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 : دهیچک

 مهار منبع و روانی تنیدگی با مقابله یها سبک استعدادیابی، و برنامه درسی مدیریت نقش هدف تبیین پژوهش حاضر با

ارومیه انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و  دوم متوسطه پسر آموزان دانش در ایزانی رفتارهای بروز با تحصیلی

 یک ناحیه دوم متوسطه پسر آموزان دانش کلیه یابی معادالت ساختاری است. جامعه آماری شاملهمبستگی از نوع مدل

عنوان نمونه نفر به 237تصادفی  یا خوشهگیری است که با استفاده از روش نمونه 99-1398 تحصیلی سال در ارومیه

مدیریت استعدادیابی های پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده

( 1985تحصیلی ترایس ) مهار (، منبع1990روانی اندلر و پارکر ) تنیدگی با مقابله یها سبک(، 1391احمدی و سرلک )

های پژوهش با استفاده شد. دادهYRBSS (2013 ) پرخطر رفتارهای مقیاس از ایزانی با اقتباس رفتارهای و بروز

 و همسوسازی استعدادها، جذب داد نشان رگرسیون تحلیل نتایجیابی معادالت ساختاری تحلیل شد. استفاده از مدل

 منبع اجتنابی، مقابله سبک مدار، مساله مقابله سبک استعدادها، بازیابی استعدادها، توسعه استعدادها، نگهداشت

از طرفی  .کنند یم تبیین معناداری بصورت را پرخطر و ایزانی رفتارهای بروز واریانس از درصد 42 بیرونی مهارتحصیلی

 مقابله سبک استعدادها، بازیابی استعدادها، توسعه استعدادها، نگهداشت و همسوسازی استعدادها، جذب متغیرهای

. دارند ریتأث پرخطر و ایزانی رفتارهای بروز بر مستقیم بطور بیرونی مهارتحصیلی منبع اجتنابی، مقابله سبک مدار، مساله

 اثر پرخطر و ایزانی رفتارهای بروز بر استعدادها بازیابی طریق از مستقیم، غیر بطور درونی مهارتحصیلی منبع همچنین

در مدارس به ، نش آموزانارفتارهای پرخطر د کاهششود برای  پژوهش پیشنهاد می یها افتهیبا توجه به  .گذارد یم

 بکنند. یا ژهیوتوجه  شناسایی استعدادها و کنترل رفتارهای دانش آموزان
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Abstract: 

The present study was conducted with the aim of explaining the role of management and talent search 

curriculum, styles of coping with mental stress and the source of academic inhibition with the occurrence of 

Izanian behaviors in second secondary male students of Urmia. The research method is descriptive and 

correlational of structural equation modeling. The statistical population includes all secondary school boys of 

the first district of Urmia in the academic year 2018-2019, and 237 people were selected as a statistical sample 

for the study using the random cluster sampling method. To collect research data from four standard talent 

management questionnaires of Ahmadi and Serlak (2013), Endler and Parker's (1990) styles of coping with 

psychological stress, Trice's source of academic inhibition (1985) and the incidence of Izani behaviors adapted 

from the YRBSS high-risk behavior scale. 2013) was used. The research data was analyzed using structural 

equation modeling. The results showed the appropriateness of the conceptual model and its confirmation for 

the community of Urmia secondary school boys. The results of the regression analysis showed that attracting 

talents, aligning and maintaining talents, developing talents, restoring talents, problem-oriented coping style, 

avoidant coping style, external source of productive skills significantly explain 42% of the variance in the 

occurrence of risky and risky behaviors. On the other hand, the variables of talent attraction, talent alignment 

and maintenance, talent development, talent recovery, problem-oriented coping style, avoidant coping style, 

and external skill source have a direct effect on the occurrence of dangerous and risky behaviors. Also, the 

source of internal skills indirectly affects the emergence of dangerous and risky behaviors through the 

recovery of talents. According to the findings of the research, it is suggested that in order to reduce the 

dangerous and dangerous behaviors of students, it is better for schools to pay special attention to identifying 

talents and controlling students' behaviors. 

 

Keywords: Curriculum, talent management, coping styles with mental stress, source of academic restraint, 

Izanian behaviors.  
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Clarifying the role of management and talent search curriculum, styles of coping with mental 

stress and the source of academic restraint with the occurrence of antisocial behaviors in 
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 مقدمه

