
 ٩٢شماره پياپي                                                                                            ۱۳۹۹تابستان  ،۲شماره  ،۵۰جلد مهندسي برق دانشگاه تبريز،  مجله

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 2, summer 2020                                                                                                             Serial no. 92 

 ي: مطالعهيوتريسان كامپينودر برنامه مسألهحل  يهاعادت يبررس  
  يرانيا يهادر شركت يمورد

  

  ارياستاد، مييزهرا کر

 
  zahra.karimi@sku.ac.ir –رانيا - شهرکرد - شهرکرددانشگاه  - وتريگروه علوم کامپ 

ب و هم سان مناسينوهم به انتخاب برنامه يسيسان در کدنوينوبرنامه هاعادت يبا هم فرق دارند. بررس يسيکدنو سان در نحوهينوبرنامه ده:يكچ
ســان در ينوبرنامه هاعادت يبررســ يعني مســألهن يشــود. ايم وتريکامپ هاجه باعث بهتر شــدن برنامهيکند و در نتيها کمک مبه آموزش آن

سينون برنامهيب ران و معموًالي، در خارج از ايسيکدنو شجو برر ست. ول يسان دان ست. به   رانيکنون در ا بنا بر دانش ما تا يشده ا شده ا مطالعه ن
حل  هامربوط به اســتفاده از روش هادر پژوهش حاضــر با تمرکز بر عادت نه،ين زميدر ا يو فراهم آوردن دانش بوم ن شــکافيمنظور پر کردن ا

 هاسـيسـتم توسـعه در حوزه ايراني که سينوبرنامه ٥٢ن يب انامهپرسـشعمق، -سـطح و اول-باال، اول-به-نيين، پاييپا-به-بااليعني  مسـأله
ق آن يز از طريســـان نينوبرنامه فرد هاتفاوت، مســـألهمختلف حل  هازان اســـتفاده از روشيبر معالوه وع شـــد يتوزشـــاغل بودند؛  افزارنرم

کند که يد ميين موضــوع را تأيا ،آمدهدســتبهج يل شــد. نتايتحل آمار هابا اســتفاده از روش آور شــدهجمع هاشــد. ســپس داده ريگاندازه
ضين ايراني سانينوبرنامه سألهحل  هااز روش يز بع سسن، دهند و  يح ميگر ترجيد هارا به روش م ص يسينوبرنامه ت، تجربهيجن شخ ت يو 
  هستند. يسينودر برنامه مسألهحل  هازان استفاده از روشيبر م مؤثرس از عوامل ينوبرنامه

  .آمارنويسان ايراني، تحليل برنامه، مسألهحل  ها، روشيسينوها در برنامهعادت، تجربي افزارمهندسي نرم :يديلك يهاواژه
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Abstract: Programmers differ in how they generate source codes. The study of these differences, programming habits, helps us to 
select and train programmers. This has been studied before and specially among student programmers. To the extent we know, such a 
study has not been carried out in Iran. To fill this gap and gather local knowledge, in the present research, we distributed an individual 
difference questionnaire among 52 programmers in various Iranian software companies. Using the collected data, we studied the 
influence of age, gender, experience and personality on four problem solving strategies: top-down, bottom-up, breadth-first, and depth-
first. We analyzed the data statistically and found that Iranian programmers have a preference towards specific programming strategies 
as mentioned before in other studies. Besides, age, gender, experience, and personality traits affect their preferences.   
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  مقدمه -١

ا را هد که نه تنها آندارن يسيدر کدنو يمختلف هاسان عادتينوبرنامه
ــرعت کدنويفيک ] بلکه رو۱کند[ياز هم متفاوت م ها آن يســيت و س

ســان عادت دارند ينواز برنامه يطور مثال برخبه  ].٢گذارد[يم تأثيرز ين
بازنگر بل از  کد زق حاليبنو ادي،  ند؛ در ـــ گر از يد يکه برخيس

را از کد، آن يســان بالفاصــله بعد از نوشــتن قســمت کوچکينوبرنامه
شکال بازنگر ضيک مثال ديعنوان ]. به١کنند[يم ييزداو ا از  يگر، بع
ــان  زين چي، اولييزداســان در هنگام اشــکالينوبرنامه را که به ذهنش

 کارهاکنند و در صورت شکست، به راهيو تست م سازادهيرسد پيم
از  گريد يکــه برخيعمق)؛ درحــال-کننــد(روش اوليگر فکر ميد

ــان، قبل از پينوبرنامه ــازادهيس ــِت اول س که به ذهن  کارن راهيو تس
د؛ کننيل ميها را تحلکنند و آنيز فکر ميگر نيد کارهارسد، به راهيم

کنند(روش يو تست م سازادهيکار را انتخاب کرده، پن راهيسپس بهتر
ـــطح)[-اول به٣س ثال ديعنوان ].  مه ،گريک م نا ن يحســــان در ينوبر

ـــيکـدنو از  يبرخ يکننـد وليهم بـه طرح و هم بـه کـد فکر م يس
ــان بينوبرنامه ــتر به کد و مفاهيس وارد  کنند و کمتريم برنامه فکر ميش
که يدرحال ؛باال)-به-نييشــوند(روش پايوکار مو کســب يطراح فضــا
ر با کاوسان عادت دارند با ارجاع به طرح و کسبينوگر از برنامهيد يبرخ
عبارت ديگر در روش به ].٤ن)[ييپا-به-ارتباط برقرار کنند(روش باال کد

سپس مدل-به-پايين شده و  شروع  ها انتزاعي تکميل باال ابتدا از کد 
ـــود درحاليمي ها انتزاعي پايين ابتدا از مدل-به-که در روش باالش

 شود.شروع شده و سپس کد تکميل مي

] معتقدند ٤روستر و فنز[يما ] و٣[١ياز پژوهشگران مثل وس يبرخ
ـــينوکار برنامه در نحوه تفاوت ـــان، ناش ت کار يفياز تجربه و ک يس
ست؛ درحالينوبرنامه شگران ديسان ا شان دادند تفاوت  گريکه پژوه ن

ـــينوکار برنامه در نحوه ـــان ناش گر مثل يد فرد هااز تفاوت يس
س ص ،]٦]، نگرش[٥ت[يجن شخ س] ١سان[ينوت برنامهيو  ت و به نيز ه

سان است. ينوبرنامه يشخص هاگر عادتانيب ،اين تفاوت گريعبارت د
سبه ست برنامه٣[ يطور مثال و شان داده ا از روش  اسان حرفهينو] ن

از  سان مبتدينوکنند و برنامهياستفاده م ييزدااشکال سطح برا-اول
ـــتفاده ميعمق به ا-روش اول و  يميکرکه درحاليکنند؛ ين منظور اس
کاران[ ـــ تأثير] ١هم ـــخص ند:  يت را بر ايش هده کرد ن روش مشــــا

 يسانينوشتر از برنامهيدارند، ب باالتر ٢يشناسفهيکه وظ يسانينوبرنامه
سفهيکه وظ ستفاده م-دارند از روش اول ترپايين يشنا د. کننيعمق ا

ثال ديعنوان به مايک م ـــتر و فنز[يگر  ند روش ٤روس ] نشــــان داد
ـــتهينوباال به نوع دانش برنامه-به-نييا پاين ييپابه-باال ـــت س وابس  :اس

د، از دارن شــتريوکار بو کســب يکه دانش طراح يســانينوبرنامه يعني
باال ـــتفاده مييپا-به-روش  مهين اس ند و برنا که دانش  يســــانينوکن

ـــيکدنو ـــتريب يس ـــتفاده م-به-نييدارند از روش پا ش د. کننيباال اس
ـــريف کهدرحالي ـــ تأثير] ٥و همکاران[ ٣ش ها ن روشيات را بر يجنس

فاده ن استييپا-به-سان مرد از روش باالينوبرنامه مشاهده کردند: احتماًال
  ند.کنيباال استفاده م-به-نييسان زن از روش پاينوکنند و برنامهيم

ها ن عادتيکه موجب ا يســـان و عاملينوبرنامه هاعادت يبررســـ
سيم ست که نتا يجالب لهأشود، م ستبهج يا  رانياز آن به مدآمده  د

 هامياستخدام کنند، ت ترسان بهتر و مناسبينوبرنامه :کنديکمک م
 هندخود را بهتر آموزش د هاسينوببندند، برنامه ترهماهنگبهتر و 
دليل ها اختصـــاص دهند. بهرا به آن هاسينومناســـب برنامه و کارها

مذکورکا لهن يا ,ربردها  ـــر مورد توجه قرار  مســـأ در پژوهش حاض
  .گيردمي

ـــان و عوامل مينوبرنامه هاعادت ـــثر بر آنؤس ار پراکنده يها بس
ن، ييپا-به-باال يعني مســألهحل  هابر روشطور مثال عالوههســتند. به

