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 آموزانفرزند با سطح رفتارهای پرخاشگرانه دانش -رابطه تعامل والد

  

 23/07/94تاریخ پذیرش:  13/03/94تاریخ دریافت: 

 3، فرهاد اصغری2نیا،  ایرج شاکری1کوتناییفرشته میرزایی

 چکیده

 یافتگی رفتاری، اجتماعی، و تحصااا لی کودکان نبس بسااا ار مرمی دارد مطلوب والدین با فرزندان در ساااازشتعامل زمینه و هدف: 

 آموزان انجام شده است فرزند با م زان رفتارهای پرخاشگرانه دانس -پژوهس حاضر با هدف بررسی رابطه ب ن تعامل والد

ستگی در قالب طرح پ س  روش:  شامل تمامی دانس  ب ن مطالعه حاضر از نوع همب  آموزان دختر پایه پنجم مشغول به است  جامعه آماری 

گ ری تصااادفی نفر با اسااتفاده از روش نمونه 254بود که تعداد  93-94های دولتی شاارر ساااری در سااال تحصاا لی  تحصاا ل در دبسااتان

فرزندی )فاین، ارمورلند و اندروشوبل،  -ابطه ولیها از پرسشنامه رآوری دادهاند  برای جمعای به عنوان نمونه پژوهس انتخاب شدهخوشه

شر م،         1983 ستانی ) شگری کودکان دب شنامه پرخا س شد  تحل ل داده    ( 1385( و پر ستفاده  ستگی و تحل ل      ا ضریب همب ستفاده از  ها با ا

 رگرس ون چندگانه صورت گرفته است 

تایج تحل ل همبساااتگی حاکی از وجودرابطه منفی و معنادار       ها:  یافته   لد    ن با   p ،79/0-  =r >001/0فرزند ) -ب ن تعامل وا ( و ابعاد آن 

درصااد اطم نان  99تواند با فرزند می -های آن بود  نتایج تحل ل رگرساا ون ن ز نشااان داد که تعامل والد مب اسپرخاشااگری کل و خرده

 ب نی کند پرخاشگری کودکان را پ س

لد  با توجه به رابطه معنادار ب ن نوع       گیری:نتیجه  نه فرزندان، می          -رابطه وا با م زان رفتارهای پرخاشاااگرا  جه گرفت که    توان نتفرزند 

 کننده در نوع رفتار کودکان از جمله پرخاشگری آنرا است چگونگی تعامل والدین با فرزندان عامل مرم و تع  ن

 فرزند، پرخاشگری، کودکان-رابطه والدها: کلیدواژه

                                                           
 )fereshteh.mirzaei62@gmail.com(شناسی، دانشگاه گ الن، رشت، ایران  ارشد روانکارشناس نویسنده مسئول:*   1

 ، رشت، ایرانگ الن دانشگاه شناسی، روان گروه ،استادیار  2

 ، رشت، ایرانگ الن دانشگاه ،ترب تی علوم گروه ،استادیار  3
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 مقدمه
یک ضرورت برای همه روابط ارتباط موتور روابط اجتماعی و 

فا  آید نبس ح اتی ای  فرزندمی -که با تعامل والد     هنگامی  واسااات

آن ایجاد و حفظ روابط ب ن والدین و فرزندان اسااات      کند می

شاااود و کااه باااعاال تعاااماال قوی ب ن والاادین و کودک می

بل   به  قا لدین و         طور بل ب ن وا با پذیرش مت به درک و  توجری 

معتبد است تعامل  ( 2)س هولت ( کارن1کند )فرزند کمک می

فرزندی نخسااات ن معرف دن ای ارتباطات کودک و یک     -والد 

رابطه مرم و ح اتی برای ایجاد امن ت و عشق است که متشکل     

ست که منحصر        سات و انتظاراتی ا سا از ترک بی از رفتارها، اح

ست  در خصوص    به پدر و مادر خاص و یک کودک خاص ا

اند که ان به این نت جه رسااا دهاهم ت آن ن ز ب شاااتر پژوهشاااگر

عامل خانواده و مخصاااوصاااار رفتار والدین در دوران کودکی       

در بروز مشکالت رفتاری در کودکی و بزرگسالی   نبس مرمی

زیرا کودکاان آیناه والادینناد و رفتاار کودک      (، 4و 3) دارد

العملی به عوامل مح طی و خصااوصااار نساابت به عملکرد  عکس

  باشدوالدینس می

تی که در زم نه مشاااکالت رفتاری صاااورت گرفته تحب با

های اسااات، ا لب این نت جه را در برداشاااته اسااات که اختالل 

دار، لهای مشک رفتاری مانند پرخاشگری ب شتر حاصل خانواده   

ساختار ناسالم و نحوه ارتباط نامطلوب والدین با کودک است     

ناسان شبه گفته روان  (7و  6، 5تا عوامل ژنت کی و ب ولوژیکی )

