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آوري و  تـاب  ۀرابطـ بررسـی  هدف پژوهش حاضر  :دهیچک

پژوهش  نیامنبع کنترل با شادکامی در دانشجویان بود. 
ي آمار ۀ. جامعاستی همبستگی از نوع فیتوص اي مطالعه

دانشجویان دانشگاه تبریز  ۀکلی بر ملتشمپژوهش حاضر 
 ،هـامعـ ـکه از این ج ودـب 1390-91لی ـحصیـال تـدر س

گیـري   مورگان و به روش نمونـه  کرجسی براساس جدول
 ها دادهي آور ي جمعبراانتخاب شدند.  نفر 200، اي خوشه

منبـع   ۀ، پرسشنامدسونیوید و کونور يآور تاب اسیمقاز 
 آکسفوردی شادکام ۀاهیسکنترل درونی و بیرونی راتر، و 

ی همبستگ يِآماري ها روش کمکبه  ها دادهاستفاده شد. 
 جینتـا شدند.  لیتحلهمزمان  ونیرگرسو تحلیل  رسونیپ
منبـع  و آوري  ی بـا تـاب  شـادکام  داد دست آمده نشـان  به

و  بـا منبـع کنتـرل     ،ادارمعنمثبت و  ۀرابطکنترل درونی 
براسـاس   ،ادار دارد. همچنـین معنـ ی و منفـ  ۀبیرونی رابط

 منبـع و  آوري نتایج تحلیـل رگرسـیون، متغیرهـاي تـاب    
  کنند.   از واریانس شادکامی را تبیین  28%قادرند نترل ک
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Abstract: The aim of present study was to 
investigate the relationships between resilience 
and locus of control with happiness in students. 
The population consisted of all male and female 
students at Tabriz University in 2012-2013 
academic year. The research sample consisted of 
200 students who were selected through multi-
stage cluster method. The instruments used 
included Connor-Davidson Resilience Scale, 
Rotter’s External and Internal Locus of Control 
Scale, and Oxford Happiness Inventory. Data 
were analyzed through Pearson correlation 
coefficient and regression method. The results 
indicated that resilience and internal locus of 
control have significant positive correlations, 
and external Locus of control has significant 
negative correlation with happiness. Also, based 
on the results, the resilience and locus of control 
predicted 28% of variance of happiness. 
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ــکل ــا: واژهدی ــاب ه ــرل  ؛آوري ت ــع کنت ــادکامی ؛منب  ؛ش
 دانشجویان

 
 

Keywords: resilience; Locus of control; Happiness; 
Students 

 
 

 جانـات یهداشـت تـا بـر     تمرکز یافسردگو  اضطراب مانند ی،منف جاناتیهبر  شتریب یشناس رواندر آغاز، 
آنهـا  لـذت   تـا  شد ها پرداخته می انسانرنج  به شتریب زینی علممتون در . 2تیرضاو  1یشادکاممثبت مانند 

شناسـی   روان، هرا به خود جلب کردي اریتوجه بس ریاخ يها هموضوعاتی که در دهی از ک). ی3،2000رزیما(
بشـر   بـه موضـوعات مثبـت زنـدگیِ     دگاهیـ د نیا .)6،2000يها یم نتس زکیچو  5گمنی(سل 4استگر مثبت
 نیـ حضـور ا  ،بـا نگـاهی علمـی و عملـی     کند یو سعی م پردازد یم 8سالمتو ، 7یستیشادکامی، بهز رینظ

   ). 2002 ،10لوپز و 9دریاسنا( هاي مثبت را در زندگی بشر هموارتر سازد مؤلفه
 یمنف هاي جانیه قدانفو ی،ندگز از تیرضا مثبت، هاي جانیهاست:  یاصل جزء سه يدارا یشادکام

 ی،شخص ی، رشدزندگ بودن هدفمند ،گرانید با مثبت ، روابطنیهمچناضطراب.  و یافسردگ لیقب از
 12یرسکیبومیل ).2004 ،11کار( ندیآ یم حساببه یشادکام ياجزا از زین عتیطب و گرانید داشتن دوست

 کمتري افرادي که شادي ای و افراد ناشاد اشاد در مقایسه ب ، افرادیکلطوربه کهاست  معتقد) 2008(
 خلق از قبیلِ نگر مثبت يها یژگیو يدارا اشخاصِ ند.تر موفقی زندگ يها حوزه از ياریبس در دارند،
 برخوردارند تري  با کیفیت یِو زندگ روان سالمت از ،یستیبهز و ی،شادمان احساس مثبت،

، 15زنـک یآ( اسـت ی مبتنبخش  لذت عِیوقای بر تعداد دکامشا کهمعتقدند  14نتامی بِمرِجِو  13الكجان     
مـدت و   کوتـاه حـاالت  از ی شادکام) 2004 کار،؛ به نقل از 2002( گمنیسلبه نظر  ي دیگر،سو). از 1378
 نیـ ابرخـی از   کـه  ردیپذ یم ریتأث بسیارياز عوامل  شادکامی. شود تشکیل میمثبت  بلندمدت 16يها رگه

