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Περίληψη: Η παρούσα εργασία συνιστά προϊόν συνάντησης της διδακτικής των φυσικών επιστηµών, της γνωστικής 
ψυχολογίας και της θεωρίας πολυπλοκότητας. Χρησιµοποιεί έννοιες και εργαλεία της θεωρίας πολυπλοκότητας για να 
αναδείξει µη γραµµικές συσχετίσεις µεταξύ αφενός των γνωσιακών µεταβλητών, και αφετέρου της σειράς επιτυχίας των 
υποκειµένων στην λύση προβληµάτων µεταβαλλόµενης νοητικής απαίτησης και λογικής δοµής. ∆ηµιουργήθησαν σειρές 
επιτυχίας των υποκειµένων για όλα τα προβλήµατα και στην θέση της επίδοσης κάθε υποκειµένου ετέθη σε µία περίπτωση η 
τιµή της χωρητικότητας της εργαζόµενης µνήµης του υποκειµένου, και σε άλλη περίπτωση η τιµή της χωρητικότητας του 
λειτουργικού νοητικού χώρου (χώρου Μ) του υποκειµένου. Έτσι δηµιουργούνται ‘δυναµικές’ ακολουθίες συµβόλων. Οι 
ακολουθίες αυτές αποτέλεσαν αντικείµενο µελέτης της συµβολικής δυναµικής (symbolic dynamics), µε στόχο την 
αποκάλυψη πλήρους τυχαιότητας ή την ύπαρξη «µνήµης» και συσχετίσεων µακράς εµβέλειας. Για την µελέτη συσχετίσεων 
µακράς εµβέλειας της ακολουθίας των εργαζόµενων µνηµών, κάνουµε γραφική αναπαράσταση της ακολουθίας µε την 
µεθοδολογία των «τυχαίων περιπάτων». Οι γραφικές παραστάσεις των περιπάτων χαρακτηρίζονται από κλασµατική 
διάσταση που µεταβάλλεται µε την πολυπλοκότητα του προβλήµατος. Σε εύκολα προβλήµατα, όπου όλα τα υποκείµενα 
επιλύουν το πρόβληµα, παρατηρούµε τυχαιότητα και αταξία, ενώ µε την αύξηση της πολυπλοκότητας του προβλήµατος 
παρατηρείται πτώση της κλασµατικής διάστασης και µείωση της εντροπίας των δυναµικών ακολουθιών. Η µεταβολή αυτή 
αναδεικνύει την ύπαρξη µιας «δοµής» στις ακολουθίες, η οποία αντιστοιχεί στον χωρισµό των φάσεων των υποκειµένων σε 
διαφορετικά επίπεδα της εργαζόµενης µνήµης. Επιπλέον για την εργαζόµενη µνήµη παρατηρείται η ύπαρξη κατωφλίου 
νοητικής απαίτησης προβλήµατος (Ζ), πέραν του οποίου εµφανίζεται τάξη στις ‘δυναµικές’ ακολουθίες. Αντιθέτως η 
µεταβολή της εντροπίας των δυναµικών ακολουθιών για τον λειτουργικό χώρο-Μ είναι γραµµική. Τα ευρήµατα αυτά 
αναδεικνύουν την διαφορετική φύση των δύο µεταβλητών και είναι σύµφωνα µε τα θεωρητικά πλαίσια των δύο µοντέλων: 
του µοντέλου εργαζόµενης µνήµης του Baddeley αφενός και της θεωρίας των δοµικών τελεστών του Pascual-Leone 
αφετέρου. Η µέθοδος έδειξε ότι η θεωρία πολυπλοκότητας µπορεί να εφοδιάσει την διδακτική έρευνα µε τις κατάλληλες 
έννοιες και τα εργαλεία εκείνα που επιτρέπουν αποτελεσµατικότερες διερευνήσεις και ερµηνείες. 
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Abstract: The present work is an interdisciplinary study which aims to introduce nonlinear methodologies in science 
education and in other social sciences as well. Science education and psychology, two social sciences dealing with nonlinear 
phenomena, meet here complexity theory. The study uses concepts and tools, such as order/disorder, entropy, and fractal 
dimension, in order to establish nonlinear relationships between cognitive (psychometric) variables and rank-order, 
achievement scores in problem solving. Data have been taken from achievement scores in problem solving. Rank-order 
sequences of the subjects, according to their scores, were generated, and in the place of each subject, his/her score was then 
replaced by the value of the corresponding cognitive variable (working-memory capacity or mental space (M-space). Then 
the sequences are treated with symbolic dynamic methodologies with the aim to reveal randomness or order in it. Each 
sequence was mapped onto a one-dimensional random walk, and when treated as dynamic flow was found to possess fractal 
