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Περίληψη: Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο µοντέλο λύσεως προβληµάτων των Johnstone και Εl-Banna που βασίζεται 
στην θεωρία της εργαζόµενης µνήµης. Για να εξεταστεί η ισχύς του µοντέλου χρησιµοποιήθηκαν προβλήµατα χηµικής 
ισορροπίας µε απαίτηση επεξεργασίας πληροφορίας (Ζ) που κυµαινόταν από 4 µέχρι 6, και λογικής δοµής δύο και τριών 
σχηµάτων. Το δείγµα απετέλεσαν µαθητές της γ΄ τάξης λυκείου (Ν = 154). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το µοντέλο, του 
οποίου η ισχύς είχε παρατηρηθεί για προβλήµατα απλής λογικής δοµής, καταστρατηγείται σε προβλήµατα περισσότερων 
σχηµάτων. Εκτός από κλασικά στατιστικά εργαλεία, χρησιµοποιήθηκαν και µη γραµµικές µέθοδοι. ∆ηµιουργήθηκαν 
‘τυχαίοι περιπάτοι εργαζόµενης µνήµης’ και υπολογίστηκαν οι εκθέτες Hurst (Η). Ο Η πήρε τιµές κοντά στην τυχαία τιµή 
για τα προβλήµατα µε Ζ = 4, δείχνοντας έτσι τυχαιότητα. Για προβλήµατα µε µεγαλύτερο Ζ, η τιµή του Η δεν λάµβανε 
πάντοτε τιµή µεγαλύτερη µιας τυχαίας τιµής, όπως αναµενόταν για να ισχύει το µοντέλο. Τόσο η γραµµική όσο και η µη 
γραµµική µέθοδος έδειξαν ότι το µοντέλο δεν ισχύει για προβλήµατα αριθµού σχηµάτων περισσοτέρων του ενός. 
Αναδεικνύεται έτσι ο σηµαντικός ρόλος της λογικής δοµής του προβλήµατος. Σηµαντική φαίνεται να είναι και η επίδραση 
της εξάσκησης. Τέλος συζητούνται οι συνέπειες για την διδακτική πράξη.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Eργαζόµενη µνήµη, λογική δοµή προβλήµατος, λύση προβληµάτων, µη γραµµικές µέθοδοι, νοητική 
απαίτηση προβλήµατος, χηµική ισορροπία. 
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Abstract: The present work refers to the Johnstone & Εl-Banna problem-solving model, which is based on working-memory 
theory. It examines the validity of the model by using chemical-equilibrium problems with Z-demand from 4 to 6, and logical 
structure of two and three schemata. The subjects (Ν = 154) were students in twelfth grade. The results showed that for 
many-schemata problems, such as chemical-equilibrium problems, the model is not valid. In addition, nonlinear methods 
were used. One-dimensional ‘working memory random walks’ were created, and the values of the Hurst exponent (Η) were 
calculated. For problem with Z = 4, the value of H was close to the surrogate exponent (random sequence). For problems with 
Z > 4, the values of H were not always greater than the surrogate exponent, as it was expected in order for the model to be 
valid. Both, linear and nonlinear approaches to the working-memory overload hypothesis showed that the model is violated 
when the number of schemata entering the problem is greater than one. They demonstrated also the effect of the algorithmic 
nature of the problem and the effect of practising. Finally, implications for teaching and learning are discussed.  
 
Keywords: Chemical equilibrium, logical structure of a problem, mental demand of a problem, nonlinear methods, problem 
solving, working memory. 
 