 تـ، سالمـ ترلـکنـ  ی، منبعوادگـخانی دگـزنی، الـم تیعـوض، تیشخصلف ـد مختاـعوامل عبارتند از: ابع
ي معنـا )، 2006، 17نیسـترل یا( آوري و تـاب  ،يخودکارآمـد  زانیمي، ا ي مقابلهراهبردهای، اشتغال، جسمان
 ذهبیـي مــریــگ هتـ)، و جــ2005، 20يد، و 19یلتباـمــ، 18سیوـلــ( بذهـ)، مــ1387ی،مــالک( دگیـزنــ

  ).  1386و دانش،  ،يدیشهآزموده، (
                                                
1- happiness   2- satisfaction 
3- Myers   4- positive psychology 
5- Seligman    6- Csikszentmihalyi 
7- well-being   8- health  
9- Snyder    10- Lopez 
11- Carr   12- Lybomirsky 
13- John Locke     14- Jeremy Bentham 
15- Eysenk    16- streaks 
17- Easterlin   18- Lewis 
19- Maltby   20- Day 
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در نظر گرفته ی شادکاممرتبط با  ریمتغ منزلۀ به 1آوري تابعوامل مختلف،  انیماز در این پژوهش، 
 طیشرابا  زیآم تیموفق يِسازگار ییِتوانا امدیپ ای ندیفراي را آور ) تاب1991( 3و ماستن 2يزمرگا.  شد
، ستین زیدآمیتهد طیشرا ای ها بیآسدر برابر  فرد يِداریپاي صرفاً آور . تاباند کرده فیتعر ،کنندهیدتهد
 عبارت است از يآور تاب کهگفت  توان یمو  شود هم اطالق می طیمحدر  او ةفعال و سازند شرکتبه  بلکه

، 5دسونیویدو  4کانر( خطرناك طیشرادر  خود یِروانی ـ ستیزتعادل  کردنِ برقراري فرد در توانمند
  ).2001، 6والر(ناگوار  طیشرا به واکنش در مثبت يسازگار یعنی يآورتاب ،گرید انیب به). 2003
را افزایش شادکامی و  گردداسترس و ناتوانی  زا، موجب کاهشِ در شرایط استرستواند  آوري می تاب

از  توجهی قابل انسیواري آور تاب کهنشان دادند  )2006( 10واالسو  9یسکونتیب، 8، برگمن7گناُ دهد.
را  یمنفهیجانات  کاهش مثبت و جاناتیهافزایش ، باالتر يِآور تاب ،. در واقعکند یم نییبتی را شادکام

ي با آور تاب نیب کهداد   ) نشان2010( همکارانو  11نیبالدوي ها افتهی ،نیهمچن .ندک یمی نیب شیپ
طور مثبت با  ي بهآور تاب کهداد  نشان جینتا ن،ایبر عالوه مثبت معنادار وجود دارد.  ۀی رابطشادکام
، 12کوهن ،يگریدی مرتبط است. در پژوهش شناخت رواني ها یشانیپری با منفطور  و به ،ینیب خوش
ی و منف جاناتیه کاهشي بر آور تاب که) نشان دادند 2009( 16، کانوي15مایکل، 14، براون13کسونریفرد
هاي  آوري با هیجان دند تابدا نشاننیز  )2004(یکسون رو فرد 17وگادـ. تدارد ریتأثی شادکام شیافزا

   معکوس دارد. ۀهاي منفی رابط مستقیم و با هیجان ۀمثبت رابط
یی انسان در توانابه  کنترلاست. مفهوم منبع ی شادکاممرتبط با  يرهایمتغاز  گریدی کی 18کنترلمنبع 
: شوند یم میتقسافراد به دو دسته  ،مفهوم نیابراساس  اشاره دارد.ی طیمحي دادهایروو  طیشرا کنترل

 ند،دان میمسلط  شان یزندگ طیشراخود را بر احساسات، رفتار، و  کهی، درون کنترلي منبع داراافراد  ،یکی
ی خود نسبت درونرا به عوامل  یشانها شکستو  ها تیموفقو  ،کوشند یمو اصالح آن فعاالنه  رییتغ براي
 زین یشتريبی شادکام ازو دارند ي تر و فعاالنه موضع برتر ،یزندگي دادهایروافراد در مقابل  نیا. دهند یم

خویش، مسلط ی زندگي دادهایروو  طیشراخود را بر  کهی، رونیب کنترل ي منبعدارا افراد ،. دومبرخوردارند
نسبت  گرانیدشانس، سرنوشت، و قدرت  لیقبی از رونیبی خود را به عوامل زندگو حوادث  نددان مین

