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  بررسی مقایسه ای بهزیستی دانشجویان دختر و پسر بر حسب ارزیابی
   از هویت اجتماعی و هویت فردی

  
   دکتر فیروزه غضنفری

  دانشگاه لرستانروان شناسی استادیار 
  خالصه 

ین نظریه، انسان تالش بر اساس ا. مطابق نظریه هویت اجتماعی ، مفهوم خود دارای دو جزء یعنی هویت فردی و هویت اجتماعی است: مقدمه
با وجود نظریه های متعددی که پیشنهاد می کند هویت های . می کند تا هویت اجتماعی مثبت را همچون هویت فردی مثبت حفظ و نگهداری کند

  . گرفته استاجتماعی روی زندگی اعضاء گروه اثرات مثبتی دارد، اما فقط اندک مطالعاتی در مورد رابطه بین هویت جمعی و بهزیستی صورت 
با بهزیستی ) احترام به خود جمعی و فردی(ها  هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه هویت جمعی و فردی و نقش ارزیابی کننده آن: هدف 

  . در دو گروه دانشجویان دختر و پسر است
 دانشجوی پسر مقطع 62و  دانشجوی دختر 85نمونه های آماری شامل . در این تحقیق از روش همبستگی استفاده شد: روش کار 

نامه اطالعات شخصی، مقیاس احترام به خود  ابزار اندازه گیری عبارت بود از پرسش. کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه لرستان می باشد
سط واتسون، جمعی، مقیاس احترام به خود روزنبرگ، مقیاس رضایتمندی زندگی کلی داینر و پوت، مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی که تو

          انجام شد و به وسیله آزمون مقایسه spssهای آماری در تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  روش. کالرک و تلجن ساخته شده است
  . میانگین های دو گروه مستقل و محاسبه ضرایب همبستگی، آزمون فرضیه ها به عمل آمد

همچنین ) . t = 44/2و  p >005/0(ری در میانگین احترام به خود جمعی بین دختران و پسران وجود دارد نتایج نشان داد که تفاوت معنادا: نتایج
  . که در پسران عکس این رابطه مشاهده شد در حالی. در دختران احترام به خود جمعی بیش از احترام به خود فردی با بهزیستی رابطه دارد

اما در . سد در پسران ارزیابی از هویت فردی و جمعی نقش دو جانبه ای با بهزیستی داردظر می ره نبنابراین ب: بحث و نتیجه گیری 
ه خود فردی بخش کوچکتری از خشنودی و رضایتمندی بدختران، بهزیستی بیشتر در ارتباط با دیگران معنا می یابد و احساسات مثبت نسبت 

  . زندگی آنان را تشکیل می دهد
  عی، هویت شخصی، ارزیابی از خود، بهزیستی هویت اجتما: واژه های کلیدی

  
  مقدمه  

مطابق نظریه هویت اجتماعی، مفهوم خود دو جنبه متفاوت 
دارد، یکی هویت فردی که مشتمل بر باورهای فرد در مورد 

ها و توانایی هایش می باشد و دیگری هویت اجتماعی  مهارت
اد که ست از آن جنبه از مفهوم خود افر ایا جمعی که عبارت

گروه اجتماعی،  حاصل آگاهی آنان از عضویت در یک یا چند
  ). 1(توأم با ارزش و اهمیت عاطفی وابسته به آن عضویت است 

  
  

  
که هویت فردی در ارجاع به اسنادهای فردی همچون  در حالی

های  استعداد و شایستگی تعریف می شود و هیجانات و ارزش
وسیله در ه ی بفردی را منعکس می سازد، هویت اجتماع

ها و هیجانات با ارجاع به  برگرفتن جنبه های جمعی ارزش
اجتماعی که فرد خودش را به عنوان یک  های گروه یا گروه

  ).2(عضو از آن می داند، شناخته می شود 
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طور که احترام به خود  کنند همان کراکر و التنن پیشنهاد می
دی شناخته شده است، عنوان ارزیابی مثبت از هویت فره فردی ب

احترام به خود جمعی نیز شاخص ارزیابی مثبت فرد از هویت 
طور کلی گروه ه به اعتقاد آنها حدودی که افراد ب. اجتماعی است

