώσεις στο ∆Ν τους το 1947 και το 1949.
Μπορεί αυτή η εξήγηση να ισχύει και για άλλους πληθυσµούς διάφορων χωρών που
συµµετείχαν στους παγκόσµιους πολέµους. Αντιθέτως στη Σκοτία όπου δεν προ-
έκυψε διακεκοµµένη σχολική φοίτηση, οι αυξήσεις του δείκτη νοηµοσύνης στα παι-
διά την περίοδο 1932-1947 ήταν 1,47 βαθµούς (Thomson, 1949). Στην Ιρλανδία µια
αύξηση 1,8 βαθµών εντός µίας δεκαετίας παρατηρήθηκε σε ένα τεστ κατανόησης
της αγγλικής γλώσσας (Macnamara, 1964).

Ο Flynn (2007) διαπίστωσε ότι στοιχεία από χορηγήσεις τεστ νοηµοσύνης που
πραγµατοποιήθηκαν το 1980 και ξανά το 2008 δείχνουν ότι ο ∆Ν του µέσου δεκα-
τετράχρονου µειώθηκε κατά περισσότερο από δύο ποσοστιαίες µονάδες. Στη Νότια
Αφρική µια µελέτη έδειξε ότι παρουσιάστηκαν αυξήσεις διαφορετικές ανά φυλε-
τική οµάδα του πληθυσµού της χώρας. Οι λευκοί παρουσίασαν αύξηση του µέσου
όρου του ∆Ν = 3,63 ενώ οι µαύροι αύξηση της τάξεως 1,57, µε τις αυξήσεις να είναι
µεγαλύτερες για τους χρήστες της διαλέκτου/γλώσσας «Αφρικάανς» παρά για τους
αγγλόφωνους (te Nijenhuis, Murphy, & van Edeen, 2011). Σύµφωνα µε τον Lynn
(2013), οι πρώτες αναφορές στην Ιαπωνία έγιναν από τους Ushijima (1942) και Sano
(1974), οι οποίοι έδειξαν ότι παρουσιάστηκαν αυξήσεις της τάξης του 14,3 και 9,2
βαθµών ∆Ν ανά δεκαετία σε παιδιά ηλικιών 9-15 και 10-11 αντιστοίχως. Στην Κίνα
παρατηρήθηκαν αυξήσεις 4,53 µονάδες κατά τη διάρκεια 22 ετών (δείκτης νοηµο-
σύνης ανά δεκαετία [∆∆Ν] = 2,1) στην κινέζικη έκδοση του Wechsler Preschool and
Primary Scale of Intelligence (Liu, Yang, Li, Chen, & Lynn, 2012). Μια έρευνα σε κι-
νέζικο πληθυσµό από τους Liu και Lynn (2013) επιβεβαίωσε την ύπαρξη του ΦΦ
στην Κίνα.

Στη Νότιο Κορέα οι αυξήσεις ανά δεκαετία ανήλθαν στους 7,7 βαθµούς ∆Ν για
άτοµα γεννηµένα µεταξύ 1970 και 1990. Οι αυξήσεις που παρατηρήθηκαν σε διά-
φορα τεστ νοηµοσύνης είναι µεγαλύτερες κατά 3 µονάδες από ότι οι αυξήσεις στις
δυτικές χώρες. Ταυτοχρόνως, οι αυξήσεις του Κορεάτικου πληθυσµού γεννηµένου
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µεταξύ 1970-1990 ήταν πανοµοιότυπες µε τις Ιαπωνικές αυξήσεις (7,7 µονάδες) σε
σχέση µε αυτούς που γεννήθηκαν µεταξύ 1940-1965 (te Nijenhuis, Cho, Murphy, &
Lee, 2012). Έρευνα σε γερµανόφωνο πληθυσµό (Ν = 449) έδειξε διαφορές στα δύο
φύλα. Συγκεκριµένα, οι άνδρες παρουσίασαν υψηλότερη απόδοση σε όλες τις υπο-
κλίµακες στις οποίες εξετάστηκαν, όµως στο σύνολο των αυξήσεων εντός του χρο-
νικού περιθωρίου που έγινε η έρευνα (30 έτη) δεν υπάρχουν στοιχεία που να
υποστηρίζουν κάποια διαφορά φύλου σε σχέση µε το ΦΦ (Pietschnig, Voracek, &
Formann, 2011). Τα αποτελέσµατά τους έρχονται σε αντίθεση µε αυτά της προανα-
φερθείσας έρευνας στην Εσθονία. Γενικά, όµως, δεν υπάρχουν αρκετά δεδοµένα
που να υποστηρίζουν κάποια διαφορά µεταξύ των φύλων όσον αφορά το ΦΦ.

Επιδράσεις ηλικίας

Ο Williams (2013) σηµείωσε ότι οι πρώτες αναφορές που εξετάζουν την ηλικία σε
σχέση µε το ΦΦ έγιναν από τους Wheeler (1942) και Smith (1942), οι οποίοι ανά-
φεραν µέσο όρο αύξησης στα σύνολα των δειγµάτων τις 10,8 µονάδες στο ∆Ν. Σχε-
τικά µε τις ηλικίες 6 – 7 ετών η µέση αύξηση του ∆Ν ήταν 8,4. Από την άλλη, η
αύξηση ανήλθε σε 7,9 µονάδες ∆Ν και 6,5 µονάδες ∆Ν στις ηλικίες 15 και 16 ετών
αντιστοίχως. Οι Nettelbeck και Wilson (2004) παρατήρησαν αύξηση 5 µονάδων σε
παιδιά δηµοτικού στην Αυστραλία από το 1981 µέχρι και το 2001. Ο Finch (1946) χο-
ρηγώντας το Miller Intelligence Test (MIT) ανέφερε ότι σε πληθυσµό 14-17 ετών
παρατηρήθηκε σταθερή αύξηση 2,15 βαθµών, ενώ ο πληθυσµός 18 ετών σηµείωσε
αύξηση 0,6 βαθµών ανά δεκαετία. Τα προαναφερθέντα δεδοµένα, όµως, δεν είναι
καθολικής αποδοχής. Έρευνα σε αυστραλιανό πληθυσµό δεν εντόπισε το ΦΦ στο
Raven‘s Coloured Progressive Matrices για ηλικίες 6-11 ετών από το 1975 µέχρι το
2003 (Cotton et al., 2005). Ο Williams (2013) ανέφερε ότι οι αυξήσεις που παρατη-
ρήθηκαν στις ηλικίες 6-18 ετών είχαν µέσο όρο 2,45 βαθµούς του ∆Ν στο Griffiths
Test.

Ο Lynn (2013) εντόπισε αυξήσεις στο ∆Ν κυρίως στα παιδιά 6 ετών, και οι αυ-
ξήσεις τους (7,9 µονάδες ∆Ν) ήταν µεγαλύτερες από ό,τι σε άτοµα 16 ετών (6,5 µο-
νάδες ∆Ν), γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανόν η εκπαίδευση να έχει µικρή έως
καµία επίδραση στο ΦΦ. Εµπειρικά δεδοµένα αναφέρουν ότι το ΦΦ εµφανίζεται
όταν χορηγείται το Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) σε παιδιά δη-
µοτικού σχολείου και τα αποτελέσµατα είναι παρόµοια µε αυτά που καταγράφον-
ται για το ΦΦ όταν εφαρµόζεται το Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) σε
ενήλικες (Kanaya, Ceci, & Scullin, 2005). Οι Schroeders, Schipolowski, και Wilhelm
(2015) µε δεδοµένα από 11.756 µαθητές ηλικιών 10,6 – 18,7 ετών παρατήρησαν ότι
οι µέσες µεταβολές ρέουσας και αποκρυσταλλωµένης νοηµοσύνης ήταν περίπου
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γραµµικές στο συνολικό δείγµα, µε µεγαλύτερη κλίση για την αποκρυσταλλωµένη.
Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι το σχετικά οµοιογενές σχολικό περιβάλλον µά-
θησης στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση παρεµπόδισε την ανάπτυξη των επιµέρους
ικανοτήτων. Να σηµειωθεί ότι η ρέουσα νοηµοσύνη ορίζεται ως η ικανότητα ανα-
γνώρισης σχέσεων µεταξύ διάφορων ερεθισµάτων, η κατανόηση των επιπτώσεων
και η συναγωγή συµπερασµάτων, ενώ η αποκρυσταλλωµένη νοηµοσύνη θεωρείται
η γενική γνώση που αναλογεί στο βάθος της γνώσης που διαθέτει η κυρίαρχη κουλ-
τούρα (Horn & Noll, 1997).