geometry with characteristics depending on the complexity of the problem. The symbolic sequence corresponding to a simple 
problem possesses randomness or high entropy. When the complexity of the problem increases, the fractal dimension of the 
one-dimensional random walk decreases. This change indicates that a ‘structure’ exists in the sequence. This ‘structure’ is the 
‘phase’ separation between levels of the psychometric variables. In addition, different patterns are observed for working-
memory capacity and M-space. For working-memory capacity the changes are sudden and nonlinear, while for M-space are 
linear. These differences reveal the different nature of the two variables, and reflect two theoretical constructs: Baddeley’s 
working-memory model on the one hand, and Pascual-Leone’s theory of constructive operators on the other hand. The 
present study supports the information-processing models for a certain type of problems, and elucidates the role of the above 
cognitive variables in science-education problem solving. In addition, it demonstrates that complexity theory can provide 
science education research with more powerful tools and efficient methodologies.  
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Α.-Εισαγωγή  
Την τελευταία δεκαετία στον χώρο της διδακτικής των φυσικών επιστηµών (δ. φ. ε.) κυριάρχησαν δύο µοντέλα 
επεξεργασίας πληροφοριών: Το µοντέλο της εργαζόµενης µνήµης του Baddeley (1986) και η θεωρία των 
δοµικών τελεστών του Pascual-Leone (1974). Και τα δύο µοντέλα αναφέρονται στην περιορισµένη ικανότητα 
του ανθρώπινου εγκεφάλου να επεξεργάζεται πληροφορίες, και έχουν χρησιµοποιηθεί για να ερµηνεύσουν τις 
επιδόσεις µαθητών στις φυσικές επιστήµες (Johnstone & El-Banna, 1989; Niaz, 1987; Tsaparlis, Kousathana & 
Niaz, 1998; Tsaparlis & Agelopoulos, 2001). Κεντρικό ρόλο στο µοντέλο του Baddeley έχει η χωρητικότητα της 
εργαζόµενης µνήµης (WM), ενώ αντίστοιχα στο µοντέλο του Pascual-Leone τον κεντρικό ρόλο έχει η 
χωρητικότητα του λειτουργικού νοητικού χώρου (Μf). Το κάθε υποκείµενο χαρακτηρίζεται από ένα επίπεδο της 
WM και του Μf, τα οποία µετρούνται µε τα ψυχοµετρικά τεστ, Digit Backward Span test, DBS, και Figural 
Intersection Test, FIT, αντίστοιχα (Σταµοβλάσης και Τσαπαρλής, 2000). ∆εν έχει γίνει όµως προσπάθεια να 
αναδειχθούν οι οµοιότητες και οι διαφορές τους σε ένα ενοποιηµένο θεωρητικό πλαίσιο. Η βασική τους 
διαφορά, η οποία πηγάζει από τον τρόπο µέτρησής των, είναι ότι το µεν DBS δίνει έµφαση σε συγκράτηση και 
επεξεργασία πληροφορίας, το δε FIT δίνει έµφαση σε επεξεργασία πληροφορίας µόνο.  
Σε έρευνες της δ. φ. ε. έχει δειχθεί συσχέτιση των δύο αυτών µεταβλητών µε την επίδοση των υποκειµένων στην 
λύση προβληµάτων. Το κάθε πρόβληµα στις φυσικές επιστήµες χαρακτηρίζεται από µια νοητική απαίτηση-Ζ, και 
µια λογική δοµή. Η νοητική απαίτηση-Ζ είναι ο µέγιστος αριθµός των βηµάτων τα οποία ακολουθεί ο λιγότερο 
έµπειρος λύτης για να φθάσει στην λύση, µέσα στα πλαίσια των όσων έχει διδαχθεί. Η λογική δοµή είναι ο 
αριθµός των σχηµάτων (εικονικών ή λειτουργικών) τα οποία πρέπει ο λύτης να ανακαλέσει από την µακρόχρονη 
µνήµη του για να λύσει το πρόβληµα. Έτσι η συσχέτιση των ανωτέρω µεταβλητών µε την επίδοση των 
υποκειµένων γίνεται σε συνάρτηση µε την πολυπλοκότητα ενός προβλήµατος, έτσι όπως καθορίζεται από την 
νοητική απαίτηση Ζ και την λογική δοµή.  
Η παρούσα εργασία περιγράφει µια νέα µεθοδολογία η οποία χρησιµοποιεί έννοιες και εργαλεία της θεωρίας 
πολυπλοκότητας και αναδεικνύει συγκριτικές διερευνήσεις των δύο µοντέλων επεξεργασία ς πληροφορίας µε 
την χρήση των µη γραµµικών µεθόδων.  

