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Abstract
Procrastination is a widespread phenomenon
that has been associated with the most of
cognitive, emotional, and motivational factors,
about which a clear and integrated picture is still
lacking, though. The aim of this study was to
use
primary
established
psychological
procrastination-related factors in the base of
Ellis cognitive emotional behavioral approach to
examine whether reliable subgroups of
procrastinators can be identified through cluster
analysis. So 900 students from Tehran
University (447 females and 453 males) were
selected with Random multi-stage and then
completed a measure of procrastination and 200
students who got high scores in procrastination
on the scale of Solomon and Rothblum (1984)
were selected and this sample responded to the
scale of self-regulation by Green and Miller
(2004), self-efficacy of Midelton and Midgley
(1997), the scale of the frustration beliefs of
Harrington (2005) and irrational beliefs of
Koopmans et al. (1994). Two clusters were
identified: The first cluster with middle scores
of self-regulated and self-efficacy and high
scores of irrational beliefs and frustration beliefs
.The second cluster with low scores of selfregulated, self-efficacy, irrational beliefs and
frustration beliefs. Based on the findings, it
seems that students with high procrastination,
have different motivational and belief profiles
and cluster analysis can identify these profiles.
Keywords: Cluster analysis, Procrastination,
self-regulation, self-efficacy, irrational beliefs,
frustration belief