 Α.-Εισαγωγή. Σε εργασία που παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Η ∆ιδακτική των Φυσικών 
Επιστηµών και η Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση” (Τσαπαρλής, Αγγελόπουλος & 
Σταµοβλάσης 2000), εξετάστηκε η ισχύς του προβλεπτικού µοντέλου των Johnstone και El-Banna για την λύση 
προβληµάτων οργανικής χηµικής σύνθεσης, µε βάση γραµµικές και µη γραµµικές µεθόδους. Βρέθηκε ότι το 
µοντέλο ισχύει αφενός διότι τα προβλήµατα αυτά έχουν µια απλή λογική δοµή και αφετέρου λόγω του ότι στην 
συγκεκριµένη έρευνα είχαµε υποκείµενα χωρίς προηγούµενη εµπειρία στην λύση τέτοιων προβληµάτων. Ένα 
ερώτηµα που τίθεται είναι κατά πόσον το µοντέλο ισχύει και στην περίπτωση προβληµάτων µε πολύπλοκη 
λογική δοµή και όπου τα υποκείµενα έχουν προηγουµένως ασκηθεί στην λύση παρόµοιων προβληµάτων. 
Χρησιµοποιήσαµε προβλήµατα χηµικής ισορροπίας που θεωρούνται από τα πλέον σύνθετα.  
Η έρευνα στο πεδίο της λύσης προβληµάτων την τελευταία δεκαπενταετία έχει επηρεασθεί από µοντέλα 
επεξεργασίας πληροφοριών και την θεωρία της εργαζόµενης µνήµης. Η θεωρία αυτή λαµβάνει υπόψη νοητικές 
λειτουργίες, όπως η αποθήκευση και η επεξεργασία πληροφοριών, που είναι απαραίτητες για την λύση στα 
περισσότερα επιστηµονικά προβλήµατα (Niaz & Logie 1993). ∆ύο σηµαντικοί δείκτες της δυσκολίας ενός 
προβλήµατος είναι η λογική δοµή και η νοητική απαίτησή του (Niaz 1988, Tsaparlis & Kousathana 1995, 
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Tsaparlis, Kousathana, & Niaz 1998). Η λογική δοµή ενός προβλήµατος καθορίζεται από τον µέγιστο αριθµό 
σχηµάτων που υπεισέρχονται σ’ αυτό. Ως σχήµα θεωρείται µια καλώς µεµαθηµένη διαδικασία που µπορεί να 
ενεργοποιηθεί και να εφαρµοστεί προκειµένου να εκτελεστεί ένα νοητικό έργο. Η νοητική απαίτηση ή απαίτηση 
Μ ή Ζ (mental ή M- ή Ζ-demand) ή απλώς απαίτηση ενός προβλήµατος βασίζεται στη νεοπιαζέτεια θεωρία του 
Pascual-Leone. Η απαίτηση µπορεί να προσδιοριστεί µε τη µέθοδο της διαστασιακής ανάλυσης (Niaz 1989).  
Η απαίτηση Ζ ενός προβλήµατος ορίζεται ως “ο µέγιστος αριθµός των νοητικών βηµάτων και διαδικασιών που 
πρέπει να ενεργοποιηθούν από τον λιγότερο ικανό αλλά τελικά επιτυχή λύτη, µε βάση τα όσα έχει διδαχθεί” 
(Johnstone & Εl-Banna 1989). Το προβλεπτικό µοντέλο των ιδίων (Johnstone & Εl-Banna 1989, Johnstone 
1984) θεωρεί ότι ένας µαθητής, που χαρακτηρίζεται από µια ορισµένη χωρητικότητα εργαζόµενης µνήµης (Χ), 
είναι πιθανόν να είναι: Είτε επιτυχής στην λύση προβλήµατος, αν το πρόβληµα έχει απαίτηση Ζ που είναι ίση ή 
µικρότερη από την χωρητικότητα Χ της εργαζόµενης µνήµης του, αποτυγχάνει δε από την έλλειψη ή αδυναµία 
ανάκλησης πληροφοριών. Είτε µη επιτυχής στην λύση προβλήµατος, αν το πρόβληµα έχει Ζ που είναι 
µεγαλύτερο από το Χ, εκτός εάν ο µαθητής χρησιµοποιεί στρατηγικές για την ελάττωση της τιµής του Ζ κάτω 
από την τιµή του Χ. Καθώς αυξάνει η πολυπλοκότητα του προβλήµατος, δηλαδή αυξάνει η ποσότητα της 
πληροφορίας που πρέπει να κρατηθεί και να επεξεργαστεί από την µνήµη, και επειδή υπάρχει ανώτατο όριο της 
χωρητικότητας Χ, θα πρέπει να παρατηρείται απότοµη πτώση στην επίδοση των υποκειµένων µετά από µια τιµή 
της απαίτησης Ζ. Το φαινόµενο αυτό αναφέρεται ως υπερφόρτωση της εργαζόµενης µνήµης (Pascual-Leone 
1969, Scandarmalia 1977) και µπορεί να προκληθεί ακόµη και από µικρές αλλαγές της απαίτησης Ζ. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, η λογική δοµή του προβλήµατος µπορεί επίσης να οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές της επίδοσης 
των µαθητών (Niaz & Robinson 1992).  
Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούνται και πάλι τόσο γραµµικές όσο και µη γραµµικές µέθοδοι για να 
δειχθούν οι συνθήκες κατάργησης της ισχύος του µοντέλου σε προβλήµατα πολύπλοκης λογικής δοµής. Τα 
προβλήµατα χηµικής ισορροπίας απαιτούν περισσότερα του ενός σχήµατα για την λύση τους. Επιπλέον είναι 
αλγοριθµικά και έχουν µαθηµατικούς υπολογισµούς.  

 
Β.-Μέθοδος. Η έρευνα διεξήχθη κατά το διάστηµα 1993-95 (Κουσαθανά 1997), µε υποκείµενα µαθητές γ΄ 
λυκείου δηµόσιων σχολείων (Ν = 154). Οι µαθητές διαγωνίσθηκαν σε προβλήµατα χηµικής ισορροπίας, 
µεταβλητού αριθµού βηµάτων, αλλά και µεταβλητής λογικής δοµής. Ο καθορισµός της απαίτησης Ζ έγινε από 
δύο ερευνητές και εξήχθη από τον ελάχιστο αριθµό των επιµέρους βηµάτων που απαιτούνται για την λύση. Οι 
απαιτήσεις Ζ επιβεβαιώθηκαν και εκ των υστέρων µε ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών.  