Β.-Μεθοδολογία 
∆ιερευνούµε την συσχέτιση της σειράς επιτυχίας των υποκειµένων στην λύση προβληµάτων φ.ε. µε τις 
ψυχοµετρικές µεταβλητές. Θεωρώντας την σειρά επιτυχίας των Ν υποκειµένων στην λύση ενός προβλήµατος, 
χαρακτηρίζουµε κάθε θέση ji µε τον αύξοντα αριθµό j (από 1 έως Ν) και το υποκείµενο i (από 1 έως Ν). Εν 
συνεχεία, αντικαθιστούµε την επίδοση του υποκειµένου i µε το επίπεδο της ψυχοµετρικής του µεταβλητής Ψ(i) 
που ορίζεται ως ακολούθως: 

Ψ(i) = A αν το υποκείµενο i ανήκει στο υψηλό επίπεδο της ψυχοµετρικής µεταβλητή 
 Ψ(i) = K αν το υποκείµενο i ανήκει στο χαµηλό επίπεδο της ψυχοµετρικής µεταβλητής 

Με αυτόν τον τρόπο από την σειρά επιτυχίας στην επίδοση των προβληµάτων δηµιουργούµε µια αλληλουχία 
(ακολουθία) συµβόλων αποτελούµενη από A και K. 
 
                                AAAKAAKKKAKAAAAAKKKKKAKAKKKKKKKKK…                        (1) 
 
Η ακολουθία αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως ροή (flow) συµβόλων και να επεξεργασθεί µαθηµατικά µε την 
συµβολική δυναµική (symbolic dynamics). ∆ηµιουργούµε τέτοιες ακολουθίες συµβόλων για όλες τις περιπτώσεις 
προβληµάτων διαφόρων νοητικών απαιτήσεων. Η περίπτωση ισοτιµιών αντιµετωπίζεται µε τυχαία σειρά.  

Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση στατιστικής φυσικής, η οποία αποτελεί και υπόθεση της έρευνας, είναι: 
«αν η ακολουθία των συµβόλων A και K στην σειρά επιτυχίας που δηµιουργείται, συµπεριφέρεται ως 
µονοδιάστατο “ιδανικό αέριο”, όπου οι διακυµάνσεις της πυκνότητας των σωµατιδίων υπακούουν 
στον νόµο του Gauss, ή αν υπάρχουν συσχετίσεις µακράς εµβέλειας (long-range correlations), όπως 
στη γειτονιά ενός κρίσιµου σηµείου, όπως παρατηρείται σε αλλαγές φάσεων». 

