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 مطالعاا  .اییران در فرهنگیی تاریخ جریان نقد (.0011) کامبیز کریمی، و مسیب؛ واصل، یارمحمدی فاطمه؛ طاهری، رشید؛ خسرو،
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  8112-0400شاپا: 

 آزاد است.  نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ) 

گری  شناختی با میانجی رابطه هوش زیباشناسی و بهزیستی روان
 حساسیت زیباشناسی

 

 4، کامبیز کریمی3، مسیب یارمحمدی واصل2، فاطمه طاهری1*خسرو رشید
 99/99/9099؛    پذیرش: 62/90/9900دریافت: 

چکیده
طورجدی موردتوجه قرار گرفته است. احتمیا   نگر به شناسی مثبت است که در روانهایی  بهزیستی یکی از سازه

تواند بر سالمت و بهزیستی افراد تأثیر بگذارد. های پیرامون و درک آنها میرود که حساسیت نسبت به زیباییمی
ساسییت گری ح رو، هدف ایین مقالیه بررسیی رابهیه هیوا زیباشناسیی و بهزیسیتی روانیی بیا مییان ی ازاین

یابی معیادت  سیاختاری اسیت و  زیباشناسی در دانش ویان است. روا پژوهش همبستگی بیا کمیم مید 
تین بیا روا  120هستند کیه  0192-99جامعٔه آماری همه دانش ویان دانشگاه بوعلی سینا در سا  تحصیلی 

مقییاس شیاملپیژوهشاییناسیتااده شیده درای تصادفی از میان آنان انتخیا  شید. ابیزار گیری خوشه نمونه
( و مقیاس حساسیت زیباشناسیی 0194(، مقیاس هوا زیباشناسی رشید و همکاران )8118بهزیستی ریف )

( است. نتایج معادت  ساختاری نشان داد که هوا زیباشناسی و حساسییت زیباشناسیی0198عبدالملکی )
زیباشناسیی نییز بیر حساسییت  شیناختی اثیر مسیتقی  و معنیاداری دارنید. هم نیین، هیوا بر بهزیستی روان

گری  نتایج روابط غیرمستقی  نشان داد که هوا زیباشناسی بیا مییان ی د.زیباشناسی اثر مستقی  و معناداری دار
تیوان گایت کیه درک بیر اسیاس نتیایج میی. شناختی اثر معناداری دارد حساسیت زیباشناسی بر بهزیستی روان

رو، بیا  شناختی افراد تأثیر مثبتیی دارد. ازایین یرامون بر بهزیستی روانهای پها و حساسیت نسبت به زیباییزیبایی
توان انتظار بهبود بهزیستی روانی آنان را داشت.  شناسی افراد، میهایی جهت آموزا و تقویت زیبا تدوین برنامه

نگر، هوا، دانش و شناسی مثبت زیبایی، روان :ها کلیدواژه
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 . مقدمه 1
اخیر و با درنظرداشتن این موضوع که افراد بر دهۀچنددرنگرمثبتشناسی روانپیدایشبا

های خاص خود هستند  ها و ویژگی ها، توانمندی اساس الگوی شخصیتی خود دارای انگیزه
کید009، 0190)احمدپور اردجانی و فالحتی،  سهح سالمتارتقایوهاتوانمندیبر(، تأ

ایین اسیتگرفتهقراربسیارآنان موردتوجهاستعدادهایبهبخشیدنفعلیتهمراهبهافراد
روانیی هیایبیمیاریبرابیردرسپریعنوان بهانسانقو نقاطازکهاستآنپیدرجنبش

درموردمهالعیههیایسیازهجملیه(. از042، 0194پور،  گییرد )صیدوقی و حسیامبهیره
اصیلیهای مؤّلاهازیکیعنوان بهکهاست1شناختی روانبهزیستینگر، شناسی مثبت روان

اسیت کیردهجلیبرابسییاریمحققیانگذشیته توجیهدهیهٔ دوخال عمومی درسالمت
 (.091، 8104، 2گوتیر، سارغلو، و فردریکسونتا )کاپلن،

با نگاه به رابهه مثبتی که بین کنش متقابل روزانه و وضعیت فیزیکیی و روحیی افیراد 
تواند  (، دیدگاه ریف می17، 0192، کالهیو  ،وجود دارد )محمدزاده، مرجایی، ودادهیر

بی تبیین نماید. از دیدگاه ریف نه را بهاین کنش متقابل روزا بهزیستی روانیی تیالا  3خو
های بالقوه واقعی است که آشکارا به رشد فردی و  فرد برای کما  در جهت تحقق توانایی

هیایی  شود. هر بعد از بهزیسیتی روانیی در میورد چالششکوفایی استعدادها مربوط می
کننید عملکیرد مثبیت داشیته و تالا میی شوندرو می کند که افراد با آن روبه صحبت می

انیید از:  باشییند. بهزیسییتی روانییی دربردارنییدٔه شییش بعیید جداگانییه اسییت کییه عبار 
خودمختاری، تسّلط بر محیط، رشد شخصیی، رابهیه مثبیت بیا دیگیران، هدفمنیدی در 

