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Abstract: The aim of this study was to examine the structural model of satisfaction of 

psychological needs by the teacher and mindfulness with academic procrastination 

mediated by perfectionism in high school boys. The research method of the present 

study was descriptive-correlational. The statistical population of the study included all 

male high school students in Kashmar in the academic year 2019-2020, of whom 495 

were selected using multi-stage cluster sampling. For data collection, the Academic 

Procrastination Questionnaire (Solomon and Roth Bloom 1984), the Kentucky 

Mindfulness Skills Questionnaire (Beer, Smith, and Allen 2004), the Basic Needs 

Satisfaction Scale Questionnaire (Lagourdia et al. 2000), and the Perfectionism 

Questionnaire (Hill et al. 2004) were used. Data analysis was performed using Pearson 

correlation coefficient and structural equation modeling. Analysis of path coefficients 

showed that the direct effect of satisfaction of basic psychological needs by the teacher 

and mindfulness on academic procrastination was negative and significant. The direct 

effect of satisfying basic psychological needs by the teacher and mindfulness on 

perfectionism was also positive and significant. The direct effect of perfectionism on 

academic procrastination was also negative and significant. Also, the indirect effect of 

satisfying basic psychological needs by the teacher on academic procrastination due to 

perfectionism was -0.27 which was statistically significant. Mindfulness mediated by 

perfectionism had an indirect and significant effect (-0.11) on academic procrastination. 

The results showed that 63% of the changes in academic procrastination can be 

explained in terms of satisfaction of basic psychological needs by the teacher, 

mindfulness, and perfectionism. 

Keywords: Mindfulness, Satisfaction of psychological needs by the teacher, Academic 

procrastination and perfectionism. 
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 مقدمه

ضرورت درک مؤلفه های مهم تأثیرگذار بر انگیزش  و      

عملکرد تحصیلی دانش آموزان همواره باید مزدنرر دتز  

و  اندرکاران حوزه آموز  و پرور  قزرار گیزرد وکزورکی 

(. اهمال کاری یکزی از مکزک ت رارزاری ۲۰۱۴همکاران 

مرداول در محزی  هزای آموز زی و یکزی از مؤلفزه هزای 

گذار در عملکرد تحصیلی دانزش آمزوزان اتز  منفی تأثیر

( کزه در ۲۰۱۳وذاکری، نیز  کزار اهزفهانی و رزمیزویی 

معنای عام به تعویق انداخر  نادرت  یزا ییرواقزب بینانزه 

کارها و روند تکمیل آنها و به اردا واگذار کردن نامیده می 

 .(۲۰۱۴ ود وکاندمیر و پاالنسی 

ویژگزی یزا هزف   جلوه های اهمال کاری، پدیدار  دن از

های آموز گاهی ات  کزه اهمزال  اهمال کاری در محی 

کاری تحصیلی نامیده می  ود. ای  نوع اهمزال کزاری بزه 

تمایل ییرمنطقی برای به تعویق انداخر  آیزاز، یزا کامزل 

کردن ی  تکلیف تحصزیلی ا زاره دارد کزه اراگیزران بزا 

وجود قصزد انیزام اعالیز  تحصزیلی در زمزان مکز  ، 

کاای برای انیام آن را ندارند وآینور، مورات و کزان  انگیشه

اهمال کاری تحصیلی به تاخیر انزداخر  وازایف  .(۲۰۱۱

تحصیلی ات  که ذاتا انیام آن بسزیار مهزم اتز . پیامزد 

اهمال کاری تحصیلی ای  اتز  کزه دانزش آمزوزان نمزی 

توانند از عملکرد واقعی  ان در ارایند یزادگیری اتزرفاده 

رای   کسز  مزی خورنزد وکاگزان، رزاکیر و کنند و بنزاب

(. در واقب اهمال کاری تحصیلی نمایانگر ی  ۲۰۱۰ایلهان 

تیپ راراری خاص ات  که به طور بزالقوه بزا اراینزدهای 

انگیش ی ناتازگارانه و عملکزرد تحصزیلی ضزعیف ازرد در 

 (2014 رنارتباط ات  وکورکی ،  یرلی، ولررز و ویس

درهززد تحصززیل  ۵۰از  تحقیقززات نکززان داده انززد بززیش

کنندگان در مدارس و دانکزگاهها درزار اهمزال کزاری در 

انیام امور تحصیلی و نارتایی در به پایان رتاندن اعالیز  

بورنام، کوماراجو، هامل و نلزدر وهای تحصیلی خود هسرند

(. عوامل مرعددی دانش آموزان را به اهمزال کزاری ۲۰۱۴

مزا، اقزدان دهد کزه اقزدان تعهزد، اقزدان راهن توق می

حمایزز ، مهارتهززای نامناتززی مززدیری  زمززان، مکززک ت 

اجرماعی و اتررس از مهم تری  آنهزا هسزرند وحسزی  و 

 (. ۲۰۱۰ تلطان

 ،تحصزیلی اهمال کاریاز مرغیرهای پیش بی  در رابطه با 

 می توان بزه نیازهزای بنیزادی  روانکزناخری ا زاره کزرد.

اد کزه ( نکان د1393پژوهش حسینی، تهرابی و میشانیو

نیازهای روانکناخری قزادر بزه پزیش بینزی اهمزال کزاری 

( 2017وژن، لیو، دنگ، وانگ، لیزو و ژاو  تحصیلی هسرند.

 ناخری بزا ی ارضای نیازهای بنیادی  روانبررتی رابطه با

خودکارآمززدی تحصززیلی نکززان دادنززد، ارضززای نیازهززای 

 ناخری با خودکارآمدی تحصیلی و درگیری بنیادی  روان

در هورت ارضای ایز   ی معنی داری دارد.لی رابطهتحصی

نیازها ارد احساس  ایسرگی و توانایی برخورد بزا رزالش 

ها، مسائل و مکک ت حوزه های تحصیلی را پیدا می کند. 

