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 چكيده

مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است.  در این راستا، پرسش اصلی بدین  که اخیراًزیباشناسی یكی از مفاهیمی است  زمينه:

 یاه( و مؤلفهیو کارآمد ینیبخوي ،یآورتاب ،یدواری)ام یروانشناخت یهاهیابعاد سرما نیبگردد که آیا صورت مطرح می

ف این هد هدف: ر؟یخ ایمعنادار وجود دارد  ةرابط یباشناسیهوي ز یگریانجی( با میجانیو ه یاجتماع ،ی)شناخت یعاطف یهمدل

آموزان دورة هوي زیباشناسی دانش گریمیانجی با عاطفی های همدلیمؤلفه و روانشناختی هایابعاد سرمایه رابطة پژوهش تبیین

آموز دورة متوسطه شهر تویسرکان به شیوة دانش 211توصیفی و از نوع همبست ی بود.  طرح این پژوهش روش:متوسطه بود. 

(، 2114ها از پرسشنامة سرمایة روانشناختی لوتانز و آولیو )ای انتخاب شدند. برای گردآوری دادهای طبقهگیری خوشهنمونه

ها با استفاده از روي ( استفاده شد. داده2113کوهن ) -( و همدلی عاطفی بارون 0313های زیباشناسی رشید و حسنوند )نامهپرسش

های همدلی ههای روانشناختی با مؤلفکه بین ابعاد سرمایه داد نتایج نشان ها:يافتهمدلسازی معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل شد. 

های مورد بررسی زیباشناسی بر همدلی هیجانی (. همچنین از بین متغیرها و مؤلفهP<110/1ود دارد )عاطفی ارتباط معنادار وج

های ای سرمایههبا تغییر در هر یك از مؤلفه گيری:نتيجهبیشترین ت ثیر و کارآمدی بر زیباشناسی کمترین ت ثیر را داشت. 

ار و البته هوي زیباشناسی افراد به عنوان یك میانجی، در این زمینه اثرگذکند های همدلی عاطفی افراد تغییر میروانشناختی، مؤلفه

 یعاطف یهمدل ،یباشناسیز ،یروانشناخت یهاهیسرما :دهايكلواژهاست. 
Background: Aesthetics is one of the concepts that have recently received psychologists’ attention.  In 

this regard, the main question is whether there are significant relationships between the dimensions of 

psychological capitals  (hope, resiliency, optimism, and efficiency) and emotional empathy components 

(cognitive, social and emotional empathy) by mediating aesthetic intelligence or not? Aims: The present 

study aimed to explain the relationships between the dimensions of psychological capitals and emotional 

empathy components by mediating aesthetics intelligence. Method: The present study was a correlational-

descriptive design. 205 high school students of the city of Touyserkan were selected by stratified cluster 

sampling. Data were collected using the psychological capital questionnaire (Luthans and Avolio, 2007), 

the intelligence aesthetic scale (Rashid and Hasanvand, 1393), and the emotional empathy scale (Baron-

Cohen, 2003). Data were analyzed through structural equation modeling. Results: Results showed that 

there were significant relationships between  the dimensions of psychological capitals and emotional 

empathy components (p<0/001). Also, among the variables and components under study, aesthetics had 

the highest effect on emotional empathy and the efficacy had the least effect on aesthetics.               

Conclusions: with the change in each of  the dimensions of psychological capitals, the individuals’ 

emotional empathy components change and, of course, the individuals’ aesthetic intelligence is effective 

in this regard. Key words: Psychological capitals, Aesthetics, Emotional empathy 
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 مقدمه

