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 شهر مشهد کارانیادراک شده رزم یستگیبا عزت نفس و شا نیرتباط مشارکت والدا
 . حسن بحرالعلوم3نیا   . سید رضا حسینی2. ناهید داروغه عارفی  1

 ارشد دانشگاه شاهرود یکارشناس یجودانش. 1
 دانشگاه شاهرود یعلم تیأه. 3و  2
 

کااران  کاران شهر مشهد بود. کلیاه رزمای  هدف از این پژوهش، مطالعه ارتباط مشارکت والدین با عزت نفس، شایستگی ادراک شده رزمی
نفر به طور تصادفی به عنوان نموناه ماورد    222ها  ( جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند که از بین آنN=700نوجوان شهر مشهد )

های جمعیت شناختی، مشارکت والدین )لای  ویژگی ها پس از تعیین روایی و پایایی، از پرسشنامهمطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده
استفاده گردید. برای تجزیاه و   (1991و شایستگی ادراک شده )مک اولی و همکاران،  (1965(، عزت نفس )روزنبرگ، 1992و مک لین، 
دهد که باین رفتارهاای هادایتی، تشاویق و حمایات      ها از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر بهره گرفته شد. نتایج نشان میتحلیل داده

-عازت های مشاارکت والادین و   چنین بین تمامی خرده مقیاسوالدین با شایستگی ادراک شده ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، هم
نفس همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت و تنها بین فشار والدین با عزت نفس همبساتگی منفای و معنااداری دیاده شاد. آزماون       

چنین در قسمت های مشارکت والدین به طور مستقیم بر شایستگی ادراک شده تأثیر داشتند. همتحلیل مسیر نشان داد که خرده مقیاس
زا نشان بیشترین تأثیر را بر شایستگی ادراک شده داشت. ضریب تعیین متغیرهای درون )β=-12/2الدین )اثر کل مشخص شد که فشار و

باشاند. در  زا قابل تبیاین مای  درصد از واریانس متغیرهای عزت نفس و شایستگی توسط متغیرهای برون11درصد و 13داد که به ترتیب 
 بودند. های نشان دهنده برازش مطلوب مدلنهایت، کلیه شاخص

 خانواده، حمایت والدین، فشار ادراک شدهواژگان کلیدی: 
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