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Abstract
Today, art has a special significance in the global economy and the important role of
artists in social and economic development of communities has been accepted. Based
on this, the presence of supporting structures in the field of art seems necessary. One of
these supporting structures is arts incubators. Naturally, it seems there are some
challenges in order to achieve the supportting objectives for the different kinds of
incubators. In this research with focus on the Art University of Isfahan’s incubator, we
aim to identify the challenges of this incubator in supporting of art-based businesses.
The research method is qualitative and the incubator of the Art University of Isfahan is
considered as a case study. The study comprises of five groups of 30 participants,
including incubator experts, art masters, art students, independent artists, and units
located in the incubator. The data were collected through semi-structured interviews.
The findings show that according to art masters, independent artists and art students,
the main challenges of the incubator are the administrative problems and inadequate
sponsorships, and according to units located in the incubator the most important
challenges are the industrial approach of this center. The challenges of this incubator
from the perspective of experts are the lack of knowledge and misconceptions of
incubator goals and the stance of the art society in the composition of economy and
arts. Some challenges of the Art University of Isfahan’s incubator lay in the fact that
the center is new, and time would help to overcome the challenges. The identification
of these challenges and selection of appropriate strategies to meet them, not only
ensures the success of this incubator, but also paves the way for the future success of
other arts incubators in the country, and gives a clearer view to the policymakers of
such centers.
Keywords: Incubator, Arts incubator, Art-based business, Art University of Isfahan’s
incubator
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چكیده
امروزه هنر از جایگاه ویژهاي در اقتصادهاي جهانی برخوردار است و نقش مهرم هنرمنردان در توسرعه
اقتصادي و اجتماای جوامع كامال پذیرفته شده است .بر این اساس وجود ساختارهاي حمایت كننده در
حوزه هنرضروري به نظر می رسد .یکی از این ساختارهاي حمایتی ،انکوباتورهاي هنري هسرتند .البتره
به نظر می رسد انواع مختلف انکوباتور در راستاي تحقق اهداف حمایتی خود چالش هرایی نيرز داشرته
باشند .در پژوهش حاضر با تمركز بر انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصفهان به شناسایی چالشهاي ایرن
انکوباتور در حمایت از كسب و كارهاي هنري پرداخته میشرود .روش ایرن پرژوهش كيفری اسرت و
انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان به انوان مطالعه موردي در نظر گرفته شده است .مشاركت كنندگان این
تحقيق 31 ،نفر و در قالب پنج گروه مسئوالن و كارشناسان انکوباتور ،اسرتادان هنرر ،دانشرجویان هنرر،
هنرمندان مستقل و واحدهاي مستقر در انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان هسرتند و دادههرا نيرز از طریرق
مصاحبه نيمه ساختاریافته جمع آوري شده اند .نتایج تحقيق نشان داد كه مهرمتررین چرالشهراي ایرن
انکوباتور در حمایت از كسب و كارهاي هنري از نظر گروه استادان هنر ،هنرمندان مستقل و دانشجویان
هنر ،مشکالت اجرایی و ناكافی بودن حمایت هاي مالی و از دید گروه واحدهاي مستقر در انکوبراتور،
رویکرد صنعتی این مركز است .اهم چالشهاي این انکوبراتور از دیردگاه گرروه كارشناسران نيرز اردم
شناخت كافی و برداشتهاي نادرست از اهداف و املکرد انکوباتور و موضعگيرري جامعره هنرري در
تركيب حوزه اقتصاد و هنر است .بر اساس یافتههاي تحقيق ،بسياري از چالشهاي انکوبراتور دانشرگاه
هنر اصفهان ،ناشی از نوپا بودن این مركز است و گذر زمان به برطررف كرردن چرالشهراي آن كمرك
خواهد كرد .به طور كلی شناسایی چالشهاي این انکوباتور و انتخاب راهکارهاي مناسب براي رفع آنها
االوه بر تضمين موفقيت بيشتر انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان ،مسير انکوباتورهاي هنري آینده كشرور
را هموار میكند و به سياست گذاران چنين مراكزي دید روشنتري میدهد.
واژگان کليدی :انکوباتور ،انکوباتور هنري ،كسب و كار هنري ،انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان
 استاديار گروه کارآفريني دانشگاه عالمه طباطبايي (نويسنده مسئول) mirvahedi@atu.ac.ir
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 -7مقدمه

یکی از سياستهاي حمایت كننده در حوزه هنر ،انکوباتورهاي هنري هستند .انکوباتورهاي هنرري
بنا بر تعریف انجمن ملی انکوباتور تجاري ،1زیرمجمواهاي از انکوباتورهاي تجارياند كه به طرور
بر "هنر و صنایع دستی" متمركرز هسرتند ( .)Essig, 2014b, p. 170انکوبراتور تجراري نيرز

خا

نهادي است كه شركت هاي كارآفرینانه را توسعه می دهد و به آنها براي بقا و رشد خود در مراحل
راهاندازي و آسيبپذیري كمك میكند ( .)Essig, 2014b, p. 4به طور كلی انکوباتور به انوان یرك
محيط حمایتی براي شركتهاي نوپا و تازه كار و ارتقرا مشراغل محلری معرفری شرده اسرت

( p.

 .)Peters, Rice, & Sundararajan, 2004,83بر همين اساس میتوان گفت انکوباتورهاي هنري نيرز
بستري براي حمایت از هنرمندان و ایجاد كسب و كارهاي مرتبط با هنر فراهم كرده اند
)p. 10

(Grodach,

 .2010,البته الزم به ذكر است كه انکوباتورها در كنار ارائه خدمات حمایتی خود ،چالشهرا

و مشکالتی را نيز دارند كه این مشکالت میتوانند از طریق برنامهریزي درست و آگراهی دادن بره
سياستگذاران انکوباتورها تا حدود زیادي برطرف شوند

).(Lalkaka, 2001, p. 8

در كشورهاي پيشرفته به ویژه در ایاالت متحده آمریکرا نمونره هراي مروفقی از انکوباتورهراي
هنري وجود دارد

).(Fraser et al., 2014, p. 46& 50

در ایران نيز اولرين و تنهرا انکوبراتور هنرري

كشور یعنی مركز رشد تخصصی دانشگاه هنر اصفهان در سرال  1302و برر اسراس تفراهم نامرهاي
سهجانبه ميان معاونت المی و فناوري ریاست جمهوري ،دانشگاه هنرر اصرفهان و شرهرک المری
تحقيقاتی اصفهان (دانشگاه هنرر اصرفهان )1304 ،تاسريس شرده اسرت .هردف از راهانردازي ایرن
انکوباتور حمایت از ایجاد و گسترش كسب و كارهاي هنري (هنربنيان) توسرط فرارغالتحصريالن،
كارآفرینان ،هنرمندان و صاحبان ایده در زمينه هنر ،صنایعدستی ،معماري ،شهرسازي و رشرتههراي
وابسته و البته منطبق با الگوهاي موفق شركت ها و موسسات دانش بنيان با رویکرد توسرعه پایردار
است (دانشگاه هنر اصفهان .)1304 ،با توجه به اینکه انکوباتورها اغلب در راستاي تحقرق اهرداف
خود با چالش ها و مشکالتی مواجه اند ،انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان را نمیتوان از این موضروع
مستثنی دانست .بنابراین براي این انکوباتور نيز میتوان در راستاي حمایت از هنرمندان و كسرب و
كارهاي هنري ،چالش ها و مشکالتی را متصور شد .بر همين اساس تحقيق حاضر درصردد اسرت
به شناسایی چالش هاي انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان در زمينه حمایت از كسب و كارهاي هنرري
بسردازد .آگاهی از چالش هاي احتمالی این انکوباتور به ویژه براي سياسرتگرذاران و مسرئوالن آن
الزم و ضروري به نظر میرسد؛ چرا كه با شناسایی این چالش ها ،تدابير و تصميمات بهتري جهت
)1 . National Business Incubator Association (NBIA

432

انديشه مديريت راهبردي ،سال دوازدهم ،شماره دوم ،پايیز و زمستان  ،8931شماره پیاپي 42