 (. 00، 8100زندگی و پذیرا خود )ریف، 
رزییابی ییم فیرد از کیاییت ( بهزیسیتی روانیی ا010، 8112) 4به نظر لوکاس و دینر

گاهی های فیرد در  ها و سایر مسیالل فرهنگیی میرتبط بیا ارزشیمندی ها، ارتباط ت ربیا ، آ
های شناختی است.  های عاطای و ه  مؤلاه حیا  اوست. بهزیستی روانی ه  دارای مؤلاه
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رابطه هوش زیباشناسی و 

 ... شناختی بهزیستی روان

ایع کننید و از حیوادو و وقیطور کلی افراد با بهزیستی بات هی انا  مثبت را ت ربه میی به
 (.01، 0997، 1و دینرپیرامون خودارزیابی مثبتی دارند )مایرز

( بر این باور است که ارزیابی مثبت از محیط پیرامیون و درک 221، 0944) 2ماچوتکا
های بهزیستی است کیه در ارتبیاط بیا  های محیط زندگی و لّذ  بردن از آن از مؤلاهزیبایی

شناسیان بیر ت ربیه  ها است. فالسیاه و رواندرک زیباشناسی و حساسیت نسبت به زیبایی
کید کیرده و آن را در سیالمت و بهزیسیتی افیراد میؤثر میی داننید. هنری در زندگی مدرن تأ

داده باعی  ای یاد  عنوان یم هوا در عصیر جدیید ر  تحوتتی که دربارٔه ت ربه هنری به
 (. 012، 0990، 3پایپر ی تغییراتی بنیادی در نگرا ما نسبت به آن گردیده است )والش

آورد تیا  رفته زیباشناسی برای افراد این امکان را فراه  میه یی و روی  حساسیت به زیبا
های جدیدی به وجود بیاورند؛ از سوی دیگر، افرادی کیه سیهح حساسییت ترکیبا  و ایده

برند. هرچیه تعیداد تصیاویر  ها لّذ  میباتیی دارند از جداکردن تصاویر و سازماندهی آن
برند. اما افرادی تر باشد بیشتر لّذ  می ها پی یدهشکل بیشتر باشد و روابط بین آن درون یم

کنند.  تری را انتخا  می های هنری ساده تری دارند تصاویر و طرحکه سهح حساسیت پایین
حساسیت زیباشناختی یکی از اجزای اصلی و اساسی درک هنر و لذ  بیردن از آن اسیت. 

عنی توانایی شناسایی آثار هنری است و نوعی توانیایی شیناختی پی ییده این حساسیت به م
(. افرادی که 220، 0944ویژه کودکان مبه  است )ماچوتکا،  است که برای برخی افراد و به

گاهانه و با رضیایت  در زمینه دیدن و اندیشیدن درباره آثار هنری حساسیت زیادی دارند و آ
دانند که هیر روز سیزاوار توجیه بیوده و  انگیز می ی را شگاتپردازند، اثر هنر به این امر می

پردازند، به معنا و محتوای  جایگاهی بسیار بات دارد. این گروه هر بار که به تماشای اثری می
های آن  کنند و از مااد پنهیان و پی ییدگی ای از آن خلق می برند و معنای تازه بیشتری پی می
گاه می اگون از نظر حساسیت به زیبایی و میزان رشد زیباشناسیی بیا شوند. افراد گون بیشتر آ

شیود و بیه  یکدیگر فرق دارند. حساسیت زیباشناختی بیشتر با تمرین و ت ربیه حاصیل می
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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؛ به 0941همین دلیل است که برخی از افراد در این زمینه از دیگران تواناتر هستند )نیوتن، 
(.92، 0121نقل از رشید، مهرمحمدی، دتور و همکاران، 

به اینکه یکی از معیارهای ارزیابی سالمتی در جوامع مختلیف، بهزیسیتی  حا ، باتوجه
ها و محیط اطیرافش  بسا ممکن است شخصی که به زیبایی روانی افراد آن جامعه است، چه

شناسیی دارد، سیالمت روانیی کمتیری  تااو  است، نسبت به کسی که حساسییت زیبا بی
(.0710، 8100، 1لسن و بارنتداشته باشد )فرگوسن، کا

دهی ارزیابانٔه هی انی متناسب  توان توانایی توجه، دریافت و پاسخ هوا زیباشناسی را می
با هرگونه محرک زیبا و نازیبا تعریف کرد که هدفمند بوده و دربردارندٔه کنش متقابل با محییط 

ری( و واکنش عاطای ها )طبیعی و هن است. این در حالی است که حساسیت نسبت به زیبایی
(. لیدر، 0198گوینید )عبیدالملکی،  شناختی می و احساسی نسبت به آنها  را حساسیت زیبا

انید، حساسییت  ( در الگیویی کیه ارالیه نموده098، 8110) 2بیلکه، اویبرسیت و همکیاران
کید کرده زیبا   اند. شناختی را مورد توجه قرار داده و در آن بر نقش عواطف و هی انا  نیز تأ