 ت اشکاالت گزارشيريمد ، نحوهعمق-اولسطح و -باال، اول-به-نييپا
ـــده[ ـــيزان کدنوي]، م۷ش  گذاربيترت ]، نحوه٢در هر مرحله[ يس

صاص داده کارها  يسينوبرنامه هاز جزء عادتيره ني] و غ٢شده[اخت
]، نگرش نســـبت به ٥ت[ي]، جنســـ٤، ٣شـــوند. تجربه[يمحســـوب م

  هستند.  مؤثرز جزء عوامل يره ني] و غ١ت[ي]، شخص٦[يسينوبرنامه
ـــيپ هاپژوهش له حل هاعادت نهين در زميش  مســــا

نشان  ١طور مثال سطر به .خالصه شده است ١سان در جدول ينوبرنامه
سيم سال ٣[يدهد و سان ينون برنامهيدر ب ١٩٨٥] پژوهش خود را در 

] پژوهش خود را ٦[٤وتليا انجام داده اســت و کو و يدر اســترال احرفه
ــجوينون برنامهيدر ب ــان دانش ــال  ييکايآمر س انجام داده  ٢٠٠٦در س

دتر (بعد از يجد هاشـــود پژوهشيطور که مشـــاهده ماســـت. همان
ســـان دانشـــجو گزارش شـــده اســـت. ينوبرنامه جامعه ) رو٢٠٠٠
ا بهر شـاغل در صـنعتسـان ينوبرنامه جامعه ،سـان دانشـجوينوبرنامه

ــورت دق  ١طور که در جدول کنند. در ضــمن همانيق منعکس نميص
 ينرايانويسان بين برنامه مسألهحل  هاکنون عادت شود تايده ممشاه
ن شکاف و فراهم آوردن دانش ينشده است. به منظور پر کردن ا يبررس

شجوييو  يبوم ضر عادتين زميدر ا غير دان حل  هانه، در پژوهش حا
له عداديب مســــأ مه ن ت نا که در حوزهينوبر عهس ايراني  ـــ   توس
چون پژوهش . شــودميمطالعه  افزار شــاغل بودند؛نرمها ســيســتم

ستا ضر در را شده، همان  ]١ساز پژوهش[بومي تکميل و حا انجام 
سسن، ، فرد هاتفاوت ص يسينوبرنامه ت، تجربهيجن شخ و  تيو 
ــي يعني روشها برنامهعادتهمان  ــألههنويس مدنظر قرار  ا حل مس

ست که تکرار مطالعه رد.يگيم شتر  شايان ذکر ا سي بي شي برا برر رو
  ].۸شود[است که باعث تحکيم نتايج شده و بسيار توصيه مي

مه تدا در بخش  ،در ادا ـــيپ هاپژوهش ٢اب  ١در جدول  که نيش
 هاسؤال، ٣مرور شده، در قسمت  شتريات بييبا جزخالصه شدند؛ 

ف شده و در بخش يتوصروش پژوهش  ٤ان شده، در قسمت يپژوهش ب
تا ٥ هايج پژوهش گزارش مين ند. در ن ـــو حث و  ٦ت در بخش يش ب
  شود.يانجام م ريگجهينت

  نه پژوهشيشيپ -٢

در نويســـي ها حل مســـأله در برنامهعادت نهيزم در يمطالعات قبل
صه ۱جدول  ست. در ادامه شده خال ک مرور يک به ي ،هان مطالعهيا ،ا

  شوند.يم
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 يسينودر برنامه مسألهحل  يهان در مورد عادتيشيپ يها: مرور پژوهش١جدول 

 جينتا يتفاوت فرد كشور  سال  مقاله

 از سان مبتدينوو برنامه سطح-اولاز  اسان حرفهينوبرنامه يسينوبرنامه تجربه اياسترال احرفه ۱۹۸۵ ]۳[يوس
 استفاده کردند. عمق-اول

  يوگرافيب کايآمر دانشجو ۱۹۸۶ ]۹وب و همکاران[
  يسينوت برنامهيقابل

 يشناخت هاسبک

 کردنداستفاده باال -به-نييپااز روش ان معموًال يدانشجو

  مسألهمربوط به فضا دانش  کايآمر احرفه ۱۹۹۷ ]۴روستر و فنز[يما
 يزبان تجربه

-باال از روش باال مسألهمربوط به فضا سان با دانش ينوبرنامه
 کردندن استفاده ييپا -به

 ت، رشتهيسن، جنس کايآمر دانشجو ۲۰۰۳ ]۶وتل[يکو و 
مربوط به ، دانش يليتحص
، ي، تخصص زبانمسألهفضا 

 نگرش

 ان رشتهيدانشجووتر نسبت به يکامپ ان رشتهيدانشجو
  کردند.استفاده  سطح-اولشتر از روش يب يروانشناس

شتر از يه بتجربيسان بينوسان با تجربه نسبت به برنامهينوبرنامه
  استفاده کردند. سطح-اولروش 
نگرش  سان باينوسان با نگرش مثبت نسبت به برنامهينوبرنامه

 کردند.استفاده  سطح-اولشتر از روش يتر بيمنف

  تيجنس کانادا دانشجو ۲۰۰۶ ]۵شر و همکاران[يف
و هوش  يت شناختيقابل

 ييايجغراف

 ن استفادهييپا-به-شتر از روش بااليمردان نسبت به زنان ب
  کردند

-  استفادهباال -به-نييپاشتر از روش يزنان نسبت به مردان ب
 کردند

- ت، تجربه برنامهيسن، جنس آلمان دانشجو ۲۰۱۵ ]۱و همکاران[ يميکر

  يسينو
 تيشخص

 عمق-شتر از روش اوليب يشناسفهيوظ نمرات باالافراد دارا 
  استفاده کردند.

شتر از يد بانکرده يسينوبرنامه شتريکه سنوات ب يسانينوبرنامه
  ند.باال استفاده کرد-به-نييروش پا
باال استفاده -به-نييکمتر از روش پا ييان سال بااليدانشجو

 اند.کرده

            

سي [ نويس مبتد ا و چهار برنامهحرفه نويسچهار برنامه ] به۳و
ـــان داد و از آن ـــتراليا يک کد کوبول يکس ـــتدر اس هنگام  ها خواس

ـــکال ـــي [اش را با » فکر بلند«ها ] داده۳زدايي، بلند فکر کنند. وس
ـــي کرد و  ـــتفاده از روش تحليل قرارداد بررس دو الگو متفاوت اس

ها شـــناســـايي کرد. در الگو را در آن ٦طلبانهفرصـــت و ٥مندســـامان
خواند تا کد را کد و توضـــيحات را مي قدرآننويس، مند، برنامهســـامان

ندازه از شيببفهمد، رو اولين حدس  فت وقت نمي ا به دريا گذارد و 
ـــت. مندعالقهاطالعات جديد  ـــت کهيدرحال اس لبانه، طدر الگو فرص

رو حدس اول،  حد از شيبکند و کد را اجرا مي سرعتبهنويس برنامه
مانگذارد.  وقت مي ـــي، الگو ســـا ـــطح-اولمند را وس و الگو  س
 نويســانناميد. نتايج وســي نشــان داد برنامه عمق-اولطلبانه را فرصــت

 عمق-اولنويســان مبتد از روش و برنامه ســطح-اول ا از روشحرفه
  اند.استفاده کرده

شجو ۳۰] ۹وب و همکاران[ کا يسال) در آمر ۱۴-۱۱( مبتد دان
عه ک مطاليســـيب نويســـيبه زبان برنامه ک برنامهين نوشـــتن يرا در ح

صداها عالوهکردند. آن ضبط  شجو بر  شده  پيتا ان، کاراکترهايدان
ــط آن ــدهآورجمع هاز چاپ کردند. دادهيها را نتوس ــورتبهرا  ش  ص

ـــازادهيا پين) و ييپا-به-(روش باال يطراح پا س باال) -به-نيي(روش 

سب شمردند. وب و  هاکردند و تعداد نمونه گذاربرچ سب را  هر برچ
 و ســبک يســينوت برنامهيت، قابليســن، جنســ رهاي] متغ۹همکاران[

و  رهاين متغين ايها بکردند. آن آورز جمعيسان را نينوبرنامه يشناخت
ادند انجام د يل همبســـتگيتحلباال -به-نييپان و ييپا-به-باال هاروش

ها شو رو فرد هان تفاوتيدار، روابط بيج معنيل نبود نتايبه دل يول
ــان داد برنامهآن هاافتهي يکل طوربهرا گزارش نکردند.  ــينوها نش  انس

