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 چکیده 

ی هدف از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت معیشت هنرمندان هنرهای تجسمی شهر شیراز و نیز سنجش معیار سرمایه

میدانی صورت گرفته    ها به شیوهآوری دادهاجتماعی در میان آنان بوده است. روش تحقیق کاربردی بوده و جمع

نفر از اعضای انجمن  05باشد. برای انجام پژوهش تعداد ته میساخها نیز پرسشنامه محققآوری دادهاست. ابزار جمع

های موردی مورد طور تصادفی ساده انتخاب گردید. در این پژوهش از دو منظر، نمونههنرهای تجسمی شیراز به

 نتایج«. ارزش اجتماعی کار هنری  »لحاظ معیار ( به2، «مطلوبیت معیشت»لحاظ تابع ( به1سنجش قرار گرفتند: 

بوده است « منفی»های مورد بررسی، تابع مطلوبیت معیشت نفر از نمونه 93تحقیق حاکی از آن است که: در رابطه با 

مورد نیز این تابع  11لحاظ نسبت درآمد به هزینه([ ؛ و در رابطه با ]به معنای نامطلوب بودن وضعیت معیشت )به

های مورد بررسی، میانگین نفر از نمونه 90ت[. در رابطه با معنای مطلوبیت متوسط وضعیت معیشباشد ]بهمی« صفر»

بوده است. « کمتر»ها، کل درآمد سالیانه از طریق کار هنری از میانگین کل درآمد سالیانه از طریق کار غیر هنری آن

گین کل درآمد های مورد بررسی، میانگین کل درآمد سالیانه از طریق کار هنری از میاننفر از نمونه 10در رابطه با 

های مورد بررسی، جمع نفر از نمونه 93بوده است. در رابطه با « بیشتر»ها، سالیانه از طریق کار غیر هنری آن

بوده « کمتر»ها میانگین کل درآمد سالیانه از طریق کار هنری و کار غیر هنری، از میانگین کل هزینه سالیانه آن

مورد بررسی، جمع میانگین کل درآمد سالیانه از طریق کار هنری و کار غیر های نفر از نمونه 11است. در رابطه با 

، بوده است. همچنین در رابطه با ارزش اجتماعی کار هنری « بیشتر»ها هنری، از میانگین کل هزینه سالیانه آن

نری در شهر شیراز، های مورد بررسی براین باورند که انجام فعالیت هها گویای این مهم است که غالب نمونهیافته

ی اصلی به همراه داشته و این این عامل، انگیزه« ارزش اجتماعی کار هنری » ها علیرغم مسائل اقتصادی، برای آن

 ی فعالیت بوده است.آنان جهت ادامه

 .شهر شیراز، هنرمندان، هنرهای تجسمی، وضعیت معیشت، ارزش اجتماعی کار هنری  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

ترین مباحث مطروحه های اقتصادی است در تبیین مسائل دنیای هنر. یکی از مهمکارگیری از تحلیلادِ هنر، دانش بهاقتص

در اقتصاد هنر، وضعیت معیشتی و درآمدی هنرمندان و درواقع سازوکار اشتغال و درآمدزایی هنرمندان در بازار هنر است. از 

بررسی وضعیت معیشت هنرمندان در بازار »فتگوهای میدانی، تحت عنوانِ این رو، پژوهش حاضر با روش تحقیق کمی و گ

« معیشت»ی ی اقتصادِ هنر مسالهبه انجام رسیده و قصد نگارنده بر آن بوده است که از دریچه«هنرهای تجسمی شهر شیراز

 هنرمندان یادشده را مورد مطالعه قرار دهد. 

یران بوده و از جایگاه خاصی در هنر اصیل ایرانی و اقتصاد مربوط به آن، برخوردار ترین مراکز هنری اشهر شیراز همواره از مهم

ی عطفی در تاریخ اقتصادی هنر در هنرهای تجسمی ایران، نقطه« مکتب شیراز»بوده است و به گواهِی مطالعات تاریخ هنر، 

رو ای گسترده، با مسائل معیشیتی فراوانی روبههرغم پتانسیلایران است. اما امروزه، هنرمندان هنرهای تجسمی این شهر، به

ی اصلی نگارنده برای به انجام رسانیدن جستار حاضر بوده است. مسائلی از جمله چرایی و چگونگی هستند. این مساله، دغدغه

 گرایش هنرمندان هنرهای تجسمی شیراز به کسب و کارهای هنری، وضعیت درآمدی، دائمی بودن یا فصلی بودن کارهای

ی سرمایه»تر جایگاه هنری در شیراز، نوسانات درآمدزایی از راه هنرهای تجسمی، امنیت شغلی هنرمندان و از همه مهم

ی این تحقیق را به واکاوی، پرسمان و یافتن در مکانیزم معیشتی هنرمندان هنرهای تجسمی شهر شیراز،  نگارنده« اجتماعی

رود انجام این پژوهش به میزان زیادی در توجه مدیریت فرهنگی اداشته است. امید میی راهکار وتر، ارائهپاسخ و از همه مهم

چنین هموارسازی مطالعات آتی اقتصاد هنر در شیراز و استان فارس به وضعیت معیشت هنرمندان تجسمی این شهر و هم

پویایی هرچه بیشتر هنرمندان این شهر ی اشتغال هنری هنرمندان، تاثیرگذار بوده و منجر به شکوفایی اقتصادِ هنر و حوزه

 هنرپرور گردد.

 روش تحقیق 
رویکرد کمی نوعی روش  نحوه انجام پژوهش کمی از ابتدا در علوم طبیعی برای بررسی پدیده های طبیعی شکل گرفت.

ا مشخص پژوهشی است که محقق تصمیم می گیرد دربارة چه چیزی مطالعه کند. سؤاالت مشخص و کامالً تعریف شده ای ر

می کند، اطالعات کمّی را از نمونة تحقیق جمع آوری می کند، با روش های آماری به تجزیه و تحلیل این اطالعات می پردازد، 

. 1 روشهای کمی دارای نقاط قوت زیر می باشد: تحقیق خود را به صورتی کامالً عینی و به اصطالح، غیرسوگیرانه اجرا می کند.

. توان ارائه روابط علی: به سبب 9 . کنترل : به دلیل نمونه گیری ممکن می باشد؛2 نجش پذیر است؛دقت : قابل اطمینان و س

 . توان ارائه تحلیل های پیچیده: به کمک تکنیک های آماری، این امکان را محقق می دهد؛4 استفاده از آزمونهای کنترل شده؛

پذیر، قابلیت دستیابی به نتایج مشابه را با رعایت اصول معین فراهم می  . تکرارپذیر: به دلیل پیروی از قواعد نظام مند و تکرار0

داده های کمی همواره داده های کیفی ای هستند که متناسب با موضوع به صورت کمی و عددی تبدیل می شوند. داده د. کن

های مختلف از جمله لیکرت  های کمی معموالً از طریق پرسشنامه گردآوری می شوند. در پرسشنامه ها با استفاده از طیف

بوگاردوی، ترستون و... جمالت و سواالت محقق تبدیل به اعدادی می شوند که پاسخگویان با انتخاب گزینه مورد نظر در واقع 

 (44-43: 1932.  )ازکیا، عددی را به محقق ارائه می کنند و محقق از طریق این اعداد به نتیجه گیری می پردازد

عددی است که اطالعات کمی سازی شده را چنین جذاب کرده و موجب بدگمانی نسبت به اطالعات نظم و قدرت تحلیل 

کیفی شده است. اما برای آنکه داده های کمی از این مزایای آشکار برخوردار شوند الزم است فرض کنیم که خواص یک 

گران کمی توجه خود را معطوف به محرز به طور سنتی، پژوهش. دستگاه عددی با برخی خصوصیات داده های اصلی متناظرند

اندازه گیری های خود می کنند، یعنی اینکه ابزارهای آنها همان چیزی را می سنجد که داعیه  "پایایی"و  "اعتبار"ساختن 
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می سنجیدن آن را دارند و این سنجش با انسجام و سازگاری همراه است. اگر روشهای تعیین اعتبار و پایایی را بررسی کنیم، در

یابیم که آنها براساس تأیید و تکرار استوارند. هیچ معیار نهایی که بتوان ابزارهای سنجش را با آن محک زد وجود ندارد، چیزی 

که وجود دارد فقط ابزارهای به خوبی استفاده شده ای هستند که اجتماعی از پژوهشگران به آنها اطمینان زیادی دارند. عینیت 

 (.914:1934ی )بلیک. همواره نسبی است

 جامعه آماری و نمونه جامعه تحقیق

در               « صفات مشترک»هایی که دارای ی افراد و گروهی موردِ پژوهش، عبارت است از مجموعه«جامعه»

مند قهی اعضاءِ واقعی یا فرضی که عالست از همه(. تعریف جامعه عبارت1932نیا، ی محقق هستند )حافظموضوعِ موردِ مطالعه

است از ی موردِ مطالعه، عبارت(. در تحقیقِ حاضرجامعه125: 1932ها تعمیم دهیم )دالور، های پژوهش را به آنهستیم یافته

 نمایند. سازی، عکاسی و... فعالیت میهای هنرهای تجسمی، از قبیل نقاشی، گرافیک، مجسمههنرمندان شهرشیراز که در زمینه

ی آن جامعه. عنوانِ نمایندهشده بهی تعریفخاب تعدادی افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه، یعنی انت«گیرینمونه»

ی جویی در منابعِ مالی است. از طریقِ مطالعهمزیتِ انتخابِ یک نمونه از یک جامعه، جلوگیری از اتالفِ وقت تحقیق و صرفه

، محقق به نتایجِ تقریبا درستی خواهد «خطا»مقدارِ ناچیزی گیریِ صحیح و پذیرِش ی نسبتا کوچک و اجرای نمونهیک نمونه

 (.125: 1932رسید )دالور، 

 05ی موردِ مطالعه در این تحقیق، تعداد تجسمی استان فارس بوده و نمونهجامعه آماری پژوهش حاضر شامل اعضای انجمن

 باشد. نفر عضو فعال می 234نفر از هنرمندان تجسمی شهر شیراز از 

فاده از مدل نمونه گیری ساده، بدون جایگذاری و بر اساس بزرگترین واریانس متغیر در پیش آزمون، حداقل حجم با است

 نمونه الزم با مشخصات زیر محاسبه گردید.

 

234 =N  جامعه آماری( ؛(e=/4  ؛)فاصله اطمینان(90/1  =s ؛)واریانس متغیر ارزیابی هنری(39/1 =t )ضریب اطمینان( 

 

 

 

قرار داشته  1«اشباعِ نظری»گاِه لحاظ علمی در جایی این حجمِ نمونه این بود که براساس برآوردهای انجام شده بهندازهعلتِ ا

در پاسخ به این سوال که  2«اشتراوس»و « گیلز»ی مورد مطالعه، تعمیم داد. توان نتایجِ پژوهش را به جامعهو بر این اساس، می

دارند که: ، چنین بیان می«اشباعِ نظری»ی معیارِ و در ارائه« تر، دست برداریم؟های بیشمونهچه هنگامی باید از انتخاب ن»

گیری و افزودن بر های مختلف است. نمونهگیری از گروهی زمان توقِف نمونهی مبنای داوری دربارهاشباعِ نظری، مقوله»

شیوه  (.193: 1933)فلیک، « ا گروهی از موردها، حاصل شودیابد که اشباعِ نظریِ یک مقوله یاطالعات، هنگامی پایان می

 آوری اطالعاتجمع

-خانهبوده است. روشِ کتاب« ایخانهکتاب»و « میدانی»صورتِ ها بهآوریِ اطالعات و دادهدر پژوهِش حاضر، روشِ جمع

پردازد، نه وقایع عادی می یشاهدهبه م تحقیق میدانی»ای جهتِ بخِش نظریِ تحقیق و روشِ میدانی جهتِ بخِش عملِی آن. 

