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 چکیده

مورد سنجش  عنوان شاخصی برای توسعۀ کشورها بهامروزه کیفیت زندگی از مفاهیم پیچیده و چندبعدی است که 

زنان در کشورهای در حال . شودریزی کالن کشورها محسوب میقرار گرفته و از مبانی سیاستگذرای و برنامه

کیفیت زندگی زنان . کنندتری را تجربه میهای سنتی که بر عهده دارند، کیفیت زندگی پاییندلیل نقش توسعه، به

جوامع را تشکیل داده و نقش محوری در تربیت نسل آینده  و ارتقای آن به جهت اینکه تقربیاً نیمی از جمعیت

شناخت وضعیت کیفیت زندگی زنان هنرمند، عوامل تأثیرگذار بر . جوامع دارند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است

 21نتایج . باشدمی( کیفی ـ کمی) روش این پژوهش ترکیبی. آن و رضایت از زندگی هدف این مطالعه است

آید و این وجود می شده، نشان داد که در اثر انجام فعالیت هنری، تعدادی متغیرهای عینی و ذهنی به مصاحبه انجام

عنوان عواملی تأثیرگذار و مثبت، نقش مهمی در ارزیابی و رفع نیازهای اساسی زندگی افراد دارند که  متغیرها به

پرسش نامه تکمیل  176یج بخش کیفی، با توجه به نتا. پیامد آن احساس رضایت و ارتقاء کیفیت زندگی است

ناشی از ( روحی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) گردید که نتایج نشان داد؛ میانگین شاخص کل تأثیرات

و میزان کیفیت زندگی آنان در ابعاد سالمت جسمی، روان، روابط  666از   89/16های هنری این زنان برابر  فعالیت

تأثیرات ایجاد شده روحی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از . ز میانگین استاجتماعی و محیط اطراف باالتر ا

های هنری زنان، منجر به تأمین انواع نیازها شده که نتیجه آن کیفیت زندگی متفاوت این زنان نسبت به  فعالیت

   . دیگر زنان است

 .فعالیت هنری، کیفیت زندگی، زنان هنرمند :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

های توسعه، به میزان سالمت افراد جامعه، قدرت عنوان یکی از شاخص مفهوم کیفیت زندگی به

ای دارد و ها و تعامالت روزمره آنها توجه ویژههای جسمی و روانی بر فعالیتتأثیرگذاری بیماری

 تاکنون تغییرات بسیاری یافته، تا جایی که امروزه، برای 6826از زمان طرح اوّلیه در سال 

های مهم کیفیت زندگی که از ویژگی. شودگیری میزان پیشرفت جوامع از آن استفاده میاندازه

مورد توافق اغلب صاحبنظران علوم اجتماعی است، چندبعدی، ذهنی و پویا بودن این مفهوم 

های متفاوتی مانند همین دلیل است که سنجش آن مبتنی بر رویکردها و مؤلفه است و به

 احساس خوشبختی، میزان عاطفی، کارکردهای کارکردی، قابلیت عمومی، سالمت موقعیت

 مناسب ایفا های اجتماعی،فعالیت نشانگان میزان هوشیاری، میزان شادکامی، زندگی، از رضایت

 . است... مالی، شغلی و هایموقعیت حافظه، میزان جنسی، عملکرد

. تعابیر مختلفی از آن دارندکیفیت زندگی مفهومی پیچیده است و دانشمندان اجتماعی 

توان به مفهوم کیفیت معتقدند که با بررسی یک جنبه از زندگی انسان نمی 6بوند و کورنر

شان بستگی به پیشینه اقتصادی اجتماعی افراد و تجربیات زیسته ،زندگی رسید؛ چراکه این

ا عدم رضایت ابعادی از کیفیت زندگی را رضایت ی 1نز و پاورافر (.27، 6298بوند و کورنر: ) دارد

کیفیت زندگی را ارزیابی و رضایت  2یسل و تالسک. دانند که برای او مهم استزندگی فرد می

کند، پندارد و تلقی میآل یا ممکن میفرد از سطح عملکرد موجودش در مقایسه با آنچه ایده

 رویکرد سه( 6871) 8لیو(. 72: 6282، به نقل از میرزایی و همکاران، 1: 6291زکی، ) دانندمی

 عناصر اساس بر زندگی اوّل، کیفیت رویکرد دهد: درمی ارائه زندگی کیفیت مفهوم بررسی در را

 در. شودمی تعریف... سبک زندگی و ثروت، رضایتمندی، شادکامی، مانند آن دهندۀتشکیل

 مانند کالن ذهنی و عینی هایکارگیری شاخصبه طریق از زندگی کیفیت تعریف دوم، رویکرد

 رویکرد در و گیردمی صورت... شاخص آموزش و رفاه، شاخص بهداشت، داخلی، ناخالص تولید

 هازمینه به توجه و زندگی کیفیت بر مؤثر یا عوامل متغیرها تعیین اساس بر زندگی کیفیت سوم،

غفاری و ) گرددمی تعریف شود،می تعیین زندگی  کیفیت سطح آن، در که شرایطی و

 (. 2: 6299امیدی،
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شدن که مشخصه آن تولید انبوه کاال و خدمات امروزه، گسترش روزافزون فرآیند صنعتی

با (. 62: 6298مختاری و نظری، ) وجود آورده متنوع است، مشکالت بسیاری برای بشر مدرن به

تا ایجاد چنین شرایطی، توجه کشورها از مسئله توسعه کمّی، به توسعه کیفی معطوف گردید 

از طرف . شودای محسوب میجایی که اکنون توجه به کیفیت زندگی از ضروریات هر جامعه

شدن، نهاد خانواده را در جهان در سدۀ گذشته و ایران را در دیگر، تغییرات چشمگیر صنعتی

کاهش تعداد فرزندان، کوچک. های گذشته، دچار دگرگونی در شکل و کارکرد نموده استدهه

نواده، افزایش مشارکت زنان در کسب آموزش، مشارکت اجتماعی و سیاسی از شدن ابعاد خا

تواند بر کیفیت همه اینها می(. 666: 6282بخارایی و شربتیان، ) هاستپیامدهای این دگرگونی

کیفیت . ای داشته باشدهطور خاص، اثرات گسترد طور کلی و بر کیفیت زندگی زنان به زندگی به

های آینده جامعه  تواند بر سالمت خانواده، فرزندان و نسلتأثیراتی که می دلیل زندگی زنان به

با وجود اینکه زنان در کشورهای در . داشته باشد، مورد توجه پژوهشگران این حوزه بوده است

شوند، ها، رشد و توسعۀ کشورهای خود محسوب میحال توسعه، امید اوّل برای ارتقای خانواده

 . دهد که در ایران میزان کیفیت زندگی آنها در سطح مطلوبی قرار نداردتحقیقات نشان می

های ها، دارای گوناگونی و تنوع در گروهبا این حال، زنان در یک جامعه، با وجود مشابهت

. رسد که کیفیت زندگی یکسانی نداشته باشندهستند و به نظر می... سنی، تحصیلی، شغلی و

های ها در جوامع جدید، مشارکت بیشتری داشته و به فعالیت آنها با توجه به تغییر نقش

واسطۀ فعالیتی که  در این بین زنان هنرمند، یکی از اقشاری هستند که به. پردازندگوناگونی می

با وجود اینکه، زنان از دیرباز . کننداند، احتماالًکیفیت زندگی متفاوتی را تجربه می به آن مشغول

اند و اکنون نیز زنان بیش از هر زمان دیگری ی هنری سنتی مشغول بودههادر ایران به فعالیت

های حضور دارند، پژوهش... در عرصۀ فرهنگ و هنرهایی همچون سینما، هنرهای تجسمی و

بنابراین با توجه به اهمیت کیفیت زندگی . اندکی درباره کیفیت زندگی آنها انجام شده است

اده و جامعه، همچنین توجه به سهم زنان در اقتصاد ملی و زنان در ارتقای کیفیت زندگی خانو

های شغلی، این پژوهش با هدف بررسی  مقابله با بحران بیکاری با ایجاد کسب و کار و فرصت

دنبال پاسخ  های هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند شهر تهران انجام شده و بهتأثیر فعالیت

 . باشدبه سواالت ذیل می

 هنری زنان هنرمند شهر تهران چه تأثیری بر کیفیت زندگی آنها دارد؟ هایـ فعالیت
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های هنری زنان هنرمند بر کیفیت زندگی آنها ـ عوامل تأثیرگذارگذار ناشی از فعالیت

 کدامند؟ 

 ـ میزان تأثیرگذاری هر کدام از این عوامل بر کیفیت زندگی زنان هنرمند چگونه است؟

 پیشینۀ پژوهش  

بررسی کیفیت زندگی زنان متأهل در چارچوب نهاد » همکاران، پژوهشی با عنوانمیرزایی و 

ای و کیفیت زندگی زنان متأهل انجام بررسی رابطۀ بین متغیرهای زمینهو با هدف  «خانواده

روش تحقیق مورد استفاده، پیمایشی و جامعۀ آماری؛ کلیۀ زنان متأهل شهر تبریز بود . دادند

. شدند ای انتخابگیری طبقهبا استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهنفر از آنها  298که 

 ها نشان داد که میانگین شاخص کل کیفیت زندگی زنان مورد مطالعه در یک طیفیافته

دار همچنین نتایج نشان داد که زنان شاغل نسبت به زنان خانه. باشددرصد می 11( 6 ـ  666)

هرچه میزان تحصیالت زن، درآمد و تحصیالت شوهر در خانواده کیفیت زندگی بهتری دارند و 

بین میزان درآمد زن، تعداد افراد . یابدافزایش یابد، سطح کیفیت زندگی زنان نیز افزایش می