جلوگيري و رفع آنها اتخاذ می شود و در نتيجه انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصفهان در دستيابی به
اهداف و رسالت خود موفقتر امل می كند .چنانچه این امر محقق شرود انکوبراتور دانشرگاه هنرر
اصفهان می تواند به انوان الگویی موفق ،مسئوالن را با آگاهی بيشتري به ایجاد انکوباتورهاي هنري
در كشور ترغيب كند .در این صورت میتوان در آیندهاي نزدیك به اشرتغال هنرمنردان و رونرق و
گسترش بيشتر كسب وكارهاي هنري و نوآورانه اميردوار برود كره ایرن امرر نویرددهنرده نترایج و
پيامدهاي مثبت دیگري از جمله كاهش بيکاري و توسعه اقتصادي و فرهنگی جامعه خواهرد برود.
در این پژوهش معناي چالش دربرگيرنده مشکالت و مسائل اينی و ذهنی ،داخلی و خارجی است
كه مستلزم تالش براي چاره اندیشی است( .ذوالعلم،1334،

 .)31الزم به ذكر است كه با توجه

به مرور ادبيات موضوای تحقيق ،موضوع انکوباتورهراي هنرري و شناسرایی چرالشهراي آنهرا در
حمایت از كسب و كارهاي هنري ،موضروای كرامال جدیرد اسرت و تراكنون در پژوهشری بره آن
پرداخته نشده است.
 -4مباني نظري و پیشینه پژوهش
 -7-4تعاريف انكوباتور

انکوباتور از كلمره  Incubateگرفتره شرده اسرت (محردث،1331 ،

 )33و از نظرر لغروي نرام

دستگاهی است كه نوزادانی را كه زودتر از مواد مقرر به دنيا آمرده انرد بره رشرد الزم مریرسراند
 .)41در ادبيات كارآفرینی ،انکوباتورها یکری از

(ابراهيمی ،زمان زاده دربان و ابراهيمی،1334 ،

زیرساختهاي حمایتی كشورها به شمار میآیند و نهادهایی هستند كه به منظور پررورش و ایجراد
كسب و كارهاي كوچك و متوسط به گروه هاي كارآفرین و نوپا كمك میكننرد ترا فراینرد تبردیل
نوآوري و ایده ها به محصوالت و خردمات مرورد نيراز جامعره برا سررات بيشرتري انجرام شرود
(محدث،1331 ،

33؛ ذوالفقاري،1332 ،

میشود (افرازه و شریفی جزه،1332 ،

 .)1از انکوباتورها گاهی به انوان مراكز رشد 1یاد

 .)1به طرور كلری مری تروان گفرت مراكرزي كره برراي

كارآفرینان و نوآوران یك محريط حمرایتی فرراهم مری كننرد و از طریرق ارائره خردمات و امکران
بهرهبرداري مشترک از آنها به حيات و رشد موسسات نوپا كمك میكنند و افراد و شركتهرا را در
توسعه ایدههاي خود از شروع تا تجاريسازي یاري میرسانند ،در زمره مراكز رشد یا انکوباتورهرا
قرار میگيرند (كشميري و صدیق،1332 ،

.) 1

 .8در تحقیق حاضر هرکجا مرکز رشد استفاده ميشود منظور همان انکوباتور است .در اين تحقیق اين دو کلمه در مواردي به صورت جايگزين به کار رفته اند.
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 -4-4اهداف انكوباتورها

با وجود آنکه انکوباتورها در برخی از اهداف مشترک اند (ابراهيمی ،زمان زاده دربران و ابراهيمری،
،1334

 ،)41اما بررسیها نشان میدهد كه كلمه انکوبراتور طيرف گسرترده اي از فعاليرت هرا،

خدمات ،رویکرد ها و اهداف را پوشش میدهد ) .(Aernoudt, 2004, p. 129حتی در مواردي نروع
حامی یا حاميان مالی نيز اهداف انکوباتور را تحت تراثير قررار مریدهرد ) .(Lalkaka, 2001, p.5در
واقع انواع مختلف انکوباتور اهداف و ماموریتهاي متفاوتی دارند ) .(Aernoudt, 2004, p. 129بره
طور كلی از اهم اهداف انکوباتورها میتوان رشرد اقتصرادي منطقره اي كره در آن فعاليرت دارنرد،
استفاده بهينه از نيروي كار و افزایش بازدهی آنها (محدث،1331 ،

 ،)30ایجاد خرود اشرتغالی،

كارآفرینی و كشف كارآفرینان ،توسعه یك محصول یا خدمت قابل ارضره بره برازار (ذوالفقراري،
،1332

 ،)3نوآوري ،تجاريسازي تحقيقات و پرورش شركتهاي

موفق)(Lalkaka, 2001, p. 5

را نام برد.
 -9-4خدمات انكوباتورها

بررسی هاي انجام شده در مورد انکوباتورها حاكی از این است كه وجود انکوباتورهراي متفراوت در
طول زمان تحت تاثير تحوالت تدریجی و سير تکاملی نيازها و الزامات شركت ها بوده و این امرر بره
نوبه خود سبب شده است تا انکوباتورها ارائه خدمات خود را تنوع بخشند .درواقع برا وجرود اینکره
بسياري از فعاليت ها و خدمات مراكز رشد یکسان است ،اما برخی از خردمات ارائره شرده بره دليرل
ماهيت واحدها متفاوت اند ) . (Grimaldi & Grandi, 2005, p. 111خدمات قابل ارائه در انکوباتورهرا
میتوانند شامل سازمان دادن به موسسات كوچك براي انجام سرمایهگذاري ،شركت در تجارت هراي
داخلی و بينالمللی ،فراهم آوردن مشاوره هاي اطالااتی (محدث،1331 ،
و وام ،تحقيق و توسعه (ذوالفقاري،1332 ،

 ،)41حمایتهاي مالی

 ،)3كمك به پایره هراي كسرب و كرار ،مربریگرري،

كمكهاي بازاریابی ،خدمات قانونی و حقوقی ،برقراري ارتباط با شركتهاي سرمایهگرذار ،مردیریت
مالکيت معنوي ،آموزش ادبيات اقتصادي و  (Adkins, 2001, p. 36) ...باشند.
 -2-4انواع انكوباتورها

به طور كلی طبقه بندي هاي مختلفی از انکوباتورها صورت گرفته است .به انوان مثال فن زدویتز

1

( )1334در یك طبقه بندي كلی ،انکوباتورها را به دو گروه اصلی داراي هدف سودآوري (انتفاای)
1 . Van zedtwitz
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و فاقد هدف سودآوري (غيرانتفاای) تقسيمبندي كرده است .او همچنين طبقه بندي پنجگانرهاي از
مراكز رشد ارائه داده كه شامل انکوباتورهاي مستقل تجاري ،انکوباتورهاي فعاليرتهراي اقتصرادي
منطقه اي ،انکوباتورهاي دانشگاهی ،انکوباتورهاي درونشرركتی و انکوباتورهراي مجرازي هسرتند.
ذوالفقاري ( )1332نيز انکوباتورها را از دیدگاه مالکيتی به سه دسته خصوصی ،امرومی و تركيبری
از مشاركت امومی و خصوصی تقسيم كرده است .به نظر او این مراكز از دیدگاه مردیریتی بره دو
دسته امومی (دولتی) و خصوصی و از دیدگاه املکردي به سه دسته تحقيقاتی ،فناوري و تجاري
طبقه بندي میشوند .از نظر ذوالفقاري ( )1332مرزهاي موجرود در تقسريمبنردي اخيرر مرزهراي
مشخص و شفافی نيستند چراكه به هر حال وظيفه اصلی این مراكز پرورش و رشد واحدها اام از
فناوري و تحقيقاتی و تجاري است و امال همه آنها در یك مورد مشترک انرد و آن كسرب و كرار
محور بودن و بازار محور بودن آنهاست(ذوالفقاري،1332 ،