های اجتماعی و اندازهای چندگانه در محیطپردازد و چشممیدانی به بررسی معانی اجتماعی می تحقیقِ .های تصنعیدر محیط

رو از آن تحقیق و مشاهدههای میدانی با دیگر روش تحقیق(. »1932نیا، )حافظ« دهدطبیعی را مورد درک و فهم قرار می

: 1934)ببی، « دگیرسازی نیز صورت میکه در درون آن نظریهشود، بلها منحصر نمیآوری دادهاوت است که تنها به جمعمتف

031.) 
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باعث افزایش  (2 د.نگیررفتارها در موقعیت طبیعی مورد مطالعه قرار می (1 :اند ازعبارت مزیت های تحقیق میدانی»

هایی از موضوع که قبل از شروع مطالعه، به امکان توجه به جنبه( 9 شود.مطالعه میمورد  یهگر از پدیدعمق شناخت پژوهش

دهد. در می اندازی است که در اختیار محقق قرارقوت تحقیق میدانی، جامعیت چشم یهنقط آید.آن توجه نشده است، پدید می

تواند درک تر آن، میچه کاملهر یهعه و مشاهداجتماعی مورد مطال یهاین نوع تحقیق، محقق با رویارویی مستقیم با پدید

ها و هایی مناسب است که نگرشموضوع یهتحقیق میدانی، اساساً برای مطالع. دست آوردآن پدیده به ازتری تر و کاملعمیق

صوص برای خه، باین نوع تحقیقشوند. ها شناخته میهای طبیعی آنترین نحو در درون محیطرفتارها از طریق آن به به

ها، تحقیق میدانی این روابط و محیط یهدر هم. شوند، مناسب استفرآیندهای اجتماعی که در طول زمان کامل می یهمطالع

 (.031: 1934)ببی، « های دیگر ممکن نیستن از راهکردنشاتواند نکاتی را آشکار کند که آشکار می

 اعتبار و پایایی ابزار

)صحّت( و پایاییِ )قابلِ اعتماد بودن( پژوهشِ حاضر، باید بیان داشت که یکی از اصولِ درستیِ در رابطه با میزان اعتبار 

معنایِ تکرارپذیریِ همان تحقیق در ی تحقیق است که بهشوند، ثابت ماندنِ جامعهانجام می« کمّی»تحقیقاتی که با روشِ 

کنند. پردازند که هیچ تغییری نمیندرت به موضوعاتی میبه «کیفی»ست که مطالعاِت ی آماری است. این در حالیهمان جامعه

های گیری در زمانسان برای همیشه است و پایایِی زمانی که ثباتی اندازهی یکدرنتیجه، پایایِی آرمانی که خواهانِ نتیجه

پایایِی »ظرگاهِ علمیِ خود، درن 9«میلر»و « کرک»دهند. داند، در پژوهشِ کیفی اهمیتِ خود را از دست میمختلف را اصل می

-سازیِ نتایجی که در یک زمانِ واحد با ابزارهای مختلف بهنواختی و همکنند که عبارت است از یکرا مطرح می 4«زمانیهم

توان آن تحقیق را تکرار کرد. دهد، مدعی نیست که می(. کسی که تحقیقِ کیفی انجام می1933اند )فلیک، دست آمده

-های محتواییِ آن شرایط را ثبت و ضبط میکند و فقط پیچیدگیهانه شرایطِ حاکم بر تحقیق را کنترل نمیگر، آگاپژوهش

 (.1931من، کند )مارشال و راسدهند، منتقل میگونه که رخ میها را به هماننماید و آن

های آن، که است تا  داده ی کوچکیابی به یک شناختِ اولیه اما عمیق از یک نمونهمنظورِ دستتحقیقِ حاضر، به

ی اقتصادِ هنر و تولیدِ دانش در این زمینه باشد. اگرچه گشای تحقیقاتی در زمینهحاصلِ یک پژوهِش اکتشافی است، بتواند راه

های متفاوتِ موردِ نظر در این تحقیق شده، تنها متعلق به افراِد موردِ مطالعه است که با توجه به ویژگیشاید نتایِج حاصل

آمده از آن، نسبت به دستهای بهفرض را نیز مطرح کرد که روشِ این تحقیق و دادهتوان این پیشاند، الجرم میانتخاب شده

سانی با شهرِ اجتماعی و بُعدِ جمیعتی و اقلیمی، شرایطِ هم-لحاظِ فرهنگیخصوص مناطقی که بهشهرهای دیگرِ ایران و به

 د داشت. براین اساس، این تحقیق از پایایی و اعتبارِ الزم برخوردار است.شیراز دارند، قابلیتِ تعمیم خواه

 

 مدل سنجش

شناختی نظریه سرمایه انسانی بندی بخش در خصوص موضوع تخمین توابع درآمد، مطلوب است که ابعاد روشبه عنوان جمع

های تخمین اقتصادسنجی(. بالگ روشهای مختلف است و نه صرفًا مقایسه شناسی منطق روشمورد توجه قرار گیرد )روش

یک برنامه تحقیق علمی کرد و این  0شناختی مبتنی بر مفهوم الکاتوش( نظریه سرمایه انسانی را منوط به تحلیل روش1349)

تواند آن را رد کند؟ در واژگان الکاتوشی، آیا نظریه دارای یک هسته سخت های تجربی میسؤال را مطرح ساخت که چه آزمون

                                                           
3 Kirk and Miller 
4 Synchronic Raliability 
5- Lakatos 

کرد. ایمره الکاتوش از فیلسوفان علم است که نظریه را به عنوان یک برنامه پژوهش مطرح می  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

0912 

 

بندی، های طبقهرسد که مدلنظر میگردد؟ اگرچه به های تجربی موردی قلمداد مییا تنها یک کمربند محافظ از تعمیم است

-عالوه، همان شوند. بهها نهایتًا مکمل فرضیه سرمایه انسانی میکنند؛ بالگ معتقد بود این مدلیک نظریه جایگزین را مهیا می

یافت نشد که بتواند یک فرضیه را رد و  9مطالعات تجربی گسترده هیچ آزمون افتراقی رغمتر ذکر شد، علیطور که پیش

. در نبود یک نظریه رقیب، بالگ به این نتیجه رسید که برنامه تحقیقاتی سرمایه انسانی باید در شرایط 4دیگری را تأیید نماید

نشده، تأثیر جداگانه توانایی ذاتی و فرض سؤاالت حل دلیل وجودهای نظریه بهبینیخاص خود مورد ارزیابی قرار گیرد: پیش

تواند به طور واضح مورد آزمون قرار گیرد. در نتیجه، گیری راجع به اشتغال به تحصیل نمیرفتار عقالنی فرد در مورد تصمیم

سؤال اصلی آن شده است اما سؤال این نیست که سطح درآمد با سطح تحصیل مرتبط است؛ چرا که حقیقتی عموماً پذیرفته

 گونه است؟است که چرا این

تر و سازی پیچیدههای بهتر، مدلها، از پیشرفت تجربی که در نظریه سرمایه انسانی در مفهوم دادهرغم این مخالفتبالگ علی

؛ اگرچه توان آزمون تجربی توابع درآمدی نامیدتحلیل اقتصادسنجی وجود داشته است، قدردانی کرد. در مورد هنر، آن را می

های قابل اعتماد هنوز مانع تحقیق در بازارهای کار هنرمندان است و های بسیار کمی وجود دارد. فقدان مجموعه دادهمثال

کند. جدای از این سؤال واضح که استعداد چیست )که در زیر مورد مطالعاتی هم که وجود دارد، اشاره به مشکالت اساسی می

یگری در رابطه با درآمد هنرمندان وجود دارد که نسبت به بازارهای کار معمولی بیشتر بیان گیرد(، مشکالت دبحث قرار می

دار بود و بنابر این، چه در مشاغل دیگر یافت شده است بیشتر اریبشده است. توزیع درآمد هنرمندان، تاکنون نسبت به آن

تر هنرمندان با درآمد هنرمندان، اشاره به ریسک بزرگ تر مرتبطواریانس بزرگ 3برآورد متوسط درآمدها فاقد اطمینان است.

پذیر هستند، جای بحث دارد. به بوده و مجبور به پذیرش ریسک باالتر و یا حتی ریسک 3گریزکه هنرمندان ریسکدارد؛ اما این

دان، خوداشتغالی، ها بر بازارهای کار هنرمنبینیهرحال، این سؤالی راجع به حوزه اعتبار فرضیات است تا دقت در پیش

هستند و  15جستجوی مکرر شغل و دیگر مشکالت اطالعاتی حاکم است. محصوالت هنری بر اساس تعریف، اغلب ناهمگون

در صنایع  12( نشان داده است که این شرایط منجر به مشکالت پیمانی2555) 11ها شدیداً نامطمئن است. کیوزتقاضا برای آن

عالوه، (. به 2551ها دارد )توس،طور وسیعی اشاره بر رواج بیکاری بین آننرمندان به شود. عرضه مازاد ثابت هخالقه می

ای برای دیگر مشاغل طور فزاینده تحقیقات تجربی کمی راجع به تقاضا برای هنرمندان وجود دارد؛ اگرچه چنین مطالعاتی به

ارهای کار هنرمندان، اساسًا از دیگر بازارهای کاری دهد که باز(. این مشاهدات نشان می2552، 14)اسموگلو 19انجام شده است

 ها کمتر کاربرد دارد. متفاوت بوده و  مدل سرمایه انسانی احتماالً برای آن

شود. خدمت( نیز شروع میهای حین کار )ضمنشود؛ بلکه آموزشگذاری روی سرمایه انسانی با شروع کار متوقف نمیسرمایه

کلی است که شامل کسب تجربه یا یادگیری از طریق کارکردن است که با افزایش سن،  های حین کار یک مفهومآموزش

ای تصمیم بگیرند که به عنوان جایگزینی برای توانند در هر نقطه( تشخیص داد که کارگران می1303یابد. مینسر )افزایش می

های باالتر جبران موزش در نهایت با عایدیگذاری کنند و این آهای تحصیل، در زمینه آموزش رسمی ضمن کار سرمایهسال

که در آن کار در حال آموزش های مختلفی را با پذیرش درآمد کمتر، در زمانیخواهد شد. کارگران ممکن است منطقاً شغل

نوان های مختلف توسط افراد را به عها را برای کسب تجربه توانمند کند. مینسر این انتخابدیدن هستند انتخاب کنند تا آن

                                                           
6- discriminating test 
- سی سال بعد، نظر بالگ توسط وایس )5991( تأیید شد. او اینطور بیان میکند که مدلهای طبقهبندی، پاالیششده و گسترشیافته نظریه 7

 سرمایه انسانی است و نه جایگزینی برای آن. 
 - برای مطالعه تحلیل اخیر راجع به تغییرات درآمد هنرمندان و مقایسه با درآمد ورزشکاران مراجعه کنید به ِسمان )3002(. 8
9- risk-averse 
10- heterogeneous 
11- Caves 
12- contracting problems 
 - توس )5991( اطالعاتی راجع به تقاضا برای خوانندگانی که بهصورت کالسیک آموزش دیدهاند، جمعآوری کرد. 13
14- Acemoglu 
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های مستقیم و غیرمستقیم تحصیل و ها با ترکیب مختلفی از هزینهآن درآمدی که شکل -سری مشخصات سنکسب یک

جایی که، این نمودارها ترکیبات مختلفی از درآمدهای از دست رفته و کند. از آنشود، تحلیل میآموزش ضمن کار تعیین می

)یا نقطه  10ن ـ درآمد بایستی که متقاطع باشند. مینسر نام نقطه برتریدهد، نمودار سدرآمدهای طول عمر را نشان می

دارد که برابر با جریان درآمدهای  14و نرخ تنزیل 19سبقت( را بر آن نهاد و اعتقاد داشت که بستگی به تقابل نرخ بازده داخلی

های یر پیشنیه خانوادگی، مانند محدودیتسازد که تأثگذاری است. این رویکرد محقق را قادر میهای سرمایهطول عمر با هزینه

 کند. را حل نمی 13مالی را در نظر گیرد؛ اما مشکل  اریب توانایی یا  اریب خودخواسته

کرده و تخمین نرخ داخلی بازگشت گیری آماری عرضه نیروی کار تحصیلتابع درآمدهای مینسر، مدل استانداردی برای اندازه

 شده است: آموزش

 

های تجربه طول زمانی کار کردن فرد به عنوان نماینده سال Xطول مدت تحصیل،   Sدهنده درآمد،نشان Yه طوری کبه 

عدد خطاست. لگاریتم درآمد ساالنه، معادل ارزش اولیه سرمایه انسانی، مقداری ثابت است )تأثیرات ذاتی و پیشینه  uکاری و 

(. چندین ویژگی 192:  1332دهند )روزن،رات تجربه را نشان میتأثی b2و   b1نرخ بازگشت تحصیل است و rخانوادگی(، 

شماری انجام شده است. یکی از مطالعات از تابع درآمدها مورد آزمایش قرار گرفته است و مطالعات تجربی بی 13اقتصادسنجی

 شود.( یافت می1339) 25در زمینه ادبیات اولیه این موضوع در کار ویلیس

راجع به درآمدهای طول عمر  21گذاری روی سرمایه انسانی، شامل اطالعات طولیگیری تأثیر سرمایههآل برای اندازداده ایده

های مقطعی  ندرت در دسترس هستند و در عمل، دادههایی به ها است. چنین دادهتحصیلی آن 22افراد در ترکیب با مخارج

گیری فردی خارج شده و منجر به انحراف در ها از تصمیمگیرند. به هر حال، آنمورد استفاده قرار می 24و  پانلی 29پیوسته

های در دسترس شده مورد نیاز هستند تا محققین را قادر سازند که از دادهسازیگردند. بنابر این، مفروضاتی سادهتخمین می

که افراد بالفاصله بعد از ها تنها شامل هزینه آموزش و درآمدهای از دست رفته است طور خالصه، این داده استفاده کنند. به