های زیبایی نمایان اسیت و  های آفرینش جلوه با درنظرداشتن این موضوع که در همه پدیده
آمیخته شده، هیوا زیباشناسیی، بسیتری بیرای بییان  اساس خلقت انسان نیز با زیبایی دره 
واسیهٔه ای یاد  توانید به سیازد. هیوا زیباشناسیی می احساسا  با زبان غیرکالمی فیراه  می

رشید وصیور  وییژه خودمختیاری هیای ارتبیاطی و به پذیرا خود، مهار ناس،  اعتمادبه
شخصی عاملی برای شکوفایی خالقیت و نوآوری در استعدادهای هر فرد باشد و نقش مهمی 

ویژه اینکه امروزه  شناختی آنان ایاا نماید. به را برای کمم به افراد در بهبود سهح بهزیستی روان
درمانی یکی از ابزارهای تقویت و تخلیه هی انا  مختلیف و زیبایی، هوا زیباشناسی و هنر

 (. 8101، 3شود )برنز و گروف های روانی محسو  می عاملی در پیشگیری از بیماری
(، نشیان 087، 8102و همکیاران ) 4های گیرین، گیروس، آسیمل در همین راستا یافته

ایی ابراز احساسیا  از خصوص نوجوانان و جوانان توان دهد که در بیشتر جوامع مردم به می
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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شناختی در تضیاد  اند که این موضوع با بهزیستی روان داده طریق زبان غیرکالمی را از دست 
که هر انسانی در حالت عادی باید قدر  ابراز احساسا  را داشته باشید تیا  است؛ درحالی

بیه  واسیهه آن در ان ام وظایاش موفق شود. در این میان، عاملی کیه هیوا زیباشناسیی به
هایی ماننید آثیار  دیگر، مصداق عبار  زا بودن زیبایی است. به کند، استرس انسان کمم می

توانند اضهرا  ذهنی را کاهش دهند و به مغز فرصت بیشتری برای بازیابی فراه   هنری می
رسد سهح باتتر هوا زیباشناسی به بهبود سالمت روان کمیم  سازند. در واقع به نظر می

.کند بیشتری می
( نشیان داده اسیت کیه افیراد 021، 8101) 1های پژوهشی وایت، اسوالت و اوچوا یافته

های  تواننید روابیط بیا دیگیران بازسیازی کننید و هیدف باهوا زیباشناسیی بیات بهتیر می
ارزشمندتری را برای خود برگزینند که در نتی ه کاهش انزوا و تنهیایی و هم نیین افیزایش 

د داشت. هوا زیباشناسی با کمم به ای یاد روابیط معنیادار و امیدواری را به همراه خواه
ترین اشییکا  و افییزایش حییس  خالقانییه، اشییتیاق بییه مشییاهده، کشییف و توسییعٔه مناسییب

گاهی از زندگی و کیار هنرمنیدان، ادغیام یادگیری زیبا هیای جدیید بیا ت ربییا   شناسی، آ
رامیش خیاطر را در افیراد وسیله شکل و رنگ نوعی حس امنییت و آ گذشته و ابراز عاللق به

 سازد.  کند و زمینه را برای افزایش بهزیستی روانی فراه  می ای اد می
هیای گونیاگون  هیا در بخش به اینکه هوا زیباشناسیی و حساسییت بیه زیبایی  باتوجه

تیوان انتظیار  اجتماعی و حتی جسمی فرد ممکن است نقش داشته باشد، می ی زندگی روانی
های بهزیسیتی روانیی  سی و حساسیت زیباشناسی با ابعاد و مؤلایهداشت که هوا زیباشنا

ارتباط داشته باشند.  
از آن ا که پژوهش در زمینه هوا زیباشناسی نوپا است و پژوهشیی در زمینیه بررسیی 

شناسی ان ام نشده  گری حساسیت زیبا شناسی و بهزیستی روانی با میان ی رابهه هوا زیبا
است، در این مقاله ضمن بررسی رابهه هوا زیباشناسی با بهزیسیتی روانیی، ایین مسیئله 

شناختی نقشی در رابهه میان هوا زیباشناسی و بهزیسیتی مهرح بود که آیا حساسیت زیبا
 روانی دارد؟ 
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 . روش پژوهش2
این پژوهش از نوع تحقیقا  توصیای همبسیتگی اسیت کیه بیا کمیم الگیوی معیادت  
ساختاری ان ام شد. جامعٔه آماری این پژوهش کلیٔه دانشی ویان دورٔه کارشناسیی سیایت 

اسییت کییه تعییداد  0192-99سییا  تحصیییلی مرکییزی دانشییگاه بییوعلی سییینا همییدان در 
مهالعا  مربوط اینکه در به نوع پژوهش و  نار بود. باتوجه  2111دانش ویان آن نزدیم به 

های  افتهدّقت یو برای افزایش  پیشنهاد شده استو بیشتر نمونه  811به معادت  ساختاری 
ای تصیادفی  خوشیهگیری بیه روا  عنوان نمونه انتخا  شیدند. نمونیه به تن 120 پژوهش

