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  چکيده

تر تدريس مدرسين بايد ترين دروس رشته کامپيوتر است، براي راهنمايي بهتر دانشجويان و انتخاب روش مناسبنويسي از مهماز آنجا که برنامهاهداف: 

نويسي هاي ذهني دانشجو تاثير بيشتري بر يادگيري اين درس دارد. اين پژوهش با هدف بررسي رابطه نمرات دروس برنامهتواناييبدانند که کدام يک از 

  هاي فراشناختي آنها انجام شد.دانشجويان کامپيوتر با سطح دو عامل خالقيت و مهارت

دانشجوي دختر و پسر رشته کامپيوتر دانشگاه آزاد اسالمي واحد مبارکه، به  ۲۰۰انجام شد.  ۱۳۸۹اين پژوهش همبستگي چندگانه در سال ها:  روش

گيري خالقيت و  براي اندازه عابديو  اُنيلو آزمون حاالت فراشناختي  CREEهاي خالقيت اي انتخاب شدند. از آزمون گيري تصادفي طبقه شيوه نمونه

و مجذور  Tهاي  هاي آمار توصيفي، رگرسيون چندمتغيره، همبستگي پيرسون، آزمون روشها از  هاي فراشناختي استفاده شد. برای تحليل دادهمهارت

  استفاده شد. SPSS 12افزار کای به کمک نرم

داري  ، اما براي خالقيت چنين رابطه معني)p=۰۱/۰( داري با مقطع تحصيلي آنها داشت هاي فراشناختي دانشجويان رابطه معنيسطح مهارتها:  يافته

نويسي آنها  دانشجويان رابطه چندگانه با نمرات دروس برنامه) >۰۵/۰p(هاي فراشناختي و مهارت )>۰۰۱/۰p(سطح خالقيت  .)<۰۵/۰p(د ديده نش

  ).>۰۵/۰pداري با جنسيت و مقطع تحصيلي آنها نشان داد ( نويسي دانشجويان رابطه معنيدروس برنامهداشت. نمرات 

هاي هاي تدريس مناسب به ارتقاي خالقيت و مهارتبايست به جای تاکيد بر تکرار و تمرين بيشتر با کمک روشمدرسين کامپيوتر ميگيري:  نتيجه

نويسي کمک کنند، زيرا رشد اين عوامل ذهني، تاثير خوبي بر يادگيري مستقل عنوان ابزاري براي بهبود يادگيري دروس برنامه فراشناختي دانشجويان به

   ارد.و خودتنظيم دانشجويان د

  نويسي کامپيوترهاي فراشناختي، برنامهخالقيت، مهارت :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: Since computer programming is one of the most important courses in computer science, for selecting 

better teaching methods and performing better student guidance, professors must know that what mental abilities 

have higher effect on learning this course. This research was carried out with the aim of analyzing the 

relationship between the programming grades of computer students and their creativity and metacognitive skills. 

Methods: This multiple correlation study was performed in 2010. 200 computer students of Islamic Azad 

University of Mobarakeh were selected by stratified random sampling method. The CREE and O' Neil & Abedi 

metacognitive tests were used to measure students’ creativity and metacognitive skills. Data were analyzed using 

descriptive statistical methods, multivariate regression, Pearson correlation, different T-tests and Chi-square test 

by SPSS 12 software. 

Results: Students’ metacognitive skills had significant relationship with their academic level (p=0.01), but 

creativity didn’t have this significant relationship (p>0.05). Creativity (p<0.001) and metacognitive skills 

(p<0.05) had significant positive relationship with the students’ programming scores. Students’ programming 

grades had significant relationship with gender and academic level (p<0.05). 

Conclusion: Computer professors should take appropriate teaching methods in order to increase students’ 

creativity and metacognitive skills as a tool for better programming learning, instead of emphasizing more 

review and exercise, because the development of these mental factors has positive effect on independent and 

self-organized learning of the students.  
Keywords: Creativity, Metacognitive Skills, Computer Programming 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليرضا احمدپورو  مجيد سعيدي مبارکه  ۱۲۲

   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 مقدمه

هاي بارز انسان قدرت انديشه است. انسان در طول زندگي از ويژگي

خويش هرگز از انديشه فارغ نبوده و با نيروي تفكر صحيح توانسته 

ترتيب است به حل مسايل پرداخته و به رشد و تعالي نايل شود. بدين 

هاي انسان در گرو انديشه بارور، پويا و موثر اوست. از همه پيشرفت

هاي انديشه انسان، تفكر خالق است. ترين جلوهترين و عاليپيچيده

کند. اين  نگري، ابتکار و حل مساله کمک ميخالقيت انسان به آينده

هاي مفقوده در چرخه توسعه ترين حلقه سه مورد از جمله مهم

شدن جوامع بشري با  رو به کمتر پيشرفته هستند و به علت روكشورهاي 

تحليل منابع طبيعي و سرعت بسيار تبادل اطالعات، نياز به خالقيت 

 ناپذير است. براي توسعه اجتناب

از آنجايي که تعريف واژه خالقيت دشوار است، محققان اغلب به جاي 

عنوان يک  هاند. بتعريف آن خصوصيات افراد خالق را ترسيم كرده

توان گفت که خالقيت، استعداد انسان در توليد اثرهاي  تعريف مي

هاي ذهني براي ايجاد يک فکر  کارگيري توانايي ابتکاري سودبخش، به

يا مفهوم جديد يا به عبارت ديگر فرآيند ذهني مركب از قدرت ابتكار و 

در طور بالقوه  ]. گرچه توانايي تفکر خالق به۱پذيري است [ انعطاف

انسان نهاده شده است اما آموزش و پرورش مناسب نيز در رشد آن 

  تاثير بسزايي دارد.