از مفاهیمی است که در روانشناسی مثبت  0سرمایة روانشناختی

رد آومطرح شده است و در واقع یك حالت روانشناسی مثبت و روی

مؤلفة امیدواری،  7پذیر نسبت به زندگی است که گرا و انعطافواقع

ا هآوری و خودکارآمدی دارد. هر کدام از این مؤلفهبینی، تابخوي

شوند و دارای ر گرفته میبه عنوان یك ظرفیت روانشناسی مثبت در نظ

گیری معتبر هستند؛ براساس نظریه و پژوهش و وابسته به مقیاس اندازه

حالت و قابلیت تحولی بوده و نیز به طور چشم یری با پیامدهای 

(. منظور از 2114، 2عملكردی افراد ارتباط دارند )لوتانز و آولیو

 الزم گذاری، تجسم مسیرهایامیدواری توانایی شخص برای هدف

ها و داشتن ان یزة الزم در جهت رسیدن به آن برای رسیدن به هدف

بینی به اسنادهای علّی مثبت اشاره دارد و روشی ها است. خويهدف

نتظار نتیجة کنند و ااست که در آن افراد وقایع مثبت  منفی را تبیین می

آوری ظرفیت فرد برای پاسخ دادن و حتی شكوفا مثبت دارند. تاب

در شرایط فشارزای مثبت یا منفی است و خودکارآمدی به  شدن

های خود برای انجام یك تكلیف خاص اطمینانی که افراد به توانایی

(. در حالی که 2114کند )لوتانز، یوسف و آولیو، دارند اشاره می

های قبلی هر کدام از چهار مؤلفة تشكیل دهندة سازة سرمایة پژوهش

اند، اما ای از هم مورد بررسی قرار دادهروانشناختی را به طور جد

ا ها را در ارتباط بگرا این مؤلفهآورد مثبتمطالعات مربوط به روی

، گیرند )نورمنها را در نظر مییكدی ر دیده و مشترکات این سازه

(. به عبارت دی ر سرمایة 2101، 3آووی، نیمنیشت و پیجیون

معنی که  شود؛ به اینروانشناختی سازة مرتبه باالتر در نظر گرفته می

ازند سافزا را میشوند و یك کل هماین چهار مؤلفه با هم ترکیب می

كیل های تشتك مؤلفهرود که کل سازه نسبت به تكو انتظار می

ی ییالق و د )محبی، شهندهندة آن ت ثیر بیشتری بر عملكرد داشته باش

چه »که (. در واقع سرمایة روانشناختی به مفهوم این0313پاشاشریفی، 

خواهید بشوید، خود چه کسی می»و « کسی هستید، خود واقعی

 «دانمچه چیزی می»اشاره دارد و چیزی ورای سرمایة انسانی « ممكن

 ،است. به دی ر سخن« شناسمچه کسانی را می»و سرمایة اجتماعی 

خواهد تا دریایند که چه کسی هستند سرمایة روانشناختی از افراد می

                                                           
1. Psychological Capitals 
2. Luthans & Avolio 
3. Norman, Avey, Nimnicht & Pigeon 
4. Aesthetic  

ها و و در نتیجه به خودآگاهی بهتر برسند که الزمة دستیابی به هدف

 (.2114موفقیت است )لوتانز و همكاران، 

های های علمی از دیدگاهشاخه از به عنوان یكی 7زیباشناسی

 تبررسی قرار گرفته اسمختلف فلسفی، هنری و روانشناختی مورد 

 یستیِچ و شناختیزیبایی هایداوری در اندیشه صورت نظریة به که

 ناسیزیباش در واقع، .شودمی تعریف ادراك، با آن نسبت و زیبایی

 هایهمچنین پدیده و ادراکات بهتر درك برای است نوعی توانایی

 روحیه در تغییر باعث و( موسیقی مانند) نرم و( تندیس مانند) سخت

؛ ترجمة آذرنگ، 2111، 1گردد )هالینگ دیلمی فرد بازخورد و

 ختالفا زیبایی سر بر تاریخ ابتدای از هنرمندان و (. فیلسوفان0311

 کل اب اجزا هماهن ی را زیبایی افالطون که صورتی به داشتند. نظر

 یباییز و زنده موجودات و طبیعت زیبایی نوع دو به را آن و دانستمی

 بیعیط زیبایی که باور داشت او. کردمی تقسیم دایره و خط هندسه،

 ساخته ربش دست به آنچه یا هندسی زیبایی که حالی در است، نسبی

 امیدهن هندسی زیبایی افالطون، نظریة در آنچه و است مطلق شود،می

 براساس ه ل. نامیده است مهندسی زیبایی 1لوکوربوزیه را شده

 هر در .باور داشت هنری و طبیعی زیبایی نوع دو به افالطون، نظریات

ت. در اس مشكل بسیار زیبایی خارجی وجود برای ت یید قطعی حال

 میان در پذیري قابل و علمی بحث هرگونه واقع زیباشناسی

 ی،زیبای چون چیستی هاییبحث. است زیبایی مورد در دانشمندان

 علوم) زیبایی شناسی ادراك عصب زیبایی، درك چرایی و چ ون ی

 گل، یك مانند خاص موجود یك زیبایی وجوه تحلیل نیز و( ادراکی

و  ی،جنس لذت عشق، مانند زیباشناسی ادراك یك یا هنری اثر یك

 همه و همه دارد، وجود زیباشناسی ادراکات سنخ آن در که بهجت

 مفهوم بعد، به 08 قرن (. از0317است )رجایی،  زیباشناسی مباحث از

 ادراك با اطارتب در و گرفت خود به روانشناختی جنبة بیشتر زیبایی

( به خوبی مفاهیم 2111) 4در کارهای افرادی چون النزونی .شد دیده

 از د.شوروانشناختی چون همدلی در زمینة هنر و زیباشناسی دیده می

 مهمی اثرات انسان ادراکات بر اجتماعی و روانی عوامل که آنجایی

 تجربة .مؤثرند نیز زیبایی از او احساس در گذارند،می جای بر

 و ارزي زندگی به که است مطلوب و خوشایند ایتجربه زیباشناختی

5. Holling Diel 
6. Locorbozie 
7. Lanzoni 
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 ببس که است درونی تعمقی بر مبتنی تجربه این. بخشدمی معنا

 مةه بین در که ایتجربه کند؛ درك بهتر را محیط خود او شودمی

 طرافا محیط هایجنبه از برخی بر تمرکز مستلزم زمانی هر در و مردم

(. 0311؛ ترجمة آذرنگ، 2111)هالینگ دیل،  .است درون شاید و

 به که تیمهس «زشت امر» گیریشكل شاهد بیستم، قرن زیباشناسی در

 رنق این از قبل. است ذاتی امری و گیردمی شكل «زیبا امر» موازات

 امر» حس عصر، این در اما داشتند، قرار هم مقابل در زیبایی و زشتی

 صورت و «زشت امر» حس مساوی آن بردن لذت صورت و «زیبا

 آن با که دارد جذابیت زمانی «زشت امر». است آن از بردن لذت

هر چه  .است مهمی بحث آن در امنیت احساس ولی شویممی همراه

درك یك اثر هنری بهتر باشد، احتمال ایجاد رضایت و احساس 

خوشایند زیباشناختی، بیشتر است. این موضوع بسیار اهمیت دارد، 

شود زیرا درك یك اثر تنها به بازنمایی دیداری تصویر محدود نمی

و تفاوت انسآنها و اختالف سن آنها در ادراك زیباشناسانه مؤثر است 

 0(. پارسونز0384ی، فیو قطر دالور ،یمهرمحمد )نقل از رشید،

( با توجه به دیدگاه فلسفی کانت در مورد شناخت انسان 0184)