  .اندکردهاستفاده باال -به-نييپاشتر از روش يب دانشجو

ط کار در يدر مح اس حرفهينو] از چهار برنامه۴روســـتر و فنز[يما
کر ف« هاکا خواســتند در هنگام اصــالح کد، بلند فکر کنند و دادهيآمر
ــتر و فنز[يکردند. ما يبررســ ل قرارداديرا به روش تحل »بلند ] ۴روس

 يکردند. بعضــ بندســان را دســتهينوبرنامه هوشــمندانه هاحدس
کد مربوط به  ي، بعضــفضــا مســألههوشــمندانه مربوط به  هاحدس

ـــ ـــألهمربوط به انتقال از  يبرنامه و بعض ـــا مس ا يبرنامه و کد به  فض
ــين نتيها به ابرعکس بودند. آن از  ســان مرتبينوبرنامهکه دند يجه رس

که دانش  يسانينوبرنامه يشوند وليجا مهبرنامه جاب کد به فضا مسأله
 فضا مسألهشان هم مربوط به يهادارند حدساز فضا مسأله  باالتر

 که دانش يســـانينوبرنامه برعکستر هســـتند و نييپا-به-اســـت و باال
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ستکد شان مربوط به يهادارند حدس شتريب يسينوبرنامه و  برنامه ا
  باالتر هستند.-به-نييپا

ر و وتر، آمايعلوم کامپ يکارشــناســ دانشــجو ۷۵] از ۶وتل[يکو و 
س شنا ستند رويدر آمر يروان سکري کا خوا  کار کنند و پت آماريک ا
کال ـــ ند.  آن را اش ـــجو کدام چيهبرطرف کن با محياز دانش ط يان 

ـــينوبرنامه ـــنا ،يس ـــتند و قبل از آزما يقبل ييآش ها ش به آنينداش
ــ ــد. يتوض ــدا بردارلميفبر عالوه هاآنحات الزم داده ش ــبط ص  و ض

ـــجو ـــفحه هاحرکت ،انيدانش ز يوتر را نيش کامپينما موجود در ص
 يش را بررسينما ر و صفحهيصدا، تصو هاره کردند. سپس دادهيذخ

ها سـه کردند. آن بندها را خوشـهکردند و برچسـب گذارو برچسـب
شه شده را ي خو شاندند. يرفعال ناميو غ عمق-اول، سطح-اولافت   اي
ـــ تأثير ـــن، جنس به ت، دانش يس ـــا مســـألهمربوط   ، تجربهفض
ردند ک يبررسرا در سه خوشه  يليتحص ، نگرش و رشتهيسينوبرنامه

دارند  ليتما سطح-اولکه به روش  يانيدند: دانشجوير رسيج زيو به نتا
ش مثبت اســت و يها به آزمادارند، نگرش آن شــتريب تجربه معموًال

رفعال يکه به روش غ يانيکنند. دانشجويل ميوتر تحصيکامپ در رشته
شجويگرا سيش دارند، دان شنا ستند و تجربه يان روان  يسينوبرنامه ه

  دارند. کمتر

ارشد  يو کارشناس يسکارشنا دانشجو ۳۰] از ۵شر و همکاران[يف
ستند چند تغ سپس از ي ر روييدر کانادا خوا ک کد جاوا اعمال کنند. 

در کنندگان چقکنندگان چند تســت گرفتند تا بفهمند شــرکتشــرکت
به  عالوهبهآورند. يخاطر ممتدها را به فهيوظخوب اندازه، محل، نام و 

ــرکت ــت مربوط به ابعاد مختلف هوش جغراف ،کنندگانش  ييايچند تس
ــ زنان ورها را در مردان يمتغ يهمبســتگ ،شــاني. ادادند کردند.  يبررس

ند مردان از آن فهها متوجه شــــد ـــ مؤل  ييايهوش جغراف يچرخش
متدها را به  فهيوظاند و اندازه و ن) کمک گرفتهييپا-به-و باال ي(انتزاع

نان از يخاطر م ند و ز فهآور و  ي(واقع ييايهوش جغراف يمحل مؤل
د. آورنيرند و نام و محل متدها را به خاطر ميگيباال) کمک م-به-نييپا

-نييپان و زنان از روش ييپا-به -جه گرفتند مردان از روش بااليها نتآن
  کنند.ياستفاده مباال -به

ت، يجنســـ برا ســـنجش انامهپرســـش]، ۱و همکاران [ يميکر
ــينوبرنامه تجربه ــخصــيس ــتفاده از روشيت و مي، ش حل  هازان اس
سأله شجو ۶۹تنظيم کردند و از  م س دان و  يداوطلب در مقطع کارشنا

س شنا ستند آن يکار شد در آلمان خوا سپس رابطهرا پر ار ن يب کنند. 
ل يرا تحل مســـألهحل  هازان اســـتفاده از روشيو م فرد هاتفاوت

 ،يشناسفهيوظ نمرات باالافراد دارا ها مشاهده کردند که کردند. آن
عمق از روش اول يشـــناســـفهين وظيينمرات پاافراد دارا شـــتر از يب

ــتفاده  ــتر ازيب ،٧تجربه-پذيرندگِي نمرات باالافراد دارا ؛ کردنداس  ش
ســطح اســتفاده -از روش اول تجربه-پذيرندگِين يينمرات پا افراد دارا

ه از روش تجربسان کمينوشتر از برنامهيب ،سان باتجربهينوبرنامه؛ کردند
ر از بيشـــت ،و دانشـــجويان ســـال پاييني کردندباال اســـتفاده -به-نييپا

  باال استفاده کردند. -به-دانشجويان سال بااليي از روش پايين

  مسألهان يب -٣

ضر، تفاوت در مهمان شد، در پژوهش حا شاره  ستفاده از يطور که ا زان ا
ــألهحل  هاروش ــانينوهن برناميدر ب مس ــاغل در حوزه ايراني س  ش

ستم سي سعه  ضمن . شوديمطالعه م ؛افزارها نرمتو ن تفاوت با يادر 
ـــن،  هاعاملدرنظر گرفتن  ـــس ـــينوبرنامه ت، تجربهيجنس و  يس

 ر مدنظر هستند:يز هاسؤالق يطور دقشود. بهيده ميسنجت يشخص

سيت برنامه -سؤال اول پژوهش ستفاده ايراني نويسآيا جن  بر ميزان ا
  گذارد؟نويسي تأثير ميها حل مسأله در برنامهاو از روش

و از ا زان استفادهيبر م ايراني سينوا سن برنامهيآ -پژوهش دوم سؤال
  گذارد؟يم تأثير يسينودر برنامه مسألهحل  هاروش
 هزان استفاديبر م ايراني سينوبرنامه ا تجربهيآ -پژوهش ومس سؤال

  گذارد؟يم تأثير يسينودر برنامه مسألهحل  هااز روش و
ـــؤال ـــيآ -م پژوهشچهار س ـــخص زان يبر مايراني س ينوبرنامه تيا ش
  گذارد؟يم تأثير يسينودر برنامه مسألهحل  هااز روش و استفاده

  روش پژوهش -٤

انجام  ١داده شــده در شــکل نشــان دنمانمطابق با رو ،مراحل پژوهش
 شد.

  
  روش پژوهش ي: روندنما١شكل 

  
ـــکل همان ـــاهده مي ١طور که در ش ـــود در مرحلهمش  اول، ش

سش سشنامهپر شد. پر شده  الزم تنظيم  شکيل  سه بخش ت نامه از 
ــش ــت: بخش اول، پرس  ها مربوط به اطالعات بيوگرافي و تجربهاس

سؤالبرنامه سي، بخش دوم  سوم ها روشنوي سأله و بخش  ها حل م
  ها شخصيت است.مربوط به سؤال

ــش ــشدو بخش اول پرس ــاس پرس ــت که در نامهنامه، بر اس ا اس
به اين منظور   ]، اســـتفاده شـــده اســـت. ۱پژوهش کريمي و همکاران[

سش شرايط ١ پژوهش[نامهپر سب با  شده و متنا سي ترجمه  ]، به فار
ها ايراني، اصــالح و بازنگر شــده اســت(به ضــميمه مراجعه شــرکت

که  يان ذکر اســــت  يد). شــــا به منظور ۱[مورد نظردر پژوهش کن  [
 نويسي از مطالعات ها برنامهها عادتها، نشانهآوردن پرسشدستبه
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ستخراج، برچسب دهي شده، سپس برا هر گذار و سامانقبلي ا
نشـــانه، يک پرســـش تدوين شـــده بود که چندين بار مورد بازنگر و 

  اصالح قرار گرفته بود. 