و  گتزلزترين مطالعات در زمينه هوش و خالقيت، پژوهش  از معروف

آموزان يك  ]. در اين پژوهش، دانش۲است [ ۱۹۶۲در سال  جكسون

، آموزان خالق دبيرستان مورد بررسي قرار گرفتند و ديده شد كه دانش

ترين شاگردان نبودند. بنابراين نتيجه گرفته شد كه  لزوماً جزو باهوش

 ۱۹۶۵در سال  واالكبين خالقيت و هوش رابطه زيادي وجود ندارد. 

ارتباط بين هوش باال و پايين و  جكسونو  گتزلزبا الهام از كارهاي 

خالقيت باال و پايين را آزموده و چهار تركيب مختلف هوش و خالقيت 

آموزان داراي خالقيت باال و هوش باال  ]. دانش۳ايه داده است [را ار

هم آزادي و هم كنترل رفتار دارند و هم رفتار كودكانه و بزرگساالنه از 

آموزان داراي خالقيت باال و هوش پايين  خود نشان دادند. دانش

لياقتي  تعارض دروني داشته و در مدرسه احساس ناكامي و بي

آموزان  ك محيط بدون فشار موفق بودند. دانشكردند. اما در ي مي

اند. آنها  داراي خالقيت پايين و هوش باال شيفته مدرسه توصيف شده

هاي عالي داشتند و مورد توجه معلمان  تالشي مداوم براي يافتن نمره

آموزان داراي خالقيت پايين و هوش پايين از سازوكارهاي  بودند. دانش

  اند. فعاليت ورزشي استفاده كردهدفاعي مانند فعاليت زياد و 

هاي آموزان و دانشجويان بايد ويژگي براي ايجاد خالقيت در دانش

ها و استعدادها را افراد خالق و عوامل موثر در رشد و بروز اين ويژگي

رابطه سطح خالقيت و پنج عامل  پاشا شريفيشناخت. بدين منظور 

دانشگاهي  و پيش هاي نظري آموزان دبيرستان بزرگ شخصيتي دانش

طور  دانش آموز دختر و پسر به ۲۵۰]. تعداد ۴را بررسي کرده است [

دانشگاهي تهران  هاي سوم دبيرستان و مراکز پيش تصادفي از پايه

شده  گيري خالقيت از آزمون استاندارد انتخاب شده است. براي اندازه

گيري خصايص شخصيتي از  تورنس (بخش کالمي) و براي اندازه

شده ايراني پنج عامل بزرگ شخصيت استفاده کرده  ن استانداردآزمو

ها يکي از نتايج برتري آوري و تجزيه و تحليلي داده است. پس از جمع

  سطح خالقيت پسران نسبت به دختران بوده است.

هاي  خوئيني پژوهشي را براي پاسخگويي به اين مساله که بين سبک

وجود دارد يا خير، انجام داده  اي آموزان رابطه تفکر و خالقيت دانش

نفر دانشجويان دختر ليسانس زبان  ۱۸۰]. جامعه آماري ۵است [

اند. براي سنجش  هاي آزاد اسالمي بوده انگليسي تهران در دانشگاه

هاي تفکر استرانبرگ  نامه سبک هاي تفکر دانشجويان از پرسش سبک

ده است. پس از گيري خالقيت از آزمون عابدي استفاده ش و براي اندازه

هاي تحقيق از طريق ضريب  ها و فرضيه آوري و تحليل داده جمع

همبستگي پيرسون به اين نتيجه رسيده است که بين سبک تفکر 

داري وجود  گذارانه قضايي و آنارکي با خالقيت رابطه مثبت معني قانون

هاي تفکر اجرايي فرد ساالر و سلسله مراتبي  دارد ولي رابطه بين سبک

 دار نيست. خالقيت معنيبا 

پريشي، استقالل و وابستگي  در پژوهشي رابطه بين روان کج باف

]. بدين منظور ۶ميداني و تداعي لغات (خالقيت) را بررسي کرده است [

دختر در دو مرحله  ۶۰پسر و  ۵۰از ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان 

ز آزمون اند. براي ارزيابي خالقيت ا با روش تصادفي انتخاب شده

وابستگي ميداني  -تداعي لغات و براي بررسي سبک شناختي استقالل

گرايي، آزمون مجموعه   پريشي نامه روان ادراکي دانشجويان از پرسش

ها به اين صورت  استفاده شده است. يافته GEFTشده  اشکال پنهان

گرايي و تداعي لغات (خالقيت) رابطه منفي  پريشي است که بين روان

ر وجود داشته ولي بين استقالل وابستگي ميداني و تداعي لغات دا معني

دار نبود. همچنين در تحليل آماري برتري پسران نسبت به  رابطه معني

دختران در زمينه خالقيت ديده شده اما بين پسران و دختران تفاوت در 

دار نبوده  گرايي معني پريشي مورد استقالل، وابستگي ميداني و روان

  است.

