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ی آمهار  ة. جامعه اسه  ی همبسهتگ ی از نهو   فیتوصه  ای پژوهش مطالعه   نیاآوری و منبع کنترل با شادکامی در دانشجویان بود.  تاب ةرابطبررسی ف پژوهش حاضر هد :دهیچک

گیهری   ن و به  رو  نمونه   مورگها  کرجسهی  براساس جهدول  ، هامعهک  از این جبهود  4931-34لی هحصیهال تهدانشجویان دانشگاه تبریز در س ةکلی بر ملتشمپژوهش حاضر 

 آکسهفورد ی شهادکام  ةاهیسه منبع کنترل درونی و بیرونی راتهر، و   ة، پرسشنامدسونیوید و کونور یآور تاب اسیمقاز  ها دادهی آور ی جمعبراانتخاب شدند.  نفر 211، ای خوش 

منبهع کنتهرل   و آوری  ی با تابشادکام داد دس  آمده نشان ب  جینتاشدند.  لیحلتهمزمان  ونیرگرسو تحلیل  رسونیپی همبستگ یِآماری ها رو  کمکب   ها دادهاستفاده شد. 

از  21نترل قادرند %ک منبعو  آوری براساس نتایج تحلیل رگرسیون، متغیرهای تاب ،ادار دارد. همچنینمعنی و منف ةو  با منبع کنترل بیرونی رابط ،ادارمعنمثب  و  ةدرونی رابط

 کنند. واریانس شادکامی را تبیین 

 
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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