Οι µαθητές αρχικά διδάχθηκαν τα σχήµατα που υπεισέρχονται στα προβλήµατα της µοριακής χηµικής 
ισορροπίας. Έπειτα από µελέτη και ανάλυση ενός µεγάλου αριθµού προβληµάτων, έγινε ένας πρώτος 
διαχωρισµός των υπεισερχόµενων σχηµάτων σε χηµικά και σε µαθηµατικά. Τα µαθηµατικά σχήµατα είναι δύο 
ειδών, αλγεβρικά και υπολογιστικά. Περαιτέρω, διακρίναµε τα χηµικά σχήµατα σε εσωτερικά και σε εξωτερικά 
της χηµικής ισορροπίας. Τα εσωτερικά χηµικά σχήµατα της χηµικής ισορροπίας είναι: 1) η µετάβαση στη 
χηµική ισορροπία, 2) η κατάσταση της χηµικής ισορροπίας (σταθερά ΚC), 3) η περίπτωση αέριων συστηµάτων 
µε χρήση µερικών και ολικών πιέσεων, καθώς και της σταθεράς ΚP, 4) η διατάραξη της χηµικής ισορροπίας και 
η µετάβαση σε νέα ισορροπία. Τα εξωτερικά χηµικά σχήµατα της χηµικής ισορροπίας είναι: 1) η καταστατική 
εξίσωση του ιδανικού αερίου, 2) ο νόµος του Dalton για τις µερικές πιέσεις και 3) η σχετική πυκνότητα - 
πυκνότητα αερίων µιγµάτων. Επιπροσθέτως, σε όλα τα προβλήµατα της χηµικής ισορροπίας υπεισέρχεται το 
σχήµα της στοιχειοµετρίας. Επειδή όµως οι µαθητές είναι καλά εξοικειωµένοι µε το σχήµα αυτό, το θεωρήσαµε 
ως ένα βήµα του σχήµατος της µετάβασης στην χηµική ισορροπία. 

Κάθε φορά που πρέπει να εισαχθεί ένα καινούργιο σχήµα, αυτό παρουσιαζόταν πρώτα σε ένα απλό 
πρόβληµα. Οι µαθητές ασκούνταν σε ένα τεστ που είχε σκοπό να διαγνώσει τον βαθµό στον οποίο είχαν 
κατανοήσει τα σχήµατα και τα διάφορα µεµονωµένα υπεισερχόµενα βήµατα. Επισηµαίνονταν τα συνήθη λάθη 
και συζητούνταν οι παρανοήσεις που εµφάνισαν οι µαθητές. Ακολούθησε η λύση ενός µεγάλου αριθµού 
προβληµάτων, όπου οι µαθητές καλούνταν πρώτα: α) να προσδιορίσουν τα σχήµατα που υπεισέρχονται στο 
συγκεκριµένο πρόβληµα, και β) να διαχωρίσουν και να καταγράψουν σε ένα διάγραµµα τα δεδοµένα του 
προβλήµατος ανά σχήµα. Τέλος, γινόταν η λεπτοµερής λύση στην οποία καθίσταντο φανερά τα ξεχωριστά 
σχήµατα και τα βήµατα που υπεισέρχονταν ανά σχήµα. Η αξιοπιστία των τεστ ήταν: Συντελεστής άλφα του 
Cronbach 0,77 για τα σχήµατα, 0,94 για τα βήµατα και 0,91 για τα συνολικά προβλήµατα. Εξάλλου, ο 
συντελεστής διχοτοµήσεως (split-half reliability coefficient) πήρε τιµές 0,84, 0,94 και 0,93 αντιστοίχως.  
 
Παράδειγµα. Σε δοχείο σταθερού όγκου 90 L εισάγονται 112 L COCl2 µετρηµένα σε Κ.Σ. και 2 mol Cl2, οπότε 
πραγµατοποιείται η αντίδραση COCl2(g) CO(g)+ Cl2(g). Στην κατάσταση της χηµικής ισορροπίας, η ολική 
πίεση είναι 8,2 αtm, ενώ η θερµοκρασία διατηρείται σταθερή στους 1000 Κ. Αν στο µίγµα ισορροπίας προσθέσω 2 
mol COCl2 και 2 mol Cl2, να εξηγηθεί αν θα αυξηθεί ή όχι η ποσότητα του CO στο δοχείο σε σχέση µε την 
ποσότητά του στη χηµική ισορροπία. (R = 0.082 atm⋅L/mol .K ) 
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Λύση και διαστασιακή ανάλυση λύσης 
 

ΣΧΗΜΑ 1. Μετάβαση στην χηµική ισορροπίa 
βήµα 1       Υπολόγισε mol COCl2 Ειδικό λειτουργικό σχήµα 
βήµα 2  COCl2               CO   +  Cl2 Γενικό  εικονικό  σχήµα 
 αρχική κατάσταση 5 mol 2 mol   
βήµα 3  αντιδρούν (-) / 

σχηµατίζονται (+) 
-x mol -x mol +x mol Ειδικό  λειτουργικό  σχήµα 

βήµα 4 φορά αντίδρασης → Γενικό   εικονικό σχήµα 
βήµα 5 κατάσταση χηµ. 

