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چکیده
کیفیت زندگی از مفاهیم پیچیده و چندبعدی است که امروزه به عنوان شاخصی برای توسعه کشورها مورد
سنجش قرار گرفته و از مبانی سیاستگذرای و برنامهریزی کالن کشورها محسوب میشود .زنان در کشورهای در
حال توسعه به دلیل نقشهای سنتی که بر عهده دارند ،کیفیت زندگی پایینتری را تجربه میکنند .کیفیت زندگی
زنان و ارتقای آن به جهت اینکه تقربیاً نیمی از جمعیت جوامع را تشکیل داده و نقش محوری در تربیت نسل
آینده جوامع دارند ،از اهمیت مضاعفی برخوردار است .شناخت وضعیت کیفیت زندگی زنان هنرمند ،عوامل
تأثیرگذار بر آن و رضایت از زندگی هدف این مطالعه است .روش این پژوهش ترکیبی (کیفی ـ کمی) میباشد.
نتایج  22مصاحبه انجام شده نشان داد که در اثر انجام فعالیت هنری ،تعدادی متغیرهای عینی و ذهنی بوجود
میآید و این متغیرها به عنوان عواملی تأثیرگذار و مثبت ،نقش مهمی در ارزیابی و رفع نیازهای اساسی زندگی
افراد دارند که پیامد آن احساس رضایت و ارتقاء کیفیت زندگی است .با توجه به نتایج بخش کیفی 276پرسش
نامه تکمیل گردید که نتایج نشان داد؛ میانگین شاخص کل تأثیرات (روحی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی) ناشی
از فعالیتهای هنری این زنان برابر 16/89از  166و میزان کیفیت زندگی آنان در ابعاد سالمت جسمی ،روان،
روابط اجتماعی و محیط اطراف باالتر از میانگین است .تأثیرات ایجاد شده روحی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
ناشی از فعالیت های هنری زنان ،منجر به تأمین انواع نیازها شده که نتیجه آن کیفیت زندگی متفاوت این زنان
نسبت به دیگر زنان است.
واژگان کلیدی :فعالیت هنری – کیفیت زندگی – زنان هنرمند
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مقدمه
مفهوم کیفیت زندگی به عنوان یکی از شاخصهای توسعه به میزان سالمت افراد جامعه ،قدرت
تأثیرگذاری بیماریهای جسمی و روانی بر فعالیتها و تعامالت روزمره آنها توجه ویژهای دارد و
از زمان طرح اولیه در سال  1826تاکنون تغییرات بسیاری یافته ،تـا جـایی کـه امـروزه ،بـرای
اندازهگیری میزان پیشرفت جوامع از آن استفاده میشود .از ویژگیهای مهم کیفیت زندگی کـه
مورد توافق اغلب صاحبنظران علوم اجتماعی است ،چندبعدی ،ذهنی و پویا بـودن ایـن مفهـوم
است و به همین دلیل است که سنجش آن مبتنی بر رویکردهـا و مللفـههـای متفـاوتی ماننـد
موقعیت سالمت عمومی ،قابلیت کارکردی ،کارکردهـای عـاطفی ،میـزان احسـاس خوشـبختی،
رضایت از زندگی ،شادکامی ،میزان هوشیاری ،میزان نشانگان فعالیتهای اجتماعی ،ایفا مناسـب
عملکرد جنسی ،میزان حافظه ،موقعیتهای مالی ،شـغلی و  ...اسـت .کیفیـت زنـدگی مفهـومی
پیچیده است و دانشمندان اجتماعی تعابیر مختلفی از آن دارند .بوند و کورنر 1معتقدنـد کـه بـا
بررسی یک جنبه از زندگی انسان نمیتوان به مفهوم کیفیت زنـدگی رسـید چـرا کـه ایـن ،بـه
پیشینه اقتصادی اجتماعی افراد و تجربیات زیستهشان بستگی دارد(بوند و کـورنر.)27 ،1298 :
فرانز و پاور )1892(2کیفیت زندگی را رضایت یا عدم رضایت ابعادی از زندگی فرد میدانند کـه
برای او مهم است .سل و تالسکی 2کیفیت زندگی را ارزیـابی و رضـایت فـرد از سـطل عملکـرد
موجودش در مقایسه با آنچه ایدهآل یا ممکن میپندارد و تلقی میکند ،میداننـد(زکی:1292 ،
 ،2به نقل از میرزایی و همکاران .)72 :1282،لیـو)1871( 8سـه رویکـرد را در بررسـی مفهـوم
کیفیت زندگی ارائه میدهد :در رویکرد اول،کیفیت زندگی بر اساس عناصـر تشـکیلدهنـد آن
مانند شادکامی ،رضایتمندی ،ثروت ،سبک زندگی و  ...تعریف میشود .در رویکـرد دوم ،تعریـف
کیفیت زندگی از طریق به کارگیری شاخصهای عینی و ذهنی کالن مانند تولید ناخالص داخلی،
بهداشت ،شاخص رفاه ،شاخص آموزش و  ...صورت میگیرد و در رویکرد سوم ،کیفیت زندگی بر
اساس تعیین متغیرها یا عوامل ملثر بر کیفیت زندگی و توجه به زمینهها و شـرایطی کـه در آن،
سطل کیفیت زندگی تعیین میشود ،تعریف میگردد(غفاری و امیدی.)2 :1286،
امروزه ،گسترش روزافزون فرآیند صنعتیشدن که مشخصه آن تولید انبـوه کـاال و خـدمات
متنوع است ،مشکالت بسیاری برای بشر مدرن بوجود آورده (مختاری و نظری ،)12 :1298 ،بـا
1

. Bonad & Corner
.Franz & Power
3
.Sel &Talsky
4
.Liu
2

تأثیر فعالیتهای هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند 2  ...

