
 

 1 

 

 

 رهنرمندیافراد هنرمند و غ نیب یشناخت یریانعطاف پذ زانیم سهیمقا 

 

 2یاعظم داوود، 1*طالخونچه یکرکوند میمر

 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران )نویسنده مسئول(: -1

  ی، شیراز، ایران                   دانشگاه آزاد اسالم واحد شیراز، ،یگروه روانشناساستادیار،  -2
 انجام تحقیق: شیرازمحل آدرس 

 (karkavandimaryam@gmail.com: : آدرس پست الکترونیکیطالخونچه  یکرکوند میمر*) 

 

 

 چکیده 
از تواناد  نار مای  دردناا  اساتب بناابراه  ه    افکار و احساساا  برای ابراز  مناسببیان هنری راهی  و هنر ابزاری قدرتمند برای ارتباط است

مقاهسا  میازان انعفااف پا هری شاناختی بای  افاراد هنرمناد          پژوهش اه  اهمیتی خاص در اصالح وضعیت روانی برخوردار باشدب هدف

در  رازیافراد هنرمند در شارر شا    یشامل کل یجامع  آمار باشدبیم یاس مقاه – یاز نوع  عل قیتحق  هطرح پژوهش در ابودب  وغیرهنرمند

مختلا    یهنار  یهاا  شهانفر از هنرمندان و از گر 40پژوهش، در دسترس بود ک  جرت انجام آن،  ها یریب روش نمون  گبود 1398سال 

ها برای جمع آوری داده پ هری شناختیپرسشنام  انعفافبودندب  رازیهنرمند در شرر شرینفر از افراد غ 40 زین  س هگروه مقا انتخاب شدندب

هافتا  هاا    ها استفاده شادب برای تحلیل داده SPSS 18نرم افزار  ل یب  وس رهیچند متغ انسهوار لیزمون تحلآاز  بمورد استفاده قرار گرفت

تاوان  ب بناابراه  مای  (P= 001/0) بیشتر است رهنرمندیغ نسبت ب  افراد یشناخت یرهدر انعفاف پ  افراد هنرمند نمرا   یانگیمنشان داد 

 کمک کندب یشناخت یرهانعفاف پ رای اه  قابلیت است ک  ب  ارتقای استدالل کرد ک  خلق آثار هنری دا

 

 رهنرمندیهنرمند، غ ،یشناخت یرهانعفاف پ های کلیدی: واژه

 

 مقدمه -1
 و او خود توسط هم او هنری افکار و اشیا ک  دهد انجام صورتی ب  را هنری کار ک  شود می استفاده کسی برای هنرمند لفظ

رنج ها و دردهای بی پاهان بشر، همواره بسیاری از محققان را بر اه  داشت  است ک  ب  بررسی  بشود هدهد دهگران توسط هم

ک    هگ شت  از اهای او از لحاظ کاربردی داشت  باشدب بنابراه  تواند برای بشر و رنجاه  مقول  بپردازند ک  هنر چ  سودی می

-یشامل م نیز را یو اجتماع یخانوادگ ،یشناخت ،یتیاعم از شخص یوانر لهاز مسا یاگسترده  یط ،ستا تیهنر شامل خالق

هنر ابزاری قدرتمند برای ارتباط (ب 1از مباحثی است ک  از دوران باستان مفرح بوده است ) یهنر با روانشناسو  تلفیق  شود

احساساتی را ک  دردآورند؛  فکار وشود ک  بیان هنری راهی است برای ارتباط ک  ای تصدهق میاطور گسترده  امروزه ب و است

را  خود ک  باورها و هیجاناتشان را جستجو کنند، استرستواند کمک کند میب  افراد در تمام سنی   ابراز شوند و بنابراه 

نسبت ب   (ب ب  طور معمول افراد2) را افزاهش دهند برزهستی خودرا حل کنند و احساس  مشکال  خودکاهش دهند، تعارض و 

سواد هیجانی ما بسیار  توانند احساسا  خود را ب  صورتی شفاف بیان کنند، در واقع معموالًآگاه نیستند و ب  سختی میخود 