 اجتماعی یها بیآس و مسائل نیتر  مهم از یکی

 و اجتماعی علوم رفتاري، علوم اندیشمندان توجه که

 کرده معطوف خود به را جوانان امور متولیان

 گسترده مفهوم .است پرخطر رفتارهاي موضوع

 ردیگ یم بر در را رفتارها از یا سلسله پرخطر، رفتار

 مهم افراد و رفتار این در درگیر فرد براي تنها نه که

 باعث بلکه ،آورد یم بار به جدي زیانهاي وي زندگی

شود  یم نیز دیگر بیگناه افراد به غیرعمدي صدمات

(Qureshi Rad et al، 2019 .) رفتارهای پرخطر، رفتارهای

مخربی هستند که افراد به طور ارادی یا بدون   بالقوه

اطالع از پیامدهای نامطلوب احتمالی آن مرتکب  

  ها پژوهش (.Rezaei Jamalavi et al ،2019شوند ) یم

نشان داده است که رفتارهای پرخطر دالیل مختلفی  

دارند از جمله: مشکالت مربوط به مدرسه و ترک 

(، عوامل اجتماعی و عدم Ergene et al ،2019) لیتحص

(، خانواده و 2007و همکاران،  Brookجامعه )امنیت در 

و   Karamiفرزندانشان )توجه ضعیف والدین از  

و   Marotta، 2017 ،Rodriguezدوستان )(،  2016 همکاران،

، عوامل زنتیکی، تاثیرات هورمون و (2019 همکاران،

( و عوامل  2005 و همکاران، Henryبلوغ )حوادث زمان 

؛ و 2017 و همکاران، Indu) یشناختشخصی و روان  

Stewart ،از آنجا که بیشتر   ( نام برد.2015 و همکاران

ر مدرسه سپری  ددانش آموزان زمان زیادی را  

، بروز این رفتارها و نحوه مهار آنها یکی از  کنند یم

و پرورش به  آموزشاصلی مدارس و  یها دغدغه

انجام شده،  یها پژوهش. با توجه به دیآ یمحساب  

است بروز رفتارهای پرخطر در ایران رو به افزایش 

(Langroudi ،2018 و همکاران.) 

 پر رفتارهای با رابطه در مختلفی یها پژوهش

 بروز کاهش متغیردر نیتر  مهم از شده انجام خطر

 نقش کرد اشاره آن به توان یم که خطر پر رفتارهای

در چند قرن   نکهیا با .است استعدادیابی مدیریت

شده   فیاستعداد، تعر  یبرا یمختلف  یمعنا  ریاخ

گوناگون وجود    فیدر تعار   یابهامات هنوز است اما

 تیداشتن ظرف  یاستعداد به معنا ،یفیدارد. در تعر 

 شده است  فیتعر  یسازگار   ایباال  یرهبر  ییتوانا باال،

(Meyers  ،2013و همکاران.)   ییها طرحاستعدادیابی را  

برای  جوانانو پتانسیل  ها ییتوانابرای شناسایی 

کنند  یمرسیدن به مراحل نخبگی و موفقیت تعریف  

(Noohi ،2019 و همکاران .)Coutinho (2014)   اعتقاد دارد

که در فرایند کشف استعداد و انتخاب افراد در سنین 

روش   نیتر  مناسبپایین نظارت و ارزشیابی مربیان،  

 استعداد تشخیص و شناسایی استعداد افراد است.

 در افراد موفقیت عدم یا موفقیت در مهمی عامل

 زمینه یک در استعداد داشتن بدون. است مشاغل

 کند بسیار آن روند یا شد نخواهد حاصل پیشرفتی

 نوع و میزان از آگاهی اساس این بر. بود خواهد

 شایانی کمک مستعد افراد انتخاب و افراد استعداد

 آینده از خوبی بینی پیش تا کرد خواهد موفقیت به

 باشند داشته سازمان در مستعد نیروهای به توجه با

 بهبود را خود فردی عملکرد بتوانند طریق این از و

 Collingsاز طرفی . (2016 و همکاران، Goodarzببخشند )

& Mellahi (2009  مدیریت استعداد را )یتیر یمد 

  یدیکل  یها پستنظام مند   ییجهت شناسا یراهبرد

 .اند کردهتعریف   سازمان یرقابت تیو مز  یدار یپا یبرا

 مجموعه به گاهی استعداد مدیریت عبارت

 برای کارفرما که شود یم گفته ییها تیفعال

 آن اداره کلی طور به و توسعه آموزش، استخدام،

 با و اجرایی مشاغل که انسانی نیروی از دسته

 کنند یم استفاده دارند دست در را سازمان اهمیت

(Cappelli، 2004) .Qureshi Rad   ( نشان  2019همکاران )و

 بروزدادند که بین کشف استعداد و استفاده از آنها با 

 رابطه معکوسی وجود دارد. خطر پر رفتارهای

 در تواند یم که متغیرهایی از یکی دیگر سویی از

 یها سبک باشد مؤثر خطر پر رفتارهای بروز تعدیل

در دنیای پیچیده امروز و . ستا تنیدگی با مقابله

تعامالت اجتماعی وسیع آن، مردم همیشه با  
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 غم ز جمله غم، شادی، نفرت،مختلفی ا  یها جانیه

  ها جانیهروبرو هستند و واکنش نسبت به این  و... 

