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Abstract 

Past research shows that academic procrastination among students is a serious problem 

with significant consequences (Madjid, Prayogo & Shodiq, 2021). Procrastination causes 

slow decision-making process and delayed behaviors (Rabin, Fogel & Nutter-upham, 

2011). In Kim & Seo's (2015) definition, academic procrastination is defined as the 

intentional delay in starting, continuing, or completing academic assignments, which has 

a strong relationship with poor performance, lack of academic progress, cheating in 

exams, and dropping out of school. Also, studies have shown that academic 

procrastination is related to cyberspace and Internet addiction (Eshghi & Farhadi, 2017; 

Shahbaziyan & Bahadorikhosroshahi, 2017). Addiction to virtual space, due to the 

availability of the internet, having attractive and group games and the ability to 

communicate without introducing yourself to the audience can be one of the reasons for 

academic procrastination (Shahbaziyan khonig, Hussaynpour Banadig, & Rahnamayi 

Bastam, 2019). Due to the fact that they devote a long time to cyberspace, teenagers who 

are dependent on cyberspace experience isolation, the lack of interpersonal relationships, 

which is one of the basic psychological needs, and they also procrastinate in education, 

they enjoy less social support, and they are not optimistic about their future education, 

career or society (Senol-Durak, & Durak, 2011). 

According to self-determination theory there are three basic psychological needs in all 

cultures (Deci & Ryan, 2017). These needs have existed in all ages and are necessary for 

growth, integration and psychological well-being and behavior change (Ryan & et al., 

2011; Ryan & Deci, 2000). These needs include: autonomy, competence, and relatedness 

(Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste, Soenens, & Luyckx, 2006). Autonomy is the need 

to experience, choose and regulate behavior according to one's own will. The need for 

competence is the need to be effective in interactions with the environment, as well as 

expressing the desire to use talents, abilities and skills, as well as pursuing challenges 

within the limits of one's ability and mastering them (Reeve, 2018). Relatedness is the 

need to communicate with others, meaning intimacy with others and having the feeling 

that others are important (Deci & Ryan, 2008). By fulfilling the needs of autonomy, 
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competence and relatedness, teenagers can be motivated internally so that they can study 

science for its own sake, without trying to satisfy these needs in the virtual space. 

Adolescent students must grow in an environment that naturally and healthily supports 

this needs, otherwise they will seek to satisfy these needs in the virtual space and try to 

fulfill them pathologically .But in the meantime, having self-knowledge and identifying 

these needs is necessary to properly satisfy basic needs. In other words, lack of self-

knowledge causes neglect of basic needs and satisfying them through addiction to virtual 

space, which leads to academic procrastination.  

Self-knowledge is “attention and awareness, bearing the processing of the current 

experience, reflecting on the current experience and tying it to the past experience, 

waking up blocked experiences from the past and making sense of them in the shadow of 

a new point of view, creating a coherent and complete narrative of what has been lived 

And the formulation of goals and motivations that is in harmony with needs and values” 

(Ghorbani, 2016, P: 171). As mentioned before, research show the relationship of self-

knowledge with various variables, including basic psychological needs and cognitive 

emotion regulation strategies (Gholamali Lavasani & et al., 2019; Ghorbani, & et al., 

2014), the emotional atmosphere of the family and students' self-control (Shekarchi & et 

al., 2021), adolescent identity (Robenzadeh & et al., 2019) and also with academic help-

seeking (Narimani & Rahimzadegan, 2020). But little research has been done in relation 

to academic procrastination and self-knowledge. Also, a review of past researches 

showed that no research has been conducted on the mediating role of basic psychological 

needs and cyberspace addiction in relationship between self-knowledge and academic 

procrastination. Therefore, present study aimed to investigate the relationship between 

self-knowledge and academic procrastination with the mediating role of basic 

psychological needs and cyberspace addiction in secondary high school teenagers . The 

method of present study was descriptive-correlation of the type of structural equation 

modeling. The statistical population of the research included all the students of the 

secondary high school in Malayer city (N= 7450) in Hamadan province. The participants 

in the research were 515 academically procrastinating students who were selected 

random clustering from six schools. The sample group filled out a questionnaire 

including academic procrastination scale (Solomon & Rothblum, 1984), basic 

psychological needs scale (Deci & Ryan, 2002), cyberspace addiction (Young & 

Rodgers, 1998) and integrative self-knowledge scale (Ghorbani, Watson & Hargis, 

2008). The data were analyzed by Pearson's correlation method and path analysis, using 

version 26 of the statistical package for social sciences and AMOS-24. The results 

showed that the direct coefficients of all paths of the model except the effect of 

autonomy on academic procrastination and relatedness on academic procrastination were 

significant (P<0.001). Also, the results showed the indirect effect of self-knowledge on 

academic procrastination with the mediation of basic psychological needs and 

cyberspace addiction was -0.49, which was significant (P<0.001). Therefore, the 

mediating role of basic needs was confirmed. This finding is consistent with the research 

of Foroghi pordanjani & Sharifi (1998). Reflecting on past experiences and making 

sense of them, which is a form of awareness, is one of the aspects of self-knowledge 

(Mousavi & Ghorbani, 2006), which satisfies basic needs and prevents addiction to 

cyberspace. Also, the findings showed that self-knowledge has a positive and significant 

relationship with autonomy, that is, the direct effect of self-knowledge on autonomy is 
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significant. If the teenager has high self-awareness, he can act autonomously in his 

activities. This finding is consistent with the research done by Shekarchi & et al. (2021) 

which showed that the level of self-control of students is largely related to integrative 

self-knowledge. Conceptually, self-control largely overlaps with the need for autonomy. 