 مثالًشود ک  در بیان احساسا  و هیجانا  خود از دامن  کلماتی کوچکی پاهی  است، و اه  کم سوادی هیجانی، موجب می



 

 2 

هنگامی ک  افراد با هک اثر هنری  وبسیار گسترده است انسان هیجانی تجارب دامن   در حالی ک  باستفاده کنیمشادم، ناراحتم، 

اند و در واقع آن اثر آن را تجرب  کرده و داردهابند ک  برای آنان تعره  مشخص احساسی خاص شوند چیزی را میروبرو می

اثر توان چنی  درهافت ک  بر اه  اساس میب (3) توانست  ک  بیانی درست ب  آن احساس دهد و آن را ب  درستی ب  او بشناسد

، هک ، صدا و ها هر اثر هنری خلق شده دهگرواسف  هک تصوهر  کندب بگیر را برای کاهش تنش اهفا می هنری، نقش هک ضرب 

 گیهکپارچو تواند بی  موارد منفقی و غیرمنفقی ارتباط برقرار کند و هک پ هرش بی  فردی پیدا کند ک  تمامیت شخص می

-(ب بنابراه  هنر می4) کند کمک تواند ب  تصدهق احساس هوهت شخصکندب اه  امر، همچنی  میدرونی سازنده را تردهد نمی

هنر  یها وش، ریافسردگ یبرا یمقاال  مربوط ب  هنر درمان ب درهای آن موثر باشدتواند در ارتقای سالمت روان و تقوهت مولف 

طبق نتاهج نشان داده شد هنر در  شودب  یبربود سمیقرار گرفت تا مکان یع  مورد بررساستفاده شده در هر مفال یدرمان

 تخالقی،  هدر ، تفکر نمادافزاهش قدر  ، بربود روابط بی  فردیخود،  ابراز، یخودکاوشامل  یدرمان عوامل درمانی از طرهق

 ب (5) ی می تواند ب  بربود عالئم افسردگی کندحس کهو تحر

پرداخت  در زنان مبتال ب  سرطان پستان  ایمقابل  منابع بر  یبرنام  مداخل  هنر درمان ریتأث بررسی نحوه ای ب در مفالع 

بعد از عمل ب  بخش سرطان  یوتراپهراد یک  برا  یاول کیمتاستات ریسال مبتال ب  سرطان پستان غ 69تا  37زن از  41 بشد

پس از طبق نتاهج، ب قرار گرفتندگروه کنترل  که اهساعت در هفت   1د  ب  م یفرد یگروه هنر درمان، در مراجع  کردند

در زنان مبتال ب  سرطان پستان  ی برای مقابل  سازنده با استرسمنابع مقابل  ا ی، ب  طور کلیشرکت در مداخل  هنر درمان

 برای شرکت قهو مداوم از طر دهدش یروان یماری، شرکت کنندگان بزرگسال با بیطول یمفالع  مورد هک درب (6) افته شهافزا

تولید نشان داد ک  شرکت کنندگان از  نتاهجشدندب  انتخاب ،سالمت روانب  منظور ارتقای  یمختل  هنر درمان یدر برنام  ها

د کردناستفاده    با استرسابزار مقابلو اصالح خود و الگوهای شناختی و هیجانی و همچنی   رییتغ ی برایزمیهنر ب  عنوان مکان

 ب(7دست هابند )خود وضعیت روانی غلب  بر موانع در روند بربود  یبرا رهانعفاف پ  یکردهروب   تا

های روانی و ارتقای سالمت روان نقش موثری تواند در پیشگیری از آسیبپ هری روانشناختی متغیری است ک  میانعفاف

در هنرمندان ب  عنوان افرادی ک  هنر را ب  عنوان ابزاری مؤثر آهد ک  اه  وهژگی روانشناختی داشت  باشد و اه  سوال پیش می

تواند فکر و رفتار فرد را در پاسخ ب  تغییرا  پ هری شناختی میدر حوزه سالمت در اختیار دارد، در چ  سفح استب انعفاف

خود و  یرونیو ب یدرون یاهطیمح رشهپ  یعنهسالمت روان  ی،شناخت یرهپ انعفاف  همفابق با نظر(ب 8)محیط سازگار کند 