           طور مثبت ارزیابی می کنند، احترام به ه اجتماعی شان را ب
  ). 4 ،3(خود جمعی نامیده می شود 

یل دهنده هویت اجتماعی طور نظری و تجربی عنصر تشکه ب
پاره ای از نظریه پردازان همچون . متمایز از هویت فردی است

تاجفل معتقدند هویت فردی و اجتماعی در دو سوی یک پیوستار 
نظریه . می نامند اجتماعی –فردی را پیوستار آن و می گیرند قرار

های شخصی  مقوله بندی های اجتماعی ترنر نیز بر وجود ویژگی
 های مشتق از تعلقات گروهی در ی پیوستار و ویژگیدر یک سو

البته ساختار ارتباطی هویت . می کند سوی دیگر پیوستار تأکید
فردی و اجتماعی بر روی یک پیوستار، مورد قبول کلیه نظریه 

ها بیشتر بر در هم تنیدگی دو هویت تأکید  پردازان نیست و آن
نیز احترام به خود عالوه بر این در ادبیات پژوهشی ). 5(دارند 

که در  طوریه فردی و جمعی از یکدیگر تفکیک شده است، ب
بعضی مطالعات احترام به خود جمعی با احترام به خود فردی 

). 6(داشته است ) r= 35/0(همبستگی پائین تر از حد متوسط 
علیرغم تمایز تجربی بین ساختارهای احترام به خود فردی و 

مشابهت هایی را بین این دو نشان  جمعی، تعدادی از مطالعات،
 تحریف شناختی :نمونه ای از این تشابهات عبارتند از. داده اند

 افراد از محیط یا رفتارهای دیگران و ارائه 1 گروه افزایی–خود
 وقتی که فرد با تهدیدات مربوط به ادراک 2الگوهای پاسخ خاص

  ). 2(خود یا گروه مواجهه می شود 
           نظر ه ب:  فردی و جمعی با بهزیستیرابطه احترام به خود

می رسد دوست داشتن خود، دارویی برای بیشتر مشکالت 
افرادی که احترام به خود باالیی دارند قادرند . روانی باشد

   آمیزتری  طور موفقیته معنای زندگی شان را بیشتر دریابند و ب

                                              
1-Self-group-enhancing cognitive distortion 
2- Specific response patterns  
3- Self – View  

جع به اضطراب را دفع کنند و نسبت به آنهائی که دید منفی را
  ). 8 ،7(خودشان دارند کمتر تحت تأثیر خلق منفی قرار گیرند 

تعجب آور نیست که احترام به خود، پیش بینی کننده قویی 
دانیر ). 9(از سالمت روانی در میان آمریکایی های شمالی است 

طور مثبتی با احترام به ه و دانیر دریافتند رضایتمندی زندگی ب
ه مورد آزمون قرار گرفته اند،  ملیتی ک31خود در بین همه 

همبستگی نشان داده است، اما اساساً میزان این همبستگی بین 
برای مثال، احترام به خود و رضایتمندی . ملیت ها متفاوت است

        همبستگی 60/0 زندگی در نمونه هایی از آمریکا و کانادا
  و در میان08/0ها فقط  که در میان هندی نشان داده در حالی

این مطالعات .  همبستگی وجود داشته است27/0زنان بحرین 
 مثبت در 3 داشتن یک خودنگری،نشان می دهد برای بهزیستی
  ). 10(بیشتر فرهنگ ها مفید است 

از سوی دیگر چون عضوی از گروه بودن احساس تعلق را به 
وجود می آورد و به عنوان بخشی از معنای زندگی شخص تعریف 

منعکس » خود«طور مثبتی روی ه ن، تمایل دارد ببنابرای. می شود
        در حقیقت، نیاز به تعلق ممکن است انگیزش بنیادی و. شود

بر این اساس افرادی که به روابط درون فردی . پایه ای انسان باشد
دست آوردن آن نیاز داشته ه بهاء می دهند ممکن است بیشتر به ب

