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 چکیده
انواده بسیاری از رفتارهای فرزندان را تحث تاثیر قرار می دهد که از آن جمله های فرزندپروری و جو عاطفی حاکم بر خسبک

 یرفتارهاا  ینیب شیپ در خانواده یجوعاطف و مادر یفرزندپرور هایسبک نقشهدف پژوهش حاضر تعیین  پرخاشگری است.

ع همبستگی و معادلاه پایش   بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نو رشت شهر ییابتدا مقطع دختر آموزان دانش پرخاشگرانه

 یلیتحصا  ساا   او  مساا  ین در رشات  شهر ییابتدا مقطع دختر آموزان دانش یتمام شامل پژوهش نیا یآمار جامعهبین بود. 

و باا توجاه باه     تصادفی ایخوشه گیریاز این بین با استفاده از روش نمونه بود. خواهند نفر 9133 یبیتقر تعداد به 79-1971

 فرزناد  هاای هاای شایوه  نفر به عنوان نمونه انتخاا  و پرسنانامه   053رایط ورود و خروج پژوهش تعداد جدو  مورگان و ش

را تکمیال   (1915) میشاه  یدبساتان  کودکان یپرخاشگرو  (1791) بی و برن هیل خانواده عاطفی ، جو(1799) بامریند پروری

 و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفات.  های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسونکردند. داده

و خارده   پرخاشگرانه یرفتارها کل نمرهگیرانه و استبدادی مادر با های فرزندپروری سهلهای پژوهش ننان داد بین سبکیافته

زنادپروری اطمیناان   (. در مقابل، بین سبک فر>35/3Pهای آن در دانش آموزان دختر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )مقیاس

خرده مقیااس هاای آن در    پرخاشگرانه یرفتارها کل نمرهبخش مادر، نمره کل جو عاطفی خانواده و خرده مقیاس های آن با  

 سابک (. نتاای  تحلیال رگرسایون نیاز نناان داد متییرهاای       >31/3Pدانش آموزان دختر رابطه منفی و معناادار وجاود دارد )  

  کاردن  دییتا و ق،یتنو، محبتبه صورت مثبت؛ و  رانهیگ سهل یرزندپرورف سبک ی واستبداد یفرزندپرور

-(. بر این اسااس مای  ²R= 511/3کنند ) می بینی پیش را آموزان دانش پرخاشگری درصد 55 مجموع و در به صورت منفی

 موزان نقش دارند.پرخاشگرانه دانش آرفتارهای  بینیپیش های فرزندپروری و جوعاطفی خانواده درتوان نتیجه گرفت سبک
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