های زندگی مشترک و نوع شغل شوهر با کیفیت زندگی زنان، رابطه خانواده، تعداد سال

 (. 76: 6282 میرزایی و همکاران،) داری دیده نشد معنی

پوشش  تحت خانوار سرپرست زنان زندگی کیفیت»بلداجی و همکاران در پژوهشی با عنوان 

 گروه دو در خانوار سرپرست زن 616و با تعداد « خدماتی شاغل زنان و کشور بهزیستی سازمان

 ـعلی  تهران و با استفاده از روش بهزیستی در شهر سازمان پوشش تحت و خدماتی شاغل

 کیفیت اما داشته، متوسطی زندگی کیفیت گروه دو هر که ای به این نتایج دست یافتندمقایسه

. دارد بهتری وضعیت پوشش تحت سرپرست زنان به نسبت شاغل خانوار سرپرست زندگی زنان

 بُعد داد و در نشان معناداری اختالف گروه دو در اجتماعی و روانی جسمانی، ابعاد سالمت نمرۀ

بلداجی و ) نشد مشاهده معناداری اختالف سرپرست زنان گروه دو در محیطی سالمت

 (. 8: 6286همکاران،

تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت »عنوان ای با در مطالعه( 6298) جواهری و همکاران

دنبال پاسخگویی به  به« ( مطالعۀ موردی: زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی) زندگی آنان

شامل خصوصیات عینی شغل آنها و نگرشی که  آیا وضعیت اشتغال زنان ـ این پرسش بودند که

دارندـ برکیفیت زندگی آنان تأثیر دارد؟ به ( خشنودی شغلی) نسبت به وضعیت اشتغال خود
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نفر از زنان شاغل در واحدهای ستادیِ وزارت  128این منظور، در قالب روش پیمایش 

ای متناسب، انتخاب و مورد مصاحبه قرار  هگیری طبق جهادکشاورزی بر اساس روش نمونه

در دامنۀ تغییرات ) ها نشان داد که میانگین شاخص کل کیفیت زندگی افرادِ نمونه یافته. گرفتند

پذیری و تناسب شغل با های مختلفِ وضعیتِ شغلی؛ تنوع از بین معرف. است 8/6معادل (  6 ـ 2

نشان داد و  افراد دارای وضعیت شغلی مثبتی را   مهارت و تخصص با کیفیت زندگی رابطه

تر، کیفیت زندگی باالتری داشتند و در نهایت، رابطۀ میان خشنودی شغلی وکیفیت  مناسب

 . زندگی آنها تأیید شد

رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و »زاده در پژوهش خود به بررسی  دلیر هروی و عباس

ش، پیمایش و ابزار سنجش، پرسشنامه رو. پرداختند« کیفیت زندگی ورزشکاران شهر تبریز

یافته. ای انتخاب شدندگیری تصادفی طبقهنفر از ورزشکاران از طریق نمونه 866بوده و تعداد 

ها نشان داد که میزان کیفیت زندگی ورزشکاران در حد متوسط بوده و بین متغیرهای سرمایه 

زاده،  دلیر هروی و عباس) ارداجتماعی و اقتصادی با کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود د

6286 :16 .) 

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در »در پژوهشی به بررسی ( 1666) 6الیزو و همکاران

های آنان، فناوری بر اساس یافته. پرداختند« افزایش کیفیت زندگی زنان روستایی بنگالدش

های شغلی، اطالعات و ایجاد فرصت تواند از راه تبادل، استفاده و تولیداطالعات و ارتباطات می

  (.Laizu & et al, 2010: 23) منجر به افزایش کیفیت زنان روستایی شود

« ارزیابی کیفیت زندگی در شهر تایپه»های ذهنی به  با استفاده از شاخص( 1669) 1لی

شان داد نتایج ن. اندنفر از ساکنان این شهر مورد مطالعه قرار گرفته 22در این راستا . پرداخت

که محل زندگی، زناشویی، سن، تحصیالت و درآمد قلمروهای مختلف رضایت را تحت تأثیر قرار 

عالوه بر آن، وضعیت اجتماعی، تعلقات محلی و رضایت از محله بیشترین تأثیر را بر . دهندمی

  (.Lee, 2008: 1206) رضایت از زندگی دارند

 «دار چه کسی شادتر است؟ زن شاغل یا خانه»در مطالعه خود با عنوان ( 1661) بجاو ادسل

دار به میزان دوبرابر بیشتر از به این نتیجه دست یافت که میزان افسردگی در میان زنان خانه

                                                           
1 Laizu, & et al 

2 Lee  
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 مزددست آمده نشان داد که کار با مزد برای زنان از کار بی همچنین نتایج به. زنان شاغل است

  (. Edsel & Beja, 2014:159) تر استرضایت بخش( داری صرفخانه)

کیفیت زندگی زنان هنرمند شهر sهای هنری بر پژوهش حاضر به بررسی تأثیرات فعالیت

 ـکیفی ) دلیل استفاده از روش ترکیبی این مطالعه، به لحاظ موضوع و به. پردازدتهران می

 . اند، متمایز شده استها که از روش پیمایش استفاده کردهاز سایر پژوهش( کمی

 مبانی نظری

های هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند، به منظور درک عوامل تأثیرگذار ناشی از فعالیت

های تلفیقی استفاده شده؛ در این مطالعه، از تئوری. های مرتبط مورد واکاوی قرار گرفتتئوری

. تحلیل نمودها را بر کیفیت زندگی توان تأثیرات ناشی از این فعالیتچرا که با یک نظریه، نمی

های هنری و بنابراین در این پژوهش، رویکردها و نظریات مرتبط با عوامل تأثیرگذار بر فعالیت

 . همچنین کیفیت زندگی بررسی شد

 کیفیت زندگی( الف 

قبل از میالد مطرح شد، اما اوّلین بار در  291مفهوم کیفیت زندگی توسط ارسطو حدود سال 

دلیل چند  به. مورد استفاده قرار گرفت« اقتصاد و جامعه»در کتاب  6توسط پیگو 6816سال 

هایی نظیر رفاه، سطح زندگی، رضایت از بُعدی بودن مفهوم کیفیت زندگی و قرابت با واژه

به ... شناسی، پزشکی، اقتصاد وهای مختلفی چون فلسفه، جامعهمحققان رشته... زندگی و

های جامعهکیفیت زندگی در تئوری. اندنه پرداختههای متعددی در این زمیارائه تئوری

در . های تحقیقات اجتماعی تبدیل شده استشناسی به یکی از موضوعات مسلط شاخص

مورد توجه قرار گرفت، اما در دهه ... های عینی مانند فقر، بیکاری، خودکشی وابتدا، شاخص

(. 86: 6298ختاری و نظری، م) های انتزاعی هم برای سنجش به آن افزوده شدندشاخص 76

المللی مانند سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی اقدامات های بینعالوه بر این سازمان

با وجود اتفاق نظر در مورد اهمیت . اندقابل توجهی را در زمینۀ کیفیت زندگی انجام داده

های ارزیابی شاخصای یکپارچه برای روزافزون این مفهوم، تاکنون چارچوب جامع و شیوه

این اختالف نظرها دربارۀ مفهوم کیفیت . فیزیکی، اجتماعی و فضایی آن طراحی نشده است

 زندگی در ذیل مشهود است: 

                                                           
1 Pigo 
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های شخصی و مفهوم کیفیت زندگی را در بردارنده قابلیت( 6298) فاضلی و همکاران

گی مثل مسکن، بردن یک زندگی معمولی و حتی همۀ مسایل مربوط به زند توانایی پیش

نیازهای انسانی مبنای این مفهوم و کیفیت . داندهای فراغت، محیط کار و درآمد میفعالیت

کیفیت زندگی، دربردارندۀ دو دسته از شاخص. زندگی میزان تأمین و ارضای این نیازها است

است که با توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ( کمی) و عینی( کیفی) های ذهنی

ریزی تأمین نیازهای مادی و معنوی زندگی شهروندان دنبال برنامه سیاسی و زیست محیطی به

به نقل از  6299دوست و همکاران،  وظیفه) باشدو رضایتمندی حداکثری آنها از زندگی می

 (. 6288قدمی و حیدری، 

 بندی کلی، رویکردهای مربوط به کیفیت زندگی به دو دسته توصیفی ودر یک تقسیم

رویکردهای توصیفی رابطه کیفیت زندگی را با متغیرهایی چون جنس، . شودتبیینی تقسیم می

سن و سواد بررسی کرده و مسئله محوری آنها، سنجش کیفیت زندگی بر اساس متغیرهای 

ای است، اما رویکردهای تبیینی معطوف به شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی اعم از زمینه

گرا است که مبتنی بر یکی از رویکردهای تبیینی، تئوری عاملیت. ی هستندعوامل عینی و ذهن

دهی به فرآیندها تأکید باشد و بر نقش کنشگری کنشگران در شکلشناختی میفردگرایی روش

این رویکرد برای عاملیت انسانی نقش محوری لحاظ کرده و بر این باور است که کیفیت . دارد

ها، و توانمندهای افراد است تا شرایط ساختاری اجتماعی ت، قابلیتزندگی بیشتر ناظر بر ذهنیا

نوعی مبتنی بر نظریۀ این رویکرد، به(. 26: 6298غفاری و ابراهیمی لویه، ) یا محیط پیرامونی

یابی گیدنز است که ناظر بر نوعی تعامل بین عاملیت و ساختار است، اما با توجه به محور ساخت

سازی گرا جای داده شده است و برای مفهومبیشتر در رویکردهای عاملیتبودن عاملیت انسانی، 

(. 66: 6299غفاری و امیدی، ) شودکیفیت زندگی و در نهایت ارزیابی توسعۀ انسانی استفاه می

های آنها نسبت به زندگی واقعیت این است که کیفیت زندگی افراد بدون در نظر گرفتن ذهنیت

