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Περίληψη: Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει την επίδοση προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος Επιστηµών 
της Αγωγής στον αιτιακό συλλογισµό. Ειδικότερα, ο στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει την ικανότητα των φοιτητών 
αυτών στον εντοπισµό, στην ονοµασία και στην επεξήγηση τεσσάρων τύπων αιτιακών σχέσεων µεταξύ δυο συνθηκών (µη) 
αναγκαία και (µη) ικανή). Επίσης, µελετήθηκε ο συλλογισµός που ακολουθούν οι φοιτητές στην προσπάθειά τους να 
εξηγήσουν διάφορους τύπους αιτιακών σχέσεων. Συγκεκριµένα, µελετήθηκαν οι επιδόσεις 101 προπτυχιακών φοιτητών και 
φοιτητριών οι οποίοι παρακολούθησαν το µάθηµα ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. Σε κάθε 
φοιτητή και φοιτήτρια δόθηκε ένα διαγνωστικό δοκίµιο το οποίο περιλάµβανε δυο  παραλλαγές ενός µέρους από το Τεστ 
Γνωστικής Ανάπτυξης (∆ηµητρίου, 2001). Το δοκίµιο περιλάµβανε δυο ασκήσεις, όµοιες ως προς τη δοµή τους, σε δυο 
διαφορετικά συγκείµενα. Στο πρώτο συγκείµενο παρουσιαζόταν ένα παράξενο φυτό το οποίο ευδοκιµεί σ’ ένα πλανήτη ενός 
άλλου αστρικού συστήµατος και στους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή του. Το δεύτερο συγκείµενο αναφερόταν 
στους παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο που χρειάζεται ένα παγωτό για να λιώσει. Οι φοιτητές καλούνταν να 
απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά µε το κάθε έργο, και ποιος τύπος αιτιακής σχέσης ισχύει 
για τον κάθε παράγοντα σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών που έγιναν σε κάθε περίπτωση. Επιπλέον, οι φοιτητές 
έπρεπε να εξηγήσουν το συλλογισµό τους µετά από κάθε απάντηση. Η ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων συµβάλει στην 
καταγραφή των ικανοτήτων των φοιτητών στον αιτιακό συλλογισµό καθώς και στην επεξήγηση στρατηγικών σκέψης που 
αναπτύσσουν τα άτοµα για να εντοπίσουν, να ονοµάσουν και να επεξηγήσουν αιτιακές σχέσεις. Σ’ αυτό το πλαίσιο 
καθορίζεται και ο ρόλος των παιδαγωγικών τµηµάτων για την ποιοτική αναβάθµιση της διδασκαλίας των Φυσικών 
Επιστηµών µέσω της οικοδόµησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων αιτιακού συλλογισµού και επιστηµονικής σκέψης γενικότερα. 
 
Λέξεις Kλειδιά: αιτιακή σκέψη, µάθηση στις Φυσικές Eπιστήµες, εκπαίδευση εκπαιδευτικών. 
 
Abstract: This paper aims to investigate the performance in causal reasoning of prospective teachers of the Department of 
Educational Sciences at the University of Cyprus. We specifically set out to evaluate the ability of these students to identify 
and explain four types of causal relations between two conditions ((not) necessary and (not) sufficient). We also investigate 
the reasoning patterns that these students follow in their effort to explain the different types of causal relations. In particular, 
we studied the performance of 101 pre-service elementary teachers who were participating in a class on Science Teaching 
Methods. We administered a test of causal thinking that involved two new variations of an extended task from the Test of 
Cognitive Development (Demetriou 2001). The first task referred to a strange plant from a planet in another solar system and 
the different factors that influence its development. The second task concerned the factors that affect the time taken by an ice 
cream to melt. The students were given information on a series of professed experimental trials in each task and were 
required to respond to a set of multiple choice questions for each task, each time identifying the type of causal relation 
connecting the two variables. Additionally, the students were required to explain their reasoning in each case. The data were 
analyzed qualitatively. The results provide useful information on the performance of these students with causal reasoning 
tasks as well as on their ability to elaborate on the reasoning they follow to arrive at specific conclusions. We will discuss the 
implications of these results for teacher preparation programs that aim to promote the development of scientific thinking in a 
wider educational context.   
 

Α.-Θεωρητικό Πλαίσιο  
Ο αιτιακός συλλογισµός αποτελεί µέρος του επιστηµονικού συλλογισµού και είναι αντικείµενο έρευνας εδώ και 
πολλές δεκαετίες. Η αιτιότητα είναι αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής ζωής και ειδικότερα, της 
επιστηµονικής σκέψης στις Φυσικές Επιστήµες. Πρώτος ο φιλόσοφος Hume περιέγραψε τα χαρακτηριστικά των 
αιτιακών γεγονότων:   

α) τα γεγονότα συµβαίνουν µαζί σε χώρο και χρόνο,  

β) η αιτία-γεγονός προηγείται του αποτελέσµατος – γεγονότος και  

γ) η αιτία και το αποτέλεσµα εµφανίστηκαν µαζί σε παλαιότερες καταστάσεις. 

Μεταγενέστεροι ερευνητές υποστήριξαν ότι πρέπει να δοθεί έµφαση στις σχέσεις µεταξύ των γεγονότων δηλ. να 
εξεταστεί η σχέση που συνδέει την αιτία µε το αποτέλεσµα. Μια τέτοια σχέση ορίζεται ως αιτιακή σχέση (R)  
και αποτελείται από µια συνθήκη Α (αιτία)  η οποία προκαλεί µια συνθήκη Β (αποτέλεσµα): 

                     σχέση R   
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Συνθήκη Α  (αιτία)               Συνθήκη Β (αποτέλεσµα) 

Συγκεκριµένα, διακρίνονται τέσσερις τύποι αιτιακών σχέσεων: 

Α) αναγκαία και ικανή,  

Β) αναγκαία και µη ικανή,  

Γ) µη αναγκαία και ικανή,  

∆) µη αναγκαία και µη ικανή1.  