ایجاد چنین شرایطی ،توجه کشورها از مسئله توسعه کمّی به توسعه کیفی معطـوف گردیـد تـا
جایی که اکنون توجه به کیفیت زندگی از ضروریات هر جامعهای محسـوب مـیشـود .از طـرف
دیگر ،تغییرات چشمگیر صنعتی شدن ،نهاد خـانواده را در جهان در سده گذشـته و ایـران را در
دهههای گذشته ،دچار دگرگونی در شکل و کارکرد نموده است .کاهش تعداد فرزندان ،کوچک-
شدن ابعاد خانواده ،افزایش مشارکت زنان در کسب آمـوزش ،مشـارکت اجتمـاعی و سیاسـی از
پیامدهای این دگرگونیها است( بخـارایی و شـربتیان .)116 :1282 ،همـه اینهـا مـیتوانـد بـر
کیفیـت زنـدگی به طور کلی و بر کیفیت زندگی زنـان به طور خاص ،اثرات گستردهای داشــته
باشـد .کیفیت زندگی زنان به دلیل تأثیراتی که میتواند بر سالمت خانواده ،فرزندان و نسـلهای
آینده جامعه داشته باشد ،مورد توجه پژوهشگران این حوزه بوده است .با وجـود اینکـه زنـان در
کشورهای در حال توسعه ،امید اول برای ارتقـای خـانوادههـا ،رشـد و توسـعه کشـورهای خـود
محسوب میشوند ،تحقیقات نشان میدهد که در ایران میـزان کیفیـت زنـدگی آنهـا در سـطل
مطلوبی قرار ندارد.
با این حال ،زنان در یک جامعه با وجود مشابهتها ،دارای گونـاگونی و تنـوع در گـروههـای
سنی ،تحصیلی ،شغلی و  ...هستند و به نظر میرسد که کیفیت زندگی یکسانی نداشـته باشـند.
آنها با توجه به تغییر نقشـها در جوامـع جدیـد ،مشـارکت بیشـتری داشـته و بـه فعالیـتهـای
گوناگونی میپردازند .در این بین زنان هنرمند یکی از اقشاری هستند که به واسطه فعالیتی کـه
به آن مشغولند ،احتماالًکیفیت زندگی متفاوتی را تجربه میکنند .با وجود اینکه ،زنان از دیربـاز
در ایران به فعالیتهای هنری سنتی مشغول بودهاند و اکنون نیز زنان بیش از هر زمان دیگـری
در عرصه فرهنگ و هنرهایی همچون سینما ،هنرهای تجسمی و  ...حضور دارند ،پـژوهشهـای
اندکی درباره کیفیت زندگی آنها انجام شده است .بنابراین با توجه بـه اهمیـت کیفیـت زنـدگی
زنان در ارتقای کیفیت زندگی خانواده و جامعه ،همچنین توجه به سهم زنان در اقتصـاد ملـی و
مقابله با بحران بیکاری با ایجاد کسب و کار و فرصتهای شغلی ،ایـن پـژوهش بـا هـدف بررسـی
تأثیر فعالیتهای هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند شهرتهران انجام شده و به دنبـال پاسـخ
به سواالت ذیل میباشد.
ـ فعالیتهای هنری زنان هنرمند شهر تهران چه تأثیری بر کیفیت زندگی آنها دارد؟
ـ عوامل تأثیرگذارگذار ناشی از فعالیتهای هنری زنان هنرمند بر کیفیت زندگی آنها کدامند؟
ـ میزان تأثیرگذاری هر کدام از این عوامل بر کیفیت زندگی زنان هنرمند چگونه است؟
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پیشینه پژوهش
میرزایی و همکاران پژوهشی با عنوان «بررسی کیفیت زندگی زنان متأهل در چارچوب نهاد
خانواده» و با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای زمینهای و کیفیت زندگی زنان متأهل انجام
دادند .روش تحقیق مورد استفاده ،پیمایشی و جامعه آماری کلیه زنان متأهل شهر تبریز بود که
 298نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند.
یافتهها نشان داد که میانگین شاخص کل کیفیت زندگی زنان مورد مطالعه در یک طیف
( 21 )6 -166درصد میباشد .همچنین نتایج نشان داد که زنان شاغل نسبت به زنان خانهدار
کیفیت زندگی بهتری دارند و هرچه میزان تحصیالت زن ،درآمد و تحصیالت شوهر در خانواده
افزایش یابد ،سطل کیفیت زندگی زنان نیز افزایش مییابد .بین میزان درآمد زن ،تعداد افراد
خانواده ،تعداد سالهای زندگی مشترک و نوع شغل شوهر با کیفیت زندگی زنان ،رابطه معنی-
داری دیده نشد (میرزایی و همکاران.)71 :1282 ،
بلداجی و همکاران در پژوهشی با عنوان «کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی» و با تعداد  126زن سرپرست خانوار در دو گروه
شاغل خدماتی و تحت پوشش سازمان بهزیستی در شهر تهران و با استفاده از روش علی –
مقایسهای به این نتایج دست یافتند که هر دو گروه کیفیت زندگی متوسطی داشته اما کیفیت
زندگی زنان سرپرست خانوار شاغل نسبت به زنان سرپرست تحت پوشش وضعیت بهتری دارد.
نمره ابعاد سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی در دو گروه اختالف معناداری نشان داد و در بُعد
سالمت محیطی در دو گروه زنان سرپرست اختالف معناداری مشاهده نشد(بلداجی و
همکاران.)8 :1286،
جواهری و همکاران( )1298در مطالعهای با عنوان «تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت
زندگی آنان (مطالعهی موردی :زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی)» به دنبال پاسخگویی به
این پرسش بودند که آیا وضعیت اشتغال زنان -شامل خصوصیات عینی شغل آنها و نگرشی که
نسبت به وضعیت اشتغال خود (خشنودی شغلی) دارند -برکیفیت زندگی آنان تأثیر دارد؟ به
این منظور ،در قالب روش پیمایش  228نفر از زنان شاغل در واحدهای ستادیِ وزارت
جهادکشاورزی بر اساس روش نمونهگیری طبقهای متناسب ،انتخاب و مورد مصاحبه قرار
گرفتند .یافتهها نشان داد که میانگین شاخص کل کیفیت زندگی افرادِ نمونه (در دامنه تغییرات
 ) 1-2معادل  1/8است .از بین معرفهای مختلفِ وضعیتِ شغلی؛ تنوعپذیری و تناسب شغل با
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مهارت و تخصص با کیفیت زندگی رابطه مثبتی را نشان داد و افراد دارای وضعیت شغلی
مناسبتر ،کیفیت زندگی باالتری داشتند و در نهایت ،رابطه میان خشنودی شغلی وکیفیت
زندگی آنها تأیید شد.
دلیر هروی و عباس زاده در پژوهش خود به بررسی «رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و
کیفیت زندگی ورزشکاران شهر تبریز» پرداختند .روش ،پیمایش و ابزار سنجش ،پرسش نامه
بوده و تعداد 866نفر از ورزشکاران از طریق نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .یافتهها
نشان داد که میزان کیفیت زندگی ورزشکاران در حد متوسط بوده و بین متغیرهای سرمایه
اجتماعی و اقتصادی با کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد(دلیر هروی و عباس
زاده.)11 ،1281:
الیزو و همکاران )2616( 1در پژوهشی به بررسی «نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در
افزایش کیفیت زندگی زنان روستایی بنگالدش» پرداختند .بر اساس یافتههای آنان ،فناوری
اطالعات و ارتباطات میتواند از راه تبادل ،استفاده و تولید اطالعات و ایجاد فرصتهای شغلی،
منجر به افزایش کیفیت زنان روستایی شود(.)Laizu & et al:2010,23
لی )2669( 2با استفاده از شاخص های ذهنی به «ارزیابی کیفیت زندگی در شهر تایپه»
پرداخت .در این راستا  22نفر از ساکنان این شهر مورد مطالعه قرار گرفتهاند .نتایج نشان داد
که محل زندگی ،زناشویی ،سن ،تحصیالت و درآمد قلمروهای مختلف رضایت را تحت تأثیر قرار
میدهند .عال وه بر آن ،وضعیت اجتماعی ،تعلقات محلی و رضایت از محله بیشترین تأثیر را بر
رضایت از زندگی دارند(.)Lee:2008,1206
بجاو ادسل( )2612در مطالعه خود با عنوان «چه کسی شادتر است؟ زن شاغل یا خانه دار»
به این نتیجه دست یافت که میزان افسردگی در میان زنان خانهدار به میزان دوبرابر بیشتر از
زنان شاغل است .همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که کار بامزد برای زنان از کار بیمزد
(خانهداری صرف) رضایت بخشتر است(.)Beja & Edsel:2012,2
پژوهش حاضر به بررسی تأثیرات فعالیتهای هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند شهر
تهران می پردازد .این مطالعه به لحاظ موضوع و به دلیل استفاده از روش ترکیبی (کیفی –
کمی) از سایر پژوهشها که از روش پیمایش استفاده کردهاند ،متمایز شده است.
1
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مبانی نظری
به منظور درک عوامل تأثیرگذار ناشی از فعالیتهای هنری بـر کیفیـت زنـدگی زنـان هنرمنـد،
تئوریهای مرتبط مورد واکاوی قرار گرفت .در این مطالعه از تئوریهای تلفیقی اسـتفاده شـده،
چرا که با یک نظریه نمیتوان تأثیرات ناشی از این فعالیتها را بر کیفیت زندگی تحلیـل نمـود.
بنابراین در این پژوهش رویکردها و نظریات مرتبط با عوامل تأثیرگذار بر فعالیـتهـای هنـری و
همچنین کیفیت زندگی بررسی شد.
الف )کیفیت زندگی
مفهوم کیفیت زندگی توسط ارسطو حدود سال  292قبل از میالد مطرح شد ،اما اولـین بـار در
سال  1826توسط پیگو در کتاب اقتصاد و جامعه مورد استفاده قرار گرفت .به دلیل چند بعدی
بودن مفهوم کیفیت زندگی و قرابت با واژههایی نظیر رفاه ،سطل زندگی ،رضایت از زنـدگی و ...
محققان رشتههای مختلفی چون فلسفه ،جامعهشناسی ،پزشکی ،اقتصاد و  ...به ارائه تئوریهای
متعددی در این زمینه پرداختهاند .کیفیت زنـدگی در تئـوریهـای جامعـهشناسـی بـه یکـی از
موضوعات مسلط شاخصهای تحقیقات اجتماعی تبدیل شده است .در ابتدا ،شاخصهای عینـی
مانند فقر ،بیکاری ،خودکشی و  ...مورد توجه قرار گرفت ،اما در دهه  76شـاخصهـای انتزاعـی
هم برای سنجش به آن افزوده شدند(مختاری و نظری .)81 :1298 ،عالوه بر این سـازمانهـای
بین المللی مانند سازمان ملل و سـازمان بهداشـت جهـانی اقـدامات قابـل تـوجهی را در زمینـه
کیفیت زندگی انجام دادهاند .با وجود اتفاق نظر در مورد اهمیت روزافزون ایـن مفهـوم ،تـاکنون
چارچوب جامع و شیوهای یکپارچه برای ارزیابی شاخصهـای فیزیکـی ،اجتمـاعی و فضـایی آن
طراحی نشده است .این اختالف نظرها درباره مفهوم کیفیت زندگی در ذیل مشهود است:
فاضلی ( )1298مفهوم کیفیت زندگی را در بردارنده قابلیتهـای شخصـی و توانـایی پـیش
بردن یک زندگی معمولی و حتی همه مسایل مربوط به زندگی مثل مسکن ،فعالیتهای فراغت،
محیط کار و درآمد میداند .نیازهای انسانی مبنای این مفهوم و کیفیت زندگی میـزان تـأمین و
ارضای این نیازها است .کیفیت زنـدگی دربردارنـده دو دسـته از شـاخصهـای ذهنی(کیفـی) و
عینی(کمی) است که با توجه به ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی سیاسی و زیست محیطی به
دنبال برنامه ریزی تأمین نیازهای مادی و معنوی زندگی شهروندان و رضایتمندی حداکثری آنها
از زندگی میباشد(وظیفه دوست و همکاران  1299 ،به نقل از نقدی و حیدری .)1288
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در یک تقسیمبندی کلی ،رویکردهای مربوط بـه کیفیـت زنـدگی بـه دو دسـته توصـیفی و
تبیینی تقسیم میشود .رویکردهای توصیفی رابطه کیفیت زندگی را با متغیرهایی چون جـن،،
سن و سواد بررسی کرده و مسئله محوری آنها ،سنجش کیفیت زنـدگی بـر اسـاس متغیرهـای
زمینه ای است ،اما رویکردهای تبیینی معطوف به شناخت عوامل ملثر بر کیفیت زندگی اعـم از
عوامل عینی و ذهنی هستند .یکی از رویکردهای تبیینی ،تئوری عاملیتگرا است که مبتنی بـر
فردگرایی روششناختی میباشد و بر نقش کنشگری کنشگران در شکلدهی به فرآیندها تأکیـد
دارد .این رویکرد برای عاملیت انسانی نقش محوری لحاظ کرده و بر این باور است کـه کیفیـت
زندگی بیشتر ناظر بر ذهنیات ،قابلیتها ،و توانمندهای افراد است تا شرایط ساختاری اجتمـاعی
یا محیط پیرامونی(غفاری و ابراهیمی لویه .)21 :1298 ،این رویکرد به نوعی مبتنـی بـر نظریـه
ساخت یابی گیدنز است که ناظر بر نوعی تعامل بین عاملیت و ساختار است ،اما با توجه به محور
بودن عاملیت انسانی ،بیشتر در رویکردهای عاملیتگرا جای داده شده است و برای مفهومسازی
کیفیت زندگی و در نهایت ارزیابی توسعه انسانی استفاه میشـود(غفاری و امیـدی.)11 :1299،
واقعیت این است که کیفیت زندگی افراد بدون در نظر گرفتن ذهنیتهای آنها نسبت به زندگی
غیرقابل سنجش است و شاخصهای عینی در حالی که پایداری باالیی دارند از قابلیت اطمینان
پــایینی بــرای ســنجش بهزیســتی انســانی برخوردارنــد(  Foo,2000:14بــه نقــل از شــفعیا و
همکاران .)1282شاخصهایی مانند میزان تحصیالت ،اشتغال به کار و  ...انعکاسدهنده واقعیات
قابل مشاهده و ملموس شرایط بیرونی زندگی است و شاخصهـای ذهنـی کیفیـت زنـدگی بـه
ارزیابی فرد از ثمربخشی تالشهای خانواده برای بهبود زندگی فـردی و احسـاس وی از میـزان
پایمالشدن حقوق فردی در جامعه اشاره دارد ( .)Lansing& Marans,1969یکـی از اختالفـات
نظرهایی که بین متخصصین حوزه کیفیت زندگی وجود دارد دیدگاه آنها در رابطه با ذهنـی یـا
عینی بودن این مفهوم است .بر همین اساس میتوان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:
دسته اول کسانی هستند که فقط به بعد ذهنی کیفیت زندگی میپردازند .اینها در کارهـای
خود ،بعد عینی کیفیت زندگی لحاظ نکرده یا آن را در سطل بسـیار پـایینی قـرار مـیدهنـد و
معتقدند؛ کیفیت زندگی به احساسات ،انتظارات ،اعتقادات و پندارهای فرد بسـتگی دارد و بایـد
توسط خود شخص و بر اساس نظر او و نه فرد جایگزین تعیین گردد .لـذا در مطالعـات کیفیـت
زندگی ارزیابی خود فرد از سالمت و یا خوب بودنش عامل کلیدی میباشـد .پتـرا بونـک 1بـرای
. Petra Bohnke
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بررسی کیفیت زندگی به بعد ذهنی این موضوع یعنی رضـایت از زنـدگی توجـه دارد .کـامن،