 هیجاني و،تعللورزي پدیدهاي است که با عوامل شناختي
 ولي هنوز تصویر روشن و واضحي،انگیزشي زیادي ارتباط دارد
 هدف این مطالعه کاربرد اولیه.در مورد این روابط وجود ندارد
 عاطفي و،عوامل مرتبط با تعللورزي بر اساس رویکرد شناختي
رفتاري الیس به منظور شناسایي زیر گروههایي معتبر از تعلل
 نفر199  نمونهاي برابر با.ورزان از طریق تحلیل خوشهاي است
 مرد) از دانشجویان دانشگاه تهران به روش498  زن و447(
نمونهگیري چند مرحلهاي انتخاب و به پرسشنامه تعللورزي
099 ) پاسخ دادند که از این تعداد9134( سولومون و روثبلوم
 و به پرسشنامه یادگیري،دانشجو که تعللورز بودند شناسایي
 پرسشنامه خودکارآمدي میدلتن،)0994( خودتنظیم گرین و میلر
 مقیاس اندازهگیري باورهاي ناامیدي،)9117( و میگلي
 سیاهه باورهاي غیرمنطقي کوپمنز و،)0999( هرینگتون
 خوشه: دو خوشه شناسایي شد.) پاسخ دادند9114( همکاران
اول با خودتنظیمي و خودکارآمدي متوسط و باورهاي ناامیدي و
نامعقول باال (تعللورزان با باورهاي نادرست) و خوشه دوم با
خودتنظیمي و خودکارآمدي پایین و باورهاي ناامیدي و
 براساس یافته.)غیرمنطقي پایین (تعللورزان با انگیزش پایین
ها مي توان گفت که افراد تعللورز داراي نیمرخ انگیزشي
متفاوت و باورهاي مختلفي هستند و تحلیل خوشه اي مي تواند
.منجر به شناسایي این نیمرخها شود
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مقدمه
تعللورزي صفتي روانشناختي است که در زندگي و در میان قشرها و ردههاي سني مختلف دیده
ميشود .این پدیده در محیطهاي آموزشي میان یادگیرندگان بسیار شایع است و با پیامدهاي زیانبار از
جمله گرفتن نمره پایین کالسي تا انصرافهاي دورهاي همراه است (ربتز ،روچات ،لیندن .)0999 ،لي
( )9136تعللورزي را تمایل به تعویق تکالیف به زمان دیگر تعریف ميکند .تعللورزي مفهوم جدیدي
نیست و داراي تاریخچه طوالني است .به نظر ميرسد ،تعللورزي زندگي فرد را لذت بخشتر ميکند،
ولي به زودي استرس ،بهم ریختگي و شکست را به همراه ميآورد (به نقل از استیل .)0997، 9تعللورزي
پدیده رایجي است که ایجاد کننده یک صفت ثابت 0است (گاستاوسون ،میاک ،هویت و فریدمن،)0994 ،
و با عوامل روانشناختي زیادي ارتباط دارد (استیل .)0997 ،عليرغم مطالعات و شواهد مرتبط با عوامل
کلیدي مرتبط با تعللورزي ،هنوز فهم منسجمي در مورد آن وجود ندارد (ویلسون و نگاین .)0990 ،در
واقع اگرچه تعللورزي به عنوان تابعي متاثر از عوامل شناختي ،هیجاني و انگیزشي در نظر گرفته شده
است (پیچل و فلت ،)0990 ،ولي این عوامل به طور مستقل از هم مورد بررسي قرار گرفتهاند .فري و
تیس ( ،)0999به تعللورزي به عنوان شکلي از خود ناتوانسازي 8اشاره کردهاند که تهدید کننده
خودکارآمدي 4فرد است .تعللورزي با رفتارهاي منفي و پیامدهاي منفي از قبیل افت عملکرد تحصیلي
(کاردن ،بریانت و موس0994 ،؛ استیل0994 ،؛ استیل ،)0990 ،فقدان انگیزش خودمختاري(9براونلو و
ریسینگر0999 ،؛ لي ،)0999 ،شکلهاي مختلف اضطراب (کسدي و جانسون 0990 ،؛ چباند ،فراند و
ماري0999 ،؛ استوبر و جورمن ،)0999 ،باورهاي غیرمنطقي (بسویک ،روتبالمو من )9133 ،ارتباط دارد و
ميتواند منجر به آسیب به سالمت روان شود (دویت و شاونبورگ0990 ،؛ فراري و شر .)0999 ،در
بررسي عوامل مؤثر بر تعللورزي تحصیلي مؤلفههاي زیادي شناسایي شدهاند .در بررسيهاي اولیه الیس
و کناس ( )9177نقش فرایندهاي شناختي فردي را به عنوان عوامل علي مؤثر بر تعللورزي مطرح
کردند .پژوهشهاي بعدي نشان داد که برخي از عوامل مؤثر بر تعللورزي عبارتند از اضطراب از
ارزشیابي( 6چاباد و همکاران ،)0999 ،دشواري در تصمیمگیري (فراري و الیوت ،)9118 ،پایین بودن
حرمت خود( 7کالسن و همکاران ،)0993 ،خودتنظیمي 9پایین (دیگدان و هاول ،)0993 ،مکان کنترل
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بیروني( 0دنیز ،تراس ،آیدوگان )0991 ،و حرمت خود پایین (لي ،کنیش و زاناتا .)9110 ،با وجود شناسایي
عوامل متعدد مؤثر بر تعللورزي و پیامدهاي آن و مدلهاي مختلفي که توسط محققان مطرح شده است،
ولي همه محققان در مورد تأثیر عوامل شناختي ،هیجاني و رفتاري بر تعلل ورزي توافق دارند .لذا در
مطالعه حاضر بر چندین پیشبیني کننده تعللورزي از بعد شناختي ،عاطفي و رفتاري تأکید شده است.
چارچوب نظري پژوهش حاضر رویکرد عقالني ،عاطفي ،رفتاري )REBT( 8است .این نظریه ،رویکردي
جامع ابه رفتار انساني( 4فراگات ،)0999 ،و یک روان درماني انسان محور( 9الیس )9178 ،است .عقیده
اصلي در این نظریه این است که مردم به طور شناختي ،هیجاني و رفتاري زندگي ميکنند .لذا تفکر آنها
در هم تنیده با هیجان و رفتار آنهاست و در نتیجه به ندرت به طور خالص عمل ميکنند .به عبارتي،
شناختها ،هیجانات و رفتارها همگي بر یکدیگر اثر ميگذارند .عليرغم این درهم تنیدگي ،اندیشههاي
افراد اثر قوي بر هیجانات آنها دارد (الیس و دریدن.)9117 ،
6
الیس ( )9160مدلي به نام مدل  A-B-Cرا مطرح نمود .در این مدل  Aرویداد در حال فعالیت ،
 Bباور افراد در مورد آن رویداد 7و  Cنشان دهنده پاسخهاي هیجاني یا رفتاري 3است .همسو با الیس
( ،)9160میچنبام و باتلر ( )9139نیز بر روابط بین ابعاد شناختي ،عاطفي و رفتاري تأکید دارند .آنها
معتقدند شناخت افراد اثر مهمي بر هیجان و رفتار آنها دارد .در نظریه منطقي الیس ،اولین گام ،شناخت و
درک رویدادها ،عقاید و پیامدها (یا همان )A-B-Cاست .الیس معتقد است راه درست تغییردادن
پیامدهاي ناراحت کننده رویدادها ،نه بررسي کردن رویدادها ( )Aو نه تجزیه و تحلیل پیامدهاي عاطفي
و رفتاري ( )Cاست ،بلکه راه درست ،تغییر دادن مستقیم عقاید ) (Bغیرمنطقي فرد است .همانطور که
گفته شد تعللورزي شامل ابعاد شناختي ،عاطفي و رفتاري است (روتبالم و همکاران .)9136 ،به ویژه
جنبه عاطفي تعللورزي با روحیه و هیجانات در ارتباط است (هیو و نیکسویک ،)0996 ،جنبه شناختي آن
بر عوامل غیرمنطقي و باورهاي ناامیدي تأکید دارد و منجر به نتایج منفي ميشود (بالنت و پیچیل،
 .)0999مؤلفه رفتاري تعللورزي به رفتارهاي تأخیري در مطالعه اشاره دارد (سالومون و روتبالم.)9134 ،
باورهاي ناامیدي مبتني بر امتناع از پذیرش تفاوت بین آرزو( 1خواسته) و واقعیت 9است (هارینگتون،
9
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 .)0996نیکولسن و شارف ( )0997نشان دادند که تحمل ناامیدي جزء مهمي براي احساس شادي است.
در حالي که برخي محققان بیان ميکنند که ناامیدي دلیلي براي تعللورزي است (هارینگتون،)0999 ،
برخي دیگر بیان ميکنند که تعللورزي خودش ناامیدي است (آندرو .)0997 ،دریدن ( )0998نشان داد
که تحمل ناامیدي نوعي از باورهاي منطقي است .افراد با تحمل باال ممکن است تصور کنند که ممکن
است تحمل یک رویداد منفي سخت ولي قابل تحمل باشد .این باور شامل دو بخش است .در بخش اول،
تحمل رویداد یا موقعیت سخت به نظر ميرسد ،ولي در بخش دوم رویداد یا موقعیت قابل تحمل به نظر
ميرسد .لذا رویکرد عقالني ،عاطفي ،رفتاري بر اهمیت تحمل ناامیدي تأکید دارد ،چرا که انسانها
هیجانات منفي را تجربه ميکنند و ميتوانند مشکالت را حل کنند .ناامیدي به نظر ميرسد مانعي در
مسیر رفتار هدفمند است .به طور مشابه ،الیس و کناس ( )9177بیان ميکنند که عدم تحمل ناامیدي
ایجاد کننده تعللورزي است و تعلل ورزاني که معتقدند زمان کافي براي تکمیل تکلیف خود دارند و
تحمل ناامیدي کمتري دارند ،تمایل دارند خود را تنبل 0یا بيانگیزه 8معرفي کنند (فروهلیچ.)9137 ،
ارینگتون ( )0996در مطالعه خود رابطه بین باورهاي ناامیدي و تعللورزي را نشان داد.
باورهاي غیرمنطقي یکي دیگر از متغیرهاي انگیزشي مورد مطالعه است .از مشخصات تفکر منطقي،
انعطاف پذیري ،همسویي با قوانین طبیعي ،نسبي گرا و کارآمد بودن است .مانند« :خیلي خوب است که
در این امتحان موفق شوم» .از مشخصات تفکر غیرمنطقي ،انعطاف ناپذیري ،همسونبودن با قوانین
طبیعي ،جزمي بودن و ناکارآمد بودن است .مانند« :من حتماً باید در این امتحان موفق شوم وگرنه
نميتوانم زندگي کنم» .افرادي که تفکر منطقي دارند از این اصطالحات بیشتر استفاده ميکنند« :بهتر
است که»« ،خیلي خوب است که»« ،ترجیح ميدهم»« ،دوست دارم که»« ،اغلب»« ،گاهي»« ،بعضي»،
«بیشتر»« ،کمتر»« ،بهتر»« ،بدتر» و غیره .افرادي که تفکر غیرمنطقي دارند از این اصطالحات بیشتر
استفاده ميکنند« :مطلقاً»« ،اصالً»« ،حتماً»« ،هرگز»« ،همیشه»« ،بههیچوجه»« ،هیچوقت»« ،همه»،
«هیچکدام»« ،بهترین»« ،بدترین»« ،صد در صد» .باورها مهمترین عامل در رویکرد عقالني عاطفي
رفتاري هستند .باور افراد شامل باورهاي عقالني و غیرعقالني است (الیس .)9160 ،باورهاي منطقي بیان
کننده آرزوها ،امیدها ،خواستهها و ترجیحات افراد است ،ولي باورهاي غیرعقالني شامل تقاضاي افراد (در
مقابل آرزوها) ،بایدها (در مقابل ترجیحات) و نیازها (در مقابل خواستهها) هستند .الیس ( )9178باورهاي
غیرعقالني را به صورت موانع شادي 4و انجام آرزوها 9تعریف ميکند .از نظر الیس ( )9179فرد ضمن
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قبول نکردن واقعیت و جذب شدن در فرایند افکار غیرمنطقي در باره برتري جویي مفرط خود مبتال به
عوارض نسبتاً شدیدي ميشود که اغلب آن را اختالل عاطفي مينامیم .وقتي که فرد به چنین عقایدي
توسل ميجوید ،در نگرش و برداشتهاي خود شدیداً بر اجبار  ،الزام و وظیفه تأکید دارد و اگر خود را از
این قیدها رها کند ،به احتمال قوي در جهت سالمت و رشد شخصیت حرکت خواهد کرد .الیس و کناس
( )9177تعللورزي را به عنوان نتیجه اندیشههاي غیرعقالني ميدانند .بر طبق نظر الیس و کناس،
باورهاي غیزمنطقي مثل «من باید بهترین را انجام دهم» ،منجر به تعللورزي ميشود .لذا وفتي فرد در
کاري که قصد انجام آن را به بهترین نحو داشته است شکست بخورد ،باورهاي غیرمنطقي منجر به
کاهش خودکارآمدي در فرد ميشود و فرد به منظور حفظ خود از آسیبهاي احتمالي به ناچار در انجام
کار تعلل ميکند .مبتني بر این نظریه ،مطالعات زیادي رابطه باورهاي غیرمنطقي و تعللورزي را نشان
دادهاند (بریج و روج9117 ،؛ بسویک و همکاران .)9133 ،الیس ( )9178بیان ميکند که باورهاي
غیرمنطقي اساساً از دو جنبه با تعللورزي ارتباط دارند :باور افراد به عدم لیاقت و باور به اینکه جهان
خیلي سخت است .محققان دیگر از جمله استیل ( )0997به ترس از شکست و اضطراب از ارزشیابي اشاره
کردهاند ،و به طور کلي در بسیاري از پژوهشها باورهاي غیرمنطقي را علت اصلي تعللورزي معرفي
کردهاند (الیس و کناس.)9177 ،
باور خودکارآمدي یکي از عوامل شناختي مؤثر بر تعللورزي است که در این پژوهش مورد بررسي
قرار گرفته است .شناخت به مشاهده یا ادراک فرد در مورد جهان اطرافش اشاره دارد .شناختها اجزاي
مهمي در رفتارهاي انسان هستند .الیس و دریدن ( )9137بیان ميکنند که رویدادها عامل ناامیدي
انسانها نیستند ،بلکه اندیشه آنها در مورد رویداد ميتواند ناامیدي را در آنها ایجاد کند .لذا الیس معتقد
است که انسانها با تفکر و اندیشه بهتر تمایل به بهتر عمل کردن را دارند.
مطالعات مربوط به تعللورزي مبتني بر چشمانداز شناختي به بررسي این سؤال ميپردازند که چرا
دانشجویان اگرچه با پیامدهاي منفي تعلل ورزي آشنا هستند ،ولي باز به طور هوشیارانه تکالیف خود را به
تعویق مياندازند (کاراس و اسپادا .)0991 ،فراري ،پارکر و وار ( )9110دریافتند که یک رابطه منفي
معنادار بین باورهاي خودکارآمدي و تعللورزي تحصیلي وجود دارد ،به نحوي که دانشآموزان با
خودکارآمدي پایین ،تعللورزي بیشتري دارند .مطالعات فراواني نیز رابطه معکوس حرمت خود و
خودکارآمدي با تعللورزي را نشان دادهاند ،دانشآموزان با حرمت خود و خودکارآمدي پایین ،تعللورزي
بیشتري از خود نشان دادهاند (فراري0999 ،؛ سیرویس .)0994a ،پژوهشها حاکي از آن است که
خودکارآمدي داراي نقش مهمي در تعللورزي است (فراري و همکاران9118 ،؛ کالسن و کازوکا0991 ،؛