Πολλές έρευνες πραγµατοποιήθηκαν µε στόχο τη µελέτη της ανάπτυξης του αιτιακού συλλογισµού τόσο για τις 
διαφορές στους αιτιακούς συλλογισµούς κατά ηλικία όσο και για µελέτη των χαρακτηριστικών της αιτιακής 
σκέψης. Η ανάπτυξη της αιτιακής σκέψης κατά τον Piaget ακολουθεί τρία στάδια: 1) το προλογικό στάδιο (2 – 7 
χρονών) όπου τα παιδιά δεν µπορούν να ανακαλύψουν αιτιακές σχέσεις, 2) το στάδιο της συγκεκριµένης 
λογικής σκέψης (7 - 11 χρονών) όπου εµφανίζεται δοµηµένη η σχέση αιτία-αποτέλεσµα και χρησιµοποιούνται 
σειριακές σχέσεις, και 3) το στάδιο της τυπικής λογικής σκέψης (11 χρονών και άνω) όπου τα άτοµα σκέφτονται 
την πιθανότητα ποικιλίας αιτιών για ένα αποτέλεσµα ή το αντίστροφο και ταυτόχρονα, αντιλαµβάνονται την 
πραγµατικότητα µε πολλαπλούς τρόπους2. 
Αντίθετα, τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών3 υποστήριξαν ότι τα παιδιά από πολύ µικρή ηλικία αναγνωρίζουν 
αιτιακές σχέσεις, και ότι τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες έχουν πλούσιες προϋπάρχουσες αιτιακές θεωρίες 
για τα φαινόµενα, οι οποίες επηρεάζουν τα αιτιώδη συµπεράσµατά τους. Περαιτέρω, οι ενήλικες φάνηκε ότι 
υπερέχουν στους αιτιακούς συλλογισµούς λόγω εµπειριών και εξάσκησης σε σύγκριση µε τα παιδιά. Ένα άλλο 
βασικό συµπέρασµα, είναι ότι η µάθηση πρέπει να περιλαµβάνει αποκωδικοποίηση και αναγνώριση αιτιακών 
σχέσεων σε διάφορα φαινόµενα, γεγονός που θα οδηγήσει στην αναδιοργάνωση της αιτιακής θεωρίας των 
ατόµων για τα συγκεκριµένα φαινόµενα. Επιπλέον, σύµφωνα µε τους Demetriou et al. (1993)4, το αιτιώδες – 
πειραµατικό γνωστικό σχήµα είναι µια, σε µεγάλο βαθµό, ανεξάρτητη δοµή η οποία δίνει στο άτοµο την 
ικανότητα να διαφοροποιεί τις αιτιώδεις δοµές από άλλες δοµές και, ωριµάζοντας, να συγκεκριµενοποιεί τον 
τύπο των αιτιακών σχέσεων. Μια από τις δεξιότητες που εµπίπτουν σε αυτό το εξειδικευµένο γνωστικό σχήµα 
είναι και η διατύπωση υποθέσεων η οποία αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Στο 1ο επίπεδο τα άτοµα φτιάχνουν 
υποθέσεις για σχέσεις αναγκαίες και ικανές ή αναγκαίες και µη ικανές, στο 2ο επίπεδο διατυπώνουν υποθέσεις 
για σχέσεις µη αναγκαίες και µη ικανές και στο 3ο επίπεδο εξετάζουν κάθε µεταβλητή σε σχέση µε άλλες 
παρούσες µεταβλητές και διατυπώνουν πολύπλοκες σχέσεις. Στο 1ο επίπεδο το άτοµο είναι ικανό να υποθέτει 
ότι υπάρχει αιτιακή σχέση µεταξύ δυο παραγόντων αν συστηµατικά σχετίζονται. Όµως το άτοµο συµπεραίνει 
µια αιτιακή σχέση µόνο στη βάση της παρατήρησης ότι ο παράγοντας ήταν παρόν όταν εµφανίστηκε το 
αποτέλεσµα. Στο 2ο επίπεδο το άτοµο κατανοεί ότι η συνµεταβλητότητα δε σηµαίνει απαραίτητα και αιτιότητα 
και ταυτόχρονα, γίνεται έλεγχος των µοτίβων που υπάρχουν στις πληροφορίες. Στο 3ο επίπεδο η διατύπωση 
υποθέσεων είναι για πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις εφόσον γίνει προσεκτική εξέταση κάθε µεταβλητής σε σχέση 
µε άλλες υπάρχουσες µεταβλητές.  

Β.- Σκοπός της έρευνας  
Η αιτιακή σκέψη αποτελεί άξονα µέτρησης της γνωστικής ανάπτυξης σε ψυχοµετρικές έρευνες. Είναι 
σηµαντικό να εξεταστεί πώς αναπτύσσεται ο αιτιακός συλλογισµός µελετώντας βασικές πτυχές του. Τα 
κυριότερα ερευνητικά ερωτήµατα που µας απασχόλησαν είναι: 

1. Ποια είναι η επίδοση προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής στον αιτιακό 
συλλογισµό; 

2. Ποια είναι η ικανότητα των φοιτητών στον εντοπισµό, στην ονοµασία και στην επεξήγηση αιτιακών σχέσεων 
µεταξύ δυο παραγόντων/συνθηκών σε δυο διαφορετικά συγκείµενα; 

3. Ποιες είναι οι δυσκολίες των φοιτητών ως προς τον εντοπισµό και την επεξήγηση αιτιακών ή µη αιτιακών 
σχέσεων; 

                                                 
1 Salmon, W. (1998). Causality and Explanation. New York: Oxford University Press. 
2 Shayer, M. and Adey, P. (   ). Towards a science of science teaching.  Heinemann Educational Books. 
3 Amsel, E. et al. (1996). The Development of Reasoning about Causal and Noncausal Influences on Levers. Child 
Development, 67 (4), 1624-1646. 
Gelman, A.S. and Gottfried, M. G. (1996). Children’s Causal Explanations of Animate and Inanimate Motion. Child 
Development, 67 , 1970-1987. 
Schauble, L. (1996). The Development of Scientific Reasoning in Knowledge-Rich Contexts. Developmental Psychology, 32 
(1), 102-119. 
Siegler, R. S. (1998). Children’s Thinking. Upper Saddle River,New Jersey: Prentice Hall.  
Zimmerman, C. (2000). The Development of Scientific Reasoning Skills. Developmental Review 20,  99-149. 
4 Demetriou, A. et al. (1993). Structure and Development of Causal-Experimental Thought: From Early Adolescence to 
Youth. Developmental Psychology, 29 (3), 480-497. 
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Τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας έρευνας θα συµβάλουν στο σχεδιασµό κατάλληλων διδακτικών παρεµβάσεων 
για καλλιέργεια της αιτιακής σκέψης. 

Γ.- Μεθοδολογία 
Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 101 προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τµήµατος Επιστηµών της 
Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κύπρου, οι οποίοι είχαν συµπληρώσει δυο µαθήµατα περιεχοµένου Φυσικών 
Επιστηµών και το µάθηµα «∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών στο ∆ηµοτικό Σχολείο» το χειµερινό εξάµηνο 
του 2001. Για τους σκοπούς της έρευνας δόθηκε ένα δοκίµιο πολλαπλής επιλογής (βλ Παράρτηµα). Το δοκίµιο 
αυτό χορηγήθηκε µε το τέλος του µαθήµατος «∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών στο ∆ηµοτικό Σχολείο». Το 
δοκίµιο περιλάµβανε δυο παραλλαγές από ένα µέρος του Τεστ Γνωστικής Ανάπτυξης5. Τα έργα ήταν όµοια ως 
προς τη δοµή τους αλλά διέφεραν ως προς το περιεχόµενο.  
Το πρώτο έργο αναφερόταν σ’ ένα παράξενο φυτό το οποίο ευδοκιµεί σ’ ένα πλανήτη ενός άλλου αστρικού 
συστήµατος. Ένας επιστήµονας του πλανήτη έκανε δοκιµές για να ανακαλύψει ποιοι παράγοντες επηρεάζουν 
την ανάπτυξη του φυτού. Στο δοκίµιο παρουσιάζονται όλες οι δοκιµές του επιστήµονα (µε σχέδιο συνοδευόµενο 
από τα ονόµατα των παραγόντων που χρησιµοποιήθηκαν κάθε φορά), και στις οποίες φαίνεται κατά πόσο το 
ύψος του φυτού αυξάνεται ή όχι µετά την επίδραση ενός παράγοντα ή συνδυασµού παραγόντων. Για τον κάθε 
παράγοντα δόθηκε ένα σύµβολο κατά την ανάλυση των δεδοµένων. Οι παράγοντες οι οποίοι  εξετάστηκαν ήταν 
πέντε: 1) η υγρασία (Φ1), 2) το φως (Φ2), 3) τα ιχνοστοιχεία εδάφους (Φ3), 4) η υδροπερατότητα του εδάφους 
(Φ4) και 5) η αλλαγή θερµοκρασίας (Φ5). Ζητήθηκε από τους φοιτητές να αποφασίσουν ποιος ο ρόλος του κάθε 
παράγοντα στην ανάπτυξη του φυτού, επιλέγοντας από έξι δοσµένες δηλώσεις, τη δήλωση εκείνη που 
θεωρούσαν ορθή σύµφωνα µε τις δοκιµές του επιστήµονα. Οι φοιτητές έπρεπε να αποφασίσουν κατά πόσο ο 
κάθε παράγοντας: 

Α) δεν επιδρά (ουδέτερος) 

Β) εµποδίζει τους παράγοντες που επιδρούν θετικά (εµπόδιο) 

Γ) χρειάζεται και είναι αρκετός από µόνος του (αναγκαίος και ικανός) 

∆) χρειάζεται αλλά δεν είναι αρκετός από µόνος του (αναγκαίος και µη ικανός) 

Ε) δεν είναι απαραίτητος αλλά είναι αρκετός από µόνος του (µη αναγκαίος και ικανός) 

ΣΤ) δεν είναι απαραίτητος ούτε και είναι αρκετός από µόνος του (µη αναγκαίος και µη ικανός). 