1

کیفیت زندگی ذهنی را یک مفهوم چندبعدی میداند که شامل هفت حوزه زندگی میشود کـه
هر فردی بر حسب اهمیتی که هر حوزه برای او دارد آن را مورد ارزیابی قرار میدهـد ،لـذا ایـن
هفت حوزه وزنهای مختلفی از دید مردم پیدا میکنند .این هفـت حـوزه کـه از آن بـه عنـوان
شاخصهای کیفیت زندگی یاد میکنند عبارتند از – 1 :بهزیستی جسـمانی – 2 ،بهداشـت-2 ،
بهرهوری -8 ،صمیمیت -2 ،امنیت -1 ،اجتماع -7 ،بهزیستی عـاطفی(.)Chipur et al:2002,25
شوسلر و فیشر2معتقدند که جنبه ذهنی کیفیت زندگی معموالً برای بیان حالت های وابسـتگی
و رضایت به کار میرود مانند ح ،شخصی از رفاه ،رضایت یا نارضایتی از زندگی یـا خوشـحالی
و ناراحتی .دسته دوم ،کسانی همانند مازلو و مک کال 2کیفیت زندگی را از لحاظ عینی بررسـی
میکنند و معتقدند با لحاظ کردن جنبههای عینی کیفیت زندگی بهتر میتوان به تحلیـل ایـن
مفهوم پرداخت .آنها طرفدار استفاده از شاخصهای عینی منطبق با هـر فرهنـگ بـرای انـدازه-
گیری کیفیت زندگی هستند (غفاری و امیدی )1299 ،اما دسته سوم ،دید جامعتری نسبت به
این مفهوم داشته و معتقدند که کیفیت زندگی را باید از دو بعد عینی و ذهنی مورد بررسی قرار
داد .طرفداران این رویکرد میکوشند تا با ترکیب این دو رویکرد ،دیـد جـامعتـری در رابطـه بـا
کیفیت زندگی مطرح کنند .نقطه شروع این کار را میتوان در طبقهبندی فران )1882( 8،دید.
او معتقد است که از لحاظ مفهومی ،کیفیت زندگی هم جسمی است و هـم ذهنـی ،ولـی جنبـه
ذهنی آن غلبه دارد .وی کیفیت زندگی را در ادراک فرد از رفاه خود میداند و معتقد است کـه
اگر درک فرد از کیفیت زندگیاش کاهش یابد ،سایر ویژگیهـای او تحـت تـأثیر قـرار گرفتـه و
باعث تحلیل آنها و در نهایت افت کیفیت زندگی مـیشـود .اگـر چـه از لحـاظ وسـعت مفـاهیم
بررسی شده در زمینه کیفیت زندگی ،فران ،را جزو طبقه سوم به حساب میآورند ،ولی بررسی
کارهای او نشان دهنده تمرکز بیشتر وی بر بعد ذهنی کیفیت زندگی است و بخش عینـی ایـن
مفهوم بازنمایی مناسبی به مثابه کارهای انجام شده توسـط فلیـپ2،را نشـان نمـیدهـد .او در
زمینه کیفیت زندگی به بررسی این مفهوم در ابعاد فردی و جمعی و بـا اسـتفاده از مللفـههـای
عینی و ذهنی پرداخته است .از دید وی الزمه کیفیت زنـدگی فـردی در بعـد عینـی ،نیازهـای
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اساسی و برخورداری از منابع مادی جهت برآوردن خواستههای اجتمـاعی شـهروندان و در بعـد
ذهنی داشتن استقالل عمل در موراد زیر میباشد:
 -1افزایش رفاه ذهنی شامل لذتجویی ،رضایتمندی ،هدفمندی در زندگی و رشـد شخصـی،
 -2رشـد و شــکوفایی در مسـیر ســعادت و دگرخــواهی -2 ،مشـارکت در ســطل گســتردهای از
فعالیتهای اجتماعی درونگروهها و جوامعی که در آن زندگی میکنند شـامل انسـجام مـدنی،
همکوشی و یکپارچگی ،روابط شبکهای گسترده و پیوندهای موقتی در تمـامی سـطوح جامعـه،
هنجارها و ارزشهایی اعم از اعتماد ،نوعدوستی ،رفتار دگرخواهانه ،انصـاف ،عـدالت اجتمـاعی و
برابریطلبی تأکید دارد (فیلیپ .) 282 :2661 ،،رد مارکر ( )2612نیز پژوهش خـود را ارائـه-
دهنده جنبههای مختلف بهزیستی مردم میداند .او شاخصهای عینـی را بـا ارزیـابی ذهنـی از
موقعیت افراد و پوشش جنبههای مختلف زندگی ترکیب میکند .بـه نظـر وی ،کیفیـت زنـدگی
مفهومی گستردهتر از تولید اقتصادی و استانداردهای زنـدگی اسـت .از نظـر او کیفیـت زنـدگی
دارای ابعاد  8گانه است که  9بعد آن به قابلیتهای افراد در تعریفی که آنهـا از خوشـبختی بـر
حسب ارزشها و اولویتهایشان در زندگی دارند مربوط است .ایـن ابعـاد هشـتگانه عبارتنـد از :
موقعیت های مادی زندگی ،اشـتغال ،سـالمت ،تحصـیالت ،روابـط اجتمـاعی و فراغـت ،امنیـت
فیزیکی و اقتصادی ،دولت و حقوق اساسی ،محیط زندگی و طبیعی و آخرین بعد به برآیند کلی
تجربهای که هر فرد با توجه به درک شخصی از کیفیت زندگی دارد ،اشاره دارد.
ب) فعالیت های هنری
انسان از زمانی که خود را شناخت و نخستین اشکال آگاهی اجتماعی در ذهـن او متبلـور شـد،
شروع به آفرینش هنری کرد .انگیزه واقعی انسانها در این آفرینشها هنوز ناشناخته اسـت ،امـا
در میان فرضیات مطرح شده ،گروهی تقدس و شیفتگی جادویی انسانها را در برابر پدیـدههـای
طبیعی عنوان میکنند ،برخی نیز بر نیاز به آموزش و انتقال دانـش انـدک انسـانها از نسـلی بـه
نسل دیگر انگشت می گذارند و سرانجام گروهی دیگـر بـر اهمیـت سیاسـی ایـن آثـار از لحـاظ
نشانهگذاری و تعیین حدود و مرزهای قدرت هر یک از جماعتها تأکید میکنند .به طور کلـی،
می توان هنر را در سه مفهوم نزدیک به هم ،اما قابل تفکیک در نظر گرفت .مفهـوم نخسـت ،بـه
معنای زیبایی باز میگردد که در آن ،جدا از آنکه در چـه محـیط فرهنگـیای قـرار گرفتـهایـم،
رابطه ،زیباشناسانه رابطهای میان جهان بیرونی و ح،هایی انسانی اسـت .در ایـن مفهـوم هنـر
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یعنی بخشی از شناخت و تعبیر جهان محسوس ،انتقال پدیدههای این جهان به ذهنیت انسـانی
و تأثیرپذیری این ذهنیت و احساسهای ناشی از آن بر کنشها و رفتارهای انسان که در نهایـت
میتواند در آفرینشهای مادی و معنوی او تبلور یابند .مفهوم دوم هنر کـه ریشـه اساسـی ایـن
واژ ه نیز هست ،آن را به مفاهیمی همچون صنعت و فن ،قابلیـت و توانـایی انجـام یـک کـار یـا
ساخت یک شیء نزدیک میکند .در این مفهوم ،هنرمند همان پیشهور یا صنعتگر است و هنـر
او ،آفرینشی است که بنابر دید متافیزیکی با متافیزیک(طبیعی) از مفهوم زیبایی ،میتواند نوعی
تلقی از ذات استعالیی یا نوعی انطباق بـا فیزیک(طبیعـت) باشـد .در ایـن مفهـوم هنـر ،اصـلی
کــاربردی و تفکیــکناپــذیر از حیــات انســانی اســت .ســومین مفهــوم هنــر بــه کــارکرد
نمادین(سمبولیک) آن بازمیگردد که از هنر نوعی زبان ارتباطی مـیسـازد و بنـابر هـر یـک از
شاخههای هنری بر یکی از ح،ها یا بر مجموعهای از ح،هـا تأکیـد بیشـتری دارد (فکـوهی،
 .)26 :1282به طور کلی ،فعالیتهای هنری به شاخههای مختلف از فعالیتهای خالقانه انسـان
گفته میشود و آنها نشاندهنده روشی برای بیان و ارتباط با دیگران هستند که معمـوالً توسـط
فرهنگ تحت تأثیر قرار میگیرند و به نوبه خود بـه تغییـر فرهنـگ کمـک مـیکننـد(فالحی و
همکاران ) 162 :1286 ،هنر در برگیرنده آن بخش از بداعت و خالقیت انسان است که طـی آن
فرد با استفاده از مواد و وسایل هنری و دستی ،عواطف ،اندیشهها و احساسات خود را که نشـأت
گرفته از تفسیر بصری تجارب محیطی است به دیگران منتقل میکند .البتـه ،موفقیـت در ایـن
کار به میزان تبحر و هنرمندی فرد برای برقـراری ایـن انتقـال و ارتبـاط بسـتگی دارد (امینـی،
 .)1298اجزای اصلی فعالیتهای هنری عبارتاند از :ادبیات که خود شامل شعر ،رمان ،داسـتان
کوتاه و حماسه می شود؛ هنرهای نمایشی شامل موسـیقی ،رقـص و تئـاتر؛ هنـر تـزیین غـذا ؛
هنرهای رسانه ای مانند عکاسی و فیلم برداری؛ هنرهـای تجسـمی ماننـد رسـم ،نقاشـی ،هنـر
سرامیک و مجسمهسازی ،برخی گونههای هنری هم مانند فیلم ،عناصر تجسمی را با نمایش در
میآمیزند .از نظر الکساندر 1هنر شامل محصوالت ملموس ،دیدنی یا شنیدنی و کوششی خالقانه
است و محصـوالت هنـری دارای ویژگـیهـایی هسـتند کـه عبارتنـد از -1 :محصـوالت هنـری
میتوانند ملموس ،دیدنی و شنیدنی باشد ،مانند کتـاب ،سـی دی ،اجـرای نمـایش و کنسـرت.
 -2محصوالت هنری توسط مخاطب و در فضای عمومی یـا خصوصـی تجربـه مـیشـود ،یعنـی
محصول هنری به صورت عمومی ارتباط برقرار مینماید -2 .محصول هنری به نیت لذت بـردن
.Alexander