های عینی در حالی که پایداری باالیی دارند از قابلیت اطمینان غیرقابل سنجش است و شاخص

به نقل از شفعیا و همکاران،  Foo, 2000: 14) پایینی برای سنجش بهزیستی انسانی برخوردارند

دهندۀ واقعیات قابل انعکاس... کار و به هایی مانند میزان تحصیالت، اشتغالشاخص(. 6281

های ذهنی کیفیت زندگی به ارزیابی زندگی است و شاخصمشاهده و ملموس شرایط بیرونی 

های خانواده برای بهبود زندگی فردی و احساس وی از میزان پایمالفرد از ثمربخشی تالش

یکی از اختالفات  (. Lansing& Marans, 1969) شدن حقوق فردی در جامعه اشاره دارد
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دیدگاه آنها در رابطه با ذهنی یا  نظرهایی که بین متخصصین حوزه کیفیت زندگی وجود دارد،

 توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: بر همین اساس می. عینی بودن این مفهوم است

اینها در کارهای . پردازنددستۀ اوّل کسانی هستند که فقط به بعد ذهنی کیفیت زندگی می

دهند و ی قرار میخود، بُعد عینی کیفیت زندگی لحاظ نکرده یا آن را در سطح بسیار پایین

معتقدند؛ کیفیت زندگی به احساسات، انتظارات، اعتقادات و پندارهای فرد بستگی دارد و باید 

لذا در مطالعات کیفیت . توسط خود شخص و بر اساس نظر او و نه فرد جایگزین تعیین گردد

برای  6کپترا بون. باشدزندگی ارزیابی خود فرد از سالمت و یا خوب بودنش عامل کلیدی می

 1کامنس. بررسی کیفیت زندگی به بعد ذهنی این موضوع یعنی رضایت از زندگی توجه دارد

شود که داند که شامل هفت حوزه زندگی میکیفیت زندگی ذهنی را یک مفهوم چندبعدی می

دهد، لذا این هر فردی بر حسب اهمیتی که هر حوزه برای او دارد آن را مورد ارزیابی قرار می

عنوان  که از آن به این هفت حوزه ـ. کنندهای مختلفی از دید مردم پیدا میزه، وزنهفت حو

ـ 2بهداشت،  ـ1بهزیستی جسمانی،  ـ6کنندـ عبارتند از: های کیفیت زندگی یاد میشاخص

 (. Chipur et al, 2002) ـ بهزیستی عاطفی7ـ اجتماع، 1ـ امنیت، 1ـ صمیمیت، 8وری، بهره

های  معتقدند که جنبه ذهنی کیفیت زندگی معموالً برای بیان حالت2شوسلر و فیشر

رود؛ مانند حس شخصی از رفاه، رضایت یا نارضایتی از زندگی یا کار می وابستگی و رضایت به

کیفیت زندگی را از لحاظ  8دسته دوم، کسانی همانند مازلو و مک کال. خوشحالی و ناراحتی

توان به های عینی کیفیت زندگی بهتر میلحاظ کردن جنبه کنند و معتقدند باعینی بررسی می

های عینی منطبق با هر فرهنگ برای آنها طرفدار استفاده از شاخص. تحلیل این مفهوم پرداخت

تری اما دسته سوم، دید جامع( 6299غفاری و امیدی، ) گیری کیفیت زندگی هستنداندازه

یت زندگی را باید از دو بعد عینی و ذهنی مورد نسبت به این مفهوم داشته و معتقدند که کیف

تری در کوشند تا با ترکیب این دو رویکرد، دید جامعطرفداران این رویکرد می. بررسی قرار داد

 1بندی فرانستوان در طبقهنقطۀ شروع این کار را می. رابطه با کیفیت زندگی مطرح کنند

کیفیت زندگی هم جسمی است و هم ذهنی،  او معتقد است که از لحاظ مفهومی،. دید( 6881)

داند و  وی کیفیت زندگی را در ادراک فرد از رفاه خود می. ولی جنبه ذهنی آن غلبه دارد

                                                           
1 Petra Bohnke 

2 Cummins 

3 Schuessler & Fisher 

4 McCall 

5 Ferrans 
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های او تحت تأثیر اش کاهش یابد، سایر ویژگیمعتقد است که اگر درک فرد از کیفیت زندگی

اگرچه از لحاظ وسعت . شودمیقرار گرفته و باعث تحلیل آنها و در نهایت افت کیفیت زندگی 

آورند، ولی حساب می مفاهیم بررسی شده در زمینه کیفیت زندگی، فرانس را جزو طبقه سوم به

دهندۀ تمرکز بیشتر وی بر بعد ذهنی کیفیت زندگی است و بخش  بررسی کارهای او نشان

. دهدنشان نمی را6مثابه کارهای انجام شده توسط فلیپس عینی این مفهوم بازنمایی مناسبی به

او در زمینۀ کیفیت زندگی به بررسی این مفهوم در ابعاد فردی و جمعی و با استفاده از مؤلفه

از دید وی الزمۀ کیفیت زندگی فردی در بعد عینی، نیازهای . های عینی و ذهنی پرداخته است

و در بعد های اجتماعی شهروندان اساسی و برخورداری از منابع مادی جهت برآوردن خواسته

 باشد: ذهنی  داشتن استقالل عمل در موراد زیر می

ـ افزایش رفاه ذهنی شامل لذتجویی، رضایتمندی، هدفمندی در زندگی و رشد شخصی، 6

ای از فعالیتـ مشارکت در سطح گسترده2ـ رشد و شکوفایی در مسیر سعادت و دگرخواهی، 1

کنند شامل انسجام مدنی، همکوشی گی میها و جوامعی که در آن زندگروههای اجتماعی درون

ای گسترده و پیوندهای موقتی در تمامی سطوح جامعه، هنجارها و و یکپارچگی، روابط شبکه

طلبی دوستی، رفتار دگرخواهانه، انصاف، عدالت اجتماعی و برابریهایی اعم از اعتماد، نوعارزش

 (.  181: 1661فیلیپس، ) تأکید دارد

 های هنری  فعالیت( ب

انسان از زمانی که خود را شناخت و نخستین اشکال آگاهی اجتماعی در ذهن او متبلور شد، 

ها هنوز ناشناخته است، اما ها در این آفرینش انگیزه واقعی انسان. شروع به آفرینش هنری کرد

های ر پدیدهها را در براب در میان فرضیات مطرح شده، گروهی تقدس و شیفتگی جادویی انسان

ها از نسلی به  کنند، برخی نیز بر نیاز به آموزش و انتقال دانش اندک انسانطبیعی عنوان می

گذارند و سرانجام گروهی دیگر بر اهمیت سیاسی این آثار از لحاظ نشانهنسل دیگر انگشت می

کلی، میطور  به. کنندها تأکید میگذاری و تعیین حدود و مرزهای قدرت هر یک از جماعت

معنای  مفهوم نخست، به. توان هنر را در سه مفهوم نزدیک به هم، اما قابل تفکیک در نظر گرفت

ایم، رابطه، ای قرار گرفتهگردد که در آن، جدا از آنکه در چه محیط فرهنگیزیبایی باز می

یعنی  در این مفهوم، هنر. هایی انسانی استای میان جهان بیرونی و حسزیباشناسانه رابطه

                                                           
1 Phillips 



78 6288/ زمستان  16 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

های این جهان به ذهنیت انسانی و بخشی از شناخت و تعبیر جهان محسوس، انتقال پدیده

ها و رفتارهای انسان که در نهایت های ناشی از آن بر کنشتأثیرپذیری این ذهنیت و احساس

که ریشه اساسی این  مفهوم دوم هنر ـ. های مادی و معنوی او تبلور یابندتواند در آفرینشمی

ـ، آن را به مفاهیمی همچون صنعت و فن، قابلیت و توانایی انجام یک کار یا  ه نیز هستواژ

گر است و هنر ور یا صنعتدر این مفهوم، هنرمند همان پیشه. کندساخت یک شیء نزدیک می

تواند از مفهوم زیبایی، می( طبیعی) او، آفرینشی است که بنابر دید متافیزیکی با متافیزیک

در این مفهوم هنر، اصلی . باشد( طبیعت) از ذات استعالیی یا نوعی انطباق با فیزیکنوعی تلقی 

 سومین مفهوم هنر به کارکرد نمادین. ناپذیر از حیات انسانی استکاربردی و تفکیک

های سازد و بنابر هر یک از شاخهگردد که از هنر نوعی زبان ارتباطی میآن بازمی( سمبولیک)

(. 16: 6281فکوهی، ) ها تأکید بیشتری داردای از حسها یا بر مجموعههنری بر یکی از حس

شود های خالقانه انسان گفته میهای مختلف از فعالیتهای هنری به شاخهطور کلی، فعالیت به

دهندۀ روشی برای بیان و ارتباط با دیگران هستند که معموالً توسط فرهنگ تحت و آنها نشان

: 6286فالحی و همکاران، ) کنندنوبۀ خود به تغییر فرهنگ کمک می و بهگیرند تأثیر قرار می

هنر در برگیرنده آن بخش از بداعت و خالقیت انسان است که طی آن فرد با استفاده از (. 661

ها و احساسات خود را که نشأت گرفته از تفسیر مواد و وسایل هنری و دستی، عواطف، اندیشه

میزان تبحر  البته، موفقیت در این کار، به. کنددیگران منتقل میبصری تجارب محیطی است به 

اجزای اصلی (. 6298امینی، ) و هنرمندی فرد برای برقراری این انتقال و ارتباط بستگی دارد

اند از: ادبیات که خود شامل شعر، رمان، داستان کوتاه و حماسه های هنری عبارتفعالیت

ای مانند  یقی، رقص و تئاتر؛ هنر تزئین غذا؛ هنرهای رسانهشود؛ هنرهای نمایشی شامل موس می