Τα αποτελέσµατα στις υποδοκιµασίες του WAIS από την εφαρµογή του σε άτοµα
ηλικίας 20 ετών, ξεπέρασαν τα αποτελέσµατα των ατόµων ηλικίας 70 ετών κατά 2,3
τυπικές αποκλίσεις (35 βαθµοί ∆Ν). Το ΦΦ αιτιολογεί το 38-67% της εµφανούς δια-
φοράς σε αυτές τις ηλικιακές οµάδες σε 6 από τις 11 επιµέρους υποδοκιµασίες του
WAIS και συνολικά στο σύνολο των υποδοκιµασιών το ΦΦ αιτιολογεί τουλάχιστον
το 85% της διαφοράς των επιδόσεων των 20χρονων σε σχέση µε εκείνων των 70χρο-
νων (Dickinson & Hiscock, 2010). Υπάρχουν εµπειρικά δεδοµένα που υποστηρί-
ζουν µιαν απόκλιση της τάξης του 76% των διαφορών ανεξαρτήτως ηλικιακής
οµάδας. Η επίδραση του ΦΦ µπορεί να µειώσει την κανονιστική ηλικιακή πτώση του
∆Ν 4,3 έως 1,1 βαθµούς ανά δεκαετία ζωής (Agbayani & Hiscock, 2013). Πιθανόν
να υπάρχει µια βιολογική εξήγηση για τις διαφορές. Με την πάροδο του χρόνου ο
όγκος του εγκεφάλου σταδιακά µειώνεται, νευρώνες χάνονται, και οι νευρωνικές
απολήξεις µειώνονται (Katzman, 1997). Γνωρίζουµε, επίσης, ότι η αποκρυσταλλω-
µένη νοηµοσύνη παρότι τείνει να αυξάνεται µε το πέρασµα των χρόνων, από ένα
σηµείο και µετά παραµένει σταθερή και στη συνέχεια ξεκινά να µειώνεται, ιδιαίτερα
µετά την ηλικία των 65 ετών (Cavanaugh & Blanchard-Fields, 2006). Πιθανόν οι δια-
φορές στις αυξήσεις του ΦΦ όσον αφορά τις µεγαλύτερες ηλικίες να εξηγούνται
από τις βιολογικές διαφορές που έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση της ρέουσας νοη-
µοσύνης στην τρίτη ηλικία.

Επιδράσεις του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου

Οι ατοµικές διάφορες στη νοηµοσύνη επηρεάζουν την πορεία ανάπτυξης του αν-
θρώπου σε όλη τη διάρκεια της ζωής µε αντίκτυπο στην ψυχολογική και κοινωνι-
κοοικονοµική κατάσταση όπως και στην υγεία του (Deary et al., 2012). Οι διαφορές
στη νοηµοσύνη έχουν τεκµηριωθεί ως σταθερές από την πρώιµη εφηβεία έως την
ενηλικίωση (Deary, Pattie, & Starr, 2013). Κάποια παιδιά παρουσιάζουν σηµαντικές
αυξήσεις στη νοηµοσύνη και άλλα σηµαντικές µειώσεις µεταξύ της παιδικής ηλικίας
και της εφηβείας (Bayley, 1955. Tucker-Drob & Briley, 2014), ενώ υπάρχουν δεδο-
µένα που υποδηλώνουν ότι η νοηµοσύνη αυξάνεται µέχρι και τα 50 χρόνια (Bayley
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& Oden, 1955). ∆ιαφοροποιήσεις στην ανάπτυξη της νοηµοσύνης πιθανόν να σχε-
τίζονται µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο (ΚOΙΕ) της οικογένειας του παιδιού
(Tucker-Drob, Rhemtulla, Harden, Turkheimer, & Fask, 2010). Τα αποτελέσµατα σε
τεστ νοηµοσύνης από παιδιά οικογενειών µε χαµηλό ΚOΙΕ είναι κατά µέσο όρο χα-
µηλότερα από τα παιδιά οικογενειών µε υψηλό ΚΟΙΕ. Για παράδειγµα, τα παιδιά
από οικογένειες χαµηλού ΚOΙΕ είχαν κατά µέσο όρο 6 βαθµούς ∆Ν χαµηλότερο
από τα παιδιά προερχόµενα από οικογένειες υψηλού ΚΟΙΕ, µε τη διαφορά στα 16
χρόνια να γίνεται τριπλάσια (von Stumm & Plomin, 2015).

∆ιαφορές σε παιδικούς πληθυσµούς

Η έρευνα των Palejwala και Goldenring Fine (2015) χρησιµοποίησε το Wechsler Pri-
mary and Preschool Scale of Intelligence-Fourth Edition (WPPSI-IV) σε παιδικό
πληθυσµό 2 έως 7 ετών. Τα κορίτσια ηλικίας 2 έως 7 ετών παρουσίασαν υψηλότερη
γενική νοηµοσύνη, ενώ τα κορίτσια ηλικίας 4-7 ετών πέτυχαν υψηλότερες επιδόσεις
στην ταχύτητα επεξεργασίας από τα αγόρια. Παρατηρήθηκε υπεροχή των αγοριών
στην οπτική επεξεργασία, η οποία ωστόσο απουσίαζε στις ηλικίες 2 έως 3 ετών, αλλά
εµφανίστηκε στις ηλικίες από 4 έως 7 ετών. Η διακύµανση των ικανοτήτων δε διέ-
φερε µεταξύ των κοριτσιών και των αγοριών. Αυτό σηµαίνει ότι οι διαφορές µεταξύ
των φύλων στις γνωστικές ικανότητες προέκυψαν στην πρώιµη παιδική ηλικία, και
αυτές οι διαφορές µπορούν να ερµηνεύσουν και τις διαφορές µεταξύ των φύλων σε
επόµενα επίπεδα εκπαίδευσης.

∆ιαφορές βάσει της φυλής που παρατηρήθηκαν σε βρετανικό παιδικό πληθυσµό
(Ν = 14.860) ηλικίας 5 ετών ανέδειξαν διαφορές στο ∆Ν σύµφωνες µε τις εκπαι-
δευτικές επιδόσεις. Αφρικανοί, Ινδοί, Πακιστανοί και από το Μπαγκλαντές πα-
ρουσίασαν χαµηλότερο ∆Ν από τους Λευκούς, ενώ ο ∆Ν των Κινέζων ήταν ο
υψηλότερος από όλους (Lynn & Cheng, 2013). Μια ψυχοµετρική µετα-ανάλυση των
te Nijenhuis και van der Flier (2013) σε 5 έρευνες (11 σηµεία δεδοµένων, Ν =
16.663) έδωσε µια πραγµατική συσχέτιση -.38 µεταξύ του µεγέθους του ΦΦ και του
g, επιτρέποντας έτσι το συµπέρασµα ότι το ΦΦ και οι διαφορές µεταξύ οµάδων οφεί-
λονται σε διαφορετικές αιτίες.

Το φαινόµενο Jensen

Το φαινόµενο Jensen ορίζεται ως η σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του g και άλλων ψυ-
χολογικών ή βιολογικών µεταβλητών (Colom, Espinosa, & Garcia, 2001). Ονοµά-
στηκε έτσι από τον Arthur Jensen (1998), ο οποίος ανακάλυψε το φαινόµενο αυτό
όταν εξέταζε τα αποτελέσµατα του τεστ SAT (Scholastic Aptitude Test) για την πε-
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ρίοδο 1952-1990. Ο Jensen διαπίστωσε µείωση του µέσου όρου αλλά όταν έκανε τις
αναγκαίες διορθώσεις µε βάση αλλαγές στα δηµογραφικά στοιχεία, κατέδειξε ότι
το 75% των χαµηλότερων επιδόσεων προήλθε από την αύξηση του αριθµού των
εξεταζοµένων (οι οποίοι είχαν κάτω από τη µέση νοηµοσύνη) ενώ το υπόλοιπο 25%
προήλθε από πραγµατική πτώση στις βαθµολογίες. Παρόλο που διαπιστώθηκε µεί-
ωση στο µέσο όρο των τιµών στο SAT παρουσιάστηκε ΦΦ 3 µονάδων.