In this research, the findings showed that self-knowledge has a positive and significant 

relationship with the need for competence. The higher the self-knowledge, and the more 

a person knows his feelings, the more his competence need will be satisfied. This finding 

is consistent with the research of Mousavi and Ghorbani (2006). Competence is the 

psychological need to be effective in interacting with the environment and reflects the 

desire to expand abilities and skills and in doing so seek desirable challenges and master 

them and opportunities for personal growth (Deci & Ryan, 2014). It seems that students 

who have high self-knowledge experience more competence by engaging in their 

homework. Also, another finding of present research showed that self-knowledge has a 

positive and significant relationship with the need relatedness. This finding is in line with 

the research Narimani & Rahimzadegan (2020). This finding shows that a person can 

satisfy this innate human need that leads to growth and advancement in the shade of self-

knowledge and recognition of the need for interpersonal relationships .  Another finding 

of present study is that there is a negative and significant relationship between self-

knowledge and cyberspace addiction, which means that the lower self-knowledge may 

causes cyberspace addiction. Low self-knowledge towards oneself and the availability of 

virtual space causes a tendency to overuse this space. According to the results, autonomy 

had no significant relationship with procrastination. This finding is inconsistent with 

previous researches (e.g. Reeve, 2018). The possible reason for this disparity can be seen 

in the autonomy of students in using cyberspace. In other words, nowadays families 

support their children's autonomy by providing tools such as computers and personal 

mobile phones. But this can end at the cost of addiction to their virtual space. Another 

finding was the negative and significant relationship between competence and 

procrastination. That is, the more students feel competent, the less procrastination he has. 

This finding is consistent with Kim & Seo (2015) and Reeve (2018). By doing 

homework, students increase their sense of competence, and this sense of competence 

motivates them more to do their academic work, as a result of which academic 

procrastination disappears. The results of the present study showed that satisfying the 

need for relatedness does not have a significant effect on academic procrastination. This 

finding is inconsistent with previous researches (e.g. Reeve, 2018). The reason for this 

can be satisfying the need for relatedness in a harmful way in cyberspace and also in 

their other relationships. 
Another finding of this research showed that cyberspace addiction is related to 

academic procrastination. This finding is in line with the researches of Eshghi & Farhadi 

(2017) and Shahbaziyan & Bahadorikhosroshahi (2017). Excessive use of the virtual 

space will drain the student's resources and cause the motivation and thoughts to be 

diverted from education and will lead to academic procrastination. 

Keywords: self-knowledge, basic psychological needs, cyberspace addiction, academic 

procrastination. 
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 کاری تحصیلی.، اعتیاد به فضای مجازی، اهمالشناختیروانسی، نیازهای بنیادین : خودشناهاکلیدواژه

 

 

                                                      
 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه مالیر، مالیر، همدان، ایران. 2

 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه مالیر، مالیر، همدان، ایران. 1

  :نویسنده مسئول                                                                               Email: y.ghasemipour@malayeru.ac.ir 

 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه مالیر، مالیر، همدان، ایران. 3



 ۱۰۴۱ 4 تابستان، دوم، شمارة دهمسال                             فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 مقدمه

تواند با تحصیل علم خود را به ترین دوران زندگی هر فردی است که میدوران نوجوانی، طالیی

 نوعان خود خدمت کند. ممکن است موانعی درهایی ارزشمند به همجایگاه رفیعی برساند و با دانسته

کاری یکی از عوامل مهم هاست. اهمالکاری تحصیلی یکی از آنکه اهمال باشد این راه وجود داشته

تواند مانع اساسی در رسیدن افراد به اهداف باشد گذار در رشد شخصی است و میو تأثیر

(Ghasemi, Beyrami & Vahedi, 2020)  2015در تعریف)  (Kim & Seo, کاری تحصیلی به اهمال

شود که با عملکرد یر عمدی در شروع، ادامه و یا به پایان رساندن تکالیف تحصیلی گفته میتأخ

چنین ای قوی دارد. همضعیف، عدم پیشرفت تحصیلی، تقلب در امتحانات و ترک تحصیل رابطه

های پژوهش .(Duru & Balkis, 2017)کند بینی میکاری تحصیلی نارضایتی تحصیلی را پیشاهمال

آموزان یک مشکل جدی با پیامدهای قابل کاری تحصیلی در بین دانشاهمالدهد نشان میگذشته 

یک راه و رسم پر از عارضه در زندگی است که  و (Madjid, Prayogo & Shodiq, 2021)توجه است 

شود کاری موجب میاهمال .(Duru & Balkis, 2017)شود برداری کافی میموجب کاهش بهره

 .(Rabin, Fogel & Nutter-upham, 2011)خیر انجام شوند أند و رفتارها با تگیری کُتصمیم

کاری تحصیلی، به پیشرفت تحصیلی کمتری نسبت به کسانی که دارای آموزان با اهمالدانش

ها . آن(Santyasa, Agustini & Pratiwi, 2021)یابند کاری تحصیلی نیستند، دست میاهمال

و (Rothblum, Solomon, & Murakami, 1986) اختی و رفتاری همچنین از نظر عاطفی، شن

-با یکدیگر تفاوت دارند و جهت  (Amani, Isanezhad, & Pashabadi, 2019)خودتنظیمی هیجان 

شان بینی تحصیلیها بر میزان خوشهای هدف تحصیلی از طریق خودتنظیمی هیجان آنگیری

کاری تحصیلی دالیل مختلفی دارد. یکی از اهمال .) ,2021Farid, Kalibar, & Abdi(گذارد تأثیر می

ها نشان تواند استفاده بیش از حد از فضای مجازی باشد. زیرا برخی پژوهشدالیل احتمالی آن می

 ,Eshghi & Farhadi)کاری تحصیلی با اعتیاد به فضای مجازی و اینترنت رابطه دارد اند اهمالداده

(2017; Shahbaziyan & Bahadorikhosroshahi, 2017 . 