ισορροπίας (ΚΧΙ) 
5 - x 2 + x x Ειδικό  λειτουργικό  σχήµα 

 
ΣΧΗΜΑ 2 . Καταστατική  εξίσωση 

βήµα  1   
βήµα  2      
βήµα  3       
βήµα  4       
βήµα  5 

PΟΛV = nΟΛRT                                                
nΟΛ= PΟΛV/RT                                                 
Υπολόγισε  nΟΛ                                               
Από ΚΧΙ.:      nΟΛ = 7 + x 
Υπολόγισε  x 

Γενικό  εικονικό  σχήµα 
Γενικό  λειτουργικό  σχήµα 
Ειδικό  λειτουργικό  σχήµα 
Ειδικό λειτουργικό  σχήµα 
Ειδικό  λειτουργικό  σχήµα 

 
ΣΧΗΜΑ 3 . Σταθερά Κc                                                                                    (Γενικό  εικονικό  σχήµα) 

βήµα 1 
βήµα 2        
βήµα 3    

ΚC= (CO) (Cl2) / (COCl2)      
KC=[(2+x)/V] (x/V) /[( 5-x)/V]  
Υπολόγισε  KC                                                 

Ειδικό  εικονικό  σχήµα 
Ειδικό  λειτουργικό  σχήµα 
Ειδικό  λειτουργικό  σχήµα 

 
ΣΧΗΜΑ 4. Εξέταση  αν το  νέο  σύστηµα  βρίσκεται  ή  όχι  σε  ισορροπία (υπολογισµός  της  φοράς) 

βήµα 1
βήµα 2
βήµα 3
βήµα 4
βήµα 5  

Λ=(CO)΄ (Cl2)΄ / (COCl2)΄  
Λ= [ (2+χ+2)/V] (x/V) / [(5-x+2)/V]  
Υπολόγισε  Λ  
Σύγκρινε Λ  µε  KC  
Υπολόγισε  την  φορά                                  

Ειδικό  εικονικό  σχήµα  
Ειδικό  λειτουργικό σχήµα 
Ειδικό  λειτουργικό  σχήµα 
Γενικό  λειτουργικό  σχήµα.          
Ειδικό  λειτουργικό  σχήµα 

 
Η χωρητικότητα της εργαζόµενης µνήµης Χ κάθε υποκειµένου µετρήθηκε µε το ψυχοµετρικό τεστ Digit 

Span Backward (DSB). Το τεστ αυτό απαιτεί ταυτόχρονη αποθήκευση και επεξεργασία πληροφορίας κα έχει 
χρησιµοποιηθεί σε ανάλογες εργασίες. Σχετική µε την χωρητικότητα της εργαζόµενης µνήµης είναι η νοητική 
χωρητικότητα ή χώρος-Μ, ο οποίος προέρχεται από την νέο-Πιαζέτεια θεωρία του Pascual-Leone. Ο χώρος Μ ή 
δοµική χωρητικότητα (structural M-capacity, Ms.), είναι η µέγιστη χωρητικότητα που το υποκείµενο διαθέτει, 
ενώ στην πράξη χρησιµοποιεί µόνο µέρος αυτής, την λειτουργική χωρητικότητα (functional M-capacity, Mf) 
(Ρascual-Leone 1970, 1987). Η Ms και η Mf είναι ανάλογες της δυνάµει και της χρησιµοποιήσιµης εργαζόµενης 
µνήµης (potential/usable working memory, Johnstone & Al-Naeme 1991). Τόσο η χωρητικότητα της 
εργαζόµενης µνήµης όσο και ο χώρος Μ χρησιµοποιούνται στην βιβλιογραφία εναλλακτικά, αναφερόµενα 
πάντοτε στην ίδια υπόθεση: της περιορισµένης ανθρώπινης νοητικής ικανότητας για επεξεργασία πληροφοριών. 
Η Mf µετρήθηκε µε το Figural Intersection Test (FIT) του Pascual Leone. Τέλος, λάβαµε υπόψη και δύο ακόµη 
ψυχοµετρικές µεταβλητές: α) Το επίπεδο νοητικής ανάπτυξης κατά Piaget, που µετρήθηκε µε το τεστ του 
Lawson. Και β) την εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο που µετρήθηκε µε ένα τεστ κρυµµένων σχηµάτων, 
αντίστοιχο του Group Embedded Figures Test (GEFT) του Wilkins.  
 