دانشکده هنیر و معمیاری،  0دانشکدٔه موجود،  9ان ام شد و برای این کار نخست از میان 
صیور  تصیادفی انتخیا  شیدند. سیپس از هیر  فّنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه به

های پژوهش پاسخ دادند. صور  تصادفی انتخا  و به پرسشنامه کالس به 1دانشکده 
 وهش. ابزارهای پژ1-2

طراحی کرد.  0929شناختی ریف. این پرسشنامه را ریف در سا    پرسشنامه بهزیستی روان
تر  هیای کوتیاه هیای بعیدی فرم گویه تشکیل شده است، ولی در پژوهش 081فرم اصلی از 

سیؤالی اسیتااده  02ای( نیز تهیه شده است. در این پژوهش از فرم  گویه02ای و گویه 20)
ای از کیامال   درجیه 4عی ابزار خودسن ی است که در ییم پیوسیتار . این پرسشنامه نوشد

( ضییریب 0149، 0929شییود. ریییف ) ( پاسییخ داده می4( تییا کییامال  موافییق )0مخییالف )
 20/1بیین را و ضریب پایایی بازآزمایی  91/1تا  24/1بین  را ها همسانی درونی زیرمقیاس

مگیرای پرسشینامٔه بهزیسیتی گیزارا کیرده اسیت. شیواهد مربیوط بیه اعتبیار ه 24/1تا 
روانیی بیا رضیایت از زنیدگی،  شناختی حاکی از آن است که شیش عامیل بهزیسیتی روان
ناس و خالقیت رابهۀ مثبت و با افسردگی، شانس و منبع کنتر  بیرونیی رابهیۀ منایی  عز 

بیه دسیت آورده اسیت. در اییران  90/1تیا  21/1دارند. ریف آلاای کرونبا  مقیاس را بین 
آمده است )بییانی، کیوچکی و  دست به 28/1پایایی به روا بازآزمایی این مقیاس ضریب 
(. 002، 0121بیانی، 

( 49، 0194مقیاس هوا زیباشناسی. این پرسشنامه توسط رشید، حسنوند و یعقوبی )
های کامال  ای با گزینهدرجه گویه است و بر اساس یم مقیاس شش 02ساخته شده و دارای 
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وافق، کمی موافق، کمی مخالف، خیلی مخالف و کیامال  مخیالف درسیت موافق، خیلی م
شده است. مقدار ضریب آلاای کرونبا  برای کل آزمون و سیه خیرده مقییاس آن محاسیبه 

، برای بعد حسی 18/1عاطای  ی ، برای بعد ذهنی 20/1گردید که این میزان برای کل مقیاس 
وایی با نظر متخصصان تأیید و نتایج روایی بود. روایی محت 47/1، و برای بعد حرکتی 10/1

های برازا همه در سهح مناسبی بودند )رشید و همکیاران، سازه نیز نشان داد که شاخصه
آمده است. دست  به 19/1(. در این پژوهش نیز آلاای کرونبا  برای این ابزار 28، 0194

بیر اسیاس  (0198مقیاس حساسیت زیباشناسیی. ایین پرسشینامه توسیط عبیدالملکی )
( ساخته شده اسیت. 074، 8114( و جاکوبسن )091، 8110های لدر و همکاران ) دیدگاه

های کیامال   ای بیا گزینیه درجه گویه است و بر اساس یم مقییاس شیش 10پرسشنامه دارای 
موافق، خیلی موافق، کمی موافق، کمی مخالف، خیلی مخالف و کامال  مخالف درست شده 

هیای  های طبیعی، حساسییت بیه زیبایی سه بعد حساسیت به زیبایی است. این مقیاس دارای
، 21/1هنری و تأثیرپذیری حسی عاطای است. پایایی به روا کرونبیا  بیرای کیل مقییاس 

، و 21/1های هنری  ، برای بعد حساسیت به زیبایی90/1عاطای  ی برای بعد تأثیرپذیری حسی
د. پاییایی بیه روا بازآزمیایی بیرای کیل بیو 11/1های طبیعی  برای بعد حساسیت به زیبایی

به دست آمد. روایی صیوری مقییاس بیا نظیر متخصصیان تأییید شید. در ایین  21/1مقیاس 
های این پیژوهش بیا  داده آمده است.  دست به 90/1پژوهش نیز آلاای کرونبا  برای این ابزار 

معیادت  ها و الگیوی  استااده از آزمیون ضیریب همبسیتگی پیرسیون بیرای آزمیون فرضییه
تحلیل شدند.   و  افزارهای   ها توسط نرم ساختاری برای بررسی فرضیه

 
 ها . یافته3

، 02/80و  12/040ها نشان داد که میانگین و انحیراف معییار حساسییت زیباشناسیی  یافته
، مییانگین و انحیراف معییار 01/1و  80/00میانگین و انحراف معییار هیوا زیباشناسیی 

های بهزیسیتی  است. مییانگین و انحیراف معییار مؤلایه 11/01و  87/00ستی روانی بهزی
و  40/1، رشید شخصیی 02/8و  97/1، تسلط بیر محییط 41/8و  41/1شامل: استقال  

