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 چکیده 
ز اتواناد  دردناا  اساتب بناابراهن هنار مای      افکار و احساساا  برای ابراز  مناسببیان هنری راهی  و هنر ابزاری قدرتمند برای ارتباط است

باودب   مقاهسه میزان سخت روهی بین افراد هنرمناد وییرهنرمناد   پژوهش اهن اهمیتی خاص در اصالح وضعیت روانی برخوردار باشدب هدف

ب باود  1398در ساا    رازیافراد هنرمند در شهر ش هیشامل کل یجامعه آمار باشدبیم یاسهمقاه – یاز نوع  عل قیتحق نهطرح پژوهش در ا

گروه  مختلف انتخاب شدندب یهنر یها شهانفر از هنرمندان و از گر 40پژوهش، در دسترس بود که جهت انجام آن، نها یریروش نمونه گ

هی برای جمع آوری داده ها ماورد اساتفاده قارار    سخت رو مقیاسپرسشنامه بودندب  رازیهنرمند در شهر شرینفر از افراد ی 40 زین  سههمقا

 نیانگیا مهافته هاا نشاان داد    ها استفاده شدببرای تحلیل داده SPSS 18نرم افزار  لهیبه وس رهیمتغچند  انسهوار لیزمون تحلآاز  بگرفت

توان استدال  کرد که خلق آثار هنری ب بنابراهن می(P= 001/0) بیشتر است رهنرمندیی نسبت به افراد هیسخت رودر  افراد هنرمند نمرا 

 هی کمک کندبسخت رو و یشناخت یرهذانعطاف پدارای اهن قابلیت است که به ارتقای 

 

 سخت روهی، هنرمند، ییرهنرمندهای کلیدی: واژه

 

  مقدمه -1
رنج ها و دردهای بی پاهان بشر، همواره بسیاری از محققان را بر اهن داشته است که به بررسی اهن مقوله بپردازند که هنر 

 ،ستا تیکه هنر شامل خالق نهگذشته از اداشته باشدب بنابراهن های او از لحاظ کاربردی تواند برای بشر و رنجچه سودی می

هنر با و  تلفیق  شودیشامل م نیز را یو اجتماع یخانوادگ ،یشناخت ،یتیاعم از شخص یروان لهاز مسا یاگسترده فیط

احساساتی  که افکار و بیان هنری راهی است برای ارتباط(ب 1از مباحثی است که از دوران باستان مطرح بوده است ) یروانشناس

که باورها و هیجاناتشان را جستجو کنند، تواند کمک کند میبه افراد در تمام سنین  ابراز شوند و بنابراهنرا که دردآورند؛ 

(ب به طور 2) را افزاهش دهند بهزهستی خودرا حل کنند و احساس  مشکال  خودرا کاهش دهند، تعارض و  خود استرس

 توانند احساسا  خود را به صورتی شفاف بیان کنند، در واقع معموالًخود آگاه نیستند و به سختی می نسبت به معمو  افراد

شود که در بیان احساسا  و هیجانا  خود از دامنه سواد هیجانی ما بسیار پاهین است، و اهن کم سوادی هیجانی، موجب می

هنگامی که  وبسیار گسترده است انسان هیجانی تجارب دامنه  ی کهدر حال باستفاده کنیمشادم، ناراحتم،  مثالًکلماتی کوچکی 

اند آن را تجربه کرده و داردهابند که برای آنان تعرهف مشخص احساسی خاص شوند چیزی را میافراد با هک اثر هنری روبرو می
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توان چنین بر اهن اساس میب (1) سدو در واقع آن اثر توانسته که بیانی درست به آن احساس دهد و آن را به درستی به او بشنا

، صدا و ها هر اثر هنری واسطه هک تصوهره ب ب(3) کندگیر را برای کاهش تنش اهفا می اثر هنری، نقش هک ضربهدرهافت که 

تواند بین موارد منطقی و ییرمنطقی ارتباط برقرار کند و هک پذهرش بین فردی پیدا کند که ، هک شخص میخلق شده دهگر

 کند کمک تواند به تصدهق احساس هوهت شخصکندب اهن امر، همچنین میدرونی سازنده را تهدهد نمی هکپارچگیو  تمامیت