fulfillment of desires
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توکمن .)9119 ،بندورا ( )9117 ،9177،9136بیان ميکند که خودکارآمدي قویترین واسطه از رفتار انسان
است ،و معموال نتیجه شناخت افراد است .به اعتفاد بندورا افراد با خودکارآمدي پایین ،انتظار کمتري از
خود براي موفقیت دارند .لذا پافشاري کمتري از خود نشان ميدهند که به نوبه خود ممکن است باعث
ایجاد تعلل در آنها شود .یافتهها حاکي از آن است که افراد تعللورز ،خودکارآمدي کمتري نسبت به سایر
افراد دارند (تاکمن .)0997 ،بندورا ( )9117خودکارآمدي را سازه شناختي ميداند که چون در اندیشه افراد
شکل ميگیرد ،بر تفسیر آنها از موقعیتها و رفتار آنها تأثیر ميگذارد.
رابطه خودکارآمدي و تعللورزي در مطالعات زیادي مورد بررسي قرار گرفته است (از جمله آندوگان،
0993؛ فراري و همکاران9118 ،؛ هایکوک و همکاران9113 ،؛ کالسن و همکاران 0993 ،؛ سیرویس و
همکاران0998 ،؛ سیرویس0994 ،؛ استیل .)0997 ،کالسن و همکاران ( )0993نیز در مطالعهاي به
بررسي تعللورزي در دانشجویان کارشناسي پرداختند .آنها به بررسي رابطه بین تعللورزي تحصیلي،
خودتنظیمي ،خودکارآمدي تحصیلي و حرمت خود پرداختند .نتایج نشان داد که همه متغیرهاي مورد
بررسي رابطه معناداري با تعللورزي دارند.
خودتنظیمي عامل رفتاري مؤثر بر تعللورزي در پژوهش حاضراست .واژه رفتار در رویکرد عقالني
عاطفي رفتاري به رفتار و عمل آشکار اشاره دارد و یکي از بهترین روشها براي نظارت بر اصالح رفتار
است که در رویکرد عقالني عاطفي رفتاري شامل دو نوع رفتار است :باور غیرمنطقي که غیرسازنده است
و باور منطقي که داراي اثرات سازنده است (فراگات.)0999 ،
مطالعات مربوط به تعللورزي مبتني بر چشمانداز رفتاري بر میزان و فراواني تأخیر تکلیف توجه
دارند .به منظور ارزیابي رفتار تعللورزي واقعي ،در برخي مطالعات زمان ارائه تکالیف ترم (تیس و
بامیستر ،)9117 ،زمان تحویل پاسخنامه به محقق (لي ،)9136 ،مدت زمان تکمیل امتحان (مون و
ایلینورث )0999 ،یا مدت زمان تکمیل تکالیف آزمایشگاه در نظر گرفته شده است .برخي محققان (فراري
و تیس0999 ،؛ ون ارد0998 ،؛ وولترز )0998 ،معتقدند که خودتنظیمي یکي از قويترین رفتارهاي
پیشبیني کننده تعللورزي است .خودتنظیمي دانشآموزان و تمایالت خودکنترلي آنها متغیرهاي رفتاري
مهمي براي ارزیابي تعللورزي هستند (اریلي و ورتنبروخ0990 ،؛ اریلي0990 ،؛ 0996؛ کالسن ،کراوچاک
و راجاني .)0993 ،محققان زیادي (از جمله آندرسن 0999 ،فراري و تیس0999 ،؛ وولترز )0998 ،به
بررسي رابطه خودنتنظیمي و تعللورزي پرداختهاند و بیان ميکنند که خودنتنظیمي یکي از قويترین
پیشبیني کنندههاي رفتاري تعللورزي است .فراري ( )0999بیان ميکند که تعللورزان در تنظیم
عملکردشان در موقعیتهاي استرسزا و در موقعیتهاي با بار شناختي باال ناتوان هستند .محققان زیادي
(از جمله کالسن و همکاران0993 ،؛ ون ارد0999،؛ هاول و واتسون  )0997 ،معتقدند که افراد تعللورز
در تنظیم رفتارهاي خود مشکل دارند .تعللورزي به عنوان شکست در خودتنظیمي ،بیانگر وجدان کم و
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رفتار تکانشي باال تعریف مي شود (استیل .)0997 ،در جدول  9زیر به طور خالصه برخي ویژگي افراد
تعللورز آورده شده است.
جدول  .1خالصه ويژگی افراد تعللورز
ويژگیها
خودکارآمدي پایین
رفتار خودانتقادي
ترس از شکست یا موفقیت
عملکرد ضعیف تحصیلي
وقتنشناسي و مشکل در پيگیري تکلیف و سعي ناکافي براي
موفقیت
عزت نفس پایین
اضطراب
وابستگي ،ترس از شکست ،تنفر از کار و فقدان انرژي
کمالگرایي
ارزیابي منفي ،عزت نفس پایین
درماندگي آموخته شده
فقدان انگیزش خودمختاري
باورهاي غیرمنطقي
آسیب رواني
دشواري در تصمیمگیري
خودتنظیمي پایین