ماعی مخرب  ماعی، پرخاشاااگری    اجت ترین ن رو در روابط اجت

یک ع ن ت        8اساااات ) فاوت دارد:  به مت که دو جن مل )( و ( ع

ع ن ت نشاااانگر این اسااات که (  احسااااساااات)دیگری ذهن ت 

پرخاشااگری رفتاری عملی، آشااکار و خارجی اساات و ذهن ت 

حاکی از این اسااات که پرخاشاااگری همراه با یک احسااااس   

جان   این احساااااسدرونی اساااات   کار، ه  ها و  ترک بی از اف

های رفتاری است که به صدور رفتار پرخاشگرانه منجر    گرایس

های منفی نشااان داده شااده پرخاشااگری احساااس(  9)شااود می

  (10زا قرار دارد )توسااط فردی اساات که در شاارایط تن دگی  

شگرانه به عنوان اقدامی  شیء خا   رفتار پرخا سبت به فرد یا  ص ن

(  در واقع 7و  11هدف صاادمه یا ترساااندن دیگران اساات )  با 

ت یا عاطفی به دیگران اس پرخاشگری، تمایل به آس ب جسمی    

که شامل پرخاشگری ف زیکی از طریق رفتارهایی مانند شکستن 

ش ا   اموال دیگران، هدف قرار دادن دیگران، هل دادن، پرتاب ا

می از زدن به ح وانات، و همچن ن پرخاشاااگری کالیا صااادمه 

یا               ردید، توه ن و  باد، ت تد ل، انت ند اسااا مان تارهایی  طریق رف

پرخاشااگری واکنشاای که   (12کند )ساارزنس دیگران بروز می

تحت عنوان پرخاشاااگری خصااامانه ن ز آمده اسااات، رفتاری    

 ترس، تردید یا پاسااخی بهجویانه اساات معمو ر بر اساااستالفی

زدن یا  صد آس ب  کننده به قآم ز یا ناکامیک موقع ت تحریک

به دیگران صاااورت می      ندن  مه رسااااا بل      گ ردصااااد با در م

ای فعال، که تحت عنوان پرخاشااگری وساا لهپرخاشااگری پ س

ن ز آمده اسااات، در تیوری یادگ ری اجتماعی بندورا به عنوان       

 ان شده شود، بهای ب رونی مرار میرفتاری  که به وس لة تبویت

دک و نوجوان از این انگ زه کو و که حساب شده است      است 

شتر برای کسب پاداش و یا تحم ل اراده خود می   شد  رفتار، ب  با

طه     (13) خاشاااگری راب ته     پر مالی در نظر گرف به عنوان اع ای 

های توجری به احساسات و دوستی بچه   طور قابل شود که به می

رسااااند و شاااامل طرد و دیگر در گروه همساااا ن آسااا ب می

ستی،  ستان و عدم   خودداری از ادامه دو حذف فرد از گروه دو

عات مخرب در  10پذیرش کودک در گروه )  (و پخس شااااای

ماعی            گاه اجت جای به منظور آسااا ب  تان  مورد یکی از دوسااا

شی برای انتبام گرفتن     سا ن برای ارتباء جایگاه خود یا تال هم

از دوساااتان با توجه به برداشااات آنرا از طرز برخورد دوساااتان 

 ( 3باشد )

بان برقرا  خانواده و   محب ری مح طی گرم و صااام می در 

بت    طه مح رت       راب عاملی در ج ندان را  لدین و فرز آم ز ب ن وا

(  این رابطه،  15و  14دانند ) کاهس پرخاشاااگری کودکان می   

این ارتباااط   در عملکرد کودکااان دارد و از راه      نبس مرمی     

لدین اسااات که کودکان چ زهایی درباره              با وا به اول ه  دوجان

اگر والدین نسااابت به عال م      گ رند ود فرا میمح ط اطراف خ

کودکانشان حساس نباشند، آنرا را حمایت نکنند، باعل ایجاد     
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را می   ناامنی در آن باط     حس  ند و در نت جه کودک در ارت گرد

طرد کودک از سوی    مؤثر با دیگران مشکالتی خواهد داشت  

 عگذاشاااته و مان    والدین، بر ادراک او از خود و دیگران تأث ر   

با دیگران می     طه مؤثر  یک راب همچن ن، (  16)گردد برقراری 

مانند پرخاشاااگری کالمی و ) وقتی والدین از راهبردهای منفی

که برای حل تعارض زناشااویی اسااتفاده کنند و یا این( ف زیکی

های خود را به فرزندان تحم ل تمایل داشاااته باشاااند خواساااته 

باور را در فرزندشاااان      ند که    کنند، ممکن اسااات این  بپروران

های آنرا جامعه عمل       همساااا ن هم باید همچن ن به خواساااته     

های بپوشانند در   ر این صورت با تردید به طرد آنرا به خواسته

به دل ل تکرار اساااتفاده از          خود دسااات می یا این که  ند و  یاب

با همساااا ن برای برآورده          کارآمد در برخورد  نا راهبردهای 

این عدم   (17شوند )ی آنرا طرد میساختن ن ازهای خود از سو

پذیرش از سااوی همسااا ن منجر به خشاام و ساارخوردگی و    

کودکانی که  (18گردد )استفاده از رفتار پرخاشگرانه ب شتر می   

سوی والدین طرد می  گ رند و یا شوند، مورد  فلت قرار می از 

تار             مال ب شاااتری رف با احت ند،  لدین هسااات هد اختالف وا شااااا

والدین  افل نسااابت به ن ازهای   دهندن میپرخاشاااگرانه نشاااا

شان دارند   کودک بی ستند و انتظارات کمی از فرزندان   توجه ه

یکی از د یل پرخاشاااگری این کودکان برای این اسااات که      

 فرزند -ک ف ت تعامل والد  (19مورد توجه والدین واقع شوند ) 

در چگونگی بررسااای و تفسااا ر کودک از جران اطرافس هم   

های اول ه در   (  کودک بر اسااااس تجربه 20اسااات ) تأث رگذار  

ونه که، گبدین  کندبرخورد با دیگران ن ات آنرا را تفسااا ر می   

 های اول ه خوبی با والدین نداشته باشد، در  وقتی کودکی تجربه

شان، به    شت رفتار شد  ویژه اگر مبرم ببرخورد با دیگران و بردا ا

رایس واضح نباشد، گ و ن ات پرخاشجویانه و یا ن کوکارانه آنرا

دهد به تفساا ر اشااتباه رفتار دارد و واکنشاای خصاامانه نشااان می

(18)  

گ ری در بساا اری از مطالعات وجود دارد که توافق چشاام

یافتگی فرزندان همراه اساات  تعامل مطلوب خانواده با سااازش

های اول ه خوب با پدر و مادردر ساااایه مح ط خانوادگی تجربه

مررورزی، تأی د و تالش و کوشااس برای درک امن، محبت و 

پاساااخ    تار کودک و  که طی آن کودک    رف لدین  گو بودن وا

احساااس شااایسااتگی، پذیرش، عزیز بودن و مورد توجه بودن   

در   (18بکند، با برخورد   رپرخاشگرانه کودکان همراه است )

شتر احتمال دارد که فرزندان ارزش  ها چن ن بافت خانوادگی، ب 

ی والدین را درونی کنند و به احتمال ب شاااتر افکار،       و هنجارها  

  های روزانه خود را برای والدین ب ان کننداحساسات و فعال ت  

بنابراین، دلگرمی و راهنمایی والدین به کاهس فرصااات کمتر       

تاری کمک می    ته      (3کند ) برای مشاااکالت رف یاف ته،  ها از  الب

تری ای نطوح پک ف ت تعامل ب ن والدین و دختران نوجوان با س

(  21و  20کنند ) تری میاز پرخاشاااگری دخترها حمایت قوی    

لدین نبس مرم       ولی در این یک از وا کدام  ند،  که  تری دار

مان         از آن  نظر وجود دارداختالف  ها ا لب ز که دختر جایی 

ای کنند، تأث ر مساااتب م رفتارهب شاااتری را با مادرها ساااپری می

 مطالعات نشااان  مشاارود اسااتمادران بر ترب ت دختران بساا ار 

نه                 می به کاهس رفتارهای پرخاشاااگرا با مادر  دهد که تعامل 

ل کن ارتباط صااارف با     کند ( کمک می 3و  23، 22فرزندان ) 