 های آموزش ایشان است.که زندگی کاری افراد، مستقل از سالشوند و اینخود وارد بازار کار می تکمیل تحصیل

های فردی برای اجتناب از این مشکل، شود. دادههای مقطعی پیوسته حادتر میمشکل تخمین اریب توانایی، با استفاده از داده

اولیه و دیگر معیارهای توانایی ذاتی  20به پیشینه خانوادگی و در صورت امکان حتی راجع به ضریب هوشی اطالعاتی را راجع

، مطالعات دو قلوهای 29های درآمدیگذاری سرمایه انسانی بر تفاوتکند. برای جداسازی تأثیر توانایی ذاتی و سرمایهفراهم می

دهد که طور گزارش میهای چنین مطالعاتی را این( یافته1334وزن )همسان و غیرهمسان مورد استفاده قرار گرفته است. ر

دلیل تأثیرات شخصی  گذاری روی سرمایه انسانی، یک سوم بهدلیل تفاوت در سرمایهحدود یک سوم تفاوت در درآمد به 

                                                           
15- overtaking point 
16- internal rate of return 
17- discount rate 
18- self-selection bias 
19- econometrics  
20- Willis 
21- longitudinal 
22- expenses 
23- aggregate cross section 
24- panel data 
25- IQ 
26- earnings differentials 
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اقات تصادفی، شانس و از این دلیل اتفگیری، سالمت و فاکتورهای دیگر مانند آن( و یک سوم آخر به )توانایی غیرقابل اندازه

های استعدادی و شانس در این حرفه، درمقایسه با ویژه به هنرمندان مرتبط است؛ چرا که تفاوتها به قبیل است. این یافته

-295: 1932گیرد. )کینزبرگ و تراسبی، تواند باالتر باشد. این مسأله به تفصیل در زیر مورد بحث قرار میها میدیگر حرفه

203) 

 و میشود نامیده مصرف تابع ،(متغیرها) مختلف عوامل و مصرف بین شود. رابطهتابع درآمد همراه با تابع مصرف تعریف می

 بهعبارت داشت؛ آن از متفاوتی برداشتهای میتوان و است کلی واژه یک درآمد، اما است؛ مصرف تابع متغیر مهمترین درآمد،

 این از هریک به توجه با که نمود؛ تعبیر...  و زندگی طول در ، نسبی دائمی، مطلق، درآمد به صورت میتوان را درآمد دیگر

 دانش توسعه مراحل نمونه از عالی تصویری مصرف، تئوری و ( تابع13: 1943)گرجی، . میشود ارائه متفاوتی نظریات تعبیرها،

( 1349-1339: کینز مینارد جان) کینز توسط مفهومی مهم کشف و پیشرفت با ابتدا مراحل، این. میدهد ارائه را اقتصاد علم در

 ارائه مصرف از دقیقتری تئوریهای مودیگیالنی، و دوزنبری فریدمن، مانند دانشمندانی آن از بعد و میشود آغاز 1399 سال در

 به شمار کالن اقتصاد هایتحلیل در کلیدی رابطه یک مصرفی مخارج و درآمد با مصرف رابطه طوالنی مدتهای برای و دادهاند

 این از بحث خرد سطح در است؛ مطرح کالن و خرد سطح دو در مصرف بحث معمول، طور( به951: 1939)برانسون، . میرفت

 سطح در جهت، به همین. شود حداکثر مطلوبیتش که میکند مصرف به گونهای خود، درآمد به توجه با مصرف کننده که است

 و میزان چه به و کاال چه اینکه درباره خود، درآمد به توجه با که است؛ صرف کنندهم حاکمیت با اصل که میشود گفته خرد

 مانند کالن متغیرهای با را مصرف نسبت که رفتاری قاعده روی بیشتر کالن، درسطح. نمایدمی نظر اظهار شود، تولید چگونه

 (159: 1943)فراهانی فرد، . شودمی زمتمرک کند،می مشخص اقتصادی رشد و درآمد توزیع انداز،پس گذاری،سرمایه

 تئوری یا کینز مصرف نظریه  .است مودی گیلیانی و فریدمن دوزنبری، کینز، به مربوط اقتصاد علم در مصرف نظریات عمده

 که است؛ اقتصاد علم به وی علمی کمکهای مهمترین از یکی کینز مینارد جان مصرف : تابع(فرضیه درآمد مطلق) مطلق درآمد

 کانون در مصرف تابع کرد، ارائه اقتصادی نوسانات از کینز که نظریهای. کرد مطرح آنرا عمومی نظریه کتاب در 1399 الس در

 الوین. است داشته تعیینکنندهای نقش مصرف تابع کالن، اقتصاد تحلیلهای و تجزیه در بعد، به زمان آن از و داشت قرار آن

 را مصرف تابع که بود این "عمومی نظریه" کتاب عمده نقش: مینویسد کینز وانپیر نخستین از یکی( هانسن آلوین) هانسن

 که بود مصرفی تابع بهاندازه آن اهمیت که نمود اذعان باید و درآورد فرمول بهشکل و نمود ارائه مشخص و روشن بهصورتی

 :است زیر ویژگیهای دارای کینز مصرف تابع. کرد کشف( 1324-1342: مارشال آلفرد)  مارشال

 درآمد تأثیرگذار، عامل مهمترین کوتاه مدت در اما است؛ تأثیرگذار مصرف تصمیمات بر مختلفی عوامل که بود معتقد کینز. 1

 از قبل کالسیکهای نظریات برخالف دیدگاه، این. داشت نخواهد نقشی خصوص، این در بهره نرخ که بود باور براین کینز. است

 (433-055: 1940)منکیو، . میشود مصرف کاهش و پسانداز افزایش باعث باال، بهره نرخ داشتند اعتقاد که بود؛ وی

 درآمد همان واقعی درآمد مصرف، تابع در دیگر، بهعبارت. میشود گرفته نظر در واقعی به صورت درآمد کینز، مصرف تابع در. 2

 .است ثابت قیمتهای به

 دیگر، بهعبارت. میشود گرفته نظر در اساسی نیازهای تأمین برای ثابت مصرف مقدار یک واقعی، درآمد از سطح هر در. 9

 پس انداز از برداشت یا وام محل از یا که است ثابت مقداری مصرف باشد، صفر درآمد اگر حتی نیست؛ صفر هیچگاه مصرف

 تأمین منفی پسانداز یا قرض ازطریق و میگیرد پیشی درآمد از مصرف درآمدی، پایین سطوح در دیگر میشود. به عبارت جبران

 (40: 1934)شریف، . است مصرف به متوسط میل از کوچکتر مصرف به نهایی میل درآمدی، پایین سطح در یعنی میشود؛
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 مصرف متوسط به طور مییابد، افزایش درآمدشان هنگام یکه اشخاص، که میکند بیان روانشناسی اصل یک براساس کینز. 4

 کمتر درآمد افزایش از مصرف افزایش نسبت درآمد، افزایش با یعنی. درآمدشان ازدیاد اندازه به هن ولی میدهند؛ افزایش را خود

 کاالی نوعی به اصطالح، پسانداز که بود باور این بر کینز همچنین. است نزولی مصرف، به متوسط میل دیگر، به عبارت. است

 درآمد از بیشتری درصد فقیران با مقایسه در ثروتمندان میرود رانتظا میشود، اضافه افراد درآمد وقتی بنابراین. است لوکس

)منکیو، . درآمد کینز نظریه اصلی محور به صورت مصرف به متوسط میل آمدن پایین مسئله لذا و کنند پس انداز را خود

1940 :055) 

 رفتارها بر حاکم علمی قوانین کشف نبالبهد اثباتی نگاهی با کالن اقتصاد علم که آنجا از مصرف؛ معمای و عمل در کینز تئوری

 و است خارجی واقعیت با تطابق عدم و تطابق فرضیات، این نادرستی یا درستی مالک است، موجود جامعه در اقتصادی روابط و

 تا کردند ازآغ را دادهها آزمون و جمعآوری کار اقتصاددانان بالفاصله رو این از. میشود انجام تجربی آزمونهای طریق از ، امر این

 در کینز مصرف تابع اینکه وجود با دورهها و دادهها روی انجامشده بررسیهای در. دهند قرار آزمون مورد را او فرضیات بتوانند

 اقتصاددانانی جانب از مخالفتها از یکی. شد مواجه مخالف دیدگاه دو با که نگذشت چندی ولی بود؛ موفقیتهایی شاهد اول، دهه

 درآمد سطح رفتن باال با که کردند استدالل کینز مصرف تابع براساس آنها. کردند مطرح آنرا دوم جهانی جنگ زمان در که بود

 همه بتواند که سودآوری سرمایه گذاری پروژه های مبادا که میترسیدند آنان. میشود زیاد پساندازها و کمتر مصرفشان خانوارها،

 در و میشود تقاضا آمدن پایین باعث مصرف، میزان بودن پایین باشد چنین گرا. باشد نداشته وجود کند، جذب را پساندازها

 وجودی که با. میشود دچار بحران و رکود با اقتصادی نظام دولت، خریدهای یافتن کاهش به خاطر جنگ از پس سالهای نتیجه

 بر مبنی کینز دیدگاه و نیانجامید اندازپس نرخ رفتن باال به درآمد، افزایش این اما بود، بیشتر جنگ از پس سالهای در درآمد

 بحرانی عمال و نشد واقع تأیید مورد مییابد، کاهش( درآمد به مصرف نسبت) مصرف به متوسط میل درآمد، رفتن باال با اینکه

 (052)همان: . نگرفت صورت

 را کینز دیدگاه با دوم مخالفت د،بو مصرفی رفتار مورد در مهم نکته دو حاوی که 1349 سال کوزنتس در سیمون مقاله انتشار

 درآمد به مصرفی مخارج بلندمدت نسبت متوسط به طور که میداد نشان اطالعات و آمار اینکه اول. میداد توضیح به خوبی

 مصرف به متوسط میل مساوی مصرف، به نهایی میل خود، بلندمدت مسیر در درآمد رشد با و نداشته کاهشی روند هیچگونه

 اقتصادی، بهبود و رونق دوره های طول در که میداشت بیان کوزنتس مطالعات اینکه دوم. است بوده( درآمد به رفمص نسبت)

 مذکور نسبت اقتصادی، رکود و کسادی دوره های طول در و است کمتر خود بلندمدت متوسط مقدار از درآمد به مصرف نسبت

 جهت در دورهای نوسانات طول در درآمد به مصرف نسبت که است معنی ینبد این. است باالتر خود بلندمدت متوسط مقدار از

 (954-950: 1939)برانسون، . میکند حرکت و تغییر درآمد عکس

 نسبی درآمد نظریه به شد، ارائه 1343 سال در  دوزنبری جیمز سوی از که : مدلی(درآمد فرضیه نسبی) نسبی درآمدی نظریه 

 :از عبارتند که است استوار فرض دو بر نظریه ( این194: 1934)بختیاری، . است مشهور

 دو در یکسان جاری درآمد با که شخص دو به عبارتی نیست؛ هم از مستقل و داشته ارتباط یکدگر با افراد مصرفی رفتار. 1

 کرده مقایسه افراد سایر با را خود فرد، واقع، در. داشت خواهند متفاوتی مصرفهای میکنند، زندگی درآمدی توزیع متفاوت طبقه

 فرد بنابراین،. فرد درآمد مصرف نه است؛ جامعه گروههای و افراد میان در او جایگاه دارد، او مصرف در توجه قابل تأثیر آنچه و

 افزایش جامعه سطح متوسط به نسبت او متوسط مصرف که میکند، مصرف جهت از موقعیت بهبود احساس صورتی در تنها

 (193: 1939)رحمانی،  .گویند( اثر تظاهرات) تظاهری اثر یا تقلیدی اثر را روحیه این. یابد
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 چسبندگی مییابد کاهش درآمد زمانیکه مصرفی، مخارج که معنا بدین. است برگشت قابل غیر زمان، طول در مصرفی رفتار. 2

 مقاومت آن کاهش مقابل در مصرف سطح یک به کردن عادت از بعد (  فرد29: 1943)گرجی، . است برگشت ناپذیر و داشته

. مینامند( اثر دار ضامن چرخ)  چرخدهنده اثر را روحیه این بکاهد مصرف سطح آن از است حاضر بهسختی و میدهد نشان

 (193: 1939)رحمانی، 

 الگوی و دارد بستگی نیز گذشته درآمد به بلکه جاری درآمد به تنها نه جاری مصرف که میکند استدالل چنین نظریه این

 صورت این در یابد، کاهش گذشته با مقایسه در جاری، درآمد اگر. میگیرد شکل آنان درآمد حداکثر به توجه با افراد مصرفی

 کاهش را خود مصرفی مخارج از بخشی فقط و نمیدهند کاهش درآمد کاهش اندازه به را خود مصرف میزان مصرفکنندگان

 عادت باال سطح به که خانوادهای مثال برای. میکنند تبعیت مصرف اندارداست سطح یک از مصرفکنندگان واقع در و میدهند