منابع
الوبوسایو ،لکچرر ،اتدوال0999 ،
الوبوسایو ،لکچرر ،اتدوال0999 ،
الوبوسایو ،لکچرر ،اتدوال0999 ،
کاردن ،بریانت و موس 0994؛ استیل0994 ،؛ استیل0990 ،؛ فریترنر و
یانگ0998 ،
ساولر و باس9111 ،
فراري9114 ،؛ کالسن و همکاران 0993،لي ،کنیش و زاناتا9110،
کسدي و جانسون 0990 ،؛ چباند ،فراند و ماري0999 ،؛ استوبر و جورمن،
0999؛ میلرام و توبیانا9111 ،؛ چاباد و همکاران0999 ،
سولومون و راث بلوم9134 ،
جانسون و سالني9136 ،
فراري9110 ،
مک کینف9114 ،
براونلو و ریسینگر0999 ،؛ لي0999،
بسویک ،روتبالم و من9133 ،؛ ارینگتون0996 ،
دویت و شاونبورگ0990،،؛ فراري و شر0999،
فراري و الیوت9110 ،
لي ،کنیش و زاناتا9110،

از آن جا که تعللورزي نتیجه مجموعه پیچیدهاي از عوامل شناختي ،هیجاني و انگیزشي است ،به نظر ميرسد
کاربرد تحلیل خوشهاي براي شناسایي گروههاي مختلف تعللورز مناسب است .در واقع تحلیل خوشهاي یک
رویکرد مبتني بر شخص 9است که به جستجوي این مطلب ميپردازد که چگونه متغیرهاي متفاوت به خوشههاي
مختلف ترکیب مي شوند و امکان بررسي چنین متغیرهایي را به طور مستقل از هم فراهم ميکند .از آنجا که،
تحلیل خوشهاي اهمیت زیادي در شناسایي گروههاي هدف و کسب اطالعات کامل از ویژگيها ،باورها و رفتار این
گروهها دارد ،لذا کاربرد آن در روانشناسي ميتواند بسیار مفید باشد (ابل ،پالمبریج و گراهام0990 ،؛ وایلي و کسول،
 .)9117هدف این مقاله کاربرد این تکنیک براي خوشه بندي افراد در متغیر تعللورزي است.