به همراهی دا می          را  کافی ن ساااات و آن مادر برای دختران 

با این حال، حمایت جامع از پدران          پدرانشاااان هم ن از دارند    

آور و خانواده ب شاااتر به عنوان ناننشاااده و مشاااارکت آنرا در 

برخی    شاااودکننده سااارمایه و رفاه خانوادگی دیده می       فراهم

شان می    صورت گرفته ن شگ ری از  مطالعات  دهد که پدر در پ 

و  25، 24ای دارد )بروز مشکالت رفتاری، اجتماعی نبس ویژه 

نشاااان داده  ن ز (27نتایج مطالعات فوساااکو و همکاران )     ( 26

که ک   پدر      اساااات  مل  عا های         -ف ت ت تار کاهس رف با  ند  فرز

در  اجتماعی در اوایل دوره نوجوانی همراه بوده اسااات،   ضاااد

فرزند با رفتارهای ضاااداجتماعی  -که ک ف ت تعامل مادر     حالی 

دهد که نبس ها همچن ن نشااان میپژوهس  نامرتبط بوده اساات

رزندان یافتگی فتعامل پدر در کودکی اثر ب شاااتری بر ساااازش

دهد که رابطه مثبت و وابسااتگی مطالعات نشااان می  رددختر دا

پدر     بل ب ن  با جانی و       -مت با مشاااکالت ه  طه منفی  دختر، راب

را در نوجوانی دارد )   تاری آن تایج پژوهس موساااوی،  28رف (  ن
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( ن ز حاکی از آن اساات که رابطه والدین 29مظاهری و قنبری )

سازش    س اری در  ی آنرا در شناخت یافتگی روانبا دختران تأث ر ب

ست    سالی دارد ولی نبس پدران در این زم نه بارزتر ا در   بزرگ

سپری در   واقع، دخالت عاطفی پدران با فرزندان خود به عنوان 

نظر  طور کلی به به   کند برابر تنس و اساااترس دختران عمل می 

که  پدر حساس، حمایتگر، گرم، و نزدیک  رسد در صورتی  می

زندان فراهم کند، عشااق پدر به  باشااد و مح ط امنی را برای فر 

شااادت عشاااق مادر در ساااالمت روانی و کاهس مشاااکالت      

(، روابط مثبت با همسااا ن، رفتارهای پرخاشااگرانه 30رفتاری)

  ( نبس دارد31کمتر، درگ ری کمتر و روابط متباااباال برتر)         