 کاهش با که دارد تمایل اینرو از. دهد کاهش را خود مصرف به متوسط میل درآمد انقباض صورت در میتواند بهسختی کرده،

 سریعا و به راحتی مصرف کنندگان مییابد، افزایش درآمد هنگامیکه اما. دارد نگه ثابت را خود مصرف متوسط میل پسانداز

 پردرآمدی دوره های در مصرف در تقارن عدم یک لذا. میدهند مطابقت حداکثر درآمدی سطح با و داده افزایش را خود مصرف

 مطلق درآمد از تابعی مصرف، تغییرات که است معتقد کینز، مطلق درآمد نظریه برخالف نظریه، این. دارد وجود درآمدی کم و

 نظر از فرد زندگی وضعیت قبل، دوره در درآمد بیشترین به درآمد این نسبت جاری، درآمد همچون دیگر عواملی به بلکه نبوده،

 (195: 1949)تفضلی، . دارد بستگی میکند، احراز را نسبی وضعیت یک درآمدی نظر از فرد که اینها مانند و درآمدی دهک

 برای نمود، منشر 1304 سال در که کتابی در( 2559-1312) فریدمن یلتون:  م(درآمد فرضیه دائمی) دائمی درآمد نظریه 

 هردو. است مودیگیالنی زندگی چرخه الگوی مکمل فرضیه این. نمود مطرح را دائمی درآمد فرضیه مصرف کننده رفتار توجیه

( 1344-1394: فیشر ایروینگ) فیشر ایروینگ تئوری از باشد، داشته بستگی کنونی درآمد به تنها نباید مصرف اینکه برای اینها

 منظمی روند عمر سراسر در درآمد که دارد تأکید نکته این بر آن در که زندگی چرخه فرضیه برعکس، ولی کردهاند؛ استفاده

 (020: 1940)منکیو، . است متفاوت مختلف درسالهای مردم درآمد که دارد تأکید نکته این بر الگو، این. دارد

 کنند حفظ یکنواخت به طور را خود مصرف نباشد، یکسان عمرشان طول درآمد اگر حتی مایلند مردم که است معتقد فریدمن

 بلکه جاری، درآمد سطح به تنها نه را خود مصرفی رفتار مردم دیگر، بهبیان. میشود تأکید مصرف تابع در ثروت نقش بر لذا و

 درآمد، این با که میکنند برنامهریزی طوری خود، زندگی طول در مردم. میدهند ارتباط دائمی و بلندمدت مصرفی فرصتهای به

 فقط و نمیشود منظور دائمی مصرف در احتمالی زیانهای یا و بادآورده درآمدهای نگاه، این در. نکند تغییر عمر طول در مصرف

 (40: 1934)شریف، . است مؤثر مصرفکننده مصرف در قطعی و دائمی درآمدهای

در آمد و عوایدی تمایز وجود دارد. درآمد معموال به معنای یک پرداخت منظم برای مجموعه ای از در اقتصاد کار بین 

ها، نظیر اضافه کاری یا ساعت کار است که در قرارداد کار مقرر شده است، اما عوایدی اغلب درآمد به عالوه سایر دریافتی

بیشتر مصداق دارد، « عوایدی»در بازار کار هنرمندان اصطالح  دستمزدهای دریافتی برای انجام کارهای دیگر را شامل می شود.

کنند. بنابر این عوایدی یک بازیگر برابر است با دستمزد او که در زیرا بسیاری از هنرمندان از منابع مختلف کسب درآمد می

ی کار غیر هنری دریافت طول یک دوره زمانی برای انجام شغل ای مختلف، نظیر بازیگری، تدریس، نویسندگی و همچنین برا

می کند. هنرمندان معموال در هر دو بخش هنری و غیرهنری فعالیت می کنند، اما در مطالعات عوایدی هنرمندان غالبا میان 

عوایدی هنری و غیر هنری تمایز قائل می شوند. عالوه بر این درآمد ممکن است فرضی باشد؛ به عنوان مثال اگر هنرمند برای 

دی در آینده قرار داد منعقد کرده باشد، در آمد به صورت ارزش فعلی تنزیل شده آن دستمزد در نظر گرفته می دریافت دستمز
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شود. هنرمندانی که برای تولید اثر خود حق االمتیاز دریفت می کنند، احتماال به فکر خود میزان درآمدی که از محل حق 

را محاسبه می کنند که ارزش آن در زمان کنوونی برابر با نرخ  االمتیازهای کپی رایت در طول زندگی کسب خواهند کرد

 دستمزد ضمنی است. 

گردیم. این مطالعات، مدل اکنون به مطالعات تجربی که در مورد توابع درآمدی در مشاغل هنری صورت گرفته است، بازمی

های اری که شبیه دیگر نیروهای کار انتخابسرمایه انسانی که در باال طرح شد را آزمون و با هنرمندان به عنوان نیروهای ک

کند. مشکالت قابل توجهی مرتبط با تعریف های ضمن کار، و اشتغال دارند، رفتار میگذاری در آموزشمنطقی در سرمایه

در اکثر کشورهایی که این مطالعات انجام شده است، مشکالت جدی  24دست آمده وجود دارد.های بهجمعیت هنرمند و داده

تواند سطوح شغلی مناسبی را های سرشماری یا نمیهای مرتبط با درآمد هنرمندان وجود دارد. دادهخصوص کسب دادهدر 

شده، فراهم نماید و یا با اریب شدید مرتبط با وضعیت چندشغلی آنها محدودیت دارد. در صورت تفکیکبرای هنرمندان به 

ی سرشماری برای تخمین توابع درآمدی در مشاغل هنری استفاده کرد؛ اما ها( از داده1339) 23ایاالت متحده آمریکا، فیلر

 23های درآمد کلای توسط اقتصاددانان فرهنگی زیرسؤال رفته است، چرا که  وی از دادهصورت گستردهاعتبار نتایج آن به 

تر های سرشماری ارجحادههای مطالعه مقطعی که نسبت به د(. متعاقب آن، داده9، فصل 2551استفاده کرده است )توس،

پایین و اندازه نمونه نسبتاً کوچک و احتماالً غیرمعتبر  95های پاسخاند؛ اما ممکن است نرخبودند، مورد استفاده قرار گرفته

 ای دیگر کهکه فیلر تنها اثر متغیرهای سرمایه انسانی بر درآمد هنرمندان را خیلی ضعیف یافت. در مطالعهباشد. جالب توجه آن

صورت جداگانه تحلیل کرد، اثر های سرشماری، توابع درآمدی را برای مشاغل هنری مختلف به وی باز هم با استفاده از داده

( یکی از اولین 1330) 92(. واسل و آلپر1335منفی ارزیابی کرد )فیلر، 91تر را در مورد هنرمندان اجراییتحصیالت بلندمدت

هنرمند نیوانگلند انجام دادند و به ایشان اجازه  تفکیک  9555های استفاده از داده مطالعات تابع درآمد هنرمندان را با

های ایشان نشان داد که آموزش، همبستگی مثبتی با درآمد حاصل از آثار هنری درآمدهای هنری و غیرهنری را داد. یافته

ت که از آن زمان در دیگر مطالعات نیز تکرار شده ای اسندارد؛ اگرچه با درآمدهای غیرهنری این همبستگی را داشت. این یافته

 است.

( و 1330مطالعات در مقیاس وسیع ملی راجع به درآمد هنرمندان در استرالیا انجام شده است و نویسندگان آن ویترز )

ر را با ویترز مشخصات استاندارد مینس 94( را قادر ساخت که توابع درآمدی را تخمین بزنند.1339، 1334، 1332) 99تراسبی

های تجاری و فنی( تغییر داد و در این راه از نرخ دستمزد ساعتی ها )گواهیایجاد تمایز بین آموزش رسمی و دیگر صالحیت

کند که فرض استاندارد طور بیان میگیری درآمدها استفاده کرد. او اینشده، برای اندازههای کار گزارشو ساعت 90نسبی

ان ورود به بازار کار تا سن بازنشستگی برای ذکر تجربه کاری زنانی که نسبت باالیی از ایشان در اشتغال مداوم و پیوسته از زم

آمیز است. به هر حال، این مسأله در مورد همه هنرمندان کاربرد دارد؛ چرا که کار هنر هستند تا کارهای غیرهنری، اغراق

کنند. نتایج مطالعات بیکاری را حین جستجوی کار جدید تجربه می های مکررطور نامنظم کار کرده و دورهبسیاری از ایشان به 

کنند که این درصد کمتر درآمد کسب می 45دهد که در مقایسه با همه نیروهای کار استرالیایی، هنرمندان ویترز نشان می

                                                           
 - مک نرتنی و ویتس )5991( را مشاهده کنید.27
28- Filer 
29- aggregate income data 
30- response rates  
31- performing artists  
32- Wassall and Alper 
33- Withers and Throsby 
- ویترز در سال 5991 و تراسبی در سال 5993 این تخمین را انجام دادند. منابع در توس )5991( ذکر شدهاند. مطالعه مک نرتی و ویتس 34

ای که اکنون دسترسی به آن سخت است. ای اولیه( ذکر شده است؛ نسخه5991انجام شد و آن نیز در توس ) 5999در سال   
35- imputed hourly wage rate 
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توان به عنوان تفاوت ه میدرصد جریم 45کند. همچنین به اینمسأله را به عنوان کمک )سوبسید(  هنرمندان به هنر تفسیر می

برای ]کسب[ سود خالص یک شغل دلخواه نگریست؛ تفسیر بستگی به این دارد که آیا شما  94یا درآمد روانی 99کنندهجبران

( دریافت که جریمه 1334و تنش فرض کنید یا نه. در خصوص نکته آخر، فیلر ) 93مشاغل در حال تغییر  را  بدون اصطکاک

جایی به دیگر مشاغل، بدون دادن جریمه خورده امکان جابهکه هنرمندان شکستمریکا باال نبوده و اینانتخاب شغل هنری در آ

اند و این شاهدی برجسته بر قدرت آموزش عمومی است. ویترز همچنین دریافت که متغیرهای سرمایه انسانی ، داشته93درآمد

اند، ی ذاتی )استعداد و انگیزه( و موفقیت اگرچه شناسایی نشدههاتنها اثر ضعیفی بر درآمد دارند و نتیجه گرفت که خصوصیت

 نقش قابل توجهی در تعیین درآمد در هنر دارند. 

های مشابه تفاوت مهمی را روی منحنی استاندارد تابع درآمد تخمین زد. مطالعه ( با استفاده از مجموعه داده1334تراسبی )

آوری کرد. این کار های مربوط به درآمد و ساعات کار هنری و غیرهنری را جمعدهاسترالیایی )که وی به آن پرداخته بود(، دا

خود )کار  خود را بین شغل هنری انتخابی برای این انجام شد که بر اساس یک تحقیق کیفی، هنرمندان نوعًا ساعات کاری

توانند دستمزد کافی برای ها نمییل که آنکنند؛ بیشتر به این دلهنری( و مشاغل خارج دنیای هنر )کار غیرهنری( تقسیم می

های دست آورند. این رویکرد ابزاری جهت غالب آمدن بر  اریبی است که داده امرار معاش خود از طریق کار هنری به

شوند و درآمد ناشی از ها بر اساس اشتغال هنرمندان در هفته سرشماری تعریف میسرشماری از خود نشان دادند. این داده

دهد؛ حتی اگر  بخش قابل توجهی از آن متعلق به کار غیرهنری باشد. این نقدی ها نسبت میه منابع را به کار هنری آنهم

که چه کسی هنرمند هست و چه کسی  45فیلر وارد بود )که او از آن به عنوان یک آزمون بازار 1339است که به مطالعه سال 

ی توانست توابع درآمد را برای آثار هنری و غیرهنری تخمین بزند و توانست نرخ هنرمند نیست، دفاع کرد(. بنابر این، تراسب

-تحصیل، آموزش و تجربه را  از هم تفکیک کند. این مسأله این حسن را داشت که وی را قادر ساخت تا نرخ 41بازده خصوصی

های هایی بین توده افراد صورت دادند؛ یافتهههای مشابه مقایسه کند. برخالف ویترز و دیگران که مقایسهای بازده را برای نمونه

های درآمدی در هر دو بخش بوده دهنده برای تفاوتگذاری برای سرمایه انسانی، یک عامل توضیحتراسبی نشان داد که سرمایه

هنری نسبت به  است؛ اگرچه مدل سرمایه انسانی مجدداً به دلیل تأثیر نامشخص استعداد و دیگر عوامل توانایی ذاتی برای آثار

( R2آثار غیرهنری بهتر عمل کرد. قابل ذکر است  مطالعاتی که توسط ویترز و تراسبی انجام گرفت مقادیر ضریب تعیین )

 اند. نشده باقی ماندههای درآمدی تعریفکوچکی داشتند و مبین آن است که بسیاری از تفاوت

ای اخیر تخمین زد و در آن های مطالعهدان استرالیایی با استفاده از داده( تابع درآمد دیگری برای هنرمن1339متعاقبًا تراسبی )