Γ1.-Αποτελέσµατα Ι: Η γραµµική προσέγγιση (Κουσαθανά 1997). Ο Πίνακας 1 δίδει την επί τοις εκατό µέση 
επίδοση όλων των µαθητών στο υποσύνολο προβληµάτων µε τον ίδιο αριθµό σχηµάτων, καθώς και στο 
υποσύνολο προβληµάτων µε την ίδια νοητική απαίτηση. Παρατηρούµε πρώτον ότι η συνολική επίδοση ήταν 
υψηλή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα προβλήµατα ήταν πολύ κρίσιµα για τις γενικές (πανελλαδικές) 
εξετάσεις των µαθητών. Όπως αναµενόταν, η αύξηση του αριθµού των σχηµάτων είχε συνέπεια την πτώση της 
επίδοσης. Οι πτώσεις είναι στατιστικά σηµαντικές σε όλες τις περιπτώσεις (p < 0,01). Παρατηρούµε επίσης ότι 
είχαµε µεγαλύτερη πτώση όταν αυξάναµε την λογική δοµή µε την προσθήκη σχηµάτων, παρά όταν αυξάναµε 
την νοητική απαίτηση. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε εκείνο των Niaz και Robinson (1992). 
 

 Προβλήµατα  
2 σχηµάτων 

Προβλήµατα  
3 σχηµάτων 

Προβλήµατα  
4 σχηµάτων 

 92,0 (10,1) 83,4 (16,0) 71,0 (26,0) 
 Προβλήµατα µε  

Ζ = 4 
Προβλήµατα µε  

Ζ = 5 
Προβλήµατα µε  

Ζ = 6 
 88,7 (13,2) 84,3 (18,8) 73,4 (20,0) 

Πίνακας 1: Επί τοις εκατόν µέση επίδοση όλων των µαθητών (N = 154) σε προβλήµατα (α) µε τον ίδιο αριθµό σχηµάτων 
[π.χ. προβλήµατα (3,4), (3,5) and (3,6)], και (β) µε την ίδια νοητική απαίτηση [π.χ. προβλήµατα (2, 5), (3, 5) and (4, 5)]. 

Εντός παρενθέσεων δίδονται οι τυπικές αποκλίσεις. 
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Συσχέτιση µεταξύ επίδοσης στα σχήµατα και στα βήµατα. Ο Πίνακας 2 δίδει τους συντελεστές συσχέτισης 
Pearson µεταξύ επίδοσης στα σχήµατα και στα βήµατα. Παρατηρούµε ότι έχουµε σηµαντική αύξηση της 
συσχέτισης κάθε φορά που προστίθεται επιπλέον σχήµα. Αντιθέτως, δεν παρατηρείται παρόµοια αύξηση όταν 
αυξάνεται ο αριθµός των βηµάτων (η απαίτηση Ζ).  
 
 
Πρόβληµα (2, 5) (2, 6)  (3, 4) (3, 5) (3, 6) (4, 4) (4, 5)  (4, 6) 

r 
(Pearson) 

0,30 
(0,0002) 

0,32 
(0,0001) 

0,62 
(0,0000) 

0,66 
(0,0000) 

0,62 
(0,0000) 

0,94 
(0,0000) 

0,93 
(0,0000) 

0,91 
(0,0000) 

Πίνακας 2: Συντελεστές συσχέτισης Pearson µεταξύ επίδοσης στα σχήµατα και στα βήµατα. Εντός παρενθέσεων δίδονται τα 
επίπεδα σηµαντικότητας. 

 
Η συσχέτιση ανάµεσα στην επίδοση και σε διάφορες ψυχοµετρικές µεταβλητές. Ο Πίνακας 3 δίδει τις συσχετίσεις 
ανάµεσα στην επίδοση στα προβλήµατα και τις παρακάτω ψυχοµετρικές µεταβλητές: επίπεδο νοητικής 
ανάπτυξης κατά Piaget, χωρητικότητα εργαζόµενης µνήµης, λειτουργική χωρητικότητα νοητικού χώρου (Μf) 
και εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο. Οι συσχετίσεις ανάµεσα στην νοητική ανάπτυξη και τα προβλήµατα µε 
2 σχήµατα είναι σχεδόν µηδενικές, αυξάνουν σε 0,2-0,3 περίπου για προβλήµατα µε 3 σχήµατα, και σε 0,5-0,6 
περίπου για προβλήµατα µε 4 σχήµατα. Αυτό δείχνει ότι οι µαθητές αντελήφθησαν την δυσκολία των 
προβληµάτων σε τρία επίπεδα αυξανόµενης πολυπλοκότητας (λογικής δοµής), ήτοι σε προβλήµατα µε 2, 3 και 4 
σχήµατα αντιστοίχως. Εξάλλου, αν η επίδοση αξιολογηθεί ως προς την νοητική απαίτηση (ως προς τα βήµατα), 
η νοητική ανάπτυξη παρουσιάζει σηµαντικό συσχετισµό µε όλα τα προβλήµατα [εκτός από το πρόβληµα (2, 4)] 
στο ίδιο επίπεδο περίπου.  
Οι συσχετισµοί ανάµεσα στην εργαζόµενη µνήµη και σε προβλήµατα µε 2 σχήµατα είναι σχεδόν µηδενικές, 
αυξάνουν σε 0,15-0,2 περίπου για προβλήµατα µε 3 σχήµατα, και σε 0,47 περίπου για προβλήµατα µε 4 
σχήµατα. Αυτό δείχνει και πάλι ότι οι µαθητές αντελήφθησαν την δυσκολία των προβληµάτων σε τρία επίπεδα 
λογικής δοµής. Εξάλλου, αν η επίδοση αξιολογηθεί ως προς την νοητική απαίτηση, η εργαζόµενη µνήµη 
παρουσιάζει σηµαντικό συσχετισµό µε όλα τα προβλήµατα [εκτός από το πρόβληµα (2, 4)] στο ίδιο επίπεδο 
περίπου. Παρόµοια αποτελέσµατα λαµβάνονται και για την λειτουργική νοητική χωρητικότητα.  
 

