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 دهیچک 

ی با نقش بینخوشوالدگری با  هایسبکاین پژوهش با هدف بررسی رابطه ادراک از  هدف:

روش ان دوره متوسطه دوم شهر زنجان انجام شد. آموزدانشمعنای زندگی در ای واسطه

ان آموزدانشه یلک، یست. جامعه آمارروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی ا پژوهش:

نفر بود. مطابق  66122، تعداد 8991-99دوره متوسطه دوم شهر زنجان در سال تحصیلی 

نفر انتخاب و با روش  066تعداد ها نفر ولی برای افزایش اعتبار یافته 996جدول مورگان 

اما البآ یلدگرتاندارد وااسهای از پرسشنامهها توزیع شد. برای گردآوری دادهای تصادفی طبقه

( 6662( و معنای زندگی استیکر و همکاران )891۵ر و کارو )ییی شبینخوش(، 8998)

ل و از نرم افزار آماری یتحل SPSS24 یها با استفاده از نرم افزار آماراستفاده گردید. داده

AMOS ن که بی ها نشان دادیافته ها:یافتهیابی معادالت ساختاری استفاده شد.  در مدل

ولی بین  ؛(P>68/6وجود دارد ) دارمعنیی رابطه بینخوشوالدگری با های ادراک از سبک

(. معنای P≤6۵/6وجود ندارد ) دارمعنیوالدگری و معنای زندگی رابطه های ادراک از سبک

(. P>68/6دارد )ای ی نقش واسطهبینخوشوالدگری با های زندگی در رابطه بین سبک

های ی در فرزندان ادراک از سبکبینخوشنتیجه گرفت که برای ایجاد  توانمی گیری:نتیجه

رزندان ی در فبینخوشتواند منجر به می والدگری نقش تعیین کننده داشته و معنای زندگی

 شود.
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 مقدمه

ند و ساالنه سهم زیادی از درآمد ملی صرف رومی ای به شمارجامعههای انسانی هر آموزان از سرمایهدانش

پرورش است که همواره  و های مهم در آموزشد. عملکرد تحصیلی یکی از مؤلفهشومی پرورش و آموزش

و این افراد ( 6681)آگوسیت، آموزان بوده است ریزان، مدیران، معلمان و والدین دانش مورد توجه برنامه

جمله  زا آموزان باال برودتالش هستند تا شرایطی را فراهم کنند که کارآیی تحصیلی دانشهمواره در 

ای هها و توانمندیمت، بهداشت و توسعه شایستگیالهای اخیر پیرامون ارتقای سساختارهایی که در سال

بینی، خوش (.۵668)ایماز و همکاران،  است 8بینیگران را به خود جلب کرده است، خوشافراد، نظر پژوهش

 یزهاینکه چیدر خصوص ا یو شناخت یعاطف یک آمادگیدگاه است و به یترین دل به انتخاب امیدوارانهیتما

بینی نوعی انتظار خوش(. 8066)بشکار و همکاران،  بد است اشاره دارد یزهایتر از چمهم یخوب در زندگ

های د مثبت رخ خواهد داد. انتظاراتی که در حوزهکه بدون توجه به عملکرد فرد، پیامپیامد است. انتظار این

مارتین سلیگمن رئیس سابق انجمن  (.8066)رستمی و همکاران، مختلف زندگی فرد عمومیت دارند

د کنمی تعریف (توصیفی)بینی را سبک تفسیری گرا، خوشروانشناسی آمریکا و پدر جنبش روانشناسی مثبت

خصی و فراگیر و اتفاقات منفی را به علل خارجی، موقتی و شرایط که اتفاقات مثبت را به علل دائمی، ش

د. از طرف دیگر بدبینی سبک تفسیری است که وقایع مثبت را به عوامل خارجی، موقت دهمی خاص نسبت

 ددهمی پایدار و فراگیر نسبت د و وقایع منفی را به عوامل شخصی درونی،دهمی و شرایط خاص نسبت

 (.6662)سلیگمن،

های متمادی خودکارآمدی والدین یا اعتقاد والدین به توانایی در تأثیرگذاری به شکلی سالم و ی دههدر ط

ه شان شناختعنوان یک عامل مهم در ارتقاء عملکرد سالم والدین و فرزندان آمیز بر فرزندشان، بهموفقیت

کودک بر -ت روابط مثبت والدد که کیفیدهمی شماری نشانمطالعات بی(. 6689)آلبارنز و روزو،  شده است

 ی ساختار مغز در بزرگسالی تأثیرتوسعه( 6689)هولووایا و سوزوکین،  شناختی در نوجوانیسازگاری روان

شناسی های والدین و آسیبشده در مورد ارتباط سبک تحقیقات انجام(. 6680)ویتال و سیمونز، دگذارمی

وابط والدین و فرزند گرم و صمیمانه است، امکان ارتباط که ر در دوران نوجوانی نشان داده است هنگامی

د، نوجوانان تمایل به شومی پذیری ایجاد و اجراو قوانین با انعطاف دارد راحتی وجود بین والد و فرزند به

که محبت و ارتباط وجود ندارد، قوانین خانواده  پذیری و سازگاری خوبی دارند. در مقابل، هنگامیتوافق

د توانمی فرزند -است و والدین درک منفی از فرزندان خود دارند، درگیری در روابط والدین سخت سفت و

 -وابط نزدیک والد (. 6682)پینکوارت،  تأثیرات منفی بر رشد فردی و اجتماعی و عاطفی نوجوانان بگذارد

ردگی به افس الابتعنوان یک عامل حمایتی در برابر  د، غالباً بهشومی کودک که با گرمی و پذیرش مشخص

 بالعکس سبک فرزند پروری استبدادی و(. 668۵)آکوی،  دکنمی رفتاری در کودکان عمل مشکالتو 

ر (. د8991)نریمانی و همکاران،  ئم افسردگی همراه استالساز و عگیرانه با افزایش رفتارهای مشکلسخت

روانی اجتماعی کودکان مضر هستند. طور بالقوه برای رشد  دو سبک افراطی استبدادی و سهل گیرانه به
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ی ت رفتارالطور مداوم با انواع پیامدهای منفی رشد ازجمله مشکهای والدینی بهوه بر این، چنین سبکالع

 (.8991)ودادیان و همکاران،  انددر طول زمان مرتبط بوده

های یگاز ویژ ی، یکیدگدرباره معنا و هدف زن یاست. نگران یشناختاز پیشایندهای روان ییک یمعنای زندگ