 معتبر دکتر از ترجمه دقيقًا ،ها شخصيتسؤال -در بخش سوم
 تدوين و يا حتي ترجمهچون  اســـتفاده شـــد؛ ٨شـــناسحســـن حق

و خارج از  اســت  شــخصــيت يک پژوهش روانشــناســينامهپرســش
در  ها شخصيتسؤالشايان ذکر است که   اين مقاله است.محدوده

  سنجند: ، پنج عامل اصلي شخصيت را مينامهاين پرسش
ـــان مي تجربه-پذيرندگِيها باال در : نمرهتجربه-پذيرندگِي- هد دنش

ــتند، ،افرادچقدر  ــت هس  چيزها چقدر به تجربه خالق و هنردوس
مند هســتند و چقدر به احســاســات خود و ديگران توجه جديد عالقه

 کنند. مي

سيوظيفه- سيوظيفهها باال در : نمرهشنا شان مي شنا دهد چقدر ن
ــده، انضــباط شــخصــي،  ريزافراد رفتار برنامه و  شــناســيوظيفهش

  دهند. يرا ترجيح م مندهدف
دهد چقدر افراد به نشان مي يگرايباال در برون ها: نمره٩يگرايبرون-

ـــتند؛ با ديگران ارتباط برقرار ميدنيا بيرون عالقه و  کنندمند هس
  جسارت دارند. 

شان مي-ها باال در موافقبودن: نمره-موافق- دهد چقدر افراد بودن ن
شدن با ديگران  ستند و به هماهنگ  دهند، چقدر اهميت ميفروتن ه

  کار، مهربان، دوستانه و بخشنده هستند. مالحظه
دهد چقدر نژندگرايي نشــان ميها باال در رواننژندگرايي: نمرهروان-

را تجربه  نااميدمثل عصــبانيت، اضــطراب و  منفيافراد احســاســات 
 کنند.مي

که بزرگ ايراني نسبتًا  در سه شرکت نامهپرسشدوم،  در مرحله 
شــرکت اول در اصــفهان  پخش شــد.افزار فعاليت دارند  نرمدرحوزه

ستا توسعه ١٠پرسنل و  ٨٠مستقر است و حدود   تيم در آن در را
ستم ستقر افزار فعاليت ميها نرمسي شرکت دوم در تهران م کنند. 

کنند و شرکت سوم تيم فعاليت مي ٧ وپرسنل  ٥٠است و در آن حدود 
ــتقر اســت که در آن حدود  ــفهان مس ــنل  ٢٠در اص تيم کار  ٤ وپرس

ها به صورت دستي پخش شد و نامهپرسشکنند. در دو شرکت اول مي
سان توزيعبين برنامه اينترنتيصورت بهنامه پرسش در شرکت سوم  نوي

شرکبرنامه ۵۳ درمجموع .شد کردند؛ چون تنويس داوطلب در پژوهش 
ـــش مهيکي از پرس ناقص بود، نا يل ۵۲ها  نه برا تحل عد نمو  ها ب

  آور گرديد.جمع
 هانامهپرسشن منظور يها آماده شدند. به اسوم، داده در مرحله
 نامهپرسشمطرح در  رهايک از متغيزان هر يشده و م يپر شده بررس

  ن شد.ييکنندگان تعک از شرکتيهر  برا
ستفاده از روش  با هاداده ،چهارم مرحلهدر  سپيرمن، رگرسيون ا ا

ل شده يشتر تحليب ،جينتا ،آخر . در مرحلهشونددر بخش بعد بيان مي

که  ند  حث شــــد يات آن و ب حث و نتجزي ئه  ريگجهيدر بخش ب ارا
  .دنشومي

  ج پژوهشينتا -٥

تا ئه م پنجج پژوهش در ين ـــمت ارا ـــمت يقس تدا در قس  ١-٥گردد. اب
 ٢-٥شــود؛ ســپس در قســمت يف ميتوصــ  آمارجامعهها ويژگي
ـــتمرها ير متغين مقاديب رابطه ـــپيرمن، در قس به  ٣-٥ تبه روش اس

ـــمت  ـــيون و در قس ـــتيودنت تحليل -تيبه روش  ٤-٥روش رگرس اس
ـــود.مي ـــمت يدر نها ش ـــؤال جواب ٥-٥ت در قس پژوهش ارائه  هاس

  شود.يم

  يجامعه آمار يهايژگيو يمعرف -١-٥

است. همانف شدهيتوص ٢جدول شده در آورجمع رهاير متغيمقاد
نويســان ] که برنامه١خالف پژوهش قبلي[بر شــوديطور که مشــاهده م

سال ٣٠ سان باالينواز برنامه يمين سال بررسي شده بودند، ٢٠حدود 
 يجوان و خام يليســـان خينوکنندگان، برنامهن شـــرکتياند؛ بنابرابوده

سهيسان بينواز برنامه %٨٠ش از يب يعنينفر  ٤٣اند. نبوده سال  شتر از 
شته يسينوبرنامه تجربه سبت به پژوهش قبلي[اند؛ دا ] ١و بنابراين ن

شرکت شدهکنندگان که  سي  شجو برر به  ،کنندگانشرکت ، اندبوده دان
ندازه تها له گرف ـــ فاص گاه  ـــ کافي از فضــــا دانش نده  ماي ند و ن  ا
ــان برنامه ــتندنويس ــنعت هس ــاغل در ص ــمن آمارهش ــطح  . در ض س

ـــم-كلموگروفآزمون  داريمعن  رهــاير متغيدر مقــاد رونوفياس
 يعنيرش فرض صفر دارد؛ ياست که نشان از پذ %۵شتر از يت بيشخص

ضيرد ا برا يليدل ستع نرمال بهيه که نمونه از توزين فر س د ت آمده ا
 يتيحاضــر از لحاظ شــخصــ آمار ب جامعهيترت نياوجود ندارد و به

شايان  ندارد. رين جامعه، سوگيت در ايشخص نرمال است و مطالعه
، سطح معنيذکر است که در تمام آزمون در نظر  ۰۵/۰دار ها آمار

  .ه استگرفته شد

  ها با آزمون اسپيرمنتحليل داده -٢-٥

ـــأله و متغيرها تفاوتبين روش ، ها چهارگانه حل مس ها فرد
انجام شد. تحليل اسپيرمن بين دو متغير  ١٠ستگي اسپيرمنتحليل همب

ــخص ميانجام مي ــود و مش ا بين آن دو متغير وجود کند آيا رابطهش
تر آمده از آزمون، کوچک دست) بهpدار (دارد يا خير. اگر سطح معني

شــود. صــورت رد ميباشــد، وجود رابطه تأييد شــده و در غير اين %۵از 
+ است. ۱تا  -۱در اين آزمون، هميشه عدد بين ) rضريب همبستگي(

شد، رابطهبر فرض وجود رابطه، چنان ستگي مثبت با ضريب همب  چه 
ـــتقيمي بين دو متغير وجود دارد يعني با افزايش مقدار متغير اول،  مس

ــتگي مقدار متغير دوم هم افزايش مي ــريب همبس يابد؛ بر عکس اگر ض
متغير وجود دارد. يعني با افزايش   معکوسي بين دومنفي باشد، رابطه

  يابد. مقدار متغير اول، مقدار متغير دوم کاهش مي
   



 . . . نويساندر برنامهحل مسأله هاي بررسي عادت                                            ۱۳۹۹تابستان  ،۲شماره  ،۵۰جلد مهندسي برق دانشگاه تبريز،  مجله/  ۸۳۸

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 2, summer 2020                                                                                                             Serial no. 92 

  
 شده  يآورجمع يهاف دادهي: توص٢جدول 

 هار دادهيف مقاديتوص ريمتغ گروه

  
 

 سال ۳۵نفر باال  ۱۱سال و  ۳۵تا  ۳۰بين نفر  ۲۳سال و  ۳۰تا  ۲۵ن ينفر ب ۱۴سال،  ۲۵ر ينفر ز ۴ سن

 زن ۱۸مرد و  ۳۴ تيجنس

 ۱۵نفر کمتر از  ۱۰و  ۱۷تا  ۱۵ن ينفر ب ۳۱، ۱۷نفر بهتر از  ۱۱ معدل در دانشگاه

  
- تجربه برنامه

 يسينو

 سال پنج نفر باال ۱۴سال و  ۵تا  ۳نفر بين  ۲۹ک تا سه سال، ين ينفر ب ۵ک سال، ير ينفر ز ۴ يسينوسنوات برنامه

 يسينونفر هفت تا ده زبان برنامه ۷، ا ششينفر پنج  ۱۶ا چهار، ينفر سه  ۱۸نفر کمتز از سه،  ۱۱ يسينوبرنامه هاتعداد زبان

 فايل ۳۰نفر بيشتر از  ۱۸فايل و  ۳۰تا  ۱۰بين نفر  ۳۰و  ده فايلنفر کمتر از  ۴ يقبل ن برنامهيتربزرگ

  
 

