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 اجتماعی، ادراك کیفیت  مساله يالگوي روابط ساختاري حل 

 روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی 
 

 2و نسیم عزتی  1کیوان کاکابرایی
 

با موثري  ي یکی از مهمترین فرآیندهاي تفکر است که به افراد کمک می کند تا مقابله ،مسالهحل 
اجتماعی   مساله ي، بررسی الگوي روابط ساختاري بین حل حاضر هدف پژوهش. باشد داشتهپدیده ها 

ادراك از کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی در بین دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسالمی 
ه ب) زن 100مرد و  100( دانشجو 200توصیفی، پژوهش ین منظور، طی یک دب .بودواحد کرمانشاه 

حمایت اجتماعی ادراك شده  و ، حل مساله ي اجتماعیبهزیستی هیجانیاز نظر مونه انتخاب و عنوان ن
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل معادالت ساختاري نشان داد که بین  نتایج. مورد آزمون قرار گرفتند

ی و متغیر هاي ادراك از کیفیت روابط اجتماعی و بهزیست ي اجتماعی مسالهالگوي مقابله اي حل 
غیر انطباقی و متغیر هاي ادراك از  ي مسالهرابطه مستقیم و مثبت، بین الگوي مقابله اي حل  ،هیجانی

مستقیم منفی، بین ادراك از کیفیت روابط  ي رابطه ،کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی
مساله ي ل بین ح ،الگوي روابط ساختاريدر و  ي مستقیم مثبت رابطه ،اجتماعی و بهزیستی هیجانی

هم ارز رابطه ي ، ادراك از کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی در بین زنان و مردان اجتماعی
انطباقی اثر مستقیم ي دهد که الگوي مقابله اي حل مساله یافته هاي پژوهشی نشان می  .وجود دارد

 .مثبت بر کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی دارد
 ت روابط اجتماعی، بهزیستی هیجانی، ادراك از کیفیمسالهالگوي مقابله اي حل :  واژه هاي کلیدي

 

 مقدمه
 از نظر .اوست اساسی نیازهاي از یکی دیگران با تعامل و ارتباط که است اجتماعی موجودي انسان،

اد به رغم ایج ،امروزه .دسنجن می را یکدیگر نفر دو آن با که است اي انگاره ،ارتباط) 2012( ستیر
زندگی و تجددگرایی، بسیاري از افراد از رویارویی با  ي تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه

یکی از مهمترین فرآیندهاي تفکر  3مسالهحل . زندگی فاقد توانایی هاي الزم و اساسی هستند مسایل
. ده باشداشت موثري با مشکالت و چالش هاي زندگی ي است که به افراد کمک می کند تا مقابله

سازگارانه با موقعیت هاي تنش زا و کشمکش هاي زندگی، نیاز به آموختن  ي انسان ها براي مقابله

 kakabraee@gmail.com .شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران رواندپارتمان . 1
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3.Problem solving 
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، یک فرایند است و اگر مسالهسان معتقدند که حل روان شنا). 2010کلینکه، (برخی مهارت ها دارند
این فرآیند طی  بهتر است مراحلی را در ،خود داشته باشد ي مسالهفرد بخواهد برخورد درستی با 

راهبردهاي  کارگیري به این نتیجه رسیدند که به) 1991(پاول و انرایت ). 2012ینی، یامامی نا(کند
هاي  ، ارزیابی1در حمایت اجتماعی ادراك شده. دارد مدت طوالنی و مثبت پیامدهاي ،یافته سازش

یک فرد از  ي ا تجربهادراك ی و )2009گوالکت، (شود  ها بررسی می  فرد از دسترس بودن حمایت
دهند و او را بخشی از یک  کنند، به او حرمت و ارزش می این که او را دوست دارند، از او مراقبت می

شرمن، کیم و جارچو وهمکاران،  ،تیلور(آورند ها و تعهدات به شمار می اجتماعی با مساعدت ي شبکه
  ).2004 ،هلگستون و کوهن(از دریافت آن مهم تر است  )2006

یکی از . بهزیستی به عنوان یکی ازشاخص هاي مهم کیفیت زندگی مطرح شده است ،از سوي دیگر
 پژوهش ها نشان داده است ). 2003بورشتاین، (است  مسالهتوانایی حل  ،شاخص هاي مهم بهزیستی