گر است. انسان همواره یک میل قوی برای درک خود و دنیای اطراف عنوان یک موجود متفکر و کاوشبشر به

 انجام داده است یمتعدد و متنوع یهای رفتاری و شناختمنظور حمایت از این میل، فعالیته خود داشته و ب

-، روانیدر علوم مختلف چون علوم دین یعنصر حیات ، یکیمعنا در زندگ(. 6689)بوستیمر و همکاران، 

و تجارب خود دست یابند.  یدر زندگ یخواهند به معناییاست. تمام افراد م یشناس، فلسفه و جامعهیشناس

آید و انسانیت یک شخص یبه دست م یدر فرآیند خودشکوفای یمعتقد است معنا در زندگ ( 8928)مازلو 

از میان منابع معنا (. 6682)احمدی و همکاران،  حرکت کند یت خودشکوفایشود که به سمیکامل م یزمان

های حوزه ل،و کار و تحصی یخانواده، ارتباطات اجتماعبه ترتیب  یزندگ معنای یمه ارزیابمطابق با برنا

ست ا گزارش شده یعنوان منبع معنابخش به زندگ از سوی نوجوانان به یین فراوانتربیشهستند که با 

نظری توسعه داد که بر  مدل له یکمنز را به یمعنا در زندگ( 8912)فرانکل (. 6680اوه و سوسایی، )دالف

، شود. فرانکل معتقد بود افراد ناامیدیافراد م ییک فرد تأکید دارد و باعث بهبود وضعیت روان یاهمیت زندگ

ند. شکایت دار یزندگ یو پوچ یایمعنیکنند، غالباً از بیم یکه احساس تنهای یقرار و آنهاییافسرده و ب

دنظر چه مآن ینظر او، بسیار متنوع و متغیر است و از این سازه تعاریف بسیاری شده است؛ ول مفهوم معنا از

فرانکل است، چیزی شبیه نظر مازلو است و باوجود تنوع تعاریف بین روانشناسان در این زمینه توافق وجود 

که افراد  یاست. براساس دیدگاه فرانکل، هنگام یزه تأثیرگذار روانشناختیک سا یدارد که معناداربودن زندگ

 رها دآن یشوند. زندگیور مخود نیستند، در بحران وجودی خویش غوطه یدر زندگ یقادر به یافتن معنای

ت محیط الانگیز مانند مشک های چالشواقع بهای تنش میان وجود و نیاز است؛ برای همین، در موقعیت

است.  یهای دوران نوجوانیاز ویژگ ییافتن معنا در زندگ(. 6666)دالفاوه، کنندی، موفق عمل نمیتحصیل

یابند یفرد م به را یگانه و منحصر یکنند، خود و جهان بیرونیتجربه م یکه نوجوانان معنا را در زندگ یزمان

 ییافتن معن یهمین دلیل، در پ شناسند؛ بهیم یخوبانجام دهند، به یدارند در زندگ یچه را سعو هر آن

)بومیستر و  کنندیاز فعالیت جستجو م یخویشاند؛ اما این معنا را با درجات و میزان متفاوت یزندگ

ای معنای زندگی در (. با توجه به مطالب بیان شده برآن شدیم که به بررسی نقش واسطه6689همکاران،

ان دوره متوسطه شهر زنجان بپردازیم. آموزدانشی در بینخوشوالدگری با های رابطه بین ادراک از سبک

 پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سوال زیر بود:

ان دوره آموزدانشی در بینخوشوالدگری با های آیا معنای زندگی در رابطه بین ادراک از سبک  .8

 است؟ ای متوسطه شهر زنجان دارای نقش واسطه

 

 پژوهش روش

ن پژوهش، یا ید. جامعه آمارباشمی وهش حاضر توصیفی از نوع همبستگیروش پژوهش حاضر روش پژ

. با استفاده 8991-99ان دوره متوسطه دوم شهر زنجان در سال تحصیلی آموزدانشعبارت است از تمامی 

از جدول مورگان و با رعایت نسبت سهم طبقات در جامعه، ابتدا بر اساس ناحیه و سپس براساس جنسیت 
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نفر  066در عمل  ها،نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید، برای افزایش اعتبار یافته 996ی تعداد و پایه تحصیل

(، 8998الباما )آ یلدگرها عبارت بودند از پرسشنامه وابه عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده

(. 6662استیکر و همکاران ) (MLQ)(، و پرسشنامه معنای زندگی891۵ر و کارو )ی یی شبینخوشپرسشنامه 

ها اقدام به تهیه و تنظیم پرسشنامه شد. بعد از اخذ دست آوردن اطالعات الزم جهت بررسی فرضیهبرای به

نامه از دانشگاه به اداره آموزش و پرورش زنجان مراجعه شد و ضمن اخذ مجوز الزم جهت اجرای معرفی

ی بعد با حضور در مدارس، ز تهیه گردید. در مرحلهپژوهش در سطح مدارس، آماری از جامعه مذکور نی

های پژوهش، بدون نام هستند و با آگاهی دادن به که پرسشنامهضمن طرح موضوع پژوهش، با تأکید بر این

آموزان مبنی بر لزوم همکاری آنان صرفًا جهت دستیابی به نتایج و مؤثر بودن آن اقدام به توزیع دانش

 ها گردید. پرسشنامه

 پژوهش بزارا

با طرح پیچیدگی و مقرون به صرفه نبودن روش (8998) کفرای. (1991الباما )آ یلدگرپرسشنامه وا.1

های خودگزارشی کودکان از رفتار والدین، زم مقیاسالمشاهده تعامل والدین و کودک و همچنین عدم کفایت 

امه باما نمود. این پرسشناله والدگری آبه دلیل محدودیت در نمونه ارزیابی، اقدام به طراحی و ساخت پرسشنام

 06سؤال دارد و البته نسخه کوتاه شده آن هم که دارای  ۵8ابزار خودگزارشی است که نسخه اصلی  کی

فرم  (899۵بهرامی، )تهیه شده است  6662عبارت است موجود است و توسط الگار و همکاران در سال 

=هرگز  8سؤال لیکرت از  ۵8ر به کارگیری شده، شامل کودک و نوجوان این پرسشنامه که در پژوهش حاض

د. محتوای این پرسشنامه در قالب شومی گذاریبه صورت معکوس نمره 1د. ماده باشمی = همیشه، ۵تا، 

پنج خرده مقیاس مشارکت والدین والدگری مثبت، ضعف در نظارت و راهنمایی، عدم ثبات در قواعد رفتاری 

ی موجود در پرسشنامه گانه د. ضریب بازآزمایی برای نمره کل و عوامل ششردگمی صهالو تنبیه بدنی خ

است که در  12/6تا  2۵/6د. دامنه ضریب پایایی از باشمی والدگری نیز نشانگر اعتبار خوب این پرسشنامه

ر د(8996سامانی، )د باشمی حظهالقابل م(8998) کو فرای(6662)ی مارتینز و گارسیا مقایسه با مطالعه

زم بذکر است که پایایی مقیاس والدگری مؤثر الپژوهش حاضر از نمره کلی والدگری مؤثر استفاده شده است.