برنامه  ریتأث بررسی نحوه های آن موثر باشدب در مطالعه ای بهتواند در ارتقای سالمت روان و تقوهت مولفه(ب بنابراهن هنر می4)

سا  مبتال به سرطان  69تا  37زن از  41 بپرداخته شددر زنان مبتال به سرطان پستان  ایمقابله منابع بر  یمداخله هنر درمان

به  یفرد یگروه هنر درمان، در بعد از عمل به بخش سرطان مراجعه کردند یوتراپهراد یکه برا هیاول کیمتاستات ریپستان ی

منابع  ی، به طور کلیرکت در مداخله هنر درمانپس از شطبق نتاهج، ب قرار گرفتندگروه کنتر   که اهساعت در هفته  1مد  

، شرکت یطول یمطالعه مورد هک درب (5) افته شهدر زنان مبتال به سرطان پستان افزا ی برای مقابله سازنده با استرسمقابله ا

ظور ارتقای به من یمختلف هنر درمان یدر برنامه ها برای شرکت قهو مداوم از طر دهشد یروان یماریکنندگان بزرگسا  با ب

و اصالح خود و  رییتغ ی برایزمیهنر به عنوان مکانتولید نشان داد که شرکت کنندگان از  نتاهجشدندب  انتخاب ،سالمت روان

یلبه بر موانع در  یبرا رهانعطاف پذ یکردهروبه  کردند تااستفاده  ه با استرسابزار مقابلالگوهای شناختی و هیجانی و همچنین 

 ب(6دست هابند )خود روانی  وضعیتروند بهبود 

های روانی و ارتقای سالمت روان نقش موثری داشته باشد و تواند در پیشگیری از آسیبمتغیری است که می هیسخت رو

آهد که اهن وهژگی روانشناختی در هنرمندان به عنوان افرادی که هنر را به عنوان ابزاری مؤثر در حوزه اهن سوا  پیش می

در  یبرخ و شوند یم ماریکوچک هم ناتوان و ب یهاافراد در برابر استرس ب برخی(7) ر دارند، در چه سطح استسالمت در اختیا

هستند رو سخت یدسته از افراد مقاوم به استرس افراد شود اهنکه گفته می کنندیعمل م یهم به خوب دهشد یهابرابر استرس

 تا دهدیبه فرد مهی سخت رواستب  هیروت، سخبه استرس وجود دارد ماوافراد مقکه در  شود وهژگی(ب در واقع گفته می8)

متشکل از  یتیشخص یرا به عنوان سازه ا هیروتکندب سخدشوار و حوادث فشارزا را اصالح  یهاتیبا موقعخود را روش مقابله 

دهند متعهدترند و خود یانجام م آنچه رو نسبت بهسخت د(ب افرا9اند )کرده یمعرف یطلب ارزهکنتر  و مب تعهد، یاصل مؤلفهسه 

 یزندگ را ییو تغ اندکننده نییتع نهستند و خودشا بر اوضاع مسلط هکنند کمیاحساس  نیکنند، آنها همچنیرا وقف هدف م

نظر هستند، با در  یکه در تعهد قو (ب افرادی10تهدهد )و  تهدنه محدو دانندیم شرفتیرشد و پ یبرا هیهاها و فرصترا چالش

و  آموزنده یان را به تجربهآشوند تا یم ریدرگ طهبا شرا یریگکناره یبه جا فرصت، نهمده به عنوان بهترآ شیپ تیگرفتن موقع

گیرند قرار  رامونیپ طهشرا ریتحت تاث نکهها یبه جا توانندیهستند معتقدند که م یکه در کنتر  قو کنندب افرادی لهمهم تبد

ساده و  یابیباورند که کام نههستند برا یقو یکه در بازخورد طلب یافراد(ب 11) قرار دهند ریتحت تاثرا  تیتالش خود موقع با

 ب(12شود )یم حاصل یزندگ یمثبت و منف یتجربه ها قهاست که از طر یبلکه محصو  رشد خردمند دهآیراحت به دست نم

تر تر و قابل کنتر فشارزا را مثبت یهادادهرو ،نهیپا هیخت روبا افراد با س سههباال در مقا هیافراد با سخت رو شود،گفته می

و باعث  جادهها ادادهرو یمنف یابارزه اثر در که یکهولوژهزیف یهایختگیتا در برانگ شودیامر باعث م نیو هم کنندیم یابهارز