.) 2

 -2-4انكوباتورهاي تجاري

ذكر این نکته ضروري است كه ترجمه انکوباتورهاي تجاري از

Incubators

 Businessممکن است

صرفا حوزه تجارت را در ذهن تداای كند حال آنکه منظور از انکوباتور تجاري ،مركز رشد حرفره
هاي اقتصادي شامل حرفههاي توليدي ،خدماتی و یا تجاري اسرت( .كشرميري و صردیق،1332 ،
 .)1میتوان گفت انکوباتورهاي تجاري یك محيط خرد با تيم مردیریتی كروچکی هسرتند كره
فضاي كار فيزیکی ،امکانات دفتري مشترک ،مشاوره ،اطالاات ،آمروزش و دسترسری بره خردمات
حرفه اي و منابع مالی را فراهم میآورند) (Lalkaka, 2001, p. 5انکوباتورهاي تجاري شركت هراي
جوان را كه داراي پتانسيل هاي فراوانی هستند پرورش داده و از آنها حمایرت مریكنرد و بره آنهرا
براي ماندگاري و رشد در طول دوره راهاندازي كه بيشترین امکان آسيب پرذیري را دارنرد ،كمرك
مینمایند

).(Aernoudt, 2004, p. 127

 -6-4نوع شناسي انكوباتورهاي تجاري

پژوهشهاي مختلف نشان می دهد كه نروع شناسری انکوباتورهراي تجراري متفراوت و برر اسراس
معيارهاي گوناگونی صورت گرفته است .برخی از این نوع شناسری هرا برر اسراس نهراد حمرایتی،
شکل شركت ،ارائه خدمات و یا اهداف ،سازمان یافته اند

).(Essig, 2014b, p. 171

در همين راستا

آرنوت )2114( 1یك نوع شناسی از انکوباتورهاي تجاري بر اساس اهداف برنامه ارائره داده اسرت.

1 . Aernoudt
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او سه نوع اصلی از انکوباتورها و دو دسته جزئی یا اضافی از آنها را شناسرایی مریكنرد .سره نروع
اصلی شامل انکوباتورهاي توسعه اقتصادي ،انکوباتورهاي فنراوري و انکوباتورهراي تركيبری و دو
دسته اضافی انکوباتورهاي اجتماای و انکوباتورهاي تحقيقات پایه هستند .اسيگ )2114( 1بر این

باور است كه "انکوباتورهاي هنري" نيز میتوانند به این دسته بندي اضافه شوند.
 -1-4تعريف انكوباتور هاي هنري

كان 2با بررسی شش انکوباتور هنري در سال  1001به نروای اولرين تعراریف را از انکوباتورهراي
هنري ارائه داده است .از نظر او انکوباتورهاي هنري یك محريط پرورشری را برراي سرازمان هراي
هنري كوچك و در حال ظهور فراهم كرده و فضا و خدماتی را با هزینههاي پرایين بره آنهرا ارائره
میدهند

)1995, p. 1

 .(Kahn,البته كان ( )1001بر این موضوع نيز اشاره دارد كه مدل هاي دیگري

هم از انکوباتورهاي هنري وجود دارند .به انوان مثال برخی از انکوباتورهاي هنري براي هنرمندان
مهارت الزم به منظور موفقيت در بازار را فراهم میكنند .گرل )2111( 3مریگویرد انکوبراتورهراي
هنري گروههاي فرهنگی غير انتفاای و كارآفرینان هنري را با مهارت ها ،ابزار و محيط كسب و كار
الزم براي رسريدن بره اهرداف بلنرد مردت یرا كوتراه مردت تجهيرز مریكننرد .گرروداچ)2111( 4
انکوباتورهاي هنري را به انوان یك فضاي هنري در نظر میگيرد كه در آن بستري برراي حمایرت
از هنرمنرردان و كسررب و كارهرراي هنررري فررراهم شررده اسررت .اسرريگ ( )2114بررراي بيرران بهتررر
انکوباتورهاي هنري از تعریفی كه انکوباتور هنري لهستان 1دارد استفاده میكنرد .انکوبراتور هنرري
لهستان ،انکوباتور هنري را سازمانی می داند كه از كارآفرینان آینده ،سازمان ها و هنرمندان غير دولتی
از طریق كمك به آنها براي ورود به بخش صنایع خرالق پشرتيبانی و حمایرت مریكنرد .در واقرع
انکوباتور هنري یك پلت فرم است كه هنرمندان و سازمانها را به منظور پيادهسازي ایده هاي هنري
و تجراري شران توانمنرد مریسرازد

(2014b, pp. 170-171

 .)Essig,در مجمروع مریتروان گفرت

انکوباتورهاي هنري از نظر انجمن ملی انکوباتور تجاري ،زیرمجمواهاي از انکوباتورهراي تجراري
هستند كه به طور خا

"هنر و صنایع دستی" را هدف قرار دادهاند

(.)Essig, 2014b, 170

1. Essig
2. kahn
3. Gerl
4. Grodach
5. The Polish Art _Inkubator
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 -9-4نوع شناسي انكوباتورهاي هنري

همانطور كه گفته شد ،با توجه به جدید بودن موضوع انکوباتورهاي هنري ،ادبيات این حوزه كم و
محدود است ) .(Fraser et al., 2014, p. 46به نظر میرسد نوع شناسی این گروه از انکوباتورها نيرز
تاكنون فقط توسط اسيگ ( )2114صورت گرفته است .یکی از شيوههاي طبقه بندي انکوباتورهاي
هنري توسط اسيگ بر اساس اهداف است كه از آن به طبقه بندي برر اسراس ذینفعران مردای یراد
میشود .اسيگ ( )2114معتقد است ذینفعان مدای اوليه یرك انکوبراتور هنرري مریتواننرد طيرف
گسترده اي را شامل شوند .بدین ترتيب ذینفعان انکوباتورهاي هنري از نظرر او هنرمنردان فرردي،
سازمانهاي هنري ،جوامع (معموال محله ها یا شهرها) ،كارآفرینان صنایع خالق ،مالرك یرا مالکران
انکوباتور یا هنرمندان دانشجو هستند .با در نظر گرفتن ذینفعران مردای ،انکوباتورهراي هنرري برر
مبناي هدف به انکوباتورهراي هنرري ،انکوباتورهراي توسرعه جامعره ،انکوباتورهراي بازرگرانی و
انکوباتورهاي دانشجویی تقسيمبندي میشوند

).(Essig, 2014b, pp. 173&176&177

 -3-4خدمات انكوباتورهاي هنري

همانگونه كه پيش تر در مورد خردمات انکوباتورهرا بيران شرد ،وجرود انکوباتورهراي مختلرف در
راستاي تحوالت تدریجی نيازها و خواسته هاي شركت ها بوده است و ایرن مسراله موجرب ارائره
خدمات متنوای از طررف آنهرا بروده اسرت ) . (Grimaldi & Grandi, 2005, p. 111ایرن تحروالت
درباره انکوباتورهاي هنري نيز صادق است ،به گونره اي كره نيازهراي هنرمنردان و انکوباتورهراي
هنري نيز به طور مشابه در گذر زمان تکامرل و تحرول یافتره اسرت) .(Essig, 2014a, p. 5از نظرر
اسيگ ( )2114خدمات انکوباتورهاي هنري شامل آموزش ،كمكهاي فنی یرا تکنيکری ،امکانرات،
خدمات كسبوكار مشترک ،تامين مالی ،حمایت مالی ،و شبکههاي اجتمراای مریشروند .(Essig,
)2014a, pp. 6-8

 -78-4چالشهاي انكوباتورهاي هنري

در كنار همه خدمات و مزایایی كه انکوباتورها میتوانند داشته باشرند ،ایرن مراكرز برا مشرکالت و
چالش هایی نيز مواجه اند
هنري