های کند که در آن شناخت دارای مؤلفهدیدگاهی را مطرح می

تجربی )یا جهان بیرونی طبیعت(، اخالقی )یا جهان اجتماعی( و 

( 0184باشد. پارسونز )زیباشناسی )دنیای درونی نیازها و تمایالت( می

این سه جنبه از شناخت ریشه در دنیای بر این باور است که چون 

 (.2101، 2متفاوتی دارند، جدا از هم هستند )نقل از رشید و وررل

ی اول قرن بیستم مورد بحث واقع می شد در نیمه 3اگرچه همدلی

ولی تا زمان کارل راجرز و هاینز کوهات همدلی به طور دقیق در بین 

ینی از دو روانشناس بال روانشناسان به طور دقیق بررسی نشده بود. این

( 2110) 7شوند. هافمنی همدلی محسوب میپیش امان بررسی پدیده

ی تحول هیجانی و اجتماعی و مخصوصاً در چندین دهه در حوزه

هایی را انجام داده تحول اخالقی و همدلی و ارتباط بین آنها بررسی

های خاصی است. او در پژوهش خود دریافت که عواطف و ان یزه

های ود دارند که از مفهوم تعامل همدلی، انتساب علّی و بافتوج

شوند )مانند همدردی، احساس گناه، خشم همدالنه موقعیت ناشی می

عدالتی(. او همچنین تعامل همدلی و اصول اخالقی و احساس بی

                                                           
1. Parsons 
2. Worrell 
3. Empathy 
4. Hofman 
5. Lipps 

انتزاعی مانند عدالت و تعامل بین عاطفه و شناخت را بررسی کرد. 

های در اوایل قرن بیستم، در پژوهش 1ر لیپزاصطالح همدلی را اولین با

(. از آن زمان تاکنون 2113، 1روانشناسی به کار برده است )ایكز

هایی برای تعریف مناسبی از همدلی انجام شده است که تالي

ای از بینش اجتماعی تا توانایی درك حاالت هیجانی و گستره

ر واقع، شود. دمیشناختی و تجربة هیجانات مشابه با دی ران را شامل 

 های دی ران تعریف شدههمدلی توانایی عاطفی برای تجربة هیجان

به ( همدلی را 2108) 4پاوال(. یالسین و دی0388است )ابوالقاسمی، 

 فیه طو اختصاص ب  رید یعاطف تیوضع نیارتباط ب تیعنوان ظرف

 8اتسونب ده است.کر فیتعر یو رفتار یشناخت یهاییاز توانا یعیوس

( معتقد است که همدلی موجب ان یزي رفتارهای اجتماعی 0110)

ه دهد که همدلی بشود. این فرضیه اصل را بر این قرار میمطلوب می

گری خود را به جای شود. اگر مشاهدهدوستانه موجب میرفتار نوع

ود. شدی ری ب ذارد، درك شرایط فرد نیازمند، به همدلی منجر می

-ساس پژوهش گسترده بر روی همدلی و نوع( برا2113) 1آیزنبرگ

واند یاد تپسندانه میگیری کرد که رفتارهای اجتماعدوستی نتیجه

 (.0388گرفته شود و تغییرپذیر باشد )به نقل از ابوالقاسمی، 

دهد که ( نشان می0384های پژوهش رشید و همكاران )یافته

 1تا  4ای سنی هگرایی )در دوره( عینی0زیباشناسی سه مرحله دارد: 

گرایی عاطفه -سرایی ( داستان2سال(،  03تا  00سال و  00تا  1سال، 

نمادگرایی )در  -( ارزیابی 3سال( و  01تا  03های سنی )در دوره

سال(. توانایی زیباشناسی افراد در برخورد با  04تا  01دورة سنی 

د. آورهای مختلف، احساسات گوناگونی را در آنان به وجود میطرح

گاهی ممكن است احساس مثبت و تفكرات مثبتی در فرد ایجاد شود 

و گاه احساس منفی و تفكرات منفی. این نوع از ت ثیرات مثبت که 

ناشی از توانایی زیباشناسی افراد است، منجر به عملكرد بهتر نیز 

رد تواند به فاندیشی میگردد. همچنین، داشتن ویژگی مثبتمی

ها زیباشناسی خود برای توضیو و تفسیر طرح کمك کند تا در جریان

های توان گفت که قضاوتپاسخ بهتری داشته باشد. در مجموع می

ه حتی در کند کزیباشناختی مثبت یك سوگیری مثبت را ایجاد می

، 01برابر شواهد تحلیلی منفی نیز محكم و پایدار است )اولریش

6. Ickes 
7. Yalcin & DiPaola 
8. Buston 
9. Eisenberg 
10. Ulrich 
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شناسی در حوزة ( بر این باور است که زیبا2100) 0(. کوپاکس2111

بینی، همدلی و توانایی تشخیص زبان بدن دی ران موسیقی با خوي

ارتباط معنادار دارد. پژوهش ران دانش اه واشن تن )باك، آرنولد و 

( در مورد ارتباط بین امیدواری و همدلی در بین 2111، 2تاسكلی

کنند بیماران خاص به پزشكان و متخصصان حوزة سالمت توصیه می

رتباط با چنین بیمارانی مسائل ارتباطی و رعایت اصول رفتار که در ا

ای مواردی همدالنه، امیدبخشی به بیماران و توجه به اخالق حرفه

هستند که الزم است مورد توجه قرار گیرد. رعایت این نكات باعث 

و  تیارض شیافزا ،یارتباط هایدر توانشبهبود شود تا پزشكان می

ی را احساس کنند و در نتیجه فرسودگ حفاظت از خود در برابر

چن  -کارآمدی باالتر و عملكرد بهتری داشته باشند. روسلر، کوهن 

در  دیو ام یهمدل زیمتما راتیت ث( با بررسی 2104) 3و هالپرین

 یعاطف یهادهیپدبه این نتیجه رسیدند که  قابل مالحظه یهایریدرگ

 ریث ت گوناگون یهانهیدر زم یریمربوط به درگ یابازخوردهبر 

توانند بر . بدین معنا که همدلی و امیدواری میگذارندیم

تر و های متقابل اثرگذار بوده و موجب پاسخ مطلوبدرگیری

( در پژوهش خود 0111) 7ها باشد. اسمیتمفیدتری در این موقعیت

و  یمدله، به این نتیجه رسید که شخص در حرفه یبازسازبه منظور 

نان ای آافراد در بازسازی شخصی و حرفه یختشناییبایتجربة ز

یابد. بدین صورت که افراد با توانایی همدلی و زیباشناسی می بازتاب

باالتر احتمال بیشتری دارد که به موفقیت و بازسازی مجدد برسند تا 

 ،یقلدر نیبمند هستند. همچنین ها کمتر بهرهکسانی که از این توانایی

افراد  انیدر م یو همدل ی، خودکارآمدیجانیکردن، هوي ه یقربان

(. 2102، 1وجود دارد )کاکینوس و کیپریتسی از بلوغ رابطه شیپ سنین

-( با ارائة مدلی در مورد پاسخ مصرف2118) 1باسیل، باسیل و ریجوی

کنندگان به امور خیریه به واسطة همدلی و کارآمدی به این نتیجه 

 این افراد و اهدای کمك رسیدند که بین همدلی و کارآمدی با پاسخ

( با انجام یك 2101مالی ارتباط معنادار وجود دارد. سییز و ساوی )