 ب (13) در افراد سخت رو کمتر باشد شودیم یماریب

متغیر سخت روهی و انعطاف پذهری شناختی در حوزه سالمت روان و نقش آنها در  بر اهن اساس و با توجه به اهمیت دو

ارتقای سطح سالمت و از طرف دهگر نقش موثر هنر و تولید آن در افزاهش سطح سالمتی و بهزهستی انسان، مطالعه حاضر به 

 سخت روهی وجود دارد؟ بین افراد هنرمند و ییرهنرمند در دنبا  پاسخگوهی به اهن سوا  است که آها تفاوتی 
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 یافراد هنرمند در رشته ها هیشامل کل یجامعه آمار باشدب یم یا سهمقاه – یاز نوع  عل قیتحق نهطرح پژوهش در ا

-یم 1398در سا   رازیدر شهر ش دانان، عکاسان، طراحان وببب( یقیموس گران،هسازان، باز لمیف سندگان،ه)نوی مختلف هنر

مختلف  یهنر یها شهانفر از هنرمندان و از گر 40پژوهش، در دسترس بود که جهت انجام آن، نها یریگباشندب روش نمونه

و  تیجنس هر دو گروه از لحاظ سن،و  باشند یم رازیهنرمند در شهر ش رینفر از افراد ی 40 زین  سههانتخاب شدندبگروه مقا

هی برای جمع آوری داده ها مورد سخت رو مقیاس و اختیپذهری شنپرسشنامه انعطاف شدندب یهمتاساز گرهکدهبا  ال یتحص

  باستفاده قرار گرفت

)صفر=  کر یل فیسوا  در ط 50شامل  و ( تهیه شده است1979اهن آزمون به وسیله کوباسا  ): ییسخت رو مقیاس

-یرا م هیخت رودهنده س لیسواال  در سه بخش، سه مولفه تشک ب(9) باشد ی= کامالً درست است( م3 ست،یاصالً درست ن

آزمودنی  سوا  مربوط به مولفه کنتر ب 17سوا  مربوط به مولفه تعهد و  16 ،هیسوا  مربوط به مولفه مبارزه جو 17سنجد: 

درجه ای )اصال صحیح نیست، تقرهبا صحیح است؛ یالبا صحیح است  4برای پاسخگوهی باهد نظر خود را در هک مقیاس لیکر  

 66 یال 0 نیکه نمرا  پرسشنامه ب یدر صورتباشدب د و نمره گذاری مقیاس از صفر تا سه میو کامال صحیح است( بیان کن

نشان دهنده متوسط بودن سخت  132 یال 66 نینمرا  پرسشنامه ب، در فرد است هیبودن سخت رو نهینشان دهنده  پا، باشد

 یکرونباخ همسان ی( بر اساس الفا9)کوباسا عه مطال درب استهی بودن سخت رو به باال نشان دهنده باال 132نمرا   و هیرو

گزارش شدب همچنین در  88/0 و 75/0،  84/0،  71/0 بیکل به ترت هیچالش، کنتر ، تعهد و سخت رو یتست برا یدرون

 مطالعه آنها، رواهی صوری و محتواهی و رواهی سازه اهن ابزار با تاهید مد  سه عاملی آن مورد تاهید قرار گرفتب

 ها استفاده شدببرای تحلیل داده  SPSS 18نرم افزار  لهیبه وس رهیچند متغ انسهوار لین تحلزموآاز 

 

 هایافته -3
نفر از گروه  25نفر از گروه هنرمندان و  27نفر فرد ییرهنرمند شرکت داشتندب  40نفر فرد هنرمند و  40در اهن مطالعه 

 1مشایل اهن افراد در جدو   سا  قرار داشتب 60تا   30وه بین ه در هر گرگروه نمون یمحدوده سن ییرهنرمند مرد بودندب

 گزارش شده استب

 
 شغل کیبه تفک انیو درصد پاسخگو یفراوان: 1جدول 
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 میانگین و انحراف استاندارد نمرا  خام هرهک از گروه ها در متغیرهای مورد بررسی گزارش شده استب  2در جدو  شماره 

 