 Προβλήµατα 
Μεταβλητές (2, 4) (2, 5) (2, 6) (3, 4) (3, 5) (3, 6) (4, 4) (4, 5) (4, 6) 

Νοητική ανάπτυξη   
- 

 0.05  0.05  0.18 0.24* 0.30**  0.55** 0.55**  0.59** 

  0.19  .40**  0.59** 0.47** 0.48** 0.47** 0.57** 0.57** 0.62** 
Εργαζόµενη µνήµη - -0.02  0.01  0.20  0.14  0.17  0.48**  0.47**  .47** 

 0.14 0.40** 0.41**  0.42** 0.43**  0.44**  0.47**  0.50** 0.50** 
Λειτουργική 

χωρητικότητα Μ 
-  0.08 -0.02  0.15  0.19  0.26*  0.35**  0.36**  .36** 

 0.27* 0.31** 0.35** 0.35** 0.39** 0.42** 0.37** 0.40** 0.40** 
Εξάρτηση/ 

Ανεξαρτησία από  
- -0.11 -0.17  0.08  0.07  0.23*  0.26*  0.28*  0.30* 

πεδίο  0.16 0.22 0.26* 0.27* 0.29* 0.32** 0.25* 0.29* 0.33** 
* p < 0.005 ** p < 0.0001 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε µεταβλητή, οι συντελεστές µε τα σχήµατα εµφανίζονται πάνω, ενώ µε τα βήµατα κάτω. 
 
Πίνακας 3: Συντελεστές συσχετισµού Pearson ανάµεσα στην επίδοση και σε διάφορες ψυχοµετρικές µεταβλητές (N = 154). 

 
Σε προβλήµατα µε τέσσερα σχήµατα, οι συσχετισµοί µε τα σχήµατα αποκτούν ίδια σηµασία µε αυτήν των 
βηµάτων. Οι υψηλότεροι συσχετισµοί είναι µε την νοητική ανάπτυξη, σε συµφωνία µε προηγούµενα ευρήµατα 
(Niaz & Robinson 1992). Σε όλες τις περιπτώσεις, οι χαµηλότεροι συσχετισµοί είναι µε την 
εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο, ενώ οι συσχετισµοί µε την λειτουργική νοητική χωρητικότητα είναι 
ενδιάµεσοι εκείνων µε την εργαζόµενη µνήµη και την εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο.  
 
Η ισχύς του µοντέλου των Johnstone και El-Banna. Στο Σχήµα 1 παρίσταται γραφικά η επίδοση των µαθητών για 
προβλήµατα µεταβαλλόµενων λογικής δοµής (από 2-4 σχήµατα) και απαίτησης Ζ (από 4 έως 6). Οι καµπύλες 
πτώσης της επίδοσης αποκλίνουν κατά πολύ από τις θεωρητικές, δηλαδή δεν παρατηρείται απότοµη πτώση της 
επίδοσης των υποκειµένων µε εργαζόµενη µνήµη Χ, όταν η απαίτηση Ζ του προβλήµατος γίνει µεγαλύτερη του 
Χ. Είναι φανερό ότι το µοντέλο δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, όπως έχει δειχθεί σε άλλες εργασίες 
(Tsaparlis & Angelopoulos 2000, Τσαπαρλής, Αγγελόπουλος & Σταµοβλάσης 2000). Αυτό οφείλεται στην µη 
πλήρωση των αναγκαίων συνθηκών: αφενός στην αύξηση της λογικής δοµής και αφετέρου στην αλγοριθµική 
φύση των προβληµάτων. Με την εξάσκηση, οι µαθητές είναι σε θέση να εφαρµόζουν στρατηγικές σβολοποίησης 
και έτσι να ελαττώνουν την νοητική απαίτηση του προβλήµατος.  
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Αν και το µοντέλο δεν ισχύει ακριβώς, παρατηρούµε µια τάση που είναι σε συµφωνία µε το µοντέλο, ιδίως 
για προβλήµατα µε χαµηλή λογική δοµή (µε 2 σχήµατα). Σηµειωτέον όµως ότι παρόµοιες τάσεις εµφανίζονται 
και για τις αντίστοιχες καµπύλες για τις άλλες µελετηθείσες ψυχοµετρικές µεταβλητές: επίπεδο νοητικής 
ανάπτυξης κατά Piaget, λειτουργική χωρητικότητα νοητικού χώρου (Μf) και εξάρτηση/ανεξαρτησία από το 
πεδίο.  