1
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تجربه میشود .لذت میتواند اشکال متعددی از جمله کسـب لـذت زیبـاییشـناختی ،برقـراری
روابط اجتماعی ،تفریل ،انگیزش روحی و گریز از واقعیت به خود بگیـرد -8 .هنـر شـکلی بیـانی
دارد هرگاه هنر با زندگی واقعی در پیوند قرار میگیرد ،روایت و تفسیری از آن بـه دسـت مـی-
دهد -2 .هنر به واسطه زمینه اش ،چه فیزیکی و چه اجتماعی تعریف شده است .وی بعد از بیان
ویژگیهای هنر آن را در سه دسته قرار میدهد:
 -1هنرهای زیبا(واال) مانند هنرهای دیداری شامل نقاشی ،مجسمه سـازی ،طراحـی ،حکـاکی،
اپرا ،سمفونی زنده ،موسیقی ضبط شده کالسیک ،نمایش،تئـاتر ،بداهـهسـازیهـا ،ادبیـات و
داستان جدی ،هنر مجازی ساختهشده با رایانه و قابل مشـاهده در محـیط مجـازی و سـایر
آثاری که میتوان در یک موزه یافت.
 -2هنرهای مردم پسند ،نازل یا تودهای ماننـد فـیلمهـا و سـریالهـا و کمـدیهـای تلوزیـونی،
افسانههای پرفروش و عامیانه ،موسیقی مردمپسند شامل موسیقی ضبط شـده در کنسـرت-
های راک و نمایش در رستورانها و آگهی چاپی و تلوزیونی،
 -2هنرعامه مانند انواع فعالیتهای هنری که در زمینـههـای جمـاعتی خلـق مـیشـوند ماننـد
لحافدوزی ،موسیقی عامه و گرافیتی .همچنین الکساندر اذعان دارد که برخی از انواع هنـر
در هیچ یک از طبقهبندی او نمیگنجد و یا برخی از انواع هنر میتواند در دو قسـمت جـای
گیرد(الکساندر. )21-22 :1281،

مدل

نمودار شماره (  )1ابعاد مدل
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فرضیهها
 به نظر میرسد انجام فعالیت های هنری در تأمین انواع نیازهای افراد ملثر است.-

به نظر میرسد با تأمین انواع نیازها ،کیفیت زندگی افزایش پیدا میکند.

 تأثیرات روحی،فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده ناشی از فعالیتهای هنری با تـأمیننیازها را رابطه دارد.
 -تأمین نیازهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی کیفیت زندگی را افزایش میدهد.

روش پژوهش
این مطالعه به لحاظ معیار زمان ،مقطعی ،از نظـر ماهیت،کـاربردی و بـه لحـاظ معیـار وسـعت،
پهنانگر است .روش استفاده شده ترکیبی کیفی  -کمی است .در مرحله اول از طریـق مصـاحبه
با زنان هنرمند شهر تهران ،مهمترین ابعاد فعالیتهای هنری و تأثیر هـر یـک از ایـن ابعـاد بـر
کیفیت زندگی جمعیت نمونه شناسایی شده ،سپ ،به منظور تعمیم نتایج مرحلـهی کیفـی ،از
روش پیمایش استفاده شد .جامعه آماری شامل کلیه زنان هنرمند بـاالی  19سـال مشـغول بـه
انجام فعالیتهای هنری در مراکز هنـری در بـازه زمـانی تابسـتان  1287شـهر تهـران اسـت .در
بخش کیفی به دلیل نیاز به حجم نمونه کمتر ،زنان هنرمندی انتخاب شدند که عالوه بر اینکـه
معرف جامعه آماری بوده به گونه ای تخصصیتر و حرفهایتر به فعالیت هنـری مـیپرداختنـد و
 26مصاحبه نیمهساختاریافته با آنان تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد .در بخش کمی ،کلیـه
زنان هنرمند و هنرجو که در مراکز هنری ،فرهنگسراها ،سرای محالت ،نمایشگاهها ،کارگاههـا،
کالسهای آموزش هنر در مساجد و  ...که در بازه زمانی تابستان  1287مشـغول فعالیـت هنـری
بودند ،جامعه آماری را تشکیل می دهند .روش نمونهگیری در هـر دو مرحلـا ایـن پـژوهش بـه
دلیل نبودن لیست کاملی از جامعه آماری نمونهگیری در دسـترس بـوده اسـت .در روش کمّـی
برای اینکه انتخاب نمونه به صورت تصادفی باشد به مدت دو ماه در روزهای متفـاوت هفتـه بـه
مراکز مختلف هنری اعم از فرهنگسراها ،نگارخانه و  ...که احتمـال حضـور زنـان هنرمنـد بـود،
مراجعه شد و پرسشنامهها در اختیار جمعیت نمونه قرار گرفتند .حجم نمونه در بخش کمی بـا
استفاده از فرمول کوکران  276نفر تعیین شد.
 : Zبرابر با ، p=q=0.5 ، 1981
نمونه  211نفر بدست آمد.

 d: 0.06مقدار خطا  ،که بر اساس فرمول کـوکران حجـم
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روش گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهها
در بخش کیفی از تکنیک مصاحبه و تجزیه و تحلیل همزمان  -تشـخیص محقـق و در بخـش
کمی از ابزار پرسشنامه و نرمافزار آماری  spssجهت تجزیه و تحلیـل اطالعـات اسـتفاده شـده
است .برای سنجش اعتبار درونی از روش اعتبار محتوا استفاده شد .بـدین صـورت کـه پـ ،از
تنظیم پرسـشنامـه و طراحـی گویـههـای الزم بـرای متغیرهـای پـژوهش از طریـق اسـاتید و
متخصصان ،میزان اعتبار وسیله سنجیده شد .برای اندازهگیـری پایـایی تحقیـق از روش آلفـای
کرونباخ استفاده گردید .در مرحله پیش آزمون با  26پاسـخگو ،آلفـا بـیش از  86درصـد بـوده
است .برای بدست آوردن روایی پرسشنامهها از توافق نظر متخصصان استفاده شد .بـدین معنـا
که پرسشنامه مورد نظر که ابزار جمع آوری اطالعات بوده ،در اختیار تعدادی از متخصصان این
حوزه قرار گرفته تا مشخص شود این ابزار آنچه را که باید میسنجد یـا خیـر و اینگونـه اعتبـار
پرسشنامه این تحقیق پ ،از انجام اصالحات بر روی آن تأیید شد.

تعریف عملیاتی متغیر مستقل
از آنجا که در تعریف ویژگیهای هنر به مواردی همچون خالقانه بودن ،قدرت ارتباطی ،تجربه
شدن در فضای بیرونی و خصوصی و کسب لذت در انواع مختلفش توجه شده و با عنایت به
زمینه اجتماعی هنرها در ایران و به کمک متخصصین حوزه هنر با توجه به قدمت انواع هنرها،
هنرهای اصیل ،عمومیت هنرها و  ...و همچنین ضرورت ارائه یک دستهبندی ،تعریف
الکساندر( )1281جامع تر از تعاریف دیگر دانسته شد و مالک عمل این مطالعه قرار گرفت .بر
این اساس ،انواع فعالیتهای هنری با توجه به زمینه اجتماعی هنر در ایران در سه دسته
هنرهای واال :نقاشی ،طراحی با سیاه قلم ،طراحی سفال ،طراحی روی نقره ،شیشه ،معرق،
تذهیب و نگارگری ،ح کاکی ،ساخت زیورآالت و جواهرسازی ،صنایع دستی مانند فرش ،صنایع
موزهای ،عکاسی هنری ،موسیقی ضبط شده ،ادبیات و تئاتر ،هنر مردم پسند :فیلم و سینما،
داستان مرم پسند و موسیقی مردم پسند و هنر عامه :مانند گلدوزی ،دوخت چرم ،بافتنی،
طراحی لباس و خیاطی ،موسیقی عامه پسند و نازل قرار میگیرد .این تعریف در هر دو بخش
کیفی و کمی تحقیق دنبال شده است.
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تعریف عملیاتی تأثیر فعالیت های هنری
تعریف عملیاتی متغیر تأثیر فعالیتهای هنری زنان هنرمند با توجه به نتایج مرحلا اکتشافی و
طی مصاحبه در قالب  8مفهوم؛
الف ـ تأثیر روحی شامل ابعاد لذتهای روحی  ،ابداع و نوآوری
ب ـ تأثیر فرهنگی شامل مللفههای سبک زندگی و هویت فرهنگی،
ج ـ تأثیر اقتصادی شامل ابعاد توانمندسازی اقتصادی ،اشتغال ،درآمد ،مسکن و
دـ تأثیر اجتماعی شامل تنوع شبکههای اجتماعی
دستهبندی و در یک طیف شش گزینهای از کامالً مخالف تا کامالً موافق مقیاسبندی
گردید .هر یک از مفاهیم چهارگانه باال دارای ابعاد و گویههای ذیل میباشند؛
 -1تأثیر روحی ناشی از فعالیتهای هنری دارای دو بعـد لـذتهـای هنـری ،ثبـت ابـداع و
نوآوری است که شامل شاخصهای شادی طوالنی مدت  -منظور از آن واکـنش مثبـت
نسبت به رویدادی خوشایند و نوعی لذت درونی که همه افراد در زنـدگی روزمـره خـود
جستجو می کنند و میزان شاد بودن هر فرد در زندگی از مهم ترین فاکتورهای تعیـین
کیفیت زندگی او میباشد و این احساس اساساً بدون وجـود ارتبـاط اجتمـاعی و کـنش
متقابل به وجود نمی آید (محمدی و دیگران ،-)129 ، 1287 :آرام کـردن طغیـانهـای
روحی-روانی ،ح ،زیبایی ناشی از تأیید خانواده در خلق هنر ،پناه بردن روح خسته بـه
هنر ،فضایی به دور از هیاهو و نگرانی اندیشه ،شکلگیری خالقیت ،ظهور افکار نو و ثبت
تجربیات است که در قالب  22گویه سنجیده شد.
 -2تأثیر فرهنگی در ابعاد فردی و اجتماعی دارای مللفههای تأثیر فرهنگی فـردی هنـر در
خانه(سبک زندگی) و تأثیر اجتماعی ترویج هویت ایرانـی – اسـالمی اسـت کـه شـامل
شاخصهای مهماننوازی ،مبلمان و اثاثیه منزل ،لباس و پوشاک ،تقسیمکـار و نظـم در
کار خانه ،دکوراسیون منزل ،نکات آرایشی ،غنی سازی اوقات فراغـت ،بسـتری مناسـب
برای بروز استعدادهای ادبی ،زندگی عبادی ،باال بردن سطل آگاهی دیگـران در زمینـه-
های ادبی ،همکاری و هماهنگی با کلیه ارگانها جهت ترویج فرهنگ ایرانی – اسـالمی و
تمایل به رابطه دوستانه با افراد جامعه است که جهت سنجش آن از  28گویـه اسـتفاده
شده است.
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 -2تأثیر اقتصادی ناشی از فعالیتهای هنری دارای دو بعد توانمندسازی اقتصـادی زنـان و
اشتغال همراه با بروز خصلتها و سلیقهها است که بـا شـاخصهـای قابلیـت اسـتقالل
مالی ،توانایی افزایش درآمد ،فراهم بودن زمینه ارتقا مالی ،امرار معـاش از فعالیـتهـای
هنری ،کسب موفقیت با رعایت تعهد و عالقه ،ایجاد اشتغال هنری ،توجـه همزمـان بـه
خلق اثر هنری با کیفیت و درآمد در قالب  7گویه سنجیده شده است.
 -8تأثیرات اجتماعی ناشی از فعالیتهای هنری دارای شش بعد ایجاد شرایط مناسب کـار،
گسترش آموزش هنر ،برقراری و شرکت در کارگاههـا و نمایشـگاههـای مهـارت شـغلی،
دسترسی به مراکز مختلف هنری ،افزایش ارتباط با اقوام ،دوستان و پذیرش نقـشهـای
اجتماعی است که  22گویه عهدهدار سنجش این نوع از تأثیرات بودهاند.