سازی، برداری؛ هنرهای تجسمی مانند رسم، نقاشی، هنر سرامیک و مجسمه عکاسی و فیلم

از نظر . آمیزندهای هنری هم مانند فیلم، عناصر تجسمی را با نمایش در میبرخی گونه

نیدنی و کوششی خالقانه است و هنر، شامل محصوالت ملموس، دیدنی یا ش 6الکساندر

توانند ـ محصوالت هنری می6هایی هستند که عبارتند از: محصوالت هنری دارای ویژگی

ـ محصوالت 1. ملموس، دیدنی و شنیدنی باشد، مانند کتاب، سی دی، اجرای نمایش و کنسرت

شود، یعنی محصول هنری هنری توسط مخاطب و در فضای عمومی یا خصوصی تجربه می

. شودـ محصول هنری به نیت لذت بردن تجربه می2. نمایدصورت عمومی ارتباط برقرار می به

                                                           
1 Alexander 
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شناختی، برقراری روابط اجتماعی، تواند اشکال متعددی از جمله کسب لذت زیباییلذت می

ـ هنر شکلی بیانی دارد هرگاه هنر با 8. تفریح، انگیزش روحی و گریز از واقعیت به خود بگیرد

واسطۀ  ـ هنر به1. دهدگیرد، روایت و تفسیری از آن به دست میقعی در پیوند قرار میزندگی وا

های هنر آن را وی بعد از بیان ویژگی. اش، چه فیزیکی و چه اجتماعی تعریف شده استزمینه

 دهد: در سه دسته قرار می

 مانند هنرهای دیداری شامل نقاشی، مجسمه سازی، طراحی،( واال) هنرهای زیبا -6

ها، سازیحکاکی، اپرا، سمفونی زنده، موسیقی ضبط شده کالسیک، نمایش،تئاتر، بداهه

شده با رایانه و قابل مشاهده در محیط ادبیات و داستان جدی، هنر مجازی ساخته

 . توان در یک موزه یافتمجازی و سایر آثاری که می

های تلوزیونی، ها و کمدیها و سریالای مانند فیلمهنرهای مردم پسند، نازل یا توده -1

پسند شامل موسیقی ضبط شده در های پرفروش و عامیانه، موسیقی مردمافسانه

 ها و آگهی چاپی و تلوزیونی، های راک و نمایش در رستورانکنسرت

شوند مانند های جماعتی خلق میهای هنری که در زمینههنرعامه مانند انواع فعالیت -2

همچنین الکساندر اذعان دارد که برخی از انواع . رافیتیدوزی، موسیقی عامه و گلحاف

تواند در دو گنجد و یا برخی از انواع هنر میبندی او نمیهنر در هیچ یک از طبقه

 (. 26ـ21: 6281الکساندر، ) قسمت جای گیرد

 
 ابعاد مدل . 1نمودار شمارۀ 
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 ها فرضیه

 . انواع نیازهای افراد مؤثر استهای هنری در تأمین  رسد انجام فعالیتـ به نظر می

 . کندرسد با تأمین انواع نیازها، کیفیت زندگی افزایش پیدا میـ به نظر می

های هنری با ـ تأثیرات روحی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایجادشده ناشی از فعالیت

  . تأمین نیازها را رابطه دارد

 . دهدکیفیت زندگی را افزایش می سیاسیو   اقتصادیـ تأمین نیازهای اجتماعی، فرهنگی، 

 روش پژوهش 

لحاظ معیار زمان، مقطعی، از نظر ماهیت،کاربردی و به لحاظ معیار وسعت،  این مطالعه، به

در مرحله اوّل از طریق مصاحبه . روش استفاده شده ترکیبی کیفی ـ کمّی است. پهنانگر است

های هنری و تأثیر هر یک از این ابعاد بر لیتترین ابعاد فعابا زنان هنرمند شهر تهران، مهم

منظور تعمیم نتایج مرحلۀ کیفی، از  کیفیت زندگی جمعیت نمونه شناسایی شده، سپس به

 . روش پیمایش استفاده شد

های هنری  سال مشغول به انجام فعالیت 69جامعۀ آماری، شامل کلیه زنان هنرمند باالی 

دلیل نیاز به  در  بخش کیفی، به. شهر تهران است 6287تابستان در مراکز هنری در بازۀ زمانی 

حجم نمونۀ کمتر، زنان هنرمندی انتخاب شدند که عالوه بر اینکه معرّف جامعۀ آماری بوده، 

مصاحبۀ نیمه 26پرداختند و به فعالیت هنری می ترایتر و حرفهگونه ای تخصصی به

در بخش کمّی، کلیۀ زنان هنرمند و . نظری انجام شدساختاریافته با آنان تا رسیدن به اشباع 

های  ها، کالسها، کارگاه، نمایشگاه، فرهنگسراها، سرای محالتمراکز هنریهنرجو که در 

مشغول فعالیت هنری بودند، جامعۀ  6287که در بازۀ زمانی تابستان ... آموزش هنر در مساجد و

دلیل نبودن لیست  ر دو مرحلۀ این پژوهش بهگیری در هروش نمونه. دهند آماری را تشکیل می

برای اینکه انتخاب  در روش کمّی. گیری در دسترس بوده استکاملی از جامعۀ آماری، نمونه

مدت دو ماه در روزهای متفاوت هفته به مراکز مختلف هنری  صورت تصادفی باشد، به نمونه، به

زنان هنرمند بودـ، مراجعه شد و که احتمال حضور ـ ... اعم از فرهنگسراها، نگارخانه و

بخش کمی با استفاده از  حجم نمونه در. ها در اختیار جمعیت نمونه قرار گرفتند پرسشنامه

  . نفر تعیین شد 176فرمول کوکران 
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Z  81. 6: برابر با   ،p=q=0. 5  ،   d: 0. 06  مقدار خطا  ، که بر اساس فرمول کوکران حجم

 . نفر بدست آمد 111نمونه 

 

 ها روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده

زمان ـ تشخیص محقق و در بخش  و  تجزیه و تحلیل هم در بخش کیفی، از تکنیک مصاحبه 

جهت تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شده   SPSSافزار آماری کمّی از ابزار پرسشنامه و  نرم

بدین صورت که پس از  . استفاده شدبرای سنجش اعتبار درونی از روش اعتبار محتوا . است

های الزم برای متغیرهای پژوهش از طریق اساتید و تنظیم پرسشنامه و طراحی گویه

گیری پایایی تحقیق، از روش آلفای برای اندازه. متخصصان، میزان اعتبار وسیله سنجیده شد

. درصد بوده است 86 پاسخگو، آلفا بیش از 26آزمون با  در مرحلۀ پیش. کرونباخ استفاده گردید

بدین معنا که . ها از توافق نظر متخصصان استفاده شددست آوردن روایی پرسشنامه برای به

پرسشنامه مورد نظر که ابزار جمع آوری اطالعات بوده، در اختیار تعدادی از متخصصان این 

گونه اعتبار  نسنجد یا خیر و ایحوزه قرار گرفته تا مشخص شود این ابزار آنچه را که باید می

 . پرسشنامه این تحقیق پس از انجام اصالحات بر روی آن تأیید شد

 تعریف عملیاتی متغیر مستقل

های هنر، به مواردی همچون خالقانه بودن، قدرت ارتباطی، تجربه از آنجا که در تعریف ویژگی

ت به شدن در فضای بیرونی و خصوصی و کسب لذت در انواع مختلفش توجه شده و با عنای

زمینۀ اجتماعی هنرها در ایران و به کمک متخصصین حوزۀ هنر با توجه به قدمت انواع هنرها، 

 بندی، تعریف الکساندرو همچنین ضرورت ارائه یک دسته... هنرهای اصیل، عمومیت هنرها و

بر این اساس، . تر از تعاریف دیگر دانسته شد و مالک عمل این مطالعه قرار گرفتجامع( 6281)

«: هنرهای واال»های هنری با توجه به زمینۀ اجتماعی هنر در ایران در سه دسته انواع فعالیت

نقاشی، طراحی با سیاه قلم، طراحی سفال، طراحی روی نقره، شیشه، معرق، تذهیب و 

ای، نگارگری، حکاکی، ساخت زیورآالت و جواهرسازی، صنایع دستی مانند فرش، صنایع موزه

فیلم و سینما، داستان «: پسند هنر مردم»قی ضبط شده، ادبیات و تئاتر، عکاسی هنری، موسی

مانند گلدوزی، دوخت چرم، بافتنی، طراحی «: هنر عامه»پسند و   پسند و موسیقی مردم مرم
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این تعریف در هر دو بخش کیفی و . گیردپسند و نازل قرار می لباس و خیاطی، موسیقی عامه

 . کمی تحقیق دنبال شده است

 های هنری عریف عملیاتی تأثیر فعالیتت

های هنری زنان هنرمند با توجه به نتایج مرحلۀ اکتشافی و تعریف عملیاتی متغیر تأثیر فعالیت