مطالعة اکتشافی در بین دانشجویان مشاوره در کشور ترکیه دریافتند 

کنندگان ارتباط آوری شرکتکه بین همدلی کارآمدی و تاب

با گران رابطة سرمایة روانشناختی را معنادار وجود دارد. پژوهش

ی های سرمایة روانشناختاند. مؤلفهمتغیرهای مختلفی بررسی کرده

                                                           
1. Kopkas 
2. Back, Arnold & Tulsky 
3. Rosler, Cohen-Chen & Halperin 

بینی( به طور معناداری قادر به پذیری و خوي)امیدواری، انعطاف

بینی کنندة بینی بُعد شایست ی آموزگاران است. امیدواری پیشپیش

نندة بینی کباشد. خودکارآمدی نیز پیشمؤثر بودن آموزگاران می

، انیسماواتو  دایهوتقالل عمل( آنان است )رضایی، خودمختاری )اس

بینی کنندة منفی آوری و هوي هیجانی پیش(. امید، تاب0317

فرسودگی تحصیلی هستند. عالوه بر این، امید در مقایسه با هوي 

دوقی، تری است )صبینی کنندة قویآوری متغیر پیشهیجانی و تاب

ژوهش خالدیان و باغطیفونی های پ(. یافته0311ی، ناصرو  فرییتمنا

ن های دیدرمان ری با ت کید بر آموزه( نشان داد که معنویت0311)

های اسالم به طور معنادار در ارتقای میزان سرمایة روانشناختی و مؤلفه

( نیز به همین یافته در 0313آن در دانشجویان مؤثر است. جناآبادی )

 انی، هوي هیجانیدانشجویان ورودی دست یافت. بین فرهنگ سازم

و سرمایة روانشناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی 

ترین رابطه بین هوي هیجانی رابطة معنادار وجود دارد. همچنین قوی

(. 0312و کارآفرینی سازمانی به دست آمد )مرعشیان و نادری، 

بینی سرمایة روانشناختی ( با پیش0312پرور، جعفری و جوادیان )گل

های معنویت در پرستاران دریافتند که احساس ز طریق مؤلفها

بینی کنندگی یكپارچ ی و پیوند معنوی دارای توان پیش

اری بینی کنندة امیدوخودکارآمدی است. همچنین پیوند معنوی پیش

گیری مثبت بینی کنندة جهتباشد و نیز احساس یكپارچ ی پیشمی

 هایود هیچ یك از مؤلفهبه زندگی در پرستاران است. با این وج

( 0317آوری را نداشتند. فرخی و سبزی )بینی تابمعنویت توان پیش

نیز با بررسی شادکامی و ادراك ال وهای ارتباطی خانواده و در نظر 

گیری ای سرمایة روانشناختی دریافتند که جهتگرفتن نقش واسطه

های هیبینی کنندة مثبت شادکامی و ابعاد سرماگفت و شنود، پیش

بینی( آوری و خويروانشناختی )خودکارآمدی، امیدواری، تاب

بینی هیچ یك از ابعاد گیری همنوایی قادر به پیشاست. اما جهت

سرمایة روانشناختی نبود. در نهایت، سرمایة روانشناختی در رابطة بین 

ای را ایفا کرد. ال وهای ارتباطی خانواده و شادکامی نقش واسطه

( با بررسی نقش میانجی کیفیت 0317ی )میرحو  ییرضاعرب، 

زندگی کاری بین سرمایة روانشناختی و رضایت از زندگی به این 

نتیجه رسیدند که سرمایة روانشناختی، خودکارآمدی، امیدواری، 

4. Smyth 
5. Kokkinos & Kipritsi 
6. Basil, Basil & Ridgway 
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آوری با کیفیت زندگی کاری رابطة معنادار دارد. بینی و تابخوي

یت طة معنادار دارد. کیفهمچنین این متغیرها با رضایت از زندگی راب

زندگی کاری میانجی رابطة بین سرمایة روانشناختی و ابعاد آن 

آوری( با رضایت از بینی و تاب)امیدواری، خودکارآمدی، خوي

 بینی کنندة تعهدباشد. امیدواری و خودکارآمدی پیشزندگی می

ان پذیری دارای توبینی، خودکارآمدی و انعطاف مستمر بوده و خوي

، هرفروی و مختاربینی کنندگی تعهد هنجاری است )هویدا، شپی

 هایرمایهابعاد س (. مدل مفهومی زیر به منظور تبیین ارتباط بین0310

 و بینی و کارآمدی(آوری، خويروانشناختی )امیدواری، تاب

 با عاطفی )شناختی، اجتماعی و هیجانی( های همدلیمؤلفه

 استفاده قرار گرفت.هوي زیباشناسی مورد  گریمیانجی
 

 
 . مدل مفهومی پژوهش0نمودار

 