Σε µια µετα-ανάλυση 64 µελετών οι te Nijenhuis, van Vianen, και van der Flier
(2007) παρατήρησαν συσχέτιση µεταξύ φορτίσεων του g και των αυξήσεων σε συ-
στοιχίες που µετρούσαν ∆Ν (σύνολο Ν = 26.990) της τάξεως του -1,00, που σηµαί-
νει ότι δεν υπάρχει κορεσµός του g στις αυξήσεις βαθµολογίας, επαληθεύοντας έτσι
τα αποτελέσµατα του Jensen (1998). Ένα παρόµοιο εύρηµα αναφέρθηκε σε µια δια-
φορετική µετα-ανάλυση των Van Bloois, Geutjes, te Nijenhuis, και De Pater (2009).
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα τους, οι αυξήσεις του ∆Ν δεν προβλέπουν τις µεταβολές
στο g, δίνοντας στήριξη στο συµπέρασµα ότι οι αυξήσεις δεν εξηγούνται από αίτια
που πιθανόν να επηρέασαν το g. Υπάρχουν όµως δεδοµένα που αντιτίθενται στα
πιο πάνω. Οι Woodley και Meisenberg (2013) ανέλυσαν 63 παρατηρήσεις που έδει-
χναν γενικές αλλαγές του ∆Ν στον ολλανδικό πληθυσµό για τη χρονική περίοδο
1975-2005. Οι συγγραφείς παρατήρησαν το φαινόµενο Jensen αντί του ΦΦ. ∆ηλαδή
υπάρχει µια καθολική µείωση στην επίδοση, η οποία φορτίζει στο g. Οι µειώσεις
αυτές υπολογίζονται σε -4,515 βαθµούς ανά δεκαετία, ενώ οι αυξήσεις σύµφωνα µε
το ΦΦ εκτιµώνται σε 2,175 µονάδες ανά δεκαετία. Μια µελέτη των Colom et al.
(2001) παρατήρησε µια γενική αύξηση στην επίδοση δύο συνεχόµενων ισπανικών
σταθµίσεων της συστοιχίας DAT (Differential Aptitude Test). Βρέθηκε µάλιστα µια
θετική συσχέτιση µεταξύ του g, των τιµών της ρέουσας νοηµοσύνης, και της γνωστι-
κής µεταβολής µεταξύ γενεών. Οι Rushton και Jensen (2010) αναφέρουν ότι οι δο-
κιµασίες χάνουν τη φόρτισή τους στο g µε την πάροδο του χρόνου λόγω της
κατάρτισης, της επανεξέτασης, και της οικειότητας, και υποστηρίζουν ότι το ΦΦ δεν
είναι ανάλογο του φαινοµένου Jensen διότι δε φορτίζει στο g.

Αυξήσεις σε τµήµατα της κατανοµής της νοηµοσύνης

Οι Teasdale και Owen (1989) σε έρευνα σε ∆ανέζικο πληθυσµό διαπίστωσαν αυξήσεις
του ∆Ν, οι οποίες ωστόσο επικεντρώνονταν κυρίως στα κατώτερα επίπεδα ∆Ν. Συµπέ-
ραναν ότι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα εξηγούν τις αυξήσεις βαθµολογίας στο
∆Ν, ενώ σε µεταγενέστερη έρευνά τους παρουσίασαν δεδοµένα σύµφωνα µε τα οποία
ο µέσος όρος αύξησης από το 1988 µέχρι το 1998 µειώθηκε (Teasdale & Owen, 2000).

Με βάση εµπειρικά δεδοµένα συµπεραίνεται ότι οι αυξήσεις του ΦΦ συγκεν-
τρώνονται κυρίως στα χαµηλότερα επίπεδα του ∆Ν (Colom, Lluis-Font, & Andreas-
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Pueyo, 2005. Lynn & Hampson, 1986. Sundet, Barlaug, & Torjussen, 2004). Οι Kag-
itcibasi και Biricik (2011) σε έρευνά τους σε τουρκικό πληθυσµό σε ένα χρονικό διά-
στηµα 33 ετών παρατήρησαν µεγάλες αυξήσεις του ∆Ν σε χωριά (23 µονάδες, ∆Ν
= 7), το ποσοστό των οµάδων που είχαν χαµηλότερο ∆Ν το 1977, το 2010 µειώθηκε,
ενώ το ποσοστό των οµάδων που είχαν υψηλότερο ∆Ν το 1977, το 2010 αυξήθηκε.
Κατέληξαν σε ΦΦ = 3,52 ∆Ν στην Τουρκία. Οι Ang, Rodgers, και Wänström (2010)
παρατήρησαν ΦΦ στο τεστ Peabody Individual Achievement Test (PAIT) µε τις αυ-
ξήσεις να τείνουν να εντοπίζονται στους εξεταζόµενους που προέρχονταν από οι-
κογένειες υψηλότερου µορφωτικού και οικονοµικού επιπέδου. Μόνον η δοκιµασία
PAIT που αξιολογεί µαθηµατικές ικανότητες έδειξε αυξήσεις ΦΦ. Μια πιθανή εξή-
γηση είναι ότι ο τοµέας των µαθηµατικών βρίσκεται πιο κοντά στη ρέουσα νοηµο-
σύνη. Η έρευνα των Colom, Flores-Mendoza, Francisco, και Abad (2006)
χρησιµοποίησε επίσης το τεστ Draw-a-Man όπως οι Kagitcibasi και Biricik (2011)
και παρατήρησαν ΦΦ µεγαλύτερο για τον αστικό πληθυσµό παρά για τον αγροτικό,
καταλήγοντας έτσι στο συµπέρασµα ότι τα παιδιά µε µεγαλύτερο ∆Ν έχουν και τη
µεγαλύτερη αύξηση του ΦΦ. Οι Wai και Putallaz (2011) µελέτησαν Αµερικάνικο
πληθυσµό (N = 1,7 εκατοµµύρια) αποτελούµενο από µαθητές στην έβδοµη τάξη
(στους οποίους χορηγήθηκε το SAT και ACT (American College Testing) και πέµ-
πτη και έκτη τάξη στους οποίους χορηγήθηκε το τεστ EXPLORE. Το ΦΦ βρέθηκε
στα άτοµα που πέτυχαν επιδόσεις που συµπεριλαµβάνονταν στο 5% των υψηλότε-
ρων επιδόσεων µε κατανοµή παρόµοια µε τη γενική κατανοµή. Τα αποτελέσµατα
αφορούσαν κυρίως τις µαθηµατικές υποδοκιµασίες των προαναφερόµενων τεστ. Το
αποτέλεσµα ίσχυε τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες.

Οι Colom, Andres Pueyo, και Juan-Espinosa (1998) παρατήρησαν ότι οι αυξήσεις
ήταν µεγαλύτερες για το Raven‘s Standard Progressive Matrices (19,2 βαθµοί σε πε-
ρίοδο 28 ετών, ∆∆Ν = 6,9) παρά στο Advanced Progressive Matrices (6,75 βαθµοί
σε περίοδο 28 ετών, ∆∆Ν = 2,4). Ο Hiscock (2007) ανέφερε µεγαλύτερες αυξήσεις
για το Raven‘s Progressive Matrices παρά για το Wechsler και το Stanford–Binet
τεστ. Η ερµηνεία αυτών των αποτελεσµάτων είναι αµφίβολη, διότι οι αυξήσεις βαθ-
µολογίας µπορεί να επηρεάζονται από δευτερογενείς παράγοντες χωρίς αυτό να
σηµαίνει ότι παρατηρείται απαραίτητα αύξηση της νοηµοσύνης. Επίσης, νέα στοι-
χεία δείχνουν ότι οι αυξήσεις των επιδόσεων στη δοκιµασία που χρησιµοποιείται
για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της γνωστικής κατάρτισης µπορεί να αντι-
κατοπτρίζει βελτίωση στις στρατηγικές απάντησης παρά πραγµατικές αυξήσεις νοη-
µοσύνης. Σε έρευνα ανάλυσης της κίνησης των µατιών (σακκαδικής κίνησης) (Ν =
35) το ένα τρίτο της διακύµανσης των αυξήσεων στις τιµές που σηµειώθηκε σε συµ-
µετέχοντες στο τεστ Raven‘s Progressive Matrices µπορεί να αποδοθεί σε ανάλογες
στρατηγικές απάντησης (Hayes, Petrov, & Sederberg, 2015).
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Η υπόθεση ότι η επίδοση επηρεάζεται όταν τα άτοµα γνωρίζουν τον τρόπο λει-
τουργίας του τεστ εξετάστηκε κι από άλλους ερευνητές. Οι Loesche, Wiley, και Has-
selhorn (2015) κατέληξαν ότι δύο είναι οι κυρίαρχες στρατηγικές λύσης στα
προβλήµατα του Raven‘s Advanced Progressive Matrices: ο ‘επαγωγικός κανόνας’
και η ‘διαχείριση στόχου’. Φαίνεται ότι η γνώση των κανόνων που βρίσκονται στο
υπόβαθρο του τεστ αυξάνει τη συσχέτιση της επίδοσης µε τη βραχύχρονη µνήµη.
Είναι επίσης γνωστό ότι η βραχύχρονη µνήµη έχει υψηλή συσχέτιση µε τη ρέουσα
νοηµοσύνη (Engle, Tuholski, Laughlin, & Conway, 1999). Με λίγα λόγια, οι αυξήσεις
του ∆Ν επικεντρώνονται κυρίως στα κατώτερα επίπεδα και αφορούν ως επί το πλεί-
στον µαθηµατικές υποδοκιµασίες. Παράλληλα, οποιαδήποτε ερµηνεία αυτών των
αποτελεσµάτων είναι αµφίβολη εφόσον δεν είναι καθαρό πώς επηρεάζουν τις πα-
ρατηρούµενες αυξήσεις δευτερογενείς παράγοντες.