و در  8/1درصد و بر حسب جنسیت در پسران  4/1میزان شیوع اعتیاد به اینترنت شدید 

. اعتیاد به (Mousavi, 2020)درصد است و تفاوتی بین دو جنس دختر و پسر وجود ندارد  1دختران 

وهی و توانایی های جذاب و گرفضای مجازی، به دلیل در دسترس بودن فضای مجازی، داشتن بازی

کاری تواند یکی از دالیل اهمالبرقراری ارتباط بدون شناساندن خود به مخاطب است که می

. (Shahbaziyan khonig, Hussaynpour Banadig, & Rahnamayi Bastam, 2019)تحصیلی باشد 

است و ذهن چنین، وابستگی افراطی به فضای مجازی با جدا شدن فرد از دنیای واقعی در ارتباط هم

ای جز کاهش بهزیستی روانی و بروز عالئم کند که نتیجهکاربر را درگیر تخیالت ناکارآمدی می

فضای مجازی بستری کاماًل متفاوت برای بیان نیازهای  .(Ghaffari, 2017) اضطرابی به همراه ندارد
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ی به دلیل اینکه زمان نوجوانان وابسته به فضای مجازکند. فرد در مقایسه با جهان بیرون فراهم می

فردی که یکی از گیری، نبود روابط بیندهند دچار گوشهطوالنی را به فضای مجازی اختصاص می

شوند، از پشتیبانی کاری در تحصیل و شغل میچنین اهمالنیازهای بنیادی افراد است و هم

غلی و چه اجتماعی خود چه تحصیلی، چه ش شوند، و نسبت به آیندهاجتماعی کمتری برخوردار می

بین اعتیاد به  ها به رابطهدر اکثر پژوهش. (Senol-Durak, & Durak, 2011) گمان نیستندخوش

شناختی همانند افسردگی، اضطراب و انزوای اینترنت، کاهش سالمت روانی و افزایش مشکالت روان

اما پژوهشی که  . .0Nagaur, 202; Karacic & Oreskovic, 2017(e.g(اجتماعی اشاره شده است 

کاری شناختی و اعتیاد به فضای مجازی با اهمالطور اختصاصی به رابطه نیازهای بنیادین روانبه

 تحصیلی بپردازد یافت نشد.

 ,Deci & Ryan)پردازد به معرفی سه نیاز بنیادین می 2گریدرزمینه نیازها، نظریه خودتعیین

ها شناختی وجود دارد، این نیازها سه نیاز اساسی روانگاین نظریه در تمامی فرهن به گفته .(2017

ی عصرها وجود داشته و برای رشد، یکپارچگی و بهزیستی روانی و تغییر رفتار الزم و در همه

اند از: نیاز به . این نیازها عبارت(Ryan & et al., 2011; Ryan & Deci, 2000)اند ضروری

 ;Vansteenkiste, (Deci & Ryan, 2000به ارتباط با دیگران  خودمختاری، نیاز به شایستگی و نیاز

)Soenens, & Luyckx, 2006.  خودمختاری عبارت است از نیاز به تجربه کردن، انتخاب و منظم

کند و خود فرد. فرد خودمختار کسی است که با میل خود انتخاب می کردن رفتار به اراده

 .(Reeve, 2018)دارند و حق انتخاب با خود اوست رخدادهای محیطی در انتخابات او نقشی ن

 ,Ryan & Deci)ترین سطح تفکر و تأمل است خودمختاری درست شمردن عمل خود در عالی

ها، تعامالت با محیط و همچنین بیانگر میل به . نیاز به شایستگی نیاز به مؤثر بودن در مراوده(2000

های در حد توان و ست و همچنین دنبال کردن چالشاهها و مهارتکار بردن استعدادها و توانایی

های شایستگی، تجربیات تأثیرگذاری، شاخص .(Deci & Ryan, 1985)ها است تسلط یافتن بر آن

نیاز سوم یعنی نیاز به ارتباط با دیگران، به معنای  .(Reeve, 2018)تسلط و پیشرفت کردن هستند 

 .(Deci & Ryan, 2008)باشد ه برای دیگران مهم میصمیمیت با دیگران و داشتن این حس است ک

تعامل اجتماعی شرط اصلی برای فعال کردن نیاز به ارتباط است، این تعامل اجتماعی است که نیاز 

بر اساس نظریه  .(Carvallo & Gabril, 2006)کند شناختی به ارتباط را زنده میروان

شوند ای که موجب ارضای نیاز به ارتباط میدهاجزای سازن (Deci & Ryan, 2014)گری خودتعیین

کند، این حتی پذیرد و از من حمایت میکند و مرا میاند از اینکه طرف مقابل مرا درک میعبارت

بنابراین، واقع نیازهای بنیادی از جمله نیاز به ارتباط با  کند.نظر صدق میموقع تعارض یا اختالف

                                                      
1. Self-Determination Theory 
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اگر این نیازهای بنیادین تأمین نشوند،  شود وزایی ارضا مییبطور آسدیگران، در فضای مجازی به

 نظریه .(Chen & Jang, 2010)فرد ادراکی شکننده، غریب و منتقدانه از خود خواهد داشت 

کوشد تا استعدادهای افراد را ارتقا بخشد گری با ورود به حوزه آموزش و پرورش میخودتعیین

(Reeve, 2018). رآورده کردن حس خودمختاری، شایستگی و ارتباط با دیگران در توان با بلذا می

نوجوانان انگیزش درونی به وجود آورد تا بتوانند در تحصیل علم به خاطر خود علم کوشا باشند، 

بدون اینکه درصدد ارضای این نیازها در فضای مجازی باشند. گمنامی و نداشتن ارتباط رو در رو در 

گیری روابط دوستانه اد تنها، ارتباط اجتماعی را کاهش داده و به شکلهای مجازی برای افرمحیط

ارضای صحیح نیازهای بنیادین،  شود.  اما در این میان، الزمهها منجر میزا در این محیطآسیب

دیگر، نداشتن خودشناسی باعث غفلت از عبارتبهداشتن خودشناسی و شناسایی این نیازهاست. 