)2001, p. 8

).(Fraser et al., 2014, p. 46

 .(Lalkaka,با توجه به محدود بودن ادبيرات انکوباتورهراي

شناسرایی چرالش هراي ایرن مراكرز در حمایرت از كسرب و
1

كارهاي هنري تراكنون انجرام نشرده اسرت .البتره برر اسراس پژوهشری كره ترام ( )2111دربراره
انکوباتورهاي هنري انجام داده ،یافتههایی درباره چالش ها و مشکالت این مراكز به صرورت كلری
1 . Thom
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به دست آمده است .تام ( )2111با بررسی  12انکوباتور هنري دركشورهاي انگلستان و آلمران كره
متمركز بر هنرهاي زیبا هستند ،به برخی از مشکالت انکوباتورهاي هنري اشراره دارد .هرچنرد بره
نظر میرسد نتایج و یافتههاي او فقط محدود و متمركز بر انکوباتورهاي هنري هنرهاي زیبرا در دو
كشور آلمان و انگلستان هستند .یافتههاي تام ( )2111نشان میدهد كه تعداد انکوباتورهراي هنرري
حرفه اي براي هنرمندان هنرهاي زیبا در دو بازار هنري بزرگ اروپا (یعنری انگلسرتان و آلمران) در
مقایسه با تعداد هنرمندان بسيار كم است .وي معتقد است اگرچه انکوباتورهاي هنرري برر مزایراي
فيزیکی بودن (متشکل بودن در یك ساختمان) تاكيد دارند ،اما همين محردود برودن دسترسری بره
انکوباتورهاي هنري فيزیکی از نظر او یك ضعف مفهومی امده این مراكرز بره حسراب مریآیرد.
همچنين تام ( )2111معتقد است انکوباتورهاي هنري در ميان هنرمندان و فعراالن برازار ناشرناخته
است و تنها تعداد كمی از هنرمندان از خدمات آنها منتفع میشوند .در واقع انکوباتورهاي هنري از
نظر او یك مدل كسب و كار ناشناخته محسوب میشود .تام ( )2111براي رفع معضل محدودیت
فضاي این مراكز و فقدان آگاهی هنرمندان از آنها ،توسعه انکوباتورهاي هنري مجازي را كه فقط از
طریق اینترنت در دسترس هستند و به انوان یك شربکه مجرازي انعطرافپرذیر و تعراملی ،شرامل
هنرمندان ،مربيان ،كارشناسان ،مصرفكنندگان و دیگر ااضاي بازار هنر میشوند ،پيشنهاد مریدهرد
)pp. 5&14

 .(Thom, 2015a,همانطور كه پيش تر اشاره شد ،موضوع انکوباتورهاي هنري در ایران

بسيار جدید است و از تاسيس اولين انکوباتور هنري در كشور زمان زیادي نمیگذرد .طبيعی است
كه بحث چالشهاي انکوباتور هنري نوپاي دانشگاه هنر اصفهان بره صرورت تحقيقراتی و مسرتدل
مورد بررسی قرار نگرفته است .بر همرين اسراس در ایرن پرژوهش سرعی مریشرود بره شناسرایی
چالشهاي این انکوباتور در حمایت از كسب و كارهاي هنري به انوان تنها نمونه مورد مطالعه در
كشور پرداخته شود.
 -9روش پژوهش

روش تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش كيفی است .در ایرن تحقيرق از رویکررد
مطالعه موردي 1به انوان استراتژي پژوهش استفاده شده است (اكبري و غفوریان،1303 ،

.)21

در مطالعه موردي ،پژوهشگر به انتخاب یك مورد پرداخته و آن را از جنبرههراي مختلرف بررسری
میكند .مورد چنان انتخاب میشود كه نشان دهنده وضعيت و یا حالت كلری تحرت بررسری و یرا
مثالی از پدیده مد نظر باشد كه محقق درصدد است درباره آن به درک اميقی دست یابد (بازرگران
1 . Case study
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و مرادي،1314 ،

 .)43در پژوهش حاضر انکوباتور دانشگاه هنرر اصرفهان كره تنهرا انکوبراتور

هنري كشور است به انوان مورد تحليل انتخاب شرده اسرت .انتخراب مشراركتكننردگان در ایرن
پژوهش به صورت هدفمند و با استفاده از روشهاي نمونه گيري نظرري و گلولره برفری صرورت
گرفته است .در نمونهگيري گلوله برفی از مشاركتكنندگان براي معرفی سایر افراد داراي اطالاات
استفاده میشود (رنجبر و همکاران،1301 ،

 .)244در نمونه گيري نظري ،پژوهشگر بر اسراس

قضاوت خود ،افرادي را كه به نظر میرسد اطالاات مفيدي داشته باشند ،انتخاب كرده (رنجبرر و
همکاران،1301 ،

 )243و انتخاب نمونه تا رسيدن داده ها به اشباع نظري ادامره پيردا مریكنرد

(جاللی،1301 ،

 .)313اشباع داده یا اشباع نظري در پژوهش هاي كيفی رویکرردي اسرت كره

براي تعيين كفایت نمونهگيري مورد استفاده قرار میگيرد (رنجبرر و همکراران،1301 ،

.)241

هرچند در این نوع از پژوهش پاسخ یگانه اي براي تعداد مشاركت كنندگان وجود ندارد (جاللری،
،1301

 ،)311اما به نظر میرسد بين  4تا  11نفر مشاركتكننده برراي اشرباع داده هرا كفایرت

میكند ) .(Eisenhardt, 1989, p. 545مشاركتكنندگان این پرژوهش در قالرب  1گرروه  31نفرره و
شامل مسئوالن و دست اندركاران انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصفهان (كارشناسان) ،اسرتادان هنرر
دانشگاه هنر ا صفهان ،واحدهاي مستقر در انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان ،افراد شاغل در كسرب و
كارهاي هنري مستقل (هنرمندان مستقل) و دانشجویان هنر دانشگاه هنر اصفهان هستند .از آنجا كه
مطالعه موردي پژوهش حاضر ،انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان است ،سعی شد مشراركت كننردگان
از افرادي انتخاب شوند كه یا به نوای با این انکوباتور در ارتبراط هسرتند و یرا ذینفعران برالقوه و
بالفعل انکوباتور هنري دانشگاه باشند .ابزار گردآوري داده ها نيز انجام مصاحبه نيمه ساختار یافتره
با هریك از ااضاي گروه هاي مذكور بوده است.
به منظور ارزیابی ااتبار در این پژوهش از یکی از چهار معياري كه براي معقول بودن پرژوهش
هاي كيفی وجود دارد ،یعنی قابل ااتبار بودن( 1مارشال و راس من،1331 ،

 )102استفاده شرده

است .به منظور تامين ااتبارپذیري ،محققان به مواردي همچون درگيري و تماس طوالنی مردت برا
محيط پژوهش و مشاهده مستمر (طباطبایی ،حسنی ،مرتضوي و طباطبایی چهرر،1302 ،
اباسزاده،1301 ،

 )23و بررسی از زوایاي مختلف (اباس زاده،1301 ،

224؛

 )23اشراره كررده

اند .بدین منظور در پژوهش حاضر سعی شد از طریق تعامل كافی با مشاركت كنندگان و برقرراري
ارتباط مجدد با برخی از آنها به واسطه مصاحبههاي تعقيبی ،و تماس مداوم با مکان مورد مطالعه و
حضور در آن ااتبار پژوهش افزایش یابد .براي سرنجش پایرایی در ایرن پرژوهش از روش پایرایی
1 . Credibility
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بازآزمون و روش توافق درون موضوای دو كدگرذار ) (Rao & perry, 2003, p. 241اسرتفاده شرده
است .در روش پایایی بازآزمون در حين انجام پژوهش سه مصاحبه به انوان نمونره انتخراب و در
یك فاصله  11روزه مجددا توسط پژوهشگركدگذاري شد .سسس با در نظر گرفتن ميرزان توافقرات
و ادم توافقات موجود در دو مرحلره كدگرذاري ،درصرد پایرایی برازآزمون از طریرق فرمرول ()1
محاسبه شد .یافتهها در جدول ( )1قابل مشاهده است.
تعداد توافقات *2
= در صد پایایی باز آزمون
%111
فرمول ()1
تعداد كل كدها
جدول  .1درصد پایایی بازآزمون
تعداد ادم

پایایی بازآزمون

توافقات

(درصد)

مصاحبه الف

31

32

0

33%

مصاحبه ب

13

24

11

32%

مصاحبه ج

22

21

3

31%

كل

211

31

21

32%

انوان مصاحبه

تعداد كل كدها (مجموع
كدهاي نوبت اول و دوم)