Μετά από κάθε ερώτηση τους ζητήθηκε  να εξηγήσουν µε συνεχή λόγο το συλλογισµό τους απαντώντας στο 
ερώτηµα  « Εξήγησε πώς σκέφτηκες για να δώσεις απάντηση». 

Το δεύτερο έργο είχε θέµα τις δοκιµές που έκανε ένα παιδί για να βρει ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το χρόνο 
που χρειάζεται ένα παγωτό για να λιώσει. Παρουσιάζονται όλες οι δοκιµές (µε σχέδιο συνοδευόµενο από τα 
ονόµατα των παραγόντων που χρησιµοποιήθηκαν κάθε φορά) όπου φαίνεται κατά πόσο ένας παράγοντας ή 
συνδυασµός παραγόντων επιδρούν ώστε να λιώσει ή όχι το παγωτό σε τρία λεπτά. Οι παράγοντες οι οποίοι 
εξετάστηκαν ήταν: 1) το σχήµα του χωνιού (Π1), 2) το χρώµα του περιτυλίγµατος (Π2), 3) το υλικό 
περιτυλίγµατος (Π3), 4) η ψηλή θερµοκρασία (Π4) και 5) το χρώµα του παγωτού (Π5). Οι φοιτητές καλούνταν, 
όπως και στο προηγούµενο συγκείµενο, να αποφασίσουν ποιος ήταν ο ρόλος του κάθε παράγοντα σύµφωνα µε 
τις επιλογές που τους δόθηκαν και να εξηγήσουν το συλλογισµό τους µε συνεχή λόγο. 
Τα δεδοµένα από τα δοκίµια αναλύθηκαν µε τη φαινοµενογραφική µέθοδο. Αρχικά, καθορίστηκε η ορθή 
απάντηση για κάθε παράγοντα και ο ορθός συλλογισµός τον οποίο έπρεπε να ακολουθήσουν οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες. Στη συνέχεια, για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια καταγράφηκαν οι απαντήσεις που έδωσαν για κάθε 
παράγοντα καθώς και ο συλλογισµός τον οποίον ακολούθησαν για να δώσουν την απάντησή τους. Οι 
συλλογισµοί οµαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες σύµφωνα µε τις δοκιµές τις οποίες ακολούθησαν τα άτοµα και το 
συµπέρασµα στο οποίο κατέληξαν για να δώσουν την απάντησή τους. Επίσης, περιγράφηκαν οι δυσκολίες στο 
συλλογισµό των ατόµων κατά τον εντοπισµό και την επεξήγηση αιτιακών ή µη αιτιακών σχέσεων.  

                                                 
5 ∆ηµητρίου, Α. (2001). Τεστ Γνωστικής Ανάπτυξης. Προσωπική Επικοινωνία. 
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Πίνακας 1: Οι παράγοντες στο συγκείµενο Φυτά 

Παράγοντας ∆οκιµές στις οποίες 
εµπλέκεται ο παράγοντας 

Σωστή απάντηση Επεξήγηση 

Υγρασία (Φ1) Φ1+Φ2  Α 
Φ1+Φ3  Α 
Φ1 Α 

Φ1+Φ2+Φ5 Α 
Φ1+Φ4 όχι Α 

Μη αναγκαίος και 
ικανός παράγοντας 

Φ1 Α 
Συνδ. Σ χωρίς Φ1 Α 

Φως (Φ2) Φ2 όχι Α 
Φ2+Φ1 Α 
Φ2+Φ5 Α 

Φ2+Φ3 όχι Α 
Φ1+Φ2+Φ5 Α 

Φ3+Φ2+Φ4 όχι Α 

Μη αναγκαίος και µη 
ικανός 

Φ2 όχι Α 
Συνδ. Σ +Φ2 Α 

Συνδ. Σ χωρίς Φ2 Α 

Ιχνοστοιχεία εδάφους (Φ3) Φ3 όχι Α 
Φ3+Φ2 όχι Α 
Φ3+Φ1 Α 

Φ3+Φ5 όχι Α 
Φ3+Φ2+Φ4 όχι Α 

Ουδέτερος παράγοντας Φ3+Συνδ. Σ Α ή όχι Α 
Συνδ. Σ  Α ή όχι Α 

Υδροπερατότητα (Φ4) Φ4+Φ1 όχι Α 
Φ3+Φ2+Φ4 όχι Α 

Εµπόδιο Φ4+Συνδ. Σ όχι Α 
Συνδ. Σ Α 

Αλλαγή θερµοκρασίας 
(Φ5)   