 
Μια φυσική γλώσσα για να περιγραφεί η δοµή της “ετερογενούς αυτής ροής” των A και K είναι η ανάλυση 
συσχέτισης (long-range correlations analysis). Με την ανάλυση αυτή είναι δυνατόν να διακρίνουµε αν στις ‘ροές’ 
(ή ακολουθίες) αυτές υπάρχει πλήρης τυχαιότητα ή αν εµφανίζεται «µνήµη», σχετιζόµενη µε την επιλογή του 
ενός ή του άλλου επιπέδου της ψυχοµετρικής µεταβλητής. Για την µελέτη συσχετίσεων µακράς εµβέλειας της 
δυναµικής ακολουθίας αυτών των συµβόλων κάνουµε γραφική αναπαράσταση της ακολουθίας µε την 
µεθοδολογία των «τυχαίων περιπάτων» (Tsaparlis & Stamovlasis, 1999; Stamovlasis & Tsaparlis, 2001β): 
Κάνουµε έναν τυχαίο περίπατο στην σειρά επιτυχίας και κωδικοποιούµε τα A και K µε τις τιµές +1 και –1 
αντιστοίχως, οπότε η συνάρτηση του τυχαίου περίπατου γίνεται:  

 
              Ψ(i) = +1, για το A,             Ψ(i) = -1, για το Β  (RW  A/K)                                    (2) 
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όπου i = 1 έως N είναι ο αριθµός των υποκειµένων. Με αυτόν τον τρόπο λαµβάνουµε µια ακολουθία από -1, ή 
+1. Η γραφική απεικόνιση των τυχαίων περιπάτων είναι το διάγραµµα του ίχνους B(L), της µετατόπισης από την 
αρχική θέση σε συνάρτηση µε τον αριθµό των βηµάτων L:  
 

∑
=

Ψ=
L

i
iLB

1
)()(                                                             (3) 

Η γραφική παράσταση είναι µια µορφοκλασµατική γραµµή (Σχήµα 1) και χαρακτηρίζεται από κλασµατική 
διάσταση Db που µεταβάλλεται µε την πολυπλοκότητα του προβλήµατος.  
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Σχήµα 1: Το ίχνος της διαδροµής ενός τυχαίου περιπάτου στην σειρά για πρόβληµα χηµικής ισορροπίας δύο σχηµάτων. 

 
Σε εύκολα προβλήµατα, όπου όλα τα υποκείµενα επιλύουν το πρόβληµα, παρατηρούµε τυχαιότητα και αταξία, 
ενώ µε την αύξηση της πολυπλοκότητας του προβλήµατος παρατηρείται πτώση της κλασµατικής διάστασης και 
µείωση της εντροπίας των ‘δυναµικών’ ακολουθιών. Η µεταβολή αυτή αναδεικνύει την ύπαρξη µιας «δοµής» 
στις ακολουθίες, διότι εµφανίζονται συσχετίσεις µακράς εµβέλειας µε επίµονη συµπεριφορά. Η «δοµή» αυτή 
είναι ο διαχωρισµός των φάσεων των υποκειµένων σε διαφορετικά επίπεδα της ψυχοµετρικής µεταβλητής. Σε 
δεδοµένα προβληµάτων οργανικής σύνθεσης, τα οποία είναι προβλήµατα απλής λογικής δοµής (Tsaparlis, 1998; 
Tsaparlis & Angelopoulos, 2000) παρατηρείται η ύπαρξη κατωφλίου νοητικής απαίτησης προβλήµατος (Ζ), 
πέραν του οποίου εµφανίζεται τάξη στις ‘δυναµικές’ ακολουθίες της εργαζόµενης µνήµης. Το κατώφλι αυτό 
είναι Ζ = Χ, όπου τα υποκείµενα µε χωρητικότητα εργαζόµενης µνήµης Χ προηγούνται εκείνων µε 
χωρητικότητα Χ – 1 (Stamovlasis & Tsaparlis, 2000, 2001). Το µοντέλο αυτό το οποίο περιέγραψε την επίδραση 
της εργαζόµενης µνήµης στα πλαίσια της θεωρίας πολυπλοκότητας ονοµάστηκε ‘περίπατος εργαζόµενης 
µνήµης’ (working-memory random walk).   