Ερµηνείες του ΦΦ

Ο ρόλος της εκπαίδευσης

Παρόλο που παρατηρείται ΦΦ οι ακαδηµαϊκές επιδόσεις µειώνονται (Jensen, 1998).
Ο Lynn (1998) υποστήριξε ότι αν και τα αποτελέσµατα του τεστ Raven σηµειώνουν
υψηλότερες επιδόσεις ως αποτέλεσµα της µαθηµατικής εκπαίδευσης, ωστόσο η
σχέση των απλών µαθηµατικών και της ανάπτυξης της παιδείας είναι ένα αµφισβη-
τήσιµο επιχείρηµα (Carlson & Jensen, 1980). Οι Rönnlund and Nilsson (2008) πα-
ρατήρησαν αύξηση του ∆Ν = 1,5 σε σουηδικό πληθυσµό, ενώ οι αυξήσεις ΦΦ που
παρουσιάστηκαν σε ρευστή και αποκρυσταλλωµένη νοηµοσύνη ήταν παρόµοιες. Σε
πείραµα νευροαπεικόνισης µε παιδιά, διαπιστώθηκε ότι η ωρίµανση των νευρώνων
διαµορφώνεται µέσω τυπικών δραστηριοτήτων στο σχολείο, όπως η αριθµητική.
Αυτές οι δραστηριότητες έχουν ένα κοινό νευρωνικό υπόστρωµα µε τη ρέουσα νοη-
µοσύνη. Επίσης, οι ενεργές περιοχές του εγκεφάλου είναι κοινές τόσο στη λογική
των σχέσεων όσο και στις υπολογιστικές ασκήσεις. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η
µαζική εκπαίδευση είναι µία από τις αιτίες του ΦΦ (Baker, Eslinger, Benavides, Pe-
ters, Dieckmann, & Leon, 2015).

Ο ρόλος της αυξηµένης έκθεσης σε τεστ και της χρήσης της εικασίας ως στρατηγικής

Ο Tuddenham (1948) αναφέρει την αυξηµένη χρήση των τεστ ως µία πιθανή εξή-
γηση για τις αυξήσεις ΦΦ που βρήκε στη σύγκριση µεταξύ οµάδων του πρώτου και
δεύτερου παγκοσµίου πολέµου. Ο Brand (1996) υποστήριξε ότι η χρήση χρονοµε-
τρηµένων τεστ αποτελεί πρόκληση για τους µαθητές ώστε να εργάζονται πιο γρή-
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γορα και να µαντεύουν πιο συχνά σε τέστ πολλαπλής επιλογής. Ο Brand (1996) θε-
ωρεί ότι η ορθή στρατηγική για τους εξεταζόµενους σε περίπτωση αµφιβολίας είναι
να µαντέψουν. Από στοιχεία των Must και Must (2012) παρατηρείται πράγµατι µια
αυξηµένη τάση µαντέµατος ως στρατηγικής στις απαντήσεις στα τεστ. Το σύνολο
των σωστών απαντήσεων (Τotal Αnswer, TA) αυξήθηκε (ΤΑ = 0,79), αλλά η αύ-
ξηση αυτή συνοδεύτηκε από αύξηση σε εσφαλµένες απαντήσεις (ΤΑ = 0,15). Ο
αριθµός των µη απαντηµένων ερωτήσεων µειώθηκε (Must & Must, 2012). Ο Jensen
(1998) ισχυρίστηκε ότι η συχνότερη χρήση τεστ συµβάλλει στο ΦΦ επαναλαµβανό-
µενων µετρήσεων. Ο Flynn (2007) υποστήριξε ότι η ανθρωπότητα τον εικοστό αιώνα
αρχικά δεν είχε καµία εξοικείωση µε τυποποιηµένα τεστ αλλά σταδιακά εκτέθηκε
σε έντονη χρήση τους, οπότε και µερίδιο στην αύξηση του ΦΦ κατά το πρώτο µισό
του αιώνα οφειλόταν στην αυξανόµενη πολυπλοκότητα των δοκιµασιών.

Ο ρόλος του χρόνου παρατήρησης

Το 1981 οι Nettlebeck και Wilson (1985) σε µια µελέτη τους σε παιδιά στις τάξεις 1
– 7 µε χρήση του Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) µέτρησαν τους χρόνους
παρατήρησης στα στοιχεία του τεστ από τον κάθε εξεταζόµενο. Το 2001 η προανα-
φερόµενη µελέτη ξαναέγινε µε το τεστ PPVT-III (Nettlebeck & Wilson, 2004). Τα
αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι το 2001 οι µαθητές παρουσίασαν αποτελέ-
σµατα στο PPVT-III αντίστοιχα των µαθητών του 1981 στο PPVT, δηλαδή οι µαθη-
τές του 2001 είχαν αποτελέσµατα 5 σχεδόν µονάδες υψηλότερα (∆∆Ν = 2,5). Το
εύρηµα αυτό υποδηλώνει ότι το ΦΦ δε συσχετίζεται µε την ταχύτητα επεξεργασίας
που µετριέται από το χρόνο παρατήρησης (Burns & Nettlebeck, 2003).

Ο ρόλος βιολογικών παραγόντων

Εγκεφαλική παθολογία. Οι Baxendale και Smith (2012) υπέθεσαν ότι εάν η εγ-
κεφαλική παθολογία εµποδίζει τους µηχανισµούς που οδηγούν στο ΦΦ, η διαφορά
µεταξύ της µέσης νοηµοσύνης των οµάδων ασθενών και του γενικού πληθυσµού θα
αυξηθεί κατά τη διάρκεια διαδοχικών γενεών. Αυτή η υπόθεση ελέγχθηκε µε χρήση
του WAIS-III (N = 147) σε πληθυσµό ασθενών ηλικίας µεταξύ 18 και 35 χρόνων µε
οµοιογενή υποκείµενη παθολογία του εγκεφάλου: 381 ασθενείς µε επιληψία κρο-
ταφικού λοβού και µε µονοµερή σκλήρυνση κατά πλάκας του ιππόκαµπου (n = 221
αριστερή σκλήρυνση του ιππόκαµπου; n = 160 δεξιά σκλήρυνση του ιππόκαµπου).
Τα δεδοµένα της έρευνας έδειξαν ότι η διαφορά µεταξύ της µέσης νοηµοσύνης στο
γενικό πληθυσµό και σε ασθενείς µε παθολογία του δεξιού ιππόκαµπου διευρύνε-
ται σε διαδοχικές γενιές (Baxendale & Smith, 2012).
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Αναπτυξιακοί δείκτες. Ο Lynn (2009) υποστήριξε ότι η αύξηση των αναπτυξια-
κών δεικτών (όπως, π.χ., το να κρατήσει το βρέφος ψηλά το κεφάλι, να σηκωθεί, να
σταθεί, να περπατήσει κ.λπ.) συνιστά δείκτη αυξήσεων του ∆Ν. Στην Βρετανία, τις
Ηνωµένες Πολιτείες και την Αυστραλία στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα οι ανα-
πτυξιακοί δείκτες έχουν αυξηθεί κατά 3,7 µονάδες ανά δεκαετία, ενώ ο ∆Ν 3,9 µο-
νάδες ανά δεκαετία, όπως έχει παρατηρηθεί σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (ηλικίας
4 - 6 ετών). Χρησιµοποιώντας το τεστ Griffiths σε βρετανικό παιδικό πληθυσµό στην
ηλικία των 6 µηνών παρουσιάστηκε µια µέση αύξηση των αναπτυξιακών δεικτών 2,8
µονάδες ανά δεκαετία ενώ τα νήπια ηλικίας 18 µηνών παρουσίασαν µια µέση αύ-
ξηση 2,1 µονάδες ανά δεκαετία. Οι Bocerean, Fischer, και Flieller (2003), επίσης, πα-
ρατήρησαν αύξηση του ∆Ν που είναι παρόµοια µε την αύξηση των αναπτυξιακών
δεικτών (Hanson, Smith, & Hume, 1985) για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η βελ-
τίωση του βιοτικού επιπέδου, η διατροφή, και η εκπαίδευση εντοπίστηκαν ως πιθα-
νές αιτίες για τις αυξήσεις στην Κίνα (Liu et al., 2012).