 
Σχήµα 1: Η επίδοση των µαθητών για προβλήµατα µεταβαλλόµενων αριθµού σχηµάτων και απαίτησης Ζ. 

 
Γ2.-Αποτελέσµατα ΙΙ: Η µη γραµµική προσέγγιση (Σταµοβλάσης 2001). Στην µη γραµµική προσέγγιση 
ερευνάται η σειρά επιτυχίας των υποκειµένων συναρτήσει της χωρητικότητας της εργαζόµενης µνήµης και της 
απαίτησης του προβλήµατος. Η εξέταση στα προβλήµατα αυτά µπορεί να θεωρηθεί ως µια στοχαστική 
διαδικασία η οποία επιλέγει τα υποκείµενα και τα διατάσσει σε µια σειρά επίδοσης. Το ερώτηµα είναι αν η 
επιλογή (µέσω του διαγωνίσµατος χηµικής ισορροπίας) δείχνει προτιµήσεις σε συγκεκριµένα επίπεδα 
εργαζόµενης µνήµης. ∆ηµιουργούνται οι παρακάτω ‘τυχαίοι περίπατοι εργαζόµενης µνήµης’ (working-memory 
random walks) και υπολογίζονται οι εκθέτες Hurst: µεταξύ X = 4 και X = 5 ο τυχαίος περίπατος (ΤΠ) 4/5, και 
µεταξύ X = 5 και X = 6 ο τυχαίος περίπατος (ΤΠ) 5/6. Αναλυτικότερα η µέθοδος περιγράφεται αλλού 
(Stamovlasis & Tsaparlis 1999, 2000, 2001a, 2001b, Σταµοβλάσης & Τσαπαρλής 2002).  
Το Σχήµα 2 δείχνει τις τιµές του εκθέτη Hurst συναρτήσει της απαίτησης Ζ του προβλήµατος, για τον ΤΠ 4/5. 
Για τα προβλήµατα δύο σχηµάτων παρατηρούµε ότι µέχρι Ζ = 4, η τιµή του Η βρίσκεται κοντά στις τιµές των 
σειρών ελέγχου, διότι όλα τα υποκείµενα λύνουν το πρόβληµα. Στην τιµή Ζ = 5, ο Η αυξάνεται, δείχνοντας την 
ύπαρξη συσχετίσεων µακράς εµβέλειας, και τούτο διότι τα υποκείµενα µε χωρητικότητα ΕΜ = 5 προηγούνται 
εκείνων µε ΕΜ = 4, λόγω υπερφόρτωσης της εργαζόµενης µνήµης των δευτέρων, οπότε στην σειρά επιτυχίας 
αίρεται η αταξία.  

Για τα προβλήµατα τρία σχηµάτων δεν παρατηρούµε τον ίδιο τρόπο µεταβολής του Η. Οι  

ΤΠ 4/5

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

Surrogate 4 5 6

Η απαίτηση-Ζ του προβλήµατος

Ε
κθ
έτ
ης

 H
ur

st

2 σχήµατα

3 σχήµατα

 
Σχήµα 2: Ο εκθέτης Hurst συναρτήσει της απαίτησης Ζ του προβλήµατος, για τον τυχαίο περίπατο ΤΠ 4/5. 