 مفهوم؛  8طی مصاحبه در قالب 

 ، ابداع و نوآوریهای روحی ، لذتتأثیر روحی شامل ابعاد  (الف

 های سبک زندگی و هویت فرهنگی، تأثیر فرهنگی شامل مؤلفه ب(

 توانمندسازی اقتصادی، اشتغال، درآمد، مسکن وتأثیر اقتصادی شامل ابعاد  ج (

 . های اجتماعیاجتماعی شامل تنوع شبکه تأثیرد( 

بندی مقیاس( از کامالً مخالف تا کامالً موافق) ایشش گزینهبندی و در یک طیف دسته

 باشند؛ های ذیل میچهارگانه باال دارای ابعاد و گویههر یک از مفاهیم . گردید

های هنری، ثبت ابداع و های هنری دارای دو بعد لذتـ تأثیر روحی ناشی از فعالیت6

شادی طوالنی مدت؛ منظور از آن واکنش مثبت های نوآوری است که شامل شاخص

زندگی روزمره خود نسبت به رویدادی خوشایند و نوعی لذت درونی که همه افراد در 

کنند و میزان شاد بودن هر فرد در زندگی از مهم ترین فاکتورهای تعیین  جستجو می

باشد و این احساس اساساً بدون وجود ارتباط اجتماعی و کنش کیفیت زندگی او می

های آرام کردن طغیان، ( 629: 6287محمدی و دیگران، ) آید متقابل به وجود نمی

تأیید خانواده در خلق هنر، پناه بردن روح خسته به یبایی ناشی از حس زروانی، ـ  روحی

گیری خالقیت، ظهور افکار نو و ثبت شکلهنر، فضایی به دور از هیاهو و نگرانی اندیشه، 

 . گویه سنجیده شد 11تجربیات است که در قالب 

ردی هنر در های تأثیر فرهنگی فـ تأثیر فرهنگی در ابعاد فردی و اجتماعی دارای مؤلفه1

اسالمی است که شامل  ـو تأثیر اجتماعی ترویج هویت ایرانی ( سبک زندگی) خانه

کار و نظم در نوازی، مبلمان و اثاثیه منزل، لباس و پوشاک، تقسیمهای مهمانشاخص

بستری مناسب غنی سازی اوقات فراغت، کار خانه، دکوراسیون منزل، نکات آرایشی، 

ادبی، زندگی عبادی، باال بردن سطح آگاهی دیگران در برای بروز استعدادهای 

 ـهای ادبی، همکاری و هماهنگی با کلیه ارگانها جهت ترویج فرهنگ ایرانی  زمینه
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گویه  28است که جهت سنجش آن از  تمایل به رابطۀ دوستانه با افراد جامعهاسالمی و 

 . استفاده شده است

ری دارای دو بُعد توانمندسازی اقتصادی زنان و های هنـ تأثیر اقتصادی ناشی از فعالیت2

های قابلیت استقالل مالی، هاست که با شاخصها و سلیقهاشتغال همراه  با بروز خصلت

های هنری، توانایی افزایش درآمد، فراهم بودن زمینۀ ارتقاء مالی، امرار معاش از فعالیت

ی، توجه همزمان به خلق اثر کسب موفقیت با رعایت تعهد و عالقه، ایجاد اشتغال هنر

 . گویه سنجیده شده است 7هنری با کیفیت و درآمد در قالب 

های هنری دارای شش بعد ایجاد شرایط مناسب کار، ـ تأثیرات اجتماعی ناشی از فعالیت8

های مهارت شغلی، ها و نمایشگاهگسترش آموزش هنر، برقراری و شرکت در کارگاه

های ی، افزایش ارتباط با اقوام، دوستان و پذیرش نقشدسترسی به مراکز مختلف هنر

 . انددار سنجش این نوع از تأثیرات بودهگویه عهده 11اجتماعی است که 

 تعریف عملیاتی متغیر واسط: نیازهای اساسی 

متغیر نیازهای اساسی با چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مورد سنجش قرار 

گویه،  1در قالب ( ثروت و درآمد) اقتصادی با شاخص منابع اقتصادیگرفته که نیازهای 

گویه، نیازهای  8نیازهای اجتماعی با شاخص اعتماد، آبرو، حیثیت و منزلت اجتماعی با 

گویه و نیازهای امنیتی با شاخص اقتدار،  7ها با ها و دانشفرهنگی با شاخص انواع مهارت

  . گویه سنجیده شده است 8لب امنیت، عدالت و توجه مسئولین در قا

 تعریف عملیاتی متغیر وابسته

متغیر وابسته این پژوهش، کیفیت زندگی است و از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی 

زیرمقیاس و یک  8این پرسشنامه، دارای . عنوان پرکاربردترین ابزار استفاده گردیده است به

سالمت جسمی، سالمت روان، روابط اجتماعی،  ها عبارتند از: این زیرمقیاس. نمره کلی است

های مقیاس ابعاد کیفیت سالمت محیط اطراف و یک نمره کلی که با استاندارد کردن گویه

 زندگی بدین گونه عملیاتی شد: 

 ، نیازها،احساس امنیت اطالعات، فرصت و دسترسی به  : مفاهیمی مانندـ سالمت محیط

 . از این دسته هستند... خدمات حمل و نقل، امکانات بهداشتی و

 . اندـ سالمت روانی: اضطراب، افسردگی و ترس از این زمره
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ـ روابط اجتماعی:این بعد در مورد رابطه فرد با خانواده، دوستان، همکاران و در نهایت 

 جامعه است و

. های روزمره و مراقبت از خود استقدرت، انرژی، توانایی انجام فعالیتسالمت جسمی: ـ 

 (. 19: 6297نجات، ) شودتر در ابزارهای اختصاصی مورد توجه واقع میاین بعد بیش

 های پژوهش یافته

 های بخش کیفی یافته

ساختاریافته با زنان هنرمند با میانگین  مصاحبه نیمه 21 در بخش کیفی شامل ،حاضر مطالعۀ

سری متغیرهای عینی و  در اثر انجام فعالیت هنری، یکنتایج نشان داد؛ . سال بود 28سنی 

شود که در تأمین نیازهای اساسی زندگی نقش مثبت و مفیدی دارند و مصاحبهذهنی ایجاد می

عنوان عوامل تأثیرگذار و مثبت در زندگی خود که در وهله اوّل باعث  شوندگان از این متغیرها به

تأثیر . کردندمرحلۀ بعد، باعث ارتقای کیفیت زندگی آنها شده، یاد میاحساس رضایت و در 

، ( سبک زندگی و هویت فرهنگی) ، تأثیر فرهنگی( های روحی و ابداع و نوآوریلذت) روحی

( های اجتماعیتنوع شبکه) و تأثیر اجتماعی( توانمندسازی اقتصادی و اشتغال) تأثیر اقتصادی

نتایج . باشندده در مرحلۀ اکتشافی و کیفی این پژوهش میاز جمله متغیرهای شناسایی ش

ها حاکی از این است که فعالیت هنری، سبب شادی، آرامش روحی، تأیید خانواده و مصاحبه

در بُعد فرهنگی، سبک . شودمی... گیری خالقیت، افکار و ثبت تجربیات جدید وباعث شکل

نی سازی اوقات فراغت با فعالیت هنری زندگی متفاوتی در چیدمان و دکوراسیون خانه، غ

ها و  این افراد نسبت به دیگر زنان ارتباط اجتماعی بیشتری با دیگران، سازمان. شودتجربه می

عنوان  به. شوندها جهت ترویج فعالیت هنری خود دارند و از فعالین اجتماعی محسوب می ارگان

 کند:ساله هنرمند بیان می 88مثال خانم 

تر ام را زیباتر و شادابام، فضای خانههای هنری که خودم درست کردهاز فعالیت با استفاده»

وقتی کار هنری انجام . دهمدهم و به آنها هدیه میام برای فرزندانم کار هنری انجام میکرده

شود و از طرف دیگر االن یه زن توانا و با ام بهتر و روابطم با دیگران بهتر میدم، روحیهمی

 (. سازی و نقاشی روی پارچهساله، فعالیت هنری: گل 88زن ) «ام عالی درآمد

فرد خود را در تعامل  های منحصربهتوان گفت؛ زنان هنرمند، استعدادها و قابلیتدر واقع می

. دهنددر راستای برآورده ساختن نیازهای خویش، پرورش می... با خانواده، فرهنگ، اجتماع و

دوزی، صنایع دوزی، سوزنچه در سطح هنرهای خانگی مانند گلـ های هنری زنان خالقیت
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ای جمعی و بیرون از خانه متفاوت و خارج از ـ به گونه چه در سطح هنرهای انبوه... دستی و

های هنری توسط زنان در سطح ذهنی، در واقع انجام فعالیت. باشدقلمروی هنر مردانه می

فی و در نتیجه ارتقای رفاه ذهنی کیفیت زندگی را آرامش، آسایش روانی، کاهش مشکالت عاط

خواهد داشت و در سطح عینی باعث کسب درآمد، بهبود معیشت، کسب عزت نفس، در پی

 . استقالل رأی و خودکارآمدی و در نهایت ارتقای بعد عینی کیفیت زندگی آنان خواهد شد

 های بخش کمّی یافته

درصد از پاسخگویان در گروه سنی کمتر از  7. 62. سال است 28میانگین سنی پاسخگویان  

، 21ـ81درصد در گروه سنی1. 18،  11ـ21درصد در گروه سنی 6. 18سال قرار دارند و  11

حدود . اندسال به باال قرار گرفته 11درصد در گروه سنی1. 68، 11ـ81درصد در گروه سنی 62

ترین میزان فراوانی را تشکیل میدرصد از پاسخگویان دارای تحصیالت دیپلم بودند که بیش 18

درصد از پاسخگویان  9. 17. درصد از پاسخگویان تحصیالت کارشناسی داشتند 67دادند و 

درصد از زنان  8. 86حدود . فرزند بود 6متاهل و بقیه مجرد بودند و میانگین فرزندان آنها هم 

ال، طراحی روی نقره، شیشه، نقاشی، طراحی با سیاه قلم، طراحی سف) هنرمند به انجام هنر واال

معرق، تذهیب و نگارگری، حکاکی، ساخت زیورآالت و جواهرسازی، صنایع دستی مانند فرش، 

گلدوزی، دوخت چرم، بافتنی، ) ماننددرصد هم به انجام هنر عامه  6. 11و ... ( ای وصنایع موزه

ز هنرمندان کمتر از درصد ا 1. 87. مشغول بودند( طراحی لباس و خیاطی، موسیقی عامه پسند