 .به دست آمد 16/6به شیوه آلفای کرونباخ 

ی بینخوش(برای ارزیابی 891۵شییر و کارور)(. 19١۵ر و کارو )ی یی شبینخوش.پرسشنامه 2

را تدوین کرده و بعدها آن را مورد ای زارش خالصهخود گ 8(LOT) سرشتی،آزمون جهت گیری زندگی

 LOTنسخه تجدید نظر شده آزمون جهت گیری زندگی ) (8990تجدید نظر قرار دادند)شییر و همکاران،

– R( جانشین آزمون اصلی )LOT(.نسخه تجدید نظر شده آزمون جهت 8990)شییر و همکاران، ( شد

ماده  9انه و بینخوشماده، نشان دهنده تلقی  9ماده،  2امل است)شتر گیری زندگی از آزمون اصلی خالصه

نشان دهنده تلقی بدبینانه (.در نسخه تجدید نظر شده موادی که به طور دقیق بر انتظارات تاکید نداشتند 

(  6726از همسانی درونی مطلوبی برخوردار بوده )ضریب آلفای کرونباخ  LOT-Rحذف یا بازنویسی شدند.

 60ین نمره صفر بین صفر تا ترکمکه  0ثبات خوبی دارد.نمره گذای آن لیکرت بین صفز تا  و در طول زمان

                                                           
1. Life Orientation Test 
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( 8918حسن شاهی) است. تربیشی شما بینخوشباشد دورنمای تر نزدیک 60باشد.هرچه باالتر باشد و به 

 به دست آورد. %2۵و ضریب بازآزمایی را  %20ضریب آلفای کرونباخ را 

)استگر،  یزندگ یپرسشنامة معنا(. 2002( استیکر و همکاران)MLQدگی).پرسشنامه معنای زن3

 یمادّه برمبنا 86از  یریمعنا را با بهرهگ یحضور معنا و جستجو یعنی، یدو بعد معنا در زندگ (6662

 9۵تا  ۵ها از سنجد. دامنة نمرهی( م2( تا کامال درست ) 6کرت از کامال نادرست )یل یاس هفت درجهایمق

گزارش شده است )استگر،  یار خوبی(بس 12/6تا  16/6ن یب آلفا بی)ضرا یدرون یاس همسانیدو مقاستهر 

اس یرمقیز یبرا 26/6مناسب ) ییک ماهه اعتبار بازآزمای ی( و در فاصله زمان 6662، و کالر، یشیزر، ایفر

آبادی آلفای  (.مجد6662گران، یاس جستجو( به دست آمده است )استگر و دیرمقیز یبرا 29/6حضور و 

 بدست آورده است.21/6کرونباخ آن را 

منظور محاسبه ها بهبندی مشخصات فردی آزمودنیاین پژوهش از آمار توصیفی برای دسته روش اجرا.

فاده است ین پژوهش روش آمار استنباطیفراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. همچنین در ا

ها، و از ضریب همبستگی ص نرمال بودن دادهیتشخ یرونوف برایاسم-روفولموگکشده است. از آزمون 

برازندگی الگوی پیشنهادی، از شاخص مجذور در راستای پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شد. 

، شاخص نکویی برازش GFI، شاخص نکویی برازش CFIدو بر درجه آزادی، شاخص نکویی تطبیقی خی

دست آمده به یهابررسی شد. داده RMSEAطای میانگین مجذورات تقریب و ریشه خ AGFIتطبیقی 

ه یمورد تجز یو استنباط یفیدر دو سطح توص AMOS.22و  SPSS.22 یافزارهای آماربا استفاده از نرم

ل قرارگرفت. در آمار توصیفی از جداول درصد و فراوانی، میانگین، انحراف معیار، و دامنه تغییرات یو تحل

-اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون، بارون-های کلموگروفاز آزمون یه شد و در آمار استنباطاستفاد

 و... استفاده شده است. 8کنی

 

 هاهیافت

درصد(  01نفر ) 896درصد( را دختران و تعداد  ۵6نفر ) 661های جمعیت شناختی نشان داد تعداد یافته

درصد( در  ۵/99نفر ) 890درصد( در پایه تحصیلی دهم،  ۵/92نفر ) 8۵6دادند. تعداد را پسران تشکیل می

 کردند. درصد( در پایه تحصیلی دوازدهم تحصیل می 69نفر ) 882پایه تحصیلی یازدهم و تعداد 

 

 پژوهشتوصیفی مربوط به متغیرهای های داده .1جدول 

انحراف  میانگین بیشینه کمینه اهمتغیر و مؤلفه

 معیار

آماره 

 تحمل

تورم 

 سواریان

دوربین 

 واتسون

 26/8 92/6 06/6 18/6 88/9 66/۵ 66/8 مثبتی والدگر

 26/8 26/6 92/6 92/6 26/6 66/۵ 66/8 پدر مشارکت

 26/8 08/8 26/6 22/6 19/8 06/0 66/8 بدنی تنبیه

 26/8 21/8 ۵2/6 66/8 98/6 66/۵ 66/8 اقتدار

                                                           
1. Baron & Kenny 
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 26/8 66/8 92/6 61/8 06/6 66/۵ 66/8 نظارت

 26/8 19/8 ۵6/6 99/6 20/6 66/۵ 66/8 آگاهی

 26/8 99/8 ۵8/6 98/6 92/80 62/66 90/9 کلی والدگر

 26/8 69/6 02/6 62/2 69/62 66/9۵ 66/۵ معنا جستجوی

 26/8 96/8 2۵/6 62/2 06/60 66/9۵ 66/۵ معنا وجود

 26/8 92/6 06/6 99/89 20/۵6 66/26 66/82 کل زندگی معنای

 26/8 26/6 92/6 ۵1/0 90/89 66/60 66/6 خوش بینی

 