پژوهشي را با هدف تعيين رابطه عوامل آموزشگاهي با خالقيت  ينور

]. ۷آموزان دوره متوسطه شهرستان آبادان انجام داده است [ در دانش

 ۳۰۰روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بوده که جامعه آماري 

انتخاب شده است.  ۸۰نفر دانش آموز متوسطه آبادان در سال تحصيلي 

که روش تدريس معلم با خالقيت رابطه نتايج نشان داده است 

  داري ندارد. معني

پژوهشي را براي بررسي عوامل موثر در پرورش خالقيت  خورشيدي

 ۳۵۰]. نمونه مورد مطالعه ۸دانشجويان افسري انجام داده است [

ها نشان  متخصص تعليم و تربيت است. يافته ۵۰مدير و  ۱۰۰فرمانده 

يت، فرهنگ و روابط اجتماعي، عامل آموزش خالق ۹داده است که 

مدرس، محيط آموزشي، پشتکار دانشجو، حاکميت روابط انساني، 

 مندي دانشجو، خانواده و روش تدريس است. عالقه

در پژوهشي به بررسي خودکارآمدي و خالقيت در  زاده زارع

]. ۹آموزان کاربر اينترنت و غيرکاربر اينترنت پرداخته است [ دانش
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 ۱۲۳   نويسي هاي فراشناختي دانشجويان کامپيوتر با نمرات دروس برنامهرابطه سطح خالقيت و مهارت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آموزان سال سوم رياضي فيزيک  نفر از دانش ۶۱۰جامعه آماري 

بوده است.  ۱۳۸۵تا  ۱۳۸۴هاي بوشهر در سال تحصيلي  دبيرستان

در دو فرم  سليمانينامه چند بعدي  گيري خالقيت از پرسش براي اندازه

کالمي و تصويري استفاده شده است. براي سنجش خودکارآمدي از 

استفاده شده است. نتايج تحقيق به  رالف شوارزو  جروسلمنامه  پرسش

آموزان کاربر اينترنت از  اين صورت بوده است که خودکارآمدي دانش

آموزان غيرکاربر اينترنت بيشتر است. همچنين خالقيت  دانش

آموزان غيرکاربر اينترنت بيشتر بوده  آموزان کاربر اينترنت از دانش دانش

 است.

قيت و هوش دانشجويان پژوهشي را براي بررسي خال پيرخائفي

 ۳۷۷]. جامعه آماري ۱۰هاي مختلف تحصيلي انجام داده است [ رشته

هاي مختلف فني مهندسي، کشاورزي،  نفر از دانشجويان رشته

دامپزشکي و علوم انساني در حال تحصيل دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

گرمسار انتخاب شده است. از دو آزمون استاندارد تفکر خالق تورنس و 

ها مشخص شده که  آزمون ريون استفاده شده است. پس از تحليل داده

هاي مختلف تحصيلي تفاوت  بين ميانگين هوش دانشجويان رشته

هاي  داري وجود دارد. همچنين بين خالقيت دانشجويان رشته معني

دار يافت شده است. بين هوش دانشجويان  مختلف نيز رابطه معني

اري وجود داشته که برتري پسران را د دختر و پسر نيز تفاوت معني

 داده است. نشان مي

در پژوهشي رابطه خالقيت کارکنان با جو سازماني را بررسي  علوي

نفري از کل جامعه آماري کارکنان  ۳۸۴]. يک نمونه ۱۱کرده است [

طور تصادفي انتخاب شده است.  شرکت صنايع مس باهنر کرمان به

قيت کارکنان و جو سازماني و ابعاد نتايج نشان داده است که بين خال

 داري وجود دارد. آن رابطه معني

پژوهشي را براي بررسي رابطه ميزان خالقيت معلمان درس  عجم

آموزان سال سوم راهنمايي انجام  علوم با حل مشکالت درسي دانش

آموزان سال سوم  ]. جامعه آماري کليه معلمان و دانش۱۲داده است [

نفر  ۵۵نفر دانش آموز و  ۲۷۵بوده است. تعداد  راهنمايي شهر تهران

گيري دو  روش تصادفي انتخاب شده است. ابزار اندازه معلم به

نامه سنجش شخصيت خالق براي تعيين خالقيت معلمان و  پرسش

آموزان براي تعيين ميزان حل  نامه حل مشکالت درسي دانش پرسش

ست. پس از آموزان توسط معلمان درس علوم ا مشکالت درسي دانش

آوري اطالعات، براي بررسي رابطه بين متغير مالک و متغير پيش  جمع

بين از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج پژوهش 

توانند مشکالت درسي  نشان داده که معلمان خالق بهتر مي

آموزان از جمله عدم انگيزه، عدم توجه، عدم مشارکت و عدم  دانش

 حل کنند. درک و فهم مطلب را

پژوهشي را براي بررسي رابطه برنامه آموزش خالقيت معلمان  حسيني

]. در اين ۱۳آموزان انجام داده است [ بر پيشرفت تحصيلي دانش

اي براي آموزش خالقيت معلمان تدوين شده تا  پژوهش برنامه

هاي الزم را براي پرورش خالقيت  شناخت، نگرش و مهارت

ثير مثبت برنامه آموزش خالقيت که آموزان کسب کنند. تا دانش

هاي علمي طراحي کرده است مورد  مجري طرح براساس تئوري

ها تاثير  آوري و تحليل داده بررسي و تاييد قرار گرفته است. پس از جمع

آموزان و  برنامه آموزش خالقيت معلمان بر بهبود خالقيت دانش

در  عبانيشهمچنين پيشرفت تحصيلي آنها کامالً اثبات شده است. 

پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است که آموزش مساله محور برتري 

آموزان نسبت به آموزش سنتي  داري در پرورش خالقيت دانش معني

در پژوهش بررسي تاثير درس پرورش  قاسمي]. ۱۴داشته است [

آموزان هنرستان بر سطح خالقيت آنها، به اين نتيجه  خالقيت دانش

داري بر ميزان  طور معني رورش خالقيت بهرسيده است که درس پ

 ].۱۵آموزان تاثير داشته است [ خالقيت دانش

سه روش بارش فکري، ارتباط اجباري و سينکتيکس را در  حسيني

با مقايسه  شريفي]. پس از آن ۱۶پرورش خالقيت معرفي کرده است [

شده براي افزايش خالقيت  سه روش پرورش خالقيت معرفي

اين نتيجه رسيده است که گرچه بين اين سه روش  آموزان به دانش

شود، هر سه تاثير  داري در پرورش خالقيت ديده نمي تفاوت معني

  ]. ۱۷اند [ آموزان داشته داري در پرورش خالقيت دانش معني

 جان فالولتوسط  ۱۹۷۶اصطالح فراشناخت براي اولين بار در سال 

ين اصطالح را ]. وي ا۱۸شناسي شناختي شد [ وارد حيطه روان

هاي  عنوان هرگونه دانش يا عمل شناختي كه موضوع آن فعاليت به

كند. فراشناخت به معني تفکر  شناختي و تنظيم آن است، تعريف مي

فرد در مورد تفکر است. به عبارت ديگر فراشناخت آگاهي از نحوه 

ريزي و درک و  تفکر و کنترل آن درباره موضوع و چگونگي برنامه

استفاده از شيوه درست براي درک و فهم دانش است. تصميم به 

فراشناخت را دانش و كنترل فرد  ۱۹۸۴در سال  براونو  بيكرهمچنين 

 ].۱۸كنند [ هاي يادگيري خود تعريف ميبر تفكر و فعاليت

هاي  هاي مديريت کالس بر رشد مهارت به بررسي تاثير سبک يزدي

]. در اين پژوهش سه نوع ۱۹آموزان پرداخته است [ فراشناختي دانش

گر) در نظر  گر، تعاملي و غيرمداخله سبک مديريتي کالس (مداخله

هاي پايه پنجم در مدارس  گرفته شده است. جامعه آماري کليه کالس

ناحيه شش آموزش و پرورش مشهد در سال  ابتدايي پسرانه و دخترانه

بوده است. سبک مديريت کالس معلمان توسط يک  ۸۴تحصيلي 

نفري معلمان سنجيده شده  ۶۰نامه محقق ساخته در نمونه  پرسش

دهي  گزارش -نامه خود است. متغير فراشناخت با استفاده از پرسش

بي شده آموزان ارزيا نفري دانش ۳۰۷و همکاران در نمونه  اسپرلينگ

ها، فرضيه تحقيق  دست آمده از تحليل داده است. براساس نتايج به

گرا در مقايسه با  آموزان معلمين تعامل مبني بر اين که دانش

هاي فراشناختي باالتري  گر از مهارت آموزان معلمين مداخله دانش

ها نشان داده است که  برخوردار هستند، تاييد شده است. همچنين يافته

داري باالتر از دختران است و  طور معني اشناختي پسران بهمهارت فر

آموزان و نمره پيشرفت تحصيلي (معدل) آنها  بين فراشناخت دانش

  دار وجود دارد. رابطه مثبت و معني
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليرضا احمدپورو  مجيد سعيدي مبارکه  ۱۲۴

   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

در ويژه پژوهشي را براي بررسي رفتار همدالنه دختران نوجوان 

و پيشرفت شان و رابطه آن با مهارت فراشناخت  دبيرستاني با مادران

 ۱۹۶]. جامعه آماري ۲۰تحصيلي در شهر تهران انجام داده است [

هاي تهران بوده است. ابزار پژوهش  دانش آموز دختر دبيرستان

نامه خودگرداني در يادگيري  نامه رفتار همدلي دختران و پرسش پرسش

هاي آماري همبستگي،  هاي پژوهش با روش بوده است. آزمون فرضيه

ها نشان داده است  و رگرسيون انجام شده است. يافتهتحليل واريانس 

داري  شان همبستگي مثبت و معني که رفتار همدالنه دختران با مادران

با مهارت خودگرداني در يادگيري و پيشرفت تحصيلي داشته است. 