 یرهپ بر اساس انعفاف زین یروان یشناس بیسآمختل   یهالشکب استباثبا   یک  از لحاظ ارزشمند هایفعالیتتعرد ب  

ب  احتماال  ک   تیمحور و حساسارزش هیرفتارها ل یب  وس  اه ناسازگاران  یو عاطف یرفتار  یافراط در قوان ل یب  وس یشناخت

  ها است دبر تعر مبتنیدرمان  ینظر یربناهک  ز یرهانعفاف پ  یمدل شناخت(ب 9، قابل تبیی  است )است ندههآمربوط ب  

خود از  سازیمتماهزحال و قدر   حظ ارتباط با ل یبرقرار تواناهیمستلزم  یشناخت رشهکند ک  انعفاف پ ینظر را مفرح م

در زمان حال بودن، شناختی،  ، گسلشرشهپ  ندآهحاصل شش فر شناختیروان یرهانعفاف پ ب است روانیافکار و تجارب درون 

 مکانیزمعنوان  ب  یروان شناخت یرپ ه انعفاف از روزافزون شواهد (ب8متعردان  است ) تیها و فعالارزش زمین  و ب  عنوان خود

 (ب 10اند )کرده تهحما و ارتقای سفح سالمت روان و کاهش مشکال  روانیتغییر 

ساس و با توج  ب  اهمیت دو متغیر سخت روهی و انعفاف پ هری شناختی در حوزه سالمت روان و نقش آنرا در بر اه  ا

ارتقای سفح سالمت و از طرف دهگر نقش موثر هنر و تولید آن در افزاهش سفح سالمتی و برزهستی انسان، مفالع  حاضر ب  

 اد هنرمند و غیرهنرمند در انعفاف پ هری شناختی وجود دارد؟ بی  افردنبال پاسخگوهی ب  اه  سوال است ک  آها تفاوتی 

 

 روش -2
 یافاراد هنرمناد در رشات  هاا      یا شاامل کل  یجامع  آمار باشدب یم یا س مقاه – یاز نوع  عل قیتحق  هطرح پژوهش در ا
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 یما  1398در ساال   زرایدر شارر شا   دانان، عکاسان، طراحاان وببب(  یقیموس گران،هسازان، باز لمیف سندگان،ه)نوی مختل  هنر

مختلا    یهنار  یها شهانفر از هنرمندان و از گر 40پژوهش، در دسترس بود ک  جرت انجام آن،  ها یریگباشندب روش نمون 

و  تیجنسا  هر دو گاروه از لحااظ سا ،   و  باشند یم رازیهنرمند در شرر ش رینفر از افراد غ 40 زین  س هانتخاب شدندبگروه مقا

هی برای جمع آوری داده هاا ماورد   سخت رو مقیاس و پ هری شناختیپرسشنام  انعفاف شدندب یاسازهمت گرهکدهبا  ال یتحص

   باستفاده قرار گرفت

سوالی است ک  برای سانجش ناوعی از انعفااف     20هک ابزار خودگزارشی کوتاه اه   :پذیری شناختیپرسشنامه انعطاف

افکار ناکارآمد با افکار کارآمادتر الزم اسات، با  کاار مای رود کا        پ هری شناختی ک  در موفقیت فرد برای چالش و جاهگزهنی 

موافاق و نا     نا  ؛ 3مخالفم: یتاحد؛ 2: مخالفم؛ 1مخال : کامالً)ب (11) درج  ای لیکر  نمره گ اری می شود 7مقیاس  ساسبرا

اها    بشودیم یگ ارور معکوس نمرهب  ط 17، 11،  9،  7، 4، 2 سواال (ب 7موافق: کامال؛ 6:موافقم؛ 5موافقم: یحد تا؛ 4مخالفم:

پرسشنام  برای ارزهابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیر باالینی و بارای ارزهاابی میازان پیشارفت فارد در اهجااد تفکار         

از  تالش دارد تاا سا  جنبا     اه  ابزاررفتاری افسردگی و ساهر بیمارهرای روانی ب  کار می رودب  -پ هر در درمان شناختیانعفاف