می که از عضویت داشتن در احتماالً احساس تعلق و احترا. باشند
گروه سرچشمه  می گیرد، تأثیر مثبتی روی احساس ذهنی فرد از 

می کند که هویت های  بریور تأکید). 10(بهزیستی مثبت دارد 
 4 ارزشمندی–جمعی ، فرد را در مقابل بسیاری از تهدیدات به خود

طورآشکار در ه همچنین اهمیت انگیزشی آنها ب. محافظت می کنند
 کراکر و). 11( خود شناسایی شده است 5 اجتماعی-وانیدرک ر

همکارانش مستقیماً رابطه بین احترام به خود جمعی و سطح 
              . رضایتمندی زندگی و سازگاری روانی را بررسی کردند

          ه در اعضاء ژ خود جمعی، به ویآنها دریافتند که احترام به
  ). 6،11(است  داشته روانی ارتباط سالمت با اقلیت های قومی گروه

                                              
 
4- Self - Worth 
5- Social Psychology’s understanding   
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شناسان  به اعتقاد تریاندیس و جفلند علیرغم عالقه روان

اجتماعی به مفهوم خود به صورت اعم و احترام به خود به طور 
به ویژه احترام به خود جمعی، » خود«اخص، جنبه های جمعی 

            به استثنای نظریه هویت اجتماعی، به شدت مورد غفلت 
گرچه نظریه هایی پیشنهاد می کنند ). 12(قرار گرفته است 

هویت های اجتماعی روی زندگی اعضاء گروه اثرات مثبتی 
دارند، اما فقط اندک مطالعاتی که یک رابطه مثبت بین خرده 
مقیاس های خاص احترام به خودجمعی و رضایتمندی زندگی 
               و سایر شاخص های سالمت روانی را آشکار می کند، 

  ). 14،13(ندرت انجام گرفته است ه ب
  :احترام به خودجمعی شامل چهار مؤلفه است

حدودی  (:شخصی یا 1جمعی خصوصی  احترام به خود–الف 
). های اجتماعی شان دارند گروه که افراد احساس مثبتی در مورد

حدودی که فرد معتقد است  (:2 احترام به خود جمعی عمومی–ب
 )های اجتماعی شان دارند اس مثبتی نسبت به گروهدیگران احس

حدودی که افراد معتقدند  (:3احترام به خودجمعی عضویت–ج
 حدودی که :4 اهمیت برای هویت–د که آنها عضو خوبی هستند

های اجتماعی شان بخش مهمی از مفهوم خود  افراد معتقدند گروه
  ). 6(می دهد  آنها را تشکیل

اکنون در این مورد صورت گرفته، مطالعه دنبال مطالعاتی که ته ب
 بهزیستی در   با حاضر ابتدا رابطه احترام به خود جمعی و فردی را
سپس ارتباط . دو گروه دانشجویان دختر و پسر بررسی می کند

  .احترام به خود فردی و جمعی را در دو گروه مقایسه می کند
  : فرضیه های پژوهش

عاطفی دانشجویان  ستی شناختی وبین احترام به خودجمعی و بهزی  
بین احترام به خود فردی و بهزیستی . دختر و پسر رابطه وجود دارد

  .  وجود  دارد دختر و پسر رابطه  دانشجویان   در شناختی و عاطفی
میانگین احترام به خود جمعی دانشجویان دختر متفاوت از 

 . دانشجویان پسر است

فردی در دانشجویان دختر و رابطه بین احترام به خود جمعی و 
 . پسر متفاوت است

 

  
رابطه بین احترام به خود فردی و بهزیستی در دختران متفاوت 

  . از پسران است
 

  روش کار 
نمونه های . در این تحقیق از روش همبستگی استفاده شد

 دانشجوی پسر مقطع 62 دانشجوی دختر و 85آماری شامل 
اه لرستان می باشد که با کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگ

. استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند
  : حجم نمونه با استفاده فرمول زیر محاسبه شد

  
  
  

نامه اطالعات شخصی  ابزار اندازه گیری عبارت بود از پرسش
           که توسط محقق به صورت بسته پاسخ در چارچوب

تهیه شد، مقیاس .  . . جنس، ویژگی های فردی شامل سن،
ساخته شد و ) 1992(جمعی توسط کراکر و التنن  احترام به خود