Person-based approach
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روش
جامعه و نمونه
جامعه آماري پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسي دانشگاه تهران در دانشکدههاي مختلف بوده است .این
تعداد بنا به گزارش دانشگاه تهران در سال تحصیلي  10-18بدون در نظر گرفتن پردیسهاي پاکدشت-
ورامین ،کرج ،جلفا ،کیش ،قم و کرج  89797است که از این تعداد  97034نفر مرد و  94408نفر زن
هستند .نمونهاي برابر با  199نفر از دانشجویان به روش نمونهگیري چندمرحلهاي انتخاب و به
پرسشنامهها پاسخ دادند .از این تعداد  447نفر زن و  498نفر مرد هستند ،به این ترتیب که از دانشکده-
هاي مختلف چند دانشکده به طور تصادفي انتخاب (دانشکدههاي ادبیات و علوم انساني ،دانشکده فني و
مهندسي ،دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي ،کارآفریني ،دانشکده علوم و منابع طبیعي)،خ و سپس به
طور تصادفي یک یا دو کالس از هر دانشکده به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفتند .از بین این 199
نفر نمونه 099 ،دانشجو ( 999پسر و  999دختر) که در تعللورزي نمرات باالئي به دست آورده بودند،
انتخاب شدند .به این ترتیب که نمرات تعللورزي دانشجویان نمونه تبدیل به نمره  zشد و سپس افرادي
که نمره تعللورزي استانداردشده باالتر از مثبت یک انحراف معیار دااشتند ( 099نفر) ،به عنوان گروه
تعللورز انتخاب شدند .میانگین سن نمونه مورد مطالعه  09.39سال است.
مقیاسها
در پژوهش حاضر براي گردآوري دادهها از پنج ابزار به ترتیب زیر استفاده شد:
9
تعللورزی :خودتنظیمي در این پژوهش از طریق پرسشنامه سولومون و روثبلوم ( )9134اندازهگیري
شد .این مقیاس داراي  07گویه بوده و در طیف لیکرت "از همیشه تا هرگز" تهیه شده است .ضریب
قابلیت اعتماد این پرسشنامه با روش الفاي کرونباخ محاسبه و برابر با  9/30بدست آمد .به منظور
شناسایي و تأیید عوامل اندازهگیري سازه تعللورزي ،اعتبار سازه این پرسشنامه با انجام تحلیل عامل
تأئیدي مورد آزمون قرار گرفت .شاخصهاي نسبت مجذور کاي به درجه آزادي ( ،)0/07نیکویي
برازندگي ( ،)IFG=9/13شاخص تعدیل شده نیکویي برازش ( )AGFI=9/17و ریشه خطاي میانگین
مجذورات تقریب ( )RMSEA=9/94حاکي از برازش خوب مدل بود.
خودتنظیمی :خودتنظیمي در این پژوهش از طریق پرسشنامه گرین و میلر ( )0994اندازهگیري شد .این
مقیاس شامل برنامهریزي و سازماندهي تالشهاي مطالعه و خود نظارتي دانشجویان است و داراي 90

9. Solomon and Rothblum
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گویه بوده و در طیف لیکرت "از همیشه تا هرگز" تهیه شده است .میلر و همکاران ( )9116ضریب
قابلیت اعتماد این مقیاس را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  9/39بدست آوردهاند .ضریب قابلیت
اعتماد این پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ محاسبه و برابر با  9/16بدست آمد .اعتبار سازه این
پرسشنامه با انجام تحلیل عامل تأییدي مورد آزمون قرار گرفت .شاخصهاي نسبت مجذور کاي به درجه
آزادي ( ،)0/47نیکویي برازندگي ( ،)IFG=9/17شاخص تعدیل شده نیکویي برازش ( )AGFI=9/16و
ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEA=9/96حاکي از برازش خوب مدل بود.
خودکارآمدی :در این پژوهش خودکارآمدي دانشجویان از طریق پرسشنامه تدوین شده توسط میدلتن
و میگلي ( )9117اندازهگیري شد .این مقیاس داراي  99گویه بوده و در طیف لیکرت "از همیشه تا
هرگز" تهیه شده است .ضریب قابلیت اعتماد این پرسشنامه با روش الفاي کرونباخ محاسبه و برابر با
 9/13بدست آمد .به منظور شناسایي و تأیید عوامل اندازهگیري سازه خودکارآمدي ،اعتبار سازه این
پرسشنامه با انجام تحلیل عامل تأئیدي مورد آزمون قرار گرفت .شاخصهاي نسبت مجذور کاي به درجه
آزادي ( ،)9/46نیکویي برازندگي ( ،)IFG=9/11شاخص تعدیل شده نیکویي برازش ( )AGFI=9/17و
ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEA=9/98حاکي از برازش خوب مدل بود.
باورهای ناامیدی :این متغیر از طریق " مقیاس ناامیدي هرینگتون  )0999( "9اندازهگیري شده است.
این مقیاس داراي  44گویه بوده و در طیف لیکرت "از همیشه تا هرگز" تهیه شده است .ضریب قابلیت
اعتماد این پرسشنامه با روش الفاي کرونباخ محاسبه و برابر با  9/75بدست آمد .اعتبار سازه این
پرسشنامه با انجام تحلیل عامل تأئیدي مورد آزمون قرار گرفت .شاخصهاي نسبت مجذور کاي به درجه
آزادي ( ،)0/93نیکویي برازندگي ( ،)IFG=9/16شاخص تعدیل شده نیکویي برازش ( )AGFI=9/19و
ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEA=9/99حاکي از برازش خوب مدل بود .تمامي
گویههاي این مقیاس بجز دوازده گویه ( )44-48-40-88-06-00-91-97-96-99-1-7داراي نقش
مهم و معنادار در اندازهگیري عامل باورهاي ناامیدي بودند که این دوازده گویه حذف شدند.
باورهای غیرمنطقی :باورهاي غیرمنطقي از طریق سیاهه باورهاي غیرمنطقي 0کوپمنز و همکاران
( )9114اندازهگیري شد و داراي  93گویه بوده و در طیف لیکرت "از همیشه تا هرگز" تهیه شده است.
ضریب قابلیت اعتماد با روش الفاي کرونباخ محاسبه و برابر با  9/39بدست آمد .اعتبار سازه این
پرسشنامه با انجام تحلیل عامل تأییدي مورد آزمون قرار گرفت .شاخصهاي نسبت مجذور کاي به درجه
آزادي ( ،)0/90نیکویي برازندگي ( ،)IFG=9/19شاخص تعدیل شده نیکویي برازش ( )AGFI=9/18و