تعداد توافقات

در روش بعدي ارزیابی پایایی تحقيق و به منظور محاسبه پایایی بين دو كدگذار ،از یك همکار
محقق درخواست شد كه سه مصاحبه را از ميان مصاحبه هاي موجود ،به صورت همزمان با محقق
كدگذاري نماید .مانند روش قبل از فرمول ( )1جهت محاسبه درصد پایایی بين دو كدگذار استفاده
شد .داده هاي حاصل از این نتایج در جدول ( )2آمده است.
جدول  .2درصد پایایی بين دو کدگذار
تعداد ادم

پایایی بين دو كدگذار

توافقات

(درصد)

مصاحبه الف

01

33

14

34%

مصاحبه ب

22

22

14

13%

مصاحبه ج

10

33

13

33%

كل

231

01

41

32%

انوان مصاحبه

تعداد كل كدها
(مجموع كدهاي دو پژوهشگر)

تعداد توافقات

924

انديشه مديريت راهبردي ،سال دوازدهم ،شماره دوم ،پايیز و زمستان  ،8931شماره پیاپي 42

به طور كلی با وجود اینکه مالک مطلقی براي قضاوت پيرامون ضرریب پایرایی وجرود نردارد،
.)221

ولی مالک شصرت درصرد از طررف صراحبنظران پذیرفتره شرده اسرت (دالور،1334 ،

بنابراین از آنجایی كه ميزان پایایی به دست آمده در این پژوهش از هرر دو روش بريش از شصرت
درصد است ،می توان گفت پایایی كدگذاري هاي این تحقيق تایيد میشرود .برا توجره بره ماهيرت
روش به كار گرفته در این پژوهش ،تجزیه تحليل داده ها با استفاده از كدگذاري جمالت مصراحبه
ها صورت گرفته است .در پژوهش حاضر از سه سطح كدگذاري شامل كدگذاري براز ،محروري و
انتخابی (فليرك،1332 ،

 )224اسرتفاده شرده اسرت .بره منظرور تحليرل پرژوهش هراي كيفری
1

نرمافزارهاي متفاوتی وجود دارد كه یکی از آنها نرم افزار اطلس تی آي است (دوالنی و همکاران،
،11301

 . )32در این پژوهش نيز استفاده از این نررم افرزار جهرت انجرام مراحرل كدگرذاري

ترجيح داده شده است .نرمافزار اطلس تی آي ،نرم افزاري بسيار جامع است و ابزارهاي متنروای را
در اختيار پژوهشگر قرار داده است (اكبري و غفوریان،1303 ،

 .)11در واقرع ایرن نررم افرزار

براي ایجاد پيوند ميان كدها با متن یا قسمتی از متن به كار میرود و یك نرم افزار تئوري ساز مبتنی
بر كد است (دوالنی و همکاران،1301 ،

 .)32انتخاب نرمافزار اطلس تی آي به دليل جامعيرت

و ویژگی هاي ممتاز این نرمافزار صورت گرفته است (اكبري و غفوریان،1303 ،

.)12

 -2تجزيه تحلیل يافتهها

یافتههاي پژوهش حاضر نشان میدهد كه براي انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان در راستاي حمایرت
از كسب و كارهاي هنري و دستيابی به اهداف خود چالش هرایی وجرود دارد .ایرن چرالش هرا از
دیدگاه گروه هاي پنجگانه مشاركت كننده در پژوهش به صرورت مجرزا مرورد بررسری و تجزیره
تحليل قرار گرفت .در ادامه به انوان نمونه برخی از مستندات دو گروه از مشاركتكننردگان یعنری
گروه استادان هنر و واحدهاي مستقر در انکوباتور نيز ارائه میشود.
چالشهای انکوباتور هنری دانشگاه هنر اصفهان در حمایت از کسب و کارهای هنری از دیژد
گروه استادان هنر

 مشکالت اجرایی و بوروكراسی
بر اساس یافتههاي پژوهش ،یکی از چالشهایی كه ممکرن اسرت در همره انرواع انکوبراتور از

جمله انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصرفهان در حمایرت از كسرب و كارهرا وجرود داشرته باشرد،
1 . Atlas.ti
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مشکالت اجرایی در اینگونه مراكز و فاصله زیاد حرف تا امل است .بنا به ااتقراد گرروه اسرتادان
هنر اینگونه مراكز به طور معمول در اجراي اهداف و تعهدات خود به خوبی امل نمیكنند .از نظر
آنها مخاطبان انکوباتورها براي بهره مندي از خدمات چنين مراكزي درگير پروسه هراي طروالنی و
زمانبر و بوروكراسی هاي اداري میشوند و انتظارات آنها بره طرور كامرل بررآورده نمریشرود .در
مجموع میتوان گفت نوای كم ااتمادي نسبت به ایرن مراكرز وجرود دارد .یکری از چرالش هراي
دیگري كه این گروه از مشاركت كنندگان به آن اشاره داشرتند ،ناكرافی برودن حمایرتهراي مرالی
انکوباتورها و از جمله مركز رشد دانشگاه هنر اصفهان است .به نظر میرسد تسهيالت و خردمات
مالی مركز رشد هنري دانشگاه ب ه منظور جذب و ترغيب افراد برراي ورود بره ایرن مركرز چنردان
كفایت نمیكند .در واقع به دليل محدودیت حمایتهاي مالی انکوبراتور هنرري دانشرگاه ،اسرتادان
هنر ،كار مستقل را به جاي درگير شدن در سيستم مراكز رشد ترجيح میدهند .جدول ( )3برخی از
نظرات این گروه را در مورد چالش هاي انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان نشان میدهد.
جدول  .3چالشهای انکوباتوردانشگاه هنر اصفهان از دیدگروه استادان هنر
نظرات

مشاركت كننده

مفاهيم

كد

این مركز ،كارهایی كه می كنه خيلی هاش حالت بوروكراتيرك
استاد 4

خيلی ناچيزه .من از بانك می تونم ده برابر این وام بگيرم بدون

بوروكراسی
ناكافی بودن حمایتهاي مالی

اون دردسرها و پروپوزال نویسی و داوري.
وادههایی داده شده كه مثال ما از شما  ...میتونيم حمایت مرادي و
معنوي كنيم ولی ممکنه بعدا دانشجو بيفته تروي ایرن كاغرذ برازي

استاد 1

هاي اداري و كلی زمانش بره براي گرفتن یك مجوز.

مشکالت اجرایی و
بوروكراسی

این امکانات و سقف حمایت ها اونقردري نبرود كره افرراد را
جذب كنه  ...من فکر كردم چه كاریه مرن اگره بخروام كراري

استاد 3

ناكافی بودن حمایتهاي مالی

بکنم خب ميرم خودم میكنم.
من زیاد  ...خوش بين نيستم در این زمينه  ...خيليا ميان همرين
صحبتا را میكنند ،بعد تو امل زمرانی كره ميرري جلرو ميگری
خب بياین حاال این چيزایی كه گفتين را بيان اقدام كنين ،حراال
فردا بياین پس فردا بياین  ...حرف فایده نداره فقط گفته بشره،
 ...ولی تو امل نشه به درد نمیخوره.