Γ.-Αποτελέσµατα 
Εφαρµόσαµε την ανωτέρω µεθοδολογία για την χωρητικότητας της εργαζόµενης µνήµης (WM) και την 

χωρητικότητα του λειτουργικού νοητικού χώρου Μ (Μf) σε προβλήµατα χηµικής ισορροπίας µεταβαλλόµενης 
νοητικής απαίτησης-Ζ (από 4 έως 6 βήµατα) και λογικής δοµής (2 και 3 σχήµατα). Παραθέτουµε τα 
αποτελέσµατα για τους τυχαίους περίπατους RW 4/5 που αντιστοιχούν στις δύο µεταβλητές. ∆ηλαδή για τυχαίο 
περίπατο µεταξύ των υποκειµένων µε WM = 4 και 5 και για τον τυχαίο περίπατο µεταξύ των υποκειµένων µε 

Μf = 4 και 5. Από τις γραφικές παραστάσεις της µεταβολής της κλασµατικής διάστασης των τυχαίων περιπάτων 
µπορούµε να παρατηρήσουµε πού εµφανίζονται οι συσχετίσεις µακράς εµβέλειας, και επιπλέον τον τρόπο 
µεταβολής της τάξης/αταξίας των δυναµικών ακολουθιών για τις δύο µεταβλητές.  
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Σχήµα 2: Προβλήµατα χηµικής ισορροπίας δύο σχηµάτων: [WM] = µεταβολή της κλασµατικής διάστασης του τυχαίου 
περιπάτου µεταξύ υποκειµένων µε χωρητικότητα εργαζόµενης µνήµης 4 και 5, και [Mf] = µεταβολή της κλασµατικής 

διάστασης του τυχαίου περιπάτου µεταξύ υποκειµένων µε χωρητικότητα λειτουργικού χώρου 4 και 5. 
 
Στο Σχήµα 2 δείχνεται η µεταβολή της Db των τυχαίων περιπάτων για προβλήµατα χηµικής ισορροπίας δύο 
σχηµάτων. Για την WM παρατηρείται απότοµη µεταβολή της Db του RW 4/5 µετά το κατώφλι Ζ = 4. Στο 
πρόβληµα µε Ζ = 5 εµφανίζονται οι συσχετίσεις µακράς εµβέλειας επειδή διαχωρίζεται η ‘φάση’ των 
υποκειµένων µε WM = 4 από την ‘φάση’ εκείνων µε WM =5, λόγω υπερφόρτωσης της εργαζόµενης µνήµης των 
πρώτων. Αυτό δεικνύει την ισχύ του µοντέλου της εργαζόµενης µνήµης. Στην περίπτωση της χωρητικότητας του 
λειτουργικού χώρου Mf, δεν παρατηρείται η ύπαρξη κατωφλίου, αλλά µια οµαλή (γραµµική) µεταβολή στην 
πτώση της Db.  
Στο Σχήµα 3 δείχνεται η µεταβολή της Db των τυχαίων περιπάτων για προβλήµατα χηµικής ισορροπίας τριών 
σχηµάτων. Εδώ παρατηρούµε ότι οι συσχετίσεις µακράς εµβέλειας έχουν εµφανιστεί από το πρόβληµα µε Ζ = 4 
και για τις δύο µεταβλητές. Το πρόβληµα των τριών σχηµάτων επιβάλλει πρόσθετο νοητικό φορτίο, λόγω της 
απαιτούµενης τυπικής συλλογιστικής. Για το µοντέλο της εργαζόµενης µνήµης, αυτή η µετατόπιση του 
κατωφλίου προς µικρότερα Ζ είναι αναµενόµενη και αναφέρεται ως ‘επίδραση της λογικής δοµής’. Η πτώση της 
Db παρατηρείται στο ίδιο σηµείο και για την Mf, µε την διαφορά ότι για µεγαλύτερα Ζ εµφανίζεται µια αύξηση 
της εντροπίας των δυναµικών ακολουθιών. Αυτό σηµαίνει ότι οι ‘φάσεις’ των υποκειµένων µε WM = 4 και 5 
τείνουν να αναµειχθούν ξανά.  
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Σχήµα 3: Προβλήµατα χηµικής ισορροπίας τριών σχηµάτων: [WM] = µεταβολή της κλασµατικής διάστασης του τυχαίου 
περιπάτου µεταξύ υποκειµένων µε χωρητικότητα εργαζόµενης µνήµης 4 και 5, και [Mf ] = µεταβολή της κλασµατικής 