دهندۀ اقبال زنان به انجام های هنری مشغول هستندکه نشانسال است که به انجام فعالیت 66

سال است که فعالیت  16تا  66درصد بین  8. 19. های اخیر استهای هنری در سالفعالیت

درآمد آنها میانگین . باشدسال می 62های فعالیت آنها دهند و میانگین سالهنری انجام می

 . کننددرصد از آنها در منازل شخصی زندگی می 1. 28میلیون تومان است و  1حدود 

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 

و میانگین   89. 11های هنری  و  میانگین کل تأثیر فعالیت  71. 16قسمتی  666در یک طیف 

 . باشد است که باالتر از حد متوسط می 12. 18کل ابعاد تأمین نیازهای اساسی  هم 

 هاآزمون فرضیه

 . های هنری در تأمین انواع نیازهای افراد مؤثر است: انجام فعالیت( 1) فرضیه اصلی
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های هنری، تأمین نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تأثیرات فعالیت:  1جدول شمارۀ 

 نیازهای اساسی

 تأمین نیازهای اساسی

های تأثیرات فعالیت

 هنری

 **. 796 همبستگی پیرسون

 .666 سطح معناداری

 176 تعداد

در بین  های هنری و  تأمین نیازهای اساسیطبق جدول فوق، رابطه بین تأثیرات فعالیت

های هنری در همه ابعاد به این معنا که تأثیرات فعالیت. دار استزنان هنرمند شهر تهران معنی

شود و تأمین نیازها، خود باعث رضایت از زندگی باعث تأمین نیازهای اساسی در زندگی آنها می

 شده و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی را به دنبال خواهد داشت  

( های هنریناشی از فعالیت) ایج آزمون همبستگی پیرسون بین ابعاد تأثیر گذارنت 2جدول شمارۀ 

 بر تأمین نیازهای اساسی

 تأمین نیازهای اساسی

  عامل روحی

 (های هنریناشی از فعالیت)

 **. 196 همبستگی پیرسون

 .666 سطح معناداری

 176 تعداد

  عامل فرهنگی

 (های هنریناشی از فعالیت)

 **. 199 پیرسونهمبستگی 

 .666 سطح معناداری

 176 تعداد

  عامل اقتصادی

 (های هنریناشی از فعالیت)

 **. 711 همبستگی پیرسون

 .666 سطح معناداری

 119 تعداد

  عامل اجتماعی

 (های هنریناشی از فعالیت)

 **. 711 همبستگی پیرسون

 .666 سطح معناداری

 118 تعداد

دار و درصد معنی 88باال، رابطۀ بین تمامی متغیرها در سطح اعتماد بر اساس جدول 

های هنری بر تأمین نیازهای  رابطۀ بین تمامی ابعاد تأثیرگذار ناشی از فعالیت. مستقیم است

 . اساسی مثبت است
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 . دهد: تأمین نیازهای اساسی، کیفیت زندگی را افزایش می( 2) فرضیه اصلی 

آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تأمین نیازهای اساسی بر کیفیت : نتایج 3جدول شمارۀ 

 زندگی

 تأمین نیازهای اساسی

 کیفیت زندگی

 **. 188 همبستگی پیرسون

 .666 سطح معناداری

 119 تعداد

می **796. 6درصد، برابر با  88در جدول فوق، رابطه بین این دو متغیر در سطح اعتماد 

متغیرهای تأمین نیازها و کیفیت زندگی رابطه مستقیم، در حد قابل قبول و  بنابراین بین. باشد

 . قوی وجود دارد

: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تأمین نیازهای اجتماعی و کیفیت  4جدول شمارۀ 

 زندگی

دهندۀ رابطۀ مستقیم بین کیفیت زندگی و  فوق، ارتباط بین متغیرها، نشانبر اساس جدول 

به . این موضوع در راستای نظریه تأمین نیازهای مازلو قرار دارد. تأمین نیازها در همۀ ابعاد است

 . شوداین معنا که تأمین نیازها منجر به بهبود کیفیت زندگی می

 کیفیت زندگی

 تأمین نیازهای اجتماعی

 **. 198 همبستگی پیرسون

 .666 سطح معناداری

 119 تعداد

 تأمین نیازهای فرهنگی

 **. 117 همبستگی پیرسون

 .666 سطح معناداری

 119 تعداد

 تأمین نیازهای اقتصادی

 **. 128 همبستگی پیرسون

 .666 سطح معناداری

 119 تعداد

 تأمین نیازهای سیاسی

 **. 199 همبستگی پیرسون

 .666 سطح معناداری

 119 تعداد
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 1رگرسیون خطی چندمتغیره

و ( عامل روحی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) موضوع پژوهش ابعاد متغیر مستقلبا توجه به 

را وارد معادله ( تأمین نیازهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی) ابعاد متغیر واسط

با استفاده از ( متغیر وابسته) رگرسیون نموده و تالش شده تا میزان تغییرات کیفیت زندگی

با توجه به گام آخر، متغیرهای عامل روحی، تأمین نیاز . بینی شودمتغیرهای مستقل پیش

های عامل در معادله باقی ماند و متغیراقتصادی، تأمین نیاز اجتماعی، تأمین نیاز سیاسی 

های هنری همراه با تأمین نیازهای اجتماعی، عامل فرهنگی و عامل اقتصادی متأثر از فعالیت

 . شدند فرهنگی از معادله رگرسیون خارج

 نتایج آزمون رگرسیون در گام آخر  :5ۀ جدول شمار

R (ضریب تعیین) R  Square (ضریب تعیین خالص) شدۀ  مجذور تعدیلR خطای معیار برآورد 

729 .f 181. 129. 91711/61 

دهد؛ بین بین متغیرها نشان می( R) با توجه به نتایج جدول، مقدار ضریب همبستگی

. همبستگی وجود دارد( کیفیت زندگی) مستقل و متغیر وابستۀ تحقیقمجموعۀ متغیرهای 

 1/18است و نمایانگر این است که حدود . 181برابر با « R2» 1شده مقدار ضریب تعیین تعدیل

. بینی است درصد از کل تغییرات میزان کیفیت زندگی توسط متغیرهای مذکور قابل پیش

درصد از واریانس متغیر کیفیت زندگی زنان  1/18 عبارت دیگر، مجموعه متغیرهای مستقل، به

 . کنند می( برآورد) بینی هنرمند شهر تهران را پیش

 رگرسیون در گام آخر Fنتایج آزمون   :6جدول شمارۀ 

 مدل مجموع مجذورات درجۀ آزادی میانگین مربعات مقدار آزمون F سطح معناداری

666 .e 79 .816 61886 .288 8 16816 .181 رگرسیون 

 مانده باقی 227. 82279 111 111. 611  

 مجموع 822. 81228 111   

در سطح خطای F (79 .186 )داری مقدار آزمون  دهد که معنا جدول فوق نشان می

توان نتیجه گرفت مدل رگرسیونی تحقیق حاضر مدل خوبی بوده  است که می 66/6تر از  کوچک

 . قادرند کیفیت زندگی را تبیین کنندو متغیرهای مستقل موجود در آن 
                                                           
1 Multiple Linear Regression 
2 Adjusted R  Square ـ  
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 گام آخر( Bمقدار ) نتایج رگرسیون  :( 7) جدول شماره

 شده متغیرهای وارد

 نشده ضرایب استاندارد
ضرایب 

مقدار  شده استاندارد

 tآزمون 

سطح 

 معناداری
B 

خطای 

 معیار
Beta 

 مقدار ثابت
61 .

292 
2 .881  8 .811 666. 

فعالیتمتأثر از ) عامل روحی

 (های هنری
191. 682. 216. 1 .186 666. 

 196. 6 تأمین نیاز اقتصادی
116. 

 
812. 1 .211 666. 

 .669 171. 1 .189 .698 .686 تأمین نیاز اجتماعی

 618. 6 تأمین نیاز سیاسی
672. 

 
287. 1 .681 666. 

بین آنها را نشان اطالعات جدول فوق، نتایج مربوط به میزان تأثیر هر متغیر و همبستگی 

عامل روحی، تأمین نیاز ) متغیر 8متغیر وارد شده،  9با توجه به سطح معناداری . دهد می

وارد معادله رگرسیون با متغیر وابسته ( اقتصادی، تأمین نیاز اجتماعی و تأمین نیاز سیاسی

همراه با های هنری های عامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متأثر از فعالیتمتغیر. اندشده

زنان ( متغیر وابسته) تأمین نیازهای فرهنگی تأثیر معناداری بر شاخص کل کیفیت زندگی

 . هنرمند نداشت

 عامل روحیضریب رگرسیون بدست آمده برای متغیر ( 7) با توجه به نتایج جدول شماره

به ازای  بنابراین. 216برابر است با  sig =666در سطح معناداری( های هنریمتأثر از فعالیت)

افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر عامل روحی، کیفیت زندگی جامعۀ آماری به 

 . کندانحراف استاندارد افزایش پیدا می. 216میزان 

برابر  sig =666همچنین ضریب رگرسیون متغیر تأمین نیاز اقتصادی در سطح معناداری

تأمین نیاز »انحراف استاندارد در متغیر درنتیجه به ازای افزایش یک واحد . 812 است با 

ضریب  . کندانحراف استاندارد افزایش پیدا می. 812، کیفیت زندگی نیز به میزان «اقتصادی

معنا که به  بدان. 189برابر است با sig =669رگرسیون تأمین نیاز اجتماعی در سطح معناداری

کیفیت زندگی نیز به « تأمین نیاز اجتماعی»ازای افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر 
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ضریب رگرسیون بدست آمده برای متغیر . کندانحراف استاندارد افزایش پیدا می. 189میزان 

بنابراین به ازای افزایش یک . 287برابر است با  sig =666تأمین نیاز سیاسی در سطح معناداری