Ο Neisser (1998), ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι µελέτες της διατροφής έχουν δεί-
ξει ότι ούτε οι βιταµίνες ούτε τα συµπληρώµατα διατροφής επηρεάζουν τη νοηµο-
σύνη. Η «υπόθεση της διατροφής» και ο τρόπος που επηρεάζει τα βρέφη έχει
αναφερθεί από τον Flynn (2007) ως η πιο εύλογη εξήγηση της καθολικής αύξησης
του δείκτη νοηµοσύνης, αν και σηµειώνει ότι η υπόθεση έχει επίσης επικριθεί ση-
µαντικά. Επίσης, ο Lynn (2009) αποδίδει τις αλλαγές ύψους και αναπτυξιακών δει-
κτών σε βελτιώσεις στις διατροφικές συνθήκες. Ο Flynn (2007), αντιθέτως, θεωρεί
ότι οι αυξήσεις στο ύψος δε συµβαδίζουν µε τις αυξήσεις του ∆Ν. Αυξήσεις στο ύψος
και στη νοηµοσύνη για Νορβηγούς νεοσύλλεκτους στον στρατό συνεχίστηκαν µέχρι
τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οπότε και εκεί σταµάτησαν. Για την περίοδο 1969-
2002, οι αυξήσεις στο ύψος ήταν εντονότερες στο πρώτο ήµισυ της κατάταξης, ενώ
οι αυξήσεις του ∆Ν ήταν µεγαλύτερες στο δεύτερο ήµισυ της περιόδου που µετράει
η έρευνα (Sundet et al., 2004). Οι Flynn και Rossi-Case (2012) υποστήριξαν ότι για
όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου παρατηρείται ΦΦ η υπόθεση της διατροφής δεν
είναι βιώσιµη. Ο Mingroni (2007) υποστήριξε ότι όλοι οι µεταγεννητικοί περιβαλ-
λοντικοί παράγοντες είναι απίθανο να εξηγούν το ΦΦ εξαιτίας της υψηλής στατι-
στικής πυκνότητας των εκτιµήσεων κληρονοµικότητας. Υποστήριξε, επίσης, ότι η
ετέρωση (heterosis) είναι η καλύτερη εξήγηση για την αύξηση του ύψους από ότι
είναι η βελτίωση στις τροφές και η υγειονοµική περίθαλψη.
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Ο ρόλος της ετέρωσης. Η ετέρωση (υβριδικό σθένος) ορίζεται ως η ιστορική µεί-
ωση των επιπέδων ενδογαµίας. Ο Mingroni (2007) πρότεινε ότι, δεδοµένου ότι οι πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις στη νοηµοσύνη είναι µικρές (Scarr & Weinberg, 1978),
πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα της γενετικής επίδρασης. Ο Lynn (2009) υπο-
στήριξε ότι η ετέρωση είναι απίθανη αιτία διότι υπήρξε σχετικά µικρός αριθµός µε-
ταναστών στην Ευρώπη πριν από το 1950, ενώ το ΦΦ παρουσιάζει παρόµοια αύξηση
τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Ο Woodley (2011) κα-
τέληξε στο συµπέρασµα ότι το ΦΦ είναι έντονα συνυφασµένο µε την αναπτυξιακή
κατάσταση και ότι η ετέρωση δεν µπορεί να είναι η κύρια αιτία των παρατηρούµε-
νων αυξήσεων. Εξηγεί ότι το ΦΦ είναι πιο έντονο για τα τµήµατα γνωστικών δοκι-
µασιών που είναι τα λιγότερο συσχετιζόµενα µε το g και δε συσχετίζεται µε τις
γενετικές επιδράσεις όπως είναι η µείωση των γνωστικών επιδόσεων λόγω αιµοµι-
ξίας.

Βάρος κατά τη γέννηση. Το βάρος γέννησης συσχετίζεται θετικά µε το ∆Ν και
µε αναπτυξιακούς δείκτες. Οι Brazelton, Tronik, Lechtig, Lasky, και Klein (1977)
ανέφεραν ότι όταν το βάρος κατά τη γέννηση έφτανε τα 3500 γραµµάρια, τα βρέφη
είχαν προχωρήσει κατά περίπου 15 µονάδες αναπτυξιακών δεικτών σε ηλικία 28
ηµερών (σε σύγκριση µε τα βρέφη χαµηλότερου βάρους γέννησης). Αντιστοίχως, ο
Drillien (1969) ανέφερε ότι η βαθµολογία αναπτυξιακών δεικτών (βρεφών ηλικίας
6 µηνών έως 2 ετών) µειώθηκε 12 µονάδες για τα βρέφη µε βάρος γέννησης κάτω
από 2000 γραµµάρια, σε σύγκριση µε τα βρέφη µε σωµατικό βάρος γέννησης πάνω
από 2500 γραµµάρια.

Περίµετρος κεφαλής. Ένα άλλο βιολογικό χαρακτηριστικό είναι η περίµετρος
της κεφαλής. Στη Βρετανία, η περίµετρος κεφαλής παιδιών ενός έτους αυξήθηκε
κατά περίπου 1,5 εκατοστά από το 1930 έως το 1985 (Cole, 1994). Από την άλλη, ο
Jensen (1998) σηµείωσε ότι η περίµετρος κεφαλής συσχετίζεται µε το g. Όταν µε-
τριέται ο όγκος του εγκεφάλου µε MRI, η συσχέτιση ανάµεσα στον όγκο του εγκε-
φάλου µε το ∆Ν είναι περίπου 0,40 (Rushton & Ankney, 1996). Η συσχέτιση µεταξύ
του όγκου του εγκεφάλου και του ∆Ν είναι πιθανό να οφείλεται στο µεγαλύτερο
αριθµό νευρώνων σε µεγαλύτερο εγκέφαλο (Rushton & Ankney, 1996). Οι αυξή-
σεις στον όγκο του εγκεφάλου ενδεχοµένως να συµβάλουν µε άµεσο τρόπο στην
υψηλότερη νοηµοσύνη (Miller & Penke, 2007) αντίθετα µε άλλους δείκτες.

Σειρά γέννησης. Ένας άλλος δείκτης που έχει αναφερθεί είναι η σειρά γέννη-
σης. Το επιχείρηµα είναι ότι ο ∆Ν µειώνεται µε τη σειρά γέννησης. Ωστόσο το επι-
χείρηµα αυτό είναι αµφιλεγόµενο. Οι Rodgers, Cleveland, Van Den Oord, και Rowe
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(2000) εισηγούνται ότι η παραπάνω θέση δεν ισχύει αφού σε ανάλυση αµερικανικών
δεδοµένων δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική επίπτωση στο ∆Ν ανάλογα µε
τη σειρά γέννησης. Στο επιχείρηµά τους αντιτίθεται µια Νορβηγική µελέτη η οποία
βασίζεται σε ένα πολύ µεγάλο σύνολο δεδοµένων νορβηγών νεοσύλλεκτων, η οποία
δείχνει ότι η σειρά γέννησης έχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µε το ∆Ν (Bje-
rkedal, Kristensen, Skjeret, & Brevik, 2007).