که    ( 2006) 1موری و ک مورا ند  بد بدین علت     معت فاوت  این ت

با دختران خویس  اسااات که پدران معمو ر زمان ب      شاااتری را 

تر دخ-تر از رابطه مادر دخترصااام می-گذرانند و رابطه پدر    می

بر این باورند که دختران ( 1999) 2کونتز -همچن ن ایشی  است

عاطفه ب شتری نسبت به پدران خود دارند و به هم ن دل ل ب شتر    

 ( 29گ رند )به نبل از تحت تأث ر آنرا قرار می

با هدف           مطالعات متعددی در داخل و خارج از کشاااور 

بررسی نبس نوع رابطه والدین با فرزندان در تب  ن پرخاشگری   

ر آن است  ها ب انگکودکان صورت گرفته است  نتایج این یافته  

که ک ف ت رابطه مطلوب و مناساااب والدین با فرزندان منجر به 

کان        خاشاااگری کود ، 35، 34، 33، 32شاااود)میکاهس پر

تا   (  37و36 یانی،       در هم ن راسااا مار مایونی،  تایج پژوهس ه ن

 -نشاااان داد که ب ن ک ف ت تعامل والد      ( 3)یاکوب و ابوطالب    

 پرخاشگری کالمی، جسمانی،  )فرزند با پرخاشگری و ابعاد آن  

نبس   رابطه منفی معناداری وجود دارد  ( خشااام، و خصاااومت  

ست،      س ار مرم ا شگری ب  ن تری باما رابطه قوی پدران در پرخا

ضع ف مادر  شگری فرزندان وجود دارد  -تعامل    فرزند با پرخا

همچن ن نتایج تحل ل رگرساا ون حاکی از آن اساات که تعامل  

ست   ب نیهر دو والد با فرزند پ س شگری فرزندان ا   کننده پرخا

( در پژوهس خودنشااان داد که روابط 38گر )همچن ن پ وسااته

 ردی مع وب و نامطلوبفزا و داشااتن روابط ب نمتبابل آساا ب

                                                           
1. Murray & Kimura 

کودک، کاهس یا فبدان توجه و محبت مادرانه و عدم          -مادر 

نه               تار پرخاشاااگرا با رف ناداری  بت و مع طه مث تأی د کودک راب

افزون بر این نتایج تحل ل رگرس ون نشان داد که     کودک دارد

ری کننده قوی پرخاشگ ب نیکودک پ س-تعامل نامطلوب مادر

سابررا )    کودکان است  سانا، اُل ورز و  در پژوهس ( 12ترناس، اُ

یافتند که         به این نت جه دسااات  نامناساااب     خود  ایجاد الگوی 

تعامالت والدین با فرزند، بی ثباتی در خانواده، عدم حمایت و          

محبت، استفاده از نظم و انضباط پرخاشگرانه که با سطح پای نی 

می و ، کالاز اسااتد ل و سااطح با یی از پرخاشااگری ف زیکی 

عاطفی همراه است با بروز رفتار پرخاشگرانه در کودکان رابطه 

ستا، موری و همکاران )   دارد ( در پژوهس خود 20در هم ن را

 -ختر و مادرد -به این نتایج دساات یافتند که ک ف ت تعامل پدر

تری از پرخاشاااگری دختران همراه بوده دختر با ساااطوح پای ن

طور نشان داد تعاملی که دخترها به های این پژوهس یافته  است 

ند، پ س      لد خود دار با هر دو وا نده قوی ب نیمشاااترک  ر تکن

ست     شگری ا سانمی)  پرخا شان داده  (1پوپو و ایل اند که تعامل ن

لد  ند، نظم و           -منفی وا ظارت فرز کاهس ن به  که منجر  ند  فرز

های فرزند انضااباط تنب ری ب شااتر و مشااارکت کمتر در فعال ت 

اجتماااعی چون باااعاال افزایس رفتااارهااای ضااااد شاااود، می

   شودپرخاشگری فرزندان می

که  دهدنشان می های پ ش ندست آمده از پژوهسنتایج به

پرخاشااگری دارای عوارض جساامی، روانی و اجتماعی فراوان 

شد و موجب مشکالتی مانند احساس درماندگی، تنرایی،     می با

ماعی، بزهکاری، زخم      ساااازش  یافتگی اجت عده، م گرن و  نا م

همچن ن آنرا (  41و  40، 17، 39گردد )اختالل فشاااارخون می

 های های دشاااوار پ چ دگی   طور مرتب دساااتخوش تجربه    به 

درونی مانند افسردگی، اضطراب، انزوا و افکار خودکشی قرار    

اس حسبه سبب اهم ت موضوع، با توجه به نبس (  3)گ رند می

با  و ی چون پرخاشگری گ ری مشکالت رفتار والدین در شکل 

 آور وک پدیده مخرب، صاادمهپرخاشااگری ی کهاین توجه به

آثار مخرب آن در ساااطح  انگ ز اسااات کهرفتاری خصاااومت

2. Ishii- Konts 
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همچن ن به دل ل وجود خالء   نمایان اسااات و   فردی و اجتماعی  

س    : پژوهشی در این زم نه، مانند  سران در مبای شتر بر پ ه تمرکز ب 

فل بودن از نحوه     با دختران، تمرکز ب شاااتر بر ن   مادر و  ا بس 

پرخاشاااگری و شاااناساااایی عوامل      طالعه علمی  م تعامل پدر،   

  در گرددضرورت تحب ق حاضر مشخص می     ،برانگ زاننده آن

ضاامن علت انتخاب کودکان این گروه ساانی به این دل ل بوده 

است که کودکان سن ن اواخر کودکی و اوایل نوجوانی نسبت    

رتر پذیتوجری والدین آساا ببی به مح ط نامناسااب خانواده و

های مناسااابی برای تشاااخ ص هساااتند و دوران دبساااتان ساااال

مشااکالت کودکان و مداخله برنگام برای کاهس و پ شااگ ری 

  از مشکالت عاطفی، رفتاری، شخص تی و اجتماعی آنان است    

ضر     ستا پژوهس حا سیله      در این را سخدهی به این م صدد پا در

 والدین با فرزندان و پرخاشگری اساسی است که آیا ب ن رابطه    

ندان               با فرز لدین  طه وا یا راب طه وجود دارد؟ آ کان راب کود

با   ب نی کنند؟ چه بساااا  تواند پرخاشاااگری کودکان را پ س   می

آگاهی والدین از نبس مؤثر و اساااساای خود در پرخاشااگری   

فرزندان، در صااادد اصاااالح الگوی ارتباطی خود با اعضاااای     

ست  خانواده برآیند بات ه باشد کمکی برای گسترش تحب   تا توان

 پ ش ن باشد 

 روش
پژوهس حاضااار  کنندگان:   الف( طرح مطالعه و شرررکت    

ب ن مبطعی با روش همبساااتگی در قالب طرح پ س -توصااا فی

شامل تمامی دانس   آموزان دختر پایه پنجم است  جامعه آماری 

ستان      ص ل در دب شغول به تح سال      م ساری در  شرر  های دولتی 

ص لی   ست که تعداد آنرا   93-94تح ست   دانس 1358ا آموز ا

با اساااتفاده از روش نمونه     254از این جامعه، تعداد     گ ری نفر 

اند  بدین صااورت که پس از ای انتخاب شاادهتصااادفی خوشااه

نه از آموزش و پرورش   دریافت آمار کل دبساااتان       های دخترا

منطبه جغراف ایی شاامال،  5شاارر ساااری، ابتدا شاارر ساااری به  

شد     جنوب،  س م  شرق و  رب تب سپس در مرحله بعد    مرکز، 

                                                           
1. Fine, Moreland &Schwbel 

شدند   سه منطبه به   صادفی انتخاب   سپس از هر یک از   طور ت

مناطق انتخاب شااده، یک مدرسااه دخترانه به تصااادف انتخاب 

   گردید

 ب( ابزار پژوهش

 های زیر استفاده شد:نامهها از پرسسآوری دادهبه منظور جمع

شنامه رابطه    1 س شوبل -والد  پر  1فرزند فاین، ارمورلند، و اندرو
ندان از این            (:1983) با فرز لدین  باط وا رت سااانجس ارت ج

سوال  24)سؤال  48پرسشنامه  استفاده شد  این پرسشنامه شامل       

که دو  اساات( سااوال برای رابطه با مادر 24برای رابطه با پدر و 

 صااورت دارد، یکی برای ساانج دن رابطة فرزند با مادر و یکی 

ان هر دو فرم مب اس یکس   هم برای سنج دن رابطة فرزند با پدر 

با   شااوندعوض می« مادر»و « پدر»اساات، به جز این که کلمة 

های مربوط به پدر و مادر بارز      این حال عوامل مختلف در فرم  

ست    ستند از       شده ا شنامه پدر عبارت ه س  :این عوامل برای پر

شم     ویا گفت، آم زش پدرانه، ارتباط 2عاطفه مثبت شنود، و خ

ند از          بارت هسااات مادر ع مه  نا بت،     : و برای پرساااشااا عاطفه مث

ساااردرگمی نبس، همااانناادسااااازی، ارتباااط یااا           / آزردگی 

هااای نمره کاال عبااارت از جمع م ااانگ ن             شااانود وگفاات 

فرزندی  با ضااریب   -مب اس تعامل ولی  ها اسااتمب اسخرده

فای   پدر و     های مربوط مب اس برای خرده/  94تا  /  89آل به 

های مربوط به   مب اس برای خرده/  94تا  /  61ضااارایب آلفای    

، از همسااانی درونی با ی سااؤا ت / 96مادر و ن ز آلفای کلی 

فرزناادی از  -روایی مب اااس تعاااماال ولی  برخوردار اساااات

ت و مند اس ب ن خوب بررههای شناخته شده و روایی پ س  گروه

به  های طالق و یکپارچه    فرزندان خانواده   ناداری از  را  طور مع

مایز می  ند) هم مت حاضااار ن ز جرت تع  ن      (42ک در پژوهس 

پایایی از روش آلفای کرونباخ اسااتفاده شااد و مبدار ضاارایب  

فا برای خرده مب اس    پدر      آل به  و /  91تا  /  79های مربوط 

های مربوط به مادر  برای خرده مب اس/  91تا /  61ضرایب آلفا  

  دست آمدبرای رابطه کلی والدین به  %92 و ن ز ضریب آلفای

2. Positre affect 
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ستانی:            2 شر م برای کودکان دب شگری  شنامه پرخا س رای بپر