دهد که رفتار همدالنه دختران توان  برآورد رگرسيون خطي نشان مي

داني و پيشرفت تحصيلي را دارد. بيني مهارت خودگر تبيين و پيش

آموزان مناطق شمال و جنوب  همچنين گرچه مهارت خودگرداني دانش

داري ديده  و شرق و غرب تهران با هم يکسان نيست ولي رابطه معني

  نشده است.

در تحقيقي به بررسي تاثير آموزش فراشناختي بر پيشرفت  فوالد چنگ

]. جامعه آماري ۲۱است [ آموزان پرداخته تحصيلي درس رياضي دانش

طور  هاي فارس به دانش آموز دوم راهنمايي يکي از شهرستان ۱۱۸

هفته در  ۴مدت  اند. اين جامعه آماري به تصادفي انتخاب شده

شيوه  نفري تکاليف رياضي را به ۶تا  ۵هاي  هاي درسي در گروه کالس

خواندند و  ها را مي اند. اين گروه به نوبت پرسش فراشناختي انجام داده

دادن تکاليف و  کردن درباره راهبردهاي انجام به بحث و استدالل

ها  هاي هر مساله با مسايل قبل و بررسي راه حل ها و تفاوت شباهت

پرداختند و سپس ميزان يادگيري و اطمينان خود را از داشتن  مي

اند. در پايان دوره نمره رياضي  کرده توانايي آموختن رياضي بازبيني مي

آموزان بود.  داري بيشتر از ساير دانش طور معني آموزان به ين دانشا

اي  گونه اند به آموزاني که در درس رياضي ضعيف بوده همچنين دانش

آموزان قوي از برنامه آموزش فراشناختي سود  دار بيش از دانش معني

اند. نتايج اين بررسي بيانگر لزوم انجام اصالحاتي از نظر آموزش  برده

هاي فراشناختي در برنامه درسي مدارس و آموزش رياضي  تمهار

 است.

ترين دروس رشته کامپيوتر دروس برنامه نويسي است. در عين  از مهم

خصوص در  ترين دغدغه دانشجويان کامپيوتر به حال اصلي

هايي با سطوح متوسط و پايين دانشجويان، يادگيري و  دانشگاه

وس اختالف سطح زيادي بين گذراندن همين دروس است. در اين در

شود. براي برخي دانشجويان دروس نمرات پاياني دانشجويان ديده مي

بخش و همراه نمرات باال بوده اما برخي دانشجويان  نويسي لذت برنامه

انگيزگي و شکست دارند. در اين  نسبت به اين دروس احساس بي

شود.  يدانشجويان پس از بارها تکرار درس نتيجه مطلوب گرفته نم

مسلما براي راهنمايي هر چه بهتر دانشجويان و از طرف ديگر انتخاب 

تر براي اين دروس، بايد يک مدرس  روش تدريس مناسب

هاي ذهني دانشجو تاثير نويسي بداند که کدام يک از توانايي برنامه

سپردن  خاطر نويسي دارد. آيا قدرت به بيشتري بر يادگيري دروس برنامه

کند يا قدرت خالقيت؟ براي  شجو بيشتر کمک ميمطالب به دان

نويسي، عوامل  بررسي تاثير عوامل مختلف بر توانايي يادگيري برنامه

هاي فراشناختي دانشجويان انتخاب شد. در اين خالقيت و مهارت

نويسي دانشجويان پژوهش هدف بررسي رابطه نمرات دروس برنامه

هاي فراشناختي آنها کامپيوتر با سطح دو عامل خالقيت و مهارت

 است. 

  
  ها روش

در جامعه آماری  ۱۳۸۹در اين پژوهش همبستگي چندگانه که در سال 

دانشگاه  ۱۳۸۷و  ۱۳۸۶دانشجوي رشته کامپيوتر ورودي  ۵۲۰شامل 

دانشجوي دختر و پسر از سه  ۲۰۰آزاد اسالمي واحد مبارکه انجام شد، 

نفر) و کارشناسی  ۶۷نفر)، کارشناسی ناپيوسته ( ۵۱مقطع کاردانی (

  اي انتخاب شدند.  گيري تصادفي طبقه شيوه نمونه بهنفر)  ۸۲پيوسته (

با توجه به هدف مورد نظر که بررسي همبستگي دو متغير اثرگذار 

هاي فراشناختي دانشجويان کامپيوتر با متغير  سطح خالقيت و مهارت

هاي خالقيت  نويسي آنها بود، از آزمون اثرپذير نمرات دروس برنامه

CREE استفاده شد. عابديو  انيلي و آزمون حاالت فراشناخت  

در آزمايشگاه  ميلن جرو  تورسونتوسط  CREEآزمون خالقيت 

سنجي دانشگاه کاروليناي شمالي و با مشارکت شرکت جنرال  روان

در دانشگاه کاروليناي شمالي از  ۱۹۵۴موتورز تهيه شده است. در سال 

ق و نفر آنها مخترع خال ۱۴۲کننده در آزمون که  مهندس شرکت ۲۸۳

سئوال حداقل در  ۱۴۵سئوال کالمي  ۳۷۷نفر غيرخالق بودند، از  ۱۴۱

سئوال داراي  ۱۴۵دار و بيشتر از يک سوم از اين  % معني۳۰سطح 

 ۱۴۵بر پايه همين  CREE% بوده است. آزمون ۵مجذورکای کمتر از 

نامه  توان از اين پرسش سئوال بنا نهاده شده است. بدين ترتيب مي

بيني صحيح در مورد  متضمن سطح بااليي از پيش انتظار داشت تا

  خالقيت باشد.