نیازهای بنیادی  روانکناخری یکی از عوامل برجسره ات  

که همبسرگی نشدیکی با یزادگیری دارد و انگیزش  الزم را 

رکار عمل و یادگیری حمای  می کند، تزأمی  مزی که از اب

( ۲۰۰۰(. رایزان و دتزی و۲۰۱۵نمایند ویزو، لزی و ژانزگ 

معرقدنززد کززه نیازهززای بنیززادی  روانکززناخری اطززری و 

همگانی و برای ر د و توتزعه ازردی و اجرمزاعی انسزان 

ضروری هسرند و بر انزواع رارارهزای انطبزاقی تزأثیر مزی 

 (.۲۰۱۷نگ، لیو و ژو گذارند وژن، لیو، دینگ، وا

بر اتاس نرریه خزود تعیزی  گزری ، بااز  اجرمزاعی بزر 

ایسرگی و تعلق به دیگران اثزر مزی ،  میشان خودم راری

گذارد و بر آورده  دن نیازهای بنیزادی  روانکزناخری بزر 

پیامدهای عزاطفی و رارزاری تزأثیر گزذار اتز . نیازهزای 

با محزی ، روانکناخری انرژی الزم برای درگیر  دن اعال 

 پرور  مهارت ها و ر د تالم را اراهم می آوردند ودتزی

(. خودم رزاری بزه  زروع و تنرزیم رارزار ۲۰۱۲و رایان 

اراده آزاد، خودکنررلی و عمزل بزه  توت  خود ارد، تیربه

هورت هماهنگ با تصویری که ارد از خود دارد، ا اره می 

ز (.  ایسرگی، نیزا۲۰۱۷؛ رایان و دتی  2019 کندووالکر

محی  اجرماعی، کسزی ارهز   به مؤثر بودن در تعامل با

ابراز توانایی های خویش، توانایی دتررتی بزه پیامزدهای 

مطلوب و قابلی  تأثیر بر محزی  اتز  وایبزارا رویز رد و 
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(. تعلق، نیاز بزه برقزراری پیونزد و دلبسزرگی ۲۰۱۱کویپر 

عاطفی با دیگران و میل به درگیر بودن در رواب  همیمانه 

(. با درک کارکرد ته نیاز ۲۰۰۸گواردیا و پاتری  الات  و

بنیادی  روانکناخری، والدی ، معلمان و مدیران می تواننزد 

ارزیابی کنند کدام جنبه از باا  های اجرماعی مکارک  و 

کارآمدی ارد در محی  را تقوی  می کند ورایزان و دتزی 

۲۰۱۱.) 

پیزرو را در برآوردن ته نیاز روانکناخری، انگیزشه ی خزود 

دانش آموزان ااشایش می دهد و ارد را به تزوی پیوتزرار 

 (.۲۰۱۷و همکزاران  انگیش  درونی توق می دهد وریشینه

می توان گف  معلمان نقش تعیزی  کننزده ای در ارضزای 

نیازهای بنیادی  روانکناخری دانش آموزان دارند. به عنوان 

عمزل،  معلمان کنررل کننده، دانش آمزوزان را بزرایمثال 

مززی کننززد،        احسززاس و تفکززر بززه رو  خززود اجبززار

رارارهای کنررلی معلم بزا عواطزف منفزی ماننزد خکزم و 

( و ۲۰۰۵اضززطراب حززی  یززادگیری وآتززور و همکززاران 

( ارتبزاط ۲۰۱۲پیکرا  تحصزیلی وتوننسزه و همکزاران 

 دارد.

 ذه  آگاهی یکی دیگر از مرغیرهایی ات  که می تواند بزا 

کرب یزی  با د. مرتب  ی و دانش آموزان محیطهای آموز

( نکان داد که ذه  آگاهی باعث کاهش اهمال 1397پورو

کززاری تحصززیلی و ااززشایش بهشیسززری روان  ززناخری و 

جایاراجززا، ایززون و  اجرمززاعی دانززش آمززوزان مززی  ززود.