تعریف عملیاتی متغیر واسط :نیازهای اساسی
متغیر نیازهای اساسی با چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی مورد سنجش قرار
گرفته که نیازهای اقتصادی با شاخص منابع اقتصادی (ثروت و درآمد) در قالب  2گویه،
نیازهای اجتماعی با شاخص اعتماد ،آبرو ،حیثیت و منزلت اجتماعی با  8گویه ،نیازهای
فرهنگی با شاخص انواع مهارتها و دانشها با  7گویه و نیازهای امنیتی با شاخص اقتدار،
امنیت ،عدالت و توجه مسئولین در قالب  8گویه سنجیده شده است.

تعریف عملیاتی متغیر وابسته
متغیر وابسته این پژوهش کیفیت زندگی است و از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی به
عنوان پرکاربردترین ابزار استفاده گردیده است .این پرسشنامه دارای  8زیرمقیاس و یک نمره
کلی است .این زیر مقیاسها عبارتند از :سالمت جسمی ،سالمت روان ،روابط اجتماعی ،سالمت
محیط اطراف و یک نمره کلی که با استاندارد کردن گویههای مقیاس ابعاد کیفیت زندگی بدین
گونه عملیاتی شد:
 سالمت محیط :مفاهیمی مانند فرصت و دسترسی به اطالعات ،احساس امنیت ،نیازها،خدمات حمل و نقل ،امکانات بهداشتی و ...از این دسته هستند.
 سالمت روانی :اضطراب ،افسردگی و ترس از این زمرهاند. روابط اجتماعی:این بعد در مورد رابطه فرد با خانواده ،دوستان ،همکاران و در نهایتجامعه است و
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-

سالمت جسمی :قدرت ،انرژی ،توانایی انجام فعالیتهای روزمره و مراقبت از خود است.
این بعد بیشتر در ابزارهای اختصاصی مورد توجه واقع میشود(نجات.)29 :1297 ،

یافتههای پژوهش
 یافته های بخش کیفیمطالعهی حاضر در بخش کیفی شامل  22مصاحبه نیمه ساختاریافته با زنان هنرمند با میانگین
سنی  28سال بود .نتایج نشان داد؛ در اثر انجام فعالیت هنری یک سری متغیرهای عینی و
ذهنی ایجاد می شود که در تأمین نیازهای اساسی زندگی نقش مثبت و مفیدی دارند و
مصاحبهشوندگان از این متغیرها به عنوان عوامل تأثیرگذار و مثبت در زندگی خود که در وهله
اول باعث احساس رضایت و در مرحله بعد باعث ارتقای کیفیت زندگی آنها شده ،یاد میکردند.
تأثیر روحی(لذتهای روحی و ابداع و نوآوری) ،تأثیر فرهنگی(سبک زندگی و هویت فرهنگی)،
تأثیر اقتصادی(توانمندسازی اقتصادی و اشتغال) وتأثیر اجتماعی(تنوع شبکههای اجتماعی) از
جمله متغیرهای شناسایی شده در مرحله اکتشافی و کیفی این پژوهش میباشند .نتایج
مصاحبه ها حاکی از این است که فعالیت هنری سبب شادی ،آرامش روحی ،تأیید خانواده و
باعث شکلگیری خالقیت ،افکار و ثبت تجربیات جدید و  ...میشود .در بعد فرهنگی ،سبک
زندگی متفاوتی در چیدمان و دکوراسیون خانه ،غنی سازی اوقات فراغت با فعالیت هنری
تجربه می شود .این افراد نسبت به دیگر زنان ارتباط اجتماعی بیشتری با دیگران ،سازمانها و
ارگانها جهت ترویج فعالیت هنری خود دارند و از فعالین اجتماعی محسوب میشوند .به عنوان
مثال خانم  88ساله هنرمند بیان میکنند که « با استفاده از فعالیتهای هنری که خودم
درست کردهام فضای خانهام را زیباتر و شادابتر کردهام برای فرزندانم کار هنری انجام میدهم
و به آنها هدیه میدهم .وقتی کار هنری انجام میدم روحیهام بهتر و روابطم با دیگران بهتر
میشود و از طرف دیگر االن یه زن توانا و با درآمد عالیم (زن  88ساله ،فعالیت هنری :گل-
سازی و نقاشی روی پارچه).
درواقع میتوان گفت؛ زنان هنرمند ،استعدادها و قابلیتهای منحصر به فرد خود را در
تعامل با خانواده ،فرهنگ ،اجتماع و  ...در راستای برآورده ساختن نیازهای خویش ،پرورش
میدهند .خالقیتهای هنری زنان چه در سطل هنرهای خانگی مانند گلدوزی ،سوزندوزی،
صنایع دستی و  ...چه در سطل هنرهای انبوه به گونهای جمعی و بیرون از خانه متفاوت و خارج
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از قلمروی هنر مردانه میباشد .در واقع انجام فعالیتهای هنری توسط زنان در سطل ذهنی،
آرامش ،آسایش روانی ،کاهش مشکالت عاطفی و در نتیجه ارتقای رفاه ذهنی کیفیت زندگی را
در پی خواهد داشت و در سطل عینی باعث کسب درآمد ،بهبود معیشت ،کسب عزت نف،،
استقالل رأی و خودکارآمدی و در نهایت ارتقای بعد عینی کیفیت زندگی آنان خواهد شد.
ـ یافته های بخش کمی
میانگین سنی پاسخگویان  28سال است 1297 .درصد از پاسخگویان در گروه سنی کمتر از 22
سال قرار دارند و  2891درصد در گروه سنی2891 ، 21-22درصد در گروه سنی12 ،21-82
درصد در گروه سنی1891 ،22-81درصد در گروه سنی 21سال به باال قرار گرفتهاند .حدود 28
درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت دیپلم بودند که بیشترین میزان فراوانی را تشکیل
میدادند و  17درصد از پاسخگویان تحصیالت کارشناسی داشتند 2799 .درصد از پاسخگویان
متاهل و بقیه مجرد بودند و میانگین فرزندان آنها هم  1فرزند بود .حدود  8698درصد از زنان
هنرمند به انجام هنر واال ( نقاشی ،طراحی با سیاه قلم ،طراحی سفال ،طراحی روی نقره ،شیشه،
معرق ،تذهیب و نگارگری ،حکاکی ،ساخت زیورآالت و جواهرسازی ،صنایع دستی مانند فرش،
صنایع موزهای و  )...و  2291درصد هم به انجام هنر عامه مانند (گلدوزی ،دوخت چرم ،بافتنی،
طراحی لباس و خیاطی ،موسیقی عامه پسند) مشغول بودند 8792 .درصد از هنرمندان کمتر از
 16سال است که به انجام فعالیتهای هنری مشغول هستندکه نشاندهنده اقبال زنان به انجام
فعالیتهای هنری در سالهای اخیر است 2998 .درصد بین  11تا  26سال است که فعالیت
هنری انجام میدهند و میانگین سالهای فعالیت آنها  12سال میباشد .میانگین درآمد آنها
حدود  2میلیون تومان است و  2891درصد از آنها در منازل شخصی زندگی میکنند.
کیفیت زندگی این افراد در هر چهار بعد کیفیت زندگی یعنی؛ سالمت جسمی ،سالمت
روان،روابط اجتماعی و سالمت محیط باالتر از میانگین قرار دارد و شاخص کل کیفیت زندگی
در یک طیف  166قسمتی  16972و میانگین کل تأثیر فعالیت های هنری  11989و میانگین
کل ابعاد تأمین نیازهای اساسی هم  18912است که باالتر از حد متوسط می باشد.