Οι Sundet, Eriksenb, Borren, και Tambs (2010), από την άλλη, διαπίστωσαν ότι
δεν παρουσιάστηκαν συστηµατικές επιδράσεις της ηλικίας στη διαφορά της µέσης
νοηµοσύνης σε περιόδους στις οποίες δε σηµειώθηκε ΦΦ. Στην έρευνά τους έδειξαν
ότι το ΦΦ µπορεί να προβλεφθεί αρκετά καλά σε εξεταζόµενους που έχουν αδέρ-
φια, όταν συγκριθούν οι βαθµολογίες µεταξύ των αδελφών. Συµπέραναν ότι οι πα-
ράγοντες που προκαλούν το ΦΦ λειτουργούν και σε κύκλους συγγένειας εξ αίµατος.
Οι απόψεις που υποθέτουν ότι το ΦΦ οφείλεται αποκλειστικά σε οικογενειακούς
παράγοντες όπως η ετέρωση έτσι αποδυναµώνονται, εκτός και αν η διαπίστωση αυτή
δεν µπορεί να επεκταθεί πέρα από τη Νορβηγία.

Ο ρόλος του εµπλουτισµένου οπτικού περιβάλλοντος και της τεχνολογίας

Ο Greenfield (1998) έχει εισηγηθεί ότι το ΦΦ προκαλείται από την ολοένα και αυ-
ξανόµενη µετατόπιση του ανθρώπου από τη λεκτική επικοινωνία σε οπτικά και δια-
δραστικά µέσα. Αυτό φαίνεται σε παγκόσµιο επίπεδο από την αναµφίβολα
αυξηµένη παρουσία των ταινιών, της τηλεόρασης, της φωτογραφίας, των ηλεκτρο-
νικών παιχνιδιών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων µηχανικών µέσων . Η
έκθεση στα προαναφερόµενα µέσα επιτρέπει την εξοικείωση του ατόµου µε οπτικές
αναπαραστάσεις έτσι που οι οπτικοχωρικές ικανότητες να ενισχύονται. Η υπόθεση
αυτή είναι ιδιαίτερα πειστική για τεστ όπως το Raven. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
υπάρχει σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του ΦΦ και της οπτικής ικανότητας διαφορο-
ποίησης (Woodley & Madison, 2013). Πιθανόν η έκθεση του ατόµου στα διαδρα-
στικά µέσα να αυξάνει τις ικανότητες τις οποίες µετρούν τα τεστ νοηµοσύνης.

Ο ρόλος της µεθοδολογίας και στατιστικά σχόλια

Η σταθερότητα των κοινών παραγόντων στο ΦΦ

Η σταθερότητα των κοινών παραγόντων σε µετρήσεις νοηµοσύνης αναγνωρίζεται
µέσω πολυοµαδικής επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (MGCFA) (βλ. Mered-
ith, 1993). Σε τέτοιες περιπτώσεις διαχωρίζεται το περιεχόµενο που αντανακλά ένας
παράγοντας που είναι κοινός σε δύο ή περισσότερες οµάδες συµµετεχόντων από τη
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µεταβολή των τιµών στο χρόνο. Σε έρευνα που έγινε µε σκοπό την εξέταση του κατά
πόσο οι αυξήσεις των επιδόσεων µεταξύ διαφορετικών οµάδων στο ΦΦ αντικατο-
πτρίζουν αυξήσεις σε κοινούς παράγοντες των τεστ ή σε λανθάνοντες παράγοντες
(π.χ., παράγοντες δεύτερου ή ανώτερου επιπέδου) που οι µελέτες αυτές µετρούσαν,
τα αποτελέσµατα των αναλύσεων έδειξαν σαφώς ότι σταθερότητα µέτρησης σε σχέση
µε διαφορετικές οµάδες ατόµων δε στηρίζεται από τα δεδοµένα (Wicherts et al., 2004).
Ο Flynn (2007) επισήµανε ότι αυτή η έλλειψη σταθερότητας πιθανόν να οφείλεται σε
πολιτισµικούς παράγοντες. Πολιτισµικές αλλαγές µε την πάροδο του χρόνου πιθανόν
να ευνοούν ορισµένα στοιχεία των τεστ ώστε αυτά να γίνουν ευκολότερα διότι έχουν
χάσει την πρωτοτυπία τους σε ορισµένες οµάδες του πληθυσµού. Ορισµένες λέξεις
που προηγουµένως δεν ήταν κάτι το συνηθισµένο έχουν αποκτήσει γενική χρήση.

Υπάρχουν δύο κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν την επιβεβαιωτική παραγοντική
ανάλυση. Το ένα είναι το πρόβληµα των απροσδιόριστων παραγόντων, δηλαδή οι
παράγοντες ή υποθετικές εννοιολογικές κατασκευές δεν µπορούν ουσιαστικά ποτέ
να προσδιοριστούν µόνον από τους δείκτες. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµη και αν τα απο-
τελέσµατα της ανάλυσης παραγόντων υποδείξουν ότι ένα συγκεκριµένο µοντέλο µέ-
τρησης είναι σύµφωνο µε τις παρατηρούµενες συνδιακυµάνσεις, µπορεί να
υπάρχουν άλλοι παράγοντες που να συνάδουν µε τα ίδια δεδοµένα. Με πιο απλά
λόγια, για τα µοντέλα µέτρησης µε πολλαπλούς παράγοντες υπάρχουν στην πραγ-
µατικότητα πολλές ισοδύναµες εκδοχές του µοντέλου. Αυτό το πρόβληµα είναι κοινό
χαρακτηριστικό των στατιστικών µοντέλων γενικά. Όπως σηµειώνεται από τον Mu-
laik (1987) οι τεχνικές αυτές προτιµότερο είναι να θεωρούνται ως παραγωγοί υπο-
θέσεων που χρησιµοποιούν τον επαγωγικό συλλογισµό, αλλά δεν παράγουν
οριστικά, αδιάσειστα αποτελέσµατα.

Το δεύτερο κρίσιµο ζήτηµα αφορά τo αποκαλούµενο ‘σφάλµα ονοµασίας’, δη-
λαδή την εσφαλµένη πεποίθηση ότι το όνοµα που έχει αποδοθεί σε έναν παράγοντα
από έναν ερευνητή σηµαίνει ότι η υποθετική κατασκευή είναι ταυτόσηµη µε το
όνοµα. Τα ονόµατα των παραγόντων είναι περιγραφές, δεν είναι εξηγήσεις. Οποι-
αδήποτε τυχόν ονοµασία παράγοντα θα πρέπει να θεωρείται ως εισήγηση και όχι ως
κάτι δεδοµένο.