( به ای  نرییه رتزیدند کزه بزی  ذهز  2017راماتامی و

آمزوز  ارد. آگاهی و اهمال کزاری رابطزه منفزی وجزود د

ذه  آگاهی تاکید زیزادی بزر یزادگیری از طریزق تیربزه 

مسرقیم دارد و در آن بر آگاهی  زناخری و اکزری تاکیزد 

(. ذهز  ۲۰۱۶می  ود وپرن ، م  کزی، روق و اوریهنزد 

آگاهی به معنای توجه کردن به  یوه ای خاص، هدامنزد، 

در زمان کنونی و بدون قضاوت و پیش داوری تعریف  ده 

(. 2011نگ، موریزا و اتموتزکی، کلیزو و روبینزش ات وک

اارادی که در مقیاس های مربوط به ذه  آگزاهی نمزرات 

بیکرری کسی می کنند، نسب  بزه اعالیز  هزای روزانزه 

خود آگاهی بیکرری دارند و بیکرر با ویژگی های خودکزار 

طور مثزال تمایزل بزه گریزش از زمزان حزال و  ذهنکان وبه

ه بودن، نگر ی قضزاوت گونزه بزه درگیر در گذ ره و آیند

پدیده های تغییر پذیر درونی و بیرونی( آ نایی پیزدا مزی 

کنند و آگاهی لحرزه بزه لحرزه را در خزود پزرور  مزی 

 (.2002دهندوتگال، ویلیامش و تیشدل

ذه  آگاهی می تواند به ااراد در بهبود جنبه های م رلف 

 زندگی به خصوص در بهبود عملکرد یادگیری و تحصزیلی

نقش مفید دا ره با د. نرایج پژوهکی نکان داد که ذهز  

آگاهی می تواند آگاهی عمیق تزر نسزب  بزه احساتزات و 

ااکار د وار را  ااشایش و اتررس را کاهش دهد، پیگیزری 

تکالیف را باال ببرد و تعلل ورزی را پایی  بیاورد و ت مری 

(. نرززایج 2007را بهبززود بب کززدوبرون، ریزز  و کرتززول 

کی دیگر نکان داد که ذه  آگزاهی بزه دلیزل تزأثیر پژوه

مثبری که بر ااشایش خودکنررلی و کم  طلبی دارد، مزی 

تواند باعث کاهش گرایش به تعلل ورزی  ود وهول و بارو 

(. همچنی  نرایج بررتی های انیام  زده نکزانگر 2011

آن ات  که تعلل ورزی با عدم حضور ذه ، اتررس زیزاد 

خری ادراک  ده پایی  مرتب  اتز  و و بهشیسری روانکنا

ااراد ذه  آگاه در انیام تکالیف مواق تر عمل مزی کننزد، 

به همی  دلیل به احرمال کمرری ممک  ات  کزه درگیزر 

 . (2012 ؛ تیرویس و توتری2010ودانتعلل ورزی  وند

با توجه به توضیحات داده  ده و با توجه به رابطه ارضزای 

آگزاهی بزا اهمزال کزاری  نیازهای روان  زناخری و ذهز 

تحصیلی و کمال گرایی و با توجزه بزه رابطزه بزی  کمزال 

گرایی با اهمال کاری تحصیلی، و عدم بررتی نقش واتطه 

ای کمال گرایی، ای  پژوهش به دنبال ای  خواهد بود کزه 

آیا ارضای نیازهزای روان  زناخری توتز  معلزم و ذهز  

ن بر اهمزال آگاهی به واتطه کمال گرایی و بدون واتطه آ

 کاری تاثیر دارند یا خیر؟

با توجه به رابطه ارضزای نیازهزای روان  زناخری و ذهز  

آگاهی با اهمال کاری تحصیلی و کمال گرایی و با توجه به 

رابطه بی  کمال گرایی با اهمال کزاری تحصزیلی، و عزدم 

توان بیزان دا ز  می بررتی نقش واتطه ای کمال گرایی

 کناخری توت  معلم و ذه  آگاهیارضای نیازهای روانکه 
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 با بنابرای  ات ای برخوردار دردنیای امروز از اهمی  ویژه

 نیازهزای خز  هزای پژوهکزی در رابطزه بزا ارضزای توجه

و همچنزی  بزا  آگزاهی ذهز  و معلزم توت  روانکناخری

ضرورت پژوهکزی در  و اهمی   ده، ارائه مطالی توجه به

 ذهز  و معلزم توت  ریروانکناخ نیازهای رابطه با ارضای

 گرایزی کمزال واتزطه بزا تحصزیلی کاری اهمال با آگاهی

 تزاخراری حاضر، الگوی پژوهش از هدف لذا. ات  مکهود

 بزا آگاهی ذه  و معلم توت  روانکناخری نیازهای ارضای

 دانزش در گرایزی کمزال واتزطه بزا تحصیلی کاری اهمال

 .پسر بود آموزان

 روش کار

هدف بنیزادی و از لحزاط طزر   پژوهش حاضر از نرر     

پزژوهش  یجامعه آمزاربود.  همبسرگی -پژوهش توهیفی

دانش آموزان پسر دوره مروتطه دوم کا مر  ی امل تمام

بود کزه بزر اتزاس گزشار   1398-99 یلیدر تال تحص

 2750اداره آموز  و پرور   هرتزران کا زمر  تعزداد 

 یریزه گانر اب نمونه از رو  نمون ی. براگردیدنفر  اع م 

هزورت کزه   یاترفاده  د، به ا یرند مرحله ا یخو ه ا

مزدارس پسزرانه مروتزطه دوم  زهر کا زمر  هیکل  یاز ب

 شیزو از هزر مدرتزه ن یمدرته به هزورت تصزادا 5تعداد 

. با توجه بزه ب گردیدانر ا یهار ک س به هورت تصادار

  21مکنزون(،  ریزو مرغیورود  یب شیپ ریتعداد مرغ نکهیا

نفزر  ۲۰حزداقل   یب شیپ ریهر مرغ یبرا دیو با با د یم

(. ۲۰۰۱ نزشیگیو ه  یوبارتل ، کوترل در نرر گراره  وند

می انر اب  باید نفر دانش آموز به عنوان نمونه 420تعداد 

 دایزپ شیازشاا 500بزه  ش یزکه با در نرر گرار  ر  دند

پرتکزنامه مزورد تیشیزه و  495کرد و در نهایز  تعزداد 

جهزز  تیشیززه و تحلیززل داده هززا از  .ازز تحلیززل قززرار گر

های توهیفی، ضریی همبسرگی پیرتزون و مزدل  اخ 

رو  بیکینه درت  نمزایی و  تازی معادالت تاخراری با

هزا بزا نزرم اازشار بوت اتررپ اترفاده گردید. تحلیزل داده

SPSS-25  وAmos-24  انیززام  ززد.برای جمززب آوری

 داده ها از پرتکنامه های زیر اترفاده  د:

پرتکزنامه ایز   ی:لیتحصا یکاار اهمالپرسشنامه 

 یبررتز یبزرا 1984توت  تولومون و راث بلوم در تال 

 یآمزادگ ف،یدر ته حوزه آمزاده کزردن تکزال یاهمال کار

 اسیتاخره  د. مق یتال میگشار  ن هیامرحان و ته یبرا

 شیزتزوال ن 6تزوال   21بود که ااشون بر  هیگو 22 امل 

کزار  همزالاز ا یحسزاس نزاراحرا یژگیتنیش دو و یبرا

در نرزر گرارزه  یعادت تعلزل ورز رییبه تغ لیبودن و تما

. در دارد. هیزگو 27پرتکزنامه   یزا  ی ده اتز . بنزابرا

 به دت  آمد. 84/0پژوهش حاضر ضریی آلفای کرانباخ 

-BNS)در روابا   نیادیابن یازهاین یارضا اسیمق

RS)ی  و دتکورم ان،یرا ا،یواردالگتوت   اسیمق  ی: ا 

 اسیززمق ریزز ززده و تززه ز  یعبززارت تززدو 9( بززا 2000و

تزنید.  یو احسزاس تعلزق را مز یسرگی ا ،یخودم رار

و از اه  درت   یدرجه ا 7 کرتیل فیدر ط ینمره گذار

. در .ردیزگ ی( هورت م7( تا کام  درت  ات  و1و س ین

پژوهش حاضر ضرایی آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس هزا 

 در تغییر بود.    85/0تا  73/0از 

 یذهااان آ ااااه یپرسشااانامه متاااار  هاااا

و   ،یاتم ر،یتوت  ب: ای  پرتکنامه  (KIMS)یکنتاک

 ۳۹ یپرتکزنامه دارا  ی ده ات . ا  یتدو (2004و آل 

 یآگزاهرهار مولفزه ذه  یریگاندازه یو برا با دیماده م

 فیتوهز ،یگر ده ات  که عبارتنزد از: مکزاهده یطراح

( و یروتمرکشگز یملکرد همزراه بزا آگزاهبدون بررسی، ع

ها بر اتاس مقیاس پنج درجه  بدون قضاوت. گویه ر یپذ

 ایز هرگزشتا  (5وکهیهم ایهورت اکثر اوقات  ای لیکرت به

در پزژوهش   زوند.. گذاری مزی نمره (1و به ندرت یلیخ

به  87/0حاضر ضریی آلفای کرونباخ برای ای  پرتکنامه 

 دت  آمد.

گرایزی از  برای ارزیزابی کمزال یی:ا ر پرسشنامه کمال

، بزه نقزل از 2004گرایی هیل و همکزاران و مقیاس کمال

 زد. ایز  مقیزاس  اترفاده( 1388 جمکیدی و همکاران

هزا بزر  با د. گویزه خرده مقیاس می 8گویه و  59دارای 

کزام   هزورت اتاس مقیاس پزنج درجزه ای لیکزرت بزه
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. در  وند ری میگذا نمره (1و کام  م الفمتا  (5و موااقم

پژوهش حاضر میشان آلفای کرانباخ برای خرده مقیاس هزا 

 به دت  آمد. 89/0تا  75/0بی 

 هارائ و دیگران رااه به توجه ، نرتاندن آتیی و تودمندی

 آزمزودنی تمامی به پژوهش رگونگی درباره کاای اط عات

 منرزور بزه کربزی نامه رضای  کسی کننده،  رک  های

 اخز ق رعایز  جهز .  زدند عایز ر پژوهش در  رک 

 در ۲۲۸۲۱۲۱۲۹۷۱۰۱۸ پروپززوزال ثبزز  کززد پژوهکززی،

  د. ثب  دانکگاه اخ ق ی کمیره

 یافته ها

نفر از دانزش  495 رک  کنندگان در پژوهش حاضر      

آموزان پسر دبیرترانی بودند. توهیف جمعیز   زناخری 

 16درهزد دانزش آمزوزان  1/13نمونه گویای آن بود که 

تززال  18درهززد  7/69تززال و  17درهززد  2/17تززال، 

 7/11درهد دانش آمزوزان در پایزه دهزم،  5/13دا رند. 

درهزد در پایزه دوازدهزم  7/74درهد در پایزه یزازدهم و 

درهزد در  2/22مکغول به تحصیل بودنزد. از ایز  تعزداد 

درهد در ر ره علوم تیربی  9/52ر ره ریاضی و ایشی ، 

انی مکغول بزه تحصزیل درهد در ر ره علوم انس 8/24و 

 بودند.

پززیش از اجززرای تحلیززل آمززاری بززه یربززالگری داده هززا و 

های ت  مرغیره با نمزودار بزاکس پرداخرزه  ناتایی پرت

ای وجزود نزدارد. مرغیره د. نرایج نکان داد که پرت تز 

نیزش بزا آمزاره ماهزاالنوبیس  های رندمرغیره ناتایی پرت

اتزاس درجزات  هورت گرا . تپس اواهل مورد نرر بزر

آزادی وتعداد مرغیرها که در اینیا پانشده مرغیر پیش بزی  

( اهز   و در 2موجود در مدل بود( در آزمون خزی دو و

مززورد بررتززی قززرار گرازز  ومیززرز و  P=001/0تززط  

(.  اخ  اهز    زده در مزورد تمزامی 2016همکاران 

( P>001/0 رک  کننزدگان از خز  بزر  مزورد نرزر و

رت رنززدمرغیره ای وجززود ندا زز . بشرگرززر بززود و پزز

های توهززیفی و ضززرایی همبسززرگی مرغیرهززای  ززاخ 

 آورده  ده ات . 1پژوهکی در جدول 

 کاری تحصیلیهای توصیفی و ضرایب همبستگی ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی توسط معلم، ذهن آگاهی، کمال گرایی و اهمال. شاخص1جدول 

Table 1. Descriptive indicators and correlation coefficients of satisfaction of basic psychological needs by 