 شخصيت

 ۷۴۰/۰=  *دارمعنيو  ۱۰/۵، انحراف معيار = ۰۰/۳۹متوسط =  تجربه-پذيرندگي

 ۸۴۷/۰=  *دارمعنيو  ۹۵/۴، انحراف معيار = ۵۴/۴۷متوسط =  شناسيوظيفه

 ۸۳۹/۰=  *دارمعنيو  ۶۶/۶، انحراف معيار = ۴۴/۴۲متوسط =  گراييبرون

 ۶۰۲/۰=  *دارمعنيو  ۴۲/۵، انحراف معيار = ۵۰/۴۳متوسط =  بودن-موافق

 ۵۸۰/۰=  *دارمعنيو  ۴۷/۷، انحراف معيار = ۶۹/۳۰متوسط =  نژندگراييروان

 
 آوري شده (ادامه)هاي جمع: توصيف داده٢جدول 

 هار دادهيف مقاديتوص ريمتغ گروه

حل  يهاروش
 مسأله

  کنند.عمق استفاده مي-از روش اول نفر هرگز ۱۰و  ندرتبهنفر  ۱۳، ينفر گاه ۲۰شه، ينفر اغلب و هم ۶ عمق-اولروش 
 کنند.عمق استفاده مي-از روش اول ندرت يا هرگزنفر به ۳و  ينفر گاه ۸ ،نفر اغلب ۲۸شه، ينفر هم ۱۱

  کنند.سطح استفاده مي-از روش اول ندرتبهنفر  ۳و  ينفر گاه ۷نفر اغلب،  ۲۴شه، ينفر هم ۱۷ سطح-اولروش 
 کنند.سطح استفاده مي-از روش اول ندرتبهنفر  ۱۱، گاهينفر  ۲۴، شه ياغلب و همنفر  ۱۴ 

  کنند.ين استفاده مييپا-به-از روش باالندرت يا هرگز نفر به ۲نفر گاهي و  ۵نفر اغلب،  ۱۴هميشه، نفر  ۱۹ نييپا-به-روش باال
 کنند.ياستفاده من ييپا-به-از روش باالندرت نفر به ۲نفر گاهي و  ۸نفر اغلب،  ۱۱هميشه، نفر  ۹

- ياستفاده مباال -به-نييپااز روش نفر هرگز  ۵ندرت و نفر به ۵نفر گاهي،  ۵نفر اغلب،  ۱۲هميشه، نفر  ۱۱ باال-به-نييروش پا
  کنند.

   کنند.ياستفاده مباال -به-نييپااز روش ندرت نفر به ۲نفر گاهي و  ۱۲نفر اغلب،  ۸نفر هميشه،  ۱۷
  است. رونوفياسم-) در آزمون كلموگروفp( داريسطح معنمقدار آماره  ،داري: منظور از معن*
 :ف يزان استفاده از شاخص دوم را توصيک و خط دوم مياز شاخص  زان استفادهيشده است. خط اول در هر روش، م ريگبا دو شاخص اندازه مسألهحل  هاروش
 کند.يم

  
  

رمنيل اسپيدار تحليج معني: نتا٣جدول   
ب يضر  

  يهمبستگ
- يمعن
  يدار

  ۰۲۷/۰  ۳۱۶/۰  تجربه-عمق(شاخص يک)و پذيرندگي-اول
 ترين برنامهبزرگعمق(شاخص دو)و تجربه (-اول

  )قبلي
۳۵۳/۰-  ۰۱۲/۰  

  ۰۴۵/۰  ۲۸۵/۰  گراييعمق(شاخص دو)و برون-اول
  ۰۱۶/۰  ۳۳۴/۰  سطح(شاخص يک)و جنسيت-اول
  ۰۳۵/۰  -۳۰۲/۰  بودن -سطح(شاخص دو)و موافق-اول

  ۰۳۲/۰  -۴۴۹/۰  باال(شاخص يک) و سن-به-پايين
  

سپيرمن در جدول يج معنينتا شان داده ۳دار تحليل ا ست.  ن به شده ا
شــود بين جنســيت و مشــاهده مي ٣طور که در جدول همانطور مثال 

 ييعنوجود دارد.  ســتقيمم رابطه ســطح-اولزان اســتفاده از روش مي
اســتفاده ســطح -اولاز زنان از روش  شــتربينســبت به مردان، تعداد 

  .کردند

  رگرسيون ها با آزموندادهتحليل  -٣-٥

 يدا ـرا پـبارتباط دو متغير است اما  دهندهانـنش نـپيرمـآزمون اس

توان از آزمون نويسي نميها برنامهعادتبر  ها فردتفاوتاثر کردن 
 جا از رگرسيون استفاده شديناستفاده کرد. به اين منظور در ا اسپيرمن

ها نويسي بر حسب تفاوتها برنامه عادتمعادله ،با استفاده از آن و
ـــت آفرد به ـــده ۴مد که در جدول دس ـــان داده ش ها اند. رابطهنش

ها فرد چقدر دهند تغيير در هر يک از تفاوترگرســيوني نشــان مي
طور همان طور مثالنويســي را تغيير دهند. بهبرنامه دتممکن اســت عا

ــاهده مي ۴که در جدول  ــود،مش -پذيرندگيِ واحد در  ۱۵افزايش  ش
ـــتفاده از روش اولتجربه عمق را يک واحد افزايش -، احتماًال ميزان اس

 دهد. مي
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  دست آمده هاي رگرسيوني به: رابطه٤جدول 

عادت 
  نويسيبرنامه

  رابطه رگرسيون

 عمق-روش اول
  ۰۷۵/۰×تجربهپذيرندگي – ۳۹۰/۶  (شاخص يک) 

 عمق-روش اول
  (شاخص دو)

  -۳۳۱/۰× قبلي ترين برنامهبزرگ + ۰۴۶/۰×گراييبرون – ۶۷۹/۲

 سطح-روش اول
  (شاخص يک)

  ۵۸۸/۰×جنسيت – ۷۰۶/۲

 سطح-روش اول
  -۰۴۲/۰×بودنموافق – ۰۹۰/۱  (شاخص دو)

-به-پايينروش 
(شاخص  باال

  يک)
  -۴۲۴/۰×سن – ۴۶۰/۰

  ودنتياست-يت ها با آزموندادهل يتحل -٤-٥

ها فرد از نظر برا تحکيم نتايج، برا هر يک از متغيرها تفاوت
استيودنت -ها حل مسأله، تحليل تيميزان استفاده از هر يک از روش

کنندگان را به دو گروه استيودنت، شرکت-آزمون تينيز انجام شد. در 
يم دستها بهکنيم و ميانگين يک عامل مشخص را در گروهتقسيم مي

 هاجامعه را برا هانيانگي)، مp(داري. سپس با کمک سطح معنميآور
باشد؛  ٠٥/٠تر کوچک داري. اگر سطح معنميکنيم ليتر تحلبزرگ

نيانگيکه در جامعه، م شوديم دييفرض صفر تأ

 
  استيودنت-: نتايج آزمون تي٥جدول  

  فرض بديل  داريمعني  هاميانگين  تفاوت فردي و روش
-عمق(شاخص يک) و پذيرندگي-اول

  تجربه 
(گاهي) و در ساير  ۱۵/۳ تجربه نويسان پذيرندهعمق در برنامه-روش اول آرميانگين ميزان استفاده 

  ندرت) است. (به ۸۲/۳نويسان برنامه
۱۵۴/۰    

تجربه عمق(شاخص دو) و -اول
    قبلي)ترين برنامه(بزرگ

(اغلب يا  ۱۶/۲ها بزرگ  نويسان با تجربه در کار با برنامهعمق در برنامه-روش اول آرميانگين ميزان استفاده 
  (هميشه يا اغلب) است. ۶۰/۱نويسان گاهي) و در ساير برنامه

۲۶۲/۰    

نويسان لب) و در برنامه(هميشه يا اغ ۹۱/۱گرا نويسان برونعمق در برنامه-روش اول آرميانگين ميزان استفاده   گراييعمق(شاخص دو) و برون-اول
  (اغلب يا گاهي) است. ۴۴/۲گرا درون

۰۸۷/۰    

    ۵۸۰/۰  .(هميشه) است۵۳/۱(اغلب) و در زنان ۱۲/۲سطح در مردان -روش اول آرميانگين ميزان استفاده   سطح(شاخص يک) و جنسيت-اول
 ۸۰/۲نويسان (گاهي) و در ساير برنامه ۰۴/۳نويسان موافق سطح در برنامه-روش اول آرميانگين ميزان استفاده بودن -سطح(شاخص دو) و موافق-اول

  (اغلب يا گاهي) است.
۰۵۸/۰    

نويسان (گاهي) و در برنامه ۳۸/۳سال  ۳۵نويسان باال باال در برنامه-به-روش پايين آرميانگين ميزان استفاده   باال(شاخص يک) و سن-به-پايين
  (اغلب) است. ۴۷/۲سال  ۳۵زير 