 های قابل کنترل )ادرا  کنترلعناوان موقعیت هاای ساخت با پ هری شناختی را بسنجد: ال ( میل ب  در  موقعیاتانعفاف

پا هری(، ب( توانااهی در  چنده  توجی  جاهگزه  برای روهدادهای زندگی و رفتار انسانرا )ادرا  توجیا  رفتاار(،  ( توانااهی    

 و ونادروال  سیدر پاژوهش دنا   (ب هااای مختلا  هاای سااخت )ادرا  گزهناا   بارای موقعیاتحل جااهگزه   اهجاد چنده  راه

با     هااای مختلا  ادرا  گزهناا  و  پاا هری  ادرا  کنترل، ادرا  توجی  رفتار یها اسیخرده مق یکرونباخ برا یلفاآ (2010)

و رواهای   39/0افسردگی باک برابار باا     شنام پرس اه  پرسشنام  با نبدست آمدب اعتبار همزما 57/0و  55/0، 72/0برابر  بیترت

 (ب  11بود ) 75/0همگراهی آن با مقیاس انعفاف پ هری شناختی 

 ها استفاده شدببرای تحلیل داده  SPSS 18نرم افزار  ل یب  وس رهیچند متغ انسهوار لیزمون تحلآاز 

 هایافته -3

نفار از گاروه    25نفر از گاروه هنرمنادان و    27داشتندب  نفر فرد غیرهنرمند شرکت 40نفر فرد هنرمند و  40در اه  مفالع  

 1مشااغل اها  افاراد در جادول      سال قرار داشاتب  60تا   30  در هر گروه بی  گروه نمون یمحدوده سن غیرهنرمند مرد بودندب

 گزارش شده استب

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

 
 : میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
نتاهج آزمون کالموگروف اسمیرن  حااکی از  تفاده شدب اس رهیچند متغ انسهوار لیاز آزمون تحل یسوال پژوهش یبررس یبرا

 انسها وار یبنابراه  فرض برابرو  دار نبودپژوهش معنی یرهایکدام از متغ چیآزمون لون ه جهنتا(ب <05/0pها )نرمال بودن داده

 گروه شغل فراوانی درصد

5/7  نوهسنده 3 

 هنرمند

 بازهگر 10 25

5/12  فیلم ساز 5 

5/17  عکاس 7 

5/12  موسیقیدان 5 

 نقاش 10 25

 کل 40 100

5/12  مرندس 5 

 غیرهنرمند

5/12  دانشجو 5 

5/12  پزشک 5 

 معلم 2 5

5/7  کارمند 3 

 خان  دار 10 25

 شغل آزاد 10 25

 کل 40 100

انحراف  میانگین گروه متغیر

 معیار

 35/11 43/121 هنرمند انعفاف پ هری روانشناختی

 75/11 52/110 غیرهنرمند 

 48/5 75/53 هنرمند توجی  رفتار ادرا 

 22/7 57/48 غیرهنرمند 

 83/6 00/50 هنرمند پا هری ادرا  کنترل

 22/8 27/44 غیرهنرمند 

 58/3 67/17 هنرمند  هاای مختلادرا  گزهنا 

 41/3 37/17 غیرهنرمند 
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( باودب نتااهج   =p>02/1Box,05/0های وارهانس کووارهانس )ب نتاهج آزمون باکس بیانگر برقراری همگنی ماترهسها برقرار است

( p=82/4= F ,002/0المبادای وهکلاز،  =79/0انعفاف پ هری شناختی و مولف  های آن ) در مورد رهیچند متغ انسهوار لیتحل

باده  معنای اسات    اه   اهجاد شده تفاو  معناداری وجود داردبترکیب خفی متغیرهای وابست  نشان داد بی  دو گروه از جرت 

برای مقاهسا  دو گاروه   تفاو  معنادار وجود داردب  متغیر انعفاف پ هری شناختیاز لحاظ  غیرهنرمند هنرمند وگروه دو ک  بی  