( است و از 98/6) 92/80 والدگرید که میانگین و انحراف استاندارد نمره کل دهمی نشان 8نتایج جدول 

اف استاندارد با میانگین و انحر تنبیه بدنیین میانگین مربوط به زیرمقیاس ترکم والدگریهای بین زیرمقیاس

 88/9با میانگین و انحراف استاندارد  والدگری مثبته زیرمقیاس ین میانگین مربوط بتربیش( و 22/6) 19/8

همچنین ( است و 99/89) 20/۵6 معنای زندگی( است. همچنین میانگین و انحراف استاندارد نمره کل 18/6)

د که چولگی و کشیدگی دهمی جدول فوق نشان( است؛ ۵1/0) 90/89 یبینخوشمیانگین و انحراف نمره 

های متغیرهای پژوهش طبیعی است. مقدار دوربین واتسون در فاصله ند؛ بنابراین توزیع دادهقرار دار ± 6بین 

 از توانمی شود ومی قرار دارد؛ بنابراین مفروضه عدم وجود همبستگی بین خطاها تائید ۵/6تا  ۵/8مجاز 

رهای وشی بین متغیرگرسیون استفاده کرد. مقادیر ضریب تحمل و تورم واریانس نیز نشان داد از نبود همپ

 پیش بین دارد.

 یبینخوشوالدگری با های آزمون پیرسون برای بررسی سبکهای داده .2جدول 

 یبینخوش پیرسونهای شاخص متغیرها

 918/6 ضریب همبستگی والدگریهای ادراک از سبک

 668/6 یدارمعنیسطح 

 066 تعداد

 

والدگری با های ضریب همبستگی بین ادراک از سبکمشاهده گردید،  6همان طور که در جدول شماره 

است. حال برای بررسی نقش میانجی معنای زندگی در رابطه  918/6ان به میزان آموزدانشی در بینخوش

 کنیم: می بین این متغیر، از مدل یابی معادالت ساختاری و آزمون بارون و کنی استفاده

 

 
 یبینخوشوالدگری با  هایرابطه بین ادراک از سبک .1 نمودار
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در سطح زیر  918/6همانطور که در نتایج مشاهده گردید، آزمون ضریب همبستگی پیرسون با مقدار ضریب 

 باشد.می دارمعنی 68/6

 
 یبینخوشوالدگری و های بررسی نقش میانجی گری معنای زندگی در رابطه بین ادراک از سبک .2نمودار 

 

گردد که پس از حضور معنای زندگی به عنوان متغیر سوم می ، مالحظه6شماره  نمودارهای با توجه به داده

ی، شدت رابطه بین دو متغیر تحت تأثیر قرار گرفته بینخوشوالدگری و های در رابطه بین ادراک از سبک

ز اشود که متغیر معنای زندگی توانسته است، نقش میانجی در رابطه بین ادراک می است. لذا، چنین نتیجه

 ی ایفا نماید. بنابراین، فرض پژوهش تأیید گردید.بینخوشوالدگری و های سبک

 

 بینیبر خوش های والدگری و معنای زندگیبرآوردهای ضرایب اثر مستقیم سبک .3جدول 

مقدار  مسیر

 برآورد

مقدار 

 استاندارد

خطای 

 معیار

فاصله 

 اطمینان

مقدار 

 احتمال

 666/6 60/9 61/6 29/6 29/6 والدگری بر معنای زندگیهای سبک

 689/6 09/6 69/6 86/6 81/6 بینیوالدگری بر خوشهای سبک

 66۵/6 60/6 86/6 06/6 02/6 بینیمعنای زندگی بر خوش

 
( دارای اثر مثبت و P=666/6و  β=29/6والدگری )های نشان داد سبک 9همان طور که جدول شماره 

(. P=689/6و  β=86/6بینی بود )رای اثر مثبت و مستقیم بر خوشمستقیم بر معنای زندگی بود. و نیز دا

  بینی بود.( بر خوشP=66۵/6و  β=06/6همچنین معنای زندگی دارای اثر مثبت و مستقیم )
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 استراپبرآورد مسیرهای غیرمستقیم موجود در مدل با استفاده از بوت .4جدول 

مقدار  متغیر

 برآورد

مقدار 

 استاندارد

حد 

 باال

حد 

 پائین

مقدار 

 متغیر مالک متغیر واسطه پیش بین احتمال

های سبک

 والدگری 

 رفتار خوش معنای زندگی

 بینی

692/6 616/6 621/6 662/6 609/6 

 

بود  61/6بینی برابر با های والدگری بر خوشنشان داد اثر غیر مستقیم سبک 0همانطور که جدول 

(609/6=Pبنابراین اثر غیر مستق .)ی بررسی برا بینی مورد تایید قرار گرفت.های والدگری بر خوشیم سبک

ی و بیان مقبولیت مدل بینخوشوالدگری و های نقش میانجی معنای زندگی در رابطه بین ادراک از سبک

، برازش 6، برازش نسبی8بونت-برازش هنجار شده بنتلرهای ترسیم شده از آزمون بارون و کنی و شاخص

استفاده شده است که نتایج بدست آمده از  2و مجذور کامل ۵تطبیقیهای ، شاخص0لویس-وکر، ت9افزایشی

 .است قابل بررسی 9مدل در جدول 

 

والدگری و های بررسی نقش میانجی گری معنای زندگی در رابطه بین ادراک از سبک .۵جدول 

 یبینخوش

 نتیجه برازش مدل معادل فارسی نوع شاخص

CMIN مورد قبول 16/6۵2 لخی دو استقال 
CMIN/DF مورد قبول 12/9 خی دو نسبی 

DF مورد قبول 62 درجه آزادی 
SIG  مورد قبول 666/6 یدارمعنیسطح 
NFI مورد قبول 910/6 بونت -شاخص برازش هنجارشده بنتلر 
RFI مورد قبول 129/6 شاخص برازش نسبی 
IFI مورد قبول 262/6 شاخص برازش افزایشی 

TLI مورد قبول 119/6 لویس -برازش توکر  شاخص 
CFI مورد قبول 269/6 شاخص برازش تطبیقی 
GFI مورد قبول 122/6 شاخص نیکویی برازش 