که در اغلب   ممکن است از سوی افراد متفاوت باشد

باشد  یماوقات همراه با تجربه تنیدگی روانی  

Tahmasabzadeh   (.2017همکاران )و Holinka را تنیدگی 

 مقابله در تردید با همراه منفی هیجانی عنوان به

 مختلفی یها پژوهش(. Holinka ،2015کند ) یم تعریف

 کاهش در را تنیدگی رفتاری-شناختی مدیریت ریتأث

 شغلی تنیدگی کاهش و ضربه از پس تنیدگی

 .دادند نشان( 2013همکاران،  و Orly) پرستاران

مهار گری به عنوان باور کلی و پایدار فرد به مهار  

. افراد شود یمپذیری نتایج و پیامدهای زندگی تعریف  

 توانند یمبا مسند مهارگری درونی بر این باورند که  

رویدادهای زندگی را شکل دهند، در حالی که افراد با  

مسند مهارگری بیرونی معتقدند رویدادها توسط  

  شانس، بخت و اقبال یا توسط منابع سرنوشت،

 و همکاران، Mahbodشوند ) یمقدرت بیرونی، مهار  

 هستند معتقد درونی کنترل منبع دارای افراد (.2016

 و اسنادها بعتا کنند یم دریافت که ییها تیتقو

 کنترل منبع دارای افراد اما ،هاست آن خود رفتارهای

 افراد جانب از تقویت دریافت کنند یم فکر بیرونی

 منبع دارای افراد. است شانس یا سرنوشت دیگر،

 مثبت رویدادهای که هستند معتقد درونی کنترل

 پیگیر کوشش و دقیق ریزی نقشه نتیجه در زندگی

 داری افراد آنکه، حال. ندیآ یم دست به ها آن خود

 هیچ رویدادها و خود رفتار بین بیرونی کنترل بعنم

 یها کوشش برای و نندیب ینم معلولی و علت رابطه

 به که کسانی مقابل در. شوند ینم قائل ارزش خود،

 دارند را باور این هستند، تقدمع درونی کنترل منبع

 و هاست آن خود دست در خویش زندگی کنترل که

 قائل ارزش خود، یها ییتوانا و ها مهارت برای

زمانی که فرد با بیرونی سازی   (.Seif ،2020شوند ) یم

مسولیت ها و مقصر دانستن مجموعه آموزشی، از  

، احتمال  کند یمقبول وظایف تحصیلی خود امتناع  

را درگیر کند که نگرانی دارد در کارهایی خودش 

چندانی در ارتباط با این کارها بر خود و سایر افراد  

شود  یمو به بی صداقتی تحصیلی متمایل   ندارد

(Greenberger ،و دایما به بی ادبی 2008 و همکاران )

 زندیمدست    بچه گانهتحصیلی یا رفتارهای 

(Chowning ،2009 و همکاران.)  احتمال  نیهمچن

بیشتری وجود دارد که افراد درونگرا دست به 

Tella (2007  ) .(Vollrath، 2002بزنند )رفتارهای پرخطر 

دریافت مسند مهارگری پیش بینی  نشان داد که  

کننده قوی در رفتاهای اموزشی و اجتماعی است.  

افرادی که ( دریافت که 2004) Georginaهمچنین 

خود را به  تیموفق  عملکرد تحصیلی باالیی دارند،

چون کوشش خود   پایدار و مهارپذیرعوامل درونی، 

و درمقابل افرادی که پیشرفت  دهند یمنسبت  

نتایج خود را به عوامل   تحصیلی چندانی ندارند،

بیرونی، ناپایدار و غیر قابل مهار چون شانس و  

در پژوهش  .دهند یمسختی تکلیف نسبت  

Langaroodi   همبستگی آزمون نتايج( 2019همکاران )و 

 پرخطر رفتارهاي با خودمهارگري بين که داد نشان

همکاران و   Asghariدر تحقیقی دیگر . دارد وجود رابطه

به سو   درونی گرایش ( دریافتند که مهار2013)

 .کند یممصرف مواد را به صورت منفی پیش بینی  

( نتیجه  2012همکاران )و   Namianدر تحقیقی دیگر 

گرفتند که اهمال کاری تحصیلی بوسیله جهت گیری  

مذهبی و مسند مهارگری درونی به صورت منفی 

و   Elaine (،2013همکاران )و   Vera. شود یمپیش بینی  

و   Ahmadiو ( 2008همکاران )و   Cheung، (2012همکاران )

 که دادند نشان خود پژوهش در( 2015همکاران )

 .دارد رابطه پرخطر رفتارهاي با پايين خودمهارگري

( نشان داد که  2019همکاران )و   Qureshi Radپژوهش 

 یاجتماعبین مشارکت اجتماعی، شکوفایی 

با رفتارهای پرخطر   شناسایی استعدادها()

دانشجویان همبستگی معنا دار معکوسی وجود  

دارد. به طوری که با افزایش مشارکت اجتماعی و  

شکوفایی اجتماعی میزان رفتارهای پرخطر آنان  

و   Nezampoorدر تحقیقی  .کند یمکاهش پیدا  
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 کاهش درمانی گروه که( نشان دادند  2018همکاران )