ها از طریق اعتیاد به فضای مجازی است که زای آنچنین، ارضای آسیبمنیازهای بنیادین و ه

آموز نوجوان نیاز به ارتباط با دیگران دارد، باید در اینکه دانشزند. کاری تحصیلی را دامن میاهمال

کند رشد کند وگرنه در فضای مجازی به طور طبیعی و سالم از این نیاز حمایت میمحیطی که به

زا این نیاز را برآورده کند. شماری از صورت آسیبکند بهآید و سعی میی این نیاز برمیدنبال ارضا

 ,Rogers)گرایی ، انسان(Freud, 1912)های شخصیت و بالینی همچون روان تحلیل گری نظریه

های آگاهی و خودشناسی پشتیبانی از ارزشمندی Deci & Ryan, 2000)و انگیزشی،  (1961

 کنند.می

توجه و آگاهی، تحمل پردازش تجربه کنونی، تأمل در تجربه کنونی و گره زدن آن »ناسی خودش

یک نظرگاه  ها در سایهگذشته، بیدار شدن تجاربی مسدود شده از گذشته و معنا کردن آن به تجربه

هایی بندی اهداف و انگیزهجدید، خلق روایتی منسجم و تمام و کمال از آنچه زندگی شده و صورت

شناختی خودشناسی یک فرآیند روان .(Ghorbani,  2016)« ها استماهنگ با نیازها و ارزشه

کند. براساس این مفروضه مند عمل میصورت زمانیافته، پویشی و انسجامی است که بهسازش

 .(Ghorbani & et al., 2003)ای و تأملی تشکیل شده است خودشناسی از دو وجه تجربه

ی پردازش خبری پذیرا و به هوشیار در خصوص خود و تغییرات لحظه به لحظه اخودشناسی تجربه

تر است. مجموع دو تر و غنیاست و خودشناسی تأملی تحلیل تجربه خود از طریق کارکردهای عالی

ترین سطح از وجه خودشناسی، دیالکتیک تجربه و تأمل است و آنچه مدل خودشناسی را در عالی

انسجام آگاهی و توجه به تجربه و تأمل در خود است و این انسجام به دهد، پردازش قرار می

 Ghorbani, Watson)های فرد برای یکپارچه کردن خود در گذشته، حال و آینده اشاره دارد تالش

& Hargis, 2008)هایی که در زمان حال چنین خودشناسی انسجامی شامل توجه به تجربه. هم

 ,Ghorbani, Cunningham & Watson)های گذشته است تجربه شوند و یادگیری ازتجربه می

ها نیز رابطه خودشناسی را با متغیرهای گوناگونی از طور که قبالً اشاره شد پژوهشهمان .(2010
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 Gholamali Lavasani)شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان جمله نیازهای بنیادین روان

& et al., 2019; Ghorbani, & et al., 2014). آموزان جو عاطفی خانواده و خودکنترلی دانش

(Shekarchi & et al., 2021) هویت نوجوان ،(Robenzadeh & et al., 2019)  و همچنین با هویت و

های اند، اما پژوهشنشان داده (Narimani & Rahimzadegan, 2020)طلبی تحصیلی رفتار کمک

ی و خودشناسی انجام شده است. نظر به اینکه دلیل احتمالی کاری تحصیلکمی در رابطه با اهمال

شناختی در کاری تحصیلی، اعتیاد به فضای مجازی و نیز ارضا نشدن نیازهای بنیادین رواناهمال

سایه پایین بودن خودشناسی است، در این پژوهش فرض بر این است که عدم خودشناسی منجر به 

شناختی نیاز به عنوان ارضای آسیبد به فضای مجازی بهچنین اعتیاکاهش ارضای نیازها و هم

انجامد. همچنین مروری بر کاری تحصیلی میارتباط با دیگران شده که به نوبه خود به اهمال

شناختی و اعتیاد به های گذشته نشان داد در مورد نقش میانجی نیازهای بنیادین روانپژوهش

کاری تحصیلی پژوهشی صورت نگرفته است. بنابراین الفضای مجازی در رابطه با خودشناسی و اهم

گری ارضای کاری تحصیلی با میانجیدر این پژوهش سعی شده است رابطه بین خودشناسی و اهمال

 شناختی و اعتیاد به فضای مجازی در نوجوانان دوره متوسطه دوم بررسی شود.نیازهای بنیادین روان

 پژوهش شناسیروش

 می و روش پژوهش همبستگی از نوع معادالت ساختاری بود. جامعهطرح پژوهش حاضر، ک

نفر( در استان همدان  0447آموزان دوره دوم متوسطه شهر مالیر )دانش آماری پژوهش شامل کلیه

-2388آموزان بودند که در سال تحصیلی نفر از این دانش 424کنندگان در پژوهش بود. شرکت

طور تصادفی انتخاب شدند و در مرحله بعد با مدرسه به مشغول به تحصیل بودند. شش 2477

صورت که به گیری به روش در دسترس انجام شد. بدینهماهنگی مدیران و معلمان مدرسه نمونه

های دلیل شیوع ویروس کرونا پرسشنامه الکترونیکی شامل ابزارهای پژوهش تهیه شد و در گروه

ها به پژوهش ا آن را تکمیل کنند. مالک ورود آزمودنیآموزان قرار گرفت تدرسی در اختیار دانش

تحصیل در دوره دوم متوسطه، رضایت آگاهانه از شرکت در پژوهش و تحصیل در یکی از مدارس 

ها از پژوهش تکمیل ناقص هر از ابزارهای پژوهش بود.  شهر مالیر بود. مالک خروج آزمودنی

مار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف های آشاخصبا استفاده های به دست آمده داده

 بسته 13ی نسخه استاندارد و همبستگی پیرسون و روش آمار استنباطی تحلیل مسیر، با کمک

خودشناسی متغیر . در این پژوهش، وتحلیل شدندتجزیه  AMOS-24و آماری برای علوم اجتماعی 

کاری فضای مجازی متغیرهای میانجی و اهمالشناختی و اعتیاد به بین، نیازهای بنیادین روانپیش

 تحصیلی متغیر مالک بود. برای سنجش این متغیرها از ابزارهای زیر استفاده شد.
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 مقیاس خودشناسی

گویه بوده و  24ساخته شده که دارای  (Ghorbani, Watson & Hargis, 2008)این مقیاس توسط 

ای لیکرت، واحد با استفاده از مقیاس پنج درجه دو وجه خودشناسی را به نحوی یکپارچه و در قالبی

نفری از دانشجویان دانشگاه تهران،  137دهد. پایایی این مقیاس در یک گروه مورد سنجش قرار می

به  94/7و برای خودشناسی تأملی  87/7ای ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه خودشناسی تجربه