،  کیفیت زندگی جامعۀ آماری نیز به «تأمین نیاز سیاسی»حد انحراف استاندارد در متغیر وا

 . کندانحراف استاندارد افزایش پیدا می. 287میزان 

با در نظر گرفتن ابعاد متغیرهای مستقل    Bو مقادیر  61بنابراین با توجه به جدول شمارۀ 

 باشد: ت زیر میصور معادله رگرسیون حاضر بر اساس گام آخر به

( تأمین نیاز اقتصادی) 196. 6( مقدار ثابت) 292. 61 ـ  کیفیت زندگی زنان شهر تهران

 ( تأمین نیاز اجتماعی. )686( عامل روحی. )191( تأمین نیاز سیاسی) 618. 6

 تحلیل مسیر   

ضریب بتا . شوددر تحلیل مسیر، شبکه روابط موجود بین متغیرها و شدت روابط آنها مشخص می

نماینده شدت در تحلیل مسیر است که با استفاده از آماره رگرسیون، عواملی که بیشترین تأثیر را 

اثر  betaو مقدار  sigبا توجه به معادلۀ تحلیل مسیر، معناداری . شوداند، مشخص میداشته

 . سایی شدکننده بر متغیر وابسته در جدول ذیل شنا بینی مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پیش

 کیفیت زندگی زنان هنرمند: تأثیرات متغیرهای مستقل بر متغیر وابستۀ 8جدول شمارۀ 

 اثر کل اثر مستقیم اثر غیر مستقیم نام متغیر

 811. 6 ـ   811. 6 (های هنریمتأثر از فعالیت) عامل روحی

 281. 6 681. 6 168. 6 (های هنریمتأثر از فعالیت) عامل فرهنگی

 988. 6 118. 6 186. 6 (های هنریمتأثر از فعالیت) اجتماعیعامل 

 817. 6 817. 6 ـ   تأمین نیاز اقتصادی

 161. 6 161. 6 ـ   تأمین نیاز اجتماعی

 811. 6 811. 6 ـ   تأمین نیاز سیاسی

ترین ترین و مهمقوی( های هنریمتأثر از فعالیت) عامل اجتماعیبراساس جدول فوق، 

صورت مستقیم و غیر مستقیم  بوده که به کنندۀ کیفیت زندگی زنان شهر تهرانبینیمتغیر پیش

در مرتبۀ بعد، تأمین نیاز اقتصادی . در کیفیت زندگی جامعۀ آماری تأثیر مثبت داشته است

های متأثر از فعالیت) عامل روحی. باشدترین عامل ارتقاء کیفیت زندگی زنان هنرمند میمهم
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جمعیت نمونه این پژوهش رابطه  یرگذار بعدی است که با کیفیت زندگیمتغیر تأث( هنری

صورت مستقیم تأثیر مثبت بر  به( امنیتی) تأمین نیاز سیاسی ،آنپس از . مستقیم داشته است

متأثر از فعالیت) عامل فرهنگیمتغیر در مرتبۀ بعد؛ . کیفیت زندگی زنان هنرمند داشته است

تأمین نیاز  در نهایت. مهم و تأثیرگذار بر کیفیت زندگی استهای از جمله عامل( های هنری

صورت مستقیم با  بوده که به ترین متغیر تأثیرگذار کیفیت زندگی زنان هنرمندمهم اجتماعی

در میان  بدان معنا که با افزایش تأمین نیازهای اجتماعی. متغیر وابسته در ارتباط بوده است

درصد از  1/11توان گفت که در نهایت می. یابدیز افزایش مینزنان هنرمند، کیفیت زندگی آنها 

متأثر از فعالیت) عامل روحیواریانس کیفیت زندگی زنان هنرمند شهر تهران توسط متغیرهای 

تأمین نیاز اقتصادی، تأمین نیاز اجتماعی و تأمین ، عامل فرهنگی، عامل اجتماعی، ( های هنری

درصد از واریانس متغیر وابسته نتوانسه توسط  1/88  شود و مقدارتبیین می نیاز سیاسی

دهیم و بقیه را که نشان می k2مقدار واریانس تبیین نشده را با  . متغیرهای مذکور تبیین شود

نشان می R2نامند و آن را با توسط متغیرهای مستقل موجود تبیین شده را ضریب تعیین می

 از اوّلین ضریب تعیین در تحلیل مسیر استفاده شده است:  R2برای تعیین مقدار . دهند

R2 = 6 .111  

k2= 6  ـ  6 .111   

k2= 6 .881  

 مدل تحلیل مسیر 

 
 : مدل تحلیل مسیر2نمودار شمارۀ 
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 گیری  بندی و نتیجهجمع

شد، اما طی های روانی محدود میهای بهداشتی و بیماریمفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزه

شناختی صرف، به  محیطی و روان های بهداشتی، زیستگذشته، این مفهوم از زمینههای  دهه

های مطالعاتی و مورد توجه حوزه( 618: 6298عنبری، ) مفهومی چندبعدی ارتقاء یافته

های جامعۀ هر محقق با توجه به حوزۀ مورد مطالعه، شرایط و ویژگی. متعددی قرار گرفته است

دلیل فقدان تعریف  از این رو به. یفیت زندگی ارائه نموده استمورد تحقیق، تعریفی از ک

های مرتبط دیگری مانند بهزیستی، استاندارد زندگی، عملیاتی واحد از کیفیت زندگی، واژه

از طرف دیگر، در رابطه با ذهنی یا عینی . اندرضایتمندی از زندگی و خشنودی ظهور کرده

با این همه، در این . اختالفات مهمی وجود دارد بودن این مفهوم بین متخصصین این حوزه

مطالعه تالش شده از رویکرد عاملیتی و ترکیبی کیفیت زندگی استفاده شود، به این معنا که 

 . هم جنبه عینی و هم بعد ذهنی کیفیت زندگی درنظر گرفته شده است

تواند می( یهای هنرناشی از فعالیت) چه عواملی»هدف از این پژوهش پاسخ به دو سؤال 

در ایجاد کیفیت زندگی زنان هنرمند شهر تهران نقش بازی کند؟ و متغیرهای تأثیرگذار ناشی 

واسطۀ چه عواملی بر کیفیت زندگی  های هنری زنان هنرمند شهر تهران چگونه و بهاز فعالیت

 . باشدمی« گذارند؟آنها اثر می

کیفیت زندگی آنها به تأمین مجموعهکه ارتقاء  مشخص گردیدزنان هنرمند، در مصاحبه با 

های هنری گذار ناشی از فعالیتای از نیازهای اساسی وابسته است، یعنی؛ متغیرهای تأثیر

های مورد مطالعه از سوژه. کنندعنوان یک عامل اساسی در تأمین این نیازها نقش بازی می به

در زندگی خود احساس رضایت عنوان عاملی تأثیرگذار و مثبت  هایی بهانجام چنین فعالیت

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

های حاصل این بخش در تعریف معنا و مفاهیم متغیرها در بخش پیمایش، در نهایت یافته

از انواع هنر و با توجه به ( 6281) بندی الکساندربراساس تقسیم. ن پژوهش را یاری نمودای

های هنری پاسخگویان در درصد از فعالیت 8/86 زمینه اجتماعی ایران مشخص گردید که 

 7است، همچنین ... ( معرق، تذهیب، نگارگری، فرش، عکاسی هنری و) بخش هنرهای واال

های هنری از نوع درصد به فعالیت  6/11پسند و ری از نوع هنر مردمهای هندرصد به فعالیت

طراحی لباس، ) های هنری از نوع عامهبنابراین اقبال به فعالیت. هنر عامه مشغول هستند



  98 های هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند ...  تأثیر فعالیت

 

بیشتر از دیگر انواع هنر است که شاید یکی از دالیل آن، ( گلدوزی، دوخت چرم و بافتنی

داشت و  اقدامات نهادهای دست اندرکار در راستای نگه. باشدتر تر و در دسترسآموزش ارزان

توان از که می از طرف دیگر، در بخش هنرهای واال ـ. تواند کارساز باشدترویج هنرهای عامه می

هایی مانند  آن با عنوان صنایع دستی و بخشی از هویت فرهنگی ایران زمین یاد کردـ، سازمان

یگر نهادهای مرتبط در معرفی هر چه بیشتر این هنرها در میراث فرهنگی و صنایع دستی و د

سطح گسترده در جامعه بکوشند و در سطح آموزش اوّلیه و خرید محصوالت تولیدشده توسط 

 . زنان هنرمند اقدامات الزم صورت گیرد

است که  666از   71/16میانگین شاخص کل کیفیت زندگی زنان هنرمند شهر تهران  

ب کیفیت زندگی زنان هنرمند شهر تهران است که این نتیجه، با نتایج نشانگر وضعیت مناس

 جواهری و همکاران، ( 6282) میرزایی و همکاران، ( 6281) خرامین دیزجانی وهای پژوهش

زنان هنرمند شهر  های هنریتأثیرات فعالیتمیانگین شاخص کل . همخوانی دارد( 6298)

عدم رضایت شغلی و ) هانتیجه با دستاورد اکثر پژوهشاین . است 666از   89/11تهران برابر 

که تناسب ( 6298) در تضاد است و با نتیجۀ پژوهش جواهری و همکاران( بارمنفی ناشی از آن

میانگین . شود، مشابهت داردشغل با مهارت و تخصص با باعث ارتقای کیفیت زندگی می

با توجه به . باشدمی666از   12/18 شاخص کل تأمین نیازهای اساسی زنان هنرمند شهر تهران

های نتایج مرحله اکتشافی، بخش زیادی از نیازهای اساسی زنان هنرمند از طریق انجام فعالیت