( این پژوهش به 0با توجه به مدل مفهومی این پژوهش )شكل 

 هایابعاد سرمایه دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا بین

 و بینی و کارآمدی(آوری، خويروانشناختی )امیدواری، تاب

ی میانج با هیجانی(عاطفی )شناختی، اجتماعی و  های همدلیمؤلفه

 معنادار وجود دارد یا خیر؟ رابطة هوي زیباشناسی گری
 

 هافرضيه

آوری، روانشناختی )امیدواری، تاب هایابعاد سرمایه بین -0

عاطفی )شناختی،  های همدلیمؤلفه و بینی و کارآمدی(خوي

 د.وجود دار رابطه زیباشناسی گریمیانجی با اجتماعی و هیجانی(

آوری، روانشناختی )امیدواری، تاب هایابعاد سرمایه بین -2

عاطفی )شناختی،  های همدلیمؤلفه و بینی و کارآمدی(خوي

 وجود دارد. رابطه اجتماعی و هیجانی(

آوری، روانشناختی )امیدواری، تاب هایابعاد سرمایه بین -3

 رابطه وجود دارد. زیباشناسی و بینی و کارآمدی(خوي

 عاطفی )شناختی، اجتماعی و هیجانی( ای همدلیهبین مؤلفه -7

 وجود دارد. رابطه زیباشناسی و

                                                           
1. Morgan 

 روش

بعاد اجایی که به تبیین رابطة میان طرح این پژوهش توصیفی و از آ

ی رگیانجیبا م یعاطف یهمدلهای مؤلفهروانشناختی و  یهاهیسرما

ز ا پردازد، از نوع همبست ی بود که در این راستای میباشناسیز هوي

یابی معادالت ساختاری استفاده شد. جامعة آماری شامل روي مدل

آموزان مقاطع متوسطة اول و دوم شهرستان تویسرکان کلیة دانش

و به  0بود. با توجه به جدول مورگان 11 -14نفر( در سال  2071)

آموز از مناطق دانش 211ای ای خوشهگیری طبقهکمك روي نمونه

 7رود( انتخاب شدند. از منطقة مرکزی مختلف )مرکزی و قلقل

مدرسه برای اجرای پژوهش انتخاب  3رود مدرسه و از منطقة قلقل

آموزان توضیحاتی در مورد محرمانه بودن، رضایت شدند. به دانش

ها به کمك ها داده شد. دادهآگاهانه و نحوة تكمیل پرسشنامه

مار توصیفی های آو با روي Lisrel-8.8و  SPSS-21افزارهای نرم

)میان ین و انحراف معیار(، آمار استنباطی )همبست ی( و مدل 

 معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل شد.

 ابزار

آیتم است که  27پرسشنامة سرمایة روانشناختی: این ابزار دارای 

مقیاس امیدواری، ( با چهار خرده2114توسط لوتانز و آولیو )

مقیاس شامل بینی و کارآمدی ساخته شد. هر خردهآوری، خويتاب

ای لیكرت )کامالً درجه 1گذاری براساس طیف هآیتم است. نمر 1

شود. نتایج تحلیل عاملی ( انجام می1 =تا کامالً موافقم  0 =مخالفم 

ت ییدی درستی سازه را برای این ابزار ت یید کردند. درستی صوری و 

 انیدیجمشو  دایهومحتوایی این پرسشنامه در پژوهش فروهر، 

( پس از دو اجرای آزمایشی و اظهارنظر متخصصین مورد ت یید 0311)

گزاري شد. فرخی و  84/1قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ 

( برای تعیین درستی از همبست ی نمرة مؤلفه با نمرة کل 0317سبزی )

های خودکارآمدی، استفاده کردند. این ضرایب برای مؤلفه

 83و  48/1، 81/1، 87/1ی به ترتیب بینآوری و خويامیدواری، تاب

های به دست آمد. همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای مؤلفه

و برای کل پرسشنامه  11/1و  11/1، 48/1، 81/1مذکور به ترتیب 

است. در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ برای  شدهمحاسبه  81/1

ی کل و برا 84/1و  80/1، 88/1، 12/1های مذکور به ترتیب مؤلفه

به دست آمد. 10/1پرسشنامه 
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( 0313پرسشنامة زیباشناسی: این ابزار توسط رشید و حسنوند )

ای لیكرت )کامالً درجه 1گویه با مقیاس  08ساخته شده که شامل 

موافق، خیلی موافق، کمی موافق، کمی مخالف، خیلی مخالف و 

 -هنی ذ ادبی، -حسی  بُعد باشد. این پرسشنامه سهکامالً مخالف( می

 ضریب آلفای. سنجدمی را زیباشناسی هوي در حرکتی و عاطفی

 سنوندحکرونباخ و میزان قابلیت اعتماد برای این ابزار توسط رشید، 

( گزاري شد. در این پژوهش نیز 80/1( مطلوب )0311ی )عقوبو ی

 بود. 81/1ضریب آلفای به دست آمده برای پرسشنامة زیباشناسی 

( 2113) 0کوهن -ی: این ابزار توسط بارون پرسشنامة همدلی عاطف

ی همدلی را آیتم است که سه حوزه از بهره 33ساخته شده و دارای 

-آیتم( و واکنش 8های اجتماعی )آیتم(، مهارت 1در زمینة شناختی )

دهد. آزمودنی به این آیتم( مورد ارزیابی قرار می 1پذیری هیجانی )

کامالً مخالف تا کامالً مخالف ای از درجه 7ها با یك مقیاس پرسش

گزاري شده  81/1دهد. ضریب آلفای کرونباخ این ابزار پاسخ می

( قابلیت اعتماد و درستی این 0388ی ابوالقاسمی )است. در مطالعه

( محاسبه شده است. ضریب 0388ابزار در ایران توسط ابوالقاسمی )

ماد بازآزمایی و قابلیت اعت 88/1ی همدلی اعتبار همسانی درونی بهره

به دست آمد. قابلیت اعتماد نیز که براساس  81/1پس از چهار هفته 

ضریب همبست ی این ابزار با دو پرسشنامة هوي هیجانی و پرسشنامة 

 -32/1و  24/1اضطراب، افسردگی و تنیدگی محاسبه شد، به ترتیب 

بود. در این پژوهش، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامة همدلی عاطفی 