Φ5 όχι Α 
Φ2+Φ5 Α 

Φ3+Φ5 όχι Α 
Φ1+Φ2+Φ5 Α 

Μη αναγκαίος και µη 
ικανός 

Φ5 όχι Α 
Συνδ. Σ +Φ5 Α 

Συνδ. Σ χωρίς Φ5 Α 

 
Ο πίνακας 1 παρουσιάζει αναλυτικά τους παράγοντες που εξετάζονται στο συγκείµενο µε τα φυτά. 
Συγκεκριµένα, δίνονται όλες οι δοκιµές στις οποίες εµπλέκεται ο κάθε παράγοντας. Στην αριστερή πλευρά του 
βέλους δίνεται ο συνδυασµός παραγόντων µε σύµβολα και στη δεξιά πλευρά του βέλους δίνεται το αποτέλεσµα. 
Όταν το φυτό αυξάνεται σε ύψος τότε συµβοίζεται µε «Α» ενώ όταν το φυτό παραµένει στο ίδιο ύψος 
συµβολίζεται µε «όχι Α». Επιπλέον, δίνεται η σωστή απάντηση και η επεξήγησή της για κάθε παράγοντα. 
Στον πίνακα 1 φαίνονται αναλυτικά για κάθε παράγοντα η ορθή απάντηση και ο ορθός συλλογισµός. Ο 
παράγοντας Υγρασία (Φ1) είναι µη αναγκαίος και ικανός παράγοντας. Ο ορθός συλλογισµός έχει ως εξής: 
εξετάζεται η υγρασία από µόνη της ότι δίνει το επιθυµητό αποτέλεσµα (Α)-αύξηση στο ύψος του φυτού, και 
ελέγχεται ένας άλλος συνδυασµός παραγόντων χωρίς τη υγρασία που δίνουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Ο 
παράγοντας Φως (Φ2) είναι µη αναγκαίος και µη ικανός και ο ορθός συλλογισµός είναι: ελέγχεται ο παράγοντας 
µόνος του και δε δίνει το επιθυµητό αποτέλεσµα, εξετάζεται ένας συνδυασµός µε τον παράγοντα που δίνει 
επιθυµητό αποτέλεσµα και ελέγχεται ένας άλλος συνδυασµός χωρίς τον παράγοντα ο οποίος δίνει αποτέλεσµα 
δηλ. αύξηση του ύψους του φυτού. Ο παράγοντας Ιχνοστοιχεία εδάφους (Φ3) είναι ουδέτερος παράγοντας δηλ. 
δεν επιδρά και ο ορθός συλλογισµός είναι: ελέγχεται ένας συνδυασµός παραγόντων χωρίς το Φ3 και δίνει 
επιθυµητό ή όχι αποτέλεσµα, και εξετάζεται ο συνδυασµός αυτός µε το συγκεκριµένο παράγοντα δίνοντας και 
πάλι επιθυµητό ή όχι αποτέλεσµα αντίστοιχα. Ο παράγοντας Υδροπερατότητα (Φ4) είναι εµπόδιο και ο ορθός 
συλλογισµός έχει ως εξής: ελέγχεται ένας συνδυασµός  παραγόντων που δίνει επιθυµητό αποτέλεσµα και ο 
συνδυασµός αυτός µε τον εξεταζόµενο παράγοντα που δε δίνουν επιθυµητό αποτέλεσµα. Ο παράγοντας Αλλαγή 
θερµοκρασίας (Φ5) είναι µη αναγκαίος και µη ικανός και ο ορθός συλλογισµός είναι: ελέγχεται ο παράγοντας 
µόνος του που δε δίνει το επιθυµητό αποτέλεσµα, ένας συνδυασµός µε τον παράγοντα που δίνει το επιθυµητό 
αποτέλεσµα και ένας συνδυασµός χωρίς τον παράγοντα που δίνει αποτέλεσµα Α δηλ αύξηση του φυτού.  
Ο πίνακας 2 παρουσιάζει αναλυτικά τους παράγοντες που εξετάζονται στο συγκείµενο µε τα παγωτά. 
Συγκεκριµένα, δίνονται όλες οι δοκιµές στις οποίες εµπλέκεται ο κάθε παράγοντας. Στην αριστερή πλευρά του 
βέλους δίνεται ο συνδυασµός παραγόντων µε σύµβολα και στη δεξιά πλευρά του βέλους δίνεται το αποτέλεσµα. 
Όταν το παγωτό λιώνει τότε συµβοίζεται µε «Α» ενώ όταν το παγωτό δε λιώνει συµβολίζεται µε «όχι Α». 
Επιπλέον, δίνεται η σωστή απάντηση και η επεξήγησή της για κάθε παράγοντα. 
Στον πίνακα 2 εµφανίζονται οι παράγοντες µε την ορθή απάντηση και τον ορθό συλλογισµό για κάθε περίπτωση 
σε σχέση µε το συγκείµενο για τα παγωτά. Ο παράγοντας Σχήµα χωνιού (Π1) είναι ουδέτερος και ο ορθός 
συλλογισµός είναι ο εξής: ελέγχεται ένας συνδυασµός παραγόντων µόνος του και δίνει επιθυµητό ή όχι 
αποτέλεσµα και εξετάζεται ο συνδυασµός αυτός µε το συγκεκριµένο παράγοντα δίνοντας και πάλι επιθυµητό ή 
όχι αποτέλεσµα αντίστοιχα. Ο παράγοντας Χρώµα περιτυλίγµατος (Π2) είναι µη αναγκαίος και µη ικανός 
παράγοντας και µια τέτοια απάντηση δίνεται µε τον ορθό συλλογισµό: ελέγχεται ο παράγοντας µόνος του και δε 
δίνει το επιθυµητό αποτέλεσµα, εξετάζεται ένας συνδυασµός µε τον παράγοντα που δίνει επιθυµητό αποτέλεσµα 
και ελέγχεται ένας άλλος συνδυασµός χωρίς τον παράγοντα, ο οποίος δίνει αποτέλεσµα δηλ. λιώνει το παγωτό. 
Ο παράγοντας Π3-Υλικό περιτυλίγµατος είναι το εµπόδιο και ο ορθός συλλογισµός είναι: ελέγχεται ένας 
συνδυασµός παραγόντων που δίνει επιθυµητό αποτέλεσµα και ο συνδυασµός αυτός µε τον εξεταζόµενο 
παράγοντα που δε δίνουν επιθυµητό αποτέλεσµα. Ο παράγοντας Ψηλή θερµοκρασία (Π4) είναι µη αναγκαίος 
και ικανός και περιλαµβάνει τον εξής ορθό συλλογισµό: εξετάζεται η υγρασία από µόνη της ότι δίνει το 
επιθυµητό αποτέλεσµα και ελέγχεται ένας άλλος συνδυασµός παραγόντων χωρίς τη υγρασία που δίνουν το 
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επιθυµητό αποτέλεσµα. Ο παράγοντας Χρώµα παγωτού (Π5) είναι µη αναγκαίος και µη ικανός παράγοντας που 
προκύπτει από τον ορθό συλλογισµό: ελέγχεται ο παράγοντας µόνος του και δε δίνει το επιθυµητό αποτέλεσµα, 
εξετάζεται ένας συνδυασµός µε τον παράγοντα που δίνει επιθυµητό αποτέλεσµα και ελέγχεται ένας άλλος 
συνδυασµός χωρίς τον παράγοντα, ο οποίος δίνει αποτέλεσµα δηλ. λιώνει το παγωτό. 
 

Παράγοντας ∆οκιµές στις οποίες 
εµπλέκεται ο παράγοντας 

Σωστή απάντηση Επεξήγηση 

Σχήµα χωνιού (Π1) Π1 όχι Α 
Π1+Π2 όχι Α 
Π1+Π4 Α 

Π1+Π5 όχι Α 
Π1+Π2+Π3 όχι Α 

Ουδέτερος 
παράγοντας 

Π1+Συνδ. Σ Α ή όχι Α 
Συνδ. Σ Α ή όχι Α 

Χρώµα περιτυλίγµατος 
(Π2) 

Π2 όχι Α 
Π2+Π4 Α 
Π2+Π5 Α 

Π2+Π1 όχι Α 
Π4+Π2+Π5 Α 

Π1+Π2+Π3 όχι Α 

Μη αναγκαίος και µη 
ικανός  

Π2 όχι Α 
Συνδ. Σ Χωρίς Π2 Α 

Συνδ. Σ+Π2 Α 

Υλικό περιτυλίγµατος (Π3) Π3+Π4 όχι Α 
Π1+Π2+Π3 όχι Α 

Εµπόδιο Π3+Συνδ. Σ όχι Α 
Συνδ. Σ Α 

Ψηλή θερµοκρασία (Π4) Π4+Π2 Α 
Π4+Π1 Α 
Π4 Α 

Π4+Π2+Π5 Α 
Π4+Π3 όχι Α 

Μη αναγκαίος και 
ικανός 

Π4 Α 
Συνδ. Σ χωρίς Π4 Α 

Χρώµα παγωτού (Π5) Π5 όχι Α 
Π2+Π5 Α 

Π1+Π5 όχι Α 
Π4+Π2+Π5 Α 

Μη αναγκαίος και µη 
ικανός  

Π5 όχι Α 
Συνδ. Σ Χωρίς Π5 Α 

Συνδ. Σ+Π5 Α 

Πίνακας 2: Οι παράγοντες στο συγκείµενο Παγωτά 

 

∆.- Αποτελέσµατα 
Η ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων οδήγησε στην καταγραφή και περιγραφή της επίδοσης των φοιτητών στα 
δύο έργα καθώς και των δυσκολιών κατά τον εντοπισµό και επεξήγηση αιτιακών και µη αιτιακών σχέσεων. Οι 
δυσκολίες συµβολίζονται µε το ∆ και ένα αριθµό (∆1, ∆2, ∆3,.....). Στην ανάλυση αυτή θα παρουσιαστούν οι 
βασικότερες δυσκολίες. 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνολική επίδοση των φοιτητών  σε κάθε είδος παράγοντα στα διάφορα 
έργα.  
 Έργο Φυτά 