تغیرهای کیفیت زندگی توسط م درصد از کل تغییرات میزان 1/18حدود . شودهنری تأمین می

 . بینی است قابل پیش عامل روحی، تأمین نیاز اقتصادی، اجتماعی، سیاسی

با ایجاد شرایط مناسب کار، گسترش آموزش های هنری عامل اجتماعی متأثر از فعالیت

ها، مهارت شغلی، دسترسی به مراکز مختلف و نمایشگاه هنر، برقراری و شرکت در کارگاه

ین ترترین و مهمقویهای اجتماعی، هنری، افزایش ارتباط با اقوام، دوستان و پذیرش نقش

های تأمین نیازهای اقتصادی با گویه. است کیفیت زندگی این زنان کنندهبینیمتغیر پیش

درآمد کافی، مسکن مناسب، دسترسی به مواد غذایی اصلی، میزان دسترسی به وسایل نقلیه و 

های ترین عامل ارتقاء کیفیت زندگی زنانی است که مشغول انجام فعالیتامکانات درمانی، مهم

عوامل . همخوانی دارد( 6286) هستند که این موضوع با نتایج پژوهش سفیری و قرآنیهنری 

روانی، حس زیبایی  ـهای روحی کردن طغیانشادی طوالنی مدت، آرامروحی با متغیرهای 

بردن روح خسته به هنر، فضایی به دور از هیاهو و  ناشی از تأیید خانواده در خلق هنر، پناه
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گیری خالقیت، ظهور افکار نو و ثبت تجربیات از جمله عوامل ارتقای ، شکلنگرانی اندیشه

عنوان یک گروه  های نیاز بهبا  گویه تأمین نیاز سیاسی. کیفیت زندگی زنان هنرمند است

گیرد، داشتن مقام و منزلت در بین ریزان قرارمیها مورد توجه برنامهریزیاجتماعی در برنامه

و امنیت از پیشرفت بر اثر ابزار لیاقت و شایستگی، احساس برابر اطرافیان، داشتن اطمینان 

بودن با دیگر افراد جامعه در برابر قانون، رعایت شدن اصول اخالقی از سوی مسئولین هنگام 

عامل فرهنگی با . برخورد با شما از جمله متغیرهای تأثیرگذار در ارتقای کیفیت زندگی است

های ادبی، همکاری و هماهنگی با کلیه دیگران در زمینههای باال بردن سطح آگاهی شاخص

نوازی، مبلمان و اسالمی و تمایل به رابطه دوستانه مهمان ـها جهت ترویج فرهنگ ایرانی ارگان

کار و نظم در کار خانه، دکوراسیون منزل، نکات آرایشی، اثاثیه منزل، لباس و پوشاک، تقسیم

مناسب برای بروز استعدادهای ادبی، زندگی عبادی از دیگر غنی سازی اوقات فراغت، بستری 

با گویهتأمین نیاز اجتماعی . باشدعوامل تأثیرگذار بر ارتقای کیفیت زندگی زنان هنرمند می

های داشتن اعتبار و احترام در بین اطرافیان، داشتن اعتبار و آبرو، اعتماد به اطرافیان، مفید 

جامعه، دسترسی به حقوق برابر اجتماعی، میزان برخورداری از  های داوطلبانهبودن در مشارکت

داشته شدن از سوی عشق، صمیمیت و مهرورزی دیگران، میزان پذیرفته شدن و دوست

دیگران، میزان مورد لطف قرار دادن و مهر و محبت به دیگران و میزان حضور در مجالس، 

 . ارتقای کیفیت زندگی زنان هنرمند استهای گروه و تجربیات از جمله عوامل مراسم و فعالیت

عوامل توان گفت که تغییر در کیفیت زندگی زنان هنرمند شهر تهران توسط در نهایت می

. شودتبیین می تأمین نیاز اقتصادی، اجتماعی و سیاسیواسطۀ  روحی، فرهنگی، اجتماعی و به

پنجاه درصد از تغییرات کیفیت متغیرهای مذکور در مدل تحلیل این پژوهش، بیش از در واقع 

شود با بنابراین پیشنهاد می. زندگی را تحت تأثیر قرار داده و در افزایش آن مؤثر بوده است

صنایع دستی و دیگر در بخش اشتغال خانگی، مخصوصاً  گذاریسرمایهتوجه به نتایج پژوهش، 

عنوان یک راهکار مناسب در زمینه رشد فکری، روحی و اقتصادی و به  موجود به هایپتانسیل

همچنین ضرورت دارد جهت رفع . قرار گیردبرداری بهرهخصوص اقتصاد مقاومتی، مورد توجه و 

های هنری و رونق هرچه بیشتر فعالیتهای هنرمندان مانند امور بیمه ای مشکالت و نگرانی

در راستای تأمین نیازهای اساسی، ارتقای کیفیت مچنین، ه. پذیرد آنان اقدامات الزم صورت

های مختلف چون برگزاری مکانیسمتوانمندسازی اجتماعی زنان هنرمند در گسترش  زندگی و

ها، مهارت ارتباط و نمایشگاه یجاد شرایط مناسب کار، گسترش و برقراری کارگاها، هاجشنواره
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با توجه به حضور پررنگ . اقدامات الزم انجام شود... هنری وشغلی، دسترسی به مراکز مختلف 

رغم رفع نیازهای مادی آنان،  هنر در زندگی زنان، مخصوصاً زنان متأهل دارای فرزند، علی

تأثیرات روانی مثبتی داشته و جمعیت نمونه را از درگیر شدن در مصائب زندگی و فشارهای 

شناسان ها و روانی آنان کمک کرده؛ لذا به رسانهعصبی رهایی بخشیده و به تلطیف حالت روح

های برگرفته از هنر و کاربرد آن در محیط خانه  گردد به پررنگ کردن حضور اِلمانپیشنهاد می

 . و سبک زندگی تمامی زنان کشور بپردازند

  



81 6288/ زمستان  16 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 منابع

 ارشد، دانشکده های توسعه در ایران،رساله کارشناسی  کیفیت زندگی در برنامه( 6291) امیدی، رضا

 . علوم اجتماعی تهران

 ،نشرآییژ پرورش، تهران: و در قلمرو آموزش هنری تربیت( 6298) محمدامین امینی 

 شناسی هنر و ادبیات، ترجمۀ اعظم راودراد، چاپ دوم، ناشر: جامعه( 6281) یکتوریاالکساندر، و

 . فرهنگستان هنر

 شناختی عوامل مؤثر بر توسعه  مطالعه جامعه»( 6282) محمدحسن شربتیان  و احمد ،بخارایی

 . 667 ـ 621: 8، شماره 9سعه اجتماعی، دوره ، فصلنامه تو«کیفیت زندگی زنان شهر مشهد

 تحت خانوار سرپرست زنان زندگی کیفیت»( 6286) رفیعی حسن فروزان و لیال؛ آمنه بلداجی، ام 

 سال اجتماعی، رفاه پژوهشی ـ  علمی ، فصلنامه«خدماتی شاغل زنان و کشور بهزیستی پوشش سازمان

 . 8 ـ 19: 86شماره  یازدهم،

  کیفیت زندگی و سالمندان، ترجمه حسین محققی کمال، چاپ اول، ( 6298) کورنربوند،جان و لین

 ناشر: دانژه 

 کتاب«مشهد شهر در زنان زندگی کیفیت بررسی»( 6286) بیات بیات معصومه و محبوبه ، 

 . 178 ـ 191خانواده:  و زن راهبردی، های اندیشه

 تحلیل اثرات اشتغال زنان بر »( 6298) زاده و ریتا رحمانیجواهری، فاطمه؛ سیدحسین سراج

، فصلنامه زن در «( مطالعۀ موردی: زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی) کیفیت زندگی آنان

 . 682 ـ  611، 1، شماره 9توسعه وسیاست، دورۀ 

 بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران، تهران، مؤسسه پژوهشی فرهنگ، ( 6292) چلبی، مسعود

 . هنر و ارتباطات

 دنیای روزنامه ایران، در دیجیتال عصر الزامات و زندگی کیفیت( 6297) شهین دخت زمی،خوار 

 . اقتصاد

 رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی »( 6286) زادهدلیر هروی، نصیبه و محمد عباس

 . 16 ـ 92: 17، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال هشتم، شماره «ورزشکاران

 پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نایبی، چاپ پانزدهم، نشر ( 6281) ای. دواس، دی

 . نی

 تأثیر واقعیت درمانی بر رضایتمندی زناشویی و »( 6281) خرامین شیرعلی دیزجانی فاطمه و

 . 688 ـ  697:  1، شماره 16وره مجله ارمغان دانش دانشگاه علوم  پزشکی، د ،«زنان کیفیت زندگی

http://qjsd.scu.ac.ir/?_action=article&au=28355&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://qjsd.scu.ac.ir/?_action=article&au=28355&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://qjsd.scu.ac.ir/?_action=article&au=28355&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://qjsd.scu.ac.ir/?_action=article&au=28355&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://qjsd.scu.ac.ir/?_action=article&au=28356&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1071-fa.pdf
http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1071-fa.pdf
http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1071-fa.pdf
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 عوامل تأثیرگذار بر کیفیت »( 6281) رضائی، روح اهلل؛ نوروزی، سپیده؛ مجردی، غالمرضا و لیال صفا

، زن در توسعه «( مطالعۀ موردی: شهرستان اسالمآباد غرب) زندگی مرتبط با سالمت زنان روستای

 . 1، شماره 68سیاست، دورۀ  و

 سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص»( 6297) رضوانی، محمدرضا و منصوریان، حسین

 . 11 ـ 6: 2، فصلنامه روستا و توسعه، شماره «ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستاییها، مدل

 مقاالت همایش بین  مجوعه« بررسی و سنجش کیفیت زندگی زنان»( 6291) زکی، محمدعلی
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