آزمون فرضیهها
فرضیه اصلی( :)1انجام فعالیتهای هنری در تأمین انواع نیازهای افراد ملثر است.
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جدول شماره ( :)1نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تأثیرات فعالیتهای هنری،
تأمین نیازهای اساسی
تأمین نیازهای اساسی
همبستگی پیرسون

** . 791

سطل معناداری

.666

تعداد

276

تأثیرات فعالیتهای هنری

طبق جدول فوق ،رابطه بین تأثیرات فعالیتهای هنری و تأمین نیازهـای اساسـی در بـین
زنان هنرمند شهر تهران معنیدار است .به این معنا که تأثیرات فعالیتهای هنری در همه ابعاد
باعث تأمین نیازهای اساسی در زندگی آنها میشود و تأمین نیازها ،خود باعث رضایت از زندگی
شده و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی را به دنبال خواهد داشت
جدول شماره ( )2نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین ابعاد تأثیر گذار(ناشی از فعالیتهای هنری)
بر تأمین نیازهای اساسی
تأمین نیازهای اساسی
عامل روحی(ناشی از فعالیتهای هنری)

عامل فرهنگی(ناشی از فعالیتهای هنری)

عامل اقتصادی(ناشی از فعالیتهای
هنری)
عامل اجتماعی(ناشی از فعالیتهای
هنری)

همبستگی پیرسون

**.196

سطل معناداری

.666

تعداد

276

همبستگی پیرسون

**.199

سطل معناداری

.666

تعداد

276

همبستگی پیرسون

**.722

سطل معناداری

.666

تعداد

219

همبستگی پیرسون

**.722

سطل معناداری

.666

تعداد

218

بر اساس جدول باال ،رابطه بـین تمـامی متغیرهـا در سـطل اعتمـاد  88درصـد معنـیدار و
مستقیم است .رابطه بین تمامی ابعاد تأثیرگذار ناشی از فعالیتهـای هنـری بـر تـأمین نیازهـای
اساسی مثبت است.
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فرضیه اصلی( :)2تأمین نیازهای اساسی ،کیفیت زندگی را افزایش میدهد.
جدول شماره ( :)3نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تأمین نیازهای اساسی بر
کیفیت زندگی
تأمین نیازهای اساسی
کیفیت زندگی

همبستگی پیرسون

**.188

سطل معناداری

.666

تعداد

219

در جدول فوق ،رابطه بین این دو متغیر در سطل اعتماد  88درصد ،برابر با ** .781میباشد.
بنابراین بین متغیرهای تأمین نیازها و کیفیت زندگی رابطه مستقیم ،در حد قابل قبـول و قـوی
وجود دارد.
جدول شماره ( : )4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تأمین نیازهای اجتماعی و
کیفیت زندگی
کیفیت زندگی
تأمین نیازهای اجتماعی

تأمین نیازهای فرهنگی

تأمین نیازهای اقتصادی

تأمین نیازهای سیاسی

همبستگی پیرسون

**.298

سطل معناداری

.666

تعداد

219

همبستگی پیرسون

**.227

سطل معناداری

.666

تعداد

219

همبستگی پیرسون

**.128

سطل معناداری

.666

تعداد

219

همبستگی پیرسون

**.299

سطل معناداری

.666

تعداد

219

براساس جدول فوق ،ارتباط بین متغیرها ،نشان دهنده رابطه مستقیم بین کیفیت زنـدگی و
تأمین نیازها در همه ابعاد است .این موضوع در راستای نظریه تأمین نیازهای مازلو قرار دارد .به
این معنا که تأمین نیازها منجر به بهبود کیفیت زندگی میشود.
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رگرسیون خطی چندمتغیره

1

با توجه به موضوع پژوهش ابعاد متغیر مستقل(عامل روحی ،اجتماعی ،فرهنگـی و اقتصـادی) و
ابعاد متغیـر واسـط(تأمین نیازهـای اجتمـاعی ،فرهنگـی ،اقتصـادی و سیاسـی) را وارد معادلـه
رگرسیون نموده و تالش شده تا میزان تغییرات کیفیت زندگی (متغیـر وابسـته) بـا اسـتفاده از
متغیرهای مستقل پیشبینی شود .با توجه به گام آخـر ،متغیرهـای عامـل روحـی ،تـأمین نیـاز
اقتصادی ،تأمین نیاز اجتماعی ،تأمین نیـاز سیاسـی در معادلـه بـاقی مانـد و متغیرهـای عامـل
اجتماعی ،عامل فرهنگی و عامل اقتصادی متأثر از فعالیتهای هنری همراه بـا تـأمین نیازهـای
فرهنگی از معادله رگرسیون خارج شدند.
جدول شماره ( :)5نتایج آزمون رگرسیون در گام آخر
(Rضریب

( Square Rضریب تعیین خالص)

تعیین)

.282

.729f

مجذور

خطای معیار

تعدیلشدۀ R

برآورد

.229

12/91722

با توجه به نتایج جدول ،مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها نشان میدهـد کـه بـین
مجموعا متغیرهای مستقل و متغیر وابستا تحقیـق (کیفیـت زنـدگی) همبسـتگی وجـود دارد.
مقدار ضریب تعیین تعدیلشده »R2« 2برابر با  .282است و مبین این اسـت کـه حـدود 28/2
درصد از کل تغییرات میزان کیفیت زندگی توسط متغیرهای مذکور قابل پیشبینـی اسـت .بـه
عبارت دیگر ،مجموعه متغیرهای مستقل 28/2 ،درصد از واریان ،متغیر کیفیـت زنـدگی زنـان
هنرمند شهر تهران را پیشبینی (برآورد) میکنند.
جدول شماره ( :)6نتایج آزمون  Fرگرسیون در گام آخر
مدل

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

 Fمقدار آزمون

سطح معناداری

رگرسیون

218119282

8

128869288

799816

.666e

باقیمانده

822799227

212

1129211

مجموع

822289822

211

.Multiple Linear Regression

1

. Adjusted R- Square

2

تأثیر فعالیتهای هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند 21  ...

جدول فوق نشـان مـیدهـد کـه معنـاداری مقـدار آزمـون  )799186( Fدر سـطل خطـای
کوچکتر از  6/61است که میتوان نتیجه گرفت مدل رگرسیونی تحقیق حاضر مدل خوبی بوده
و متغیرهای مستقل موجود در آن قادرند کیفیت زندگی را تبیین کنند.
جدول شماره ( :)7نتایج رگرسیون (مقدار  )Bگام آخر

متغیرهای واردشده

ضرایب

ضرایب

استانداردنشده

استانداردشده

B

مقدار ثابت
عامل روحی(متأثر از
فعالیتهای هنری)

خطای
معیار

129292

29882

.292

.682

تأمین نیاز اقتصادی

19296

تأمین نیاز اجتماعی

.181

تأمین نیاز سیاسی

19628

.226
.198
.172

Beta

مقدار

سطح

آزمون t

معناداری

89812

.666

.221

19286

.666

.822

19222

.666

.289

29172

.669

.287

19681

.666

اطالعات جدول فوق ،نتایج مربوط به میزان تأثیر هر متغیر و همبستگی بین آنها را نشـان
میدهد .با توجه به سطل معناداری  9متغیـر وارد شـده 8 ،متغیـر (عامـل روحـی ،تـأمین نیـاز
اقتصادی ،تأمین نیاز اجتماعی و تأمین نیاز سیاسی) وارد معادلـه رگرسـیون بـا متغیـر وابسـته
شدهاند .متغیرهای عامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی متأثر از فعالیـتهـای هنـری همـراه بـا
تأمین نیازهای فرهنگی تأثیر معناداری بر شاخص کـل کیفیـت زنـدگی (متغیـر وابسـته) زنـان
هنرمند نداشت.
با توجه به نتـایج جـدول شـماره( )7ضـریب رگرسـیون بدسـت آمـده بـرای متغیـر عامـل
روحی(متأثر از فعالیتهای هنری) در سطل معناداری sig=666برابر است با  .221بنـابراین بـه
ازای افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر عامل روحی ،کیفیت زندگی جامعه آماری بـه
میزان  .221انحراف استاندارد افزایش پیدا میکند.
همچنین ضریب رگرسیون متغیر تأمین نیاز اقتصـادی در سـطل معنـاداری sig=666برابـر
است با  .822درنتیجه به ازای افزایش یک واحـد انحـراف اسـتاندارد در متغیـر " تـأمین نیـاز
اقتصادی" ،کیفیت زندگی نیز به میزان  .822انحراف استاندارد افزایش پیـدا مـیکنـد .ضـریب
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رگرسیون تأمین نیاز اجتماعی در سطل معناداری sig=669برابر است با .289بدان معنا که بـه
ازای افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر " تأمین نیاز اجتماعی " کیفیت زنـدگی نیـز
به میزان  .289انحراف استاندارد افزایش پیدا میکند .ضریب رگرسیون بدست آمده برای متغیر
تأمین نیاز سیاسی در سطل معناداری sig=666برابر است با  .287بنابراین به ازای افزایش یک
واحد انحراف استاندارد در متغیر " تأمین نیاز سیاسی" ،کیفیت زندگی جامعـه آمـاری نیـز بـه
میزان  .287انحراف استاندارد افزایش پیدا میکند.
بنابراین با توجه به جدول شماره( )12و مقادیر  Bبا در نظر گرفتن ابعاد متغیرهای مستقل
معادله رگرسیون حاضر بر اساس گام آخر به صورت زیر میباشد:
کیفیت زندگی زنان شهر تهران( 129292 -مقدار ثابت) ( 19296تأمین نیـاز اقتصـادی)
(19628تأمین نیاز سیاسی) ( .292عامل روحی) ( .181تأمین نیاز اجتماعی)

تحلیل مسیر
در تحلیل مسیر ،شبکه روابط موجود بین متغیرها و شدت روابط آنها مشخص مـیشـود .ضـریب
بتا نماینده شدت در تحلیل مسیر است که با استفاده از آمـاره رگرسـیون ،عـواملی کـه بیشـترین
تأثیر را داشتهاند ،مشخص میشود .با توجه به معادلا تحلیل مسیر ،معناداری  sigو مقدار  betaاثر
مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پیشبینیکننده بر متغیر وابسته در جدول ذیل شناسایی شد.
جدول شماره ( :)8تأثیرات متغیرهای مستقل بر متغیر وابستۀ کیفیت زندگی زنان هنرمند
نام متغیر

اثر غیر مستقیم

اثر مستقیم

اثر کل

عامل روحی(متأثر از فعالیتهای هنری)

69821

-

69821

عامل فرهنگی(متأثر از فعالیتهای هنری)

69268

69182

69281

عامل اجتماعی(متأثر از فعالیتهای هنری)