هارولد با تالش مشترک  عابديو  انيلنامه حاالت فراشناختي  پرسش

هاي مربوط به ارزشيابي،  در مرکز ملي پژوهش جمال عابديو  انيل

عنوان  تواند به آموزان تدوين شده و مي استانداردها و آزمودن دانش

کنندگان  کار رود. تدوين آموزان به بي برتري دانشابزاري براي ارزيا

در مورد  اشپلبرگرنامه براي بررسي روايي و پايايي آن از نظريه  پرسش

اند و با استفاده از آن نظريه سه  حالت/خصيصه اضطراب استفاده کرده

اصل اختصار، پايايي و توانايي انعکاس راهبردهاي فراشناختي مورد نياز 

اند.  نامه مالک عمل قرار داده ها را در تدوين پرسش وندر تکاليف و آزم

سازندگان اين آزمون با انجام چندين مطالعه روي دانشجويان کارداني، 

تا  ۷۰/۰آموزان کالس هشتم تا دوازدهم ضرايب پايايي را از  دانش

دهنده پايايي مطلوب است. آنها براي  اند که نشان گزارش داده ۸۰/۰

امه، رابطه اندازه حاالت فراشناختي با پيشرفت ن بررسي روايي پرسش

اند و با توجه به همبستگي دو متغير  تحصيلي را مالک قرار داده

نامه از روايي کافي برخوردار است.  اند که پرسش شده نتيجه گرفته ياد
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 ۱۲۵   نويسي هاي فراشناختي دانشجويان کامپيوتر با نمرات دروس برنامهرابطه سطح خالقيت و مهارت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 4, No. 3, Fall 2011 

نامه نشان  شده درباره روايي و پايايي پرسش مجموع شواهد ارايه

عنوان يکي از ابزارهاي بسيار مفيد  بهتواند  دهد که اين ابزار مي مي

براي ارزيابي براي ارزيابي راهبردهاي فراشناختي مورد استفاده قرار 

  گيرد.

هاي خالقيت و حاالت  نامه هر دانشجو عالوه بر پاسخگويي به پرسش

اي  نويسي خود را در برگه فراشناختي، اطالعات مربوط به دروس برنامه

نويسي پاسکال  ه سه درس برنامهنوشت. اين اطالعات شامل نمر

شارپ، دلفي يا  پالس (درس دوم) و سي پالس (درس اول)، سي يا سي

بي (درس سوم) بود. برای کاهش ارزش نمره دروسي که دانشجو  وي

بار مردودي نمره در  پس از چند بار مردودي اخذ کرده بود، براي يک

و  ۷۵/۰ر طور براي دوبار مردودي نمره د ضرب شد. همين ۹/۰عدد 

ضرب شد. برای تجزيه و تحليل  ۵/۰براي تعداد بيشتر مردودي در 

هاي آمار توصيفي، رگرسيون چندمتغيره، همبستگي  ها از روش داده

  و مجذور کای استفاده شد. Tهاي  پيرسون، آزمون

  
های فراشناختی دانشجويان  رابطه سطح خالقيت و مهارت Tآزمون  )١جدول 

 با جنسيت آنها

  ←آماره

 ↓شاخص
t 

سطح 

  داري معني

تفاوت 

  ميانگين

خطاي 

 استاندارد

فاصله اطمينان 

۹۵%  

  حد پايين  حد باال

  ۸۱۶/۰  ۵۰۹/۶ ۴۴۱/۱ ۶۶۳/۳ ۰۱۲/۰ ۵۴۲/۲  خالقيت

  -۴۵۶/۱  ۷۵۶/۷ ۳۳۰/۲ ۱۵۰/۳ ۱۷۹/۰ ۳۵۲/۱ فراشناختی

  

  نتايج

داري  بين سطح خالقيت دانشجويان و مقطع تحصيلي آنها رابطه معني

هاي  ) ولی بين سطح مهارت<۰۵/۰p؛ ۲χ=۵۳/۲؛ df=۲وجود نداشت (

داري وجود  فراشناختي دانشجويان با مقطع تحصيلي آنها رابطه معني

  ).p=۰۱/۰؛ ۲χ=۴۵/۹؛ df=۲داشت (

دار وجود  بين سطح خالقيت دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني

و پسر هاي فراشناختي دانشجويان دختر  داشت اما بين سطح مهارت

  ).۱داري مشاهده نشد (جدول  تفاوت معني

  
  ضريب همبستگي سطح خالقيت دانشجويان با نمرات  )۲جدول 

  نويسي آنها برنامه

  ← شاخص

 متغير↓

ضريب همبستگي 

 پيرسون

واريانس 

 تبيين

 %۹۸/۱۹ ۴۴۷/۰ نويسي درس اول برنامه

 %۲۹/۳۳ ۵۷۷/۰ نويسي درس دوم برنامه

 %۸۳/۴۰ ۶۳۹/۰ نويسي درس سوم برنامه

 %۴۷/۴۷ ۶۸۹/۰ نويسي ميانگين نمره برنامه

  