 به دست آمد. 47/1

 هايافته

 ارائه شده است. 0ها در جدول آمار توصیفی مربوط به هر یك از مؤلفه

های آنها دیده های توصیفی متغیرها و مؤلفهشاخص 0در جدول 

( و کمترین آن 71/7شود. بیشترین میان ین مربوط به کارآمدی )می

های یه( است. در ادامه فرض38/3ادبی ) -مربوط به زیباشناسی حسی 

ی بررسی کننده 2گیرد. جدول پژوهش مورد بررسی قرار می

 های آنها است.ی همبست ی موجود بین متغیرها و مؤلفهفرضیه

 

 

 

 
 

                                                           
1. Baron-Cohen 

 های آنها. آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی و مؤلفه0جدول
 تعداد انحراف استاندارد میان ین هامؤلفه متغیرها

های سرمایه
 روانشناختی

 211 742/0 01/7 امیدواری
 211 314/0 11/3 آوریتاب

 211 211/0 21/7 بینیخوي
 211 214/0 71/7 کارآمدی

 زیباشناسی
 211 711/0 38/3 ادبی -حسی 
 211 111/0 74/3 عاطفی -ذهنی 

 211 711/0 20/7 حرکتی

 همدلی عاطفی
 211 314/0 22/7 شناختی
 211 700/0 14/3 اجتماعی
 211 101/0 17/3 هیجانی

 

 

های مربوط به متغیرهای پژوهش )جدول همبست ی بین مؤلفه

نی و بیدهد که بیشترین همبست ی بین خوي( نشان می2شماره 

معنادار  10/1( است که در سطو خطای کمتر از r= 14/1امیدواری )

( و کمترین ضریب همبست ی بین بُعد هیجانی P<110/1باشد )می

( است که البته از نظر r= 14/1همدلی با بُعد حرکتی زیباشناسی )

 (.P>110/1باشد )آماری معنادار نمی

 

 . ال وی برآورد شدة روابط ساختاری بین متغیرهای مورد بررسی2نمودار 

ا ب های روانشناختیدهد که بین ابعاد سرمایهنشان می 0نمودار 

. (P<110/1) های همدلی عاطفی ارتباط معنادار وجود داردمؤلفه

ها قرار دارد. زیباشناسی به عنوان یك متغیر میانجی در بین این مؤلفه

 به دست آمد. 81و درجة آزادی  11/011دو همچنین مقدار خی

( وضعیت 803/0دوی نسبی )دهد که خینشان می 3نتایج جدول 

( و شاخص CFIدارد. شاخص برازي افزایش )قابل قبولی برای مدل 

به دست آمد  81/1و  12/1( به ترتیب برابر با GFIنیكویی برازي )

 -های برازي هنجار بنتر نماید. همچنین شاخصکه قابل قبول می

( به عنوان از RMSEA( و ریشة دوم مربعات باقیمانده )NFIبونت )

و  11/1ابر با های برازي به ترتیب برترین شاخصجمله عمومی

 دهد که مدل به خوبی برازي شده است.هستند که نشان می 103/1
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 . ماتریس همبست ی بین متغیرهای مورد بررسی2جدول

 هامؤلفه متغیرها
 همدلی عاطفی زیباشناسی های روانشناختیسرمایه

 هیجانی اجتماعی شناختی حرکتی عاطفی -ذهنی  ادبی -حسی  یکارآمد بینیخوي آوریتاب امیدواری

های سرمایه

 روانشناختی

          0 امیدواری

         0 71/1* آوریتاب

        0 14/1* 14/1* بینیخوي

       0 11/1* 71/1* 18/1* کارآمدی

 زیباشناسی

      0 33/1* 38/1* 34/1* 72/1* ادبی -حسی 

     0 72/1* 31/1* 08/1 37/1* 78/1* عاطفی -ذهنی 

    0 71/1* 71/1* 01/1 22/1 20/1 31/1* حرکتی

 همدلی عاطفی

   0 08/1 32/1* 77/1* 31/1* 71/1* 38/1* 11/1* شناختی

  0 78/1* 21/1 31/1* 30/1* 70/1* 34/1* 37/1* 70/1* اجتماعی

 0 17/1* 12/1* 04/1 32/1* 38/1* 33/1* 31/1* 71/1* 34/1* هیجانی
 

 معنادار 10/1در سطو * 

 های برازي مدل معادالت ساختاری. شاخص3جدول

 df  /2X CFI GFI NFI RMSEA آزادیدرجة دوخی مدل

 103/1 11/1 81/1 12/1 803/0 81 11/011 عاملییك
 

 

 های مورد بررسی در مدل ساختاری. اثرات آزمون شدة مؤلفه7جدول

 ت ثیرات کل ت ثیرات غیرمستقیم ت ثیرات مستقیم هامؤلفه

 78/1 - 78/1 امیدواری بر زیباشناسی

 14/1 - 14/1 آوری بر زیباشناسیتاب

 10/1 - 10/1 بینی بر زیباشناسیخوي

 71/1 - 71/1 کارآمدی بر زیباشناسی

 11/1 - 11/1 زیباشناسی بر همدلی شناختی

 12/1 - 12/1 زیباشناسی بر همدلی اجتماعی

 17/1 - 17/1 زیباشناسی بر همدلی هیجانی
 

 

های مورد بررسی را در مدل اثرات آزمون شده بین مؤلفه 7جدول 

دهد. بر این اساس بیشترین اثر مربوط به معادالت ساختاری نشان می

مربوط به ( و کمترین اثر 17/1زیباشناسی بر همدلی هیجانی )

(. همة اثرات برآورد شده در 71/1کارآمدی بر زیباشناسی است )