69286

69228

69988

تأمین نیاز اقتصادی

-

69827

69827

تأمین نیاز اجتماعی

-

69212

69212

تأمین نیاز سیاسی

-

69822

69822

بر اساس جدول فوق ،عامل اجتماعی(متأثر از فعالیتهای هنری) قویترین و مهمترین متغیـر
پیشبینیکننده کیفیت زندگی زنان شهر تهران است که به صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در
کیفیت زندگی جامعه آماری تأثیر مثبت داشته است .در مرتبه بعد ،تأمین نیاز اقتصادی مهمتـرین
عامل ارتقاء کیفیت زندگی زنان هنرمند میباشد .عامل روحی(متـأثر از فعالیـتهـای هنـری) نیـز
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متغیر تأثیرگذار بعدی است که با کیفیت زندگی جمعیت نمونه این پژوهش رابطه مستقیم داشـته
است .پ ،از آن ،تأمین نیاز سیاسی(امنیتی) به صورت مستقیم تـأثیر مثبـت بـر کیفیـت زنـدگی
زنان هنرمند داشته است .در مرتبا بعد؛ متغیر عامل فرهنگی(متأثر از فعالیتهای هنری) از جملـه
عاملهای مهم و تأثیرگذار بر کیفیت زندگی است.در نهایت تأمین نیاز اجتماعی مهمتـرین متغیـر
تأثیرگذار کیفیت زندگی زنان هنرمند بوده که به صورت مستقیم با متغیر وابسته در ارتبـاط بـوده
است .بدان معنا که با افزایش تأمین نیازهای اجتماعی در میان زنان هنرمند ،کیفیت زنـدگی آنهـا
نیز افزایش مییابد .در نهایت میتوان گفـت کـه  22/2درصـد از واریـان ،کیفیـت زنـدگی زنـان
هنرمند شهر تهران توسط متغیرهای عامل روحی(متأثر از فعالیـتهـای هنـری) ،عامـل فرهنگـی،
عامل اجتماعی ،تأمین نیاز اقتصادی ،تأمین نیاز اجتماعی و تأمین نیاز سیاسی تبیـین مـیشـود و
مقدار  88/2درصد از واریان ،متغیر وابسته نتوانسه توسط متغیرهای مذکور تبیـین شـود .مقـدار
واریان ،تبیین نشده را با  k2نشان میدهیم و بقیه را که توسط متغیرهای مستقل موجود تبیـین
شده را ضریب تعیین مینامند و آن را با  R2نشان میدهند .برای تعیین مقدار  R2از اولین ضریب
تعیین در تحلیل مسیر استفاده شده است:
R2 = 69222
k2= 1- 69222
k2=69882

مدل تحلیل مسیر

نمودار شماره( :)2مدل تحلیل مسیر
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جمعبندی و نتیجهگیری
مفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزههای بهداشتی و بیماریهای روانی محدود میشـد ،امـا طـی
دههای گذشته ،این مفهوم از زمینههای بهداشتی ،زیسـت محیطـی و روانشـناختی صـرف ،بـه
مفهومی چندبعدی ارتقـاء یافتـه (عنبـری )128 :1298 ،و مـورد توجـه حـوزههـای مطالعـاتی
متعددی قرار گرفته است .هر محقق با توجه به حوزه مورد مطالعه ،شرایط و ویژگیهای جامعـه
مورد تحقیق ،تعریفی از کیفیت زندگی ا رائه نمـوده اسـت .از ایـن رو بـه دلیـل فقـدان تعریـف
عملیاتی واحد از کیفیت زندگی ،واژههای مرتبط دیگـری ماننـد بهزیسـتی ،اسـتاندارد زنـدگی،
رضایتمندی از زندگی و خشنودی ظهور کردهاند .از طرف دیگر ،در رابطـه بـا ذهنـی یـا عینـی
بودن این مفهوم بین متخصصین این حوزه اختالفات مهمی وجـود دارد .بـا ایـن همـه ،در ایـن
مطالعه تالش شده از رویکرد عاملیتی و ترکیبی کیفیت زندگی استفاده شود ،به ایـن معنـا کـه
هم جنبه عینی و هم بعد ذهنی کیفیت زندگی درنظر گرفته شده است.
هدف از این پژوهش پاسخ به دو سلال "چه عواملی (ناشی از فعالیتهای هنری) میتواند
در ایجاد کیفیت زندگی زنان هنرمند شهر تهران نقش بازی کند؟و متغیرهای تأثیرگذار ناشی از
فعالیت های هنری زنان هنرمند شهر تهران چگونه و به واسطه چه عواملی بر کیفیت زندگی
آنها اثر میگذارند؟" میباشد .در طی مصاحبه با زنان هنرمند مشخص گردید که ارتقاء
کیفیت زندگی آنها به تأمین مجموعهای از نیازهای اساسی وابسته است ،یعنی؛ متغیرهای
تأثیرگذار ناشی از فعالیت های هنری به عنوان یک عامل اساسی در تأمین این نیازها نقش بازی
میکنند .سوژههای مورد مطالعه از انجام چنین فعالیتهایی به عنوان عاملی تأثیرگذار و مثبت
در زندگی خود احساس رضایت داشتند و تأثیرات روحی ،فرهنگی ،اقتصادی و تأثیر اجتماعی
که هر کدام دارای ابعاد متنوعی بودند ،از جمله متغیرهای شناسایی شده در مرحله کیفی و
اکتشافی بود .در نهایت یافتههای حاصل این بخش در تعریف معنا و مفاهیم متغیرها در بخش
پیمایش ،این پژوهش را یاری نمود .براساس تقسیمبندی الکساندر( )1281از انواع هنر و با
توجه به زمینه اجتماعی ایران مشخص گردید که

 86/8درصد از فعالیتهای هنری

پاسخگویان در بخش هنرهای واال (معرق ،تذهیب ،نگارگری ،فرش ،عکاسی هنری و  )...است،
همچنین  7درصد به فعالیتهای هنری از نوع هنر مردمپسند و  22/1درصد به فعالیتهای
هنری از نوع هنر عامه مشغول هستند .بنابراین اقبال به فعالیتهای هنری از نوع عامه (طراحی
لباس ،گلدوزی ،دوخت چرم و بافتنی) بیشتر از دیگر انواع هنر است که شاید یکی از دالیل آن،
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آموزش ارزانتر و در دسترستر باشد .اقدامات نهادهای دست اندرکار در راستای نگهداشت و
ترویج هنرهای عامه میتواند کارساز باشد .از طرف دیگر ،در بخش هنرهای واال که میتوان از
آن با عنوان صنایع دستی یاد کرد که بخشی از هویت فرهنگی ایران زمین می باشد ،سازمان
هایی مانند میراث فرهنگی و صنایع دستی و دیگر نهادهای مرتبط در معرفی هر چه بیشتر این
هنرها در سطل گسترده در جامعه بکوشند و در سطل آموزش اولیه و خرید محصوالت
تولیدشده توسط زنان هنرمند اقدامات الزم صورت گیرد.
میانگین شاخص کل کیفیت زندگی زنان هنرمند شهر تهران  16/72از  166است که
نشانگر وضعیت مناسب کیفیت زندگی زنان هنرمند شهر تهران است که این نتیجه با نتایج
پژوهشهای دیزجانی و خرامین ( ، )1282میرزایی و همکاران ( ،)1282جواهری و همکاران
( )1298همخوانی دارد .میانگین شاخص کل تأثیرات فعالیتهای هنری زنان هنرمند شهر
تهران برابر  11/89از  166است .این نتیجه با دستاورد اکثر پژوهشها (عدم رضایت شغلی و
بارمنفی ناشی از آن) در تضاد است و با نتیجه پژوهش جواهری و همکاران ( )1298که تناسب
شغل با مهارت و تخصص با باعث ارتقای کیفیت زندگی میشود ،مشابهت دارد .میانگین
شاخص کل تأمین نیازهای اساسی زنان هنرمند شهر تهران  18/12از 166میباشد .با توجه به
نتایج مرحله اکتشافی ،بخش زیادی از نیازهای اساسی زنان هنرمند از طریق انجام فعالیتهای
هنری تأمین میشود .حدود  28/2درصد از کل تغییرات میزان کیفیت زندگی توسط متغیرهای
عامل روحی ،تأمین نیاز اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی قابل پیشبینی است.
عامل اجتماعی متأثر از فعالیتهای هنری با ایجاد شرایط مناسـب کـار ،گسـترش آمـوزش
هنر ،برقراری و شرکت در کارگاه و نمایشگاه هـا ،مهـارت شـغلی ،دسترسـی بـه مراکـز مختلـف
هنری ،افزایش ارتباط با اقوام ،دوستان و پذیرش نقشهای اجتمـاعی ،قـویتـرین و مهـمتـرین
متغیر پیشبینیکننده کیفیت زندگی این زنان است .تـأمین نیازهـای اقتصـادی بـا گویـههـای
درآمد کافی ،مسکن مناسب ،دسترسی به مواد غذایی اصلی ،میزان دسترسی به وسایل نقلیـه و
امکانات درمانی ،مهمترین عامل ارتقاء کیفیت زندگی زنانی است که مشغول انجام فعالیـتهـای
هنری هستند که این موضوع با نتایج پژوهش سفیری و قرآنی ( )1281همخـوانی دارد .عوامـل
روحی با متغیرهای شادی طوالنی مدت ،آرامکردن طغیانهای روحـی – روانـی ،حـ ،زیبـایی
ناشی از تأیید خانواده در خلق هنر ،پناه بردن روح خسته بـه هنـر ،فضـایی بـه دور از هیـاهو و
نگرانی اندیشه ،شکل گیری خالقیت ،ظهور افکار نـو و ثبـت تجربیـات از جملـه عوامـل ارتقـای
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کیفیت زندگی زنان هنرمند است .تأمین نیاز سیاسی با گویههـای نیـاز بـه عنـوان یـک گـروه
اجتماعی در برنامهریزیها مورد توجه برنامهریزان قرارمیگیرد ،داشتن مقـام و منزلـت در بـین
اطرافیان ،داشتن اطمینان و امنیت از پیشرفت بر اثر ابـزار لیاقـت و شایسـتگی ،احسـاس برابـر
بودن با دیگر افراد جامعه در برابر قانون ،رعایت شدن اصول اخالقی از سـوی مسـئولین هنگـام
برخورد با شما از جمله متغیرهای تأثیرگذار در ارتقای کیفیت زندگی است .عامـل فرهنگـی بـا
شاخصهای باال بردن سطل آگاهی دیگران در زمینههای ادبی ،همکـاری و همـاهنگی بـا کلیـه
ارگانها جهت ترویج فرهنگ ایرانی – اسالمی و تمایل به رابطه دوستانه مهماننوازی ،مبلمان و
اثاثیه منزل ،لباس و پوشاک ،تقسیمکار و نظم در کار خانه ،دکوراسیون منـزل ،نکـات آرایشـی،
غنی سازی اوقات فراغت ،بستری مناسب برای بروز استعدادهای ادبی ،زنـدگی عبـادی از دیگـر
عوامل تأثیرگذار بر ارتقای کیفیت زنـدگی زنـان هنرمنـد مـیباشـد .تـأمین نیـاز اجتمـاعی بـا
گویههای داشتن اعتبار و احترام در بین اطرافیان ،داشتن اعتبـار و آبـرو ،اعتمـاد بـه اطرافیـان،
مفید بودن در مشارکت هـای داوطلبانـه جامعـه ،دسترسـی بـه حقـوق برابـر اجتمـاعی ،میـزان
برخورداری از عشق ،صمیمیت و مهرورزی دیگران ،میزان پذیرفته شدن و دوستداشته شدن از
سوی دیگران ،میزان مورد لطف قرار دادن و مهر و محبت به دیگران و میزان حضور در مجال،،
مراسم و فعالیتهای گروه و تجربیات از جمله عوامل ارتقای کیفیت زندگی زنان هنرمند است.
در نهایت میتوان گفت که تغییر در کیفیت زندگی زنان هنرمند شهر تهران توسـط عوامـل
روحی ،فرهنگی ،اجتماعی و به واسطه تأمین نیاز اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی تبیین میشـود.
در واقع متغیرهای مذکور در مدل تحلیل این پژوهش ،بیش از پنجاه درصد از تغییرات کیفیـت
زندگی را تحت تأثیر قرار داده و در افزایش آن ملثر بوده است .بنـابراین پیشـنهاد مـیشـود بـا
توجه به نتایج پژوهش ،سرمایهگذاری در بخش اشتغال خانگی ،مخصوصاً صنایع دستی و دیگـر
پتانسیلهای موجود به عنوان یک راهکار مناسب در زمینه رشد فکری ،روحی و اقتصـادی و بـه
خصوص اقتصاد مقاومتی ،مورد توجه و بهرهبرداری قرار گیرد .همچنین ضرورت دارد جهت رفع
مشکالت و نگرانیهای هنرمندان مانند امور بیمه ای و رونق هرچه بیشـتر فعالیـتهـای هنـری
آنان اقدامات الزم صورت پذیرد .همچنین ،در راستای تأمین نیازهای اساسـی ،ارتقـای کیفیـت
زندگی و توانمندسازی اجتماعی زنان هنرمند در گسترش مکانیسمهای مختلف چون برگـزاری
جشنوارهها ،ایجاد شرایط مناسب کار ،گسترش و برقراری کارگاه و نمایشگاهها ،مهـارت ارتبـاط
شغلی ،دسترسی به مراکز مختلف هنری و ...اقدامات الزم انجام شود .با توجه به حضـور پررنـگ
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هنر در زندگی زنان ،مخصوصاً زنان متأهل دارای فرزنـد ،علـیرغـم رفـع نیازهـای مـادی آنـان،
تأثیرات روانی مثبتی داشته و جمعیت نمونه را از درگیر شدن در مصـائب زنـدگی و فشـارهای
عصبی رهایی بخشیده و به تلطیف حالت روحی آنان کمک کرده؛ لذا به رسانهها و روانشناسان
پیشنهاد میگردد به پررنگ کردن حضور اِلمانهای برگرفته از هنر و کاربرد آن در محیط خانـه
و سبک زندگی تمامی زنان کشور بپردازند.