 و پرخاشگری کاهش بر آگاهی ذهن بر مبتنی تنیدگی

  آماری نظر از سرپرست بی نوجوانان پرخطر رفتارهای

 .معنا دار بود

زیادی در  یها پژوهشدر مرور ادبیات تحقیق، 

ارتباط با منبع مهار تحصیلی و ارتباط آن با رفتارهای 

هیچ تحقیقی    اما پرخطر دانش اموزان وجود داشت،

  یها سبکنقش مدیریت استعدادیابی،  به ارتباط  

با بروز  مقابله با تنیدگی روانی و منبع مهار تحصیلی

پرداخته باشد، دیده  رفتارهای ایزانی در دانش آموزان

هیچ تحقیق داخلی و خارجی که   رسد یمنشد، به نظر  

ارتباط این سه متغیر را با رفتارهای پرخطر به صورت  

. لذا انجام نشده استمستقیم بررسی کرده باشد، 

پژوهشی بیانگر وان یک خالء این مسئله به عن

. بدین  باشد یمضرورت پژوهش فوق   اهمیت و

منظور پژوهش حاضر با در نظر گرفتن دانش 

آموزان مقطع دوم متوسطه به عنوان جامعه هدف  

مدیریت پژوهشی زیر است:   سؤالدر پی یافتن پاسخ  

مقابله با تنیدگی روانی و    یها سبکاستعدادیابی،  

 پر هایرفتار  تبیین در قشینچه   منبع مهار تحصیلی

همچنین فرضیات این   دارند؟ آموزان دانش خطر

 :اند شدهیر تنظیم و بررسی  تحقیق به شرح ز 

،  آن یها مؤلفهو   مدیریت استعدادیابیبین  

و   آن یها مؤلفهو   مقابله با تنیدگی روانی  یها سبک

با رفتارهای آن  یها مؤلفهو   منبع مهار تحصیلی

 رابطه معنی داری وجود دارد.ایزانی دانش آموزان 

مقابله    یها سبکمدیریت استعدادیابی،   یها مؤلفه

 توانند یم با تنیدگی روانی و منبع مهار تحصیلی

 رفتارهای ایزانی دانش آموزان را پیش بینی کنند.

 

 روش تحقیق

این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی از نوع پس 

از وقوع یا پس رویدادی است که از گروه تحقیقات  

را کلیه   پژوهش اين آماري . جامعهاند یهمبستگ

ارومیه   ناحیه یک  دوم متوسطه پسر آموزان دانش

نفر به عنوان    274بود.  1398-99در سال تحصیلی 

نه  نمونه با استفاده از جدول برآورد حجم نمو

ستفاده از روش نمونه گیری  کرجسی و مورگان و با ا

در نهایت تعداد انتخاب شدند.  تصادفی  یا خوشه

پرسشنامه جمع آوری گردید و نمونه نهایی  237

 یها دادهبرای جمع آوری  نفر اعالم شد.   237

 استعدادیابی مدیریت یها پرسشنامهپژوهش از 

Ahmadi & Sarlak (2012  ،)تنیدگی با مقابله یها سبک 

 تحصیلی مهار منبعAntler & Parker (1990  ،) روانی

Trays (1985 و )از با اقتباس ایزانی رفتارهای بروز 

استفاده   YRBSS (2013) پرخطر رفتارهای مقیاس

 دییتأبه دو دلیل مورد  ها پرسشنامهشد. روایی 

 ها پرسشنامهاینکه  اوالا پژوهشگر بوده است: 

؛  باشد یماستاندارد بوده و دارای پیشینه تحقیقاتی  

دوماا اینکه پرسشنامه توسط متخصصین رشته 

واقع شده  دییتأعلوم تربیتی و روانشناسی مورد 

نیز با استفاده از ضریب   ها پرسشنامهاست. پایایی 

 مدیریت  یها پرسشنامهآلفای کرونباخ برای 

 روانی، تنیدگی با مقابله یها سبک استعدادیابی،

ایزانی به ترتیب  رفتارهای بروز و تحصیلی مهار منبع

 محاسبه گردید.  85/0و  80/0، 74/0، 82/0برابر با 

 

 های تحقیق یافته

آمار توصیفی متغیرهای   یها شاخص 1در جدول 

پژوهش نشان داده شده است. همانگونه که  

 مدارسبک مقابله هیجان،  شود یممشاهده  

،  خودکشیبیشترین میانگین و انحراف معیار؛ و 

  1کمترین میانگین و انحراف معیار را دارد. در جدول 

ضرایب پایایی حاصل از ابزارهای پژوهش نیز درج  

  ابزارهاکه پایایی   شود یمشده است. مالحظه  

 .مناسب است
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 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش یها شاخص: 1جدول 

انحراف   ابعاد متغیر

 معیار

آلفای   میانگین

 کرونباخ

 گوتمن

 