)9. Harrington's Frustration Discomfort Scale (FDS
0
). The Irrational Beliefs Inventory (IBI
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ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEA=9/99حاکي از برازش خوب مدل بود .بر اساس
مقدار  tبدست آمده براي هر سوال تمامي گویهها بجز  99گویه (-06-09-93-96-94-99-1-7-9
 )98-44داراي نقش مهم و معنادار در اندازهگیري عامل باورهاي نامعقول هستند .لذا این  99سوال حذف
شدند.
روش تحلیل
در پژوهش حاضر از تحلیل خوشهاي به منظور تحلیل دادهها استفاده شده است .تحلیل خوشهاي به
گروهبندي موضوعات و دادهها بر اساس اطالعات دادهها و روابط آنهاست ،ميپردازد (تن و همکاران،
 .)0996هر موضوعي خیلي نزدیک یا شبیه به موضوعات دیگر در همان گروه است (شباهت بیشتر،
بهتر) ،اما از موضوعات گروههاي دیگر متفاوت است (تفاوت بیشتر ،بهتر) .تحلیل خوشهاي با یک گروه
شروع ميشود و با تشکیل زیرگروههایي که از نظر متغیرهاي انتخاب شده متفاوت هستند ،ادامه ميیابد.
خوشهبندي براي کشف و پي بردن به ساختار دادهها و همچنین براي یافتن ویژگيهاي مشترک در بین
زیر گروههایي از دادهها به کار ميرود .این تحلیل وسیله تقلیل دادههاست که باعث ایجاد زیرگروههایي
ميشود که قابل اجراتر از دادههاي فردي است .تحلیل خوشهاي همچنین تکنیکي مفید براي سادهسازي
مجموعه دادههاست (رامسبرگ .)9134 ،در مقایسه تحلیل خوشهاي و تحلیل عاملي ميتوان گفت هر دو
روشهایي براي شناسایي ساختار زیربنایي در مجموعه دادههاي چند متغیره هستند ،هر دو تحلیل براي
کاهش دادهها به کار ميروند و مبتني بر قضاوت محقق و رویکرد مورد استفاده توسط او هستند .بورگن و
ویس ( )9179در تفاوت این دو روش معتقدند که در تحلیل عاملي معموال واریانس بین چندین منبع یا
عامل در نظر گرفته ميشود و مقدار اولیه واریانس موجود در دادههاي اصلي حفظ ميشود ،در حالي که
در تحلیل خوشهاي کل واریانس براي یک منبع در نظر گرفته ميشود .از طرفي در حالي که نتایج تحلیل
عاملي نوعا وضوح کمتري دارد ،تحلیل خوشهاي نتایجي به دست ميدهد که در آن متغیرها به مجموعه-
هاي جدا یا خوشهها گروهبندي ميشوند .تفاوت تحلیل خوشهاي و تحلیل تشخیصي در این است که در
تحلیل تشخیصي گروهها (خوشهها) از قبل تشکیل شدهاند و هدف از تحلیل آن است که ترکیب خطي
آن دسته از متغیرهاي مستقلي که گروهها را به بهترین نحو از یکدیگر تفکیک ميکنند ،تعیین شود ،اما
در تحلیل خوشهاي گروهها از قبل تعیین نشدهاند ،بلکه هدف این است که بهترین روشي را که بتوان از
طریق آن متغیرها را در گروههایي مشخص خوشهبندي کرد ،تعیین شود (آلدندرفر و بالشفیلد .)9134،
يافتهها
در ابتدا همبستگي پیرسون براي بررسي رابطه بین تعللورزي و دیگر متغیرها (خودتنظیمي ،خودکارامدي،
باورهاي ناامیدي و باورهاي غیرمنطقي) اجرا شد .بررسي همبستگي بین متغیرهاي مرتبط با تعللورزي
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به منظور اطمینان از عدم هم خطي نیز اهمیت زیادي دارد .چرا که هم خطي تاثیر مهمي بر تحلیل
خوشهاي با دادن وزن بیشتر به متغیرهاي خطي دارد (هیر ،بلک ،بابین و آندرسون .)0999 ،سپس از
تحلیل خوشهاي براي شناسایي زیرگروههاي شرکت کنندگان با توجه به متغیرهاي مرتبط با تعللورزي
استفاده شد .در ابتدا از روش سلسله مراتبي تراکمي 9با مجذور فاصله اقلیدسي 0براي تعیین و کشف
تعداد خوشهها استفاده شد .بعد از مشخص شدن تعداد خوشهها با استفاده از تحلیل دندوگرام 8و ضرایب
متراکم ،4روش خوشهبندي  kمیانگین که یک روش تکرار شونده است ،با توجه به حداکثر شباهت در
درون خوشهها و بیشترین تفاوت در بین خوشهها اجرا شد .در نهایت ثبات ساختار راهحل خوشهها با
تعیین توافق بین دو روش راهحل ،کاربرد آزمون  Vکرامر مورد بررسي قرار گرفت .تحلیل واریانس یک
راهه با آزمون تعقیبي بونفروني به طور جداگانه براي خوشهها نیز اجرا شد و تفاوت بین خوشهها در
متغیرهاي مرتبط با تعللورزي بررسي شد .آزمون بونفروني منعطفتر و سادهتر از سایر آزمونهاي تعقیبي
است و با هر نوع آزمون آماري قابل استفاده است ،به همین دلیل بیشتر از سایر آزمونهاي تعقیبي استفاد
ميشود ( اولینیک ،ساپتام ،هابرتي.)9117 ،
نتايج
غربالگری دادهها و تحلیل توصیفی :کجي و کشیدگي دادهها براي همه مقیاسها مورد بررسي
قرار گرفت .مقدار کجي از  -.69تا  .36و مقدار کشیدگي از  .37تا  .17است از آن جا که مقادیر بیشتر از
 8براي کجي و بزرگتر از  09براي کشیدگي نشاندهنده غیرنرمال بودن توزیع هستند (وستون و گور،
 ،)0996نتایج این پژوهش حاکي از نرمال بودن توزیع متغیرها است .موضوع همخطي بودن چندمتغیري
به کمک عامل تورم واریانس )VIF( 9و ضریب تحمل 6مورد بررسي قرار گرفت .مقدار ضریب تحمل
همه متغیرها بیشتر از  9/9و عامل تورم واریانس کمتر از  99است .از آنجا که ضریب تحمل  9/9و کمتر
از آن و عامل تورم واریانس باالتر از  99نشاندهنده هم خطي است (میرز ،گامست و گوارینو ،)0996 ،لذا
ميتوان گفت بین متغیرهاي پژوهش هم خطي وجود ندارد 49 .تا از دادههاي بدون جواب (با توجه به
تعداد نمونه که  099نفر بود 99 ،درصد دادهها بدون جواب بودند) ،با میانگین متغیر مربوطه جایگزین
شدند .میانگین و انحراف معیار متغیرها در جدول  9گزارش شده است.
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تحلیل همبستگی :همبستگي بین تعللورزي و سایر متغیرهاي پژوهش (خودتنظیمي ،خودکارامدي،
باورهاي ناامیدي و باورهاي غیرمنطقي) در جدول  0آورده شده است .تعللورزي به طور مثبت با
باورهاي ناامیدي و باورهاي غیرمنطقي رابطه دارد و رابطه آن با خودتنظیمي و خودکارامدي منفي و
معنادار است .همبستگي پیرسون بین متغیرهاي مرتبط با تعللورزي نشاندهنده فقدان همخطي بود
(دامنه همبستگي  .99تا .).44
جدول  .2آمار توصیفی ،آلفا کرونباخ و همبستگی پیرسون با تعللورزی
میانگین