ختی روان شناهاي بهزیستی  مولفهاجتماعی در ارتقاي تاب آوري و تمامی  ي مسالهکه آموزش حل 
 ي مولفهبه جز ) رش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاري، زندگی هدفمند و رشد فرديپذی(

غفاري، عطادخت و نوروزي، (مثبتی دارد تاثیردر دانش آموزان با ناتوانیهاي یادگیري ، تسلط بر محیط
رسی  بردر ) 2007(و مالوف، تورستینسون و اسچات ) 2009(کاندرو میکر و گر ،)2010(چیناو ). 2014

بین سبک  ند کهي سازنده و غیر سازنده با بهزیستی شخصی نشان داد مسالهارتباط سبک هاي حل 
مثبت و معناداري وجود  ي خالقانه، اعتماد و گرایش با بهزیستی شخصی، رابطه ي مسالههاي حل 

 والدینکه افزایش اضطراب و افسردگی  نشان داد) 2011(پژوهش ویوان، بونیال  و مکفرپرسون  .دارد
ز زندگی والدین، اعتماد به نفس و دریافت ابهزیستی ذهنی آنان را کاهش داده و افزایش رضایت 

مادران نشان دادند که نیز ) 2015(شکران و ویگن  .مثبت، بهزیستی آنان را افزایش می دهد ي عاطفه
مد حل ااکارو مادران کودکان معلول از سبک هاي ن مسالهکودکان عادي از سبک هاي کارامد حل 

که بین خودکارآمدي، سرسختی روان شناختی   می دهدنشان   یافته ها. کننداستفاده می  مساله
نجد، (  با بهزیستی روان شناختی، رابطه ي مثبت و معنادار وجود دارد  وحمایت اجتماعی ادراك شده

ي مقابله آیا الگوکه  بوداسخ به این پرسش پ، به دنبال پژوهش حاضر ).2014مصاحبتی و آتش پور، 
اي انطباقی و غیر انطباقی  ادراك از کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی در دو جنس زن و مرد 

 تفاوت معناداري دارد؟ 
 

1.Perceived social support 
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 روش
شامل پژوهش، این آماري  ي جامعه. همبستگی استاز نوع توصیفی  یک پژوهش ،ژوهش حاضرپ

با استفاده از  براي تعیین حجم نمونه. بودکرمانشاه  دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسالمی واحد
نفر  5هر پارامتر برآورد شده  حداقل نسبت حجم نمونه براي مبنی بر اینکه) 2006( کالیندیدگاه 

در الگوي مفروض . در نظر گرفته ایممطلوب را  1به  20مناسب تر و نسبت  1به  10؛ نسبت است
بنابراین براي دستیابی به نتایجی بود، ه ارامتر، اندازه گیري شدپ 34پژوهش حاضر، طبق دیدگاه کالین، 

بعد از انتخاب نمونه و اخذ رضایت کتبی . مشارکت کننده انتخاب شد 200نمونه اي برابر با  ،قابل قبول
، مقیاس 1حل مساله ي اجتماعی ي تجدید نظر شده ي آزمودنی ها با استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه

چندبعدي حمایت اجتماعی ادراك  و مقیاس  3عاطفی مثبت و منفی ي برنامه ،2گیرضایت از زند
 .مورد آزمون قرار گرفتند 4شده

 )2002نزو و میدوالیوارس، دزوریال،( مساله ي اجتماعیحل  ي تجدید نظر شده ي فرم کوتاه پرسشنامه
سو و شک . شده است اجتماعی طراحی ي با هدف ارزیابی توانایی حل مساله) 1986(توسط دزوریال 

سوال کاهش داد که شامل پنج زیرمقیاس جهت گیري مثبت، جهت  25را به ه نیز این نسخ) 2005(
). 2002لیوراس، ادزوریال، نزو و مدیو ـ (منطقی، تکانشگري و اجتنابی بود  ي گیري منفی، حل مساله

ید نظر شده براي پژوهش کوتاه فهرست تجد ي نشان داد که نسخه) 2005(سو و شک  ي نتایج مطالعه
نباخ را براي خرده مقیاس جهت کروآلفاي ) 2010(مخبري . و اهداف بالینی ابزاري پایا و معتبر است

، 6/0، براي سبک منطقی 77/0، براي سبک اجتنابی 75/0براي جهت گیري مثبت  ،76/0گیري منفی 
نقل از عربزاده (کرده است  گزارش 74/0و همچنین براي کل مقیاس  66/0مقیاس تکانشی بی توجهی 

