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مسئله  ،اي که نوجوانان با آن روبرو هستندل عمدهئسایکی از م هاي موجود در زندگی است.شناختی به معناي تعهد فرد نسبت به رشد فردي و چالشبهزیستی روان :دهیچک

 و تعهد ت،هوی هايسبک انواع بین رابطه بررسی هدف با حاضر ثیر قرار دهد. پژوهشتواند رضایت از زندگی را تحت تأو شخصیت فردي بوده که می ،ت، تعهدگیري هویشکل
 دختر 47( معتاد والدین فرزندان از نفر 91 همبستگی ـ توصیفی بررسی یک در شهرستان فردوس انجام شده است. آموزان با والدین معتاددانش بین در شناختیروان بهزیستی

-یافته. دادند پاسخ تهوی هايسبک و پرسشنامه شناختیروان بهزیستی هايمقیاس هايپرسش بودند، به شده انتخاب تعمدي غیراحتمالی گیرينمونه روش به که )پسر 44 و
 مؤلفه یـبینیشـمحیطی دارد. سبک اطالعاتی تنها در پ و تسلط ،هاي بهزیستی هدفمندي در زندگی، پذیرش خودلفهمؤ بینیتعهد، نقش مثبتی در پیشن دادند که نشا ها
طور مستقیم و سبک اجتنابی نیز تنها به بینی تسلط محیطیپیش  سبک هنجاري تنها در  ند کهحال نتایج نشان داد رـه می نشان داد. بهـمستقی هم مثبتـس ،فردي د ـرش

 . در نهایت،هاي بهزیستی نشان دادلفهؤبینی مگیري در پیشها سهم چشمد. سبک اطالعاتی و تعهد (اکتشاف) نسبت به دیگر سبکنبینی هدفمندي در زندگی معناداردر پیش
 بهزیستی تغییرپذیري از باالیی میزان توانندمی یادشده رهايمتغی و بوده افراد شناختیروان ستیبهزی ارتقاء و حفظ در تهوی هايسبک اهمیت گویاي پژوهش این هايیافته
  است. ضروري افراد بهزیستی مینأت در آنها به توجه و کنند تبیین را شناختیروان

  
Abstract: Psychological well-being means a commitment to personal growth and challenges in life. The investigation of positive 
health aspects is increasing these days. In view of the fact that the cognition of psychological well-being is so important, the 
purpose of this research is to investigate the relationship between identity styles and resilience with cognitive psychological well-
being among students with addicted parents of Ferdos city. In a correlative-descriptive investigation with purposeful sampling 
method, 91 students with addicted parents (47 female, 44 male) were selected. For gathering information the psychological well-
being inventory (Ryff, 1989), Identity Styles Questionnaire (Berzonsky, ISI6G, 1992), and resilience questionnaire (Conner and 
Davidson, 2003) were used. To analyze data, step by step regression, t and x2 test were used. The results were as follows: 1. 
Identity styles are valid predictors for well- being psychology. 2. Resilience has positive and meaningful correlations with all 
well-being subscales except independence .3. Identity styles subscale (normatic and commitment) are valid predictors of 
psychological well-being. 4. Identity styles and resilience are valid predictors of psychological well-being. 5. There are no 
differences in regard to identity styles and resilience between sexes. This research emphasizes the importance of resilience and 
identity styles in maintaining and improving psychological well-being and specifies variables which are valid predictors of 
psychological well-being. 
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