διάστασης του τυχαίου περιπάτου µεταξύ υποκειµένων µε χωρητικότητα λειτουργικού χώρου 4 και 5. 
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∆.-Συµπεράσµατα 
Η συγκριτική µελέτη µε την µη γραµµική προσέγγιση έδειξε ότι οι ψυχοµετρικές µεταβλητές εργαζόµενη µνήµη 

(WM) και λειτρουργικός νοητικός χώρος (Μf) δίνουν διαφορετική εικόνα, η οποία αναδεικνύει την διαφορετική 
φύση των δύο µεταβλητών και είναι σύµφωνη µε τα θεωρητικά πλαίσια των δύο µοντέλων: του µοντέλου 
εργαζόµενης µνήµης του Baddeley αφενός και της θεωρίας των δοµικών τελεστών (TCO) του Pascual-Leone 
αφετέρου. Η χωρητικότητα του λειτουργικού χώρου σύµφωνα µε την θεωρία TCO είναι ο δοµικός τελεστής που 
είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία πληροφοριών, και έχει χαρακτήρα µιας εντατικής ιδιότητας (Pascual-
Leone, 1974). Επηρεάζεται από ένα αριθµό παραγόντων, σηµαντικότερος των οποίων είναι η 

ανεξαρτησία/εξάρτηση από το πεδίο. Αυτό αναγκάζει την τιµή της Μf να ταλαντεύεται µεταξύ του µηδενός και 
µιας µέγιστης τιµής (Μs). Η έλλειψη κατωφλίου πτώσης της Db και η οµαλή-γραµµική πτώση (Σχήµα 2) 

οφείλεται σ’ αυτή την ιδιότητα της Μf. Με τον ίδιο τρόπο εξηγείται και η καµπύλη του Σχήµατος 3. Με την 
αύξηση του Ζ το απαιτούµενο νοητικό έργο για την λύση του προβλήµατος αυξάνεται και η επίδραση άλλων 

παραγόντων επί της Μf να είναι εντονότερη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εξοµαλύνονται οι διαφορές των 

υποκειµένων µε Μf = 4 και 5, γεγονός που παρατηρείται ως αύξηση της εντροπίας των δυναµικών ακολουθιών 
(αύξηση Db). Αντιθέτως, η χωρητικότητα της εργαζόµενης µνήµης (WM) στο µοντέλο του Baddeley, έτσι όπως 
µετρείται µε το τεστ DBS, συνδέεται µε την υπόθεση της υπερφόρτωσης της της εργαζόµενης µνήµης, εµφανίζει 
δε χαρακτήρα µιας εκτατικής ιδιότητας (Niaz & Logie, 1994).  
Η ανάλυση που έγινε στην παρούσα συγκριτική µελέτη των δύο µεταβλητών, στηρίχθηκε σε µια µη γραµµική 
προσέγγιση. Αντίστοιχες γραµµικές προσεγγίσεις, αν και αναδεικνύουν τις συσχετίσεις των µεταβλητών µε την 
επίδοση των υποκειµένων στην λύση προβληµάτων στις εκάστοτε περιπτώσεις, δεν µας παρέχουν αυστηρό 
περιγραφικό πλαίσιο. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι οι συσχετίσεις οι οποίες αποκαλύπτονται εδώ διαφέρουν 
από τις γραµµικές συσχετίσεις: είναι συσχετίσεις νόµου δύναµης (power law correlations), συσχετίσεις µακράς 
εµβέλειας (long-range correlations) και ανεξάρτητες κλίµακας (scale invariant). Το εννοιολογικό πλαίσιο της 
θεωρίας πολυπλοκότητας µάς δίδει την ευκαιρία να αναπτύξουµε εργαλεία για τις ανάγκες τις δικής µας 
επιστήµης. Ιδιαίτερη αξία έχει η έννοια της µεταβολής της εντροπίας των δυναµικών σειρών επιτυχίας. Αυτή 
εµφανίζεται ως συσχέτιση και παρατηρείται µε την µεταβολή της κλασµατικής διάστασης ενός τυχαίου 
περιπάτου στην σειρά επιτυχίας των µαθητών, παρέχουσα αποτελεσµατικότερες διερευνήσεις και ερµηνείες.  