استاد 3

مشکالت اجرایی و
بوروكراسی

چالش هاي انکوباتوردانشگاه هنر اصفهان از دیدگروه استادان هنر

داره و زمانبره  ...كم ااتمادي نسربت بره ایرن سيسرتم هرم ...
وجود داره  ...از طرفی مبلغی ام كه اینا میترونن كمرك بکرنن

مشکالت اجرایی و
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چالشهای انکوباتور هنری دانشگاه هنر اصفهان در حمایت از کسب و کارهای هنری از دیژد
گروه هنرمندان مستقل

 مشکالت اجرایی و كم ااتمادي

یافتهها نشان می دهد كه هنرمندان مستقل مشاركت كننده در این پژوهش نيز مشکالت اجرایری
انکوباتورها را یکی از چالشهاي مركز رشد هنري دانشگاه در حمایت از كسب و كارهراي هنرري
می دانستند .این چالش در بين گروه استادان هنر نيز مورد توافق بود .بر اساس یافته ها ،مشرکالت
اجرایی مشابهی كه در دیگر انکوباتورها وجود دارد می تواند در مورد انکوباتور هنري دانشگاه نيرز
صدق كند .به نظر میرسد تجربه هاي منفی در انکوباتورها ،بااث كم ااتمادي نسبت به این مراكز
می شود و آنها را از حضور در انکوباتورها دلسرد میكند .به همين دليل اسرت كره برخری تررجيح
میدهند با وجود همه مشکالت به صورت مستقل مشرغول كرار شروند ترا تحرت پوشرش چنرين
مراكزي قرار گيرند.
چالشهای انکوباتور هنری دانشگاه هنر اصفهان در حمایت از کسب و کارهای هنری از دیژد
گروه دانشجویان هنر

 مشکالت اجرایی و ناكافی بودن حمایت هاي مالی
دانشجویان مشاركت كننده در این پژوهش نيز به مواردي اشاره كردندكه برا چرالشهراي بيران

شده توسط دو گروه استادان هنر و هنرمندان مستقل مشترک است .این چالشها شرامل مشرکالت
اجرایی ،فاصله حرف تا امل و ناكافی بودن حمایت هاي مالی این مركز است.
چالشهای انکوباتور هنری دانشگاه هنر اصفهان در حمایت از کسب و کارهای هنری از دیژد
گروه واحد های مستقر

 رویکرد صنعتی و غير هنري انکوباتور
هرچند واحدهاي شركت كننده در پژوهش به اتفاق ،به نقش پررنگ شهرک المری تحقيقراتی

اصفهان و مشاوران و كارشناسان آن در افزایش آگاهی و دادن دید وسيع تر در زمينره كسربوكرار
هنري خود اشاره داشتند به طوري كه آن را جزء نقاط قوت مركز محسوب میكردند ،امرا در ارين
حال یکی از بزرگ ترین چالش هاي انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان را رویکرد صنعتی و غير هنري
آن میدیدند .به نظر میرسد این فضا به دليل ماهيت صنعتی شهرک المی تحقيقراتی اصرفهان كره
یکی از سه ضلع شکل گيري این انکوباتور است ،به وجود آمده است .بر اساس یافتههرا ،هردایت
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این مركز با همان روند رایج و مرسوم سایر انکوباتورهاي غيررهنرري صرورت مریگيررد كره ایرن
موضوع با ذهنيت واحدهاي هنري مسرتقر در مركرز تفراوت دارد .در واقرع از نظرر ایرن گرروه در
انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصفهان حلقه واسط ميران بخرش هنرري و تجراري شرکل نگرفتره و
زیرساختهاي مرتبط با هنر هنوز به طوركامل فراهم نشده است.

 برگزاري دورههاي و سمينارهاي آموزشی با دیدگاه صنعتی

یافتهها از نظرات این گروه از مشاركت كنندگان نشان داد كه جلسات و كارگراههراي آموزشری و
مشاوره هاي صورت گرفته در مركز رشرد دانشرگاه هنرر اصرفهان نيرز ،بيشرتر برا محوریرت مسرائل
انکوباتورهاي غير هنري برگزار میشود و به اقتصاد هنر و مسائل مرتبط با آن كمتر پرداخته میشرود.
هرچند واحدهاي مستقر ،به این موضوع اذاان داشتند كه مباحث كلی این جلسات مفيرد و كراربردي
است اما از نظر آنها همه این مسائل در مورد مدل هاي كسب و كارهاي هنري صدق نمیكند.
 نبود متخصص در زمينه اقتصاد هنر و كارآفرینی هنر

یکی دیگر از چالش ها و مشکالت مطرح شده توسط واحدهاي مستقر در مركز رشد دانشگاه،
نبود كارشناس در زمينه اقتصاد و كارآفرینی هنر در این مركز است .از نظرر ایرن گرروه ،مشراوران
حال حاضر انکوباتور كامال بر مباحث اقتصادي و كارآفرینی در حوره صنعت مسلط هستند امرا بره
نظر میرسد كمبود متخصصی كه به هر دو زمينه هنر و اقتصاد آن و مسرائل مربروط بره چگرونگی
راهاندازي كسب و كارهاي هنري اشراف كامل داشته باشد ،احساس میشود.
 ناكافی بودن حمایت هاي مالی و امکانات

از دیگر موارد مطرح شده ،ناكافی بودن حمایت هاي مالی این مركرز و امکانرات آن اسرت .بره نظرر
میرسد جوابگو نبودن حمایت هاي مالی و برخی از محردودیت هرا بره ویرژه در مرورد فضراي كراري،
چالشهایی را براي واحد هاي مستقر در آن به وجود آورده است .هرچند یافتهها نشان داد كه این مرورد
در مقایسه با چالش هاي دیگر تا حدودي براي گروه واحد ها قابل چشم پوشی است.
 نوپا بودن انکوباتور

یکی دیگر از چالشها بنابر نتایج به دست آمده از این گروه ،نبود نمونههراي مشرابه انکوبراتور
هنري در كشور و ادم آشنایی كامل با سازوكار آن است كه بااث شده برخی از مراحرل و فراینرد
این انکوباتور براي گروه واحدها كه به نوای اولين وروديهاي این مركز محسوب میشوند ،مبهم
و غير قابل پيش بينی شود .شاید بتوان گفت به همران انردازه كره وجرود انکوبراتور دانشرگاه هنرر
اصفهان به انوان اولين انکوباتور هنري میتواند گام مثبتی براي دستاندركاران آن محسوب شرود،
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نبود هي چ نوع انکوباتور هنري در كشور و نوپا بودن این مركز آن را در معرض چالشهاي بيشتري
قرار داده است .این نتایج از نظرات گروه واحدهاي مستقر در انکوباتور دانشگاه هنرر اصرفهان بره
دست آمده است كه در جدول ( )4به برخی از آنها اشاره شده است.
جدول  .4چالش های انکوباتوردانشگاه هنر اصفهان از دیدگروه واحدهای مستقر در آن
نظرات

مشاركت كننده

براي مركز رشد هنوز واضح نيست كه قرراره چطروري ایرن

رویکرد صنعتی و غير هنري

كسب و كار اتفاق بيفته  ...كال این كمبودي كه حرس ميشره
همين حلقه واسط است.

واحد 1

االن راهنمایی كه ارائه ميشه بر اساس كارآفرینی هایی است

نبود متخصص در زمينه اقتصاد

رویکرد صنعتی و غير هنري
انکوباتور

توجيه شون براي اون فضاي صنعتی خيلی سخته.

برگزاري دوره هاي و سمينارهاي

سمينار هاي آموزشی اینجرا  ...دورههراي خوبيره  ...امرا امرومی
واحد 2

حمایت ماليش كه واقعيتش اصال رقمی نيست ..

آموزشی با دیدگاه صنعتی
ناكافی بودن حمایت هاي مالی و
امکانات

مشکالتی هست  ...با توجه به اینکه اولين گروههایی هسرتيم كره

نوپا بودن انکوباتور

اینجا مستقر شدیم  ...چون كه تازه شکل گرفته اینجا .نوپائه.

رویکرد صنعتی و غير هنري

هنوز خيلی به دید هنري نزدیك نشدن ...

انکوباتور

دوره هایی كه می ریم یا كالس هایی كه میگذران  ...خيلری
واحد 4

اولين ورودي ها ما هستيم .براي همين یه خورده گيجيم كره

برگزاري دوره هاي و سمينارهاي
آموزشی با دیدگاه صنعتی
نوپا بودن انکوباتور

قراره چی بشه.
این سمينارهایی هم كه می ریرم ،خرب برراي انتقرال تجربره
است .به درد بخور هست  ...ولری یره مقردار برا شراخه مرا

برگزاري دوره هاي و سمينارهاي

متفاوته .اونا خيلی صرنعتی ان  ...یره سرري چيرزاش خوبره

آموزشی با دیدگاه صنعتی

برامون .ولی بيش از اون نه.
ما االن مشاوره هایی كه داریم تو زمينه هاي صرنعتی خيلری
تجربه دارن .ولی هنرو متوجه نميشن ...

نبود متخصص در زمينه اقتصاد
واحد 1

هنر و كارآفرینی هنر
ناكافی بودن حمایت هاي مالی و

بخش ماليش آخه آنچنان نيست كه آدم روش حساب كنه.