های زیر سنجیده شد، مقیاس بطه آن با مقیاسدست داد. روایی این مقیاس نیز با بررسی را

شده، مقیاس افسردگی و اضطراب و خودآگاهی، مقیاس هوش هیجانی، مقیاس استرس ادراک

دار بود که نشان از روایی های به دست آمده معنیمقیاس ارزش خود، که در تمامی موارد همبستگی

اعتبار و پایایی  .(Tahmasb, Ghorbani & Pourhossein, 2006)مالکی مقیاس خودشناسی داشت 

 ,Ghorbani)های پیشین نیز به طرق مختلف به تأیید رسیده است مطلوب این مقیاس در پژوهش

Watson & Hargis, 2008)  صورت ماده معکوس وجود دارد که بعد از اجرا به 27در این مقیاس

دهنده  و نمره پایین نشاندهنده خودشناسی باالشوند. نمره باال نشانگذاری میمعکوس نمره

 .(Imani & et al., 2017)خودشناسی پایین است 

 کاری تحصیلیپرسشنامه اهمال

گویه  10اند. این مقیاس دارای ساخته(Solomon & Rothblum, 1984) این پرسشنامه را 

 9شامل دهد. مؤلفه اول: آماده شدن برای امتحانات باشد که سه مؤلفه را مورد بررسی قرار میمی

باشد و مؤلفه سوم: آماده گویه می 22باشد. مؤلفه دوم: آماده شدن برای تکالیف که شامل سؤال می

گویه در این پژوهش با  9باشد که این گویه می 9باشد که شامل شدن برای تکالیف پایان ترم می

ا به این صورت است هدهی به گویهعنوان تکالیف و امتحانات پایان ترم عنوان شده است. نحوه پاسخ

ندرت، های هرگز ، بهدهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینهکه پاسخ

، گهگاه نمره 1ندرت نمره ، به2دهند که به گزینه هرگز نمره گهگاه ، اکثر اوقات و همیشه نشان می

، 3، 4، 1های در این مقیاس گویه گیرد. همچنینتعلق می 4و همیشه نمره  4، اکثر اوقات نمره 3

 Namiyan, & Hossein)شوند. گذاری میصورت معکوس نمرهبه 14، 13، 12، 23، 24، 23، 22

Chari, 2011) کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای در پژوهشی با عنوان تبیین اهمال

به دست آوردند و  03/7اخ مذهبی و هسته کنترل ضریب پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونب

و  39/1249و ضریب کرویت بارتلت برابر با  99/7برابر  KMOای این مقیاس با ضریب روایی سازه

 دار بود.معنی72/7در سطح آلفای 

 پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی

سؤال است و  17ابداع شده است که دارای  ) & Rodgers,Young (1998این پرسشنامه توسط 

، گاهی 2ندرت نمره باشد. گزینه بهدرجه می 4صورت لیکرت بوده و دارای دهی آن بهسخطیف پا
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دهد. برای را به خود اختصاص می 4و همیشه نمره  4، بیشتر اوقات نمره 3، اغلب نمره 1اوقات نمره 

کنیم که نمره به دست آمده به دست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه امتیازات را با هم جمع می

خواهد داشت. هر چه نمره باالتر باشد بیانگر اعتیاد باالتر فرد به فضای  277تا  17ای از منهدا

 (Bahri, & et al., 2011)مجازی خواهد بود. این پرسشنامه در ایران مورد استفاده قرار گرفته و 

ژوهش خود برای در پ (Alavi, & et al., 2010)اند. گزارش کرده 99/7پایایی آن را با آلفای کرونباخ 

این پرسشنامه پنج عامل صرف زمان بیش از حد در اینترنت، استفاده از اینترنت برای کسب آرامش 

توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی را استخراج روم، و بیروانی، برجستگی، استفاده مرضی از چت

پایایی یعنی روش  ( و سه نوع=7r/ 4کردند. در پژوهش مذکور دو نوع روایی محتوایی و افتراقی )

( را به دست =7r/ 91سازی )( و روش دو نیمه=7α/ 99(، همسانی درونی )=7r/ 08بازآزمایی )

 آوردند.

 شناختیپرسشنامه نیازهای بنیادین روان

ساخته شده است که  ),La Guardia, Ryan, Couchman, & Deci (2000 این مقیاس توسط

سنجد. مقیاس ری، شایستگی و ارتباط با دیگران را میمیزان احساس حمایت از نیازهای خودمختا

شده است. گزینه  بندیای لیکرت درجهماده است که بر اساس مقیاس هفت درجه 12مذکور دارای 

گیرد. روایی این مقیاس در می 0و گزینه بسیار درست است نمره  2اصالً درست نیست نمره 

)Sheldon & Ryan,  a Guardia, & et al.L ;2000های انجام شده باال گزارش شده است پژوهش

های مدیران و دانشجویان ایرانی چنین آلفای کرونباخ این مقیاس با اجرا بر روی نمونههم . (2011

 Ghorbani, Gharamaleki, & Watson, 2005; Ghorbani)در نوسان بوده است 08/7تا  03/7بین 

& et al., 2003). 

 ها یافته

های حاصل از تحلیل مسیر ارائه هش حاضر در دو قسمت اطالعات توصیفی و یافتههای پژویافته

 شود.می

 های توصیفییافته

 3/49نفر ) 371نفر نمونه آماری،  424های به دست آمده از آمار توصیفی نشان داد از شاخص

رش درصد( هم جنسیت خود را گزا 1/2نفر ) 3درصد( پسر بودند و  1/47) 170درصد( دختر و 

نفر  244نفر پایه یازدهم،  203نفر پایه دهم،  292چنین، در مورد پایه تحصیلی، نکرده بودند. هم

 23درصد(  بود.  2/34کنندگان مربوط به پایه دهم )پایه دوازدهم بودند که بیشترین درصد شرکت

کنندگان کتدرصد( هم پایه تحصیلی خود را گزارش نکرده بودند. میانگین متغیر سن شر 4/1نفر  )

های یافته 2( بود. جدول SD= 29/2) 31/29( و میانگین معدل کل آنان SD= 83/7سال ) 48/23

 دهد.مربوط به میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه نمرات متغیرها را نشان می
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های توصیفی متغیرهای پژوهش. یافته2جدول  