 81/8و  08/4، پذیرا خود 19/8و  40/1، هدفمندی 70/8و  22/4، ارتباط مثبت 97/0
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زیباشناسییی شییامل: هییوا  ی هواها بییه دسییت آمیید. میییانگین و انحییراف معیییار مؤلاییه
و  91/08، و هیوا حرکتیی 01/0و  29/07، هیوا حسیی 40/0و  12/07عاطای  ی ذهنی

های حساسییت زیباشناسیی شیامل:  دست آمد. میانگین و انحراف معییار  مؤلایه به 01/1
، حساسیت عیاطای 91/9و  10/01، حساسیت هنری 10/00و  18/41حساسیت طبیعی 

 بود. 11/2و  12/70
 

 . میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش3دول ج

 انحراف معیار میانگین متغیر
 11/01 87/00 شناختی روان بهزیستی
 41/8 41/1 استقال 

 02/8 97/1 تسلط بر محیط
 97/0 40/1 رشد شخصی

 70/8 22/4 ارتباط مثبت
 19/8 40/1 هدفمندی

 81/8 08/4 پذیرا خود
 01/1 80/00 شناسی هوا زیبا

 40/0 12/07 عاطای ی هوا ذهنی
 01/0 29/07 هوا حسی

 01/1 91/08 هوا حرکتی
 02/80 12/040 شناسی حساسیت زیبا

 10/00 18/41 حساسیت طبیعی
 91/9 10/01 حساسیت هنری

 11/2 12/70 حساسیت عاطای
 

دست آمده برای توزیع نمیرا  متغیرهیای میورد بررسیی،  به سهح معنی داری مقادیر 
دهد نمرا  متغیرهای تحقیق، دارای تیوزیعی  (، که نشان میاست ) 17/1باتتر از 

ها وجیود  های پارامتریم جهت آزمون فرضیه نرما  است. بنابراین، امکان استااده از آزمون
وم، بررسی رابهه خهی بیین متغیرهیای فرض د دارد. بررسی رابهه خهی بین متغیرها. پیش

پژوهش است که با استااده از همبستگی پیرسون محاسیبه شید. نتیایج نشیان داد کیه بیین 
منظور بررسی استقال  مشیاهدا  )اسیتقال  مقیادیر  متغیرها رابهٔه خهی وجود داشت. به
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ره ایین آزمیون واتسون اسیتااده شید. آمیا ی مانده یا خهاها( از یکدیگر از آزمون دوربین باقی
شود؛ زیرا شرط تأیید ایین  ترتیب، فرض استقال  خهاها تأیید می است و بدین 47/0برابر با 

 (.8باشد )جدو  شماره  7/8تا  7/0فرض این است که میزان آماره این آزمون بین  پیش
 

 هااسمیرنف برای بررسی نرمال بودن دادهـ  . نتایج آزمون کلموگروف5جدول 
 معناداریسطح  Z متغیر

 184/1 141/1 شناختی روان بهزیستی
 361/1 53/1 استقال 

 182/1 55/1 تسلط بر محیط
 314/1 51/1 رشد شخصی

 511/1 32/1 ارتباط مثبت
 121/1 15/1 هدفمندی

 511/1 35/1 پذیرا خود
 174/1 144/1 شناسی هوا زیبا

 511/1 32/1 عاطای-هوا ذهنی
 174/1 56/1 هوا حسی

 511/1 10/1 حرکتیهوا 
 120/1 142/1 شناسی حساسیت زیبا

 511/1 38/1 حساسیت طبیعی
 511/1 34/1 حساسیت هنری

 511/1 37/1 حساسیت عاطای
 

گری  فرضیه اصلی: مد  ماهومی رابهه هوا زیباشناسی و بهزیستی روانی بیا مییان ی
 حساسیت زیباشناسی از برازا مناسبی برخوردار است.

 
یباشناسی و بهزیستی روانی با میانجی. 3شکل  یباشناسی در حالت معناداری رابطه هوش ز  گری حساسیت ز
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 (<13/1مدل پژوهش ). ضرایب استاندارد و سطح معناداری روابط بین متغیرهای 5شکل شماره 

 
های مد  از معیارهای مختلای اسیتااده شید  برای بررسی مناسب بودن برازا شاخص

 ( آمده است.1که نتایج آن در جدو  شمارٔه )
 

یباشناسی و بهزیستی روان. مشخصه1جدول  شناختی با  های نیکویی برازندگی مدل برازش یافته )رابطه هوش ز
یباشناسیگری حساسیت  میانجی  ز

 84/8 (x2/df) آزادی درجه به دوخی م ذور نسبت
 98/1 (GFI) برازا نیکویی شاخص
 97/1 (CFI) تهبیقی برازا شاخص
 91/1 (NFI) استاندارد برازا شاخص