                                                
1- resilience  2- Garmezy  
3- Masten  4- Conner 
5- Davidson  6- Waller 
7- Ong     8- Bergeman  
9- Bisconti    10- Wallace 
11- Baldwin    12- Cohn 
13- Fredrickson    14- Brown 
15- Mikels    16- Conway 
17- Tugade    18- locus of control 
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 آنجا کهو از ستندینی متکي خود ها تالشو  ها يتوانمندافراد به  نیا رسد یمنظر  به ،. در واقعدهند یم
 ). 1378، انیرهاشمیم( دهستن کمتريی شادکامي دارا کمتري دارند،اعتماد به نفس 

ي دارا افرادبا  سهیمقای هستند، در رونیب کنترلي منبع دارا کهي افراد)، 1968( 1الزاروس نظر به
ي تر نییپای شادکامي دارند و از تربیش، و استرس ی، اضطرابدرماندگس ی، احسادرون کنترلمنبع 

ی رونیب کنترلي منبع دارا افراد که افتنددست ی جهینت نیا) به 2007( 3مینهارو فو 2نگ. چِبرخوردارند
 منبع که نشان داد زین) 2000( 4یلکي دارند. کمتری شادکام، و شتریبی افسردگ، تر نییپانفس  عزت
 در یزندگاز  تیرضای، و شادکام ،یعمومي در مورد سالمت قومعنادار و  اي کننده ینیب شیپ کنترل

5پتونوجوانان است. است شیافزابا  ،یدرون کنترلمنبع باالتر بودن افراد در  که) معتقدند 2001( 6لو وارد 
 خود هستند، یدرون ترلکن منبع يدارا که يافرادرتباط مثبت دارد. ا ادر آنهي سالم رفتارهابروز احتمال 

مسئولیت  احساس ،خود یزندگ به دادنجهت در و دانند یم خویش یزندگ رب يشتریب کنترل يدارا را
 کنترل منبع که رددا می انیب) 2004( 10كکالر). 2002 ،9، و دارپر8، کوتمن7یشباَ( کنند یم بیشتري

 کنترل منبع داراي افراد نیهمچنارد. د میمستق ارتباط یشناخت روان و سالمت یعموم سالمت با یدرون
 که نشان داد ،یقیتحق ) در2010(  11لدس. هدهند یم گزارش را یزندگ از يشتریبي مند تیرضا ی،درون
 زیني باالتری شادکامو از  دهند یم نشان يبهتر یشناختروان يسازگاری درون کنترل منبع داراي افراد

 سهیمقادر  ،یدرون کنترلي منبع دارا افراد کهنشان داد  )1374( ، فراهانیگریدی پژوهشدر  .برخوردارند
ترند سالمی مسجاز لحاظ  ،یرونیب کنترلداراي منبع  با افراد. 
 تیفیک در مورد مهمی پیامدهاي تواند یم شادکامی با مرتبط هاي مؤلفه بررسی کهآنجایی از، نیبنابرا
، روانی است بهداشت از مثبت یشاخصکه  دکامیشا تیاهم بهو با توجه  باشد داشتهبر در زندگی
ی در زندگي از مند تیرضای و شادکام تیوضعي از ریتصودست آوردن  با هدف به حاضر پژوهش

ی پژوهش حاضر تعیین اصلهدف  صورت گرفت.ساز هستند،  که جمعیت جوان و آیندهدانشجویان 
  ان دانشگاه تبریز بود. ی در دانشجویشادکامبا  کنترلي و منبع آور تاب ۀمیزان رابط

 

  روش
کلیه  بود بر ملتشمي پژوهش حاضر، آمار ۀپژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعاین روش 

با استفاده از برآورد  .مشغول به تحصیل بودند 1390- 91دانشجویان دانشگاه تبریز که در سال تحصیلی 
                                                
1- Lazarus    2- Cheng 
3- Furnham  4- Kelley 
5- Steptoe  6- Wardle 
7- Ashby  8- Kottman 
9- Darper  10- Clarke 
11- Hadsell 
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ابتدا، از بین  که براي گزینش آن اب شدانتخ نفر 200، حجم نمونه، )1970( 2و مورگان 1جدول کرجسی
 و ؛مکانیک ؛فنی ـ مهندسی ؛کشاورزي ؛شناسی تربیتی و روان دانشکدة علوم 5هاي موجود،  دانشکده

و مورد  ندطور تصادفی انتخاب شد و از هر دانشکده، دو کالس بهند شدانتخاب  هاي خارجی ادبیات و زبان
  . ندبررسی قرار گرفت

  
  ابزار 

 يآورابـتـ  اسـیـ مق از ي،آور ابـت جشـسن يراـب :CD-RIS(3( دسونیوید و کونور يآور تاب اسیمق - 1
ـ  بـا  را رسشنامهـپـ  نیـ ا دسونـیوید و کونور. دـاده گردیـاستف) 2003( دسونـیوید و کونور  ابعـمنـ  ینیازبـب
ـ  يرآوابـتـ  ۀرسشنامـپـ  دنـد. کر هیـ ته يآور تاب ۀنیزم در 1997 تا 1991 منتشرشده در یِپژوهش  و ورـکون