۱۸۲/۰    

  

که  شوديم دييتأ ليفرض بد صورت،نيرايدو گروه برابر هستند و درغ 
 تودنياست-يآزمون ت جيهستند. نتا وتدو گروه متفا نيانگيدر جامعه، م

در همه شوديطور که مشاهده منشان داده شده است. همان ٥در جدول 
 ميتعم به جامعه هانيانگيشده و تفاوت م دييتأ ليموارد، فرض بد 

سطح در -استفاده از روش اول زانيم نيانگيطور مثال م. بهشوديداده م
 داري) است و سطح معنشهيهم(٥٣/١(اغلب) و در زنان ١٢/٢مردان 

 ليتر است؛ فرض بدبزرگ ٠٥/٠از  دارياست. چون سطح معن ٥٨٠/٠
زنان و  سان،ينوتر برنامهبزرگ هادر جامعه نيو بنابرا شوديم دييتأ

طور هم فرق دارند: به سطح با-استفاده از روش اول زانيمردان از نظر م
و مردان اغلب  کننديم دهسطح استفا-از روش اول شهيمتوسط زنان هم

  .کننديروش استفاده م نياز ا

  پژوهش هايسؤالجواب  -٥-٥

 بودند،شــده انيب ٢پژوهش که در قســمت  هاقســمت، ســؤال نيا در
  . شوندمي داده جواب

ــؤال ـــ ايآ -اول پژوهش س  زانيبر م يرانيا سنويبرنامه تيجنس
 گذارد؟يم ريتأث يسـنويحل مسـأله در برنامه هااو از روش اسـتفاده

س شده،انيب جيبله با توجه به نتا ستفاده از روش اول زانيبا م تيجن -ا
زنان نســـبت به مردان،   گر،يد عبارتدارد. به ميمســـتق رابطه ســـطح

 رابطه. کردند اســـتفاده ســـطح-از روش اول شـــتريب اتتعداد دفع
 که طورهمان. استشده داده نشان ٢ شکل الف قسمت در آمدهدستبه

شاهده سط زنان همبه شودمي م سطح -از روش اول شهيصورت متو
  روش استفاده کردند. نياستفاده کردند و مردان اغلب از ا

   
ــؤال مه ايآ -دوم پژوهش س نا ـــن بر  زانيبر م يرانيا سنويس

گذارد؟ يم ريتأث يسـنويحل مسـأله در برنامه هااو از روش اسـتفاده
ستفاده از روش پا زانيسن با م شده،انيب جيبله با توجه به نتا -به-نييا

سبت جوان سانينوبرنامه گريمعکوس دارد. به عبارت د باال رابطه تر ن
ستفاده ک-به-نيياز روش پا شتريب سالانيم سانينومهبه برنا ردند. باال ا
. اســتشــده داده نشــان ٢ شــکل ب قســمت در آمدهدســتبه رابطه
شاهده که طورهمان  نيسال اغلب از ا ٣٥ ريز سانينوبرنامه شودمي م

ندرت به اي يگاه ٣٥ باال سانينوبرنامه کهيروش استفاده کردند درحال
  استفاده کردند.   وشر نياز ا
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ــؤال ــوم پژوهش س  زانيبر م يرانيا سنويبرنامه تجربه ايآ -س
ستفاده سأله در برنامه هااز روش و ا  گذارد؟يم ريتأث يسنويحل م

تا به ن جه  با تو له  به شــــده،انيب جيب مه تجر نا کار رو سينوبر  در 
معکوس  عمق رابطه-اســـتفاده از روش اول زانيبزرگ با م هابرنامه
بزرگ داشتند  هابرنامه کار رو که تجربه يسانينوبرنامه يعنيدارد. 

بزرگ نداشتند،  هابرنامه کار رو که تجربه يسانينونسبت به برنامه
ستفاده کرده-از روش اول به دفعات کمتر ستبه رابطه. اندعمق ا  د

 مشاهده که طورهمان. استشده داده نشان ٢ شکل ج قسمت در آمده
کار  ليفا ١٠کوچک در حدود  هاکه با برنامه ينســاينونامهبر شــودمي

که  يسانينوبرنامه يعمق استفاده کردند ول-از روش اول شهيکردند، هم
-کار کردند اغلب از روش اول ليفا ٣٠بزرگ در حدود  هابا برنامه

  عمق استفاده کردند. 

ص ايآ -چهارم پژوهش سؤال  زانيبر م يرانيا سنويبرنامه تيشخ
د؟ گذار-يم ريتأث يسنويحل مسأله در برنامه هااز روش و استفاده

   :شدهانيب جيبله با توجه به نتا
 عمق رابطه-استفاده از روش اول زانيبا م تجربه-پذيرندگِي -

 تجربه-يرندگيپذ که نمره يسانينوبرنامه يعنيدارد.  ميمستق
تجربه-پذيرندگِي نمره که يسانينوگرفتند نسبت به برنامه ييباال
اده تفـعمق اس-از روش اول شتريگرفتند به دفعات ب ينييپا 

داده  نشان ۲آمده در قسمت د شکل  تـدس بهرابطه .ردندـک
 نمره نويساني کهبرنامه شودطور که مشاهده مياست. همانشده

استفاده   عمق-تجربه گرفتند گاهي از روش اول-بااليي در پذيرندگيِ 
- پاييني در پذيرندگِينويساني که نمرهکه برنامهکردند؛ درحالي

 کردند. عمق استفاده-ندرت از روش اولتجربه گرفتند، به

  
 سطح-روش اولو ت يالف: جنس

  
 باال-به-نييروش پاو ب: سن 

  
  

  عمق-بزرگ و  روش اول يهابرنامه يج: تجربه

 

  
  

  عمق-و روش اول تجربه-پذيرندگيِد: 

 

  
 عمق-و  روش اول ييگرا: برونه

  
 سطح-روش اولو  بودن-موافق: و

  (ادامه) حل مسأله يهاروشزان استفاده از يو م يفرد يهان تفاوتيب ي: رابطه٢شكل 
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 مســـتقيم عمق رابطه-گرايي با ميزان اســـتفاده از روش اولبرون -
سان بروندارد. يعني برنامه سبت به برنامهنوي سان درونگرا ن گرا نوي

ـــتر از روش اول ـــتفاده کردند. -به دفعات بيش  رابطهعمق اس
شان داده شده ۲ه شکل  آمده در قسمت دستبه طور است. همانن

گرا اغلب يا هميشه از روش نويسان برونبرنامه شودکه مشاهده مي
گرا، اغلب نويســان درونکه برنامهعمق اســتفاده کردند؛ درحالي-اول

 عمق استفاده کردند.-يا گاهي از روش اول

 معکوس ســطح رابطه-بودن با ميزان اســتفاده از روش اول-موافق -
ساني که نمرهدارد. يعني برنامه بودن - پاييني در مقياس موافقنوي

-فق بااليي در مقياس موانويساني که نمرهگرفتند نسبت به برنامه
. سطح استفاده کردند-بودن گرفتند به دفعات بيشتر از روش اول

ست بهرابطه شکل  د سمت و  شده ٢آمده در ق شان داده  ست. ن ا
ــاهدهمان ــود برنامهه ميطور که مش ــان ش  پايين در نمرهبا نويس

ـــتفاده -گاهي يا اغلب از روش اول بودن-مقياس موافق ـــطح اس س
ـــان ديگر، گاهي يا بهکه برنامهکردند؛ درحالي ندرت از روش نويس

 سطح استفاده کردند.-اول

  يريگجهيبحث و نت -٦

 يرانيا سنويبرنامه ۵۲ نيحل مسأله در ب هادر پژوهش حاضر، عادت
 نيمطالعه شد. به ا افزارنرم هاستميس توسعه شاغل در حوزه
 ت،يسن، جنس هايژگيو ريپخش شد که مقاد انامهمنظور پرسش

حل  ها-استفاده از روش زانيو م تيشخص ،يسنويبرنامه تجربه
 زانيم نيب رابطه سپس. آمد دستبه نامهپرسشآن  قيمسأله از طر

 زانيم ت،يجنسطرف  و سن،  کيحل مسأله از  هااستفاده از روش
 رمن،ياسپ هاروش با کمک گرياز طرف د تيشخص هاتجربه و نمره

 اي بودن سازگار و آمده دستبه جيشد. نتا ليتحل ودنتيو است ونيرگرس
خالصه  ۶در جدول  نيشيپ هاژوهشپ جيبا نتا جيناسازگار بودن نتا

شده ي انجامپژوهش قبل ۶طور که در جدول طور مثال همانشده است. به
ه تجرب-يرندگيپذ نيب ميمستق رابطه ي] سازگار است ول۳[يوس توسط