Η κλασική θεωρία των τεστ και η θεωρία του στοιχείου - απάντησης

Οι περισσότερες µελέτες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για το ΦΦ βασίζονται
στην κλασική θεωρία των τεστ (ΚΘΤ), ύµφωνα µε την οποία η επίδοση ενός ερω-
τώµενου είναι το σύνολο των ορθών και λανθασµένων απαντήσεων. Αυτό σηµαίνει
ότι τα αποτελέσµατα σε ένα τεστ δε βασίζονται σε ανάλυση σε επίπεδο στοιχείου
όπως θα ίσχυε στη θεωρία στοιχείου-απάντησης (ΘΣΑ). Σύµφωνα µε την ΚΘΤ οι
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παρατηρούµενες βαθµολογίες υποτίθεται ότι παρέχουν µια καλή αναπαράσταση
της ‘πραγµατικής’ επίδοσης ενώ η ΘΣΑ στηρίζεται σε ένα υποκειµενικό µοντέλο
απόκρισης που αφορά τα στοιχεία από τις απαντήσεις σε τεστ σε συνδυασµό µε µια
κρυφή παράµετρο, δηλαδή µια παράµετρο η οποία δεν είναι άµεσα εµφανής στους
υπολογισµούς της επίδοσης. Η ΘΣΑ είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε µελέτες του ΦΦ
επειδή αποκαλύπτει αλλαγές στις ιδιότητες ενός συγκεκριµένου στοιχείου µεταξύ
δύο οµάδων που µετρήθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους. Για παράδειγµα, ένα στοι-
χείο που ήταν δύσκολο παύει να είναι πλέον. Η ΚΘΤ απαιτεί οι οµάδες που συγ-
κρίνονται να έχουν ισότιµες κατανοµές ικανότητας ενώ αυτό δεν αποτελεί απαίτηση
όταν χρησιµοποιείται η ΘΣΑ. Στη ΘΣΑ, οι παράµετροι ενός στοιχείου του τεστ δεν
εξαρτώνται από το επίπεδο της ικανότητας των προσώπων που µετρούνται αλλά από
τις ιδιότητες του στοιχείου. Οι Dickinson και Hiscock (2010) ανέφεραν ότι οι δηµο-
σιεύσεις σχετικά µε την ηλικία και τη λεκτική απόδοση σε υποδοκιµασίες του WAIS
δεν παίρνουν υπόψη το ΦΦ. Σε σύγκριση των βαθµολογιών υποδοκιµασιών από το
WAIS-R και WAIS-III σε οµάδες 20χρονων και 70χρονων, η συσχετιζόµενη µε το
ΦΦ διορθωµένη διαφορά στη λεκτική νοηµοσύνη µεταξύ 20 ετών και 70χρονων ήταν
8,0 µονάδες ∆Ν ευνοώντας τους 70χρονους (που ισοδυναµεί µε 0,16 βαθµούς ∆Ν
ετησίως). Σε αντίθεση, η νεότερη οµάδα ξεπέρασε την οµάδα των ηλικιωµένων στην
επίδοση στο γενικό βαθµό του ∆Ν µε ένα περιθώριο 9,5 µονάδες ∆Ν (ισοδύναµο µε
0,19 βαθµούς ∆Ν ετησίως). Τα αποτελέσµατα αυτά έδειξαν ότι η φαινοµενική µεί-
ωση της λεκτικής νοηµοσύνης σχετίζεται µε την ηλικία κάνοντάς την σε µεγάλο
βαθµό αντικείµενο του ΦΦ. Αν και οι µειώσεις στο ∆Ν σχετίζονται µε την ηλικία τα
µεγέθη των µειώσεων αυτών διογκώνονται λόγω του ΦΦ. Οι αυξήσεις του ΦΦ είναι
συναφείς µε τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στη µέτρηση του ∆Ν, αυτό οδη-
γεί στην ανησυχία ότι µεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας που έχει αναφερθεί σε ευ-
ρήµατα που υποδηλώνουν ΦΦ θα µπορούσαν να έχουν πολύ διαφορετικά
αποτελέσµατα εάν είχε χρησιµοποιηθεί η ΘΣΑ (Williams, 2013).

Στατιστικά µοντέλα

Το µοντέλο της ιστορίας ζωής

Το µοντέλο του Woodley (2012a) υποθέτει ότι ένα µεγάλο µέρος των αιτίων του ΦΦ
συσχετίζονται µεταξύ τους ως σύνολα, δηλαδή οι αυξήσεις στις επιδόσεις δε σχετί-
ζονται µε το g αλλά µε την ταχύτητα της «ιστορίας ζωής». Μια γρήγορη ιστορία
ζωής είναι το σύνολο των πράξεων που σχετίζονται µε την υψηλή γονιµότητα και τη
χαµηλή επένδυση των γονέων στο παιδί όπως περιγράφεται από τον Rushton (1985)
στη θεωρία του. Η αργή, από την άλλη, ιστορία ζωής αναφέρεται στο αντίθετο (χα-
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µηλότερη γονιµότητα και υψηλότερη γονεϊκή επένδυση). Ο Woodley (2012b) περι-
γράφει το µοντέλο του ως προσπάθεια γνωστικής διαφοροποίησης –ολοκλήρωσης.
Εάν ένας πληθυσµός κινείται από µια γρήγορη σε αργή ιστορία ζωής πολλοί περι-
βαλλοντικοί παράγοντες, όπως, π.χ., η µόρφωση και η διατροφή, πιθανόν να κινη-
θούν προς την κατεύθυνση που θα αυξήσει τις επιδόσεις σε τεστ νοηµοσύνης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

∆ιαπιστώθηκε ήδη από πρώιµες µελέτες ότι οι αυξήσεις του ∆Ν ήταν µεγαλύτερες
σε παιδιά µικρότερης ηλικίας από ότι σε εφήβους και ενήλικες, κάτι που αναφέρ-
θηκε για πρώτη φορά από τους Wheeler (1942) και Smith (1942) και επιβεβαιώθηκε
από διάφορους άλλους µεταγενέστερους ερευνητές (Finch, 1946. Terman & Merrill,
1973. Thorndike, 1977). Η Bayley (1955) διαπίστωσε ότι οι αυξήσεις στις επιδόσεις
παρατηρούνται τόσο σε νοητικές όσο και σε κινητικές κλίµακες αξιολόγησης σε
βρέφη ηλικίας 2 έως 15 µηνών. Τα αποτελέσµατα αυτά πιθανόν να οφείλονται στην
αύξηση της πολυπλοκότητας (δηλαδή στην προσθήκη νέων τρόπων εξέτασης αλλά
και στην πιθανή αύξηση του δείκτη δυσκολίας) των δοκιµασιών αλλά και της εκ-
παίδευσης (Tuddenham, 1948), µε τις βελτιώσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης να
αντικατοπτρίζουν πιο αποτελεσµατική διδασκαλία (Meadows, Herrick, Feiler, & the
ALSPAC Study Team, 2007). Τίθεται, έτσι, το ερώτηµα κατά πόσο οι αυξήσεις της
νοηµοσύνης είναι ουσιαστικές ή αντικατοπτρίζουν άλλες µεταβλητές όπως την αυ-
ξηµένη πολυπλοκότητα των δοκιµασιών ή την τροποποίηση της στρατηγικής των εξε-
ταζοµένων κατά την εκτέλεση των απαντήσεών τους στις υποδοκιµασίες (Brand,
1990. Brand, Freshwater, & Dockrell, 1989. Jensen, 1996).

Οι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι οι αυξήσεις στις επιδόσεις είναι πραγµατι-
κές, προτείνουν διάφορες εξηγήσεις όπως, π.χ., την καλύτερη διατροφή (Lynn,
1989), την τάση για µικρότερες οικογένειες (Zajonc & Mullally, 1997), ή την καλύ-
τερη µόρφωση (Teasdale & Owen, 1989). Ο Williams (1998) αναφέρει ότι η αυξη-
µένη πολυπλοκότητα του σύγχρονου περιβάλλοντος παρέχει µεγαλύτερη νοητική
διέγερση. Αυτή η νοητική διέγερση (ή εγρήγορση) προέρχεται από την τηλεόραση
και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (Greenfield, 1998), από τις βελτιώσεις στην ανα-
τροφή των παιδιών (Elley, 1969), από µια αυξηµένη αυτοπεποίθηση κατά την υπο-
βολή σε τεστ (Brand et al., 1989) καθώς και µια αυξηµένη ικανότητα κατανόησης του
κόσµου µέσα από µια πιο επιστηµονική σκοπιά (Flynn, 2007). Μερικές φορές οι αυ-
ξήσεις αφορούν αφηρηµένους συλλογισµούς (όπως παρατηρήθηκε στις ΗΠΑ), ενώ
σε έρευνες σε άλλες χώρες οι αυξήσεις χαρακτηρίζονται από πιο ακαδηµαϊκές και
επιτηδευµένες απαντήσεις στις διάφορες υποδοκιµασίες (Εσθονία). Φαίνεται ότι οι
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αυξήσεις παρατηρούνται σε υποδοκιµασίες που µετρούν τη ρέουσα νοηµοσύνη
(Colom et al., 1998. Emanuelsson, Reutberg, & Svensson, 1993. Emanuelsson &
Svensson, 1990. Flynn, 1987. Lynn & Hampson, 1986. Teasdale & Owen, 2000). Οι
Dickens και Flynn (2001) παρέχουν ένα πλαίσιο για την κατανόηση των αυξήσεων
στις ικανότητες της ρέουσας κυρίως και όχι της αποκρυσταλλωµένης νοηµοσύνης.
Εντόπισαν κοινωνικούς πολλαπλασιαστές ως στοιχεία του κοινωνικοπολιτισµικού
περιβάλλοντος που συµβάλλουν στο ΦΦ µεταξύ διαδοχικών χρονικά οµάδων ατό-
µων. Τα έτη της επίσηµης εκπαίδευσης αυξήθηκαν πριν από το Β’ Παγκόσµιο Πό-
λεµο, ενώ οι προτεραιότητες της εκπαίδευσης µετατοπίστηκαν στην επίλυση
προβληµάτων στα χρόνια µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.

Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο λόγος που δίνεται έµφαση στην ικανότητα επί-
λυσης προβληµάτων είναι επειδή αυτή επιδρά στις δεξιότητες που αξιολογούνται
από τη µη λεκτική ικανότητα, (Flynn, 2006). Ο Flynn (2006) αναφέρει ότι µια ακόµη
κοινωνικοπολιτισµική επιρροή είναι η επιστηµονική σκέψη και η ταυτόχρονη αύ-
ξηση της επιρροής της επιστηµονικής διαλογιστικής, όπως και η αφηρηµένη σκέψη
και η κατηγοριοποίηση που απαιτούνται για την καλή απόδοση σε µη λεκτικά τεστ.
Όλα αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν δραστικά την αύξηση στο ΦΦ. Οι παραπάνω
εξηγήσεις ερµηνεύουν τη σταδιακή αύξηση ΦΦ από την παιδική στην εφηβική ηλι-
κία όπως και την ελάχιστη αύξηση που παρατηρείται µεταξύ των βρεφικών ηλικιών.
Ένα σύνολο 285 µελετών (N = 14,031) από το 1951 µε χορηγήσεις δύο εξετάσεων
νοηµοσύνης µε διαφορετικές κανονιστικές βάσεις, ο µέσος όρος των αυξήσεων ήταν
2,31 µονάδες ανά δεκαετία (Trahan, Stuebing, Hiscock, & Fletcher, 2014).

Η πιο συνεπής πτυχή του ΦΦ είναι ότι είναι ασυνεπές τόσο στο χρόνο όσο και
στο χώρο (γεωγραφικά). Οι αυξήσεις του ΦΦ κυµαίνονται: κάποτε είναι έντονες, άλ-
λοτε είναι περιορισµένες, ενώ µερικές φορές είναι και αρνητικές ακόµα και στην
ίδια χώρα σε διαφορετικούς χρόνους (Sundet et al., 2004. Teasdale & Owen, 2008).
Στη Γαλλία το τεστ WAIS III και WAIS IV σε δείγµα 79 ατόµων ηλικίας µεταξύ 30
ετών και 63 ετών παρουσίασε µεταξύ του 1999 και το 2008-9 µια πτώση του ∆Ν κατά
3,8 µονάδες (Dutton & Lynn, 2015). Παρόµοια αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν και
σε φιλανδικό πληθυσµό στρατευµένων ανδρών, όπου η µείωση ήταν κατά µέσο όρο
2 µονάδες στο ∆Ν ανά δεκαετία (Dutton & Lynn, 2013). Μια εξήγηση της µείωσης
του ∆Ν που προτάθηκε είναι αυτή της δυσγονικής γονιµότητας (dysgenic fertility),
η οποία αναφέρεται στην αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στη νοηµοσύνη και τον
αριθµό των παιδιών σε µια οικογένεια. Οι Lynn και Harvey (2008) έδειξαν συσχέ-
τιση r = -.73 µεταξύ του ∆Ν και του δείκτη εθνικής γονιµότητας, προβλέποντας µά-
λιστα πτώση 1,28 µονάδες ∆Ν για τα έτη 2000-2050.

Προβλέπεται, επίσης, ότι αυτή η εξέλιξη θα εξαπλωθεί και σε οικονοµικά ανα-
πτυσσόµενες χώρες, οπότε όλος ο κόσµος θα κινηθεί σε µια περίοδο επιβράδυνσης
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τόσο γονοτυπικής όσο και φαινοτυπικής νοηµοσύνης. Η γονοτυπική νοηµοσύνη ανα-
φέρεται στη νοηµοσύνη που επιδεικνύουν οι άνθρωποι όταν εκτεθούν σε βέλτιστο
περιβάλλον ενώ η φαινοτυπική νοηµοσύνη αναφέρεται στην παρατηρήσιµη νοηµο-
σύνη που προσδιορίζεται τόσο από γενετικές όσο και περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Εάν στα παιδιά του 1997 χορηγούνταν το Stanford-Binet του 1932, 25% αυτών
θα είχε επίδοση πάνω από 130 στο ∆Ν, εάν στα παιδιά του 1932 χορηγούνταν το
τεστ του 1997 ο ∆Ν θα ήταν περίπου 80 (Neisser, 1998). Επίσης, στις ΗΠΑ το 1918
ο ∆Ν θα ήταν 75 εάν οι τιµές συγκρίνονταν µε σηµερινές νόρµες, εάν οι αυξήσεις
ήταν πραγµατικά αυξήσεις της νοηµοσύνης τότε, όπως ο Neisser (1998) σχολιάζει,
οι συνέπειες στην καθηµερινότητα θα ήταν εµφανείς.

Όσον αφορά το ρόλο της µεθοδολογίας και τις στατιστικές προσεγγίσεις φαί-
νεται ότι υπάρχουν προβλήµατα όσον αφορά τη σταθερότητα των παραγόντων των
τεστ από δείγµα σε δείγµα και της επιλογής της µεθόδου προσέγγισης των τιµών
των τεστ, αν δηλαδή χρησιµοποιείται η θεωρία του στοιχείου-απάντησης ή η κλασική
θεωρία τεστ νοηµοσύνης. Ακόµα, σε περιπτώσεις στις οποίες η επιβεβαιωτική πα-
ραγοντική ανάλυση δεν έδειξε σταθερότητα των παραγόντων µεταξύ δειγµάτων (σε
κάθε περίπτωση µέχρι τώρα) το ασφαλές συµπέρασµα είναι ότι η δοµή ενός τεστ
που µετρά το ∆Ν δεν είναι σταθερή µε την πάροδο του χρόνου. Η πτώση του ΦΦ
(σχεδόν µηδενική σε ορισµένες περιπτώσεις), όταν εφαρµόζεται µεθοδολογία ΘΣΑ,
δείχνει ότι στο ΦΦ υπάρχει συµβολή που κυµαίνεται µεταξύ 50 - 100% των φαινο-
µενικών αυξήσεων. Το συµπέρασµα είναι ότι οι αυξήσεις είναι προϊόντα µεθοδο-
λογικά και δε φορτίζουν στο g. Φαίνεται ότι οι περισσότερες από τις µελέτες που
εξέτασαν τη φόρτιση του ΦΦ στο g δεν έδειξαν σηµαντικές φορτίσεις, µε τους πε-
ρισσότερους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει πραγµατική αύξηση στη
νοηµοσύνη. Αυτή η αντίφαση µπορεί να οφείλεται κατά ένα µέρος στα διαφορετικά
σύνολα δεδοµένων και κατά ένα άλλο µέρος σε µεθόδους που προϋποθέτουν την
κλασική θεωρία τεστ. Όσον αφορά το κατά πόσο οι αυξήσεις στο ∆Ν αντικατο-
πτρίζουν πραγµατικές αυξήσεις στη νοηµοσύνη ο Flynn (2007) αναφέρει ότι εάν οι
αυξήσεις ήταν αληθινές τότε οι άνθρωποι θα είχαν πιο αναπτυγµένο λεξιλόγιο, αυ-
ξηµένη ικανότητα επίλυσης προβληµάτων καθώς και βελτιώσεις σε άλλες γνωστικές
λειτουργίες, κάτι το οποίο δε συµβαίνει. Ούτε όµως φαίνεται ότι ερµηνείες όπως το
διαφορετικό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο ή η διατροφή µπορούν να εξηγήσουν το
ΦΦ, τουλάχιστον όχι σαν το µοναδικό κοµµάτι του πάζλ.

Οι αυξήσεις φαίνεται να συγκεντρώνονται στη ρέουσα νοηµοσύνη, οι αυξήσεις
µάλιστα στις πλέον ‘αναπτυγµένες’ χώρες έχουν µια τάση προς µείωση. Η αύξηση
στις επιδόσεις σε τεστ που µετρούν κάτι που συσχετίζεται µε τη ρέουσα νοηµοσύνη πι-
θανόν να αντικατοπτρίζει την ολοένα και αυξανόµενη εξοικείωση του ανθρώπου µε
διαδικασίες που απαιτούν ένα συγκεκριµένο σύνολο δυνατοτήτων που ενισχύονται
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µε τη χρήση αντικειµένων τεχνολογίας που συναρτώνται µε την οικονοµική πρόοδο.
Ίσως για αυτό το λόγο οι λιγότερο τεχνολογικά αναπτυγµένες χώρες να παρουσιάζουν
τώρα τις αυξήσεις τους. Αυτή η εξοικείωση µε την τεχνολογία ακολουθεί και µια πραγ-
µατιστική λογική που είναι εγγενής µε το τεχνολογικό αντικείµενο.
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AAbbssttrraacctt. Since the mid-1930s there has been a general and universal increase on the
mean IQ scores. The paper presents a historical review of the literature from the first
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