 »درسـت  شـه یهم« جتـا پـن   »نادرست کامالً«صفر  نیب یکرتیل اسیمق کی در که دارد هیگو 25 دسونیوید
 کـل  ةنمر بارا  نمره هر همبستگی نخست ،اسیمق نیا ییروا نییتع يبرا سازندگانِ آن .دنشو یمي گذار نمره
ـا هیگو سپس. ددنبو 64/0تا  41/0 نیب 3بجز در مورد گویه  بیاضر دست آوردند که این به  بـه را  اسیـ مق يه

ـ ی همسـان  ند.دادقرار عاملی لیتحل مورد ي اصلیهامؤلفه روش همگـرا و   یـیِ روایی، و بازآزمـا  ییِایـ پای، درون
ي بـرا عامـل را   5ی وجـود  اکتشافی عامل لیتحل جینتااضافه بر آن، و  اند شدهی گزارش کاف اسیمقاین ي واگرا
 نیـ اروایـی  ) 1387( و همکاران بشارت رانیا). در 2003، دسونیویدو  کونور( ندا کرده دأییتي آور تاب اسیمق

ـارت و عباسـپور دوپالنـی (    ،نیهمچنـ  .است دهکر دأییتمقیاس را  آن بـا   گیهمبسـت  در محاسـبۀ ) 1389بش
 P>001/0در سـطح   کـه  اند هدست آورد را به 64/0 یِهمبستگ بیضر ،ی اهوازشناخت روان یِسرسخت اسیمق
  یی برخوردار است.باال نسبتاً رواییسازه از  نیا کهداد  بود و نشان می ردا امعن
 نیـ ا. سـاخت ) 1966( لسـا  در راتـر را آزمـون   نیا :4ی راتررونیبی ـ  درون کنترلمنبع  اسیمق -2

 کـه  اسـت  دهتشـکیل شـ  (الـف و ب)   عبـارت جفـت   کیـ از آن  ةماد که هردارد ماده  29پرسشنامه 
 نیـ امـاده از مـواد    23 بزنـد. را انتخـاب کنـد و عالمـت     یکـ ی ،اد خـود براساس اعتقـ  بایدآزمودنی 

هـدف   ،آن گـر ید ةمـاد  6 د و درنسـنج  را میمنبع کنترل  ةانتظارات افراد دربار یروشن  بهپرسشنامه 
ذهـنِ  هستند کـه   یسؤاالت 1 ،8، 14، 19، 24، 28 هاي الؤس گردد. مطرح میآزمون با لباس مبدل 
 يریـ گ اندازه عدهاي خنثی ساختار و ب ماده نیا .ندکن یم دوری و هدف آزمون آزمودنی را از مدار اصل

بـه   انـد  شـده  نیـی تعگـذاري   نمـره  بـراي اي کـه   مـاده  23در  .دنساز یمشده را براي آزمودنی مبهم 
 ایـ  9 ةکـه نمـر   ییهـا  یآزمـودن  .صفرنمرة  ،بهاي  شود و به گزینه داده می کینمره الف  هاي هگزین

                                                
1- Krejsie  2- Morgan 
3- Connor-Davidson Resilience Scale 
4- Rotter’s External and Internal Locus of Control Scale  



 
 
 
 
 

                                                                               1394Psychological Research, 2016شناختی، پژوهشهاي روان
                                                                                                Vol. 18, No. 2           2، شماره 18دوره                     

119 
 
 
 
 
 
 
 
 

119

 ،رنـد یبگ 9از  کمتر هایی و افرادي که نمرهشوند  شناخته می یرونیبکنترل  واجد منبع درنیبگ شتریب
و  کـردن  مهینبا روش دو  که اسیمق نیایی ایپا بیضر. گردند محسوب میداراي منبع کنترل درونی 

بـا روش   اسیمق نیایی ایپا بیضر ،نیهمچناست.  کینزد 70/0شده به  محاسبه چاردسونیر ـ کودر
) 1382( ). آناستازي1374 ،فیسو  ينور ولی( تاس در همان سطح بوده ،ماه کیی در فاصله یابازآزم

  است.   اعالم کرده 70/0 ضریب اعتبار این مقیاس را حدودحد متوسط 
 ،است  )1990( 3لو و 2لیآرگا ساختۀ که آکسفورد شادکامی ۀاهیس :1آکسفوردی شادکام ۀاهیس -3
و  دنشـو  یمـ ي گذار از صفر تا سه نمره بیترت ي آن بهها نهیگز کهاست ي ا نهیگزچهار ،ماده 29 يدارا

ـ ی آزمـودن هـر   ةنمربه این ترتیب،   روش بـا  آزمـون ایـن   پایـایی . گیـرد  مـی قـرار   87صـفر تـا    نیب
 اسـت  هدسـت آمـد   بـه  93/0 کرونباخ يآلفا و درونی همسانیمحاسبۀ  قیطر از و 92/0 کردن دونیمه