RMSEA مورد قبول 688/6 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

 

( مدل تدوین RMESA)بجز  برازش تطبیقیهای شود، تمامی شاخصمی مالحظه ۵همان طور که درجدول 

هستند و این نشان دهنده مورد قبول بودن مدل است. شاخص برازش نسبی مقدار  1/6شده اغلب باالی 

                                                           
1. Bentler-Bount 

2. Relative Fit 

3. Incremental Fit 

4. Tucker-Lewis 

5. Adaptive Indices 

6. Complete Squared 
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با درجه  12/9و نسبی  16/6۵2با  8است که به یک نزدیک است؛ از طرفی، کای اسکویر استقالل 129/6

وبی از داده کنند که مدل دارای برازش خمی است. این نتایج بیان دارمعنی 666/6در سطح  62آزادی 

های در حالت استاندارد قرار دارد. بطور کلی داده 688/6نیز با مقدار  RMESAهاست. همچنین شاخص 

حاصل از تحلیل فرضیه فوق حاکی از آن است که مدل ترسیم شده از برازش مطلوبی برخوردار است. به 

معنای زندگی نقش میانجی دارد ی متغیر بینخوشوالدگری و های عبارت بهتر در رابطه بین ادراک ازسبک

 درصد اطمینان مورد تأیید قرار گرفته است. 99و این فرض با 

 

 گیریبحث و نتیجه

. داردای ی نقش واسطهبینخوشوالدگری با های پژوهش حاضر با هدف معنای زندگی در رابطه بین سبک

ته د که؛ متغیر معنای زندگی نتوانساین فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت و نتایج حاصل از تحلیل آن نشان دا

های همسو با یافته ی ایفا نماید.بینخوشوالدگری و های است نقش میانجی در رابطه بین ادراک از سبک

(رستمی و 8066(، جعفری، حجازی و جلیلی )6689)؛ چاو و همکاران (6682)و آیاری،  کاآگا این پژوهش

ی یک بینخوش باشد.می ( همسو8066دکام و همکاران )(، شا8066(، بشکار و نیک منش )8066احدی )

ند. کنمی های خود استفادهها و شکستنوع سبک تفسیری یا تبیینی است که افراد از آن برای توجیه موفقیت

به  ها راند در حالی که شکستدهمی ها را به عوامل درونی، پایدار و فراگیر نسبتبین، موفقیتافراد خوش

ها را به عوامل بیرونی، موقت و ها موفقیتند. اما برعکس بدبیندهمی موقت و خاص نسبت عوامل بیرونی،

گمن ند. سلیدهمی ها را به عوامل درونی، همیشگی و فراگیر نسبتند در حالی که شکستدهمی خاص نسبت

آن فرد  طی د به درماندگی آموخته شده منجر شده وتوانمی معتقد است که سبک تفکر بدبینانه در نهایت

بینی به انتظارات (. خوش6668و همکاران، مایکرانتسرا به افسردگی و بیماری جسمی و روانی مبتال کند)

های مختلف ه به موقعیتکن انتظارات یت نامعین وجود دارد. ایموقع یکه در کامیدبخشی داللت دارد 

 یو روان یهای سالمت جسماز شاخصه یاریدارد، با بسنگه می یدوارییابد و فرد را در حالت امم مییتعم

 (. 6666،تمپلتونارتباط دارد )

بینانه، که روشی مناسب برای موفقیت و مقابله با مشکالت ی با داشتن نگرش خوشبینخوشرسد، می به نظر

گیرد. همچنین، نگرش بدبینانه که موجب تردید، احساس ناامیدی، می حال و آینده است نیز در خانواده شکل

گیرد. بنابراین خو ش بینی و می شود نیز، در خانواده شکلمی عالقگی برای تالش کردنگینی و بیغم

افراد در زندگی به ویژه زندگی های هایی هستند که سالمت روانی و موفقیتکترین مالبدبینی از عمده

ند معتقدها گیرند. آنمی از هر مسئله و گرفتاری، درسها بینخوشدهند. می تحصیلی را تحت تأثیر قرار

که هر مسئله و گرفتاری برای آن است که درسی از آن بگیرند و این یکی از رمزهای موفقیت افراد دارای 

ند. فرزندان، معناداری زندگی خود را نیز ادر نقطه مقابل آنها که بدبینباشد. حال آنمی یبینخوشنگرش 

دهد که رویدادها را تفسیر و برای خویشتن می گی به اشخاص اجازهگیرند. معنادار بودن زندمی از خانواده یاد

                                                           
1. Chi-square Independence 
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گذاری های جدیدی خلق یا بازآفرینی کنند. معناداری یعنی ارزش داری و ارزشهایی تدارک، ارزشارزش

 (.6682و همکاران،  لوتانزکنند )می ها همه امورات زندگی خود را از دریچه معنا تفسیربه امور زندگی، انسان

ج احمدی ها با نتایآموزان را دارد. این یافتهدانش یبینخوش یبینتوان پیش ینتایج نشان دادند معنای زندگ

کوک و  ،(6689)باومیستر و همکاران  ،(6666)دالفاوه  ،(6666)و همکاران  یاویش(، 6682)و همکاران 

 ( 6689)ه باومیستر و همکاران دارد. در تبیین این یافته با توجه به دیدگا ی(همخوان 668۵)همکاران 

 یایهو تحصیل حوزه یترتیب خانواده، ارتباطات اجتماع به یزندگ اشاره کرد از میان منابع معنابخش توانمی

این  .گزارش شده است یزندگ عنوان منبع معنابخش بهاز سوی نوجوانان به یین فراوانتربیشهستند که با 

دفمند گیری هبر جهت یشوند. معنایاب یبررس یو معنای زندگ ییات تحولتوانند در چارچوب نظریها میافته

شود. از دیدگاه دالفاوه یگذارد و به دنبال آن باعث حس مثبت ارزشمندی و نشاط میاثر م یبه زندگ

 یآموزی که برای زندگشود. دانشیو انگیزه در افراد م تالشموجب افزایش  یبه زندگ یمعنابخش (6666)

 کند و لحظهیم تالشدر نظر دارد، با انگیزه و پرانرژی  ییژه تحصیل خود، معنا و اهداف مطلوبوخود به

هدفمند، احساس خرسندی و  تالشاز  یلحظه با پیمودن مسیر تحصیل و گرفتن بازخوردهای مثبت ناش