شاخص ارزیابی مثبت افراد از هویت اجتماعی یا جمعی شان 
             ی با چهار خرده مقیاسسؤال 16نامه  دارای یک پرسش. است

 احترام به خود جمعی -2 ، احترام به خود جمعی شخصی-1
.  اهمیت برای هویت است-4 ، احترام عضویت-3 ،عمومی

توسط سازندگان مقیاس، ضرایب آلفا برای خرده مقیاس ها از 
 تا 51/0 از 5ت آزمونسؤاال و همبستگی برای کل 88/0 تا 83/0
 برای کل مقیاس 71/0 تا 40/0 برای خرده مقیاس ها و از 58/0

 تا 55/0ت از سؤاالمیانگین همبستگی های کل . رتبه بندی شد
در این تحقیق آلفای کرانباخ برای خرده ). 4(دست آمد ه  ب75/0

، برای احترام به 74/0مقیاس احترام به خود جمعی عضویت 
 عمومی ، برای احترام به خودجمعی72/0خودجمعی شخصی 

 و برای کل 59/0، و برای خرده مقیاس اهمیت برای هویت 71/0
  . به دست آمد83/0مقیاس 

  
  
  1-Private Collective Self–esteem 

2- Public Collective Self–esteem   3- Membership esteem  
4- Importance to identity  

 
N                              =                                             =147 

Nt2 p(1-p) 

Nd2+t2p(1-p) 

(195)(1.96)2 (0.25) 

(195)(0.04)2+ (1.96)2(0.25) 

5- Item-total 
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احترام به خود روزنبرگ ، یک آزمون معتبر جهانی مقیاس 
     این مقیاس شامل. برای سنجش احترام به خود شخصی است

ثبات درونی آن در نمونه مورد بررسی دابسون .  استسؤال  10
دست ه  ب77/0با استفاده از آلفای کرانباخ ) 1979(و دیگران 

 شد  گزارش88/0) 1984(در تحقیق فلمینگ و کورتنی . آمد
      در این تحقیق ضریب پایانی با روش آلفای کرانباخ). 15(

87/0=αآمد دسته  ب .  
) 1993(توسط داینر و پوت : مقیاس رضایتمندی زندگی کلی

تهیه شده است و برای اندازه گیری بعد شناختی بهزیستی درونی 
             کهشامل پنج عبارت است. گیرد مورد استفاده قرار می

      پاسخ دهنده میزان رضایتمندی خود را با استفاده از یک مقیاس
در ) 2000(در تحقیق بین فرهنگی اشی .  درجه ای نشان می دهد7

 با 94/0 تا 41/0 کشور مورد مطالعه، آلفای کرانباخ از 39 بین
در بررسی ). 16(گزارش شد ) SD= 09/0 (78/0میانگین 

مقیاس . دست آمده  ب86/0ق، آلفای کرانباخ مقدماتی این تحقی
عاطفه مثبت و عاطفه منفی که توسط واتسون، کالرک و تلجن 

    عاطفی  آیتم است که برای هر بعد20شامل. ساخته شد) 1988(
  

    
 هیجانات متفاوت یا  احساسات   توصیف کننده  که  لغت  10

 همبستگی درونی و ثبات. گرفته شده است نظر   در است،
که توسط سازندگان این ) αضرایب آلفای کرانباخ (درونی 
 و 90/0 تا 86/0دست آمده برای عاطفه مثبت از ه مقیاس ب

.  رتبه بندی شده است87/0 تا 84/0برای عاطفه منفی از 
همبستگی بین عاطفه مثبت و عاطفه منفی همواره پائین است و 

در این تحقیق ). 17(رش شده است  گزا– 23/0 تا – 12/0بین 
 و برای عاطفه منفی 89/0برای عاطفه مثبت آلفای کرانباخ 

های آماری در تحلیل داده ها با  روش. دست آمده  ب87/0
 انجام شد و به وسیله آزمون مقایسه spssاستفاده از نرم افزار 