امکانات

البته مشکالت ،بيشترش به خاطر اینره كره گروهراي اولريم.

نوپا بودن انکوباتور

مسلما گروهاي بعدي این مشکالتو ندارن.

چالش هاي انکوباتوردانشگاه هنر اصفهان از دیدگروه واحدهاي مستقر در آن

دیدگاه نسبت به رشد هنر هنوز شکل نگرفته  ...ایدههراي هنرري

از حرفاشون برامون نامفهومه ...

انکوباتور
هنر و كارآفرینی هنر

كه تو صنعت صورت میگيره.

صحبت میكنند.

مفاهيم

كد
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چالشهای انکوباتور هنری دانشگاه هنر اصفهان در حمایت از کسب و کارهای هنری از دیژد
گروه کارشناسان

 چالشهاي امومی (وضعيت سياسی و اقتصادي كشور ،خالء نظام هاي آموزشی كشرور در
رویکردهاي كارآفرینی ،ادم شناخت انکوباتورها)

یافتههاي حاصل از نظرات كارشناسان درباره چرالش هراي انکوبراتور دانشرگاه در حمایرت از
كسب و كارهاي هنري به دو دسته تقسيم می شود .دسته اول چالش هایی هستند كه می تواننرد در
بين همه انکوباتورها اموميت داشته باشند .یکی از آنها وضعيت سياسی اقتصادي كشور اسرت كره
به نظر میرسد در املکرد همه مراكز رشد تاثير گذار است .یکی دیگر از چالش ها به ااتقاد گروه
كارشناسان ،نبود رویکردهاي كارآفرینی و اقتصادي در نظام هاي آموزشی كشور اسرت كره سربب
میشود دانشجویان و فارغ التحصيالن رشته هاي مختلف كه به نوای مخاطبان اصرلی مراكرز رشرد
هستند با مهارت هاي اقتصادي و نگرش كارآفرینانه بيگانه باشند .به نظر مریرسرد نظرام آموزشری
هنري كشور نيز از این موضوع مستثنی نباشد .چرالش دیگرر ،اردم شرناخت مراكرز رشرد توسرط
مخاطبان آنهاست .ادم شناخت انکوباتور به انوان یکی از چالش ها در یافته هاي تام ( )2111نيرز
به دست آمده بود.

 چرالشهراي اختصاصری (نگراه متفراوت و موضررعگيرري مخاطبران انکوبراتور ،نبرود زیررر
ساختهاي مرتبط با هنر در انکوباتور ،برداشت هاي نادرست مخاطبان انکوباتور)
دسته دوم چالشها از نظر گروه كارشناسان ،مواردي است كه به صرورت اختصاصری درمرورد

مركز رشد هنري دانشگاه هنر اصفهان وجود دارد .شاید یکی از جردي تررین چرالش هراي گرروه
كارشناسان در مورد انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصفهان ،موانع موجود در تررویج فرهنرگ تفکرر
اقتصادي به حوزه هنر و نگاه متفاوت هنرمندان به مقوله اقتصاد و كسب و كار است .بنا بر یافته ها
هنوز هم موضع گيري هایی از جانب برخی استادان ،هنرمندان و كارشناسران هنرر دربراره تركيرب
اقتصاد و هنر و داشتن نگرش اقتصادي بره هنرر وجرود دارد و برخری هنروز هنرر و اقتصراد را در
تعارض با یکدیگر میبينند .یکی دیگر از چالشها كه خود كارشناسان این مركز هم بره آن واقرف
بودند ،نبود زیرساخت هاي مربوط به یك انکوباتور هنري از جمله نبود فررم هرا و كراربرگ هراي
تخصصی مربوط به پذیرش و ثبت نام و  ...در مركز رشد هنري دانشگاه هنر اصفهان است .به نظر
می رسد با توجه به اینکه تاكنون انکوباتور هنري در كشور وجود نداشته است ،فراهم نبرودن همره
زیرساختهاي الزم براي یك انکوباتور هنري تا حدودي طبيعی است و به منظور ایجاد بسرترهاي
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مناسب این مركز باید فرصت بيشتري داده شود .چالش دیگري كه توسط گروه كارشناسران بره آن
اشاره شده ،برداشت هاي نادرست مخاطبران از انکوبراتور هنرري دانشرگاه هنرر اصرفهان و داشرتن
انتظاراتی خارج از شرح وظایف این مركز است .انتظار بهره مندي از حمایت هراي مرالی زیراد در
انکوباتور و همچنين توجه صرف به ااتالي هنر بدون در نظر گررفتن بعرد اقتصرادي آن از جملره
برداشتهاي نادرستی است كه كارشناسان به آن اشاره داشتهاند .از نظر گروه كارشناسران برخری از
اصول كسب و كار در هنر با اصول كسب و كارهاي غيرهنري ،مشترک است و بنرابراین سرازوكار
انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصفهان چيزي جداي سایر انکوباتورها نيست و این موضروای اسرت
كه مخاطبان انکوباتور باید از آن مطلع شوند.
بر اساس تحليل هاي انجام شده ،خالصه چالش هاي انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصرفهان در
حمایت از كسب وكارهاي هنري از دیدگاه گروههاي پنج گانه شركت كننرده در ایرن پرژوهش در
جدول ( )1ارائه شده است .در ميان چالش هراي ذكرر شرده ،مشرکالت اجرایری و ناكرافی برودن
حمایتهاي مالی مورد توافق اغلب گروه هاي شركت كننده در پژوهش است.
جدول  .5چالشهای انکوباتور هنری دانشگاه هنر اصفهان در حمایت از کسب و کارهای هنری
مشکالت اجرایی و بوروكراسی
ناكافی بودن حمایت هاي مالی

استادان هنر

مشکالت اجرایی و كم ااتمادي

هنرمندان مستقل

مشکالت اجرایی و ناكافی بودن حمایت هاي مالی

دانشجویان هنر

رویکرد صنعتی و غير هنري انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصفهان
برگزاري دوره ها و سمينارهاي آموزشی با دیردگاه صرنعتی در انکوبراتور هنرري
دانشگاه هنر اصفهان
نبود متخصص در زمينه اقتصاد هنر و كارآفرینی هنر در انکوباتور هنري دانشگاه
هنر اصفهان
ناكافی بودن حمایت هاي مالی و امکانات در انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصفهان

واحدهاي مستقر در
انکوباتور

نوپا بودن انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصفهان
وضعيت سياسی اقتصادي كشور
خالء نظام هاي آموزشی كشور در رویکردهاي كارآفرینی
ادم شناخت انکوباتورها
نگاه متفاوت و موضع گيري مخاطبان انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصفهان
نبود زیرساخت هاي مرتبط با هنر در انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصفهان
برداشتهاي نادرست مخاطبان انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصفهان

كارشناسان

چالش هاي انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصفهان در حمایت از كسب و كارهاي هنري

چالشها

گروههاي مشاركت كننده
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نتیجهگیري