مدیریت 

 استعداد

 658/0 647/0 02/3 35/2 جذب استعدادها

همسوسازی و  

نگهداشت 

 استعدادها

14/1 14/3 745/0 654/0 

 750/0 709/0 84/3 47/2 توسعه استعدادها

 653/0 821/0 65/3 98/1 بازیابی استعدادها

 یها سبک

مقابله با 

 تنیدگی روانی

سبک مقابله مساله 

 مدار

02/2 65/3 638/0 411/0 

سبک مقابله هیجان  

 مدار

97/2 01/4 729/0 721/0 

 568/0 801/0 59/3 58/2 سبک مقابله اجتنابی

منبع 

 مهارتحصیلی

 721/0 740/0 97/3 32/2 درونی

 677/0 727/0 14/3 02/2 بیرونی

 

 

بروز 

رفتارهای 

و  ایزانی

 پرخطر

 687/0 731/0 14/3 49/2 خشونت

 559/0 719/0 35/2 65/1 خودکشی

 594/0 771/0 49/3 71/2 استعمال سیگار

 603/0 861/0 56/3 09/2 کشیدن قلیان

مصرف مشروبات 

 الکلی

53/2 17/3 702/0 764/0 

 426/0 878/0 97/2 29/2 مصرف مواد مخدر

 435/0 720/0 48/2 38/2 رابطه جنسی پرخطر

 

 : ضرایب همبستگی بین متغیرهای مالک و پیش بین2جدول 

 متغیر مالک

 متغیر پیش بین

 بروز رفتارهای ایزانی و پرخطر

مدیریت 

 استعداد

 -635/0** جذب استعدادها

همسوسازی و  

 نگهداشت استعدادها

**418/0- 

 -640/0** توسعه استعدادها

 -549/0** بازیابی استعدادها

 یها سبک

مقابله با 

 تنیدگی روانی

سبک مقابله مساله 

 مدار

*411/0- 

سبک مقابله هیجان 

 مدار

215/0 

 614/0** سبک مقابله اجتنابی

منبع 

 مهارتحصیلی

منبع مهارتحصیلی  

 درونی

316/0- 

منبع مهارتحصیلی 

 بیرونی

*429/0- 

**P<0/001 

مالک   یرهایمتغضرایب همبستگی بین    2جدول 

. همانطور که در دهد یمو پیش بین را نشان  

جذب استعدادها با  شود یممشاهده    2جدول 

و   منفیبروز رفتارهای ایزانی و پرخطر رابطه  

دارد. یعنی با افزایش   01/0معناداری در سطح 

جذب استعدادها، میزان بروز رفتارهای ایزانی و 

. همچنین همسوسازی و ابدی یم کاهشپرخطر  

ت استعدادها، توسعه استعدادها، نگهداش

بازیابی استعدادها و سبک مقابله اجتنابی با بروز 

و معنی   منفیرفتارهای ایزانی و پرخطر رابطه  

دارند. به عبارت دیگر هرچه قدر    01/0داری در سطح 

بروز  ازمیزان متغیرهای یاد شده افزایش یابد 

 کاستهآموزان نیز  رفتارهای ایزانی و پرخطر دانش

. همچنین سبک مقابله مساله مدار و  شود یم

منبع مهارتحصیلی بیرونی نیز با بروز رفتارهای 

و معنی داری در   منفیایزانی و پرخطر رابطه  

به عبارت دیگر هر چه میزان  دارند.  05/0سطح 

منبع  برخورد منطقی و مساله مدار و همچنین  

مهار بیرونی )کنترل بر فرد( بیشتر باشد از بروز 

از طرفی در  .کند یمهای پرخطر جلوگیری  رفتار 

که سبک مقابله    شود یممشاهده    2جدول 

هیجان مدار و منبع مهارتحصیلی درونی با بروز 

آموزان رابطه  رفتارهای ایزانی و پرخطر دانش

 معناداری ندارند.

 : تحلیل رگرسیون3جدول 

خطای  تعدیلی R R2 R2 متغیرها

معیار اندازه  

 گیری

F B SEb 
β 

t معنی داری 

  جذب استعدادها

 

 

 

 

658/0 

 

 

 

 

 

425/0 

 

 

 

 

 

489/0 

 

 

 

 

 

03/7 

 

 

 

 

 

087/16 

46/3- 318/0- 168/0- 009/4- 00/0 

همسوسازی و  

نگهداشت 

 استعدادها

32/1- 425/0- 438/0- 105/5- 01/0 

 00/0 -753/5 -504/0 -325/0 -08/2 توسعه استعدادها

 00/0 -437/6 -629/0 -241/0 -16/2 بازیابی استعدادها

سبک مقابله 

 مساله مدار

78/1- 432/0- 227/0- 625/3- 02/0 

سبک مقابله 

 اجتنابی

43/1- 189/0- 724/0- 709/4- 00/0 
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منبع 

مهارتحصیلی 

 بیرونی

76/1- 403/0- 471/0- 031/6- 03/0 

 

 رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج 3 جدول در

 نتایج بنابر. است شده بیان پژوهش متغیرهای

 جذب ،3 جدول در مندرج رگرسیون تحلیل

 نگهداشت و استعدادها، همسوسازی

 استعدادها، بازیابی استعدادها، توسعه

 مدار، سبک مساله مقابله استعدادها، سبک

 42بیرونی  مهارتحصیلی اجتنابی، منبع مقابله

 را نی و پرخطربروز رفتارهای ایزا واریانس از درصد

. کنند یم بصورت معکوس و معناداری تبیین

بروز رفتارهای ایزانی و  واریانس از درصد 42 یعنی

 شده ذکر متغیرهایکمبود   به مربوط پرخطر

 متغیرهای به مربوط باقیمانده درصد 58 و است

 با که، شود یم مشاهده همچنین،. است دیگر

 اندازه به جذب استعدادها مؤلفه واحد یه افزودن

 افزودن با بروز رفتارهای ایزانی و پرخطر، از -168/0

 به همسوسازی و نگهداشت استعدادها واحد یه

 با بروز رفتارهای ایزانی و پرخطر، از -438/0 اندازه

 اندازه به توسعه استعدادها واحد یه افزودن

 افزودن با بروز رفتارهای ایزانی و پرخطر، از -504/0

 از -629/0 اندازه به تعدادهابازیابی اس واحد یه

 واحد یه افزودن با بروز رفتارهای ایزانی و پرخطر،

 از -227/0 اندازه به رسبک مقابله مساله مدار

 واحد یک افزودن با بروز رفتارهای ایزانی و پرخطر،

بروز  از -724/0 اندازه به سبک مقابله اجتنابی

 واحد یه افزودن با و رفتارهای ایزانی و پرخطر

 از -471/0 اندازه به منبع مهارتحصیلی بیرونی

 .ابدی یم کاهش بروز رفتارهای ایزانی و پرخطر،

 
 

 : تحلیل مسیر حاصل از متغیرهای پژوهش2نمودار 
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الگوی تحلیل مسیر متغیرهای پژوهش   2در نمودار 

نشان داده شده است. همانطور که در الگو مشاهده  

 همسوسازیاستعدادها،   ، متغیرهای جذبشود یم

 استعدادها، بازیابی استعدادها، توسعه نگهداشت و

 مقابله مدار، سبک مساله مقابله استعدادها، سبک

بیرونی بطور مستقیم  مهارتحصیلی اجتنابی، منبع

دارند.    ریتأثبر بروز رفتارهای ایزانی و پرخطر 

همچنین منبع مهارتحصیلی درونی بطور غیر  

مستقیم، از طریق بازیابی استعدادها بر بروز 

 .گذارد یمرفتارهای ایزانی و پرخطر اثر  

 تحلی عامل تائیدی مدل یها شاخص: 4جدول 

X2/df CFI GFI AGFI RMR RMSEA 

754/704 64/0 92/0 85/0 05/0 63/0 

 نشان را مدل تائیدی عاملی تحلیل نتایج ،4 جدول

 CFI برازش یها شاخص مقدار بودن باال. دهد یم

 با برابر RMR شاخص ،92/0 با برابر GFI ،64/0 برابر

. باشد یم 63/0 با برابر RMSEA شاخص و 05/0

( X2/df) آزادی درجه به دو خی آماره سطح همچنین

 مسیر تحلیل بر مبتنی ارتباطی الگوی دهد یم نشان

 نیز برازش «بد شاخص» را خی مجذور. دارد برازش

 تفاوت دهنده نشان آن داری معنی زیرا ،اند دهینام

 شده مشاهده و شده برآورد کوواریانس دار معنی

 با نمونه حجم به آن بستگی دلیل به که است،

 همین به. شود یم دار معنی همواره آن افزایش

 از باالتر مقدار که شد استفاده X2/df شاخص از دلیل،

 .دهد یم نشان را خوب برازش 2

 