و دوم با استفاده از تابع درآمد  42ایدو ویژگی مختلف را آزمود: اول یک مدل خطی با استفاده از حداقل مربعات دو مرحله

هنری، )مرتبط با هنر مثل آموزش هنر( و  )معادله یک باال( و در این مطالعه مجددأ درآمد و ساعات کاری را به کار 49مینسری

ای هنر تأثیر سطح آموزش حرفهغیرهنری تقسیم کرد. فرضیه او این بود که درآمد ناشی از کارهای هنری و مرتبط با هنر، تحت

ه مدت کتأثیر سطح آموزش عمومی قرار دارد و دیگر اینکه درآمد کارهای غیرهنری محتمالً بیشتر تحتقرار دارد؛ در حالی

                                                           
36- compensating differential 

37- psychic income 
38- frictionless 
39- earnings penalty 
40- market test 
41- private rate of return 

42- two-stage least squares 
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مناسبی برای کارهای هنری و مرتبط با هنر است. متغیر  44شود؛ متغیر توضیحیکه به عنوان یک هنرمند صرف کار میزمانی

برای عواملی چون سطح  40سن )به عنوان نماینده تجربه(، بیشتر به درآمدهای غیرهنری مرتبط است. متغیرهای مجازی

بندی مجدد بین هنرمندان خالق )نویسندگان، ت. این مدل با یک تقسیمآموزش، تحصیل و جنس مورد استفاده قرار گرف

و از این قبیل( و هنرمندان هنرهای اجرا )بازیگران، موسیقیدانان، رقصندگان و باقی( مورد آزمون  49مؤلفین، طراحان رقص

بهتر از مدل استاندارد مینسر قرار گرفت. جزئیات مطالعات اولیه وی، نتایج متفاوت جالب توجهی را دربر نداشت. مدل خطی 

دهنده آن برای درآمدهای هنری پایین بود که نشان 44های مدل استاندارد تأیید شدند؛ گرچه ضریب تعیینعمل کرد و فرضیه

های سرمایه انسانی در هنر، تراسبی را به بسط اند. تجربه آزمودن مدلاست که عوامل دیگری غیر از سرمایه انسانی در کار بوده

(. کاون 1334گذاری سرمایه انسانی سوق داد )تراسبی،به عنوان جایگزینی برای مدل سرمایه 43ل ترجیح کار رفتار هنرمندمد

ها چگونه در آزمون های که این مدلرا بسط دادند. برای مشاهده این 05( نیز  مدلی مبتنی بر مطلوبیت2555) 43و تبرک

 ( 295-294: 1932. )کینزبرگ و تراسبی، کنند، هنوز زمان باقی استتجربی ایستادگی می

ی اجتماعی هنرمندان و برآورد مالی وضعیت معیشت منظور دستیابی به اهداف پژوهش در رابطه با سرمایهبراین اساس و به

تراسبی استفاده شده  کاریهنرمندان، در این تحقیق جهت سنجش وضعیت معیشت هنرمندان تجسمی شیراز، از مدل اولویت

  (Rengers & Madden, 2000باشد: )درآمد کل هنرمندان مطابق ذیل  می فرمول محاسبهاست. 

Wa La + Wn (1 - La) - px x = )]تابع سودمندی]مطلوبیت معیشت( U 

 =  عرضه کار در حوزه هنر La:  با

 X PX ها؛= میزان هزینه 

Wa میزان درآمد از طریق کار هنری؛ = 

 Wn ار غیر هنری. = میزان درآمد از طریق ک 
La = (Wn - pxx*)/ (Wn - Wa) 

 

 

  یافته ها

-استفاده شده است.  این مدل گویای چگونگی مکانیزم اولویت 01در این تحقیق از مدل اولویت کاری عرضه کار هنرمندان

که چه عواملی کنندگان هنری در بازار است. بدین معنی کردن آثار خود به مخاطبان و درواقع مصرفدهی هنرمندان در عرضه

گذاری بداند و یا خیر؛ یا اثری را شود که یک هنرمند یک اثر هنری را قابل عرضه بداند و یا خیر؛ اثری را قابل قیمتباعث می

بندی نماید؛ و... . درباره پیشینه نسبت به اثری دیگر نسبت به وقت و ذهنیت خود برای فروش در زمان و مکانی دیگر اولویت

گفت که پس از کمی تغییرات ساده در  مدل ،  این مدل بر روی داده های حاصل از هنرمندان استرالیایی اتخاذ این مدل باید 

دریافته اند که هنرمندان به میزان حقوق حاصل از هر دو بازار کار هنری و بازار کار غیر هنری عکس العمل نشان  می  شد.

                                                           
44- explanatory variable 

45- Dummy variables 
46- choreographers 
47- R-squares 
48- work-preference model of artist behaviour 
49- Cowen and Tabarrok 
50- utility-based model 
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سی تحقیق مورد بحث قرار گرفته است. اقتصاد دان برخی اوقات تغییرات دهند. در ادامه اصالحات بیشتر در مدل  و روش شنا

هنرمندان «. نقدی توضیح داد درآمد  02ایجاد شغلی را تشخیص می دهد که به سادگی نمی توان آنها را  با بیشینه سازی

کنند.آنها یک تفاوت بودن میشوند ، و این تا حدی به این خاطر است که  هنرمندان خود اظهار به ماغلب متفاوت  قلمداد می

تواند غیر معمول به نظر برسد. اما چیزی های شغلی هنرمندان، حداقل از نظر یک اقتصاددان، میاصل دارند. استخدام و فرصت

که از نظر یک اقتصاددان مفهوم واضحی نداشته باشد ممکن است برای یک هنرمند کامالً قابل درک باشد ، و این یک چالش 

اشاره  09اگر چه  همان طور که ثورو -پذیر برای اقتصاددان هنر است که یک درک اقتصادی از رفتار هنری بدست آورد پایان نا

می کند حتی دانش تئوری اقتصاد ، منطق رفتار بازارکار هنر را از نظر اقتصادی ضمانت نمی کند. امروزه تحقیقات بسیاری 

ی کاری هنرمندان و کارگران فرهنگی از نظر اقتصادی را تصدیق می کنند.  وجود دارند که جالب و مورد توجه بودن سبک ها

بازار کار فرهنگی و هنری ، به عنوان مثال ، توسط سطح باالیی از کارهای داوطلبانه و تعداد زیادی برگزارکننده های کارهای 

ر استخدام هنرمندان به طرز گوناگون توصیف می شوند. شاید جذاب تر این است که هنوز در سراسر دنیا رشد مستم

غیرمنتظره و ناخواسته ای پایین است و در بعضی موارد میزان دستمزد و یا جبران خسارت آنان کاهش می یابد. توضیحات 

-مختلفی مطرح شده اند تا این علت را روشن سازند . گفته شده است که خود هنرمندان ریسک پذیراند، و مجذوب درآمد عده

ندانی که ستاره هستند می شوند ؛ این هنرمندان قادر نخواهند بود فرصت های یک شغل موفق را به درستی ی قلیلی از هنرم

تخمین بزنند ؛ و این افزایش ثروت به مردم لوکس اجازه می دهد تا به قیمت بدست آوردن درآمد بیشتر، به دنبال کارهای 

 جة انعطاف پذیری سازمانی ، عدم محدودیت عرضه در هنر و تعددتر بروند. همچنین اظهار می کند که باال بودن دربخشلذت

دائمی هنرمندان می شود. آنچنان  00راجعه به هنر و یا صنعت های مرتبط با هنر باعث تأمین بیش از حد 04تدارکات نهادی

به طور   04نقدی کند که ، بهرحال اثبات تجربی وجود تأمین بیش از حد در مشاغلی که مالحظات غیراشاره می 09که ویدرس

ممکن است تا  03قابل مالحظه ای تصمیم در مورد تأمین را تحت تأثیر قرار می دهد ، دشوار است. درآمد صرف نظر شده

، و بنابراین « طعم برای زندگی هنری»بیان می کند یک  03قابل استناد به اصطالحی که ویترز -یا حتی حد زیادی  -حدی 

برای سود خالص شغلی که آزادانه انتخاب شده ، نمی  95چیزی جز پرداخت های جبرانی»درآمد صرف نظر شده ی هنرمندان 

 «.باشد

کاری تراسبی استفاده شده است. مدل در این تحقیق جهت سنجش وضعیت معیشت هنرمندان تجسمی شیراز، از مدل اولویت

های هنری و کار های غیر هنری ، و فرض می تفکیک می کند ،کار  تراسبی تأمین کار هنرمندان را به دو مقوله  کاریاولویت

 (1994  91 ,کند که هنرمندان تمایل زیادی به کار هنری دارند. )تراسبی

                                                           
52 maximisation 
53 Thurow 
54 Institutional 
55 Oversupply 

 
56 Withers 
57 Non-pecuniary 
58 Foregone income 
59 Withers  

 95 rentialCompensating diffe  :.تفاوت بین دستمزدها برای جبران ویژگی های غیر پولی موجود در مشاغل مختلف 
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به نظر می رسد برای غیر اقتصاد دانان مطالعه هنر در یک چارچوب کاری اقتصادی غیر طبیعی باشد. غالب اوقات به نظر 

ی شوند تا پول . عالوه بر این ، در اکثر مطالعات پیرامون رفتار هنرمندان می رسد هنرمندان با مسائل جدی تر بیشتر تشویق م

و به عمل آوردن هنر توسط غیر اقتصاددانان انجام میگیرد. هنوز هم تئوری های اقتصادی بازارکار به چند دلیل مفید هستند. 

مرکز و پر کاری است، بازار کار بخش عمده ای تئوری ها به دالیل اقتصادی مهم هستند : اول اینکه ، از آنجایی که هنر کار مت

را برای هنرمندان فراهم می آورد؛ و دوم، استفاده از مدل های اقتصادی امکان مقایسة تولیدات  92از هنر جانب عرضه

نر از ه 99ها همچنین یک بعد مهم به آنالیزهای چند رشته ای کند. تئوریهنرمندان را با تولیدات دیگر بخش ها را فراهم می

بر عناصر منطقی رفتار انسان تمرکز  اضافه می کنند : اول ، از آنجایی که تئوری بازار کار ) همانند اکثر تئوری ها ی اقتصادی (

سؤال ذهنی و تهیه و  و علی رغم غیر قابل پیشبینی بودن رفتار هنری، ثابت شده است که منطق یک الگوی مفید برای دارد ،

مشکل و پیچیده و ابزارهای  94می آورد؛ و دوم  مدل های عرضه کار و معادالت  مینسرینفرمول سازی خط مشی فراهم 

استفاده نکردن از آنها در مورد هنرمندان  می تواند مربوط به سهل انگاری و از  –تحلیلی به خوبی تثبیت شده ای می باشند 

ی اصالحات دارند تا بتوانند خصوصیات بازارهای کاری روی غفلت باشد. مدل های اقتصادی استاندارد، در هر حال نیاز به مقدار

هنرمندان را شرح دهند. به خصوص ، چند شغله بودن و محرک هایی که تغییر بین چند شغل را رهبری می کند  )برای مثال 

 برتری کار ( باید یک مشخصه کمینه از هر مدل باشند.  
 