یکشیدگ استاندارد انحراف چولگی  هالفهمؤ میانگین   متغیر 

74/7-  33/7-  31/3  19/24  خودمختاری 

-32/7 شناختیرواننیازهای بنیادین   34/7-  23/3  44/24  شایستگی 

778/7  31/7-  28/3  08/24  ارتباط با دیگران 

33/7  44/7  33/3  00/49  کاری تحصیلیاهمال  

43/7-  28/7-  21/8  84/41  خودشناسی  

1 34/2  24/24  28/30  فضای مجازیاعتیاد به   

 

کاری تحصیلی و نشان داده شده است بیشترین میانگین مربوط به اهمال 1طور که در جدول همان

 -1و  1چنین چولگی و کشیدگی همه نمرات بین کمترین میانگین مربوط به متغیر خودمختاری است. هم

تریس همبستگی متغیرهای ما 3توان گفت توزیع همه نمرات بهنجار است. جدول قرار دارد. بنابراین می

 دهد.پژوهش را نشان می
 

. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش1جدول  

 متغیر 2 1 3 4 4 3 0 9 8 27

 خودشناسی -2 2         

 نیاز خودمختاری -1 42/7* 2        

 نیاز شایستگی -3 43/7* 39/7* 2       

 نیاز ارتباط با دیگران -4 34/7* 42/7* 32/7* 2      

 نیازهای بنیادین )کل( -4 47/7* 90/7* 90/7* 19/7* 2     

 اعتیاد به فضای مجازی -3 -47/7* -11/7* -33/7* -17/7* -18/7* 2    

 کار امتحاناتاهمال -0 -48/7* -33/7* -40/7* -14/7* -47/7* 41/7* 2   

 کار تکالیفاهمال -9 -43/7* -33/7* -40/7* -31/7* -43/7* 42/7* 34/7* 2  

 کار تکالیفاهمال -8 -43/7* -37/7* -44/7* -14/7* -39/7* 41/7* 02/7* 09/7* 2 

 کاری )کل(اهمال  -27 -41/7* -33/7* -42/7* -37/7* -44/7* 40/7* 90/7* 82/7* 81/7* 2

* P >0/000  

معکوس و  کاری رابطهبا اهمال شناختیرواندهد نیازهای بنیادین نشان می 3گونه که جدول همان

داری رابطه معنی شناختیروانچنین خودشناسی نیز با نیازهای بنیادین دارد. هم ( =r-44/7داری )معنی

(47/7r =) دارد. خودشناسی با اعتیاد به فضای مجازی رابطه معکوس و معنی( 47/7داری-r = )  دارد و

داری . معنیدارد (= 40/7rداری )کاری نیز رابطه مستقیم و معنیهمچنین اعتیاد به فضای مجازی با اهمال

 باشد.می P <772/7همه این روابط 
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های پژوهش از آزمون تحلیل مسیر استفاده برای آزمون فرضیههای پژوهش: های مربوط به فرضیهیافته

در تحلیل بیشتر از مقدار  بهنجاریهای تحلیل مسیر ارزیابی شد. از آنجا که شاخص ، مفروضهدر ابتداشد. 

استفاده شد. مفروضه دیگر  سازیخودگردانبنابراین از روش  ،روضه برقرار نبود( بود، این مف49/1بحرانی )

. (1)جدول  یعنی رابطه خطی مشترک چندگانه نیز بررسی شد که نتایج نشان داد این مفروضه برقرار است

 ها عبارت بودند از:فرضیه

با دیگران( و اعتیاد به فضای )خودمختاری، شایستگی، ارتباط  شناختیرواننیازهای بنیادین  فرضیه اول:

 کاری تحصیلی نقش میانجی دارند.مجازی در رابطه بین خودشناسی و اهمال

)خودمختاری، شایستگی، ارتباط با دیگران( اثر  شناختیروانخودشناسی بر نیازهای بنیادین  فرضیه دوم:

 مستقیم دارد.

 دارد. مستقیمخودشناسی بر اعتیاد به فضای مجازی اثر  فرضیه سوم:

کاری )خودمختاری، شایستگی، ارتباط با دیگران( بر اهمال شناختیرواننیازهای بنیادین  فرضیه چهارم:

 تحصیلی اثر مستقیم دارد.

 کاری تحصیلی اثر مستقیم دارد.اعتیاد به فضای مجازی بر اهمال فرضیه پنجم:

کاری تحصیلی با شناسی بر اهمالنتایج تحلیل مسیر در مورد فرضیه اول نشان داد اثر غیرمستقیم خود

 P <772/7است که در سطح  -48/7و اعتیاد به فضای مجازی  شناختیروانگری نیازهای بنیادین میانجی

کاری تحصیلی تأثیری ندارد بلکه از دار است. این بدان معناست که خودشناسی به خودی خود بر اهمالمعنی

کاری تحصیلی را کاهش تواند اهمالبه فضای مجازی است که می طریق ارضای نیازهای روانی و کاهش اعتیاد

 دهد.

که در مورد اثرات  هاآنداری های رگرسیونی استاندارد در مدل نهایی و معنینتایج مربوط به وزن

 آمده است. 3های دوم تا پنجم است در جدول مستقیم فرضیه

 

 در مدل نهایی هاآنهای رگرسیون استاندارد و معناداری : وزن3جدول

 مسیر مستقیم استاندارد β β خطای استاندارد نسبت بحرانی داریمعنی

 خودشناسی          خودمختاری 42/7 23/7 71/7 29/27 772/7

 خودشناسی          شایستگی 43/7 29/7 72/7 73/24 772/7

 خودشناسی          ارتباط با دیگران 34/7 21/7 72/7 43/9 772/7

 اعتیاد به فضای مجازیخودشناسی           -47/7 -94/7 73/7 -17/23 772/7

 کاری تحصیلیخودمختاری          اهمال -73/7 -27/7 27/7 -77/2 328/7

 کاری تحصیلیشایستگی          اهمال 33/7 -29/2 21/7 -70/27 772/7

 کاری تحصیلیارتباط با دیگران          اهمال 71/7 70/7 22/7 33/7 421/7

 کاری تحصیلیفضای مجازی          اهمال اعتیاد به 43/7 31/7 71/7 21/23 772/7
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42/7  