Παραποµπές  
Stamovlasis, D. & Tsaparlis G. (1999). An application of complexity theory to an information-processing model 

in science education. Paper presented at the 9th International Conference for Chaos Theory in Psychology 
and Life Sciences. Berkeley University, CA, USA: July 23-26. 

Stamovlasis, D. & Tsaparlis G. (2000). Nonlinear analysis of the effect of working-memory capacity on organic-
synthesis problem solving. Chemistry Education: Research and Practice in Europe (CERAPIE), 1, 375-
380 [http://www.uoi.gr/conf_sem/cerapie]. 

Stamovlasis, D. & Tsaparlis G. (2001a). Application of complexity theory to an information-processing model in 
science education. Nonlinear Dynamics, Psychology and Life Sciences, 5 (3), 267-286.  

Stamovlasis D. & Tsaparlis G. (2001b). “Nonlinear analysis of the effect of working memory capacity on 
students performance in problem solving: the case of chemical equilibrium problem solving”. 
Proceedings of the third International conference of the European Science Education Research 
Association (E.S.E.R.A.), August 21-27, 2001, Thessaloniki, Greece.   

Tsaparlis, G. (1998). Dimensional analysis and predictive models in problem solving. International Journal of 
Science Education, 20, 335-350. 

Tsaparlis, G. & Angelopoulos, V. (2000). A model of problem solving: Its operation, validity, and usefulness in 
the case of organic-synthesis problems. Science Education, 84, 131-153. 

Tsaparlis G. & Stamovlasis D. (1999). A working-memory random walk for analyzing problem-solving data: 
The case of organic-synthesis problems. Proceedings of the 2nd International Conference of the 
European Science Education Research Association (ESERA), pp. 226-228. Kiel, Germany. 

Tsaparlis, G., Kousathana, M., & Niaz, M. (1998). Molecular-equilibrium problems: Manipulation of logical 
structure and of M-demand, and their effect on student performance. Science Education, 82, 437-454. 

Σταµοβλάσης, ∆. (2001). Θεωρία πολυπλοκότητας: ∆ιερεύνηση του ρόλου γνωσιακών µεταβλητών στην λύση 
προβληµάτων Χηµείας. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.  

Σταµοβλάσης, ∆., και Τσαπαρλής (2000). Νεο-Πιαζέτειες Θεωρίες Μάθησης και Μοντέλα Επεξεργασίας 
Πληροφοριών, σελ. 243-270, στο «∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών και ∆ιδακτική της Χηµείας: Θέµατα σε 
µεταπτυχιακό επίπεδο». (Επιµέλεια Γ. Τσαπαρλής). Έκδοση του ∆ιΧηΝεΤ. 

 

 436 


	Συγκριτική διερεύνηση μοντέλων επεξεργασίας πληροφοριών στη 
	Α.-Εισαγωγή
	Β.-Μεθοδολογία
	Γ.-Αποτελέσματα
	Δ.-Συμπεράσματα
	Παραπομπές