 توصیف داده ها

ت/سن/سابقه کار/ توزیع همسنخی درآمد در سه دسته بر اساس متوسط درآمد مطابق توصیف جامعه نمونه مانند توزیع جنسی

 باشد:جدول ذیل می

 

کد 

 آزمودنی

)پس از 

-دسته

 بندی(

میزان درآمد از طریق کار 

 هنری

 ماهیانه -)به هزار تومان( 

 

میزان درآمد از طریق کار غیر 

 هنری

 ماهیانه -)به هزار تومان(  

 

 میانگین میزان هزینه

-)به هزار تومان( 

 ماهیانه

 

1 1155 955 1955 

2 1555 055 1355 

9 1455 455 2155 

4 1255 955 1455 

0 1555 055 1355 

9 1955 455 1355 

4 355 955 2255 

3 1255 255 1455 

3 1155 955 1955 

                                                           
 63side-Supply  : سیاست کاهش مالیات به منظور باالبردن رشد اقتصادی. اقتصاد جانب عرضه مکتبی در اقتصاد کالن است که استدالل می کند

ها قتصادی را می توان به طور مؤثر با کاستن از موانع مردم برای تولید )عرضه ی ( کاالها و خدمات و نیز سرمایه گذاری و گسترش کسب و کاررشد ا

 کمتر و مقررات کمتر است. marginal tax ratesتقاضا برای کارکنان را زیاد می کند. توصیه های سیاستی اقتصاددانان جانب عرضه نوعاً 
63 multi-disciplinary 
64 Mincerian 
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15 1255 955 1955 

11 1155 455 1355 

12 1555 055 2555 

19 1255 955 1955 

14 355 455 1455 

10 1155 955 1955 

 11455جمع:  

 1145میانگین: 

 0455جمع: 

 995میانگین: 

 24955جمع: 

 1925میانگین: 

19 355 1955 1955 

14 955 1055 2455 

13 055 1405 2155 

13 355 1455 1355 

25 1555 1255 2525 

21 455 2155 2955 

22 355 1255 2995 

29 355 1905 1425 

24 1155 1545 2255 

20 955 1905 2155 

29 405 1955 1395 

24 905 1105 1355 

23 455 1055 2455 

23 955 1455 2945 

95 355 1255 2055 

91 355 355 1355 

92 445 1255 1325 

99 055 1125 2155 

94 355 305 1105 

90 455 1905 1905 

99 055 1955 1455 

94 035 1955 2355 

93 055 345 1355 

93 905 395 2555 

 14235جمع:  

 425میانگین: 

 95395جمع: 

 1235میانگین: 

 43395جمع: 

 2545میانگین: 

45 355 1545 1905 
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41 305 305 1455 

42 955 435 1205 

49 455 355 1245 

44 305 305 1355 

40 495 345 1225 

49 325 305 1455 

44 1525 1455 1195 

43 1955 1505 1045 

43 905 405 1445 

05 1105 925 335 

 3045جمع:  

 345میانگین: 

 15295جمع: 

 395میانگین: 

 10345جمع: 

 1445میانگین: 

 

 waمیزان درآمد از طریق کار هنری 

 

Statistics 

Wa   

N Valid 50 

Missing 0 

Mean 877.00 

Median 850.00 

Mode 900 

Std. Deviation 252.435 
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Wa 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 500 4 8.0 8.0 8.0 

590 1 2.0 2.0 10.0 

600 4 8.0 8.0 18.0 

650 3 6.0 6.0 24.0 

700 4 8.0 8.0 32.0 

730 1 2.0 2.0 34.0 

740 1 2.0 2.0 36.0 

750 1 2.0 2.0 38.0 

800 4 8.0 8.0 46.0 

820 1 2.0 2.0 48.0 

850 2 4.0 4.0 52.0 

900 6 12.0 12.0 64.0 

1000 4 8.0 8.0 72.0 

1020 1 2.0 2.0 74.0 

1100 5 10.0 10.0 84.0 

1150 1 2.0 2.0 86.0 

1200 4 8.0 8.0 94.0 

1300 1 2.0 2.0 96.0 

1400 1 2.0 2.0 98.0 

1600 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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    Wnمیزان درآمد از طریق کار غیر هنریتوصیف 

 

Statistics 

Wn   

N Valid 50 

Missing 0 

Mean 937.80 

Median 950.00 

Mode 300 

Std. Deviation 452.428 
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Wn 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 200 1 2.0 2.0 2.0 

300 6 12.0 12.0 14.0 

400 4 8.0 8.0 22.0 

500 3 6.0 6.0 28.0 

600 1 2.0 2.0 30.0 

620 1 2.0 2.0 32.0 

750 1 2.0 2.0 34.0 

780 1 2.0 2.0 36.0 

800 1 2.0 2.0 38.0 

870 1 2.0 2.0 40.0 

900 1 2.0 2.0 42.0 

930 1 2.0 2.0 44.0 

940 1 2.0 2.0 46.0 

950 4 8.0 8.0 54.0 

1040 2 4.0 4.0 58.0 

1050 1 2.0 2.0 60.0 

1120 1 2.0 2.0 62.0 

1150 1 2.0 2.0 64.0 

1200 4 8.0 8.0 72.0 

1300 3 6.0 6.0 78.0 

1350 3 6.0 6.0 84.0 

1400 3 6.0 6.0 90.0 

1500 2 4.0 4.0 94.0 

1600 1 2.0 2.0 96.0 

1750 1 2.0 2.0 98.0 

2100 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Statistics 

pxx   

N Valid 50 

Missing 0 

Mean 1814.00 

Median 1800.00 

Mode 1900 

Std. Deviation 414.399 
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pxx 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 980 1 2.0 2.0 2.0 

1150 1 2.0 2.0 4.0 

1160 1 2.0 2.0 6.0 

1220 1 2.0 2.0 8.0 

1250 1 2.0 2.0 10.0 

1270 1 2.0 2.0 12.0 

1300 1 2.0 2.0 14.0 

1350 1 2.0 2.0 16.0 

1400 3 6.0 6.0 22.0 

1540 1 2.0 2.0 24.0 

1600 5 10.0 10.0 34.0 

1650 1 2.0 2.0 36.0 

1700 3 6.0 6.0 42.0 

1720 1 2.0 2.0 44.0 

1770 1 2.0 2.0 46.0 

1800 3 6.0 6.0 52.0 

1820 1 2.0 2.0 54.0 

1900 6 12.0 12.0 66.0 

1930 1 2.0 2.0 68.0 

2000 2 4.0 4.0 72.0 

2020 1 2.0 2.0 74.0 

2100 4 8.0 8.0 82.0 

2200 2 4.0 4.0 86.0 

2300 1 2.0 2.0 88.0 

2400 2 4.0 4.0 92.0 

2500 1 2.0 2.0 94.0 

2630 1 2.0 2.0 96.0 

2640 1 2.0 2.0 98.0 

2800 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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 توصیف عرضه کار در بازار هنر
Statistics 

y   

N Valid 50 

Missing 0 

Mean .7069 

Median .9111 

Mode 1.00 

Std. Deviation 4.25945 
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y 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid -19.33 1 2.0 2.0 2.0 

-3.17 1 2.0 2.0 4.0 

-3.00 1 2.0 2.0 6.0 

-2.80 2 4.0 4.0 10.0 

-2.60 1 2.0 2.0 12.0 

-2.00 1 2.0 2.0 14.0 

-1.96 1 2.0 2.0 16.0 

-1.70 1 2.0 2.0 18.0 

-1.67 1 2.0 2.0 20.0 

-1.63 2 4.0 4.0 24.0 

-1.44 1 2.0 2.0 26.0 

-1.25 1 2.0 2.0 28.0 

-1.22 1 2.0 2.0 30.0 

-1.20 1 2.0 2.0 32.0 

-1.17 1 2.0 2.0 34.0 

-.68 1 2.0 2.0 36.0 

-.63 1 2.0 2.0 38.0 

.00 1 2.0 2.0 40.0 

.09 1 2.0 2.0 42.0 

.14 1 2.0 2.0 44.0 

.28 1 2.0 2.0 46.0 

.60 1 2.0 2.0 48.0 

.82 1 2.0 2.0 50.0 

1.00 3 6.0 6.0 56.0 

1.13 1 2.0 2.0 58.0 

1.15 1 2.0 2.0 60.0 

1.33 2 4.0 4.0 64.0 

1.35 1 2.0 2.0 66.0 

1.50 1 2.0 2.0 68.0 

1.55 1 2.0 2.0 70.0 

1.58 1 2.0 2.0 72.0 

2.11 1 2.0 2.0 74.0 

2.61 1 2.0 2.0 76.0 

2.78 1 2.0 2.0 78.0 

3.58 1 2.0 2.0 80.0 

3.82 1 2.0 2.0 82.0 
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4.10 1 2.0 2.0 84.0 

4.33 1 2.0 2.0 86.0 

4.36 1 2.0 2.0 88.0 

4.50 1 2.0 2.0 90.0 

4.70 1 2.0 2.0 92.0 

5.77 1 2.0 2.0 94.0 

9.00 1 2.0 2.0 96.0 

9.50 1 2.0 2.0 98.0 

10.20 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 
 

 تحلیل تابع مطلبوبیت معیشت

آوری مورد از هنرمندان تجسمی شهر شیراز( توزیع شد و پس از تکمیل جمع 05های موردی )پرسشنامه تحقیق میان نمونه

 طور میانگین مطابق ذیل بوده است:ها، بههای حاصل از پرسشنامهگردید. داده

نفر( به سه گروه قابل تقسیم شناخته شد. مبنای این  05های موردی )های حاصله، نمونهالزم به توضیح است که براساس داده

 ها بوده است.ای آنتمایز، همسنخی هریک از اعضای این گروه در رابطه با وضعیت درآمدی و هزینه

 یل حاصل گردیده است:های ذها، دادهمورد از نمونه 24دسته اول( در رابطه با 

 
 

 باشد.می« تومان -95555»تفاوت میزان میانگین کل درآمد و میانگین کل هزینه)ماهیانه( در رابطه با این موارد برابر با مبلغ 

 گردد که:همچنین در رابطه با تابع مطلوبیت معیشت این موارد، تشریح می
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x =  xp -) aL -(1  n+ W aL aWت معیشت[()تابع سودمندی]مطلوبیU  
   ) aW - nx*)/ (Wxp - n= (W aL                                                        
 aL =( 2040000-1290000 1/31-720000) = -) / (1290000 

U = 720000* -1/31 + 1290000 (1-  -1/31) – 2040000 = -4000 

عبارت باشد. بهمی« منفی»رد، تابع سودمندی )براساس میانگین ماهیانه( گردد، در رابطه با این مواطور که مالحظه میهمان

 باشد.  ها(، از مطلوبیت الزم برخوردار نمیدیگر، تابع معیشت آنان )میزان درآمدهای هنری و غیر هنری نسبت به هزینه

 

 های ذیل حاصل گردیده است:ها، دادهمورد از نمونه 10ب( در رابطه با 

 
 

 باشد.می« تومان-125555»ان میانگین کل درآمد و میانگین کل هزینه )ماهیانه( در رابطه با این موارد برابر با مبلغ تفاوت میز

 گردد که:همچنین در رابطه با تابع مطلوبیت معیشت این موارد، تشریح می

x =  xp -) aL -(1  n+ W aL aW)]تابع سودمندی]مطلوبیت معیشت(U  
   ) aW - n(W x*)/xp - n= (W aL                                                        
 aL =( 1620000-360000 1140000) = 1/61-) / (360000 

U = 1140000*1/61 + 360000 (1- 1/61) – 1620000 = -4200 

عبارت باشد. بهمی« منفی»انه( گردد، در رابطه با این موارد، تابع سودمندی )براساس میانگین ماهیطور که مالحظه میهمان

 باشد.  ها(، از مطلوبیت الزم برخوردار نمیدیگر، تابع معیشت آنان )میزان درآمدهای هنری و غیر هنری نسبت به هزینه

 های ذیل حاصل گردیده است:ها، دادهمورد از نمونه 11ج( در رابطه با 

 
 

 باشد.می« تومان995555»)ماهیانه( در رابطه با این موارد برابر با مبلغ  تفاوت میزان میانگین کل درآمد و میانگین کل هزینه

 گردد که:همچنین در رابطه با تابع مطلوبیت معیشت این موارد، تشریح می

x =  xp -) aL -(1  n+ W aL aW)]تابع سودمندی ]مطلوبیت معیشت(U  
   ) aW - nx*)/ (Wxp - n= (W aL                                                        
 aL =  )1440000-930000 8/5870000) = -) / (930000 

U = 870000 * -8/5 + 930000 (1-  -8/5) – 1440000 = 0 
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-باشد. بهمی«  5»گردد، در رابطه با این موارد، تابع سودمندی )براساس میانگین ماهیانه( برابر با طور که مالحظه میهمان

-برخوردار می« متوسط»ها(، از مطلوبیت ، تابع معیشت آنان )میزان درآمدهای هنری و غیر هنری نسبت به هزینهعبارت دیگر

 باشد.  

 

 تحلیل ارزش اجتماعی کار هنری

در رابطه با سنجش ارزش اجتماعی کار هنری، همراه با سنجش تابع مطلوبیت معیشت، سه سوال در پرسشنامه قید گردیده 

ی تحقیق توزیع شد. الزم به توضیح است علت انتخاب این تعداد نمونه این بود که نگارنده با بررسی نمونه 05بود که میان 

نمونه کفایت الزم به عمل آمد. به عبارت دیگر تشخیص  05جامعه آماری و نیز با توجه به مساله و اهداف تحقیق، با تعداد 

های پژوهش در این بخش به شرح است از جامعه آماری مورد نظر. داده میدانی پژوهشگر این بود که این تعداد نسبت مناسبی

 باشد:ذیل می

تحلیل داده ها در این بخش بر اساس طیف لیکرت سنجیده شده، اما در جمع بندی گزارش داده ها به سه دسته تقسیم شده 

 است.