43/7  

34/7  

47/7-  
43/7  

17/7  

33/7-  

73/7-  

به جز اثر  (׀β׀ < 34/7)دهد، ضرایب مستقیم تمام مسیرهای مدل نشان می 3طور که جدول همان

دار است. این بدان معنی P <772/7لی در سطح کاری تحصیخودمختاری و ارتباط با دیگران بر اهمال

و اعتیاد به فضای مجازی را  شناختیروانداری واریانس سه نیاز بنیادین معنی طوربهمعناست که خودشناسی 

 طوربهکاری تحصیلی را چنین، نیاز شایستگی و اعتیاد به فضای مجازی واریانس اهمالهم. کندمیتبیین 

 آمده است. 2نند. مدل نهایی و ضرایب مربوط به اثرات مستقیم متغیرها در شکل کداری تبیین میمعنی
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 : مدل نهایی و ضرایب مربوط به اثرات مستقیم2شکل

 

درصد از واریانس  47و  34، 43، 42دهد خودشناسی به ترتیب نیز نشان می 2گونه که شکل همان

-کند. همنیاز به شایستگی، ارتباط با دیگران و اعتیاد به فضای مجازی را تبیین مینیازهای خودمختاری، 

کاری تحصیلی به ترتیب توسط نیاز شایستگی و اعتیاد به فضای درصد از واریانس اهمال 43و  33چنین، 

 شود.مجازی تبیین می

 گیریبحث و نتیجه

کاری تحصیلی با نقش میانجی هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خودشناسی و اهمال

های پژوهش حاضر نقش شناختی و اعتیاد به فضای مجازی بود که یافتهنیازهای بنیادین روان

) & SharifiForoghi pordanjani, میانجی متغیرهای پژوهش را تأیید کرد. این یافته با پژوهش 

بینی کاری تحصیلی را پیشالعنوان عدم شناخت خود، اهمکه نشان دادند خود ناهمخوانی به (2020

ها که به نوعی غفلت زدایی کند، همسو است. تأمل کردن در تجارب گذشته و معنا کردن آنمی

که باعث شناسایی و ارضای  (Mousavi & Ghorbani, 2006)است یکی از وجوه خودشناسی است 

نین اگر نوجوان نتواند به چکند. همنیازهای بنیادین شده و از اعتیاد به فضای مجازی جلوگیری می

الشعاع قرار داده و تجلیات فرارونده افکار، احساسات و اعمال خود آگاهی پیدا کند، رفتارش را تحت

شناختی خود آگاه باشد با اراده خود آموز به نیازهای روانرو خواهد شد. اگر دانشکاری روبهبا اهمال

 خودشناسی

 نیاز به خودمختاری

 نیاز به شایستگی

گراننیاز به ارتباط با دی  

عتیاد به فضای مجازیا  

کاری تحصیلیاهمال  
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کند و در آمیز آن احساس شایستگی مینجام موفقیتتکالیف خود را انجام داده )خودمختاری( و در ا

هایش احساس رضایت و خشنودی خواهد کرد و بنابراین، در نهایت در ارتباط با معلم و همکالسی

کاری تحصیلی از بین شناختی این نیازها در فضای مجازی نخواهد بود و اهمالپی ارضای آسیب

که خودشناسی با خودمختاری رابطه مثبت و معنادار  ها نشان داددر این پژوهش یافته خواهد رفت.

دار است. این یافته با پژوهشی که توسط دارد یعنی اثر مستقیم خودشناسی بر خودمختاری معنی

(Shekarchi & et al., 2021) آموزان تا انجام شد همسو است که نشان داد میزان خودکنترلی دانش

است. به لحاظ مفهومی، خودکنترلی تا حدود زیادی  حدود زیادی به خودشناسی انسجامی همبسته

تواند با نیاز به خودمختاری همپوشی دارد. چنانچه نوجوان از خودشناسی باالیی برخوردار باشد می

صورت خودمختار عمل کند. خودمختار هایش از جمله تکالیف درسی و امتحانات بهدر انجام فعالیت

صورت مستقل انجام داد بلکه مفهوم خودمختاری ری را بهبودن به این معنی نیست که بتوان کا

 دهد.یعنی کاری را که فرد قصد انجام آن را دارد، دوست دارد و با اطمینان کامل انجام می

های این پژوهش نشان داد که خودشناسی با نیاز شایستگی نیز رابطه مثبت و چنین یافتههم

همسو است رابطه منفی بین ,Mousavi & Ghorbani)  2006)معنادار دارد. این یافته با پژوهش 

خودشناسی و خود انتقادی از عملکرد افراد را نشان دادند. هرچه خودشناسی باال باشد و فرد 

شناختی به احساسات خود را بشناسد بیشتر نیاز شایستگی او ارضا خواهد شد. شایستگی نیاز روان

ها و در انجام این کار ها و مهارتسترش دادن تواناییمؤثر بودن در تعامل با محیط است و میل به گ

کند های رشد شخصی را منعکس میها و فرصتهای مطلوب و تسلط یافتن بر آنجستجوی چالش

(Deci & Ryan, 2014). آموزانی که خودشناسی باالیی دارند، با درگیر شدن رسد دانشبه نظر می

 کنند.تجربه می در تکالیف درسی، شایستگی بیشتری را نیز

دهد که خودشناسی با نیاز به ارتباط با دیگران، چنین، یافته دیگر این پژوهش نشان میهم

همسو  (Narimani & Rahimzadegan, 2020)این یافته با پژوهش  دار دارد.رابطه مثبت و معنی

طلبی کمک طلبی تحصیلی با خودشناسی رابطه دارد. رفتارها نشان دادند رفتار کمکاست. آن

ها به هنگام روبرو شدن با ابهام و تحصیلی یعنی جستجوی کمک از معلمان، والدین و همکالسی

رسد این خود به ارضای سالم نیاز به ارتباط با دیگران نیز دشواری در امر تحصیل که به نظر می