.ستي] سازگار ن۱و همکاران[ يميکر يعمق با پژوهش قبل-و روش اول

  هاي قبليمقايسه با پژوهشآمده در پژوهش جاري و  دستي نتايج به: خالصه٦جدول 

 نتيجه  روش حل مسأله  تقاوت فردي
پژوهش 
گار  پيشين 

ساز
  

   -  سطح استفاده کردند.-نويسان زن از روش اولبرنامه  سطح-اول  جنسيت

  سن
  باال-به-پايين

  
   ]۳]و [۹[  باال استفاده کردند-به-نويسان سن پايين) از روش پاييندانشجويان (برنامه

   ]۳[  عمق استفاده کردند.-نويسان مبتد از اولبرنامه  عمق-اول  تجربه
   ]۱[  سطح استفاده کردند. -تجربه از روش اول- باال پذيرندگينويسان با نمرهبرنامه  سطح-اول  تجربه-پذيرندگي

   -  عمق استفاده کردند.-گرا از روش اولنويسان برونبرنامه  عمق-اول  گراييبرون
   -  سطح استفاده کردند.-بودن از روش اول- پايين در مقياس موافقنويسان با نمرهبرنامه  سطح-اول  بودن-موافق

 
  :  شونديبحث م کيآمده به تفک دستبه جيادامه نتا در

 ،يرانيمرد ا ساننوينسبت به برنامه يرانيزن ا ساننويبرنامه-الف
-. چون استفاده از روش اولکنندمي استفاده سطح-اول از روش شتريب

احتمال ممکن  کياست،  سنويبرنامه اطاحتي و دقت دهندهسطح نشان
مرد،  سانينونسبت به برنامه رانيزن در ا ساننوياست که برنامه نيا

-اول هااز روش شتريخاطر ب نيداشته و به هم کمتر نفسهاعتمادب
  .اندکرده استفاده سطح

 السانيم سانينونسبت به برنامه يرانيجوان ا سانينوبرنامه -ب
جهينت جه،ينت ني. اکننديباال استفاده م-به-نيياز روش پا شتريب يرانيا

 ينييسال پا اني: دانشجوکنديم ديي] را تأ۱دست آمده در پژوهش[به 
و  کنند؛مي استفاده باال-به-نييروش پا ييباال سال انياز دانشجو شتريب

وب و  شده در مطالعهمشاهده  جهيبا نت جهينت نيا نيهمچن
جوان) معموأل از  سانينو(برنامه انيسو است: دانشجو] هم۹همکاران[

است که  نياحتمال ممکن ا کي. کننديباال استفاده م-به-نييروش پا

 کد وجود دارد و نسبت به فضا شتريب تيحساس ترنييدر سن پا
  به آن راغب هستند. شتريجوان، ب سانينوامهبرن نيبنابرا

بزرگ کار کردند کمتر از  هاکه با برنامه يرانيا ساننويبرنامه -ج
-بزرگ کار نکردند، از روش اول هاکه تا کنون با برنامه يسانينوبرنامه

] در ۳[ياست که وس اجهيمطابق نت جه،ينت ني. اکننديعمق استفاده م
-لاز روش او مبتد سانينومشاهده کرد: برنامه کايدر آمر ۱۹۸۵سال 

 يساننوياست که برنامه نياحتمال ممکن ا کي. کننديعمق استفاده م
 يمنف امدهايبزرگ کار کردند کمتر خود را با پ هاکه با برنامه

  .  کننديعمق مواجه م-حدس در روش اول نياول عيسر سازادهيپ
در  ييباال شاغل در صنعت که نمره يرانيا ساننويبرنامه -د

در  ينييپا که نمره يسانينواز برنامه شتريدارند ب تجربه-پذيرندگِي
احتمال  کي. کننديعمق استفاده م-دارند از روش اول تجربه-پذيرندگِي

 ريخطرپذ ،تجربه-پذيرندگِياست که افراد با نمرات باال در  نيممکن ا
-دگِيپذيرندر  نيياز افراد با نمرات پا شتريب نيدارند و بنابرا االترب
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 افتهي جه،ينت نيا .دهندينشان م ليعمق تما-به روش اول تجربه
 که نمره يآلمان دانشجو سانينو: برنامهکندينم ديي] را تأ۱پژوهش[

 مرهن که يسانينواز برنامه شتريتجربه دارند ب-يرندگيدر پذ ييباال
عمق) -سطح (و نه اول-تجربه دارند از روش اول-يرندگيدر پذ ينييپا

-پذيرندگيِ است که خصلت  نياحتمال ممکن ا کي. کنندياستفاده م
درست داشته  از استراتژ ترافراد درک روشن کنديکمک م تجربه

 يو بررس شتريدرست، صرف وقت ب باشند و در آلمان استراتژ
 يشود ول نيتضم رتريباالتر ولو د تيفيسطح) است تا ک-ل(اوهاويآلترنات
 نيتست اولآوردن سريع نتيجه و دستبهدرست،  استراتژ رانيدر ا
  شود.  کارکه باعث دوباره نيعمق) است ولو ا-کار(اولراه

 شتريدارند ب ييگرادر برون ييباال که نمره يرانيا سانينوبرنامه-ه
-دارند از روش اول ييگرادر برون ينييپا که نمره يسانينواز برنامه

 رشتيب تيگرا فعالگراها نسبت به درون. برونکننديعمق استفاده م
و از  کنندياقدام م شترياست که به دفعات ب يعيطب نيدارند و بنابرا

  . کننديعمق استفاده م-روش اول
 بودن-موافق اسيدر مق ينييپا که نمره يرانيا سانينوبرنامه-و

دارند از  اسيمق نيدر ا ييباال که نمره يسانينواز برنامه شتريدارند ب
بودن، -موافق اسيدر مق نييپا . نمرهکننديسطح استفاده م-روش اول

 يعيطب نياست. بنابرا گرو چالش عيسر رشيعدم پذ دهندهنشان
ن و اولي باشند ليسطح متما-به چالش روش اول افراد نيچن کهاست 

   .کار را به سرعت نپذيرندراه
از برنامه ياز آن است که بعض حاکي آمده دستبه جينتا يکل طوربه

 ت،يصنوع شخ ايتجربه  زانيم ت،يسن، جنس ليبه دل زين يرانيا ساننوي
از  تواننديم راني. مددهنديم حيترج گريد هاروش به را هاروش يبعض

مطابق  طور مثالانتخاب پرسنل مناسب استفاده کنند. به برا جينتا نيا
در حوزه توسعه  يرانيا هاشرکت رانمدي به آمده دستبه جينتا
  :شوديم شنهاديپ کاربرد نرم افزار هاستميس

سطح در صورت -اول هابه استفاده از روش ازيدر صورت ن-الف
به برنامه ايستفاده کنند. و زن ا ساننويبرابر، از برنامه طيامکان و در شرا

  . کنند توجه سطح-کنند که به روش اول ادآوريمرد  ساننوي
 ساننويعمق از برنامه-به استفاده از روش اول ازيدر صورت ن-ب

بزرگ)  هاکمتر در برنامه با تجربه ايگرا و تجربه (برون-رندهيپذ
 تجربه-پذيرندگيِ در  نييپا با نمره ساننويبه برنامه اياستفاده کنند. و 

 زمال هاآموزش شيشاپيبزرگ) پ هاگرا و با تجربه در برنامه(درون
  داده شود. 

 سانينوباال از برنامه-به-نييبه استفاده از روش پا ازيدر صورت ن-ج
ه الزم داد هاآموزش سالانيم سانينوبه برنامه ايتر استفاده شود جوان
  شود. 
 برا يو جالب است؛ ول کاربرد آمدهدستبه جينتا کهباوجود 
يم است. پژوهشگران بعد ازين شتريب هابه پژوهش جينتا ليتکم

 زانيدانش دامنه، م ،يليتحص مثل رشته گريد فرد هاتفاوت توانند
ترس،  ،مثل شاد ياحساسات ايهوش، نگرش، ُخلق و  بودن،احرفه

را مطالعه کنند. عادت ديجد هاعادت  ايکنند و  يبررسآرامش و غم را 
کنند  آورجمع ديجد هانامهپرسش قياز طر تواننديرا م ديجد ها
نرم هامخزن کاواز داده يو حت ساننويرفتار برنامه از مشاهده اي

همانند پژوهش انجام شده توسط گشوارپور  اي. و اورندبي دستبه افزار
 يها را در زنان و مردان بررسبه احساس يده] که پاسخ۱۲و همکاران[

 يسينوبرنامه هاعادت را رو فرد هاکرده است؛ اثر متقابل تفاوت
 هاتاحساس بر عاد ريتأث ايکنند که آ يطور مثال بررسکنند. به يبررس