عنا و م یستگشوند و برجیم ی، ناامیدی و نگرانیدچار خستگ ترکمآموزان موفقیت خواهد داشت. این دانش

 یموجب افزایش شادکام یشود؛ بنابراین، معنای زندگیدر آنان م یاهداف، مانع از احساس ضعف و خستگ

 .شودیآموزان مدانش

ته افین یخاص رابطه معنادار وجود دارد. ا یریادگی یناتوان یآموزان دارادانشبینی خوشبا  یوالدگر کسب

و تاج ( 6686)؛ پونگ، جانسون و چن (668۵ان )یمقدم و هاشموند کریمپور، دیرح یهاج پژوهشیبا نتا

 یردهاکارکخانواده  .همخوان است( 8990) ین رابریو تاجالد یرمانک ینلیمقدم، ز ی، خضرین رابریالد

ها را در وه رفتار آنیگذارد و به سهم خود شیر میردها، بر فرزندان تأثکارکن یدارد و بر اساس هم یفراوان

رزندان بر ف یرگذاریه قادر به تأثکاست  ییردهاکارکاز  یکیخانواده  یوالدگر کند. سبکمین ییعتط یمح

 یهاگرگونهیاز د تربیشبرخوردار هستند و  ینة والدگریزم در یرد مناسبکسالم از عمل یهااست. خانواده

طالعات جاد ایآنها، ا یراح اشتباه فرزندان بیموقع، توض ق بهیهمانند تشو یمثبت والدگر یخانواده از رفتارها

ن در امور فرزندان استفاده یوالد یارکمختلف و هم یرفتار یامدهایح پیخانواده، توض یان اعضایم کمشتر

 یدگزن یهانهیزم در یه اثرات مثبتکجه گرفت ینت توانمی خانواده، یردهاکن عملینند. با توجه به اکیم

آموزان ن پژوهش مختص بودن نمونه به دانشیا یهاتیل و مدرسه داشته باشد. محدودیمخصوصاً در تحص

 یو اقتصاد ی، اجتماعیلیت تحصیر وضعینظ ییرهاین و عدم توجه به متغزنجاشهرستان  متوسطه دوم

 شد، پیشنهادمی هایآزمودن یاعث خستگیه کها و سواالت اد پرسشنامهین تعداد زیآموزان و همچندانش

 .ایر ابزارهای گردآوری اطیعات مانند مصاحبه، مشاهده و... استفاده شودهای آتی از سد، در پژوهششومی

ها، بر متغیرهای وابسته های تحصیلی انجام شده و تأثیر این آموزشهها و دوراین پژوهش در سایر پایه

آموزان، مشارکت اجتماعی، صلح و عدم خشونت در مدرسه دیگری همچون، رفتارهای پرخطر احتمالی دانش

بینی ر خوشزمینه تأثی متصدیان عرصه تعلیم و تربیت در تربیشنتایج پژوهش توجه . بررسی قرار گیرد مورد

ی برای بینخوشطلبد. از این رو به کارگیری آموزش ان را میآموزدانششناختی بر بهبود وضعیت روان

 .مطالعات آینده هست
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  اخالقی موازین

ضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ ر

ر مورد کنندگان دها، شرکتها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالتوجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه

 خروج از پژوهش مختار بودند.

 

  گزاریسپاس

ستان که در تهیه این و تدوین ان و والدین مدیران محترم مدارس و معلمان عزیز همه دوآموزدانشاز تمام 

 اند کمال تشکر و قدردانی را داریم.رساله دکتری اینجانب همکاری الزم را به عمل آورده

 

 مشارکت نویسندگان

پژوهش حاضر حاصل اقتباس از رساله دکتری نویسنده اول بود که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد 

شناسی، سازی، روشویسنده این پژوهش در طراحی، مفهوماسالمی واحد زنجان به تصویب رسیده است. ن

 سازی نقش داشت.نویس، ویراستاری و نهاییها، پیشها، تحلیل آماری دادهگردآوری داده

 

  منافع تعارض

 و تعارض منافع ندارد. یمال یمقاله حام نیا ،سندگانینوبنا بر اظهار 

 

 منابع
 سهیو تحول معنا: مقا ی(. نوجوان899۵عبدالرسول. ) ی،کشفو  .،اطمهف ،انیباقر.، محمود ی،دریح .،هیسم ی،احمد

 .822-809 ،(69)2 ی،نیبال یمطالعات روان شناسدر دختران و پسران نوجوان.  یزندگ یمنابع و ابعاد معنا

 ،یوالدگر یدگیتن سهیمقا(. 8992) ی، محمدحسین.عبداللههادی.، و  ،ینیرز یهاشمرزیتا.،  ،یارشاد سراب

ه/فزون توج یینارسا ،سمیات فیمادران کودکان مبتال به اختالل ط یو حل مسئله اجتماع ،یوالدگر یاهسبک

 .82۵-829، (0)0 ،فصلنامه سالمت روان کودکو بهنجار.  یکنش

 یستگیبر ادراک شا بینیخوشآموزش  یاثربخش(. 8066). ی، فرهادکهرازئزهرا.، و منش،  کینبشکار.، مسلم.، 

 .2۵-22، (2)86 ،یآموزش پرستار. ییدانش آموزان ابتدا یزندگ تیفیو ک

تدوین یک مدل بومی فرزندپروری مثبت بر پایه شادی و تأثیر آموزش بر اساس این (. 899۵بهرامی، اعظم. )
پایان نامه دکتری  سال در قم. 80تا  86فرزندی دختران -مدل بر شادی، سالمت، خودکارآمدی و رابطه والد

 دانشگاه اصفهان.

 یلیتحص یمعنا یانجینقش م نییتع (.8066) افسانه. ی،صبحو ، .اکبر ی،لی، جل.مسعود ی،حجاز ،.ایلع ی،جعفر

، (8)1 ،فصلنامه سالمت روان کودکدانش آموزان.  یلیبا عملکرد تحص یلیتحص ینیبخوش نیدر رابطه ب

62-80. 