teacher, mindfulness, perfectionism, and academic procrastination 

 متغیرها

 های توصیفیشاخص کاری تحصیلیاهمال 

 آماده کردن تکالیف
آمادگی برای 

 امتحان
 کشیدگی کجی معیار انحراف میانگین کلنمره تهیه گزارش

نیازهای بنیادی 

 روانشناختی

32/0** -25/0** -27/0** خودمختاری

- 

**36/0

- 

33/

13 

31/

2 

05/0 04/0- 

21/0** -25/0** -22/0** شایستگی

- 

**29/0

- 

80/

11 

89/

2 

19/0 07/0- 

26/0** -33/0** -31/0** تعلق

- 

**38/0

- 

74/

13 

38/

2 

25/0

- 

12/0- 

 ذهن آگاهی

27/0** -28/0* -19/0** گریمشاهده

- 

**37/0

- 

67/

31 

57/

3 

11/0

- 

02/0- 

25/0** -27/0** -20/0** گریتوصیف

- 

**31/0

- 

36/

21 

41/

3 

05/0

- 

05/0- 

31/0** -31/0** -21/0** تمرکزگری

- 

**36/0

- 

61/

34 

73/

4 

17/0

- 

28/0- 

26/0** -29/0** -33/0** گریپذیرش

- 

**37/0

- 

45/

24 

83/

3 

24/0

- 

14/0- 

 کمال گرایی

37/0** -31/0** -23/0** نظم و سازماندهی

- 

**40/0

- 

40/

21 

39/

3 

26/0

- 

01/0 

34/0** -35/0** -35/0** هدفمندی

- 

**44/0

- 

42/

19 

98/

2 

18/0 21/0- 

40/0** -42/0** -35/0** تالش

- 

**50/0

- 

96/

20 

25/

3 

17/0 38/0- 

31/0** -34/0** -34/0** دیگرانباالبرایمعیارهای

- 

**42/0

- 

53/

24 

17/

3 

03/0

- 

09/0- 

/78 26/0** 21/0** 20/0** 19/0** نیاز به تأیید

22 

49/

3 

21/0

- 

39/0- 

/15 30/0** 20/0** 26/0** 23/0** تمرکز بر اشتباهات

14 

40/

2 

23/0

- 

32/0- 

والدیفشارازسویادراک

 ن

**27/0 **29/0 **24/0 **33/0 90/

12 

02/

3 

31/0

- 

19/0- 

/91 32/0** 27/0** 27/0** 20/0** نشخوار فکر

13 

67/

2 

53/0

- 

31/0 

 اهمال کاری تحصیلی

/85    - آماده کردن تکالیف

21 

51/

2 

25/0

- 

03/0- 

/99   - 44/0** آمادگی برای امتحان

21 

02/

3 

08/0 04/0- 

/13  - 45/0** 37/0** تهیه گزارش

21 

34/

3 

03/0 22/0- 
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ارضزای دهد که بی  نکان می 1نرایج درج  ده در جدول 

نیازهای بنیادی  روانکناخری توت  معلم ، ذه  آگزاهی و 

گرایی  ززامل نرززم و تززازماندهی، ابعززاد تززازگارانه کمززال

بعزاد و هدامندی، ت   و معیارهای باال برای دیگران بزا ا

کاری تحصزیلی روابز  منفزی و معنزاداری نمره کل اهمال

(. رابطه ابعاد ناتازگارانه کامل  امل P<01/0وجود دارد و

نیاز به تأیید، تمرکش بزر ا زرباهات، ادراک اکزار از تزوی 

کزاری والدی  و نک وار اکزر بزا ابعزاد و نمزره کزل اهمال

 (.P<01/0تحصیلی رواب  مثب  و معناداری وجود دارد و

مدل یزابی معزادالت تزاخراری، نیازمنزد بررتزی برخزی 

مفروضات اتاتی ات . نرمال بزودن تز  مرغیزره و رنزد 

مرغیره توزیب مرغیرها، عدم هم طی رندگانه و اتزرق ل 

خطاها از جمله ای  مفروضات هسرند. بررتی نرمال بودن 

و زوماخر و  2توزیب مرغیرها، با در نرزر گزرار  کیزی 

ووتزز  و همکززاران   7و ککززیدگی ( 2004لومززاکس 

(  نکززان داد کززه کیززی و ککززیدگی در تمززامی 1995

مرغیرها در تط  مطلوبی قرار دا ره و نرمزال بزودن تز  

(. در بررتزی نرمزال 1مرغیره محقق  ده اتز  وجزدول 

های بودن رند مرغیره، پس از محاتزبه مقزادیر باقیمانزده

-کزالموگروف اتراندارد  ده، توزیب باقیمانده ها با آزمزون

راهه مورد بررتی قرار گرا . بشرگرر بودن  اتمیرنوف ی 

نکان از نرمال بزودن  P≥001/0تط  معناداری آزمون از 

(. نرایج نکان 2016توزیب مرغیرها دارد ومیرز و همکاران 

، P≥05/0ها نرمززال اتزز  وداد کززه توزیززب باقیمانززده

495=df ،04/0=Z در بررتی عدم هم طی مرغیرهزای .)

و بشرگرر  1بی  مدل، اگر  اخ  تحمل کورکرر از  پیش

 10( کزورکرر از VIFو و  اخ  تورم واریزانس 40/0از 

( مفروضه عدم هم طی رندگانزه 2012با د واتریونس 

محقق  ده ات . نرایج نکزان داد کزه ضزرایی تحمزل از 

در تغییر  84/1تا  21/1و تورم واریانس از  85/0تا  62/0

ی توان رأی به تحقزق مفروضزه داد. بودند. بر ای  اتاس م

در بررتززی مفروضززه اتززرق ل خطاهززا از آمززاره دوربززی  

و نشدیز   5/2تزا  5/1واتسون اترفاده  د. ضرایی مابی  

برای ای  آماره نکان از اترق ل خطاها دارند ونرزر و  2به 

(. ایزز  ضززریی در مززدل مسززیر پززژوهش 1996همکززاران 

 بود. 96/1حاضر برابر با 

قزق مفروضزات، مزدل مفهزومی پزژوهش مزورد پس از تح

بررتی قرار گرا . برآورد مزدل بزا رو  بیکزینه درتز  

نمایی انیام  د. جه  بررتی براز  مدل  زاخ  هزای 

مرعددی وجود دارد. ییرمعنادار بودن آماره خزی دو یکزی 

 اخ  های براز  مدل ات . اما ایز   زاخ  از حیزم 

یززد از تززایر نمونززه تززأثیر مززی پززذیرد. بززر ایزز  اتززاس با

 3تزا  1های براز  نیش اترفاده  ود. مقادیر بزی   اخ 

(، مقزادیر df/2برای نسب  خزی دو بزه درجزات آزادی و

و کمرر ریکزه میزانگی  خطزای میزذورات تقریزی  08/0

و بیکززرر بززرای  ززاخ   90/0( و مقززادیر RMSEAو

( CFI(،  اخ  برازندگی تطبیقی وGFIنیکویی براز  و

( نکزان از AGFIز  تعدیل  زده وو  اخ  نیکویی برا

(. 2015براز  مطلوب مزدل دارنزد وتاباکنیز  و ایزدل 

های براز  مدل اولیه نکان داد که مدل پزژوهش  اخ 

، 2=25/207از بزززراز  مطلزززوبی برخزززوردار اتززز  و

129=df ،0001/0=P ،61/1 =df/2 ،96/0=GFI  ،

96/0=CFI ،94/0=AGFI ،04/0=RMSEA امزززززا .)