انحراف معیار

خودتنظیمی
خودکارامدی

99/9879
96/7699
99/1799

0/34601
0/69949
0/39677

9/14
9/16

باور ناامیدی
باور غیر منطقی

98/9799
98/9409

8/90398
8/89194

9/76
9/74

تعللورزی

آلفا کرونباخ
9/37

تعللورزی
9
**-9/499
**-9/093
**9/069
**9/048

تحلیل خوشهای :متغیرهاي مرتبط با تعللورزي (خودتنظیمي ،خودکارآمدي ،باورهاي ناامیدي و
باورهاي غیرمنطقي) براي تحلیل خوشهاي انتخاب شدند .بررسي عیني از ضرایب دندوگرام و متراکم به
دست آمده با روش وارد 9نشاندهنده راهحل  0خوشهاي بود .سپس تحلیل خوشهاي با  kمیانگین با
کاربرد روش تکرار شونده و مشخص کردن  0خوشه اجرا شد .راهحل  0خوشهاي با توافق خوب بین
روش وارد و خوشهبندي  kمیانگین حمایت شد (کرامر  .) p .79تحلیل عملکرد تفکیک نشان داد که دو
خوشه به اندازه کافي در تمایز فضاي عملکرد از هم جدا شدهاند و  17.3درصد موارد به طور صحیح
طبقهبندي شده است .دو خوشه شناسایي شده منعکس کننده دو خوشه از تعللورزان به صورت زیر است:
خود تنظیمي و خودکارآمدي متوسط و باورهاي ناامیدي و غیرمنطقي باال (خوشه  ،9تعلل-
.9
ورزان با باورهاي نادرست)
خودتنظیمي و خودکارامدي پایین و باورهاي ناامیدي و غیرمنطقي پایین (خوشه  ،0تعللورزان
.0
با انگیزش پایین)
با توجه به خوشههاي به دست آمده ،انوا یک اثر معناداري از عضویت خوشهها در هر یک از عوامل
مرتبط با تعللورزي را آشکار ميکند .آمار توصیفي براي هر خوشه و آنوا در جدول  8گزارش شده است.

Wards method

89

9

عوامل موثر بر تعللورزي :کاربرد تجزیه و تحلیل خوشهاي

جدول  .3نتايج آمار توصیفی خوشهها و آنوا
متغیر

خوشه  :2فراوانی5.71:
درصد.273:
انحراف معیار
میانگین
0/19899
98/9393

18/301

9/999

خودتنظیمی

91/7660

0/99664

98/8346

0/79939

999/799

9/999

خودکارامدی

93/3439

0/89176

90/7399

0/11319

69/494

9/999

باور ناامیدی

99/4961

0/97908

99/9048

0/78636

438/989

9/999

باور غیرمنطقی

94/1009

0/80600

99/4784

0/66697

899/001

9/999

تعللورزی

خوشه  :1فراوانی111:
درصد8.75:
انحراف معیار
میانگین
0/08676
96/9116

F

P

19.76
18.84
13.38
12.78 15.4
14.92
10.47
10.12

13.58
16.09

20
15
10
5
0

نمودار  .1نتايج آمار توصیفی خوشهها

با توجه به تفاوت بین خوشهها در تعللورزي نتایج نشان داد که دو خوشه به طور معناداري از هم متفاوت
هستند و میانگین نمرات تعللورزي به طور معناداري براي گروه تعللورز با باور غیرمنطقي و ناامیدي باال
(خوشه  ،)9بیشتر از گروه تعللورز با باور غیرمنطقي و ناامیدي پایین (خوشه  )0است .آزمون تحلیل
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واریانس به منظور بررسي اعتبار خوشهها انجام شده است .به دلیل بزرگ بودن نمودار تحلیل ،به ارائه
نمودار فقط براي  09نفر از نمونه مورد مطالعه پرداخته شده است که به خوبي بیانگر وجود دو خوشه در
تعللورزي است.

شکل  .2نمودار دندوگرام در خوشهبندی  22دانشجو با روش وارد

تحلیل خوشهاي متغیرهاي مرتبط با تعللورزي بر اساس جنسیت نیز انجام شد .بررسي عیني از ضرایب
دندوگرام و متراکم به دست آمده با روش وارد در هر دو جنس نشاندهنده راهحل  0خوشهاي بود .نتایج
تحلیل خوشهاي با  kمیانگین با کاربرد روش تکرارشونده از راهحل  0خوشهاي با توافق خوب بین روش
وارد و خوشهبندي  kمیانگین حمایت کرد .تحلیل عملکرد تفکیک در هر دو جنس نشان داد که دو
خوشه به اندازه کافي در تمایز فضاي عملکرد از هم جدا شدهاند .در انجام تحلیل به تفکیک جنسیت
مجددا دو خوشه که تفاوت چنداني با تحلیل کلي نداشت ،به دست آمد .خوشه ( 9تعللورزان با باورهاي
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نادرست) ،و خوشه ( 0تعللورزان با انگیزش پایین) .آمار توصیفي براي هر خوشه و آنوا به تفکیک
جنسیت در جدول  4گزارش شده است.
جدول  ..نتايج آمار توصیفی خوشهها و آنوا به تفکیک جنسیت
متغیر
متغیر