بررسی پرخاشگری از این پرسشنامه استفاده شد  این پرسشنامه          

ای و ای در زم نه پرخاشگری رابطه گویه چرار گزینه 21دارای 

، گویه(7آشکار  و دارای سه زیر مب اس پرخاشگری جسمانی )

گویااه( و  6فعااال ) پرخاااشاااگری واکنشااای کالمی و پ س          

گویه( اساات که توسااط معلم تکم ل  8ای )پرخاشااگری رابطه

آموز دانس 506شاااود  شااار م این پرساااشااانامه را بر روی  می

دبسااتانی شاارر شاا راز اجرا کرد و پایایی و روایی آن را مورد   

بررساای قرار داد  ضااریب آلفای کرونباخ برای کل پرسااشاانامه 

و بساا ار مطلوب به دساات آمد  ضااریب آلفای کرونباخ   /  91

ای و واکنشااای کالمی به برای پرخاشاااگری جسااامانی، رابطه 

/  است  ارزیابی روایی این پرسشنامه با   83/ ، و 89/ ، 85ترت ب 

اسااتفاده از تحل ل عامل با محور اصاالی و به دنبال آن چرخس  

تر از ژه ب شها، منجر به استخراج سه عامل با ارزش ویمایل گویه

/  واریانس را تب  ن نمود  در پژوهس حاضاار 59یک گردید و 

به منظور تع  ن پایایی از روش آلفای کرونباخ اسااتفاده گردید  

/  و  ضااریب 91ضااریب آلفای کرونباخ برای کل پرسااشاانامه  

نشی  ای و واکآلفای کرونباخ برای پرخاشگری جسمانی، رابطه  

 ( 43دست آمد )/  به82/ ، و 90/ ، 84کالمی به ترت ب 

 های پژوهشیافته
جرت بررسی رابطه والدین و فرزندان با پرخاشگری کودکان 

های آزمون ضریب همبستگی مورد فرضو ابعاد آن، ابتدا پ س

از آنجا که تعداد گروه نمونه ب شتر از   ارزیابی قرار گرفت

ه ر نظر گرفتنفر بود، توزیع نمرات گروه نمونه نرمال د 200

های خطی بودن و   رخطی فرضدر گام بعدی، پ س  شد

نتایج نمودارهای   ها مورد بررسی قرار گرفتبودن داده

به هم ن جرت،   ها بودپراکنس حاکی از خطی بودن داده

برای تحل ل رابطه متغ رهای رابطه والدین با فرزندان و 

 ه شددپرخاشگری، از آزمون ضریب همبستگی پ رسون استفا

 

 فرزند و پرخاشگری-نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت برسی رابطه متغیرهای تعامل والد: 1جدول 

 پرخاشگری کل پرخاشگری واکنشی ایپرخاشگری رابطه پرخاشگری جسمانی متغ ر

 -60/0** -56/0** -51/0** -45/0** عاطفه مثبت پدر

 -64/0** -63/0** -55/0** -38/0** آم زش پدرانه

 -59/0** -57/0** -50/0** -36/0** شنودو گفت

 -65/0** -62/0** -56/0** -44/0** رابطه با پدر

 -70/0** -64/0** -58/0** -57/0** عاطفه مثبت مادر

 -33/0** -33/0** -27/0** -22/0** آزردگی

 -57/0** -57/0** -44/0** -44/0** همانندسازی

 -62/0** -59/0** -52/0** -43/0** شنودو گفت

 -72/0** -67/0** -58/0** -57/0** رابطه با مادر

 -79/0** -74/0** -66/0** -58/0** رابطه با والد

 

ها دال بر شود، یافته مشاهده می  1گونه که در جدول همان

  -ادرفرزند، رابطه م    -همبساااتگی منفی و معنادار ب ن رابطه پدر   

فرزناد باا پرخااشاااگری جسااامی،      -رابطاه والادین  فرزناد و  

ای، پرخاشگری واکنشی و پرخاشگری کلی    پرخاشگری رابطه 

باط ا از فرض ه پژوهس حاضر مبنی بر ارت  هبنابراین، یافته  بودند

  فرزند با پرخاشگری کودکان حمایت کردند-رابطه والد

ی بر های تحل ل رگرس ون مبنفرضپس از بررسی و تای د پ س

وجود رابطه خطی م ان متغ رهای مستبل و وابسته،برای بررسی 



 1394زمستان ، 4، شماره 2 دوره                                                                                          کودک                سالمت روانی فصلنامه

27 

-ب نی پرخاشگری فرزندان از روی رابطه والدقابل ت پ س

فرزند، از آزمون رگرس ون چندگانه با روش ورود همزمان 

استفاده شد 

 داری کل مدل رگرسیونجهت بررسی معنا( ANOVA)راهه های تحلیل واریانس یکشاخص: 2جدول 

 درجه آزادی مجموع مجذورات مدل
م انگ ن مجموع 

 مجذورات
F P R R² SE 

 303/0 501/0 708/0 000/0 951/61 677/5 4 706/22 رگرس ون

      092/0 247 633/22 باق مانده

       251 339/45 کل

 پرخاشگری : با پدر، خشممتغ ر مالکشنود وعاطفه مثبت پدر، آم زش پدرانه، گفت: کنندهب نیمتغ ر پ س

 