 ).2015و همکاران، 
 به منظور اندازه) 1985( ، امون، الرسن و گریفیندینرتوسط  )SWLS(مقیاس رضایت از زندگی 

ایرانی نیز ي در نمونه ) 2010(شکري  .عد شناختی بهزیستی ذهنی افراد، توسعه یافتبگیري 
و در  85/0دي برابر با یسو ي ، در نمونه84/0ا مقیاس رضایت از زندگی برابر ب کرونباخضریب آلفاي 

، براي والدین کودکان )2012(کاکابرایی ه يدر مطالع. است 83/0هردو نمونه به طور کلی برابر با 
 ، براي والدین کودکان استثنایی80/0از زندگی برابر با مقیاس رضایت  کرونباخعادي، ضریب آلفاي 

1. Social Problem Solving Inventory - Revised Short Form (SPS-R:SF) 
2. The Satisfaction With Life Scale (SWLS) 
3.  Development and validation of a briefmeasure of  positive and  negative affect: The PANAS scales 
4. The Multidimensional Scale of Perceived Social Support  (MSPSS) 
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       .به دست آمد 84/0طور کلی برابر با و در هر دو نمونه به  81/0برابر با 
) 1988(تلگن و این مقیاس توسط واتسون، کالرك  ،)PANAS(مثبت و منفی  ي عاطفه ي برنامه

کنند و در دو بعد  االت این مقیاس هیجانات و احساسات مختلفی را توصیف میسو. طراحی شده است
ایرانی ضرایب  ي در نمونه) 2010(ري شک. شوند بندي می منفی گروه ي مثبت و عاطفه ي عاطفه

، در نمونه 77/0و  80/0مثبت و منفی به ترتیب برابر با  ي هاي عاطفه براي مقیاس کرونباخآلفاي 
و  78/0دو نمونه به طور کلی به ترتیب برابر با  و در هر 76/0و  76/0دي به ترتیب برابر با یسو
 . گزارش کرده است81/0

 ، داهلم، زیمت و فارلیزیمت ي به وسیله) MSPSS(تماعی ادراك شده عدي حمایت اجچند بمقیاس 
و » دوستان«، »خانواده«جهت ارزیابی ادراکات از بسندگی حمایت اجتماعی را در سه منبع ) 1988(
اعتبار و ) 1988(زیمت و همکاران که ال است سو 12این مقیاس شامل . ساخته شد» دیگران مهم«

عامل کلی حمایت  کرونباخنیز ضرایب آلفاي ) 2012(کاکابرایی . کرده اند دتاییپایایی این مقیاس را 
والدین کودکان  ي در نمونه مهم، خانواده و دوستان دیگران ي گانه اجتماعی ادراك شده و ابعاد سه

والدین کودکان استثنایی به  ي و براي نمونه 85/0و در کل  87/0، 82/0، 73/0عادي به ترتیب برابر با 
 .گزارش کرده است87/0و در کل  82/0، 85/0، 72/0ب برابر با ترتی

 تجزیه و تحلیل داده ها  با. ، استفاده  شد(SEM)ساختاريدر  این  پژوهش  از  مدل یابی  معادالت  
به منظور پیش بینی . انجام گرفت  Amosو  نرم افزار   SPSS هجدهمین ویرایش نرم افزاراز ستفاده ا

تی، الگوي مفهومی پیشنهاد شده از طریق روش مدل یابی معادالت ساختاري بهزیستی روان شناخ
بر تکنیک هاي ترتیبی حداقل مجذور و توانایی آن در  SEMهمچنین به دلیل برتري . بررسی شد

الگوها و همچنین برآورد پارامترهاي الگو بین گروه هاي  ي ارزیابی کفایت الگوهاي نظري، مقایسه
مستقیم، غیر (ی ، شدت روابط علدر قسمت الگوي تابع ساختاري. ستفاده شدمختلف از این روش ا

و نهایتا از این   میان متغیرهاي نهفته و مقدار واریانس تبیین شده در کل الگو مشخص ) مستقیم و کل
 .شد هاي متناظر بر آن آزمون  طریق الگوي مفروض پژوهش و فرضیه

 
 یافته ها

د پژوهش به تفکیک دانشجویان دختر و پسر و مقایسه ي متغیرهاي مورشاخص هاي توصیفی 
 . ارایه شده است 1معناداري تفاوت نمره هاي این دو گروه، در جدول 
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 بھ تفکیک دانشجویان پسر و دختر مورد پژوھششاخص ھای توصیفی متغیرھای . ۱جدول 
   M sd K-S Sig. 