میانگین های دو گروه مستقل و محاسبه ضرایب همبستگی، 
  . عمل آمده ا بآزمون فرضیه ه

  
  یافته ها 

 یعنی بررسی رابطه احترام به 2 و 1به منظور آزمون فرضیه 
خود جمعی و فردی با بهزیستی شناختی و عاطفی، ضرایب 

  .  آمده است )1 ( جدول  در   آن نتایج . همبستگی محاسبه شد
  

   دانشجویان پسر و دختر ضرایب همبستگی احترام به خود جمعی و فردی با ابعاد بهزیستی در - 1جدول 
  عاطفه مثبت  عاطفه منفی  بهزیستی شناختی  متغیرها

  احترام به خود جمعی      پسران
                                     دختران 

**50/0  
**41/0  

**33/0-  
**33/0-  

**42/0  
** 43/0  

  
  احترام به خود فردی        پسران

  دختران                                    
**64/0  
**32/0  

**52/0-  
**47/0-  

**60/0  
*26/0  
001/0**p<    05/0*p< 

  
هر دو  همبستگی در  ضرایب  ) 1(بر اساس نتایج جدول شماره 

  ). >p 001/0 و >05/0p(و پسر معنی دار است   دختر دانشجویان  گروه
، این که آیا میانگین احترام به خود 3برای آزمون فرضیه 

گروه دانشجویان متفاوت است یا نه، ابتدا جمعی در دو 
میانگین و انحراف  استاندارد نمرات دو گروه محاسبه و سپس 

نتایج آن .  برای مقایسه تفاوت میانگین ها به کار رفتtآزمون 
این همان طوری که در . آمده است) 2(در جدول شماره 

در عامل  جدول مشاهده می گردد، میانگین نمرات دختران
  . می باشد )84/81(پسران  از بیشتر) 60/87( به خود جمعی احترام
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  دختر و پسر  میانگین و انحراف استاندارد احترام به خود جمعی و فردی و تفکیک در دانشجویان - 2جدول 

  شاخص های آماری  
  متغیرها   دختران  پسران

  انحراف استاندارد  میانگین   انحراف استاندارد  میانگین
  74/12  60/87  46/14  84/81  احترام به خودجمعی

       005/ 0      P= 46/ 2 t=         145= df  
های دوگروه  بین میانگین) 2 ( شمارهبر اساس نتایج جدول

  احترام یعنی میانگین ).p =005/0(تفاوت معناداری وجود دارد 
  . به خودجمعی در دختران بیشتر از پسران است

    خود   به  احترام  رابطه  بررسی  یعنی4یه برای آزمون فرض

       با احترام به خودجمعی و خرده مقیاس های آن در فردی 
دو گروه دانشجویان دختر و پسر از ضریب همبستگی استفاده 

  . نتایج آن آمده است) 3(شماره  در جدول. شد

  
  ی آن با احترام خود فردی در دختران و پسرانها  ضرایب همبستگی بین احترام به خود جمعی و خرده مقیاس- 3جدول 
 احترام به خود  عوامل آزمون

  جمعی کلی
احترام خود 
  جمعی عضویت

احترام خود 
  جمعی شخصی

احترام خود 
  جمعی عمومی

  اهمیت برای هویت

احترام به خود فردی 
  دختر ان

 
**51/0  

 
**56/0  

 
**38/0  

 
*23/0  

 
**30/0  

احترام به خود فردی 
  پسران

**45/0 

  
**58/0  **36/0  **36/0  09/0  

 001/0 **p<      005/0 *p<   
  

ضرایب همبستگی بین احترام به ) 3(بر اساس نتایج جدول 
های آن با احترام به خود فردی  خود جمعی و خرده مقیاس
در پسران ) >001/0p< ، 05/0p(در دختران معنی دار است 

میت برای به جزء در مورد خرده مقیاس اه(نیز این رابطه 
  ).>p 001/0(معنی دار است ) هویت

و به وسیله آزمون ) 1(شماره با استفاده از نتایج جدول 
معنادار بودن ضرایب همبستگی در نمونه های مستقل و از 

     . مورد بررسی قرار گرفت5 فیشر فرضیه zrطریق جدول 
 z از 55/2 محاسبه شده zدست آمده چون ه بر اساس نتایج ب