با شااا وه ورود همزمان    2نتایج تحل ل رگرسااا ون جدول    

پدر پ س        نشاااان می با  طه  عاد راب ناداری برای  دهد که اب ب ن مع

شان می       ستگی ن ستند مبدار مجذور همب شگری ه ه دهد کپرخا

 ن بدرصد از واریانس متغ ر مالک توسط متغ ر پ س   50حدود 

  ب نی استقابل پ س

 های تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمانشاخص: 3جدول 

 ضرایب استاندارد نشده متغ ر

B 
 ضرایب استاندار شده خطای مع ار

β 
t سطح معناداری 

 000/0 699/29  095/0 827/2 مبدار ثابت

 000/0 -042/5 -333/0 003/0 -013/0 عاطفه مثبت پدر

 001/0 -239/3 -301/0 005/0 -016/0 آم زش پدرانه

 252/0 -148/1 -099/0 005/0 -006/0 شنود با پدروگفت

 128/0 -528/1 -077/0 011/0 -017/0 خشم

 

شاااود، متغ رهای  مالحظه می  3گونه که در جدول    همان 

درصاااد اطم نان  99عاطفه مثبت پدر و آم زش پدرانه قادرند با 

 نی بتغ  رات مرتبط با پرخاشااگری را در افراد گروه نمونه پ س

  نمایند
 

 راهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیونهای تحلیل واریانس یکشاخص: 4جدول 

 درجه آزادی مجموع مجذورات مدل
م انگ ن مجموع 

 مجذورات
F P R R² SE 

 4 293/22 رگرس ون
573/5 

 
838/66 000/0 721/0 520/0 289/0 

      083/0 247 596/20 باق مانده

       251 889/42 کل

 پرخاشگری: شنود با مادرمتغ ر مالکونبس، همانندسازی، گفتسردرگمی/ عاطفه مثبت مادر، آزردگی: کنندهب نیمتغ ر پ س
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نتایج تحل ل رگرساا ون با شاا وه ورود همزمان در جدول   

که به منظور تع  ن سااارم هریک از متغ رهای رابطه با مادر و         4

هد که دابعاد آن بر واریانس پرخاشگری انجام گرفت نشان می  

ن قابل ب درصااد از واریانس متغ ر مالک توسااط متغ ر پ س 52

  ب نی استپ س

 های تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمانشاخص: 5جدول 

 متغ ر
 ضرایب استاندارد نشده

B 
 خطای مع ار

 ضرایب استاندار شده

β 
t سطح معناداری 

 000/0 562/26  122/0 231/3 مبدار ثابت

 000/0 -119/5 -609/0 003/0 -017/0 عاطفه مثبت مادر

 083/0 -731/1 -083/0 006/0 -010/0 نبسآزردگی/سردرگمی

 460/0 -740/0 -053/0 007/0 -005/0 همانندسازی

 0640/0 -468/0 -044/0 005/0 -002/0 شنود با مادروگفت

 

 tهای شاااود، آمارهمالحظه می 5گونه که در جدول همان

دهند که متغ ر عاطفه مثبت مادر قادر اسات با اطم نان  نشاان می 

 پرخاشاگری کودکان گروه نمونه درصاد تغ  رات مرتبط با   99

  ب نی نمایدرا پ س

 

 راهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیونهای تحلیل واریانس یکشاخص: 6جدول 

 درجه آزادی مجموع مجذورات مدل
م انگ ن مجموع 

 مجذورات
F P R R² SE 

 255/0 644/0 802/0 000/0 951/224 598/14 2 197/29 رگرس ون

      065/0 249 159/16 باق مانده

       251 356/45 کل

 پرخاشگری: رابطه با پدر، رابطه با مادرمتغ ر مالک: کنندهب نیمتغ ر پ س

 

ش وه ورود همزمان در جدول     س ون با   6نتایج تحل ل رگر

ب ن معناااداری برای      این متغ رهااا پ س       دهااد کااه نشااااان می 

ستند     شگری ه شان می    پرخا ستگی ن ه دهد کمبدار مجذور همب

 ن بدرصد از واریانس متغ ر مالک توسط متغ ر پ س   64حدود 

  ب نی استقابل پ س

 
 های تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمانشاخص: 7جدول 

 متغ ر
 ضرایب استاندارد نشده

B 
 خطای مع ار

 ضرایب استاندار شده

β 
t  معناداریسطح 

 000/0 542/34  106/0 666/3 مبدار ثابت

 000/0 -576/8 -389/0 001/0 -007/0 رابطه با پدر

 000/0 -443/11 -519/0 001/0 -010/0 رابطه با مادر
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شود، ضرایب تأث ر   مالحظه می 7گونه که در جدول همان

پدر      با  طه  مادر     (β= -389/0)راب با  طه  با  ( β= -519/0)، و راب

شان می  tهای توجه به آماره دهند که متغ رهای رابطه با پدر و ن

درصد اطم نان تغ  رات مرتبط پرخاشگری را  99مادر قادرند با 

نه پ س در دانس ند   آموزان گروه نمو مای ب، ترت  بدین   ب نی ن

ته   نایی پ س     یاف  نی بها از این فرضااا ه پژوهس ن ز، مبنی بر توا

 فرزندان حمایتین با کودکان از روی رابطه والدپرخاشااگری 

  کردند

 گیریبحث و نتیجه
ترین دوران رشااد روانی هر انسااانی دوره  ترین و مرماساااساای 

و والدین اول ن افرادی هسااتند که  شااودکودکی محسااوب می

تار کودک را   شاااکل   یه  گ ری رف ند ریزی میپا و از این ر  کن

با هدف بررسااای نبس نوع       با    پژوهس حاضااار  لدین  رابطه وا

وزان آمفرزندان در تب  ن پرخاشاااگری کودکان در م ان دانس    

  در زیر به دختر پنجم ابتدایی شاارر ساااری انجام شااده اساات  

 بررسی و تب  ن این نتایج پرداخته شده است:

نتایج تحل ل همبساااتگی پژوهس حاضااار حاکی از وجود 

طه        خاشاااگری جسااامی، راب نادار ب ن پر طه منفی و مع ای، راب

های واکنشی و پرخاشگری کلی و تعامل با پدر و خرده مب اس  

م و شاانود با پدر، خشااوعاطفه مثبت پدر، آم زش پدرانه، گفت

ای، همچن ن ب ن پرخاشااگری جساامی، رابطه   رابطه با پدر بود

مادر و              با  مل  عا با ت ندان  خاشاااگری کلی فرز واکنشااای و پر

،  نبسگمیسردر/ های عاطفه مثبت مادر، آزردگیمب اسخرده

شاانود، رابطه با مادر و رابطه با والدین ن ز وهمانندسااازی، گفت

ا از ه ترت ب، یافته   بدین   همبساااتگی منفی و معنادار دیده شاااد   

لد        طه وا باط راب ب    -فرضااا ه اول پژوهس مبنی بر ارت ند  ا فرز

 به این معنا که با افزایس  پرخاشااگری کودکان حمایت کردند

لد     مل وا عا ند از   -ت ته        فرز کاسااا ندان  م زان پرخاشاااگری فرز

و  های خارجیها با نتایج بساا اری از پژوهساین یافته  شااودمی

( همساااو 33و 38، 3، 1، 20، 12، 36، 35، 34داخلی از جمله ) 