تی
اخ

 شن
وان

ی ر
یست

هز
ب

 

 515/0 818/0 151/8 97/18 پسر رضایت از زندگی
 715/0 698/0 402/8 15/20 دختر 

 624/0 830/0 805/5 98/36 پسر عاطفه ي مثبت
 869/0 437/0 848/5 69/36 دختر 

 580/0 890/0 489/6 91/23 پسر عاطفه ي منفی
 876/0 426/0 862/6 09/24 دختر 

 159/0 125/1 281/10 08/41 پسر ادراك از کیفیت روابط اجتماعی
 981/0 291/0 049/11 60/43 دختر 

ي 
له 

سا
ل م

ح
قی

طبا
ان

 

 710/0 695/0 037/2 52/9 پسر جهت گیري مثبت به مساله
 860/0 451/0 018/2 13/9 دختر 

 702/0 706/0 295/4 295/22 پسر حل مساله ي منطقی
 937/0 536/0 005/4 67/21 دختر 

 
قی

طبا
ران

 غی
 ي

اله
مس

ل 
ح

 

 830/0 624/0 537/2 70/12 پسر لهجهت گیري منفی به مسا
 127/0 175/1 374/2 39/12 دختر 

 105/0 214/1 839/2 02/12 پسر بی احتیاط/ سبک تکانشی

 145/0 146/1 947/2 23/11 دختر 

 127/0 175/1 154/3 71/11 پسر سبک اجتنابی

 984/0 459/0 907/2 34/12 دختر 
 

شود، مقادیر هر متغیر در دو گروه پسر و دختر تقریبا با هم برابر مشاهده می  1همانگونه که در جدول  
ساختار مدل مفهومی اولیه با داده هاي خام بدست آمده و  ،در ادامه. بوده و اختالف معناداري ندارند

غیر  ي مسالهانطباقی و حل  ي مسالهمتغیرهاي حل . گرفتمناسبت و مطلوبیت مدل مورد بررسی قرار 
ر بیرونی مکنون، متغیر ادراك از کیفیت روابط اجتماعی، متغیر مکنون میانجی و متغیر انطباقی، متغی

پس از تحلیل و بررسی مدل اولیه با استفاده از  ،اما بودندختی متغیر مکنون درونی روان شنابهزیستی 
براي هر 5/0گویه هاي متناظر هر متغیر مکنون، نتیجه بر حذف تعدادي از گویه ها با بار عاملی کمتر از 

مدل معادالت ساختاري  تاییدداللت بر  ،نتایج حاصل از بررسی مدل نهایی بدست آمده. متغیر شد
ی برازش و برازش تطبیقی را یکه مقادیر شاخص هاي نیکو 2بر اساس جدول  .برازش داده شده داشت

و بهزیستی هیجانی  رابطه بین متغیرهاي توانایی هاي حل مساله ي اجتماعیي شده    براي الگوي رسم 
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ادراك از کیفیت روابط اجتماعی در کل نمونه را نشان می دهد، نسبت کاي اسکویر به  میانجیگريبا 
شاخص برازش  ،)GFI(شاخص نیکویی برازش  ،است 2کمتر از ) CMIN/DF(آزادي  ي درجه

و بوده  9/0بزرگتر از ) CFI(و شاخص برازش تطبیقی ) TLI(لویس  -شاخص توکر ،)IFI(افزایشی 
 .است 08/0کمتر از ) RMSEA(دوم میانگین مربعات باقیمانده  ي شاخص ریشه

 

 بین متغیرهاي توانایی هاي حل مساله ي اجتماعی و ي شاخص هاي برازش مدل رابطه. 2 جدول
 اك از کیفیت روابط اجتماعیبهزیستی هیجانی با میانجیگري ادر

 CMIN df CMIN/DF GFI IFI TLI CFI RMSEA گروه الگو

 061/0 918/0 907/0 930/0 953/0 745/1 262 228/457 کل نمونه 1
 

 
و بهزیستی  مساله ي اجتماعیبین متغیرهاي توانایی هاي حل  ي رابطه ي شده تاییدالگوي . 1شکل 

 ادراك از کیفیت روابط اجتماعی یگريهیجانی با میانج
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همانگونه که . یرهاي اثر گذار روي اثر پذیر را نشان می دهدوزن رگرسیونی استاندارد متغ ،3جدول 
می توان بنابراین، . استمعنادار  P>01/0 دار ضریب رگرسیونی هر مسیر در سطحمشاهده می شود مق