 کرونبـاخ ي آلفـا ابـزار را بـه روش    نیایی ایپا) 1989( همکارانو  لیآرگا ).1378پور و نورباال،  یعل(
پرسشـنامه   نیـ ایی همزمان روا. اند کرده گزارش 78/0را  هفته 7یی آن پس از بازآزمایی ایپاو  90/0
 یبررسـ محاسـبه شـد. در    43/0 آنـان  يشـاد  ةد دربـار افـر ای دوسـتان  ابیـ ارزي از ریـ گ با بهـره  زین

 ایـن سـیاهه  بـراي   92/0 کرونبـاخ ي آلفـا  نیـز  ،)1998( 7چـاك  فیلیپ، و 6ستل، 5، براون4سیفرانس
) بین شادکامی و رضایت 1391و همکاران ( ،است. در پژوهش نجفی، دهشیري، دبیري دست آمده به

مثبت و معنـاداري وجـود داشـت کـه      ۀ) رابطr=62/0گرایی ( برونشادکامی و ) و r=71/0از زندگی (
  .  ستاپرسشنامه  این بیانگر روایی همگرايِ

  

  ها یافته
حراف استاندارد، ـ، اننیانگـیمي از جمله آماري ها روشو  ها شاخصي پژوهش از ها داده لیتحلي برا
  استفاده شد.  همزمان ونِیرگرس لیتحلی، و همبستگ بیضر
سـال بـا انحـراف     96/24ایـن تحقیـق، میـانگین سـنی پاسـخگویان       هاي توصیفیِ براساس یافته    
از نظـر   نیهمچنـ ). 9/61(بیشـتر بـود   مـردان   درصـد فراوانـیِ  در ایـن نمونـه،   بود.  57/3ندارد استا

 40و  ،یکارشناسـ درصـد) در مقطـع    29نفر ( 35ی، کارداندرصد) در مقطع  38نفر( 45تحصیالت، 
  بودند.شاغل به تحصیل ی ارشد کارشناسدرصد) در مقطع  33نفر (

ی همبسـتگ  بیضـرا  نیهمچني پژوهش و رهایمتغ اف استاندارد)و انحر نیانگی(م یفیتوصي ها شاخص    
  ی و  ـرل درونـکنت عـادکامی با منبـکه ش دنده یمنشان  جیاـنت .اند شدهنشان داده  1در جدول آنها  نـیب

                                                
1- Oxford Happiness Inventory  2- Argyle 
3- Lu     4- Francis 
5- Brown     6- Leste 
7- Philipchalk 
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    .کنترل بیرونی رابطۀ منفی و معنادار دارد آوري رابطۀ مثبت و معنادار، و با منبع تاب

   1جدول 
  ي پژوهشرهایمتغ نیب رسونیپی همبستگ بیضراستاندارد و  و انحراف نیانگیم

  

 M SD 1 2 3 رهایمتغ
    98/6 35/26 شادکامی - 1
   40/0* 26/2 91/5 منبع کنترل درونی - 2
  - 37/0* - 30/0* 25/3 57/16 منبع کنترل بیرونی - 3

 - 32/0* 32/0 47/0** 81/15 10/72 يآور تاب - 4

                                                  01/0P<**   05/0P<*         
  

ـ  شیپـ  ریـ متغعنوان  آوري به ي این پژوهش، منبع کنترل و تابرهایمتغاز  کهر ی ریتأث نییتعي برا و  نیب
بـا   نـد. ا نشـان داده شـده   2در جـدول   جینتـا  کهشدند  ونیرگرسوارد معادلۀ  مالك ریمتغعنوان  شادکامی به
ـ بـودن روابـط    یخط به ي مربوطها ، ابتدا مفروضهونیگرسر لیتحلهدف انجام  ـ  شیپـ ي رهـا یمتغ نیب  نیب

عمـل آمـد. از    بـه  ونیرگرسـ  لیـ تحل، ها مفروضه نیاو پس از اطمینان یافتن از برقرار بودن  دیگردی بررس
  .دندیگردخارج  لیتحل ندیفراپرت از  ریمقادها،  نمره لیتعدي ها روشي دیگر، با استفاده از سو
       

  2جدول 
  نیب شیپي رهایمتغبراساس  مالك ریمتغ نییتبي براهمزمان  ونیرگرس لیتحلخالصه 

  

  
  

ـ  شیپـ ي رهـا یمتغ هـاي  هنمـر  ونیرگرسـ  کـه دهد  یمنشان  2جدول  رجاتمند منبـع کنتـرل و   ( نیب
 دیگـر،  يسـو . از )P>001/0(ادار اسـت  معنـ ي نظـر آمـار  شـادکامی) از  ك (مال ریمتغآوري) به طرف  تاب
28/0=2R ـ  شیپي رهایمتغدهد  یمنشان دست آمد که  به  راتییـ تغاز  28% یبـ یترکطـور   قادرنـد بـه   نیب
نشـان   2جـدول   منـدرج در  انسیـ وار لیـ تحلحاصـل از   جینتا ،نیهمچن. کنندی نیب شیپرا  الكم ریمتغ
اسـت، بـه   ادار معنـ  مالك رِیمتغ نِیانگیمبه طرف  نیب شیپي رهایمتغ ونیرگرساز نظر آماري  که دهد یم