متغیاری  در هر هک از اه  متغیرها ب  عنوان هک متغیر وابست  از آزمون اثرا  بی  گروهی در مت  آزمون تحلیل کوارهانس تاک 

 آمده استب 3استفاده شد ک  نتاهج آن در جدول 

 
 انعطاف پذیری شناختیایج آزمون اثرات بین گروهی در نت: 3جدول 

 SS متغیر وابسته
d

f 
MS F P η2 

2/2376 انعطاف پذیری روانشناختی )نمره کل(  1 2/2376  78/17  
001

/0  

18/

0 

61/535 ادرا  توجی  رفتار  1 61/535  01/13  
001

/0  

14/

0 

51/655 ادرا  کنترل پ هری   1 51/655  46/11  
001

/0  

13/

0 

8/1  هاای مختل  گزهنا ادرا  1 8/1  14/0  
70/

0 

002

/0  

 
و مولفا    یشاناخت  یرهدر انعفاف پ  یتفاو  معنادار س هنمرا  مورد مقا  یانگیم  یدهد بینشان م 3ل همانفور ک  جدو

-ادرا  گزهناا  اما در مولف   (،P= 001/0) هنرمند وجود دارد ریدر افراد هنرمند و غ کنترل پ هریادرا  و  ادرا  توجی  رفتار

ی اثر( حاکی از آن است کا   بررسی مج ور اتای تفکیکی )اندازه (ب<05/0P)مشاهده نشده است  یتفاو  معنادار  هاای مختل

  کندب  ییرا تب یروانشناخت یرهانعفاف پ  انسهدرصد از وار 18 تواند یهنرمند بودن م

 

  بحث -4

افاراد هنرمناد و غیرهنرمناد باودب طباق نتااهج حاصال، نمارا           مفالع  حاضر با هدف مقاهس  انعفاف پ هری شناختی بی 

 انعفاف پ هری شناختی بی  افراد هنرمند ب  طور معنادار بیش از افراد غیرهنرمند باودب اها  نتااهج همساو باا هافتا  مفالعاا        

مبنای بار    (6ران )( مبنی بر اثربخشی هنر درمانی در کاهش سفح افسردگی؛ و همچنی  اوساتر و همکاا  5بالمدال و همکاران )

ذه  با  دو   میتقس  سو استبتاثیر هنر در بربود راهبردهای مقابل  با استرس، کاهش سفح استرس و افزاهش خودکارآمدی هم

دربااره   بحا  آن  ینظار  هایاماد یاز پ موجود است و هکای  یها هنظر  اثرگ ارترهاز  دهبخش خودآگاه  و ناخودآگاه  توسط فرو

شاود زهارا   میگاه خلق آگاه و خودآناخود انیدر مرز م یاثر هنر ، هنظربودب از دهدگاه در هنرمندان  یاثر هنر یریمنشا شکل گ

مشااهده  توان میگاه را آخود  هو نماد یاست و ن  قواعد منفق یخبر اهجران رو یها بی نظمین  از در فراهند خلق آثار هنری 

ثار هنری را فرصتی برای ورود ب  ضمیر ناهوشیار دانست و افاراد هنرمناد را   توان پرداخت  ب  هنر و تولید آبنابراه  میب (1کرد )

افرادی تلقی کرد ک  نسبت ب  ساهر افراد بیشتر و دقیقتر با اطالعا ، عواط  و هیجانا  دنیای ناهوشیار خود در ارتباط هساتند  

-وشیار و انبوه تجربیاا  دردناا  آن دارد، مای   های روانی رهش  در ضمیر ناه(ب با فرض بر اهنک  بسیاری از مشکال  و آسیب3)

تری داشت  باشد و باا آگااهی   توان چنی  استدالل کرد ک  هک فرد هنرمند قادر است با اه  تجربیا  درونی خود ارتباط نزدهک

  عنوان ابزاری از آنرا و دستیابی ب  آن، از اثرا  منفی آن بر وضعیت روانی خود بکاهد و همچنی  با بکارگیری آثار هنری خود ب
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(ب در واقاع افاراد هنرمناد از    4در جرت ابراز اه  تجربیا  دردنا ، بتواند تا حد زهادی از فشار ناشی از آنرا خود رهاهی بخشاد ) 