اده زدرآمدی و فرجانزابی، شاااریفیآهنگربه طور مثال   اسااات

اند که ب ن تعامل مناساااب و  ( در  مطالعات خود نشاااان داده  5)

ه ب نان  با صااام م ت و در ع ن حال، مرار منصااافانه و واقع        توأم 

خاشاااگری کالمی و           خاشاااگری جسااامی، پر با پر لدین  وا

پرخاشاااگری کل فرزندان رابطه منفی و معناداری وجود دارد       

سابررا      سانا، اُل ورز و  ستا، ترناس، اُ هم  (12) همچن ن در این را

یافتند که ایجاد الگ         به این نت جه دسااات  ی ودر پژوهس خود 

نامناساااب تعامالت والدین با فرزند، بی ثباتی در خانواده، عدم 

شگرانه که با       ضباط پرخا ستفاده از نظم و ان حمایت و محبت، ا

سطح پای نی از استد ل و سطح با یی از پرخاشگری ف زیکی،     

کالمی و عاطفی همراه اسااات با بروز رفتار پرخاشاااگرانه در        

  کودکان رابطه دارد

هااای معروف رابطااه بااه ماادد برخی از نظریااهتب  ن این 

سی امکان   روان ست شنا ستناد به نظریه   پذیر ا  به عنوان مثال با ا

توان گفت که پدر و مادر به عنوان وسااا له تبادل         دلبساااتگ می

ند   کالمی میعاطفی کالمی و   ر  یه تمرکز    باشااا در این نظر

، گویی به ن ازهای کودک   ب شاااتر بر توانایی والدین در پاساااخ    

جه گویی والدین توامن ت، گرما، حساس بودن و به نحوه پاسخ  

لدین می    شاااده اسااات  نابراین وا به   ب با  ند  ه کارگ ری رابط  توان

ه هایی کها و حرکت آم ز با کودک و اساااتفاده از کلمه   محبت 

گو و متعرد بودن به دهنده پذیرش کودک اساات، پاسااخنشااان

ی مثبت و ساارشااار از های فرزند، اسااتفاده از لحنن ازها و ارزش

عاطفه و عدم تحب ر، انتباد صااریح و ساارزنس کودک، تعاملی 

که کودک هنگامی  سااالم و باک ف ت با فرزندشااان برقرار کنند

ند درک شااااده اساااات، احساااااس تعلق و   احساااااس می ک

شتنی بودن می دوست  کند، عشق آنرا به پدر و مادر عم ق تر  دا

کناد،  درونی میهاا و هنجاارهاای والادین را     شااااده، ارزش

کند و در مواجه با    احسااااساااات و مشاااکالت خود را ب ان می  

همچن ن در   تعارضاااات از آنرا راهنمایی و دلگرمی می طلبد     

تعامالت نزدیک والدین با فرزند، رفتار فرزند به آساااانی قابل            

مشاهده است و والدین آشنایی ب شتری با رفتارها و احساسات        

ند خود پ دا کرده و در صاااو    مایی  زم را  فرز رت لزوم راهن

د گونه اسااتنباط کرتوان ایناز سااوی دیگر می  دارندمبذول می
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شگری در کودکان، نت جه همانند  ری سازی و الگوگ  که  پرخا