  بوده است.ادار معن P>001/0در سطح  )95/31(شده  محاسبه F که این دلیل
آوري  ، تابنیب شیپي رهایمتغ نیباز  که شود یم، معلوم 3مندرج در جدول ß  بیضراا توجه به ب    
)01/0<P ،23/0=(ß ) 01/0و منبع کنترل درونی<P ،15/0=ß ی را شادکامي احساس دارامعن شکل) به

) P>01/0( ، - 11/0بتاي  بیضري دیگر، منبع کنترل بیرونی با سو. از کنند یم نییتب انیدانشجودر 
  . کند فی شادکامی را در دانشجویان تبیین میصورت من به

  F  R 2R Sig  مجذورات نیانگیم  مجموع مجذورات  راتییتغ  لمد
  001/0  28/0    53/0   95/31  70/3699  53/18498  ونیرگرس  

        -   77/115  97/45616  ماندهیباق  نهمزما
        -     51/64115  مجموع  



 
 
 
 
 

                                                                               1394Psychological Research, 2016شناختی، پژوهشهاي روان
                                                                                                Vol. 18, No. 2           2، شماره 18دوره                     

121 
 
 
 
 
 
 
 
 

121

   3 جدول
  مالك ریمتغی نیب شیپي برا استانداردریغاستاندارد و  ونیرگرس بیضرا 

  

 
 
 

  
  

  

  يریگ جهینتث و بح
آوري و منبع کنترل با شادکامی در دانشجویان بود. نتایج پژوهش  تاب ۀرابطبررسی هدف پژوهش حاضر 

 يآور تاب هرچهمثبت و معناداري وجود دارد. یعنی  ۀآوري با شادکامی رابط نشان داد که بین تاب
هاي پژوهشی  ن نتیجه با یافتهای .ابدی یمنیز افزایش آنان ، میزان شادکامی دانشجویان بیشتر باشد

  ییخزا ،ها افتهی نیا نییتب در) همخوانی دارد. 2007( 3زلیناک و ؛)2009( 2برنات)؛ 2010( 1سکیوگارب
 آنها به که برخوردارند ینفس به اعتماد کارآمدي و احساس از آور تاب افراد که است ) معتقد1386پارسا (
 و ناامیدي احساسکمتر  این افراد د.بگذارن سرپشت یتموفق با را زندگی يها چالش دهد یم اجازه
 آندر  توانند یم که نگاه کنند ايمسئله منزلۀبه مشکل به که برخوردارند مهارت این از و کنند می تنهایی
 توان در کنار موضوع همین و کنند حل دیگر طرق به یا کنند، تحمل دهند، غییرتآن را ، کنند کندوکاو
 پیدا زندگی به ادکامانهش و مثبت ياندازچشمشود که آنان  می سبب، مشکالت برابر در آنها باالي تحمل
 به او يریگ تجه ،شود می ردـف در مؤثر و مطلوب ۀابلـمقباعث افزایش  يآورتاب ، یکلطوربه .دکنن
  . دهد یمافزایش در او شادکامی را  ،جهینت در و ،کند یم مثبترا  یدگـزن

 مثبـت  دید اب یزندگ مشکالت و مسائل باآنان  است آورتاب افراد يها یژگیو از کیی یشادکام ،در واقع
 برابـر  در آنـان  تحمـل  زانیـ م شیافـزا  سبب مثبت نگرش نیهم و ندشو یم مواجه ینیب خوش با و همراه
 ؛ واسـت  معنـادار  شـان یبرا یزندگ و رنددا برنامه و هدف خود  ندهیآ يبرا افراد گونه نیا .دگرد یم مشکالت

 زانیـ م بر و دونش مین دلسرد و دیناام ،شکست از پس زیادي که دارند، مثبت يباورها و شادکامی علت به
    ).2007 ،زنلیاافزایند (ک خود می يها تالش

ـ  کـه ) نشان دادند 1387( همکارانبشارت و  ،در پژوهشی ـ ي و اخـتالل در سـالمت   آور تـاب  نیب ی روان
 طیشـرا ي بـاال، در  آور تـاب  يِدارا افـراد  که استي آن ایگوپژوهش  نیاي وجود دارد. دارامعنی منف ۀرابط

ي سـازگار ي داراو  کننـد  یمـ ی خـود را حفـظ   شناخت روانسالمت بیشتر ي ناگوار، ها تیموقعزا و  استرس
 ،. همچنـین نـد یاب یمـ  در خـود  زیـ ني را بـاالتر ی شـادکام  آن، دنبـال ي هستند و بـه  شتریبی شناخت روان