% 
Έργο Παγωτά 

% 

Ουδέτερο 57 66 
Εµπόδιο 67 61 

Μη αναγκαίο και 
Μη Ικανό 

32 32 

Μη Αναγκαίο και 
Ικανό 

36 25 

Πίνακας 3: Συνολική επίδοση φοιτητών-ορθές απαντήσεις- κατά είδος παράγοντα 
 
Όπως παρουσιάζει ο πίνακας 3, στο έργο µε τα φυτά,  το µεγαλύτερο ποσοστό (67%) ορθών απαντήσεων είναι 
για τον παράγοντα εµπόδιο ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό για το έργο µε τα παγωτά είναι για τον ουδέτερο 
παράγοντα. Ο παράγοντας µε το µικρότερο ποσοστό ορθών απαντήσεων είναι για το έργο µε τα φυτά ο µη 
αναγκαίος και µη ικανός παράγοντας (32%) και για το έργο µε τα παγωτά ο µη αναγκαίος και ικανός 
παράγοντας (25%).  
 Οι φοιτητές παρουσίασαν δυσκολία στην κατανόηση της έννοιας «αναγκαίος» και «µη αναγκαίος» παράγοντας 
(∆5). Συγκεκριµένα, οι φοιτητές θεωρούν ότι αναγκαίος είναι ο παράγοντας που σ’ όλες τις δοκιµές στις οποίες 
περιέχεται παρατηρείται το επιθυµητό αποτέλεσµα Α. Οι φοιτητές δεν ελέγχουν εάν υπάρχουν δοκιµές κατά τις 
οποίες απουσιάζει ο παράγοντας αλλά δίνουν το επιθυµητό αποτέλεσµα Α. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι αυτό 
στην περίπτωση του παράγοντα υγρασία – Φ1 ο οποίος είναι µη αναγκαίος και ικανός παράγοντας. Ο ορθός 
συλλογισµός είναι ο εξής: εξετάζεται ο παράγοντας Φ1  µόνος του και ο οποίος δίνει το επιθυµητό αποτέλεσµα 
Α και εξετάζεται και ένας άλλος συνδυασµός (Συνδ. Σ1) χωρίς το Φ1 που δίνει το επιθυµητό αποτέλεσµα Α. Η 
απάντηση την οποία έδωσε ένας φοιτητής ήταν ότι ο παράγοντας είναι αναγκαίος και ικανός µε την ακόλουθη 
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επεξήγηση: «Από µόνη της η υγρασία είναι αρκετή βάσει του πειράµατος να οδηγήσει στην αύξηση του ύψους 
του φυτού. Στις περιπτώσεις που υπήρχε υγρασία υπήρξε αύξηση του ύψους άρα είναι αναγκαίο».   
Ο πιο κάτω πίνακας δίνει τα ποσοστά εµφάνισης της δυσκολίας ∆5 σε κάθε παράγοντα στα δυο διαφορετικά 
συγκείµενα.  
 

Παράγοντας ∆5 (%) 
Φ1(ΜΑ.Ι.) 20,79 
Π4 (ΜΑ.Ι.) 2,97 
Φ2(ΜΑ.ΜΙ) 2,97 
Π2(ΜΑ.ΜΙ.) 9,90 
Φ3(ΟΥ∆ΕΤ.) 3,96 
Π1(ΟΥ∆ΕΤ) 1,98 

Πίνακας 4: Ποσοστά  εµφάνισης της δυσκολίας ∆5 κατά παράγοντα 
 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 4 το µεγαλύτερο ποσοστό εµφάνισης της δυσκολίας ∆5 παρουσιάζεται στον 
παράγοντα υγρασία (Φ1), ο οποίος είναι µη αναγκαίος και ικανός παράγοντας. Στον αντίστοιχο παράγοντα 
(ψηλή θερµοκρασία –Π4) στο έργο παγωτά, το ποσοστό εµφάνισης της δυσκολίας αυτής είναι 2,97%. Για τον 
παράγοντα Π2 – χρώµα περιτυλίγµατος, ο οποίος είναι µη αναγκαίος και µη ικανός, το ποσοστό είναι 9,90%, 
ενώ για το ίδιο είδος παράγοντα (Φ2-φως) το ποσοστό είναι 2,97%. 
 
Η δυσκολία ∆23 αναφέρεται στην ερµηνεία της έννοιας «αναγκαίος παράγοντας». Οι φοιτητές ερµηνεύουν ότι 
αναγκαίος είναι ο παράγοντας που όταν συνδυαστεί µε άλλο µη ικανό παράγοντα δίνουν µαζί το επιθυµητό 
αποτέλεσµα Α. Ειδικότερα, δεν εκτιµούν ότι για να αποδεικτεί ότι ο παράγοντας χρειάζεται πρέπει να ελεγχθούν 
όλοι οι συνδυασµοί που δίνουν επιθυµητό αποτέλεσµα και εάν ο συγκεκριµένος παράγοντας είναι παρόν τότε 
είναι αναγκαίος. Το πιο κάτω παράδειγµα αναφέρεται στην περίπτωση του φωτός – Φ2, ο οποίος είναι µη 
αναγκαίος και µη ικανός παράγοντας. Οι φοιτητές για να δώσουν ορθή απάντηση έπρεπε εξετάσουν µόνο τον 
παράγοντα Φ2 ότι δε δίνει το επιθυµητό αποτέλεσµα, να εξετάσουν ένα συνδυασµό χωρίς το Φ2 ο οποίος δίνει 
αποτέλεσµα Α και τον παράγοντα Φ2 µε ένα συνδυασµό Συνδ. Σ1 µε τον οποίο δίνει αποτέλεσµα Α. Μια 
απάντηση την οποία έδωσε ένας φοιτητής είναι η εξής: «Η θερµοκρασία και το φως από µόνα τους δεν 
επηρεάζουν ενώ ο συνδυασµός τους στο πείραµα 5 επηρεάζει».  
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα ποσοστά εµφάνισης της ∆23 στους δυο παράγοντες στους οποίους 
παρατηρήθηκε. 

Παράγοντας ∆23 (%) 
Φ2(ΜΑ.ΜΙ.) 11,88 
Π2(ΜΑ.ΜΙ.) 12,87 

Πίνακας 5: Ποσοστά εµφάνισης της δυσκολίας ∆23 κατά παράγοντα 
 
Ο πιο πάνω πίνακας παρουσιάζει τη δυσκολία ∆23 να εµφανίζεται στον παράγοντα µη αναγκαίο και µη ικανό 
τόσο στο συγκείµενο µε τα φυτά (Φ2-φως) όσο και στο συγκείµενο µε τα παγωτά (Π2-χρώµα περιτυλίγµατος). 
Για τον παράγοντα Φ2, το ποσοστό εµφάνισης της δυσκολίας ήταν 11,88% ενώ για τον παράγοντα Π2 ήταν 
12,87%. 
Μια άλλη δυσκολία (∆10) καταγράφηκε κατά τις επεξηγήσεις των απαντήσεων που έδωσαν οι φοιτητές. 
Συγκεκριµένα, οι φοιτητές εξετάζουν µόνο µια δοκιµή στην οποία περιλαµβάµεται µόνος του ο παράγοντας που 
εξετάζεται και το αποτέλεσµα που δίνει. Στην περίπτωση του παράγοντα  χρώµα περιτυλίγµατος- Π2 ο οποίος 
είναι µη αναγκαίος και ικανός παράγοντας, οι φοιτητές πρέπει να εξετάσουν µόνο τον παράγοντα Π2 ο οποίος 
δε δίνει αποτέλεσµα Α, να εξετάσουν ένα συνδυασµό Σ1 χωρίς το Π2 ο οποίος δίνει επιθυµητό αποτέλεσµα και 
το συνδυασµό Σ1 µε το Π2 που δίνουν αποτέλεσµα. Αντίθετα, ορισµένοι φοιτητές εξέτασαν µόνο την επίδραση 
του Π2 στο λιώσιµο του παγωτού και διαπίστωναν ότι δεν έλιωνε το παγωτό. Οι φοιτητές δεν έλεγχαν άλλη 
δοκιµή για να καταλήξουν στο συγκεκριµένο συµπέρασµα παρά µόνο τη συγκεκριµένη.  
Η απάντηση που έδωσε ένας φοιτητής ήταν ότι ο συγκεκριµένος παράγοντας είναι ουδέτερος διότι: «Από το 
πείραµα 1 ενώ κρατήθηκαν σταθεροί οι υπόλοιποι παράγοντες, άλλαξε το χρώµα του περιτυλίγµατος και το 
παγωτό δεν έλιωσε». 
Ο πίνακας 6 παρουσιάζει τα ποσοστά εµφάνισης της δυσκολίας ∆10 σε κάθε είδος παράγοντα. 