اه   مدل مویزد آن بزود کزه میزان  هایبررتی  اخ 

خطای برخی از مرغیرهای مکاهده  ده کوواریانس وجزود 

دا ره و برقراری رواب  به ااشایش براز  مزدل تزاخراری 

( بزرای اهز   2016منرهی می  ود. میرز و همکزاران و

کننزد. بررتزی مدل برقزراری ایز  روابز  را پیکزنهاد می

ن از بزراز   اخ  های براز  مزدل اهز    زده نکزا

 2 ،126=df ،01/0=P ،36/1=13/171مطلوب دا   و

=df/2 ،96/0=GFI  ،98/0=FIC ،95/0=AGFI ،

03/0=RMSEA نمودار مسزیر مزدل اهز    زده در .)

 آورده  ده ات . 1 کل 

  

/97 - 81/0** 81/0** 73/0** نمره کل

71 

96/

6 

06/0

- 

87/0 
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 معلم، ذهن آگاهی و کمال گرایی. مدل اصالح شده پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر حسب ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی توسط 1شکل 

Figure 1. Modified model of predicting academic procrastination in terms of satisfaction of basic 

psychological needs by the teacher, mindfulness, and perfectionism 

دهزد کزه اثزر نکزان می 1بررتی ضرایی مسیر در  کل 

زهای بنیادی  روانکناخری توت  معلزم نیاارضای مسرقیم 

( بزر اهمزال کزاری =-20/0( و ذه  آگزاهی و=-36/0و

(. اثرمسزرقیم P<01/0تحصیلی منفزی و معنزادار اتز  و

نیازهززای بنیززادی  روانکززناخری توتزز  معلززم ارضززای 

( بر کمزال گرایزی نیزش =26/0( و ذه  آگاهیو=63/0و

کمززال (. اثززر مسززرقیم P≤01/0مثبزز  و معنززادار اتزز  و

گرایی بر اهمال کاری تحصیلی نیش منفی و معنزادار اتز  

بررتززی ضززرایی اتززراندارد  ززده (. P ،43/0-=≤01/0و

اثرات ییر مسرقیم نکان داد که اثزر ییرمسزرقیم ارضزای 

نیازهای بنیادی  روانکناخری توت  معلم بر اهمال کزاری 

و از نرزر  -27/0تحصیلی به واتطه کمال گرایی برابزر بزا 

 . تایر نرایج نکان داد که (P<05/0معنادار بود و آماری

 

 

 

کزاری ذه  آگاهی نیش به واتزطه کمزال گرایزی بزر اهمال

( و معنززاداری دارد -11/0و ییرمسززرقیمتحصززیلی اثززر 

کززاری اهمالمیززشان واریززانس تبیززی   ززده (. P<05/0و

نیازهزای بنیزادی  روانکزناخری ارضای بر حسی تحصیلی 

برابززر بززا کمززال گرایززی ذهزز  آگززاهی و ، توتزز  معلززم

63/0=2R  درهزد از تغییزرات  63بود. بدی  معنزی کزه

نیازهزای بنیزادی  ارضزای بر حسی اهمال کاری تحصیلی 

قابزل ذه  آگاهی و کمال گرایی ، روانکناخری توت  معلم

( مزی تزوان 1992بنا بزه پیکزنهاد کزوه  و تبیی  ات .

ر را به عنوان اندازه اثرهزای بزشرب بزه  زما 50/0ضرایی 

 آورد. 

 بحث و نتیجه  یری

پژوهش حاضر با هدف بررتی الگوی تاخراری ارضای      

نیازهای روانکناخری توت  معلم و ذه  آگاهی بزا اهمزال 
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کاری تحصیلی با واتطه کمزال گرایزی در دانزش آمزوزان 

پسر انیام  د. بررتی ضزرایی مسزیر نکزان داد کزه اثزر 

ناخری توت  معلزم نیازهای بنیادی  روانکارضای مسرقیم 

و ذه  آگاهی  بر اهمال کاری تحصزیلی منفزی و معنزادار 

نیازهزای بنیزادی  روانکزناخری ارضزای ات . اثرمسرقیم 

توت  معلم و ذه  آگاهی بر کمزال گرایزی نیزش مثبز  و 

معنادار ات . اثر مسرقیم کمال گرایزی بزر اهمزال کزاری 

اثززر  تحصززیلی نیززش منفززی و معناداراتزز . همچنززی 

نیازهای بنیزادی  روانکزناخری توتز  قیم ارضای ییرمسر

معلم بر اهمال کاری تحصیلی به واتطه کمال گرایی برابر 

و از نرر آماری معنادار بود و نیش ذه  آگاهی بزه  -27/0با 

کززاری تحصززیلی اثززر واتززطه کمززال گرایززی بززر اهمال

نرایج نکان داد که  ( و معناداری دارد.-11/0و ییرمسرقیم

بزر حسزی اهمال کزاری تحصزیلی غییرات درهد از ت 63

ذهز  ، نیازهای بنیادی  روانکناخری توتز  معلزمارضای 

 قابل تبیی  ات .آگاهی و کمال گرایی 

نیازهززای بنیززادی  ارضززای   در توضززی  ایزز  یاارززه کززه

توت  معلم می توانزد اثزر منفزی بزر اهمزال  روانکناخری

باید گف  که نیازهای بنیزادی   کاری تحصیلی دا ره با د

روانکناخری به تاخرار عمیق روان انسان مرتب  هسزرند. 