تواند ب  آنرا در مقابل  موثرتر جوهند و چنی  فراهندی میاستفاده می، معنا جانیاحساس، ه کهب  منظور انتقال آثار هنری خود 

زا ها پ هرش مشکال  ناهنحل کمک کند و زمینا  انعفااف پا هری بیشاتر را در     هط پرتنش و غلب  برتر بر عوامل استرسدر شرا

   آنرا تسریل نماهدب

، اهجااد آراماش و کااهش هیجانراای ناامفلوب      داشت  باشدبر انسان  تواندی میهنر خلق آثارهکی از اثرا  قابل توجری ک  

در  همچنای   گیردبقرار می آرامدر حالت  عضال رود و ی، ب  علت اهجاد تمرکز، تنش از بی  میب هنگام انجام کارهای هنراست

اساتفاده از   و تواند تأثیر آرامبخشی بر فرد مضافرب داشات  باشاد   های سرد مانند آبی و ترکیبا  آن مینقاشی، استفاده از رنگ

قفعاا   ناواخت   همچنای ،  (ب 5) مناسب اسات و اهجاد آرامش  بربود حاال  خلقیرنگرای گرم مانند قرمز و ترکیبا  آن برای 

و فرصاتی را بارای    هیجان و ها آرامش نماهناد  حالت اهجاد فرد نوازندهتوانند برای های خاص خود میموسیقی هر هک با وهژگی

ی  گارفت  باازخورد و   پل زدن بی  دنیای درونی و بیرونی و انتقال سازنده و مناسب تجربیا  درونی ب  دنیای پیرامون و همچنا 

 یعنا هساالمت روان   یشناخت یرهانعفاف پ   همفابق با نظر اصالح و بربود تجربیا  درونی و کاهش بار منفی آنرا فراهم سازدب

مختلا    یهاا  ل(ب شاک 6اسات ) با ثبا   یک  از لحاظ ارزشمند هاهیفعالیتخود و تعرد ب   یرونیو ب یدرون یهاطیمح رشهپ 

 ل یب  وسا   اه ناسازگاران  یو عاطف یرفتار  یافراط در قوان ل یب  وس یشناخت یرهپ نابر اساس انعفاف  زین یروان یشناس بیسآ

در قالب خلق آثار هنری بیان خود ب  خودی غیرقضاوتگران  ، قابل تبیی  استب است ندههک  مربوط ب  آ یب  احتماالت تیحساس

هنر کارکرد اصلی  کندبابراز بدون تردهد واکنش دهگران،  خود را سرکوب شده دهد ک  آزادان  افکار و احساسا ب  فرد اجازه می

اغلب ب  آن فکر شده، اما هیچگاه ب  اها  خاوبی   ک  آنچ  ، دهدک  ب  افکار نیم  شکل هافت  ما بیانی واضح و آشکار می اه  است

تجربیا  خود انتخاب و وهراهش شده و برتار   وافکار بخش فرار و گرهزان از در فراهند خلق هنر، ب  عبار  دهگر ب ابراز نشده است

دارد تاری از خاود   شناخت روشا   دکناحساس می فرد ای ک  نراهتاًگون  شود، ب بازگردانده می فرداست ب   بوده قبالًاز آن چ  

 (ب  7)

 گیرینتیجه -5

ر معنادار بیش از افاراد غیرهنرمناد   انعفاف پ هری شناختی بی  افراد هنرمند ب  طو سفح، از اه  مفالع  طبق نتاهج حاصل

محدود بودن آن در شرر شیراز است ک  بنابراه  در تعمیم نتاهج باهاد محتااط باودب    های پرژوهش حاضر، ز محدودهتهکی ا بودب

دهگار  از عدم کنترل متغیرهاهی مانند جنسیت و تحصایال   همچنی  استب روش نمون  گیری در دسترس همچنی  استفاده از 

  .های پژوهش حاضر بودمحدودهت 

  

 تشکر و قدردانی
 نوهسندگان از هم  شرکت کنندگان در پژوهش کمال تشکر و قدردانی دارندب
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