 
 : میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتاهج آزمون کالموگروف اسمیرنف حاکی از استفاده شدب  رهیچند متغ انسهوار لیزمون تحلاز آ یسوا  پژوهش یبررس یبرا

 انسهوار یبنابراهن فرض برابرو  دار نبودپژوهش معنی یرهایکدام از متغ چیآزمون لون ه جهنتا(ب <05/0pها )نرما  بودن داده

( بودب نتاهج =p>02/1Box,05/0های وارهانس کووارهانس )ب نتاهج آزمون باکس بیانگر برقراری همگنی ماترهسها برقرار است

( نشان داد p=42/4= F ,006/0المبدای وهکلز،=85/0و سخت روهی و مولفه های آن ) در مورد رهیچند متغ انسهوار لیتحل

دو که بین بدهن معنی است اهن  اهجاد شده تفاو  معناداری وجود داردبترکیب خطی متغیرهای وابسته بین دو گروه از جهت 

برای مقاهسه دو گروه در هر هک از اهن تفاو  معنادار وجود داردب متغیرهای سخت روهی از لحاظ  هنرمند و ییرهنرمندگروه 

متغیری استفاده شد که متغیرها به عنوان هک متغیر وابسته از آزمون اثرا  بین گروهی در متن آزمون تحلیل کوارهانس تک

 ستبآمده ا 3نتاهج آن در جدو  

 گروه شغل فراوانی درصد

 نوهسنده 3 5/7

 هنرمند

 بازهگر 10 25

 فیلم ساز 5 5/12

 عکاس 7 5/17

 موسیقیدان 5 5/12

 نقاش 10 25

 کل 40 100

 مهندس 5 5/12

 غیرهنرمند

 دانشجو 5 5/12

 پزشک 5 5/12

 معلم 2 5

 کارمند 3 5/7

 خانه دار 10 25

 شغل آزاد 10 25

 کل 40 100

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 64/8 47/93 هنرمند سخت رویی

 4/8 6/86 ییرهنرمند 

 26/6 13/35 هنرمند تعهد

 52/6 4/32 ییرهنرمند 

 19/4 65/28 هنرمند چالش

 33/3 75/26 ییرهنرمند 
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 روییسختنتایج آزمون اثرات بین گروهی در : 3جدول 

 SS df MS F P 2η متغیر وابسته

 14/0 001/0 01/13 31/945 1 31/945 سخت رویی )نمره کل(

 05/0 04/0 26/4 51/148 1 51/148 تعهد

 06/0 02/0 03/5 2/72 1 2/72 چالش

 06/0 03/0 86/4 25/101 1 25/101 کنترل

 

 آن هعنی و ابعاد هیدر سخت رو یتفاو  معنادار سههنمرا  مورد مقا نیانگیم نیدهد بینشان م 3  جدو همانطور که  

تفکیکی حاکی از آن است که هنرمند  ایب بررسی مجذور اتداشتوجود  رهنرمندیدر افراد هنرمند و ی کنتر تعهد چالش و 

 کندب نییرا تب هیسخت رو انسهدرصد از وار 14تواند  یبودن م

 

 بحث  -4

مطالعه حاضر با هدف مقاهسه سخت روهی بین افراد هنرمند و ییرهنرمند بودب طبق نتاهج حاصل، نمرا  سخت روهی بین 

( مبنی بر 4بالمدا  و همکاران ) افراد هنرمند به طور معنادار بیش از افراد ییرهنرمند بودب اهن نتاهج همسو با هافته مطالعا 

مبنی بر تاثیر هنر در بهبود ( 6ونلیث ) ( و5ح افسردگی؛ و همچنین اوستر و همکاران )اثربخشی هنر درمانی در کاهش سط

راهبردهای مقابله با استرس، کاهش سطح استرس و افزاهش خودکارآمدی همسو استب می توان چنین استدال  کرد که هک 

با آگاهی از آنها و دستیابی به آن، از اثرا   تری داشته باشد وفرد هنرمند قادر است با اهن تجربیا  درونی خود ارتباط نزدهک

منفی آن بر وضعیت روانی خود بکاهد و همچنین با بکارگیری آثار هنری خود به عنوان ابزاری در جهت ابراز اهن تجربیا  

به منظور ود (ب در واقع افراد هنرمند از آثار هنری خ2دردنا ، بتواند تا حد زهادی از فشار ناشی از آنها خود رهاهی بخشد )