 بحث و نتیجه گیری

 مدیریت نقش تبیین حاضر پژوهش از هدف

 و روانی تنیدگی با مقابله یها سبک استعدادیابی،

 دانش در ایزانی رفتارهای بروز با تحصیلی مهار منبع

نتایج  .باشد یم ارومیه دوم متوسطه پسر آموزان

جذب استعدادها با بروز نشان داد که   2شماره جدول  

رفتارهای ایزانی و پرخطر رابطه منفی و معناداری در  

دارد. یعنی با افزایش جذب استعدادها،    01/0سطح 

.  ابدی یممیزان بروز رفتارهای ایزانی و پرخطر کاهش  

همچنین همسوسازی و نگهداشت استعدادها، 

توسعه استعدادها، بازیابی استعدادها و سبک  

ی با بروز رفتارهای ایزانی و پرخطر مقابله اجتناب

دارند. به   01/0رابطه منفی و معنی داری در سطح 

عبارت دیگر هرچه قدر میزان متغیرهای یاد شده 

-افزایش یابد از بروز رفتارهای ایزانی و پرخطر دانش

. همچنین سبک مقابله  شود یمآموزان نیز کاسته  

مساله مدار و منبع مهارتحصیلی بیرونی نیز با بروز 

رفتارهای ایزانی و پرخطر رابطه منفی و معنی داری  

دارند. به عبارت دیگر هر چه میزان   05/0در سطح 

برخورد منطقی و مساله مدار و همچنین منبع مهار 

بیرونی )کنترل بر فرد( بیشتر باشد از بروز رفتارهای 

  2. از طرفی در جدول کند یمرخطر جلوگیری  پ

که سبک مقابله هیجان مدار و    شود یممشاهده  

منبع مهارتحصیلی درونی با بروز رفتارهای ایزانی و  

 آموزان رابطه معناداری ندارند.پرخطر دانش

 Seif (2020،) نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق 

Qureshi Rad   (2019همکاران )و ،Nezampoor   همکاران و

(2018)، Alaei   (، 2018همکاران )وLangaroodi   همکاران و

(2018،) Mosavi   (، 2017همکاران )وRahimi   همکاران و

(2016،) Namian   (،2016همکاران )و Mahbod   همکاران و

(2016 ،)Ahmadi   (، 2015همکاران )وAliverdinia   و

 ،(2012همکاران )و   Asghari(، 2012همکاران )

Mohammadi   (2011همکاران )و Young Cho   همکاران و

(2017 ،)Henden    (، 2016همکاران )وBłachnio   همکاران و

(2015،) Vera   (2013همکاران )و Elian   همکاران و

(2012 ،)Chilung   ( و 2008همکاران )وVelras (202 )

 همسو و هماهنگ است.

در این راستا باید توجه نمود که نوجوانی یکی از 

زندگی بوده و ورود به دوره  یها دوره نیتر  حساس

در زمینه سازگاری   ییها چالشتحصیالت دبیرستان 

ازجمله سازگاری با والدین، همساالن، معلمان،  

نوجوانان   .آورد یممحیط مدرسه و جامعه را بوجود  

دو معیار کاوش و   باید در این دوره بتوانند بر اساس
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عاطفی و  یها طهیحاحساس تعهد، برای سازگاری در 

 یها نقشاجتماعی و بدست آوردن هویتی مثبت  

خود را بیابند تا در گزینش شغلی و آرمان گرایی آینده 

 (.2012و همکاران، Salibi) خود سازگارانه عمل کنند

 اجتماعی سالمت از جوانان برخورداري همچنین

 پیامدهاي و کارکردها رسیدن حداکثر به موجب

 انسجام اجتماعی، مشارکت نظیر آن اجتماعی مثبت

 آنان، برخورداري عدم و شود یم غیره و اجتماعی

 خواهد همراه به را آن منفی پیامدهاي و ها بیآس

 با فرد اجتماعیپیوند  که زمانی واقع در .داشت

 سالمتاز   برخورداري عدم شود، گسسته جامعه

 رفتارهاي و کجرفتاري مستعد را فرد اجتماعی،

مدارس با  (. Aliverdinia، 2013کرد ) خواهد پرخطر

مدیریت استعدادهای دانش آموزان و استفاده  

درست از آنان، به بروز رفتارهای پرخطر در آنان 

. زمانیکه نوجوانان کمتر مورد کنند یمجلوگیری  

، برای جبران خلع به سراغ اعمال رندیگ یمتوجه قرار  

( نیز به 2016و همکاران ) Rahimiکه   روند یمخطرناکی  

همسوسازی و نگهداشت  همچنین .اند کردهآن اشاره  

 پرخطربروز رفتارهای  با نیز استعدادها در مدارس

 افزایش با یعنی. دارد معناداری و منفی رابطه

 همسوسازی و نگهداشت استعدادها در مدارس

. ابدی یم کاهش بروز رفتارهای پرخطر میزان

بروز همسوسازی و نگهداشت استعدادها،  همچنین

و   Sadri) کند یم بینی پیش نیز را رخطرپرفتارهای 

 (.2019 همکاران،

بروز  استعدادها با توسعه ،2 جدول در همچنین

 یعنی. دارد معناداری و منفی رابطه رفتارهای پرخطر

میزان بروز  مدارس، استعدادها در توسعه افزایش با

 توسعه همچنین. ابدی یم کاهش رفتارهای پرخطر

 نیز را بروز رفتارهای ایزانی و پرخطر استعدادها،

 مرکز یک عنوان به مدارس اگر .کندمی بینیپیش

دانش آموزان  استعدادیابی به شروع بتواند آموزشی

 در و کند دانش آموزان دارای رفتارهای پرخطر حتی و

 قدم دانش آموزان خاص استعداد تقویت جهت

 و پایش در اثرگذاری و مهم پیشگری تواند یمبردارد،  

 دانش آموزان داشته پرخطر رفتارهای با مقابله

 باشد.