منابع
 الکساندر ،ویکتوریا ( ،)1281جامعهشناسی هنر و ادبیات ،مترجم اعظم راودراد ،چاپ دوم ،ناشر:
فرهنگستان هنر
 امیدی ،رضا ( ،)1291کیفیت زندگی در برنامه های توسعه در ایران،رساله کارشناسی ارشد،
دانشکده علوم اجتماعی تهران.
 امینی ،محمدامین ( ،)1298تربیت هنری در قلمرو آموزش و پرورش ،تهران :نشرآییژ


بخارایی ،احمد و محمدحسن شربتیان (« ،)1282مطالعه جامعهشناختی عوامل ملثر بر توسعه
کیفیت زندگی زنان شهر مشهد» ،فصلنامه توسعه اجتماعی ،دوره  ،9شماره 167-122 :8

 بلداجی ،ام لیال؛ آمنه فروزان و حسن رفیعی (« ،)1286کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت
پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی» ،فصلنامه علمی -پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال
یازدهم ،شماره 8-29 :86
 بیات معصومه و محبوبه بیات (« ،)1286بررسی کیفیت زندگی زنان در شهر مشهد» ،کتاب
اندیشههای راهبردی ،زن و خانواده278-291 :
 جواهری ،فاطمه؛ سید حسین سراجزاده و ریتا رحمانی(« ،)1298تحلیل اثرات اشتغال زنان بر
کیفیت زندگی آنان (مطالعهی موردی :زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی)» ،فصلنامه زن در
توسعه وسیاست ،دور  ،9شماره 182 -112 ،2
 چلبی ،مسعود( ،) 1292بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران ،تهران ،ملسسه پژوهشی فرهنگ،
هنر و ارتباطات.
 خوارزمی ،شهین دخت ( ،)1297کیفیت زندگی و الزامات عصر دیجیتال در ایران ،روزنامه دنیای
اقتصاد.

 دواس ،دی .ای ( ،)1282پیمایش در تحقیقات اجتماعی ،ترجمه هوشنگ نایبی ،چاپ پانزدهم ،نشر
نی.
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 دلیر هروی ،نصیبه ،عباسزاده ،محمد(« ،)1281رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی
ورزشکاران» ،فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،سال هشتم ،شماره 11-92 :27
 دیزجانی فاطمه و شیرعلی خرامین(« ،)1282تأثیر واقعیت درمانی بر رضایتمندی زناشویی و
کیفیت زندگی زنان» ،مجله ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشکی ،دوره  ،21شماره 188 -197 : 2
 رضائی ،روح اهلل؛ سپیده نوروزی؛ غالمرضا مجردی و لیال صفا(« ،)1282عوامل تأثیرگذار بر کیفیت
زندگی مرتبط با سالمت زنان روستای(مطالعا موردی :شهرستان اسالمآباد غرب)» ،زن در توسعه و
سیاست ،دور  ،18شماره .2
 رضوانی ،محمدرضا و منصوریان ،حسین (« ،)1297سنجش کیفیت زندگی :بررسی مفاهیم،
شاخصها ،مدلها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی» ،فصلنامه روستا و توسعه ،شماره :2
.21-1
 سجادی ،حمیرا و بیگلریان ،اکبر (« ،)1292کیفیت زندگی سالمندان زن در آسایشگاه خیریه
کهریـزک» ،فصلناما پایش ،سال پنجم ،شمار 162-169 :2
 سفیری ،خدیجه ،قرآنی دامداباجا ،لیال(« ،)1281حمایت شبکه های اجتماعی و رضایت از زندگی
خانوادگی زنان متأهل شهر اردبیل»  ،فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،سال
هشتم ،شماره 21-71 :21
 شریعتی ،سارا و اعظم راودراد ( ،)1298نگاهی جامعهشناختی به زنانه شدن عرصا هنر (پرسشی از
تاریخ و نگاهی به حال) ،سال  ،9شمار 7-29 :8
 شیخاوندی ،فرزانه ( ،)1299بررسی تأثیر مللفههای توسعه پایدار بر روی پایگاه اقتصادی  -اجتماعی
زنان سرپرست خانوار ،مطالعه موردی ،زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد
امام خمینی شهرستان تبریز ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،گروه جامعهشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی.

 عابدینی مطلق .کاظم( « ،)1276منشا پیدایش هنر» .مجله نامهی فرهنگ .شماره  2و .1
 عظیمی ،آزاده (« ،)1298ابعاد و شاخص های کیفیت زندگی شهری» ،ماهنامه شورا ها ،شماره .22
 عنبری ،موسی(«،)1298بررسی تحوالت کیفیت زندگی در ایران  ،»1212-1292فصلنامه توسعه
روستایی ،شماره188-191 :2:
 غفاری ،غالمرضا و امیدی رضا( ،)1299کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی ،تهران ،نشر شیرازه
 غفاری ،غالمرضاو امیدی ،رضا ( ،)1299کیفیت زندگی ،شاخص توسعه توسعه اجتماعی ،تهران :نشر
شیرازه
 غفاری ،غالمرضا و عادل ،لویه ابراهیمی ( ،)1298جامعه شناسی تغییرات اجتماعی ،انتشارات
دانشگاه تهران.

28  ... تأثیر فعالیتهای هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند

 «کیفیت زندگی در ایران مطالعات و،)1281( غالمرضا؛ علیرضا کریمی و حمزه نوذری، غفاری
167-128 :2  شماره،1  دوره،»تحقیقات اجتماعی در ایران
 نشر ثالث، چاپ دوم، اساطیر، قدرت، زیبایی: انسانشناسی هنر،)1282( ناصر، فکوهی
 «تأثیر آموزش با رویکرد تربیت هنری،)1286(  یحیی و ماندانا یوسف فرحنک، ویدا؛ صفری، فالحی
 فصلنامه نوآوریهای،»بر فعالیتهای و مهارتهای فرآیندی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی
 سال دهم،28 شماره. آموزشی
 مورد، «زندگی روزمره در مهمانی های زنانه،)1287( هانیه و یوسف پاکدامن، سالم،جمال، محمدی
 شماره، سال چهاردهم، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی،»مطالعه زنان خانهدار شهرهمدان
121-189 :21
 انتشارات جامعه، چاپ اول، جامعه شناسی کیفیت زندگی،)1298 ( جواد، مرضیه و نظری، مختاری
.شناسان
. انتشارات دانشگاه تهران: تهران، چاپ هفتم، روشهای آماری،)1298(  کریم، منصور فر
 بررسی کیفیت زندگی زنان متأهل در،)1282(  حسین؛ توکل آقایاریهیر و مهناز کاتبی، میرزایی
71-82 :2  شماره،1 دوره، دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی،چارچوب نهاد خانواده
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