تواند به آنها در مقابله موثرتر در شراهط پرتنش و یلبه جوهند و چنین فراهندی میاستفاده می، معنا جانیاحساس، ه کهانتقا  

بیان خود  ب(4) زا ها پذهرش مشکال  ناهنحل کمک کند و زمینه سرسختی بیشتر را در آنها تسهیل نماهدبهتر بر عوامل استرس

بدون  خود را دهد که آزادانه افکار و احساسا  سرکوب شدهبه فرد اجازه میدر قالب خلق آثار هنری تگرانه به خودی ییرقضاو

آنچه ، دهدکه به افکار نیمه شکل هافته ما بیانی واضح و آشکار می هنر اهن استکارکرد اصلی  کندبابراز تهدهد واکنش دهگران، 

بخش فرار و گرهزان از در فراهند خلق هنر، به عبار  دهگر ب خوبی ابراز نشده استایلب به آن فکر شده، اما هیچگاه به اهن که 

 فرد ای که نهاهتاًگونه شود، بهبازگردانده می فرداست به  بوده قبالًتجربیا  خود انتخاب و وهراهش شده و بهتر از آن چه  وافکار 

توانند با با فرافکنی زندگی درونیشان با کار هنری، می(ب افراد هنرمند 6دارد )تری از خود شناخت روشن دکناحساس می

ای مناسب برای شناساهی بهتر خود و احساسا ، تجربیا  و توان هنر را زمینهدر واقع میهیجانا  خود ارتباط برقرار کنند و 

مخرب احساسا  هیجانا  خود دانست که با اهجاد زمینه برای افزاهش سطح خودآگاهی بیشتر در فرد از اثرا  منفی و 

فکر و رفتار فرد را در پاسخ  تواندیمسخت روهی تواند به ارتقای سخت روهی کمک کندب همچنین کاهد و اهن میناخوشاهند می

 ب(7) سازگار کند طیمح طهشرا را ییبه تغ

مشاخص  هنرمناد   ریا در افراد هنرمناد و ی  یاسکن مغزمقاهسه انجام شده و  یها یو در بررس یستهز دگاههطبق د یاز طرف    

در مقاهسه با افراد عادی به طور معناداری بیشتر است و همچنین اهان  افراد هنرمند است که حجم برخی نواحی مغزی در شده 

همچنین نشان داده شده اسات کاه در افاراد    ب (1) برخوردارند دییرهنرمنافراد  نسبت به یماده خاکستر بیشتری زانیمافراد از 

عملکردها از جملاه کارکردهاای ساطح بااالی     از  یاریدر بس د ییرهنرمند، لوب فرونتا  و پری فرونتا  کههنرمند نسبت به افرا

-یشتری برخوردار اساتب بناابراهن مای   ازحجم باست  ریدرگشناختی همچون برنامه رهزی، حل مسئله، قضاو  و تصمیم گیری 
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باه   یتخصصا  یهنار  تیفعال کهتمرکز براست،  پذهرنعطافا شد  به آموزشدر پاسخ به  زتوان استدال  کرد که از آنجا که مغ

در نهاهات باا   کاه   شاود یما فرونتا  و پری فرونتا  ب ول ژههاز مغز به و یدر نواح یراتییباعث تغ وستهیمد  و پ یصور  طوالن

   (ب9تواند به بهبود سخت روهی بیشتر وی کمک کند )ارتقای عملکرد شناختی می

 

 گیرینتیجه -5

ز هکای ا  بین افراد هنرمند به طور معنادار بیش از افراد ییرهنرمند باودب  سخت روهی سطح، از اهن مطالعه طبق نتاهج حاصل

محدود بودن آن در شهر شیراز است که بنابراهن در تعمیم نتااهج باهاد محتااط باودب همچناین      های پرژوهش حاضر، محدودهت

محادودهت  دهگر از ر  متغیرهاهی مانند جنسیت و تحصیال  عدم کنتهمچنین استب روش نمونه گیری در دسترس استفاده از 

  .های پژوهش حاضر بود

  

 تشکر و قدردانی
 نوهسندگان از همه شرکت کنندگان در پژوهش کما  تشکر و قدردانی دارندب   
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