 هابر عادت تيشخص ريتأث ايدر زنان و مردان فرق دارد و  يسينوبرنامه
  مختلف، فرق دارد.  هادر فرهنگ يسينومهبرنا

 برا ديجد هااز روش تواننديم ندهيآ هادر ضمن  پژوهش
از  تواننديم آمار هاروش طور مثال به جااستفاده کنند. به ليتحل

کردن روابط استفاده کنند.  دايو پ بنددسته برا کاوداده هاروش
 يو حت گريد هاتر، شرکتبزرگ اهتکرار مطالعه در نمونه نيهمچن

  کمک خواهد کرد.  جينتا ميبه تحک زين گريد هافرهنگ
 هادر کنار تفاوت يسينوبرنامه هااز عادت توانيم تيدر نها

مثال در  طورافزار بهنرم تيفيک ينيبشيها در پمؤثر بر آن فرد
به معني  افزارنرم نقص بينيافزار استفاده کرد. پيشنقص نرم ينيبشيپ

 هاويژگي از استفاده با برنامه نقص مستعد هابخش بينيپيش
يپروژه استفاده م يقبل هاداده از معموًال که است نقص بر تاثيرگذار

 هادر دسترس نباشند از داده يقبل هاداده کهي. درصورتکند
در  گريد هاپروژه ها. استفاده از دادهشودياستفاده م گريد هاپروژه
 هابا داده اي] و ۱۱باشند[ هيها شبداده عيتوز اياست که  يمنطق يصورت

 ردف هاشوند. چون اثر تفاوت بيترک سانينوبرنامه فرد هاتفاوت
 توانيم شود،يمنعکس نم صورت قوبه يسينوبرنامه تيفيبر ک

   رد.      ک بيرکها تمؤثر بر آن يسينوبرنامه هارا با عادت فرد هاتفاوت

  يسپاسگزار

سرکار خانم مهندس الهه  صفهان) به ويژه  سر (ا شرکت ک از مديران 
سريع و  جنابنجفي و  شتيباني  آقا مهندس فرشاد خوباني به دليل پ

ــيار نامهگرمشــان در همکار برا پخش پرســش ها اين پژوهش بس
شــرکت پرداخت تبار در ســپاســگزارم. از آقا مهندس ســعيد رضــايي

سته به بانک مليا سداد واب ا (تهران) نيز به اين دليل که بر لکترونيک 
ـــش مهپخش پرس ـــکر  ها ايننا بل زحمت فرمودند، تش پژوهش تق

سشکنممي شار پر نامه . از آقا دکتر مهد تيمورلويي نيز به دليل انت
م. نويسان، سپاسگزارها اجتماعي برنامهو پيگير تکميل آن در سايت

ز ينامه را پر کردند نندگاني که زحمت کشــيدند و پرســشکناز شــرکت
ـــرکار خانقدرداني مي يل بازنگر ادبي حيدر به دلمهين م کنم. از س

 و هيأت تحريريه محترمو همچنين از داوران  کنممتن مقاله تشکر مي
سي برقمجله سازندهارايه به دليل  مهند اين مقاله شان در  نظرات 

  سپاسگزارم. 
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 ]١نويسي[هاي برنامهنامه بررسي عادتپيوست: پرسش

  اند.ا که در پژوهش حاضر توزيع شد، ليست شدهنامهها موجود در بخش اول و دوم پرسشدر اين قسمت سؤال
 زن   جنسيت:  مرد -١

  سال ٤٠باال                    سال ٤٠تا  ٣٥بين        سال ٣٥تا  ٣٠بين    سال  ٣٠تا  ٢٥بين               سال٢٥زير       :سن -٢

 غيره...................         علوم کامپيوتر          فناور اطالعات       مهندسي کامپيوتر        رشته تحصيلي (مقعطع کارشناسي):   -٣

  ١٧باالتر از                     ١٧تا  ١٥بين          ١٥تا  ١٢بين         ۱۲تر از پايين                                     معدل کارشناسي:  -٤

  بيشتر از پنج سال                بين سه تا پنج سال       بين يک تا سه سال          سالکمتر از يک                              نويسي:  سنوات برنامه -٥
 خط کد نوشته باشيد)؟ ۱۰۰۰ايد (در آن حداقل نويسي تا کنون کار کردهها برنامهزبانبا چه  -٦

  .....نام ببريد:)  ........ لطفًاغيره (    پايتون                    جاوا      #     C++       Cبيسيک و ويژوال بيسيک    پاسکال و دلفي  
 ايد، چند فايل کد داشته است؟کدنويسي کردها که تاکنون در آن ترين پروژهبزرگ -٧

  فايل ۳۰بيشتر از         فايل ۳۰تا  ۲۰بين                فايل ۲۰تا  ۱۰بين                         فايل ۱۰کمتر از 

 کنيد؟  نويسي چگونه ارزيابي ميخود را در برنامه

 خير    بله      نويسي مهارت دارم.  در برنامه -٨

  خير    بله  نويسي از همکاران ديگرم مهارت باالتر دارم.برنامهدر  -٩

 تر است. کردن) شما در هنگام کدنويسي نزديک buildکردن (کدام گزينه به نحوه کامپايل -١٠

  کنممن به هيچ وجه برنامه کامًال درست را کامپايل نمي

  کنمدوباره کامپايل ميکردن همه اشکاالت، برنامه خود را من هميشه بعد از برطرف 

  زدن اشکال است؟دهنده استراتژ شما برا حدسکنيد، کدام گزينه نشانزدايي ميفرض کنيد داريد کد همکارتان را اشکال
 کنم، شايد به صورت شانسي اشکال را پيدا کنم.ها را نگاه ميمن همه قسمت -١١

  هرگز             ندرتبه    گاهي    اغلب  هميشه
 درستي اشکال را پيدا کنم.کنم بهخوانم و تالش ميرا ميمن کد  -١٢

  هرگز             ندرتبه    گاهي    اغلب  هميشه
 کردن اشکال است؟ دهنده استراتژ شما برا برطرفايد، کدام گزينه نشانفرض کنيد اشکال کد همکارتان را حدس زده

 کنم.کد را تست ميکنم و کنم، اشکال را برطرف ميمن حدس را بررسي مي -١٣

  هرگز             ندرتبه    گاهي    اغلب  هميشه
 دهم.که کامًال مطمئن شوم، به خواندن کد ادامه ميکنم، تا زمانيمن به حدس اول، اطمينان نمي -١٤

  هرگز             ندرتبه    گاهي    اغلب  هميشه
  آوريد؟کنيد چه چيزهايي به خاطر ميايد، يک ساعت بعد که به کارتان فکر ميفرض کنيد يک سر ويرايش رو کد همکارتان انجام داده

    آورم.من نام متدهايش را دقيقًا به خاطر مي  -١٥

 هرگز          ندرتبه    گاهي    اغلب  هميشه

   آورم.من محل تقريبي متدهايش را کمابيش به خاطر مي -١٦

 هرگز          ندرتبه    گاهي    اغلب  هميشه

 آورم. مند متدها را به خاطر ميمن وظيفه -١٧

 هرگز         ندرتبه    گاهي    اغلب  هميشه

 آيد متدهايش چقدر بزرگ بودند. من دقيقًا يادم مي -١٨

 هرگز        ندرتبه    گاهي    اغلب  هميشه
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 با روش يانتقال ريادگي« ،يزارع چاهوک يو محمدعل زادهفاتيسعاد شر ]١١[
 اپروژهنينقص ب ينيبشيپ برا يژگيو شياز انتقال نمونه و نما يقيتلف
، ۱، شماره ۴۸دوره  ز،يبرق دانشگاه تبر يمجله مهندس ،»افزارنرم

 .۱۳۹۷، بهار ۱۰۱-۱۱۲صفحات 

 کاتيپاسخ به تحر هاتفاوت يبررس« ،يعاتکه گشوارپور و عطااله عباس ]١٢[
 در زنان و مردان با استفاده از آزمون آمار يبار احساس دارا ريتصو

، ۲، شماره ۴۷دوره  ز،يانشگاه تبربرق د يمجله مهندس ،»لکاکسونيو
.۱۳۹۶، تابستان ۶۸۷-۶۹۵صفحات 

 هاسيرنويز

1 Vessey 
2 Conscientiousness 
٣ Fisher 
٤ Ko and Uttl 
٥ Systematic 
٦ Opportunistic 

7 Openness-to-Experience 
٨ http://danesh-pajuhan.blogfa.com/post/25-دسترسي شده در مرداد ٩٥ 
9  Extraversion 

اي است، به جاي  تحليل پيرسون ازتحليل اسپيرمن شده رتبه آوريچون مقادير متغيرهاي جمع ١٠ 
 شده است.استفاده

 

                                                