مرتبط با  یهامولفه(. 8991). هیمرض ی،زیعزو ، .زهره ی،نی، شاه حس، رحمت اهلل.مرزبندزینب.،  ،یحمزه گردش

 .61-92 (:6)9 ی،نیبال یتعال. یمطالعه مرور کیدر نوجوانان:  یزندگ یمعنا
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و لذت  ینگر بر احساس معنا در زندگآموزش مثبت ی(. اثربخش8999. )دهیفر ی،وسفو ی .،درضایحم ی،ذاکر

 .۵9-22 ،(92)82 ی،تیترب یت روانشناسآموزان دوره متوسط دوم. مجله مطالعادر دانش یهمراه با تأن

و  یمثبت بر خودکارآمد یبرنامه فرزندپرور ی(. اثربخش8066. )ریام ی،قمرانو  .،دیناه ی،اکرم .،میمر ی،میرح

 و ینیبال یروانشناسشده.  یسازیشده و برون یسازیمادران کودکان با اختالالت درون یسبک والدگر
 .862-99 ،(8)89 ،تیشخص

 یپژوهش - یفصلنامه علمفرم کودکان.  ینسخه فارس یروانسج یهاشاخص تی(. کفا8996. )امکیس ی،سامان
 .69-82 ،(۵)6 ی،روانشناخت یهاها و مدلروش

مدل  نی(. تدو8066. )نیحس ی،محققو  .،حیذب ی،رانیپ. روزهیف ،زنگنه مطلق .،ابوالقاسم ی.عقوبی .،حسن ،شادکام

 یناسنامه روانشپژوهشآموزان. در دانش یشادکام یگریانجیبا م یزندگبراساس معنا در  یلیتحص یسرزندگ
 .۵0-08 ،(0)2 ،مثبت

خانواده  یاجتماع تی(. نقش خودپنداره کودکان، حما8991بهمن. ) ی،زرد .، وجمال ی،.دیرش .،محمد ی،مانینر

 یهایناتوانخاص.  یریادگی یناتوان یآموزان دارادانش یلیتحص یسرزندگ ینیبشیدر پ یو سبک والدگر
 .899-886 ،(9)1 ی،ریادگی

پروتکل  یو اعتبارسنج نیتدو(. 8991ودادیان، زهرا.، آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا.، و کارشکی، حسین. )

 یالملل نیب شیهما نیچهارم. هدفمند یبا چند خانواده با تمرکز بر سبک والدگر یگروه درمان یامداخله
 ی، تهران.اجتماع یها بیو آس یروانشناس ،یتیدر علوم ترب نینو یهاافق
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 والدگری های سبک از پرسشنامه ادراک
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 والدگری مثبت

 8 صحبت های دوستانه ای با مادرتان دارید. 8 6 9 0 ۵

هید والدین تان شما زمانی که کار خوبی انجام د 8 6 9 0 ۵

 را متوجه آن کار خوب می کنند.

6 

مادرتان داوطلب کمک به فعالیت های خاصی که  8 6 9 0 ۵

شما درگیر آن هستید می شود )مثال بازی، 

 ورزش، فالیت های گروهی مذهبی و.... (.

9 

والدین تان رفتار خوب شما را با جایزه و پاداش  8 6 9 0 ۵

 ند.مورد تشویق قرار می ده

0 

 ۵ با مادرتان به بازی و تفریح می پردازید. 8 6 9 0 ۵

وقتی کار اشتباهی انجام می دهید بدون آن که  8 6 9 0 ۵

 تنبه شوید با والدین تان صحبت می کنید.

2 

مادرتان در مورد فعالیت های روزانه شما در  8 6 9 0 ۵

 مدرسه پرس و جو می کند.

2 

تکالیف مدرسه به شما کمک مادرتان در انجام  8 6 9 0 ۵

 می کند.

1 
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وقتی که کار خوبی انجام می دهید والدین تان  8 6 9 0 ۵

 شما را تشویق می کنند.

9 

بخاطر رفتار خوبی که داشته اید، والدین تان به  8 6 9 0 ۵

 شما جایزه می دهند.

86 

وقتی شما کار خوبی انجام می دهید والدین تان  8 6 9 0 ۵

 بوسند. -ش می کشند یا میشما را به آغو

88 

مادرتان در مورد دوستانتان با شما صحبت می  8 6 9 0 ۵

 کند.

86 

شما در برنامه ریزی فعالیت های خانوادگی کمک  8 6 9 0 ۵

 می کنید.

89 

مادرتان در جلسه اولیا و مربیان و یا دیگر جلسات  8 6 9 0 ۵

 مدرسه شرکت می کند.

80 

امور خانه کمک می کنید والدین وقتی شما در  8 6 9 0 ۵

تان به شما می گویند که از کار شما خشنود شده 

 اند.

8۵ 

وقتی شما کار اشتباهی انجام می دهید والدین  8 6 9 0 ۵

تان به آرامی برایتان توضیح می دهند که چرا 

 رفتارتان غلط است.

82 

 تنبیه بدنی

ار کشکل و نوع تنبیهی که والدین تان برای شما ب 8 6 9 0 ۵

 می برند به وضعیت روحی آنان بستگی دارد.

82 

وقتی شما کار اشتباهی انجام می دهید، والدین  8 6 9 0 ۵

 تان محکم به پشت شما می زنند.

81 

وقتی شما رفتار اشتباهی انجام می دهید مورد  8 6 9 0 ۵

 بی اعتنایی والدین تان قرار می گیرید.

89 

والدین  وقتی شما کار اشتباهی انجام می دهید، 8 6 9 0 ۵

 تان به شما سیلی می زنند.

66 

والدین تان امتیازات یا پولی را که به شما داده  8 6 9 0 ۵

 اند به عنوان تنبیه از شما پس می گیرند.

68 

والدین تان برای تنبیه شما، شما را به اتاقتان می  8 6 9 0 ۵

 فرستند.

66 

وقتی شما کار اشتباهی انجام می دهید والدین  8 6 9 0 ۵

 کمربند و یا دیگر اشیا می زنند. تان شما را با

69 

وقتی شما کار اشتباهی انجام می دهید والدین  8 6 9 0 ۵

 تان سر شما داد و فریاد می کنند.

60 

والدین تان برای تنبیه شما از روش محروم کردن  8 6 9 0 ۵

استفاده می کنند )بطور مثال شما را از انجام 

فعالیت مورد عالقه تان برای مدتی منع می 

 کنند(.

6۵ 

به عنوان تنبیه شما را وادار به انجام کارهای  8 6 9 0 ۵

 سخت می کنند.