Παράγοντας ∆10(%) 
Π1(ΟΥ∆ΕΤ) 8,91 
Φ3(ΟΥ∆ΕΤ) 2,97 
Π2(ΜΑ.ΜΙ) 9,90 
Φ2(ΜΑ.ΜΙ) 0,00 

Πίνακας 6: Ποσοστά εµφάνισης της ∆10 κατά παράγοντα 
 
Όπως παρουσιάζει ο πιο πάνω πίνακας, ο παράγοντας µε το µεγαλύτερο ποσοστό εµφάνισης της ∆10 δυσκολίας 
είναι ο παράγοντας χρώµα περιτυλίγµατος – Π2, ο οποίος είναι µη αναγκαίος και µη ικανός. Για το ίδιο είδος 
παράγοντα (Φ2- φως) το ποσοστό είναι 0.00%. Για την περίπτωση του ουδέτερου παράγοντα Π1- σχήµα 
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χωνιού, το ποσοστό είναι 8,91% ενώ στο συγκείµενο µε τα φυτά το ίδιο είδος παράγοντα (ουδέτερος-
ιχνοστοιχεία εδάφους) το ποσοστό είναι 2,97%. 
Στην περίπτωση του παράγοντα ψηλή θερµοκρασία – Π4, ο οποίος είναι µη αναγκαίος και ικανός παράγοντας, 
οι φοιτητές έπρεπε να εξετάσουν µόνο του τον παράγοντα ότι δίνει το επιθυµητό αποτέλεσµα Α και ένα 
συνδυασµό Σ1 χωρίς τον παράγοντα ο οποίος δίνει και πάλι επιθυµητό αποτέλεσµα. Το πιο κάτω παράδειγµα 
παρουσιάζει την εξήγηση που έδωσε ένας φοιτητής δίνοντας την απάντηση ότι ο Π4 είναι αναγκαίος και ικανός 
παράγοντας. Η εξήγηση είναι η εξής: «Γιατί βλέπουµε ότι είναι ο µόνος παράγοντας που αν µεταβληθεί, ενώ 
όλοι οι άλλοι είναι σταθεροί, προκαλεί το λιώσιµο του παγωτού».   
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα ποσοστά εµφάνισης της δυσκολίας ∆10 σε κάθε παράγοντα. 

Παράγοντας ∆10 (%) 
Π4(ΜΑ.Ι.) 17,82 
Φ1(ΜΑ.Ι.) 12,87 
Π1(ΟΥ∆ΕΤ) 8,91 
Φ3(ΟΥ∆ΕΤ) 2,97 
Π2(ΜΑ.ΜΙ) 9,90 
Φ2(ΜΑ.ΜΙ) 0,00 

Πίνακας 7: Ποσοστά εµφάνισης της ∆10 κατά παράγοντα 
 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 7, ο παράγοντας µε το µεγαλύτερο ποσοστό (17,82%) εµφάνισης της δυσκολίας 
είναι ο Π4-ψηλή θερµοκρασία. Για το ίδιο είδος παράγοντα – µη αναγκαίος και ικανός- το ποσοστό είναι 
12,87% στην περίπτωση του Φ1(υγρασία) παράγοντα. Το ποσοστό εµφάνισης της δυσκολίας ∆10 είναι 9,90% 
για τον παράγοντα Π2 (χρώµα περιτυλίγµατος) ο οποίος είναι µη αναγκαίος και µη ικανός ενώ δεν εµφανίζεται 
καθόλου αυτή η δυσκολία στην περίπτωση του µη αναγκαίου και µη ικανού παράγοντα Φ2-φως στο συγκείµενο 
µε τα φυτά. Ο ουδέτερος παράγοντας Π1 (σχήµα χωνιού) παρουσιάζει τη δυσκολία αυτή µε ποσοστό 8,91%. 
Επιπρόσθετα, µια άλλη δυσκολία (∆4) που παρατηρήθηκε σχετίζεται µε το διαισθητικό κανόνα (intuitive rule). 
Οι φοιτητές εξέταζαν την επίδραση µόνο του παράγοντα για τον οποίο έπρεπε να βρουν το ρόλο του, και δεν 
εξέταζαν οποιουσδήποτε άλλους συνδυασµούς παραγόντων. Όταν ο παράγοντας που εξεταζόταν έδινε το 
επιθυµητό αποτέλεσµα τότε θεωρούσαν ότι είναι αναγκαίος και ικανός παράγοντας, ενώ όταν ο παράγοντας δεν 
έδινε το επιθυµητό αποτέλεσµα τότε θεωρούσαν ότι είναι είτε µη αναγκαίος και µη ικανός ή ουδέτερος.  