 تاییددرصد قابل قبول و  95 نتیجه گرفت که میزان ضریب هر کدام از مسیرهاي فوق در سطح اطمینان
به  254/0و  323/0مقادیر بدست آمده  ،الت ساختاري الگوي پژوهشبا توجه به مدل معاد. است

انطباقی با متغیرهاي ادراك از کیفیت روابط  ي ترتیب براي ضرایب رگرسیونی بین متغیر حل مساله
 ي یعنی الگوي مقابله اي حل مساله ؛معنادار است P>01/0اجتماعی و بهزیستی هیجانی در سطح 

همانگونه . مستقیم مثبتی دارد ي رابطه ،روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی انطباقی با ادراك از کیفیت
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بین متغیرهاي توانایی هاي حل مساله ي اجتماعی و بهزیستی  ي که مشاهده می شود، الگوي رابطه
 . هم ارز هستند ،ادراك از کیفیت روابط اجتماعی در دانشجویان مرد و زن میانجیگريهیجانی با 

 

 گرسیونی استاندارد متغیرهاي اثر گذار بر متغیرهاي اثر پذیروزن ر. 3جدول 

 برآورد متغیر اثر پذیر جهت  متغیر اثر گذار
خطاي 
 استاندارد

 ي ناحیه
 Sig بحرانی

 003/0 941/2 092/0 323/0 ادراك از کیفیت روابط اجتماعی >--- انطباقی ي مسالهحل 
 001/0- 186/4 090/0- 570/0 وابط اجتماعیادراك از کیفیت ر >--- غیر انطباقی ي مسالهحل 
 025/0 246/2 263/0- 251/0 بهزیستی هیجانی >--- غیر انطباقی ي مسالهحل 
 007/0 700/2 282/0 254/0 بهزیستی هیجانی >--- انطباقی ي مسالهحل 

 008/0 674/2 419/0 314/0 بهزیستی هیجانی >--- ادراك از کیفیت روابط اجتماعی
 

بین متغیرهاي توانایی هاي حل مساله ي اجتماعی و  ي شاخص هاي برازش مدل رابطه. 4جدول 
 اك از کیفیت روابط اجتماعیدرا میانجیگريبهزیستی هیجانی با 

 CMIN CMIN/DF GFI IFI TLI CFI RMSEA گروه الگو

 061/0 918/0 907/0 930/0 953/0 745/1 228/457 کل نمونه 1

2 
 035/0 952/0 943/0 953/0 916/0 239/1 726/626 دانشجویان پسر

 055/0 942/0 926/0 946/0 963/0 597/1 082/808 دانشجویان دختر
 
 

 
 

بین متغیرهاي توانایی هاي حل مساله ي اجتماعی و  ي نتایج تحلیل معادالت ساختاري الگوي رابطه
که براي دانشجویان پسر و ادراك از کیفیت روابط اجتماعی نشان داد  میانجیگريبهزیستی هیجانی با 

بوده که براي  597/1و  239/1به ترتیب برابر ) CMIN/df(آزادي  ي ر به درجهیدختر نسبت کاي اسکو
همچنین براي این دو گروه شاخص  ،می کنند) CMIN/df > 2( مدل  تاییددو گروه دانشجویان  هر

 95/0به ترتیب برابر ) IFI(فزایشی شاخص برازش ا ،96/0و  92/0به ترتیب برابر ) GFI(ی برازش ینیکو
به ) CFI(و شاخص برازش تطبیقی  93/0و  94/0به ترتیب برابر ) TLI(لویس  -شاخص توکر ،95/0و 

 تاییدشاخص ها حاکی از  ي همه ،بوده که براي هر دو گروه دانشجویان 94/0و  95/0ترتیب برابر 
دوم میانگین مربعات باقیمانده  ي اخص ریشهو ش است)  90/0مقادیر شاخص ها بزرگتر از مقدار (مدل 

)RMSEA ( است 055/0روه دانشجویان دختر برابر و براي گ 035/0براي گروه دانشجویان پسر برابر 
 .دارد)  RMSEA > 08/0( مدل  تاییدکه در هر دو گروه دانشجویان داللت بر 
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و بهزیستی هیجانی با  جتماعیمساله ي ابین متغیرهاي توانایی هاي حل  ي الگوي رابطه. 2شکل 

 ادراك از کیفیت روابط اجتماعی در پسران میانجیگري
 

 
و بهزیستی هیجانی با  مساله ي اجتماعیبین متغیرهاي توانایی هاي حل  ي الگوي رابطه. 3شکل 