 بزرگتر است بنابراین در رابطه بین 05/0سطح جدول در 
  دختر   دانشجویان  احترام به خود فردی و بهزیستی شناختی در
احترام   در رابطه بینو.و پسر تفاوت معنا داری مشاهده می شود

  پسر و  دختر در دانشجویان    عاطفی  بهزیستی فردی و به خود
 

  
این در رابطه بین بنابر. نیز تفاوت معناداری مشاهده می شود

احترام به خود فردی و بهریستی عاطفی در دانشجویان دختر و 
  .پسر نیز تفاوت معناداری مشاهده می شود

  
  بحث و نتیجه گیری 

فرضیه های اول و دوم تحقیق این بود که احترام به خود 
بر اساس نتایج به . فردی و جمعی با ابعاد بهزیستی رابطه دارد

ام به خود جمعی و فردی با بهزیستی دست آمده، بین احتر
شناختی و عاطفی در دانشجویان پسر و دختر رابطه معناداری 

     این نتیجه با نتایج یافته های  قبلی همخوانی . وجود دارد
به طور کلی به نظر می رسد اهمیت دادن ). 18 ، 11 ، 6(دارد 

ه به درون گروه ها و بهاء دادن به آنها، نقش اساسی در تجرب
  .      درونی مثبت ایفاء می کند
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  به عبارت دیگر افرادی که به درون گروهشان بیشتر توجه 
می کنند و این  می کنند، خودشان را به طور مثبت تری ارزیابی

ارزیابی های مثبت، تا حدودی سبب افزایش رضایتمندی و 
       همچنین نتایج این پژوهش با . عاطفه مثبت در آنها می شود

یافته های دانیر و دانیر همخوانی دارد آنها دریافتند که بهزیستی 
ملیتی که  31طور مثبتی با احترام به خود فردی در بین همه ه ب

  ). 9(قرار گرفته اند، همبستگی دارد  مورد آزمون 
فرضیه سوم این بود که میانگین احترام به خود جمعی در 

نشان داد   )2(شماره ل نتایج جدو. دختران بیشتر از پسران است
طور معناداری ه که در دختران میانگین احترام به خود جمعی ب

نیز برای ) 3 و1جدول (شماره از نتایج . بیشتر از پسران است
آزمون فرضیه چهارم یعنی رابطه بین احترام به خود جمعی و 

نتایج به دست . فردی در دو گروه دختران و پسران استفاده شد
پژوهش نشان داد که در دانشجویان دختر، ضرایب آمده در این 

همبستگی بین احترام به خود فردی و جمعی، بیشتر از پسران 
از سوی دیگر خرده مقیاس اهمیت برای هویت در آزمون . است

احترام به خود جمعی که بیانگر اهمیت عضویت درون گروهی 
برای مفهوم خود است و شخصی ترین بعد احترام به خود 

می باشد در گروه پسران هیچگونه رابطه معناداری با جمعی 
احترام به خود فردی و نیز ابعاد شناختی و عاطفی بهزیستی نشان 

اهمیت (که در دختران این خرده مقیاس  نمی دهد در حالی
رابطه معناداری با احترام به خود فردی و ابعاد ) برای هویت

 ترتیب به نظر ینه اب. می دهد شناختی و عاطفی بهزیستی نشان
می رسد که رابطه احترام به خود فردی و جمعی در پسران 

   ). 13(متمایزتر از دختران است 
در مورد فرضیه پنجم نتایج نشان داد در دختران میانگین 

و طور معناداری بیشتر از پسران است ه احترام به خود جمعی ب
خود  م بههمچنین در آنها رابطه بهزیستی شناختی و عاطفی با احترا

  پسران   در در حالی که . خود فردی است  احترام به  جمعی بیش از
بیش از احترام ) ارزیابی مثبت از هویت فردی(احترام به خود فردی 

  . به خود جمعی با ابعاد بهزیستی رابطه دارد
  خودشان به طور کلی به نظر می رسد در پسران هم ارزیابی از 

ان نقش دو جانبه ای با بهزیستی و هم ارزیابی از درون گروه ش
اما بهزیستی دختران بیشتر در ارتباط با دیگران معنا می یابد . دارد