 178/1 (RMSEA) هاماندهپس م ذورا  میانگین ریشه

 
(، بیرازا 1شیمارٔه )در جیدو  شده برازندگی گزارانیکوییهایبه مشخصه  با توجه

هیای ت ربیی میورد  در کل  روابط ماهومی پژوهش بیا داده داردقرارخوبیسهحمد  در
دهید کیه  ( نشیان می8( و )0بررسی قرار گرفت. نتایج برازا مد  در نمودارهای شیمارٔه )

شناختی بیر اسیاس  شود. بنابراین، مد  تبیین بهزیستی روان فرضیه اصلی پژوهش تأیید می
 گری حساسیت زیباشناسی از برازا مهلوبی برخوردار است.  یباشناسی با میان یهوا ز

حساسیت 
 زیباشناسی

 بهزیستی روانشناسی
 

 هوا زیباشناسی
Β =  **21/0 
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 . ضرایب استاندارد و سطوح معناداری روابط بین متغیرهای پژوهش 4جدول 

یب استاندارد متغیر  tمقدار  ضر
 81/1 80/1 رابهه هوا زیباشناسی با بهزیستی

 80/0 81/1 رابهه هوا زیباشناسی با حساسیت زیباشناسی
 71/1 81/1 رابهه حساسیت زیباشناسی با بهزیستی

 
توان گات: رابهه مستقی  هوا زیباشناسی با بهزیستی  ( می0با توجه به جدو  شمارٔه )

(؛ رابهه مسیتقی  هیوا زیباشناسیی بیا   β  ،81/1 80/1شناختی معنادار است ) روان
(؛ و رابهه مسیتقی  حساسییت   β  ،80/0 81/1حساسیت زیباشناسی معنادار است )

 (.  β  ،71/1 81/1شناختی معنادار است ) زیباشناسی با بهزیستی روان
بیا بهزیسیتی  شناسیی زیبابرای بررسی معنادار بودن یا نبودن رابهٔه غیرمسیتقی  هیوا 

شناختی، با استااده از آزمون سوبل به بررسی نقش میان ی حساسیت زیباشناسیی در  روان
شناختی پرداخته شد. با در نظر گیرفتن سیهح  هوا زیباشناسی و بهزیستی روانرابهه بین 

تیر باشید، نقیش متغییر کوچیم 17/1)سهح معناداری( از  اگر مقدار  α=17/1خهای 
 میان ی از نظر آماری معنادار است. 

 
یباشناسی2جدول   . نتایج حاصل از آزمون سوبل برای بررسی نقش میانجی حساسیت ز

یب بینمتغیر پیش متغیر مالک  Z P خطای استاندارد ضر
 a= 31/1 sa= 75/1 113/1 85/1 هوا زیباشناسی  حساسیت زیباشناسی

 = b= 15/1 sb 35/1 هوا و حساسیت زیباشناسی شناختی بهزیستی روان

 
دهد که رابهه بین هیوا زیباشناسیی و بهزیسیتی ( نشان می7های جدو  شمارٔه ) یافته

شناختی از طریق حساسیت زیباشناسی معنادار است. زیرا سهح معناداری مربوطه از  روان
( 18/1به دست آمیده از آزمیون سیوبل )(. از آن ا که 10/1کمتر شده است ) 17/1

گات تیأثیر متغییر  تیواناست، میی 10/1است،  و سهح معناداری کمتر از  94/0بیشتر از 
شیناختی،  مییان ی حساسیت زیباشناسی در رابهیه بین هوا زیباشناسی و بهزیسیتی روان

معنادار است.
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منظور بررسی تأثیر جنسیت و رشته تحصیلی در رابهیه بیین متغیرهیای مید  ماهیومی از  به
هیای  تااده از دادهروا تحلیل گروهی استااده شد. مهابق با این روا در ابتدا باید مد  را با اسی

های آماری زنان اجرا و نتایج را با کمیم فرمیو  مربوطیه  آماری مردان و سپس با استااده از داده
داد. هم نین در زمینٔه رشته تحصیلی نیز باید برای هر رشته بیر حسیب انیدازه مورد بررسی قرار

کیدام  آمده برای هیچ دست هب نمونه آماری مربوطه تحلیل تزم را ان ام داد که در پژوهش مقدار 
درصید متغیرهیای  97توان گایت کیه در سیهح اطمینیان  ها معنادار نبود. در واقع می از تحلیل

شیناختی را تعیدیل  جنسیت و رشته تحصیلی، رابهیه بیین هیوا زیباشناسیی و بهزیسیتی روان
هزیسیتی دیگر، در نمونٔه آمیاری ایین پیژوهش تیأثیر هیوا زیباشناسیی بیر ب عبار  کند. به نمی
 های مختلف تااوتی با ه  ندارد.  شناختی از نگاه مردان و زنان و افراد با رشته روان

 
 گیری  . بحث و نتیجه4

گری حساسییت  شناختی بیا مییان ی دهد که هوا زیباشناسی با بهزیستی روان ها نشان می یافته
، 0919طبیق نظیر دوفیی ) توان گایت شناسی ارتباط معناداری دارد. برای تببین این یافته می زیبا
(، حساسیت به زیبایی یکی از اجزای اصلی و اساسی درک هنیر و لیّذ  بیردن از آن اسیت. 82