 ادراك از کیفیت روابط اجتماعی در دختران میانجیگري
 بحث و نتیجه گیري

بهزیستی هیجانی و  ،مساله ي اجتماعیوي روابط ساختاري بین حل پژوهش حاضر با هدف بررسی الگ
با توجه به مدل معادالت ساختاري . ادراك از کیفیت روابط اجتماعی بین زنان و مردان انجام پذیرفت

انطباقی با  ي مسالهالگوي پژوهش و مقادیر بدست آمده براي ضرایب رگرسیونی، بین متغیر حل 
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و فرض اول پژوهش  روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی معنی دار بوده متغیرهاي ادراك از کیفیت
انطباقی با ادراك از کیفیت روابط اجتماعی و  ي مسالهیعنی الگوي مقابله اي حل  پذیرفته می شود؛
دهد که الگوي مقابله اي یافته هاي پژوهشی نشان می. ي مستقیم مثبت دارد رابطه ،بهزیستی هیجانی

از این . اثر مستقیم مثبت بر کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی دارد ،باقیانط ي مسالهحل 
افرادي امیدوارتر و خوش بین  ،جهت افرادي که با شناخت هاي سازنده با مسایل خود روبرو می شوند

دانند و در واقع  هم از لحاظ  را ارزیابی کرده و آن را فرصتی براي یادگیري می مسالهتر هستند که 
واکنش بهتري به ) منطقی ي مسالهحل (و هم از لحاظ رفتاري ) مسالهجهت گیري مثبت به (شناختی 

در تبیین این  ،بر اساس آنچه گفته شد. دشو مسایل دارندکه منجر به سطح باالتري از سالمت روان می
هاي  افرادي که در مقابله با چالش هاي زندگی خود از سبک ،توان نتیجه گرفت موضوع چنان می
تطابق و سازگاري  ،برخوردارند مسالهمنطقی و جهت گیري مثبت به  ي مسالهمقابله اي حل 

دلیل تعامالت سازنده تر از حمایت اجتماعی باالتري بهره برده و ه کارآمدتري با محیط دارند و ب
نایی هاي بین متغیرهاي تواي نتایج تحلیل معادالت ساختاري الگوي رابطه . سالمت روان بهتري دارند

ادراك از کیفیت روابط اجتماعی نشان داد که  میانجیگريو بهزیستی هیجانی با  مساله ي اجتماعیحل 
و همچنین  مسالهبه این معنا که توانایی حل ؛ تفاوت معناداري وجود ندارد براي دانشجویان پسر و دختر

نس تفاوت معناداري ندارد و بهزیستی هیجانی در دو ج ،ادراك از کیفیت روابط اجتماعی و در نتیجه
تحت  ،بین سه متغیر ذکر شده ي رابطه در واقع .الگوي بررسی شده براي هر دو جنس یکسان است

بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرض دوم پژوهش  .کند عواملی غیر از عامل جنسیت تغییر می تاثیر
و بهزیستی  مساله ي اجتماعیاي حل بین متغیرهاي توانایی هي مبنی بر هم ارز بودن الگوي رابطه 

 .پذیرفته می شود ،ادراك از کیفیت روابط اجتماعی در دانشجویان پسر و دختر میانجیگريهیجانی با 
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Problem solving skill is one of the most important thought processes that help people deal 
effectively in the face of concerns and issues. The aim of this study is to investigate the 
pattern of structural relations between social problem solving, perception of the quality of 
social relationships, and emotional well-being among the male and female students of 
Islamic Azad University of Kermanshah. Therefore, in a descriptive study, 200 students 
(100 men and 100 women) were selected and evaluated for emotional well-being, social 
problem solving skills, and perceived social support. The Pearson correlation coefficient 
analysis using structural equation showed that there is direct and positive relationship 
between the pattern of problem-solving strategies and perception of the quality of social 
relationships and emotional well-being; direct and negative relationship between non- 
adaptive problem-solving strategies and perception of the quality of social relationships 
and emotional well-being; direct and positive relationship between perception of the 
quality of social relationships and emotional well-being; and within the pattern of 
structural relations, there are equivalent relationships between social problem solving 
problem solving skills, perception of social relations quality, and emotional well being 
among male and female subjects. The result revealed that the adaptive problem solving 
strategies pattern has a direct positive effect on social relations quality and emotional well 
being. 
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