تگی را نیز ارضا انجامد که نیاز به شایسشود.  البته این خود به جلوگیری از شکست تحصیلی میمی

تواند در سایه خودشناسی و تشخیص نیاز به روابط دهد فرد میخواهد کرد. این یافته نشان می

 فردی، این نیاز ذاتی انسانی را که موجب رشد و تعالی است، ارضا کند.بین

یافته دیگر این پژوهش داشتن رابطه منفی و معنادار خودشناسی با اعتیاد به فضای مجازی است 

شود. این یافته با پژوهش عنی هرچقدر خودشناسی پایین باشد باعث اعتیاد به فضای مجازی میی

(Inanloo, Bashardoust & Abolmaali, Alhosseini, 2022) ها تکانش همسوست. در پژوهش آن
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های آنالین بود. پرواضح است که تکانش های شخصیت و اعتیاد به بازیگری واسطه بین ویژگی

های گیرد و فرد را در معرض آسیبیه غفلت از خود و خودشناسی پایین صورت میگری در سا

خودشناسی پایین نسبت به خود و در دسترس بودن فضای مجازی باعث  دهد.فضای مجازی قرار می

شاختی نیازهای گرایش به استفاده بیش از حد از این فضا شده و از طرفی سبب ارضای آسیب

 شود.می بنیادین در فضای مجازی

های داری نداشت. این یافته با پژوهشمعنی کاری رابطهبراساس نتایج خودمختاری با اهمال

توان در خودمختار ناهمسو است. دلیل احتمالی این ناهمسویی را می (e.g. Reeve, 2018)پیشین 

ها با تهیه دهدیگر، امروزه خانواعبارتآموزان در استفاده از فضای مجازی دانست. بهبودن دانش

ابزارهایی مانند کامپیوتر و تلفن همراه شخصی برای فرزندانشان از خودمختاری آنان در استفاده از 

 تواند به بهای اعتیاد به فضای مجازی آنان تمام شود.کنند. اما این میاین ابزارها حمایت می

کاری بود. یعنی با اهمالدار شایستگی های این پژوهش ارتباط منفی و معنییکی دیگر از یافته

 & Kim)شود. این یافته با پژوهش کاری او کم میهرچه فرد احساس شایستگی داشته باشد، اهمال

Seo, 2015)  و(Reeve, 2018) آموزان با انجام تکالیف درسی و موفقیت تحصیلی همسو است. دانش

دهند و این حس شان، احساس شایستگی را در خود افزایش میدر گذراندن واحدهای درسی

کاری شود که به تبع آن اهمالشان میشایستگی باعث ترغیب بیشتر آنان برای انجام امور تحصیلی

 رود.تحصیلی از بین می

کاری تحصیلی تأثیر نتایج پژوهش حاضر نشان داد ارضای نیاز ارتباط با دیگران روی اهمال

ناهمسو است. دلیل این  (e.g. Reeve, 2018)های پیشین داری ندارد. این یافته با پژوهشمعنی

های گروهی آنالین و زا در فضای مجازی، بازیصورت آسیبتواند ارضای نیاز ارتباط با دیگران بهمی

 چنین در دیگر روابط آنان باشد.هم

کاری تحصیلی رابطه دارد. این یافته دیگر این پژوهش نشان داد اعتیاد به فضای مجازی با اهمال

 ,Shahbaziyan & Bahadorikhosroshahi)و  (Eshghi & Farhadi, 2017)های با پژوهشیافته 

برد و سبب آموز را تحلیل میهمسو است. استفاده بیش از حد از فضای مجازی منابع دانش (2017

 کاری تحصیلی را به دنبال خواهد داشت.منحرف شدن انگیزه و افکار از تحصیل شده و اهمال

ها در دوره شیوع کرونا آوری دادهحاضر این بود که با توجه به اینکه جمعمحدودیت پژوهش 

چنین، دوره شیوع کرونا در زمان گیری تصادفی وجود نداشت. همصورت گرفت امکان نمونه

تواند در میزان استفاده از فضای مجازی ها که شرایط آموزش را مجازی کرده بود، میگردآوری داده

-های اعتیاد به فضای مجازی وجود دارد. پیشنهاد میکه امکان تداخل با اندازهتأثیر گذاشته باشد 

-گیری کامالً تصادفی و در سایر شهرهای ایران انجام گیرد که تعمیمشود پژوهش مشابهی با نمونه

های بعدی شود شرایط آموزش مجازی در پژوهشچنین، پیشنهاد میپذیری نتایج را بیشتر کند. هم
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کاری آموزان در جهت کاهش اهمالهای خودشناسی به دانشدرنهایت آموزش مهارت کنترل شود.

 شود.تحصیلی پیشنهاد می

 مالحظات اخالقی

آموزش و کل ها در ابتدا مجوزهای الزم از طریق دانشگاه مالیر از اداره جهت گردآوری داده

و بعد از شرح اهداف پرورش شهرستان مالیر اخذ شد. پس از معرفی پژوهشگر به مدارس منتخب 

در  کنندهشرکتآموزان آموزان جلب شد. دانشچنین دانشپژوهش، رضایت مدیران، معلمان و هم

کنندگان اطمینان پژوهش رضایت آگاهانه در پاسخ دادن به پرسشنامه پژوهش را داشتند. به شرکت

خواهد بود و در صورت  آنان کاماًل محرمانه هایپاسخداده شد اطالعات هویتی آنان الزم نیست و 

 توانند از نتایج پژوهش مطلع گردند.تمایل می

 تعارض منافع

ای اعم از داخلی و خارجی در هیچ نشریه پیش از اینمقاله حاضر فاقد تعارض منافع بوده و 

 پژوهی ارسال شده است.هت بررسی و چاپ صرفاً به فصلنامه تدریسچاپ نشده است. این مقاله ج

 سپاسگزاری

از مسئولین اداره کل آموزش و پرورش شهرستان مالیر، مدیران و معلمان که ما را در انجام این 

آموزانی که در این پژوهش شرکت کردند، تشکر و چنین، همه دانشپژوهش یاری رساندند و هم

 مالی نداشت. حاضر حامیقاله م کنیم.قدردانی می
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