لدین اساااات   جاد می     از وا تاری ای که قبالر    کودک رف ند  ک

در واقع کودکااان   اناادترهااا آن رفتااار را انجااام دادهبزرگ

در روابط خود با همساااا ن و دیگران  راهبردهای حل تعارض    

دهند که والدین در تعامل خود با را شاااب ه آن رفتاری انجام می

عامل بنابراین، هر اندازه ت  اندفرزند و با یکدیگر اساااتفاده کرده

تر باشااد، در فرزندان اشاات اق ابراز رفتارهای فرزند سااالم -والد

را خاشااگری آنشااود، از م زان پرقبولی ایجاد میاجتماعی قابل

شاااود و آنرا روابط متبابل و عاری از خصاااومت و کاساااته می

  پرخاشگری را با والدین و دیگران خواهند داشت

دهد که های پژوهس حاضار همچن ن  نشاان می  نتایج داده

واریانس مربوط به پرخاشااگری کودکان، توسااط رابطه با  64%

ن، نگاهی ر ایعالوه ب  ب نی هسااتندپدر و رابطه با مادر قابل پ س

امل ضرایب تأث ر تع به ضرایب رگرس ون حاکی از آن دارد که   

ست  ( β= -519/0)، و تعامل با مادر (β= -389/0)با پدر  قادر ا

درصااد اطم نان پرخاشااگری را در کودکان گروه نمونه   99با 

ته   بدین   ب نی نماید  پ س یاف ژوهس ها از فرضااا ه دوم پ   ترت ب، 

ضر، مبنی بر توانایی پ   شگری کودکان از ر سحا وی ب نی پرخا

 اری ها با نتایج بسااااین یافته  فرزند حمایت کردند-رابطه  والد

، 44، 37، 20، 3، 34های خارجی و داخلی از جمله)   از پژوهس

ها نشاااان دادند که این پژوهس  ( همساااو اسااات33،  و38، 32

فرزند قادر اسااات پرخاشاااگری فرزندان را -ک ف ت تعامل والد

( 38)گر به عنوان مثال، پ وساااته    ب نی کند معناداری پ س طور به 

ساله  نشان داد  9 -11آموز دانس 237در پژوهس خود در م ان 

وب و فردی مع زا و داشااتن روابط ب نکه روابط متبابل آساا ب

کودک، کاهس یا فبدان توجه و محبت مادرانه -نامطلوب مادر

ودکان شگری ک کننده قوی پرخاب نیو عدم تأی د کودک پ س

در این زم نه نشاااان ( ن ز 20)مطالعه موری و همکاران    اسااات

ند فرز -دهد که پرخاشگری کودکان هم توسط تعامل مادر  می

چن ن هم  ب نی اسااتفرزند قابل پ س -و هم توسااط تعامل پدر

لد پ س        با هر دو وا مل  عا نده قوی ب نیت خاشاااگری   کن تر پر

  کودکان است

 توان گفت که خانواده به    ه میدر جرت تب  ن این فرضااا   

ست  کودک ابتدا آموزش را از   عنوان واحد پرورش کودک ا

یاد می خانواده  تار و نگرش اش  ماعی او    گ رد و رف های اجت

بازتابی از رفتارها و باورهایی اساات که از والدین خود دریافت 

ند می لد        به   ک نه و گرم وا ما عامالت صااام  که در ت -طوری 

فرزندان احسااااس کنند بدون قضااااوت و     که  فرزندی، زمانی  

شااود، ب شااتر  های آنرا گوش داده میتحب ر شاادن به صااحبت 

ها، عباید، احسااااساااات و     تمایل به صاااحبت در مورد نگرانی    

والدین نساابت به ن ازهای کودک     بنابراینن ازهای خود دارند

رهای ها و هنجاتوانند ارزشیابند، برتر میشااناخت ب شااتری می

جامعه و همچن ن الگوهای مناسب را منتبل کنند، در  خانواده و 

تصااح ح الگوهای رفتاری نادرساات کودک با وی مشااارکت  

پایه محکمی    های مرم  برای تحول مرارت کنند و از این طریق 

بااالعکس   کننااده جااانی و رفتاااری برای کودک فراهم می        

کودکانی که تعامل منفی و پر از تعارض با والدین خود دارند          

در  ویژهکنند، بهاشااگری والدین را تجربه و مشاااهده می و پرخ

د، بر بخس بوده باشااشاارایطی که رفتارهای پرخاشااگرانه نت جه

گ رند که سااازند و یاد میهای خود فرضاا ه میاساااس مشاااهده

رفتار پرخاشااگرانه یک روش قدرتمند برای مبابله با دیگران و 

ته   مال    هایشااااان اساااات   برآوردن خواسااا نابراین احت بروز  ب

از ساااوی دیگر،   پرخاشاااگری در این کودکان ب شاااتر اسااات

  خانواده هم کانون محبت و هم مرکز انضااباط و اقتدار اساات  

شان ایجاد  هایی که میخانواده توانند رابطه قوی مثبت با فرزندان

هر   کنند، نظارت برتری ن ز بر رفتارهای آنرا خواهند داشااات       

 زان ودک ب شتر باشد، م  چه تعامل و صم م ت م ان والدین با ک 

چارچوب     رارگری هم ب شاااتر اساااات،  باطی و     م های انضااا

شااود و انتظارات مثبت و سااازنده به  هایی اعمال میمحدودیت

ندان آموزش داده می  نابراین شاااودفرز در چن ن مح طی از    ب

  شودم زان رفتار پرخاشگرانه فرزندان کاسته می

جمله بود  ازرو بههایی هم روپژوهس حاضر با محدودیت

آموزان دختر مبطع که پژوهس بر روی گروهی از دانس این

 ای زندگیهای هسااتهخانواده پنجم ابتدایی شاارر ساااری که در
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رو نتایج حاصااال قابل ت تعم م به    کردند انجام شاااد  از این  می

های  کودکان و نوجوانان پسااار و آنرایی که در دیگر شاااکل       

رده، طالق و ازدواج مجدد ها )خانواده تک والد، گسااتخانواده

شود از این رو پ شنراد می کنند، ندارد والدین و    ( زندگی می

آموزان پساار و بر  مشااابه این پژوهس بر روی دانس پژوهشاای  

 های مختلف انجام گرفته وتر از دیگر خانوادهروی نمونه متنوع

ته   ته     یاف یاف با  بایساااه شاااود  از دیگر       های آن  حاضااار م های 

های حاصااال از    ی پژوهس حاضااار اتکا به داده    ها محدودیت  

شنامه خودگزارش    س شنامه      پر س سه پر دهی )در این پژوهس از 

دهی اسااتفاده شااده اساات( بود که در این ساابک  خودگزارش

شرکت جمع  ها وکننده احتما ر در ب ان ه جانآوری اطالعات، 

های خود دشواری خواهد داشت  عالوه بر این، ممکن   شناخت 

تأث ر مطلوب ت اجتماعی قرار    ا تا حدی تحت   اسااات پاساااخ ه   

ابل تعم م گذارد و نتایج آن قگرفته باشااند که بر نتایج تأث ر می

باشااد  اند، نمیهایی که از ابزار دیگر اسااتفاده کردهبه پژوهس

شااود برای افزایس قدرت آماری و قابل ت بنابراین پ شاانراد می

های دیگر ت از روشآوری اطالعاها برای جمعاطم نان از یافته

 چون مصاحبه یا مطالعه ک فی استفاده شود 

آموزان و معلمانی که از تمامی دانس  تشررکر و ردردانی: 

اند و همچن ن از مسیو ن آموزش در این پژوهس شرکت کرده

و پرورش نواحی شااارر سااااری که ما را در پ شااابرد این طرح  

آیدردانی به عمل میند تشکر و قداپژوهشی یاری نموده
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Abstract 

Background & purpose: Positive parent-child relationship has an important role in children’s 

academic, social, and behavioral adaptations. Present study aimed to investigate the associations 

between parent-child relationship and aggressive behaviors among students.  

Method: Present research was a correlational study with predictive design. The study population 

consisted of all female fifth graders who were studying in public schools of Sari city in 1393-94 

academic year. The sample consisted of 254 students that were selected using random cluster 

sampling method. Data was collected using Parent-child relationship Survey (Fine, Moreland, and 

schwebel, 1983) and Shahim Aggression questionnaire for children (1385) and analyzed using 

Pearson correlation coefficient test and multiple regression analysis. 

Results: Results of Pearson correlation coefficient test revealed significant negative correlations 

between parent-child relationship and aggressive behavior among students (r= -0.79, p < 0.001). 

Moreover, results of regression analysis showed that parent-child relationship could significantly 

predict aggressive behavior among children with 99 percent confidence.  

Conclusion: According to our findings, we can conclude that parent-child relationship quality is 

a significant and influencing factor in children’s behavior, particularly their aggressive behavior. 

Keywords: Parent-child relationship, aggressive behavior, children 
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