 مخالفم تاحدی موافقم 

ما برای ش آیا انجام فعالیت هنری، علیرغم مسائل اقتصادی آن،

باشد؟همراه با احساس ارتقاء شأن و شخصیت اجتماعی می  

32  13%  5 

ان، دلیل هنرمند بودنتآیا از سوی مردم شهر نسبت به شما، به

گردد؟احساس ارزش اجتماعی القاء می  

49%  14%  15%  

وفیق های هنری برای شما منجر به تکه فعالیتآیا با پذیرش این

اری را در این راه ناگزیرید که مصائب بسیاقتصادی نخواهد بود و 

ی کار در زندگی خود تحمل نمایید، همچنان حاضر به ادامه

 هستید؟

39%  

 

 

3%  9%  

 

 

ها همراه با احساس ارتقاء شأن اند که انجام فعالیت هنری، علیرغم مسائل اقتصادی آن، برای آنها عنوان کردهنفر از نمونه 32%

 اند که در این مورد نظری ندارند.نفر اعالم کرده %13. در این رابطه باشدو شخصیت اجتماعی می

دلیل هنرمند بودنشان، احساس ارزش اجتماعی ها، بهاند که از سوی مردم شهر نسبت به آنها عنوان کردهنفر از نمونه 49%

 که در این مورد نظری ندارند. اندنفر نیز اعالم کرده %14نفر نظر منفی داشته و %15گردد. در این رابطه القاء می

ها منجر به توفیق اقتصادی نخواهد بود و در های هنری برای آنکه فعالیتاند که با پذیرش اینها عنوان کردهنفر از نمونه 39%

نفر  %9 ی کار هستند. در این رابطهاین راه ناگزیرند که مصائب بسیاری را در زندگی خود تحمل نمایید، همچنان حاضر به ادامه

 اند که در این مورد نظری ندارند.نفر نیز اعالم کرده %9نظر منفی داشته و 

  
ارزش اجتماعی کار هنری برای هنرمند و میزان درآمد وی از کار هنری رابطه معکوسی با یکدیگر دارند؛ اگرچه این رابطه 

ته های آن به صورت توصیفی و غیر قابل تعمیم، تفسیر پذیر هستند. نتیجه نشان اما یاف  (sig=0.129>0.05معنادار نیست )

می دهد که هنرمندانی که ارزش کار هنری برای آنها بیشتر است و در جستجوی نوعی هنر ناب هستند درآمد کمتری از 

 طریق هنر به دست می آورند. تجربه زیسته جامعه هنری نیز همین یافته را تایید می کند. 
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( و درآمدهای غیر هنری نیز تفسیر پذیر است. رابطه میان این دو متغیر معنادار و قابل waرابطه میان درآمدهای هنری )

. به عبارتی هنرمندانی که درآمدهای غیرهنری بیشتری دارند درآمد کمتری از هنر را  (sig=0.00.0<0.05) تعمیم است

های هنری بیشتری دارند درآمدهای غیرهنری کمتری را به دست می جستجوی می کنند و برعکس هنرمندانی که درآمد

 آورند. 

میانگین هزینه ها در زندگی روزمره با درآمد هنری رابطه معکوس و معنادار دارد )(. به عبارتی هزینه های زندیگی هنرمندان از 

 درآمدهای هنری آنها بیشتر است. 
 

Correlations 

 y x Wa Wn pxx 

y Pearson 

Correlation 
1 .048 **.415- .210 -.008 

Sig. (2-tailed)  .739 .003 .144 .954 

N 50 50 50 50 50 

x Pearson 

Correlation 
.048 1 -.218 .135 .134 

Sig. (2-tailed) .739  .129 .349 .355 

N 50 50 50 50 50 

Wa Pearson 

Correlation 
**.415- -.218 1 **.643- *.296- 

Sig. (2-tailed) .003 .129  .000 .037 

N 50 50 50 50 50 

Wn Pearson 

Correlation 
.210 .135 **.643- 1 **.385 

Sig. (2-tailed) .144 .349 .000  .006 

N 50 50 50 50 50 

pxx Pearson 

Correlation 
-.008 .134 *.296- **.385 1 

Sig. (2-tailed) .954 .355 .037 .006  

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 جمع بندی و نتیجه گیری

 گردد:تبیین میصورت تطبیقی )براساس میانگین سالیانه( در جدول ذیل عمل آمده، نتایج حاصله بهبراساس تحلیل به

 گروه الف  

 نفر( 24)

 گروه ب

 نفر( 10) 

 گروه ج

 نفر( 11) 

 هاکل نمونه

نفر(  05) 

 ]میانگین[

میانگین کل درآمد سالیانه از طریق کار 

 هنری

3945555 19935555 15445555 15325555 

میانگین کل درآمد سالیانه از طریق کار غیر 

 هنری

10435555 4925555 11195555 15925555 

 25455555 14235555 13445555 24435555 میانگین کل هزینه سالیانه

 تابع سودمندی )نسبت مطلوبیت(:

نسبت درآمد از طریق کار هنری به درآمد  

 از طریق کار غیرهنری و هزینه. 

 منفی

درآمد غیرهنری /  >هزینه 

 درآمد هنری

 منفی

< 
 صفر

= < 
 منفی

< 

متوسط  نامطلوب نامطلوب وضعیت معیشت

 مطلوب

 نامطلوب

 

شود( ضریب همبستگی ارزش اجتماعی کار هنری و میزان عرضه کار در بازار طور که در آنالیز ذیل مالحظه میهمچنین )همان

های مورد بررسی براین باورند که انجام فعالیت هنری در شهر شیراز، علیرغم مسائل اقتصادی، هنر نشان می دهد غالب نمونه

 همراه داشته است:به« ارزش اجتماعی کار هنری  »ها برای آن
 

Correlations 

 y x 

y Pearson 

Correlation 
1 .048 

Sig. (2-tailed)  .739 

N 50 50 

x Pearson 

Correlation 
.048 1 

Sig. (2-tailed) .739  

N 50 50 

 

نوان نمود این است که با سنجش قراردادن دو شاخص های یادشده ععنوان برآیند تحلیلتوان بهچه میجا، آندر این 

های توان متوجه این مهم شد که غالباً هنرمندان در نظام ترجیحات و رضایتمی« ی اجتماعیسرمایه»و « مطلوبیت معیشت»

و تحمل  «فداکاری»همین خاطر حاضرند دست به گیرند و بهی اجتماعی درنظر میخویش، سهم بسیار بیشتری را برای سرمایه

دانند که  آسایش را در شدت خود را متمایز از کسانی میدانسته و به« ناسوداگر»چنین هنرمندانی خود را شرایط بزنند. این

دانند. آسایش هنرمند سوداگر به پاداش های بیرونی نظیر پول، شهرت و شناخته شدگی وابسته است نه به رفاه اقتصادی می
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اما از طرفی خودش را فداکارانه وقف هنر کرده و از طرف دیگر فقط مصروف کار هنری است.  کار هنری. هنرمند ناسوداگر

آورند. در ها پاداش درونی یا پاداش شخصی را به شکل رضایت شخصی به دست میگویند آنهمان طوری که اقتصاددان ها می

این رو می توان گفت هنرمندان از درون برانگیخته  واقع رفتارشان رو می کند که آنان به دنبال پاداش های درونی هستند. از

شوند، و به عبارتی سخت گیرانه تر، چیزی به نام هنرمند فداکار وجود ندارد. با این همه ترجیح می دهم شخص فداکار را می

دیگر هنرمند تواند فداکار باشد. از طرف کسی تعبیر کنم که صرفاً از درون برانگیخته می شود و از همین رو هنرمند می

سوداگر کسی است که تنها با انگیزه های بیرونی برانگیخته می شود و لذا سوداندیش است. هنرمندان فداکارترند به این معنی 

که انگیزش های درونی بیش تری نسبت به سایر حرفه ها دارند. هنرمندان با تنگ نای بقا رو به رو هستند. به طور کلی می 

مندان را حداقل درآمد در نظر گرفت، جایی که پول به سرعت اهمیت اش را از دست می دهد. در هنر توان تنگ نای بقای هنر

تنگ نای بقای تقریباً ثابتی برای هنرمندان وجود دارد. مادامی که درآمد هنرمندان از سطح حداقلی پایین تر باشد به دنبال 

به حد کفایت رسید به سرعت عالقه شان را به کسب پول از  پول برای انجام کارهای هنری هستند اما زمانی که درآمدشان

دست می دهند. هنرمند با خلق اثر هنری رضایت شخصی به دست می آورد. خلق اثر هنری فی نفسه کام یابی است. با این 

های بیرونی نظر پاداشاساسًا به « سوداگر»شود و هنرمند های درونی برانگیخته میهمه، در نگاه عموم، هنرمند فداکار با انگیزه

تر ارزش های درونی شده ارزش هایی ها باید به این مهم توجه کرد برای هنرمند ناسوداگر بیشدارد. همچنین در نظام ارزش

 اجتماعی هستند.

 نتیجه گیری

ف از ، تصویری شفا«ی اجتماعیسرمایه»و « مطلوبیت معیشت»های در این تحقیق برآن بودیم که با درنظرگرفتن شاخص

ی این های مواجهههای مختلف متن، همواره چالشی هنری شیراز در رابطه با هنرهای تجسمی، حاصل گردد. در بخشجامعه

های های هنرمندان نسبت به پرسشدو شاخص از سوی هنرمندان، مورد بحث بود و سرانجام در بخش تحلیل، با بررسی پاسخ

ی ی هنرهای تجسمی شیراز با محوریت شاخص سرمایهرمندان عرصهپژوهش، تاحد قابل توجهی وضعیت معیشتی هن

 اجتماعی، احصا گردید. 

در « مکتب شیراز»ی ی فرهنگی و هنری شهر شیراز و پیشینهی اصلی این بود که باوجود پشتوانههمچنین مساله

طور مختلف هنرهای تجسمی و همینهای آفرینشگری هنری و تاریخ اقتصادی هنر ایران و وجود هنرمندان طراز اول در حوزه

شمار قابل توجه گردشگر داخلی و خارجی در این شهر)که پتانسیل درآمدزایی مناسبی را ایجاد کرده است( و... چرا تنها 

ی اشتغال و درآمدزایی هنرمندان هنرهای لحاظ معیشتی و درآمدی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و بدنههنرمندان معدودی به

نفر از هنرمندان  05برد. در این پژوهش از دو منظر، تعدادهای ساختاری رنج میچنان از آسیبهر شیراز، همتجسمی ش

 عنوان نمونه موردی( مورد سنجش قرار گرفتند: هنرهای تجسمی شهر شیراز )به

 ها()وضعیت درآمدی و نسبت آن با هزینه لحاظ تابع مطلوبیت معیشتبه (1

 ( ی اجتماعیهنری )سرمایه اجتماعی کار براساس ارزش (2

 نتایج تحقیق حاکی از آن است که:

  بوده است ]به معنای نامطلوب بودن « منفی»های مورد بررسی، تابع مطلوبیت معیشت نفر از نمونه 93در رابطه با

معنای هباشد ]بمی« صفر»مورد نیز این تابع  11لحاظ نسبت درآمد به هزینه([ ؛ و در رابطه با وضعیت معیشت )به

 مطلوبیت متوسط وضعیت معیشت[. 

  های مورد بررسی، میانگین کل درآمد سالیانه از طریق کار هنری از میانگین کل درآمد نفر از نمونه 90در رابطه با

 بوده است. « کمتر»ها، سالیانه از طریق کار غیر هنری آن
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  د سالیانه از طریق کار هنری از میانگین کل درآمد های مورد بررسی، میانگین کل درآمنفر از نمونه 10در رابطه با

 بوده است. « بیشتر»ها، سالیانه از طریق کار غیر هنری آن

  های مورد بررسی، جمع میانگین کل درآمد سالیانه از طریق کار هنری و کار غیر هنری، نفر از نمونه 93در رابطه با

 ت. بوده اس« کمتر»ها از میانگین کل هزینه سالیانه آن

  های مورد بررسی، جمع میانگین کل درآمد سالیانه از طریق کار هنری و کار غیر هنری، نفر از نمونه 11در رابطه با

 بوده است. « بیشتر»ها از میانگین کل هزینه سالیانه آن

 32% همراه با احساس ها اند که انجام فعالیت هنری، علیرغم مسائل اقتصادی آن، برای آنها عنوان کردهنفر از نمونه

 اند که در این مورد نظری ندارند.نفر اعالم کرده %13باشد. در این رابطه ارتقاء شأن و شخصیت اجتماعی می

 49% دلیل هنرمند بودنشان، احساس ارزش ها، بهاند که از سوی مردم شهر نسبت به آنها عنوان کردهنفر از نمونه

اند که در این مورد نظری نفر نیز اعالم کرده %14نفر نظر منفی داشته و %15گردد. در این رابطه اجتماعی القاء می

 ندارند.