آنها به تمای ت ذاتی و همیکزگی مزا بزرای دتزریابی بزه 

کارآمدی، ارتباط و پیونزد ا زاره دارنزد. از ایز  رو وجزود 

 ززرای  محیطززی کززه موجززی ارضززای نیازهززای بنیززادی  

مهمی برای پاتخ روانکناخری می  ود، پیش بینی کننده 

گویی به ایز  تزؤال اتز  کزه آیزا اازراد تز م  روان و 

ترزندگی مناتبی خواهند دا   یا خیزر ودتزی و رایزان 

(. با توجزه بزه ایز  کزه ارضزای نیازهزای بنیزادی  ۲۰۰۰

روانکناخری به عنوان انرژی الزم برای کم  بزه درگیزری 

ه اعال با محی ، پرور  مهارتها و ر د تالم در نرر گرارز

می  ود و ای  نیازها به هورت اطزری در تمزامی انسزانها 

وجود دارنزد و همچنزی  بزرای خزودتنریمی و بهشیسزری 

(، ۲۰۱۱روانکناخری ااراد ضروری هسرند ودتی و رایزان 

یکی از پیکایندهای ترزندگی تحصیلی می با زد، لزذا بزا 

 اهمزال کزاریارضای ای  نیازها می توان انررار دا   که 

ارضزای  نزهیکزه در زم یقزاتیتحق .یابزد شاهتحصیلی کز

بزر  یانیام گرارزه انزد همگز یروانکناخر یاتات ازهایین

بزرای دانزش  ازهزاین  یکه برآورده  دن ا ارییمنزااب بس

 ز یزکننزد. از جملزه ا یمز دیزآموزان به همراه دارنزد تأک

ا زاره نمزود.  یلیتوان بزه اهمزال کزاری تحصز یمنااب م

را در دانزش  زشهیتواند انگ یم یروانکناخر ازهاییارضای ن

و باعزث  زود کزه دانزش آمزوزان بزا  دینما  یآموزان تقو

را کنززار  یبپردازنززد و تنبلزز لیبززه تحصزز کززررییب شهیززانگ

 (.1393و میشانی  بگذارند

بررتی ضرایی مسزیر نیزش نکزان داد اثزر مسزرقیم ذهز  

ایز   .آگاهی براهمال کاری تحصیلی منفی و معنزادار بزود

جایاراجزا،  ( و1397پزورو ش هایی کرب یزینرییه با پژوه

در تبیزی  ایز   ( همسو می با د.2017ایون و راماتامیو

( مزی ۲۰۰۷نرییه بر مبنای نرر بزراون، ریزان و کرتزولو

توان گف  از ویژگیهای دانش آموزان اهمال کار ای  اتز  

که ترس از  کس  دارند، از عزشت نفزس و خودکارآمزدی 

بزه آینزده بزدبی  هسزرند. در پایی  رنج می برند و نسب  

واقب ذه  آنها تر ار از ااکار منفی ات  که مانب از انیام 

اعالیرهای تازنده می  ود و در نرییه ارد انگیشه ای برای 

انیام دادن تکالیف ندارد. ذه  آگزاهی از طریزق مکزاهده 

بدون قضاوت ااکزار، احساتزات و هییزان هزا مزی توانزد 

عه را بهبود ب کد، آگزاهی مدیری  هییان و مدیری  مطال

دانش آموزان را نسب  به مسائل تحصزیلی اازشایش دهزد، 

اتررس تحصیلی آنها را کاهش دهد، انیام مواقیز  آمیزش 

تکالیف تحصیلی و پیگیری هح  آنها را بهبود بب کد که 

همه ای  عوامل مزی تواننزد باعزث کزاهش اهمزال کزاری 

 .تحصیلی  وند

اد ذهز  آگزاهی باعزث نکزان د (۱۳۹۶که  پور و پژوهش

ثابز  و رحمزانی  ی مزی  زود.کمزال گرایزی منفزکاهش 

که بی  گروه آزمایش و گزواه از نرزر  ند( نکان داد۱۳۹۶و

میانگی  اثر پذیری درمان ذه  آگزاهی بزر کمزال گرایزی 

تفززاوت معنززی داری وجززود دارد. تززا ، کویززل و اکنبززام 

( نیش در پژوهش های خود دریاارنزد کزه  زناخ  ۲۰۱۱و

نی مبرنی بر حضور ذه  باعث ااشایش آگاهی ااراد از درما
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لحره حال و کاهش اجرناب از حوادث و خاطرات ناگوار و 

 .ناخو ایند و احساتات مرتب  با آنها می  ود

( نکان داد کزه کمزال 1395پژوهش نداای و کور  نیا و

گرایی مثبز  در جهز  منفزی و کمزال گرایزی منفزی در 

اهمزال کزاری تحصزیلی  جه  مثب  قادر به پزیش بینزی

ای  پژوهش ها نکزان دادنزد کزه اازراد بزا کمزال هسرند. 

گرایی منفی به دلیل تمرکزش برارزیزابی دیگزران از خزود و 

تززرس از  کسزز  در دتززریابی بززه اتززرانداردهای بززاال از 

تکالیف اجرناب کنند و درار اهمال کزاری مزی  زوند. در 

ندارد هزای مقابل ااراد با کمال گرایی مثب  با وضزب اتزرا

باال، اجرناب منطقزی از  کسز  و عملکزرد بسزیار دقیزق 

انگیشه و ا ریاق زیادی بزرای کامزل کزردن تکزالیف خزود 

دارند و به همی  دلیل از موقعی  هزای رزالش برانگیزشی 

که بردارنده مواقیز  هسزرند بزه جزای اجرنزاب کزردن، 

 اترقبال می کنند و اهمال کاری آنها کمرر می  ود.

نیازهزای اثر ییرمسرقیم ارضزای  یج نکان دادهمچنی  نرا

بنیادی  روانکناخری توت  معلم بر اهمال کاری تحصیلی 

به واتطه کمال گرایی، منفی ات . در تبیی  ایز  نرییزه 

کزه ارضزای نیازهزای بنیزادی ، پیامزدهای می توان گف  

تز م  روان،  ،روانکزناخری مثب  مرعدد مثل بهشیسزری

منفی، ااشایش ویژگزی هزای  تعدیل ویژگی های   صیری

بهبزود عملکززرد و اازشایش پکززرکار و    صزیری مثبزز  و

دارد و از پیامدهای منفی مثزل ناامیزدی،  را خودکارآمدی

بی انگیشگی، اهمالکاری و احسزاس درمانزدگی جلزوگیری 

عدم ارضزای ایز  نیازهزا و  (۲۰۰۱می کند ودتی و رایان 

واری و دتزی می تواند با ااسردگی و اضطراب وهلواری، هل

 ( همراه با د. ۲۰۱۵؛ ر  و همکاران ۲۰۱۹

بزر  اثزر ییرمسزرقیم ذهز  آگزاهی نهایرا نرایج نکزان داد

اهمال کاری تحصیلی به واتطه کمال گرایی، منفی اتز . 