خوشه 1

F

خوشه 2

P

میانگین
دختر
پسر
99/993 97/94

انحراف معیار
دختر
پسر
0/890 0/948

میانگین
دختر
پسر
94/94
98/98

انحراف معیار
دختر
پسر
0/849
0/66

پسر
016/30

دختر
63/14

پسر
9/999

دختر
9/999

خودتنظیمی

91/80

09/090

0/849

0/996

90/433

94/03

0/498

0/198

836/33

869/98

9/999

9/999

خودکارامدی

93/64

91/997

0/984

0/934

90/910

98/87

0/700

0/694

894/69

843/34

9/999

9/999

باور ناامیدی

96/83

94/488

0/809

0/499

99/99

99/943

0/649

0/49

809/946

033/99

9/999

9/999

996/77

9/999

9/999

تعللورزی

باور
غیرمنطقی

99/19

98/144

0/780

0/199

99/36

99/93

0/390

0/94

016/99

با توجه به تفاوت بین خوشهها در تعللورزي نتایج نشان داد که دو خوشه در هر دو جنس به طور
معناداري از هم متفاوت هستند .آزمون تحلیل واریانس به منظور بررسي اعتبار خوشهها انجام شده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش شناسایي زیرگروههائي از تعللورزان بر اساس عوامل موثر بر آن و مبتني بر مدل
الیس با کاربرد تحلیل خوشهاي بود .امروزه در اطراف ما دادههاي فراواني وجود دارند که به علت عدم
شناخت از نحوه استفاده از آنها ،ارزش چنداني براي روانشناسان ندارند و مورد غفلت قرار ميگیرند .در
حالي که اگر همین دادههاي به ظاهر کم ارزش بهصورت هدفمند حفظ ،ذخیرهسازي و در نهایت مورد
دادهکاوي قرار بگیرند ،دانش فراواني تولید کرده و در تصمیمگیريهاي روانشناختي ما را یاري خواهند
کرد .لذا ميتوان از تکنیکهاي دادهکاوي مانند خوشهبندي استفاده نموده و الگوهاي پنهان را از این
دادههاي انبوه استخراج نمود تا بتوان تصمیمات بهینه و بههنگام در مسایل روانشناختي اتخاذ نمود .در
این مقاله نیز با تحلیل خوشهاي به اطالعات و دانش مفیدي دست یافتیم که به ما در تصمیمگیري
هوشمندانه درباره مشکالت و مسائل پیچیده و چند الیه پیش روي افراد تعللورز کمک زیادي خواهد
کرد.
نتایج استفاده از تحلیل خوشهاي در بین دانشجویان تعللورز در مطالعه حاضر نشاندهنده دو خوشه
یا دو زیر گروه بوده است .اولین زیر گروه تعللورزي را به عنوان یک شکست در خودتنظیمي و
خودکارامدي پایین در نظر ميگیرد 97.3 .درصد نمونه مورد مطالعه در این زیر گروه قرار گرفتند و این
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گروه داراي باور نادرست نامیده شدند .دومین زیر گروه باورها را مرکز تعللورزي در نظر ميگیرد40.8 .
درصد نمونه مورد مطالعه در این زیر گروه قرار گرفتند و این گروه تعللورزان با انگیزش پایین نامیده
شدند .بر اساس این یافتهها بهنظر ميرسد که یکي از مهمترین مشکالت افراد با تعللورزي باال داشتن
احساس کارآمدي و خودتنظیمي پایین باشد .ميتوان گفت که افراد تعللورز قادر به تنظیم و مدیریت
فعالیتهاي خود نیستند ،و به همین دلیل نميتوانند فعالیتهاي خود را در زمان مناسب انجام دهند .از
طرف دیگر ،این افراد احساس شایستگي کمي در تسلط بر فعالیتها و تکالیف خود دارند که همین
موضوع نیز تعللورزي انها را تشدید ميکند .بنابراین ،الزم است که با آموزش خودکارآمدي و راهبردهاي
خود تنظیمي ،سعي در تغییر دیدگاه تعللورزان نسبت به خود کرد .معلمان با توسعه همزمان مهارت هاي
مختلف تحصیلي در یادگیرندگان ،ایجاد قابلیت خودتنظیمي مورد نیاز در طیف گستردهاي از یادگیري و
شرایط عملکرد ،ایجاد تجارب موفقیتآمیز براي دانش آموزان ميتوانند به افزایش باورهاي خودکارامدي
در یادگیرندگان کمک کنند .تحقیقات زیادي از جمله سیرویس ،پیچل ( )0998و تیس و براتاسالوسکي
( ، )0999بیلکس ،گاي ،روچات و وندرلیدن ( )0999و همچنین روچات ،بني ،آنوني ،وودنز و وندرلین
( )0998به این خوشهي مهم در تعللورزي اشاره داشتهاند .از طرف دیگر ،بر اساس یافتهها مشاهده شد
که افراد با تعللورزي باال ،ميتوانند هم احساس خودکارآمدي و خودتنظیمي داشته باشند ،ولي باورهاي
ناامیدي و غیرمنطقي هم در آنها باال باشد .ميتوان گفت که اصالح باورها یکي از راههاي مهم در
کاهش تعللورزي است .به عبارت دیگر ،خودتنظیمي و احساس خودکارآمدي زماني ميتواند منجر به
تعللورزي پایین باشد که با باورهاي ناامیدي و غیرمنطقي همراه باشد .لذا مدارس و دانشگاهها باید با
آموزش مهارتهاي شناختي-رفتاري به شناسایي و تغییر الگوهاي فکري نادرست پرداخته و با به-
کارگیري دورههاي بازآموزي توسط متخصصان تعلیم و تربیت به اصالح باورهاي یادگیرندگان بپردازند
والدین نیز با آموزش ،تربیت و نظارت مستمر بر باورهاي فرزندان خود زمینههاي شکلگیري و بازسازي
باورهاي درست و منطقي را در آنها ایجاد کنند.
نتایج این پژوهش بیانگر وجود خوشههاي مختلف از تعللورزان است که با شناسایي گروههاي
تعللورزان و ویژگيهاي هر یک از گروهها ميتوان راهکارهاي درستتر و بهتري براي هر گروه داشت.
این مطالعه به متغیرهاي مدل الیس محدود است و بررسي متغیرهاي دیگر در خوشهبندي افراد تعللورز
به منظور شناسایي دقیق زیر گروهها بسیار ضروري است .این پژوهش نشان داد که تحلیل خوشهاي
تکنیک مناسبي براي تشخیص ویژگيهاي افراد در یک متغیر است .لذا روانشناسان و پژوهشگران باید با
آشنایي هرچه بیشتر این تکنیک از آن در تحلیلهاي خود استفاده کنند تا بتوانند از یافتههاي خود
استفادههاي کاربردي بیشتري داشته باشند .از جمله محدودیتهاي این پژوهش استفاده از مقیاس
خودگزارشي شرکتکنندگان است که ميتواند منجر به سوگیري در پاسخها به نفع مطلوبیتهاي جامعه
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) همچنین یافتهها مبتني بر نمونهاي از دانشجویان کارشناسي0994 ، هث و سالس،گردد (دانینگ
 لذا انجام پژوهش در نمونههاي دیگر و انجام تحلیل به،دانشگاه تهران در رشتههاي مختلف بوده است
.تفکیک ویژگيهاي جمعیت شناختي از جمله به تفکیک رشته تحصیلي پیشنهاد ميشود
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