 39% ها منجر به توفیق اقتصادی نخواهد های هنری برای آنکه فعالیتاند که با پذیرش اینها عنوان کردهنفر از نمونه

ی کار هستند. د، همچنان حاضر به ادامهبود و در این راه ناگزیرند که مصائب بسیاری را در زندگی خود تحمل نمایی

 اند که در این مورد نظری ندارند.نفر نیز اعالم کرده %9نفر نظر منفی داشته و  %9در این رابطه 

 های مورد بررسی براین باورند که توان گفت که غالب نمونه، میطور کلی در رابطه با ارزش اجتماعی کار هنری به

همراه داشته به« ارزش اجتماعی کار هنری » ها ر شیراز، علیرغم مسائل اقتصادی، برای آنانجام فعالیت هنری در شه

 ی فعالیت بوده است.ی اصلی آنان جهت ادامهو این این عامل، انگیزه

 

وبیت ی اجتماعی به مطلو نظام ترجیحات )ترجیح سرمایه« فداکاری»ی پایانی و با توجه به شاخص عنوان نتیجهدر نهایت، به

لحاظ ی هنرهای تجسمی شهر شیراز بهکه هنرمندان عرصهتوان گفت که علیرغم اینمعیشتی( هنرمندان ]ِ ناسوداگر[ ، می

لحاظ سرمایه اجتماعی در وضعیت رسد که آنان بهنظر میاز وضعیت نامطلوبی برخورداند، لیکن به« مطلوبیت معیشتی»

ها همراه با احساس ارتقاء شأن و شخصیت ، علیرغم مسائل اقتصادی آن، برای آنمناسبی دارند؛ چراکه  انجام فعالیت هنری

گردد؛ دلیل هنرمند بودنشان، احساس ارزش اجتماعی القاء میها، بهباشد؛ و نیز از سوی مردم شهر نسبت به آناجتماعی می

نخواهد بود و در این راه ناگزیرند که مصائب ها منجر به توفیق اقتصادی های هنری برای آنکه فعالیتهمچنین با پذیرش این

 ی کار هستند.بسیاری را در زندگی خود تحمل نمایید، همچنان حاضر به ادامه

  منابع

 پور. تهران: نشر مرکز.شناسی سلیقه. ترجمه: مسعود کیان(. جامعه1932گرونو، یوکا)

 شناسی هنر. تهران: نشر نی.(. مبانی جامعه1934رامین، علی)

 (. اقتصادِ هنر. ترجمه: محمدرضا مریدی و دیگران. مشهد: انتشارات بدخشان.1932زبرگ، ویکتور و تراسبی، دوید)گین

، 9خیال،  آینه نامههای تجربی. ماه(. درآمدی بر اقتصاد هنر ایرانی از منظر مبانی نظری و رهیافت1939کاظمی، مرتضی)

112- 110. 

 .24، 9003ایران،  . روزنامه(. اقتصاد فرهنگ1930خزائی، محسن)

جوانی و لیال (. درآمدی بر اقتصاد استثنایی هنر؛چرا هنرمندان فقیرند. ترجمه: حمیدرضا شش1935ابینگ، هانس)

 میرصفیان. اصفهان: نشر تحقیقات نظری.

 شناسی هنر؛ زیبایی، قدرت و اساطیر. تهران: نشر ثالث. (. انسان1932فکوهی، ناصر)
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ریزی، اجرا و کنترل. ترجمه: بهمن فروزنده. چاپ دوم. (. مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه1931کاتلر، فیلیپ )

 اصفهان: انتشارات آموخته.

 رایانه.فارسی. تهران: نشر جهان -(. فرهنگ تشریحی اقتصاد: انگلیسی1939فرد، حسن )توانایان

 صادی. تهران: انتشارات پیشبرد.(. فرهنگ اقت1949رضا نوروزی )مریدی، سیاوش و علی

ی اجتماعی مدرن(. ترجمه: حسین قاضیان. تهران: نشر ی بازار )بازار و نظریه(. جامعه1935اسلیتر، دن و تونکیس، فرن )

 نی.

 (، اقتصاد و فرهنگ، ترجمه کاظم فرهادی، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.1931تراسبی، دیوید )

 سی اجتماعی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.شنا(. روان1939مرتضوی، شهرناز)

 (. مدیریت هنری در ایران. گفتگوی سهیال نیاکان با مرتضی کاظمی. تهران: نشر آنا.1934کاظمی، مرتضی )

 آذر. تهران: نشر آنا.(. مدیریت هنری در ایران. گفتگوی سهیال نیاکان با علیرضا سمیع1934رضا )آذر، علیسمیع

 ی هنر. تهران: انتشارات مرکز پژوهش و تحقیقات هنری، زمستان.مایه(. جان1944بوالقاسم)رو، اخوش

 (. هنر چیست؟. ترجمه :کاوه دهگان. تهران: انتشارات امیرکبیر.1942تولستوی، لئون)

 حکمت معنوی و ساحت هنر. تهران: انتشارات دفتر مطالعات دینی هنر. (.1944مددپور، محمد)

پسندِ هنر. ترجمه: اعظم راودراد. تهران: شناسی هنرها؛ شرحی بر اَشکال زیبا و مردم(. جامعه1935وریا)الکساندر، ویکت

 انتشارات فرهنگستان هنر.

 .99-43، صص 1934، مرداد 3نامه بیناب، شماره ، دو ماه«شناسی هنرجایگاه اقتصاد در جامعه(. »1934راودراد، اعظم )

، 1932نامه بیناب، مرداد و شهریور ، دو ماه«صاد، فرهنگ و هنر: زمان و اقتصاد در آثار هنریاقت(. »1932ابراهیمی، نادر )

 .123 -115، صص 2شماره 

آیی پژوهشی اقتصاد و توسعه ، گردهم«شناسیآموزش هنر، رونق اقتصادی و توسعه زیبایی(. »1943جعفری، بهنام )جاللی

 .129 -121صص فرهنگ و ارشاد اسالمی، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری،  ، تهران: انتشارات وزارت1935هنر، تابستان 

ی نامه پژوهش فرهنگی، بهار و نامه، فصل«جایگاه بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی(. »1943اعظم )محمدبیگی، علی

 .113-34، صص 14و  19، شماره 1943تابستان 

 فرهنگی و صنایع خالق. تهران: نشر فرهنگ مانا. (. صنایع 1932نام و کیاسی، سهیال)پور، نیکحسینی

، 1939اندیشی مدیریت هنری، تابستان ، مقاالت اولین هم«نقش مدیر در مدیریت امور هنری(. »1939زاده، رضا )شفیع

 .199 -109تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، صص 

، 1939اندیشی مدیریت هنری، تابستان اولین هم، مقاالت «ی جهانیمدیریت هنری در عرصه(. »1939احمدیان، مهرداد )

 .24 -14تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، صص 

، 42و  41، شماره 1939نامه شناخت، بهار و تابستان ، فصل«معرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو»(، 1939ممتاز، فریده )

 .195-143صص 

 : نشر گستره.شناسی هنر. تهران(. جامعه1935پور، امیرحسین)آریان

 جلدی[. مترجم: مجید امین موید. تهران: نشر چاپخش. 4ی (. تاریخ اجتماعی هنر]دوره1932هاوزر، آرنولد)

شناختی عناصر ساختاری سیستمِ هنر. مشهد: (. کارِ هنر؛ بررسی جامعه1933زادگان، معصومه)مریدی، محمدرضا و تقی

 به نشر.

نامه آینه خیال، بهمن و ، ماه«مطالعه میدانی در اقتصاد نقاشی»:ب(، 1933)زادگان مریدی، محمدرضا و معصومه تقی

 .13-19، صص 12، شماره 1933اسفند 

. جلد 1934 -1934(. عملکرد معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1933شریفی، محسن و فروغی، مجید )

 ت فرهنگ و ارشاد اسالمی.یک. تهران: انتشارات روابط عمومی معاونت امور هنری وزار

 ی هنری خراسان رضوی.(. هنر به مثابه کار جمعی. مشهد: نشر حوزه1934مریدی، محمدرضا)
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تا  1940ای تحت عنوان گالری، بررسی عملکرد و فعالیت پنج نگارخانه در تهران از سال پدیده(. »1931ایرانپور، مینو )

استاد راهنما: مهدی حسینی، استاد مشاور: آیدین آغداشلو، تهران:  نامه کارشناسی ارشد، پژوهش هنر،، پایان«1935

 دانشگاه هنر. 

 -119، صص 9، شماره 1939نامه آینه خیال، دی ، ماه«حفظ غرور ملی بدون حضور ملی(. »1939زاده، ساناز )قاضی

113. 

پژوهشی اقتصاد و توسعه هنر، تابستان آیی ،گردهم«رابطه هنر و اقتصاد در تفکر سنتی و مدرن(. »1943زاده، محمد )نقی

 .153 -34، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، صص 1935

اندیشی مدیریت ، مقاالت اولین هم«، «ی مدیریت هنریشناسی هنر در عرصهضرورت جامعه(. »1939الله، عبدالحسین )

 .992-994انتشارات فرهنگستان هنر، صص  ، تهران:1939هنری، تابستان 

پایان نامه کارشناسی «.بررسی رویکرد های اقتصادی در نقاشی ایران پس از انقالب اسالمی( »1935چتر زرین،مریم )

 ارشد،استاد راهنما: محمدکاظم حسنوند . دانشگاه تربیت مدرس تهران.

های هنریِ شهرِ گاهها و فروشازدیدکنندگان از گالریهای بها و تجربهی انگیزهمطالعه»(. 1939خلیلی ،حسین )

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانش کده هنر و معماری اسالمی،دانش گاه امام رضا)ع( مشهد.«.یاسوج

نگارخانه  0دهی به تحوالت عکاسی ایران )مورد پژوهی ها در جهتبررسی تأثیر نگارخانه(.»1931خادمی راد،مژگان )

، پایان نامه کارشناسی ارشد.استادراهنما :محمد خدادادی مترجم زاده.دانشگاه هنر «1935تا  1935های لتهران بین سا

 تهران.

بر نقش مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید »(.1939نادری،میثم)

پایان نامه کارشناسی «ران(سرمایه فرهنگی )مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی عوام پسند در شهر ته

 ارشد.استاد راهنما:جلیل جوکار، دانشگاه هنر اصفهان.

ه ارائه و نمایش آثار هنری)هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی( معاصر در ایران و نگاهی به نحو»(.1933رحبانی،سیده سمیرا)

 پایان نامه کارشناسی ارشد،استاد راهنما:منصور حسامی.دانشگاه هنر اصفهان.«.جهان

پایان نامه کارشناسی «.ی معاصر ایران در دهه ی هشتادنقش نگارخانه ها در مدگرایی نقاش»(.1931فرهودنیا،صبا)

 ارشد،استاد راهنما:عباس نامجو.دانشگاه علم و فرهنگ.

، ماه نامه ی آینه « هنرهای تجسمی:مطالعه میدانی در اقتصاد نقاشی(. »1934مریدی،محمدرضا و تقی زادگان ،معصومه)

 12خیال ،شماره 

 .3، ماه نامه ی بیناب ، شماره «در جامعه شناسی هنرجایگاه اقتصاد »(. 1934راودراد،اعظم)

 .294 -219، 94نامه هنر، رضا تجویدی. فصل(. اقتصاد و بازار هنر. ترجمه: غالم1930رندا، ولیو)

گذاری و برنامه ریزی اجتماعی برای توسعه فعالیت های سیاست(. »1935زادگان، معصومه )مریدی، محمدرضا و تقی

-، مجله مطالعات جامعه(«1935گ)ارزیابی طرح های کالن رونق بخشی به بازار هنر ایران در دههاقتصادی بخش فرهن

 .  153-192، صص: 1935، پاییز 2شناسی ایران، شماره 

ترجمه: ارکیده  .دارها بدانید اما جرأت پرسیدنش را نداشتیدی گالریخواستید دربارهچه می(. هر آن1939بلینی،آندریا)

 ن: نشر نظر.درودی. تهرا

 (. نقاشی ایرانی، از دیرباز تا امروز. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات زرین و سیمین.1931) پاکباز، روئین

 (. هنر نگارگری ایران. ترجمه: یعقوب آژند. تهران: نشر مولی.1934رابینسن، بزیل ویلیام )

، «ر کتاب جواهر االخبار اثر بوداق منشی قزوینیتاریخ قراقویونلوها و اوایل دوران صفوی د(. »1943نوروزی، جمشید )

 .23-29، صص 45، شماره 1943ماهنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، بهمن 

بررسی اقتصاد هنر نقاشی پس از انقالب ایران و تاثیر تحوالت اجتماعی بر آن )تاکید بر »(. 1935حسینی،سید مصطفی )

 استاد راهنما: همایون سلیمی. دانشگاه هنر تهران.نامه کارشناسی ارشد، ، پایان«ه.ش( 35دهه 

 (. اقتصاد هنر. ترجمه: محمدرضا مریدی و دیگران. مشهد: نشر بدخشان.1932کینزبرگ، ویکتور و تراسبی، دیوید )
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ال میرصفیان. (. درآمدی بر اقتصاد استثنایی هنر؛ چرا هنرمندان فقیرند؟. ترجمه: حمیدرضا ششجوانی و لی1932ابینگ، هانس )        

 اصفهان: نشر دانشگاه هنر اصفهان.

 .تهران، انتشارات کیهان. روش های کاربردی تحقیق(. 1932) ازکیا، مصطفی       

 .. تهران: نشر نیحسن چاوشیان :طراحی پژوهشهای اجتماعی. ترجمه(. 1934) بلیکی ، نورمن        
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