 
συσχετίσεις µακράς εµβέλειας έχουν ήδη εµφανιστεί από το πρόβληµα των τεσσάρων βηµάτων. Η αύξηση της 
πολυπλοκότητας του προβλήµατος επιφέρει την τάξη στην σειρά επιτυχίας σε πρόβληµα χαµηλότερης απαίτησης 
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Ζ. Ακόµη και στα προβλήµατα µε Ζ = 4, οι µαθητές µε ΕΜ = 5 προηγούνται εκείνων µε ΕΜ = 4 λόγω 
υπερφόρτωσης της εργαζόµενης µνήµης των δευτέρων. Υπάρχει δηλαδή και ένα δεύτερο κατώφλι, εκείνο της 
λογικής δοµής των τριών σχηµάτων, πέραν του οποίου η υπερφόρτωση της εργαζόµενης µνήµης των 
υποκειµένων συµβαίνει ανεξάρτητα από την απαίτηση Ζ του προβλήµατος (4, 5 ή 6). Επειδή η απαίτηση των δύο 
σχηµάτων είναι πλησίον εκείνης του ενός σχήµατος, το µοντέλο της εργαζόµενης µνήµης ισχύει και στις δύο 
περιπτώσεις.  
Στο Σχήµα 3 δείχνεται η τιµή του εκθέτη Hurst για τον ΤΠ 5/6, συναρτήσει του αριθµού των βηµάτων και 
σχηµάτων του προβλήµατος. Στην περίπτωση των δύο σχηµάτων και για όλα τα προβλήµατα, ο Η έχει τιµή 
πλησίον της τιµής της σειράς έλεγχου. Αυτή η πολυπλοκότητα των προβληµάτων δεν γίνεται ικανή να 
διαχωρίσει τις οµάδες των υποκειµένων. Στην περίπτωση των τριών σχηµάτων, ο εκθέτης Hurst για τα 
προβλήµατα τεσσάρων και πέντε βηµάτων έχει τιµή πλησίον της τιµής των σειρών έλεγχου, ενώ αυξάνεται 
απότοµα στο πρόβληµα των έξι βηµάτων. Για απαίτηση Ζ τεσσάρων και πέντε βηµάτων, όλα τα υποκείµενα 
λύνουν το πρόβληµα και η σειρά επιτυχίας παρουσιάζει τυχαιότητα. Στο πρόβληµα των έξι βηµάτων 
εµφανίζονται συσχετίσεις µακράς εµβέλειας. Οι µαθητές µε ΕΜ = 6 προηγούνται εκείνων µε ΕΜ = 5, λόγω 
υπερφόρτωσης της εργαζόµενης µνήµης των δευτέρων, οπότε στην σειρά επιτυχίας αίρεται η αταξία, όπως 
ακριβώς συµβαίνει και στην περίπτωση του ΤΠ 4/5. Για υποκείµενα µε ΕΜ = 5, όταν προστίθεται ένα ακόµη 
βήµα σε πρόβληµα δύο σχηµάτων και πέντε βηµάτων, δεν γίνεται υπερφόρτωση της εργαζόµενης µνήµης. Για 
την υπερφόρτωση της εργαζόµενης µνήµης των υποκειµένων µε ΕΜ = 5, απαιτείται πρόβληµα τριών σχηµάτων 
και έξι βηµάτων.  
 
∆.- Συµπεράσµατα. Τόσο η γραµµική όσο και η µη γραµµική προσέγγιση στην υπόθεση της υπερφόρτωσης της 
εργαζόµενης µνήµης δείχνουν ότι το µοντέλο δεν ισχύει όταν εκλείπουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Το υπό 
εξέταση µοντέλο της εργαζόµενης µνήµης φαίνεται να ισχύει για απλές λογικές δοµές, όπως άλλωστε έχει 
δειχθεί σε προηγούµενες εργασίες (Τσαπαρλής, Αγγελόπουλος & Σταµοβλάσης 2000). Ο αριθµός των 
σχηµάτων ένα και δύο είναι αρκετά κοντά,  
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Σχήµα 3: Ο εκθέτης Hurst συναρτήσει της απαίτησης Ζ του προβλήµατος, για τον τυχαίο περίπατο ΤΠ 5/6. 
 
ώστε να µην διαφοροποιούνται οι επιδόσεις των χαµηλών και ενδιαµέσων επεξεργαστών και να παρατηρούµε τα 
κατώφλια µεταβολής της αταξίας των σειρών επιτυχίας στις αναµενόµενες τιµές του Ζ. Για τους ενδιάµεσους 
και υψηλούς επεξεργαστές, απαιτείται πρόβληµα τριών σχηµάτων για τον διαχωρισµό τους. Εδώ αναδεικνύεται 
ο σηµαντικός ρόλος της λογικής δοµής του προβλήµατος. Ένα επιπλέον στοιχείο που αποκαλύπτει η παρούσα 
εργασία είναι ότι υπάρχει ένα κατώφλι αριθµού σχηµάτων (λογικής δοµής) τα οποία µπορούν να 
ενεργοποιηθούν συγχρόνως, ώστε η νοητική απαίτηση να έχει τον πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο στην 
υπερφόρτιση της εργαζόµενης µνήµης. Πέραν του κατωφλίου αυτού, η υπερφόρτωση της εργαζόµενης µνήµης 
υφίσταται σε όλες τις τιµές των Ζ (4, 5, ή 6). Το κατώφλι αυτό είναι το δύο σχηµάτων για τα υποκείµενα µε ΕΜ 
= 4 και τα τρία σχήµατα για τα υποκείµενα µε ΕΜ = 5.  
Σε αλγοριθµικά προβλήµατα, όπως τα προβλήµατα χηµικής ισορροπίας, η χωρητικότητα της εργαζόµενης 
µνήµης του υποκειµένου είναι µια προβλεπτική µεταβλητή της επίδοσης. Άλλες γνωστικές µεταβλητές, όπως η 
εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο, παίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο στην λύση προβληµάτων (Tsaparlis & 
Angelopoulos 2000). Από την πλευρά της διδακτικής της λύσης προβληµάτων, θα πρέπει η νοητική απαίτηση 
του προβλήµατος να ελέγχεται προσεκτικά, ώστε οι µαθητές να αποκτούν αυτοπεποίθηση. Μόνον όταν έχουν 
αφοµοιωθεί καλά οι στρατηγικές λύσης, πρέπει να αυξάνεται η νοητική απαίτηση του προβλήµατος, ώστε να 
είναι δυνατόν αυτή να κρατιέται κάτω από την χωρητικότητα της εργαζόµενης µνήµης. 
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