 (.P<110/1باشند )معنادار می 10/1سطو کمتر از 

 گيریبحث و نتيجه

ی های روانشناختهای این پژوهش ابعاد سرمایهبا توجه به یافته

بینی و کارآمدی نقش مهمی در آوری، خويشامل امیدواری، تاب

 را سانان احساسات زیباشناختی فرد دارد. اطالعات هوي زیباشناسی

 قاال را زیبایی زمانی پیام، یك اساس این بر. دهندمی قرار مخاطب

 محتوای میزان و باشد داشته کافی اطالعات فرد که کندمی

 صورت نای در. باشد بیشتر ذهن دریافت حداکثر از آن، زیباشناختی

 اجبار هن بهذ ترتیب بدین و است بنهروان تشكیل به مجبور گیرنده

 سح اقناع واقع در. کندمی ادراکی باالتر سطوح به معطوف را خود

 از ایمجموعه در ذهن که آیدمی دست به زمانی زیباشناختی،

 سبین نظم یك کشف به موفق آشفته، و نامنظم ظاهراً تحریكات

 در. ردک درك مستقیم صورت به تواننمی را پیچیده هایپیام .گردد

. کرد کم را اطالعات مقدار هابنهروان تشكیل روي با باید حالت این

 و ادامة خوب بستن، همانندی، نزدیكی، اصول گشتالت نظریة

 ذهنی آمادگی و آشنایی اصول و خارجی عوامل عنوان به را جهتیهم

 رمیف زیبایی ادراك و هابنهروان تشكیل بر مؤثر عوامل عنوان را به

تجربة زیباشناسی نوعی لذت را به همراه دارد. البته  .کندمی معرفی

ه باید آید، بلكتجربة لذت تنها با تماشای یك اثر هنری پدید نمی

(. از 0384درك زیباشناسانه نیز وجود داشته باشد )رشید و همكاران، 
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یك طرف، هوي زیباشناسی بر همدلی عاطفی آنان که دارای 

جانی است، اثر دارد و از طرف های شناختی، اجتماعی و هیمؤلفه

 هایدی ر، هوي زیباشناسی میانجی ارتباط بین ابعاد سرمایه

های همدلی عاطفی است. با توجه به این یافته روانشناختی با مؤلفه

های روانشناختی باالتری توان گفت که هر اندازه فرد از سرمایهمی

و  اهد داشتبرخوردار باشد، توانایی همدلی عاطفی باالتری نیز خو

های روانشناختی پایین، همدلی عاطفی برعكس، افراد با سرمایه

کمتری خواهند داشت. در این راستا زیباشناسی به عنوان متغیر میانجی 

آوری، های روانشناختی شامل امیدواری، تابهم با ابعاد سرمایه

های همدلی عاطفی شامل بینی و کارآمدی و هم با مؤلفهخوي

 ماعی و هیجانی ارتباط معنادار دارد.شناختی، اجت

های برازي مدل ت یید کنندة این نكته بودند که مدل شاخص

گران تدوین شده بود، به خوبی مفهومی اولیه که توسط پژوهش

 باشد. بر اینبرازي شده و مدل نهایی به دست آمده قابل قبول می

 یفعاط یهمدلهای مؤلفهروانشناختی و  یهاهیسرمااساس، بین ابعاد 

 هایی ارتباط وجود دارد. شاخصباشناسیز ی هويگریانجیبا م

( و ریشة دوم مربعات باقیمانده NFIبونت ) -برازي هنجار بنتر 

(RMSEAاز جمله عمومی )های برازي ترین شاخصترین و رایج

یك مدل معادالت ساختاری هستند که در این پژوهش قابل قبول به 

( و شاخص GFIاخص نیكویی برازي )دست آمدند. همچنین ش

( ت یید کنندة برازي مدل به دست آمده بودند. CFIبرازي افزایش )

دا و های پیشین )هویهای پژوهشهمسو با یافته این پژوهشهای یافته

؛ 0384؛ رشید و همكاران، 0310؛ عرب و همكاران، 0310همكاران، 

لوتانز و  ؛0311؛ صدوقی و همكاران؛ 0317رضایی و همكاران، 

 باشد.( همسو می2114همكاران، 

 توان گفت که با توجه بههای این پژوهش میدر تبیین یافته

های گوناگون انسان و نیز تفاوت بروز این ها و ویژگیتوانایی

های گوناگون برای هر فرد، ها در موقعیتها و ویژگیتوانایی

بینی و آوری، خويهای روانشناختی )امیدواری، تابسرمایه

کارآمدی( ممكن است در هر انسانی کامالً متفاوت از دی ری باشد. 