ای، خالقییت و انتخیا   هیای دییداری، تمسیه بین حساسیت به زیبایی با تاکر خالق، توانایی
شناختی در  اشکا  پی یده رابهه وجود دارد،  که نشانگر وجود ارتباط بین هوا و حساسیت زیبا

شیود کیه عنوان یم صات تصور می گرایی، زیبایی به افراد است. از طرفی بر اساس دیدگاه برون
های گونیاگون  شود و به همین سبب مستقل از عملکرد گیرنیدهوسیله کیایت اجسام تعیین می به

گر  کند که زیبایی در آینیٔه چشیمان مشیاهدهگرایی چنین فرض می است. در مقابل رویکرد درون
شیود کیه بیه عنوان یم ت ربه ذهنی تلقی می شناسی، به نهاته است و بر طبق همین دیدگاه، زیبا

شناختی گوناگون وابسته است. حساسیت زیباشناسی ییم ویژگیی بیارز  کارکردها و عوامل روان
گرا و کردارشناسی  شناسی حس انسانی و احتمات  دارای یم کارکرد زیستی است که آن را به روان

، 1های انسیان رابهیه دارد )لینیدولیر مشیغولی دهد. حساسیت بیه زیباشناسیی، بیا د  ارتباط می
شود. از ایین طرییق بیا  های زیبا می ( و باع  افزایش میزان توجه و دریافت محرک048، 0911
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اندیشیانه بیه بهبیود بهزیسیتی روانیی فیردی کیه از نظیر  تغییر رویکرد فیرد بیه رویکیردی مثبت
بین انواع هوا در نظریٔه گاردنر، هوا موسییقیایی از  کند. هوا است، کمم میزیباشناسی با

عنوان هیوا  تیوان بیهگرایانه از جهت دیداری بودن را میی جهت شنیداری بودن و هوا طبیعت
شناختی باتتر، افرادی عاطای هسیتند، درجیٔه  بندی کرد. افراد دارای هوا زیبازیباشناسی دسته

ساسیت دیداری و شنیداری را دارند و به محیط اطراف خود توجیه بیشیتری باتیی از آگاهی و ح
شیناختی محییط  هیای زیبا خصوص محرک های محیهی، به دارند. آنان بیشتر تحت تأثیر محرک

 گیرند. اطراف، قرار می
شیناختی دارد و ایین رابهیه مثبیت و  شناسی اثر مستقیمی بیر حساسییت زیبا هوا زیبا

( ادراک 091، 0911) 1تیوان گایت از نظیر گیاردنر معنادار است. در تبییین ایین یافتیه می
گاهی فیرد از محییط و سیازماندهی اشییا و روابیط  زیباشناسی به معنی پرورا حس خودآ

شناسیی او  رو، رشد ذهنی و هوشی فرد به معنی رشد ادراک زیبا هاست. ازاین موجود بین آن
شناسیی یکیی از اجیزای اصیلی و  از محیط و اطرافش است. ازآن ا که حساسییت بیه زیبا

  بردن از آن اسیت و بیین حساسییت بیه زیبیایی بیا تاکیر خیالق، اساسی درک هنر و لّذ 
ای، خالقییت و انتخیا  اشیکا  پی ییده رابهیه وجیود دارد،  های دیداری، تمسیه توانایی

وجیود دارد معنیاداری اط تبراتوان گات که میان هوا و حساسیت زیباشناسی در افراد می
 شناسی(، درک زیبا114، 8108، 2نقل از چاترجی ؛ به0991بالکر )(. 81، 0919)دوفی، 

داند که به بررسی شییوه تاکیر میا دربیارٔه محییط پیرامیون و ای میعنوان یم هنر سازه را به
پردازد. داشتن این درک به چگونگی احساس ما درباره این موضیوعا  و های آن می زیبایی

  ارد.شود بستگی دچگونگی تاکر ما درباره هی اناتی که موجب گسترا شناخت می
شیناختی بیا هیوا زیباشناسیی بیا  توان چنین گایت کیه بهزیسیتی روان طورکلی می به

گری حساسیت زیباشناسی ارتباط معناداری دارند. به این صور  که افراد با هیوا  میان ی
تواند شناختی باتتری دارند و حساسیت زیباشناختی نیز می بات، بهزیستی روان زیباشناسی

در این میان نقش بازی کیرده و افیزایش ییا کیاهش آن، ارتبیاط مییان هیوا زیباشناسیی و 
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شیناختی، درگییر  دهد. افراد دارای هوا زیباشناختی را افزایش یا کاهش می بهزیستی روان
گیاه، بیاهوا و عیاطای هسیتند )موچیا (؛ هم نیین 8112، 1کار خیود هسیتند، کیامال  آ

اجزای اصیلی و اساسیی درک هنیر و لیذ  بیردن از آن اسیت حساسیت به زیبایی یکی از 
شناسیی ای یاد عواطیف و  رو، یکی از اهداف تربییت زیبا (. ازاین219، 0944)ماچوتکا، 