 مهارتحصیلی منبع ،2 جدول به توجه با نهایت در

 منفی رابطه ی و پرخطربروز رفتارهای ایزان بابیرونی 

 منبع افزایش با یعنی. دارد معناداری و

بروز  میزان ،مدارس دربیرونی   مهارتحصیلی

 همچنین. ابدی یم کاهش ی و پرخطرنرفتارهای ایزا

ی و بروز رفتارهای ایزان ،بیرونی مهارتحصیلی منبع

 .کند یم بینی پیش نیز را پرخطر

و   Young Choبا نتایج تحقیق  فرضیه  نتایج این

و   Błachnio، (2016همکاران )و   Henden، (2017همکاران )

و   Alaei (،2008همکاران )و   Chilung، (2015همکاران )

 Mosavi ،(2018همکاران )و   Langaroodi، (2018همکاران )

 (،2016همکاران )و   Rahimi، (2017همکاران )و  

Aliverdinia   (، 2013همکاران )وMohammadi   همکاران و

(2012) Asghari   همسو و هماهنگ ( 2012همکاران )و

 فردي، كنترل احساس اهميت به توجه بااست. 

 در باشند، مند بهره مسئوليت احساس از كه افرادي

 خارجي تهديدهاي و رفتارهای پرخطر انواع مقابل

 یها یابیارزش و ها قضاوت و بود خواهند تر مقاوم

كنترل  منبع. داشت خواهند خود از یتر  حیصح

 در یپرخطر و ایزانکاهش رفتارهای  بهبیرونی 

 مهمي متغيرهاي افراد، عملكرد تشريح و توضيح

 عنوان به توانند یم متغيرها اين زيرا ،شوند یم تلقي

 كسب و بازدارنده عامل يك يا رفتار کنترل عوامل

 و همکاران، Mansooriكنند ) عمل جديد یها مهارت

 تر یشیب رعتس اب کنترل درونی با افراد .(2014

 یزانم و تهگذاش رس تپش را ناماليمات توانند یم

 يرمس و ردهک راههم رتفک با را ها احساس از بیمناس

 و همکاران، Langaroodiبپمايند ) را انديشیه تدرس

دارند،    یتر  نییپاافرادی که خود مهارگری  (.2018

سازش یافتگی روان شناختی نامطلوب، روابط بین  
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فردی نامناسب، و عملکرد بسیار پایینی در تکالیف 

در تبیین این   (.2013 و همکاران، Veraدارند )خود  

 به تمایل یها مشخصه فرضیهمی توان گفت که

 و محرك جستجوي جرأتمندي، خونگرمی، معاشرت،

 دادن سوق در تواند یم برونگرا افراد در بودن فعال

 .باشد اثرگذار پرخطر رفتارهاي ارتکاب سمت به افراد

 و تازه تجارب داشتن براي افراد این رسد یم نظر به

 و اجتماعی خطرات از درجاتی داراي حتی آمیز هیجان

 .باشند جرأت و دل با و مشتاق و کنجکاو فیزیکی،

 داراي برونگرا افراد که معتقدند محققان برخی

 به رسیدن جهت در و هستند باالتري پذیري جامعه

 پرخطر رفتارهاي به دست مطلوب انگیختگی سطح

افراد دارای  (.2016 و همکاران، Tajزنند ) یم بیشتري

خود مهارگری پایین میل بیشتری به انجام کارهای 

رفتارهای نا مطلوب   و پرخطر مثل مصرف الکل،

نوجوانی که رفتار پرخطر دارد رفتار مطلوب را   دارند.

از رفتار نامطلوب یاد نگرفته است ویا ممکن است 

آن را یاد گرفته باشد اما شیوه مهار کافی آن را یاد  

د تا رفتارهای پرخطر را تحت کنترل در نگرفته باش

سری از   بنابراین با تربیت درست و آموزش یکبیاورد. 

 یها وهیشآنها را توانمند کرد و   توان یم ها مهارت

قرار    ریتأثرا تحت  آموزتربیتی خود مهارگری دانش 

و این باعث کاهش رفتارهای پرخطر در دانش  دهد

 عنوان به دانش آموزان كه آنجا از آموزان خواهد شد.

 و پويايي در جامعه هر مستعد و افرادی هوشمند

 و کنند یم ايفا مهمي نقش جامعه آنآینده  كارآمدي

 در انساني نيروي توسعه و رشد اهميت به توجه با

 آنها رفتارهای بهتر و مثبت ارتقاء به اخير، یها دهه

پژوهش حاضر نیز مثل اکثر  باید شود. توجه بيشتر

: خالی از محدودیت نبود من جمله ها پژوهش

استفاده از نمونه فقط پسران و همچنین در یک  

جمع آوری اطالعات فقط از طریق شهر مشخص، 

در تحقیقات   شود یمپرسشنامه. بنابراین پیشنهاد  

 آینده از جامعه آماری وسیعتری برای تحقیق

استفاده و درکنار پرسشنامه از مصاحبه نیز استفاده  

در مدارس   که  شود یمپیشنهاد   نهمچنی  شود.

شرایطی فراهم شود تا استعدادهای دانش آموزان  

 یها آموزشا در مدارس اشتفاده شود، کشف و از آنه

الزم به دانش آموزان جهت مهارت خود مهارگری و 

داده    نیز  ثار مخرب رفتارهای پرخطر در این زمینهآ

 شود.
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