و احساسات مثبت درباره خود بخش کوچکتری از خشنودی و 
این نکته با نظریه . رضایتمندی زندگی آنان را تشکیل می دهد

های جنسی در  ریچارد لوکاس و کارول گوم در مورد تفاوت
آنها معتقدند نقش های جنسی که .  بهزیستی مطابقت داردتجزیه

در جامعه به وسیله زنان و مردان ایفاء می شود، تفاوت مهمی در 
های  داشتن نقش. معنای تجارب عاطفی فراهم می آورند

مثل مادر و همسر (مراقبت کننده که غالباً توسط زنان در خانه 
         اعمال) ریمثل معلمی و پرستا(های شغلی  و محیط) بودن

می شود، احتماالً حساسیت به دیگران و بیان عاطفی را تحت 
های مردان کمتر بر  که در نقش در حالی. تأثیر قرار می دهد

  ). 9(تجربه هیجانی تأکید می شود 
وود و رودز و ویالن معتقدند تصویب نقش های مختص 

 انهیج جنسیت باعث می شود که زنان در مقایسه با مردان به
به این ترتیب ما نیاز ). 2(تر باشند  های خود و دیگران حساس

داریم به واسطه انجام تحقیقات بیشتر درک ظریف و فرهیخته 
چه در فرهنگ ما سبب احساسات مثبت در زنان و  ای از آن

دست آوریم تا در جهت تأمین بهداشت ه مردان می شود را ب
  . روانی جامعه از آن بهره بجوئیم

از هویت  که نتایج تحقیق نشان داد ارزیابی مثبت  به اینبا توجه
فردی و اجتماعی نقش مؤثری در بهزیستی دانشجویان دختر و پسر 

ها دانشجویان را به  دارد، بنابراین پیشنهاد می شود مسئولین دانشگاه
–هنری،  سیاسی–فرهنگیتشکیل انجمن های گوناگون علمی، 

روه های قومی ترغیب و حتی گ اجتماعی و گروه های  ورزشی
بدیهی است که بهزیستی در باال بردن سطح . حمایت نمایند

پیشرفت تحصیلی و فعالیت های آموزشی دانشجویان نیز مفید 
از سوی دیگر بررسی هویت اجتماعی و نقش  .واقع می شود
برای انواع پدیده های اجتماعی  داللت های  آن  ارزیابی کننده

  مشارکت سیاسی ت و رفتار سازمانی، از جمله مسئولیت، تعهدا
بیشتر در این مورد می توان به   با بررسی های و غیره دارد که

  . راهبردهای جدیدی در حل مسائل اجتماعی دست یافت
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░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
Abstract  

 
The role of personal and social identity on the well – being of girls and boys 

university students 
Ghazanfari F, Ph.D  

 
 

ntroduction: Social identity theory argues there are two distinct aspects of the self-
concept namely, Social and Personal Identity. It posits that individuals strive to maintain 

or enhance not only a positive personal identity but also a positive collective identity. 
Although theorists suggest that social identities should have positive effects on the lives of 
group members, only a few studies have assessed the relation between collective identity and 
well-being.  

Purpose: The purpose of the present study is to examine the relationship collective and 
personal self-esteem with subjective well-being (SWB) in two groups of the girls and boys 
college students.  

Methods and Materials: Participants were 85 female and 62 male undergraduate students 
at the Loorestan University. Each participant was tested by the Collective self-esteem scale 
(CSE), the Rosenberg self-esteem scale, the satisfaction with life scale (SWLS) and the 
positive and negative affect scale (PANAS).  

Results: The results show that in the girls versus boys the reliable relation between 
collective self-esteem and SWB is more than the personal self-esteem and SWB.  

Discussion: Thus our data suggest that in the boy students, both individuals’ evaluations of 
themselves (Personal self-esteem) and their evaluations of their in groups (Collective Self-
esteem) play mutual roles in well – being. But girls’ well – being makes sense in connection 
with others and their own positive senses include a minor life satisfaction.  

Keywords: Social identity, personal identity, self – evaluation, well – being  
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