                                                
1- Garbowski    2- Bernat 
3- Collins 

 B ß T P رهایمتغ
 001/0 28/1 23/0 30/0 آوري   تاب

 001/0 60/1 - 11/0 - 32/0 منبع کنترل بیرونی

  001/0  75/1  15/0  49/0  منبع کنترل درونی
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ی پـ ی را درزندگي از شتریب تیرضای، روانسالمت  شیافزای و منفي ها جانیه کاهش ۀي به واسطآور تاب
ـ ، مقاومت در برابر استرس، و از مشکالت و غلبه بر مصائب لیتسهي برای منبع شادکامیدارد و  بـردن   نیب

  ).  1389یی، مصطفاي، و رینصیی، کوال خدابخشی( ستا دهش فیتعر آنهای روان هاياثر
زیـادي  ي آورتـاب  يدارا کـه  يافـراد ) 2008( همکـاران و ، 3اسـتاین ، 2زمونیسـ ، 1سهاربه اعتقاد 

 یعـ یطب التـح بهدر خـود، ت ـمثب اتـجانیها ایجاد ـب فشارزا يها ییارویـرو از پـسهستند، اغلب 
 شـوند، دچـار   یروان يماریب به و ابدی کاهش شان روان سالمت نکهیا آور بدون افراد تاب ند.گرد یمباز
 تجارب وجود با ،موارد یبعض در رسد یم نظر به ،نیهمچن .دنگذار یم سر  پشت را فشارزا يادادهیرو

در  زیـ ني را بـاالتر ی شادکامد، و ونش می ابیکام، دننک می شرفتیپ اند، ی که پشت سر گذاشتهسخت
 یافسـردگ و  اضـطراب  کاهش باعث آوري را ) تاب2008( 5و تیلور ،کسونرید، فر4. وافندیاب یم خود

 و شـوند  رهیـ چ نـاگوار  هـاي رویـدادهاي  اثر انـواع  بـر  توانند یم آور تاب افراد آنان، باور به .اند دانسته
 مشـکالت  کـاهش  موجـب  آوري تـاب  سـطح  بـاالبودن ، جـه ینت در د.نکن حفظ را خود سالمت روان

  .شود یم فرد در شادکامی وجود آمدن به و یجانیه
مثبت و با منبع کنترل بیرونی  ۀکنترل درونی رابط منبع پژوهش نشان داد که شادکامی با ۀیافتدیگر 

به نقل  ،1994( ن)؛ فورنهان و همکارا1375( هاي قاسمی منفی دارد. این یافته نیز با نتایج پژوهش ۀرابط
گفت   توان یم) همسو است. در تبیین این یافته 2001( لاستپتو و وارد)؛ 2000( ؛ کلی)1379، از نجفی
ي منبع دارا که ییآنها، اما دهند یمرا به شانس نسبت  ها تیموفقی دارند، رونیب نترلکمنبع  کهي افراد

 اه بودن آنها از اینکهگآ ،نیبنابرا. دهند یمسناد ي خود اها ییتوانارا به  ها تیموفقی هستند، درون کنترل
و باعث  ردگذا می ریأثت آنها زشیانگي باورها و روي ثرؤمطور  ، بهکند یم کنترلرا  اعمالشان آنها افکار
ي دارا کهي افراد ،). در واقع1383ی، بهرام( دبرخوردار باشن زینیی باالی شادکامافراد از  نیا شود یم

ي شتریب تیمسئولو  دانند یمبرخوردار ی زندگي در شتریب کنترلاز ی هستند، خود را درون کنترل منبع
معتقد  )2000( 6شوارتز). 2002 من، و دارپِر،کوت ،یاشب( کنند یمی خود احساس زندگدادن به  در جهت

، آنهاستی در دست خود شادکامی و سالمت کهی باور دارند درون کنترلي منبع دارا افراد از آنجاکهاست 
  . کند یم کمکی، روانفشار  کنترلو  صیتشخدر  آنهابه  که زنند یم دستیی رفتارهاگونه  به آن
ی از درون کنترلي منبع دارا افراد که است هدکرادعا  )1375 ،به نقل از قاسمی، 1978( زفار

ي ها يماریببه  کمتر، شوند یممضطرب  کمتر، تر روشن انیببرخوردارند. به  زیني بهتر روانسالمت 
ابعاد  ۀیکلي و فردی و اجتماعي ها تیموقعي در بهتری روانی افتگی و از سازش ،ندگرد یمی مبتال روان

                                                
1- Arce     2- Simmons 
3- Stein     4- Waugh  
5- Taylor  6- Schwartz 
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دست  جهینت نیا) به 1379، به نقل از نجفی ،1994( همکارانفورنهام و . ندبرخوردارخویش ی زندگ
) 2000( یکلند. ري داباالتری افسردگو  تر نییپانفس  ی عزترونیب کنترلي منبع دارا افراد که افتندی
ي در مورد سالمت قومعنادار و  اي کننده ینیب شیپ ،کنترلمنبع در نوجوانان  که ساختمطرح  زین