مندی فرد از هوي البته در این راستا عواملی چون میزان بهره

را که ای دارند. چزیباشناسی و نیز همدلی عاطفی نقش تعیین کننده

و  های طبیعیوقتی فرد توانایی دریافت، درك و پاسخ به محرك

داشته باشد، به احتمال زیاد توانایی همدلی با دی ران ساخت ی زیبا را 

ین تر خواهد بود. ارا نیز دارد و در این زمینه نسبت به دی ران حساس

به خاطر آن است که برای همدلی نیز فرد نیاز به درك چیزی غیر از 

خود و خارج از خودي دارد، دقیقاً مانند هوي زیباشناسی که اغلب 

رونی است. حال این دو توانایی، یعنی هوي های بیدر مورد محرك

، توانند در ارتباط مستقیم با امیدواریزیباشناسی و همدلی عاطفی می

بینی و کارآمدی باشند. زیرا دیدگاه فردی که از آوری، خويتاب

نظر زیباشناسی و همدلی در شرایط باالتر و بهتری قرار دارد، نسبت 

تری و دی ران با امیدواری بیش به کسی که چنین نیست به جهان، خود

واند تهمراه است؛ چنین فردی در برابر مسائل و مشكالت بهتر می

بافی ها بن رد و یا حداقل منفیمقاومت کند؛ از زاویة مثبت به پدیده

که واکنش مؤثر و مفیدتری به محیط داشته باشد. به نكند؛ و این

ای روانشناختی، همند به حوزة پژوهشی سرمایهگران عالقهپژوهش

شود که این متغیرها را در زیباشناسی و همدلی عاطفی پیشنهاد می

های مختلف بررسی و مقایسه کنند. همچنین ها و فرهنگقومیت

، درستی )مدحی و نجفیارتباط متغیرهایی مانند شادزیستی و روان

(، نستوهی و هوي معنوی )دستجردی، عابدینی و شالباف، 0314

یافت ی )عس ری، یزدانبخش و جوهری، و سازي (، تنیدگی0311

های (، تنظیم هیجان و حرمت خود با هر یك از سرمایه0311

واند در تروانشناختی، زیباشناسی و یا همدلی عاطفی و ابعاد آنها می

های های دی ر مورد توجه قرار گیرد. یكی از محدودیتپژوهش

وری شده با های گردآاصلی این پژوهش خودگزارشی بودن داده

های مورد استفاده در آن است. همچنین به خاطر محدود پرسشنامه

 د.ها باید احتیاط نموبودن جامعة آماری مورد بررسی در تعمیم یافته
 منابع

 برای همدلی مقیاس روایی و اعتباریابی(. 0388) عباس ابوالقاسمی،

 .1-21 (،7)1 روانشناختی، مطالعات مجلة. آموزاندانش

(. بررسی اثربخشی آموزي راهبردهای معنوی بر 0313جناآبادی، حسین )

 مجلةآوری و امیدورای دانشجویان جدیدالورود. میزان تاب

 .001-021(، 7)1 دانش اه علوم پزشكی زابل،

(. کارآمدی آموزي معنویت 0311خالدیان، محمد و باغطیفونی، زهرا )

یة روانشناختی و های اسالمی بر ارتقای سرمامبتنی بر آموزه

 .40-81(، 7)1مجلة روانشناسی و دین، های آن. مؤلفه

بینی (. پیش0311دستجردی، ن ین؛ عابدینی، یاسمین و شالباف، عذرا )

 های مجازی براساس نستوهی،پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره

(، 10)01 مجلة علوم روانشناختی،هوي، معنوی و جنسیت آنان. 

013-038. 
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 .شناسیزیبایی مدخل رجاء، تخصصی نامةفرهنگ(. 0317د )رجایی، حمی
 تهران: فرهنگ معاصر.

(. 0384رشید، خسرو؛ مهرمحمدی، محمود؛ دالور، علی و قطریفی، مریم )

آموزان شهر تهران. بررسی مراحل تحول زیباشناسی در دانش

 .14-023(، 24)4 های آموزشی،نوآوری

(. ساخت و 0311رشید، خسرو؛ حسنوند، فضل اهلل و یعقوبی، ابوالقاسم )

های ها و مدلروياعتباریابی آزمون هوي زیباشناسی. 
 .11-84(، 31)8 روانشناختی،

بینی ابعاد (. پیش0317رضایی، محبوبه؛ هویدا، رضا و سماواتیان، حسین )

ایة های سرمتوانمندسازی روانشناختی با استفاده از مؤلفه

دانش و روانشناختی در معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان. 
 .48-84(، 0)01 پژوهش در روانشناسی کاربردی،

(. رابطة 0311فر، محمدرضا و ناصری، جمیله )صدوقی، مجید؛ تمنایی

آوری، امیدورای و هوي هیجانی با فرسودگی تحصیلی در تاب

 .11-14(، 0)1 مطالعات آموزي و یادگیری،دانشجویان. 

گری (. نقش میانجی0317عرب، ن ار؛ رضایی، فاطمه و رحیمی، مجتبی )

کیفیت زندگی کاری بین سرمایة روانشناختی و رضایت از 

 .71-18(، 0)0 آموزي بهداست و ارتقای سالمت،زندگی. 

(. همبست ی 0311عس ری، سعید؛ یزدانبخش، کامران و جوهری، جماله )

ویی. یافت ی زناشنستوهی، تنیدگی و حمایت اجتماعی با سازي

 .718-720(، 11)01 مجلة علوم روانشناختی،

(. شادکامی و ادراك ال وهای ارتباطی 0317فرخی، الهام و سبزی، ندا )

روانشناسی تحولی: تی. ای سرمایة روانشناخخانواده: نقش واسطه
 .303-323(، 73)00 روانشناسان ایرانی،

(. تبیین رابطة 0311فروهر، محمد؛ هویدا، رضا و جمشیدیان، عبدالرسول )

سرمایة روانشناختی و کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت علمی 

 .83-011(، 2)8 درمانی،فرهنگ مشاوره و رواندانش اه. 

 یةسرما ینیبشی. پ(0312) زهرا ،انیجواد و میمر ی،جعفر ؛محسن ،پرورگل

در پرستاران.  تیمعنو یهالفهؤم قیروانشناختی از طر

 .77-31، (3)0 ی،پرستارروان

(. 0313محبی، محمدحسین؛ شهنی ییالق، منیجه و پاشاشریفی، حسن )

آوری و بینی، تابروانشناختی )امید، خوي ةسرمای ةرابط

ش و دان. و عملكرد تحصیلیهای پیشرفت خودکارآمدی( با هدف
 .10-41(، 03)00، ریزی درسیبرنامه - پژوهش در علوم تربیتی

درستی معنوی و امید با (. رابطة روان031مدحی، صغری و نجفی، محمود )

 علوم روانشناختی،کیفیت زندگی و شادزیستی در سالمندان. 

04(11 ،)17-48. 

رهنگ سازمانی، هوي (. رابطة ف0312مرعشیان، فاطمه و نادری، فرح )

هیجانی و سرمایة روانشناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی 

 .002-020(، 3)07 روانشناسی کاربردی،سازمانی. 

 عبدالحسین ترجمه: غرب. فلسفة تاریخ (.2111دیل، رجینالدجان ) هالینگ

 ققنوس. (. تهران:0311آذرنگ. )

های (. رابطة مؤلفه0310اهلل و فروهر، محمد )هویدا، رضا؛ مختاری، حجت

 های علومپژوهشهای تعهد سازمانی. سرمایة روانشناختی و مؤلفه
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