Ε.- Συµπεράσµατα 
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την πιο πάνω ανάλυση των αποτελεσµάτων παρουσιάζονται πιο κάτω.  
Στο συγκείµενο µε το φυτό και τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξή του,  η ιεράρχηση των 
παραγόντων ξεκινώντας από τον παράγοντα µε το µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στον εντοπισµό του από τους 
φοιτητές έχει ως εξής: πρώτος σε ποσοστό επιτυχίας είναι ο παράγοντας «εµπόδιο», δεύτερος ο παράγοντας 
«ουδέτερο», τρίτος ο «µη αναγκαίος και ικανός» και ο παράγοντας µε το µικρότερο ποσοστό επιτυχίας είναι ο 
«µη αναγκαίος και µη ικανός». Στο συγκείµενο µε το παγωτό και τους παράγοντες που επηρεάζουν το λιώσιµό 
του, η ιεράρχηση είναι διαφορετική. Συγκεκριµένα, πρώτος σε ποσοστό επιτυχίας είναι ο «ουδέτερος 
παράγοντας», ακολουθεί το «εµπόδιο», τρίτος είναι ο «µη αναγκαίος και µη ικανός» παράγοντας και τελευταίος 
σε ποσοστό επιτυχίας είναι ο «µη αναγκαίος και ικανός» παράγοντας. Με βάση τα πιο πάνω εξάγεται το 
συµπέρασµα ότι παρόλο που τα δυο συγκείµενα είναι ακριβώς τα ίδια σε δοµή αλλά διαφέρουν στο θέµα που 
εξετάζουν, εντούτοις παρατηρείται διαφορετικός βαθµός δυσκολίας εντοπισµού και περιγραφής του ίδιου 
παράγοντα στο κάθε συγκείµενο.  
Σύµφωνα µε την ιεράρχηση που προβλέπουν οι Demetriou et al. (1993), στο πρώτο επίπεδο ανήκουν οι 
αναγκαίες και ικανές σχέσεις καθώς και οι αναγκαίες και µη ικανές σχέσεις, οι οποίες θεωρούνται ευκολότερες 
για να εντοπιστούν και να περιγραφούν από τα άτοµα. Στο δεύτερο επίπεδο ανήκουν οι µη αναγκαίες και µη 
ικανές σχέσεις και στο τρίτο επίπεδο δυσκολίας οι µη αναγκαίες και ικανές σχέσεις. Συγκρίνοντας τα 
αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας στα σηµεία που είναι όµοια µε τα επίπεδα των Demetriou et al. (1993) 
φαίνεται ότι το συγκείµενο µε το παγωτό και τους παράγοντες που επηρεάζουν το λιώσιµό του ταυτίζεται µε τα 
δυο τελευταία επίπεδα της ιεράρχησης. Στην περίπτωση του συγκείµενου µε το φυτό και τους  παράγοντες που 
επηρεάζουν την ανάπτυξή του η ιεράρχηση είναι διαφορετική µε το µη αναγκαίο παράγοντα να εµφανίζεται µε 
µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από τον µη αναγκαίο και µη ικανό.  
Μια δυσκολία την οποία παρουσίασαν οι φοιτητές ήταν η κατανόηση της έννοιας «αναγκαίος» και «µη 
αναγκαίος» παράγοντας. Συγκεκριµένα, θεωρούν ότι αναγκαίος παράγοντας είναι αυτός που σ’ όλες τις δοκιµές 
στις οποίες περιέχεται, δίνει το επιθυµητό αποτέλεσµα Α. Μια άλλη οµάδα φοιτητών ερµηνεύει τον αναγκαίο ως 
τον παράγοντα που όταν συνδυαστεί µε άλλο µη ικανό παράγοντα δίνουν µαζί επιθυµητό αποτέλεσµα. Μια 
τέτοια δυσκολία παρουσιάζει εξάρτηση από το συγκείµενο εφόσον στις περιπτώσεις που οι παράγοντες είναι οι 
ίδιοι παρατηρούνται διαφορετικά ποσοστά στο κάθε συγκείµενο.  
Επιπλέον, οι φοιτητές δε διαχωρίζουν το συλλογισµό κατά το σχεδιασµό πειραµάτων, όπου χειρίζονται µια 
µεταβλητή αφήνοντας τις υπόλοιπες σταθερές για να εξετάσουν την επίδρασή της, από το συλλογισµό για 
εντοπισµό αιτιακών σχέσεων. Ένα τέτοιο συµπέρασµα προκύπτει από την εµφάνιση της δυσκολίας ∆10 όπου οι 
φοιτητές εξετάζουν την επίδραση µόνο του παράγοντα για τον οποίο θέλουν να βρουν το ρόλο του και δεν 
ελέγχουν οποιοδήποτε άλλο συνδυασµό. Θεωρούν ότι η συγκεκριµένη δοκιµή είναι αρκετή από µόνη της να 
καθορίσει την επίδραση του παράγοντα στο αποτέλεσµα καθώς και το ρόλο του παράγοντα στο συγκείµενο.  
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Οι φοιτητές εφαρµόζουν το διαισθητικό κανόνα (intuitive rule). Στην περίπτωση που ο παράγοντας δίνει το 
επιθυµητό αποτέλεσµα Α θεωρούν ότι είναι θετικός ο ρόλος του και άρα το χαρακτηρίζουν ως αναγκαίο και 
ικανό παράγοντα. Αντίστοιχα, στην περίπτωση που ο παράγοντας δε δίνει από µόνος του το επιθυµητό 
αποτέλεσµα Α τότε θεωρούν ότι η επίδρασή του είναι αρνητική και το χαρακτηρίζουν ως ουδέτερο ή µη 
αναγκαίο και µη ικανό παράγοντα .  

Στ.- Παράρτηµα 
Ένα παιδί έκανε δοκιµές για να βρει ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το χρόνο που χρειάζεται το αγαπηµένο του 
παγωτό για να λιώσει.  
Σε κάθε δοκιµή φαίνεται στα αριστερά το παγωτό πώς είναι πριν εφαρµοστεί κάποιος παράγοντας και στα δεξιά 
το παγωτό πώς είναι µετά τη δοκιµή του παράγοντα. 
Όταν δε λιώνει το παγωτό σε 3 λεπτά, το παγωτό φαίνεται το ίδιο πριν και µετά τη δοκιµή. 

                                      
Όταν το παγωτό λιώνει σε 3 λεπτά, το παγωτό φαίνεται λιωµένο µετά τη δοκιµή. 

                                      
Πιο κάτω παρουσιάζονται όλες οι δοκιµές του παιδιού για να βρει ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος του κάθε 
παράγοντα στο γρήγορο λιώσιµο του παγωτού. 
Για τον κάθε παράγοντα πρέπει να αποφασίσεις αν : 
Α) δεν επιδρά (ουδέτερος) 
Β) εµποδίζει τους παράγοντες που επιδρούν θετικά (εµπόδιο) 
Γ) χρειάζεται και είναι αρκετός από µόνος του ( αναγκαίος και ικανός) 
∆) χρειάζεται αλλά δεν είναι αρκετός από µόνος του (αναγκαίος και µη ικανός) 
Ε) δεν είναι απαραίτητος αλλά είναι αρκετός από µόνος του ( µη αναγκαίος και ικανός) 
ΣΤ) δεν είναι απαραίτητος ούτε και είναι αρκετός από µόνος του (µη αναγκαίος και µη ικανός), 
και να εξηγήσεις πώς σκέφτηκες για να δώσεις απάντηση. 
∆οκιµές παιδιού: 
 
           αλλαγή στο χρώµα                                              αλλαγή χρώµατος παγωτού 

περιτυλίγµατος                                                 
                                    
 
           αλλαγή σχήµατος χωνιού                              ψηλή θερµοκρασία+αλλαγή                             

                                        χρώµατος περιτυλίγµατος        
 
 
           αλλαγή στο χρώµα                                     αλλαγή χρώµατος περιτυλίγµατος+          
          περιτυλίγµατος+αλλαγή στο                        αλλαγή σχήµατος χωνιού 

   χρώµα παγωτού                                                              
 
  
         ψηλή θερµοκρασία+αλλαγή                                αλλαγή σχήµατος χωνιού+ 
         σχήµατος χωνιού                                                  αλλαγή χρώµατος παγωτού                                                                                     
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             ψηλή θερµοκρασία                                             ψηλή θερµοκρασία+αλλαγή                                         
                                                                    χρώµατος περιτυλίγµατος+                         

                                                 αλλαγή χρώµατος  
                                                                                                  παγωτού 
                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
            ψηλή θερµοκρασία+αλλαγή                             αλλαγή σχήµατος χωνιού+αλλαγή                 
             υλικού περιτυλίγµατος                                             χρώµατος περιτυλίγµατος+                           
                                                                                         αλλαγή υλικού περιτυλίγµατος 

                                                                                                      
Το σχήµα του χωνιού 
Α) δεν επιδρά (ουδέτερο) 
Β) εµποδίζει τους παράγοντες που επιδρούν θετικά (εµπόδιο) 
Γ) χρειάζεται και είναι αρκετό από µόνο του ( αναγκαίο και ικανό) 
∆) χρειάζεται αλλά δεν είναι αρκετό από µόνο του (αναγκαίο και µη ικανό) 
Ε) δεν είναι απαραίτητο αλλά είναι αρκετό από µόνο του ( µη αναγκαίο και ικανό) 
ΣΤ) δεν είναι απαραίτητο ούτε και είναι αρκετό από µόνο του (µη αναγκαίο και µη ικανό) 
Εξήγησε πώς σκέφτηκες για να δώσεις απάντηση: 
 
Το χρώµα του περιτυλίγµατος 
Α) δεν επιδρά (ουδέτερο) 
Β) εµποδίζει τους παράγοντες που επιδρούν θετικά (εµπόδιο) 
Γ) χρειάζεται και είναι αρκετό από µόνο του ( αναγκαίο και ικανό) 
∆) χρειάζεται αλλά δεν είναι αρκετό από µόνο του (αναγκαίο και µη ικανό) 
Ε) δεν είναι απαραίτητο αλλά είναι αρκετό από µόνο του ( µη αναγκαίο και ικανό) 
ΣΤ) δεν είναι απαραίτητο ούτε και είναι αρκετό από µόνο του (µη αναγκαίο και µη ικανό) 
Εξήγησε πώς σκέφτηκες για να δώσεις απάντηση: 
 