داري وجود  نويسي و خالقيت رابطه مثبت معني بين نمرات برنامه

هاي  نويسي و مهارت ). بين نمرات برنامه۲؛ جدول >۰۰۱/۰pداشت (

). ۳؛ جدول >۰۵/۰pداري مشاهده شد ( فراشناختي رابطه مثبت معني

بيني  چندمتغيره، سطح خالقيت قابليت پيشبراساس نتايج رگرسيون 

)؛ >۰۰۱/۰pنويسي دانشجويان را داشت ( نمرات دروس برنامه

  ). <۰۵/۰pهای فراشناختی چنين قابليتی نداشتند ( که مهارت درحالی
  

هاي فراشناختي دانشجويان با نمرات  ضريب همبستگي سطح مهارت )۳جدول 

  برنامه نويسي آنها

  ← شاخص

 ↓متغير

ضريب 

همبستگي 

 پيرسون

واريانس 

 تبيين

سطح 

 داري معني

 ۰۲۹/۰ %۸۸/۴ ۲۲۱/۰ نويسي درس اول برنامه

 ۰۱/۰ %۴۶/۸ ۲۹۳/۰ نويسي درس دوم برنامه

 ۰۰۱/۰ %۵۵/۶ ۲۵۶/۰ نويسي درس سوم برنامه

 ۰۰۱/۰ %۳۰/۱۰ ۳۲۱/۰ نويسي ميانگين نمره برنامه

  
نويسي با جنسيت  برنامهآزمون خي دو رابطه نمرات دروس ) ۴جدول 

  دانشجويان

  ←شاخص

 ↓نويسی دروس برنامه

ميانگين 

 دختران

ميانگين 

 پسران

مجذور 

 کای

سطح 

 داري معني

 <۰۵/۰ ۲۵/۱ ۶۵/۱۴ ۵۱/۱۳ درس اول

 >۰۵/۰ ۱۱/۴ ۳۵/۱۴ ۱۸/۱۳ درس دوم

 >۰۵/۰ ۲۷/۶ ۰۵/۱۴ ۹۶/۱۲ درس سوم

 >۰۵/۰ ۷۶/۵ ۲۴/۱۴ ۱۳/۱۳ ميانگين دروس

  

داري وجود داشت  نمرات دروس دوم و سوم رابطه معني بين جنسيت و

) >۰۵/۰pداری ( صورت معنی نويسي دانشجويان پسر به و نمرات برنامه

). بين مقطع تحصيلي و ۴از نمرات دانشجويان دختر باالتر بود (جدول 

  ).۵داري وجود داشت (جدول  نمرات دروس دوم و سوم رابطه معني

  
نويسي با مقاطع تحصيلي  نمرات دروس برنامه آزمون خي دو رابطه) ۵جدول 

 دانشجويان

  ←شاخص

 ↓نويسی دروس برنامه
 داري سطح معني مجذور کای

 <۰۵/۰ ۰۸/۳ درس اول

 >۰۵/۰ ۴۳/۸ درس دوم

 >۰۱/۰ ۳۵/۱۷ درس سوم

 >۰۵/۰ ۸۹/۸ ميانگين دروس

  

  بحث

دست آمده در  در مورد رابطه خالقيت و جنسيت دانشجويان، يافته به

دهد با يافته  اين پژوهش که برتري دانشجويان پسر را نشان مي

] همسو بوده اما ۷[ نوري] و ۶[ کجباف]، ۴[ پاشا شريفيهاي  پژوهش

 ] همسو نيست.۱۰[ پيرخائفيبا يافته پژوهش 

نويسي دانشجويان، برنامه هاي در مورد رابطه خالقيت و سطح مهارت
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليرضا احمدپورو  مجيد سعيدي مبارکه  ۱۲۶