در تبیی   ای  نرییه می توان گف  که مهمرزری  ویژگزی 

توجه کردن ویژه و هدامند در زمان کنونی و ، ذه  آگاهی

که ای  توجزه ویزژه و  یش داوری و قضاوت ات خالی از پ

هدامند باعث ااشایش  اخ  های کمال گرایی مطلوب و 

تعدیل در  اخ  های کمال گرایی نزامطلوب مزی  زود. 

 ناخ  درمانی مبرنی بر ذه  آگاهی مسرلشم راهبردهای 

 زناخری ویزژه ای بزرای مرمرکزش اراراری،  زناخری و ار

وبه خود بزه جلزوگیری از کردن ارایند توجه ات  که به ن

عوامل اییاد کننده خلق منفزی، اکزر منفزی، گزرایش بزه 

پاتخ های نگران کننزده و ر زد دیزدگاه جدیزد و  زکل 

گیری و ااکار و هییان هزای خو زایند منیزر مزی  زود 

(. ایز  رو  ۲۰۱۷واتپینهوون، هاجبرز، ارمل و اتزپیکنش 

آموز ی به دنبال تحقق ته هدف اتاتزی تنرزیم توجزه، 

ییاد آگاهی ارا ناخری و تمرکشزدایزی و اییزاد پزذیر  ا

نسب  به حال  ها و محرویات ذهنزی مزی با زد وریمزان، 

در نهای  می تزوان گفز  کزه (. ۲۰۱۶هرتنسری  و  رام 

ای  خصوهیات ذاتی ذه  آگاهی  رای  الزم برای کمزال 

گرایی مطلوب را اراهم می آورد و به هزورت ییرمسزرقیم 

گرایی بر اهمال کاری موثر خواهد بود  نیش به واتطه کمال

 و باعث کاهش آن خواهد  د.

 بزودن محزدود بزه تزوان می پژوهش ضعف نقاط جمله از

دانزش آمزوزان پسزر دوره مروتزطه دوم  بزه آماری جامعه

 پسزر آموزان دانش و هچنی  محدودی  در انر ابکا مر 

بزا توجزه بزه خز  . کرد ا اره به واتطه  رای  جغراایایی

 و جزامب پژوهکی در رابطزه بزا موضزوع و همچنزی های 

توان انر زاب مناتزی  می پژوهش کاربردی بودن موضوع

 نیازهززای ارضززای تززاخراری موضززوع پززژوهش الگززوی

 کزاری اهمزال بزا آگزاهی ذه  و معلم توت  روانکناخری

 را از پسزر آموزان دانش در گرایی کمال واتطه با تحصیلی

 . دانس پژوهش حاضر  قوت جمله نقاط
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توت  معلم و ذه   یروانکناخر یازهاین یارضا یتاخرار یالگوپژوهش حاضر با هدف بررتی  چکیده:

انیام پسر دوره مروتطه دوم در دانش آموزان ییبا واتطه کمال گرا یلیتحص یبا اهمال کار یگاهآ

همبسرگی بود. جامعه آماری پژوهش  امل تمامی دانش  -گرا . رو  پژوهش مطالعه حاضر توهیفی

نفر به رو   495که تعداد  1398-99آموزان پسر دوره مروتطه دوم کا مر در تال تحصیلی 

 یکار پرتکنامه اهمالاند. برای جمب آوری داده ها از ای انر اب  دهری خو ه ای رند مرحلهگینمونه

و آل    ،یاتم ر،یبی وکنراک یذه  آگاه یپرتکنامه مهارت ها (،1984 تولومون و راث بلومی ولیتحص

رتکنامه ( و پ2000و همکاران ایوالگوارد در رواب   یادیبن یازهاین یارضا اسیپرتکنامه مق(، 2004

( اترفاده گردید. تحلیل 1388 ، به نقل از جمکیدی و همکاران2004گرایی هیل و همکاران و کمال

داده ها با اترفاده از ضریی همبسرگی پیرتون و مدل تازی معادالت تاخراری انیام  د. بررتی ضرایی 

بر اهمال و ذه  آگاهی مسیر نکان داد که اثر مسرقیم ارضای نیازهای بنیادی  روانکناخری توت  معلم 

کاری تحصیلی منفی و معنادار ات . اثرمسرقیم ارضای نیازهای بنیادی  روانکناخری توت  معلم و ذه  

آگاهی بر کمال گرایی نیش مثب  و معنادار ات . اثر مسرقیم کمال گرایی بر اهمال کاری تحصیلی نیش 

ی بنیادی  روانکناخری توت  معلم بر اهمال منفی و معنادارات . همچنی  اثر ییرمسرقیم ارضای نیازها

و از نرر آماری معنادار بود و نیش ذه  آگاهی به  -27/0کاری تحصیلی به واتطه کمال گرایی برابر با 

( و معناداری دارد. نرایج نکان داد که -11/0کاری تحصیلی اثر ییرمسرقیم وواتطه کمال گرایی بر اهمال

ی تحصیلی بر حسی ارضای نیازهای بنیادی  روانکناخری توت  معلم، درهد از تغییرات اهمال کار 63

 ذه  آگاهی و کمال گرایی قابل تبیی  ات .

و کمزال  یلیتحص یاهمال کار ،توت  معلم  یروانکناخر یازهاین یارضا ی،ذه  آگاه کلیدی: واژ ان

 .ییگرا

 

 

 
 
 

 

 
 

 