شناختی در  مد  من ر به بهزیستی روان تواند در طوتنی احساسا  اجتماعی است که می
(، افیراد بیا هیوا 8109)و همکیاران  2فرد شود. بر اساس نظر فانکور ، گارنت، اسیپیرو

هیای  دهند و فعالیت زیباشناسی باتتر، خالقیت باتتری در زمینه تولید آثار هنری نشان می
شوند. از طرفیی، حساسییت  خالقانه هنری من ر به ارتقای سهح بهزیستی روانی افراد می

اسیت  شناسی در افراد، با افزایش خالقیت در زمینیه خلیق و ادراک آثیار هنیری همیراه زیبا
شناسی  توان انتظار داشت که حساسیت زیبا (؛ بنابراین می14، 8101، 3)آیوون و کیوسویچ
شناختی ایاا کیرده  ای را در ارتباط بین هوا زیباشناسی و بهزیستی روان بتواند نقش واسهه

دیگر، هرچیه  عبار  شناختی افراد فراه  سازد. به و زمینه را برای بهبود سهح بهزیستی روان
های زیباشناسانه داشته باشد، بیه ها و در ان ام فعالیتد توانایی بیشتری در درک زیباییافرا

 شناختی باتتری برخوردارند.  همان میزان از بهزیستی روان
توانید متایاو   باید در نظر داشت که نوع نگاه افراد در سنین مختلف به پدیده هنیر می

های سینی  های آینده مد  اراله شده در گروه هششود که در پژو باشد؛ بنابراین، پیشنهاد می
آمده از آزمیون هیوا  دسیت هیای به مختلف مورد بررسی قرار گییرد. بیا درنظرداشیتن داده

شناسییی در  رسیید سیاخت ییم ابیزار، بییرای ارزییابی هیوا زیبا شناسیی، بیه نظیر می زیبا
بیه آنهیا کمیم کنید. تواند به انتخا  رشتٔه مناسب در دانشگاه  آموزان دبیرستانی، می دانش

شناختی و تقوییت آن در  هوا زیبا های آموزشی جهت آشنایی با شود که برنامه پیشنهاد می
جهت بهبود سالمت روان در جمعیت دانش ویی برگزار شود.
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 . تعارض منافع5
کید می گونه تعارض منافعی در راستای این پژوهش  کنند که هیچ نویسندگان این پژوهش تأ

 وجود ندارد.

  . تشکر و قدردانی6
عنوان  همیدان کیه بیه سیینا  بیوعلیدانشیگاه نویسندگان این مقاله از زحمیا  دانشی ویان 

 نمایند. کننده در این پژوهش مشارکت داشتند مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز می شرکت
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 منابع
ای رابهیه جیو سیازمانی )بیاز و بسیته(  رشته  (. مهالعه میان0190جانی، مژگان؛ و فالحتی، لیال ) احمدپور ارده

ای در  رشاته فصلنامه مطالعاا  میانها.  روان و شخصیت هنرآموزان هنرستان مدارس بر وضعیت سالمت
. 007-048(، 0)0، علوم انسانی

زیسییتی  (. روایییی و پایییایی مقیییاس به0121اصییغر؛ محمییدکوچکی، عاشییور؛ و بیییانی، علییی ) بیییانی، علی
 004-070(، 8)00، شناسی بالینی ایران مجله روانپزشكی و روانشناختی ریف.  روان

(. سییاخت و اعتباریییابی آزمییون هییوا 0194الله؛ و یعقییوبی، ابوالقاسیی  ) رشییید، خسییرو؛ حسیینوند، فضییل
 .49-22(، 11)2، شناختی های روان ها و مدل  فصلنامه روششناسی.  زیبا

(. بررسییی مراحییل تحییو  0121رشییید، خسییرو؛ مهرمحمییدی، محمییود؛ دتور، علییی؛ و قهریاییی، مییری  )
 91-080(،0)1، های آموزشی نوآوریآموزان شهر تهران.  زیباشناسی در دانش

شیناختی دانشی ویان بیر اسییاس  بینیی بهزیسیتی روان (. پیش0194پور، فاطمیه ) صیدوقی، م یید؛ و حسیام
های ناوی   فصلنامه پژوهشای عواطف مثبت و منای.  بخشودگی و معنا در زندگی با توجه به نقش واسهه

 .041-094(، 02)08،شناختی روان
آن با ساممت روان   شناسی و رابطه ساخت و هنجاریابی آزمون حساسیت زیبایی(. 0198عبدالملکی، توران )

 شناسی(، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. نامه کارشناسی ارشد روان )پایان آموزان دانش
(. تعییین نقیش 0192محمیدزاده، امیید؛ مرجیالی، سییدهادی؛ ودادهییر، ابیوعلی؛ و کالهیی، محمدرضیا )

پذیری دانشگاهی؛ موردمهالعه، دانش ویان  گری امید به آینده در رابهه بین سالمت روان و جامعه میان ی
. 77-20(، 0)08، ای در علااوم انسااانی رشااته میانفصاالنامه مطالعااا  های ایییالم.  دانشییگاه
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