62 

 مشارکت پدر

 62 صحبت های دوستانه ای با پدرتان دارید. 8 6 9 0 ۵
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پدرتان داوطلب کمک به فعالیت های خاصی که  8 6 9 0 ۵

شما درگیر آن هستید می شود )مثال بازی، 

 ورزش، فالیت های گروهی مذهبی و.... (.

61 

پدرتان در مورد فعالیت های روزانه شما در  8 6 9 0 ۵

 مدرسه پرس و جو می کند.

69 

 96 با پدرتان به بازی و تفریح می پردازید. 8 6 9 0 ۵

پدرتان در انجام تکالیف مدرسه به شما کمک می  8 6 9 0 ۵

 کند.

98 

 یفردا یکه برا یتان از شما در مورد برنامه اپدر 8 6 9 0 ۵

 کند. یپرس و جو م دیآن روز دار

96 

سات جل گرید ایو  انیو مرب ایدر جلسه اول تانپدر 8 6 9 0 ۵

 کند. یمدرسه شرکت م

99 

 آگاهی

مادرتان از شما در مورد برنامه ای که برای فردای  8 6 9 0 ۵

 آن روز دارید پرس و جو می کند.

90 

بدون آنکه ساعت بازگشت خود را مشخص کنید  8 6 9 0 ۵

 از خانه خارج می شوید.

9۵ 

شدن هوا بیرون از خانه می مانید  بعد از تاریک 8 6 9 0 ۵

 بدون آنکه بزرگتری همراه شما باشد.

92 

 اقتدار

تالش والدین تان برای وادار کردن شما به انجام  8 6 9 0 ۵

کارهای بیهوده است چون آنها می دانند این کار 

 برایشان دشوار است.

92 

مادرتان شما را به انجام کارهای خاصی وادار می  8 6 9 0 ۵

 کند.

91 

پدرتان شما را به انجام کارهای خاصی وادار می  8 6 9 0 ۵

 کند.

99 

والدین تان دوستان )آنهایی که با شما هستند(  8 6 9 0 ۵

 شما را نمی شناسند.

06 

 نظارت ضعیف

اگر شما بخواهید جایی بروید برای والدین تان  8 6 9 0 ۵

یادداشت نمی گذارید تا بدانند که شما کجا رفته 

 اید.

08 

یر به خانه می آیید والدین تان وقتی شما د 8 6 9 0 ۵

 متوجه دیر آمدن شما نمی شوند.

06 

والدین تان به شما نمی گویند که کجا می  8 6 9 0 ۵

 خواهند بروند.

09 

شما با بیش از یک ساعت تاخیر از زمان تعیین  8 6 9 0 ۵

شده ای که والدین تان منتظرتان هستند به خانه 

 می آید.

00 

*** 
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 پرسشنامه خوش بینی
کامال  ارتعب ردیف

 مخالفم

نظری  مخالفم

 ندارم

کامال  موافقم

 موافقم

من در موارد نامطمئن معموال انتظار بهترین حالت را  8

 دارم.

6 8 6 9 0 

 0 9 6 8 6 من به راحتی می توانم آرامش خود را به دست آورم. 6

هرگاه فکر می کنم اتفاق بدی برایم روی خواهد داد؛  9

 م رخ می دهد.یهمان اتفاق برا

6 8 6 9 0 

 0 9 6 8 6 من همیشه نسبت به آینده خوش بین هستم. 0

 0 9 6 8 6 من از بودن با دوستانم لذت می برم. ۵

 0 9 6 8 6 برای من مشغول بودن بسیار اهمیت دارد. 2

 0 9 6 8 6 من به ندرت انتظار دارم امور بر وفق مرادم باشد. 2

 0 9 6 8 6 من به آسانی غمگین نمی شوم. 1

ن چیزهای خوب من به ندرت در مورد اتفاق افتاد 9

 حساب باز می کنم.

6 8 6 9 0 

روی هم رفته انتظار دارم که بیشتر چیزهای خوب  86

 برایم رخ دهد تا چیزهای بد.

6 8 6 9 0 

*** 

 رسشنامه معنای زندگیپ
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 گویه ها

ف
دی

ر
  

 

 8 زندگی ام رامی شناسم. معنای 8 6 9 0 ۵ 2 2

 6    درجستجوی چیزی هستم که زندگی ام رامعنا دارسازد. 8 6 9 0 ۵ 2 2

 9 همیشه به دنبال هدف برای معنادارکردن زندگی ام هستم. 8 6 9 0 ۵ 2 2

 0 زندگی من هدف مشخصی دارد. 8 6 9 0 ۵ 2 2

 ۵ خوب می دانم چه چیزی زندگی ام رابا معنا می سازد. 8 6 9 0 ۵ 2 2

 2 هدفی که برای زندگی پیدا کرده ام مرا راضی می سازد. 8 6 9 0 ۵ 2 2

 ی هستم که زندگی ام  را با اهمیتهمیشه درجستجوی چیز  8 6 9 0 ۵ 2 2

                          سازد.            

2   

 1 درجستجوی هدف یارسالتی برای زندگی ام هستم.   8 6 9 0 ۵ 2 2

 9 زندگی من هیچ هدف مشخصی ندارد. 8 6 9 0 ۵ 2 2

 86 من درجستجوی معنا برای زندگی ام هستم.   8 6 9 0 ۵ 2 2
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Abstract  
Aim: This research was conducted with the purpose of investigating the relationship 

between the perception of parenting styles and optimism with the mediating role of the 

meaning of life in the second secondary school students of Zanjan city. Research method: 

The descriptive research method is correlation type. The statistical population was 20,866 

students of the second secondary school in Zanjan city in the academic year 2018-2019. 

According to Morgan's table, 392 people, but to increase the validity of the findings, 400 

people were selected and distributed by stratified random method. To collect data, the 

standard questionnaires of Alabama parenting (1991), Shier and Caro's optimism (1985) 

and Stickerer et al.'s (2006) meaning of life questionnaires were used. Data were analyzed 

using SPSS24 statistical software and AMOS statistical software was used in structural 

equation modeling. Results: The findings showed that there is a significant relationship 

between perception of parenting styles and optimism (p<0.01). But there is no significant 

relationship between the perception of parenting styles and the meaning of life (p≥0.05). 

The meaning of life plays a mediating role in the relationship between parenting styles and 

optimism (p<0.01). Conclusion: It can be concluded that the perception of parenting styles 

plays a decisive role in creating optimism in children and the meaning of life can lead to 

optimism in children. 

 

Keywords: optimism, parenting styles, meaning of life. 
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