   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

دار اين دو متغير  دست آمده در اين پژوهش رابطه مثبت معني يافته به

دهد که پژوهشي مرتبط با اين يافته مشاهده نشد.  را نشان مي

بودن سطح خالقيت  ] است که باالتر۹پور [ ترين پژوهش زارع نزديک

بر اينترنت تاييد آموزان غيرکار آموزان کاربر اينترنت را از دانش دانش

  کند. مي

هاي فراشناختي و جنسيت دانشجويان  در مورد رابطه سطح مهارت

داري را تاييد  دست آمده در اين پژوهش که تفاوت معني يافته به

] همسو نيست. در اين پژوهش ۱۹[ يزديکند، با يافته پژوهش  نمي

سطح مهارت فراشناختي پسران بيشتر از دختران بوده است. البته اين 

  آموزان بوده است. پژوهش در مورد دانش

نويسي  هاي فراشناختي و نمرات برنامه در مورد رابطه سطح مهارت

دست آمده در اين پژوهش که رابطه مثبت  دانشجويان، يافته به

] ۱۹[ يزديکند با يافته پژوهش اين دو متغير را تاييد مي دار بين معني

هاي فراشناختي  رابطه سطح مهارت يزديهمسو است. البته 

آموزان را با نمرات دروس مختلف بررسي کرده که رابطه مثبت  دانش

  دست آمده است. دار به معني

از آنجايي که در اين پژوهش بين سطح خالقيت دانشجويان پسر و 

داري ديده شده است (فرض شماره سه) و از طرفي  فاوت معنيدختر ت

نويسي  کننده ميزان يادگيري برنامه چون خالقيت يکي از عوامل تعيين

دانشجو است (فرض شماره پنج و هفت) از جمع اين دو يافته، مورد 

نويسي دانشجويان پسر و دختر تفاوت  انتظار است که بين نمرات برنامه

 ۸شته باشد. اين نتيجه مورد انتظار در يافته شماره داري وجود دا معني

نويسان، مدرسان و  بودن اکثر برنامه پژوهش تاييد شده است. مرد

  نويسي کامالً با اين يافته همسو است. مولفان کتب برنامه

هاي فراشناختي  از آنجايي که در اين پژوهش بين سطح مهارت

داري ديده شده است  دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي تفاوت معني

هاي فراشناختي يکي از  (فرض شماره دوم) و از طرفي چون مهارت

نويسي دانشجو است (يافته  ميزان يادگيري برنامه کننده تعيينعوامل 

شماره شش و هفت) از جمع اين دو يافته، مورد انتظار است که بين 

نويسي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي تفاوت  نمرات برنامه

داري وجود داشته باشد. اين نتيجه در يافته شماره نه پژوهش  يمعن

  تاييد شده است.

هاي دار سطح مهارت هاي پژوهش تفاوت معنييکي از يافته

ترتيب  فراشناختي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي بود. به

دانشجويان مقطع کارشناسي ناپيوسته، کارشناسي پيوسته و در آخر 

  هاي فراشناختي هستند.رين سطح مهارتکارداني داراي بيشت

هاي  هاي گذشته با افزايش چشمگير ظرفيت پذيرش رشته در سال

هاي  هاي دولتي، به وضوح دانشجويان ورودي دانشگاه دانشگاه

تري نسبت به دانشجويان  هاي اندک پايين غيردولتي از سطح توانايي

ير است. مسلماً ناپذ  هاي قبل برخوردارند که اين موضوع اجتناب دوره

هاي فراشناختي دو مورد از عوامل ذهني دانشجويان  خالقيت و مهارت

هاي پژوهش حاضر تاثير مستقيم در توانايي  هستند که بنابر يافته

رود که دانشجويان  نويسي دارند. بنابراين انتظار مي يادگيري برنامه

هاي  رههاي غيردولتي نسبت به دانشجويان دو کنوني کامپيوتر دانشگاه

نويسي برخوردار باشند  قبل از توانايي اندک کمتري در يادگيري برنامه

شود. گرچه اين کاهش  هاي درس ديده مي که اين موضوع در کالس

ناپذير است اما به اين معني نيست که هيچ تمهيداتي  کيفيت اجتناب

توان انجام داد. براي بهبود کيفي براي کمک به دانشجويان نمي

هاي آموزشي در  بازنگري گروهصيالن گرچه کارهايي مثل التح فارغ

ها طبق نياز  کردن سرفصل تر رساني آنها، کاربردي روز ها و به سرفصل

هاي آموزشي انجام شود اما اختصاصاً در مورد  روز بايد در همه رشته

هاي اين پژوهش بهتر است در ابتدا با  رشته کامپيوتر با توجه به يافته

الورود  هاي فراشناختي دانشجويان جديد قيت و مهارتهاي خال آزمون

هاي مجزا  به دو گروه اسمي مستعد و کمتر مستعد تقسيم و در کالس

هاي  قرار داده شوند. براي گروه کمتر مستعد عالوه بر برگزاري کالس

گرفتن از مشاورين دانشگاه  جبراني و حل تمرين بيشتر، با کمک

هاي  ي پرورش خالقيت و مهارتها هاي مناسب تدريس و روش روش

طور که در  کار گرفته شود. زيرا همان فراشناختي دانشجويان به

] و ۱۶[حسيني ] و ۱۵[ قاسمي] و ۱۴[ شعبانيهايي از جمله  پژوهش

شود تاثير روش تدريس بر رشد خالقيت و  ] ديده مي۱۷[ شريفي

دنبال آن پيشرفت تحصيلي آنها  هاي ذهني دانشجويان و به مهارت

  کامالً تاييد شده است.

 

  گيري نتيجه

هاي اين پژوهش جلب توجه اعضاي هيئت علمي  ترين پيامد يافته مهم

انشجويان هاي فراشناختي د گروه کامپيوتر براي رشد خالقيت و مهارت

نويسي است.  عنوان ابزاري براي بهبود يادگيري دروس برنامه به

توانند براي کمک به دانشجويان  نويسي مي مدرسان دروس برنامه

جاي تاکيد بر تکرار و تمرين بيشتر که موجب   ضعيف در يادگيري، به

شود،  شدن دانشجويان در اثر شکست بيشتر مي انگيزه خستگي و بي

ها سوق  منظور ايجاد فرصت براي رشد اين مهارت بهتالش خود را 

دهند و بدين وسيله ابزار مناسبي براي يادگيري مستقل و خود تنظيم 

  در اختيار آنها قرار دهند.
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