  ی است.شادکامی، و زندگخاطر از  تیرضای، عموم
ریزي  نقشه ۀمنبع کنترل درونی معتقدند که رویدادهاي مثبت زندگی در نتیج داراي از آنجاکه افراد

را برعهده  هاو پیامدهاي ناشی از آن هاي خودرفتار و اعمالمسئولیت  ،دیآ یمبه دست  آنها دقیق خود
 ،و در صورت شکست ؛کنند یمفقیت تالش بیشتري براي رسیدن به مو علت،و به همین  گیرند می

کنترل بیرونی که  داراي منبع افراد ،. همچنینندآی یمو در پی جبران آن بر کنند یماحساس شرمندگی 
اغلب براي هرگونه  ،ندارد کنند یمیی که دریافت ها تیتقوي در ریتأث شانیها ییتوانامعتقدند رفتارها و 

منبع  دارايافراد که گفت  توان یمبه این ترتیب،  .لند، ارزش کمی قائدتالش در جهت بهبود شرایط خو
نقشِ خود در چگونه دیدنِ زندگی کنترل درونی به علت درك اعمال خود عواقبِ و پذیرش مسئولیت، 

کارآمدتر،  ،یرونیبمنبع کنترل افراد داراي باشند و در مقایسه با  برخورداري تراز شادکامی باال توانند یم
در مقایسه با افراد داراي  ،نهایابر  ند. عالوهتر انعطاف، و قابل تر فعالتر، از لحاظ شناختی بیش پشتکارداراي 

 کنند یمهستند و سعی  از پیرامون خود آوري اطالعات بیشتري  درصدد جمعی رونیبمنبع کنترل 
د کرعنوان  توان یمحقیق حاضر با توجه به نتایج ت ،ند. در کلکنرا کنترل  ي امور و اعمال خودپیامدها
سن ،داراي منبع کنترل بیرونی که افرادداراي ـاف ، در مقایسه باادهاي بیرونی دارندـبه دلیل آنکه ا راد

  ). 1376صبوري مقدم و براهنی، ( دشادکامی کمتري هستن دارايمنبع کنترل درونی، 
طور  به نترل قادرند تغییرات شادکامی راآوري و منبع ک که تاب داد این پژوهش نشان ۀدیگر یافت    
تواند در  آوري، فرد میتوان گفت که با ارتقاي تاب د. در توجیه این یافته میکننبینی ی پیشبیکرت

شود  ی میروانوجود آمدن بسیاري از مشکالت  زا و همچنین عواملی که سبب بهبرابر عوامل استرس
  .ندکها غلبه از خود مقاومت نشان داده و بر آن

  

  : ها تیمحدود
طرح  که. از آنجاکردی اشاره پژوهشبه طرح  توان یمیی مواجه بود. از آن جمله ها تیمحدودبا  قیتحق نیا

، محدود بودن گریدی از آن وجود ندارد. از طرف علّيِ ریگ جهینت امکانی بود، همبستگپژوهش از نوع 
. دیگر آنکه، از سازد یممواجه  مشکلبا  ها وهگر ریسارا به  جینتاي ریپذ میتعم، انیدانشجوجامعه به 

پرسشنامه ممکن است  لیتکم نکهیاپژوهش از پرسشنامه استفاده شد، و با توجه به  نیادر  کهیی آنجا
ها  وجود بیاورد، احتمال زیادي دارد که آزمودنی را به گرانیدي براي ساز فاش داحساس خو ها یآزمودندر 

 نیا مشکالتی از کعلت، ی نیهمی، ابراز داشته باشند. به رواقعیغالعات پرسشنامه، اط لیتکمدر هنگام 
  .اند کردهپرسشنامه ارائه  لیتکمبه واسطۀ  ها یآزمودن کهی است اطالعاتی از کاف نانیاطم پژوهش عدم



 
 
 
 
 

                                                                               1394Psychological Research, 2016شناختی، پژوهشهاي روان
                                                                                                Vol. 18, No. 2           2، شماره 18دوره                     

124 
 
 
 
 
 
 
 
 

124

  :ها شنهادیپ
ۀ سیمقاو  گریددر مناطق  قیتحقچون انجام همي مواردبه  ،گرید هاي پژوهش شود در می شنهادیپ

انجام نیز و  ،ی عوامل مؤثر بر شادکامیبررسمنظور  یی بهها پژوهش، انجام قیتحق نیابا  نتایج آن
 قاتیتحق با، داردی تحول تیماه شادکامی ةساز علت آنکهبه  رایز دشو پرداختهی طولمطالعات 

  د. ای قرار دبررسی مورد تحول ریس کمتغیرهاي پژوهش را در ی انیم ، ارتباطتوان یمی طول
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