Το υλικό περιτυλίγµατος 
Α) δεν επιδρά (ουδέτερο) 
Β) εµποδίζει τους παράγοντες που επιδρούν θετικά (εµπόδιο) 
Γ) χρειάζεται και είναι αρκετό από µόνο του ( αναγκαίο και ικανό) 
∆) χρειάζεται αλλά δεν είναι αρκετό από µόνο του (αναγκαίο και µη ικανό) 
Ε) δεν είναι απαραίτητο αλλά είναι αρκετό από µόνο του ( µη αναγκαίο και ικανό) 
ΣΤ) δεν είναι απαραίτητο ούτε και είναι αρκετό από µόνο του (µη αναγκαίο και µη ικανό) 
Εξήγησε πώς σκέφτηκες για να δώσεις απάντηση: 
 
Η ψηλή θερµοκρασία 
Α) δεν επιδρά (ουδέτερη) 
Β) εµποδίζει τους παράγοντες που επιδρούν θετικά (εµπόδιο) 
Γ) χρειάζεται και είναι αρκετή από µόνη της ( αναγκαία και ικανή) 
∆) χρειάζεται αλλά δεν είναι αρκετή από µόνη της (αναγκαία και µη ικανή) 
Ε) δεν είναι απαραίτητη αλλά είναι αρκετή από µόνη της ( µη αναγκαία και ικανή) 
ΣΤ) δεν είναι απαραίτητη ούτε και είναι αρκετή από µόνη της (µη αναγκαία και µη ικανή) 
Εξήγησε πώς σκέφτηκες για να δώσεις απάντηση: 
 
Σ’ ένα πλανήτη  ενός άλλου αστρικού συστήµατος ευδοκιµεί ένα παράξενο φυτό. Ένας επιστήµονας του 
πλανήτη αυτού έκανε δοκιµές για να ανακαλύψει ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη του φυτού. 
Σε κάθε δοκιµή φαίνεται στα αριστερά το ύψος του φυτού πριν εφαρµοστεί κάποιος παράγοντας και στα δεξιά 
το ύψος του φυτού µετά τη δοκιµή του παράγοντα.  
Όταν δεν αλλάζει το ύψος του φυτού, το φυτό φαίνεται το ίδιο πριν και µετά τη δοκιµή. 
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Όταν υπάρχει αλλαγή δηλ. το φυτό µεγαλώνει, φαίνεται ψηλότερο µετά τη δοκιµή. 
 
 
  
 
 
Πιο κάτω παρουσιάζονται όλες οι δοκιµές του επιστήµονα για να βρει ποιος είναι ακριβώς 
ο ρόλος του κάθε παράγοντα στην αύξηση του ύψους του φυτού. 
 
Για τον κάθε παράγοντα πρέπει να αποφασίσεις αν:  
Α) δεν επιδρά (ουδέτερος) 
Β) εµποδίζει τους παράγοντες που επιδρούν θετικά (εµπόδιο) 
Γ) χρειάζεται και είναι αρκετός από µόνος του ( αναγκαίος και ικανός) 
∆) χρειάζεται αλλά δεν είναι αρκετός από µόνος του (αναγκαίος και µη ικανός) 
Ε) δεν είναι απαραίτητος αλλά είναι αρκετός από µόνος του ( µη αναγκαίος και ικανός) 
ΣΤ) δεν είναι απαραίτητος ούτε και είναι αρκετός από µόνος του (µη αναγκαίος και µη ικανός) 
και να εξηγήσεις πώς σκέφτηκες για να δώσεις απάντηση. 
 
∆οκιµές επιστήµονα: 
φως                                                                                   αλλαγή θερµοκρασίας 

  
 
    

                                                     
 
      ιχνοστοιχεία εδάφους                                                  φως + υγρασία 

                                        
 
 

 
   
    φως+αλλαγή θερµοκρασίας                                φως +ιχνοστοιχεία εδάφους 

                                                                                
        
 

 
       
               υγρασία+                                                      αλλαγή θερµοκρασίας+ 
       ιχνοστοιχεία εδάφους                                             ιχνοστοιχεία εδάφους 

 
 
   

 
                                                                                υδροπερατότητα εδάφους+υγρασία 

          υγρασία 
 
 

 
 
       υγρασία+φως +                                                    ιχνοστοιχεία εδάφους+ φως 
   αλλαγή θερµοκρασίας                                                 +υδροπερατότητα εδάφους                                                                                     
 

 
 
Η υγρασία 

Α) δεν επιδρά (ουδέτερη) 
Β) εµποδίζει τους παράγοντες που επιδρούν θετικά (εµπόδιο) 
Γ) χρειάζεται και είναι αρκετή από µόνη της ( αναγκαία και ικανή) 
∆) χρειάζεται αλλά δεν είναι αρκετή από µόνη της (αναγκαία και µη ικανή) 
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Ε) δεν είναι απαραίτητη αλλά είναι αρκετή από µόνη της ( µη αναγκαία και ικανή) 
ΣΤ) δεν είναι απαραίτητη ούτε και είναι αρκετή από µόνη της (µη αναγκαία και µη ικανή) 
Εξήγησε πώς σκέφτηκες για να δώσεις απάντηση: 
 
Το φως 
Α) δεν επιδρά (ουδέτερο) 
Β) εµποδίζει τους παράγοντες που επιδρούν θετικά (εµπόδιο) 
Γ) χρειάζεται και είναι αρκετό από µόνο του ( αναγκαίο και ικανό) 
∆) χρειάζεται αλλά δεν είναι αρκετό από µόνο του (αναγκαίο και µη ικανό) 
Ε) δεν είναι απαραίτητο αλλά είναι αρκετό από µόνο του ( µη αναγκαίο και ικανό) 
ΣΤ) δεν είναι απαραίτητο ούτε και είναι αρκετό από µόνο του (µη αναγκαίο και µη ικανό) 
Εξήγησε πώς σκέφτηκες για να δώσεις απάντηση: 
 
Τα ιχνοστοιχεία του εδάφους 
Α) δεν επιδρούν (ουδέτερο) 
Β) εµποδίζουν τους παράγοντες που επιδρούν θετικά (εµπόδιο) 
Γ) χρειάζονται και είναι αρκετά  από µόνα τους ( αναγκαία και ικανά) 
∆) χρειάζονται αλλά δεν είναι αρκετά από µόνα τους (αναγκαία και µη ικανά) 
Ε) δεν είναι απαραίτητα αλλά είναι αρκετά από µόνα τους ( µη αναγκαία και ικανά) 
ΣΤ) δεν είναι απαραίτητα ούτε και είναι αρκετά από µόνα τους (µη αναγκαία και µη ικανά) 
Εξήγησε πώς σκέφτηκες για να δώσεις απάντηση: 
Η υδροπερατότητα 
Α) δεν επιδρά (ουδέτερη) 
Β) εµποδίζει τους παράγοντες που επιδρούν θετικά (εµπόδιο) 
Γ) χρειάζεται και είναι αρκετή από µόνη της ( αναγκαία και ικανή) 
∆) χρειάζεται αλλά δεν είναι αρκετή από µόνη της (αναγκαία και µη ικανή) 
Ε) δεν είναι απαραίτητη αλλά είναι αρκετή από µόνη της ( µη αναγκαία και ικανή) 
ΣΤ) δεν είναι απαραίτητη ούτε και είναι αρκετή από µόνη της (µη αναγκαία και µη ικανή) 
Εξήγησε πώς σκέφτηκες για να δώσεις απάντηση: 
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