یافتهها نشان داد كه انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان در راسرتاي دسرتيابی بره اهرداف خرود و ارائره
خدمات به منظور حمایت از كسب و كارهاي هنري ،چالش هایی نيز دارد .در تحقيق حاضر برخی
از چالشهاي این انکوباتور از دید گروههاي مختلف شركتكننده در پرژوهش شناسرایی شرد .برر
اساس نتایج تحقيق ،مشکالت اجرایی و ناكافی بودن حمایت هاي مالی انکوباتور هنرري دانشرگاه
هنر اصفهان را می توان جزء چالش هاي مهم ایرن مركرز در حمایرت از كسرب و كارهراي هنرري
محسوب كرد .این چالش ها در ميان سه گروه از مشاركتكنندگان پژوهش یعنی گروههاي استادان
هنر ،دانشجویان هنر و هنرمندان مستقل ،مشترک بود .البته به نظر میرسرد از آنجرا كره انکوبراتور
دانشگاه هنر اصفهان مانند سایر نهادهاي دولتی به سبب ماهيت خود از نظر مالی به نهادهاي دولتی
وابسته است ،ناكافی بودن حمایت هاي مالی این مركز به انوان یکی از چالش هراي اشراره شرده،
تنها مختص به این انکوباتور نباشد.
چالش هاي انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصفهان از دید دو گروهی كه بيشترین ارتباط را با این
مركز داشتند ،یعنی گروه واحدهاي مستقر در مركز دانشگاه و گروه كارشناسان ،مروارد بيشرتري را
شامل میشد .مهمترین چالش انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان در حمایت از كسب وكارهاي هنرري
از نظر گروه واحدهاي مستقر ،رویکرد صنعتی و غيرهنري مركز رشد هنري دانشگاه هنرر اصرفهان
است و از نظر كارشناسان ،مهمترین چالش هرا اردم شرناخت كرافی ،برداشرت هراي نادرسرت از
اهداف و سازوكار انکوباتور و موضعگيري جامعه هنري در تركيب حروزه اقتصراد و هنرر در نظرر
گرفته شده اند .بررسی نتایج تحقيق حاضر نشان داد كه بسياري از چالشهاي مركرز رشرد هنرري
دانشگاه هنر اصفهان در حمایت از كسب و كارهاي هنري كه در این پژوهش مطرح شد ،ناشری از
نوپا بودن این انکوباتور است و در آینده نزدیك برطرف میشوند .البته این احتمال نيز وجرود دارد
كه مشکالت و چالش هاي پيشبينی نشده اي هم براي انکوباتور دانشگاه در آینرده ایجراد و حتری
بعضی از چالشهاي موجود تشدید شوند كه به نظر میرسد با اتخاذ تدابير درست میتوان از بروز
بسياري از آنها جلوگيري كرد و یا راهکارهایی براي كاهش آنها در نظر گرفت .شاید بتروان گفرت
وجود برخی از چالش ها براي پدیده نوظهور مركز رشد هنري دانشگاه هنرر اصرفهان ترا حردودي
طبيعی است و گذر زمان بسياري از آنها را برطرف خواهد كرد.
در مجموع باید گفت با توجه به مزایاي یك انکوباتور هنري ،وجود انکوباتور هنرري دانشرگاه
هنر اصفهان كه از حمایت هاي سه نهاد معتبر نيز بهره منرد اسرت ،برراي هنرمنردان بره خصرو
دانشجویان هنري ،حتی با وجود چالشهاي مطرح شده فرصتی مغتنم است .با توجره بره پتانسريل
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باالي هنر و هنرمند در كشور و به ویژه در اصفهان ،این انکوبراتور در كنرار انکوباتورهراي هنرري
آینده كشور میتواند از طریق ایجاد و حمایت از كسب و كارهاي هنري ،سهم هنر و فرهنگ را در
اقتصاد كشور افزایش دهد و دستاوردهاي مهمی از جمله ایجاد اشتغال و كارآفرینی را براي كشرور
به همراه آورد.
نکته دیگر اینکه با توجه به تنوع انکوباتورهاي هنري در اهداف و ذینفعان ،بره نظرر مریرسرد
بر خی از چالش هاي شناسایی شده در رابطه با انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان قابل تعميم بره همره
مراكز رشد هنري آینده كشور نخواهند بود .چراكه ممکن است نوع هدفگرذاري و یرا حاميران و
ذینفعان این مراكز با انکوباتور هنري دانشگاه هنر اصفهان متفاوت باشد .با این حال میتوان گفرت
دانستن چالش ها و مشکالت این مركز به انوان اولين انکوباتور هنري میتواند مسرئوالن را برراي
تاسيس چنين مراكزي در كشور آگاه تر سازد تا تدابير الزم را براي برخورد با این چالشهرا اتخراذ
كنند .در واقع چنانچه مركز رشد هنري دانشگاه هنر اصفهان بتواند چالشهاي خود را در حمایرت
از كسب و كارهاي هنري برطرف كند ضمن موفقيت بيشتر و تحقق بهتر اهداف خرود ،مریتوانرد
الگویی مناسب براي سایر انکوباتورهاي هنري كشور باشد .ولی نباید فراموش كررد كره انکوبراتور
دانشگاه هنر اصفهان براي پذیرفته شدن بهتر در جامعه ،نيازمند گذر زمران اسرت و در دراز مردت
تاثيرات مثبت خود را بروز خواهد داد .به طور قطع املکرد بهتر انکوباتور دانشرگاه هنرر اصرفهان
هم به فعاليت و تالش واحدهاي آن به خصرو

اولرين ورودي هراي مركرز بسرتگی دارد و هرم

اقدامات بيشتر و انعطافپذیري مسئوالن را میطلبد.
پیشنهادها

یافتههاي این پژوهش نشان داد كه مسئوالن و دست اندركاران انکوباتور دانشگاه هنرر اصرفهان بره
برخی از چالش هاي موجود واقف اند و بر همين اساس اقداماتی را در جهت بهبود املکررد ایرن
مركز انجام داده و میدهند .با این حال در این پژوهش نيز سعی شد به ارائره پيشرنهادهایی جهرت
برطرف كردن بهتر چالش هاي انکوباتور دانشگاه هنرر اصرفهان در حمایرت از كسرب و كارهراي
هنري پرداخته شود.

 به نظر می رسد براي كاهش برخی از این چالش ها ،الزم است مسئوالن اقدامات بيشتري را
در جهت ااتماد سازي ،خصوصا در ميان جامعه هنري دانشگاهی انجام دهند .البته به گفتره
كارشناسان ،برخی از اقدامات در جهت جذب مخاطب در حال اجراست و گامهاي ابتدایی
در این زمينه برداشته شده و قطعا در آینده اقدامات موثرتري خواهد شد .به هرحال به نظرر
می رسد در وهله اول ،مسئوالن این مركز باید به جذب مخاطب و آگاه سازي آنها بسردازنرد
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و سعی كنند با روشهاي مختلف و اجراي درست اهداف و تعهدات خود ااتمراد افرراد را
جلب نمایند.

 یکی از راههاي دیگري كه به نظر میتواند انکوباتور دانشگاه را در رسيدن به اهرداف خرود
بهتر یاري دهد ،مطالعه مدل هاي انکوباتورهاي هنري خارج از كشور و املکررد آنهاسرت.
هرچند ممکن است اهداف آن انکوباتورها با مركز رشد دانشگاه هنر اصفهان متفاوت باشد
و قطعا شرایط فرهنگی كشورها نيز مشابه نيست .اما به نظر میرسد به دليل داشرتن قردمت
بيشتر انکوباتورهاي هنري خارج از كشور ،استفاده از تجربيات و یا برخی از اقدامات آنهرا
بتواند مسئوالن را در اداره بهتر مركز دانشگاه هنر اصفهان یاري دهد .مطالعه نحوه املکررد
انکوباتورهاي هنري خارج از كشور میتواند برخی از ابهامات و چالشها را برطرف كند.

 از طرفی پيشنهاد می شود زنجيره ارتبراطی انکوبراتور دانشرگاه برا نهادهرا و ارگرانهراي و
سازمانهاي مربوط به هنر بيشتر شود .شاید الزم باشد مسئوالن با نهادهاي ذي ربرط ماننرد
ميراث فرهنگی ،سازمان صنایع دستی ،شهرداري و  ...ارتباط بيشتري داشته باشند و سازمان
هاي مذكور را از وجود این انکوباتور و پتانسيل هاي موجود در آن آگاه كنند.

 هر چند در ادبيات موضوای پژوهش گفته شد كه انکوباتورهاي هنرري زیرمجمواره اي از
انکوباتورهاي تجاري محسوب میشوند ،اما به هر حال بعضی از جزئيات كسب و كارهاي
هنري می تواند به دليل تفاوت بازار هنر و مخاطبان و متوليران آن از سرایر كسرب و كارهرا
متفاوت شود .در مجموع پيشنهاد میشود در انکوباتور هنرري دانشرگاه هنرر اصرفهان نروع
رویکرد هاي مسئوالن كمی تغيير یابد و به منظور شکل گيرري حلقره ارتبراطی برين هنرر و
اقتصاد و ارائه مشاوره بهتر به واحدها در زمينه اصرول كسرب و كارهراي هنرري ،در كنرار
كارشناسان خود از فعاالن بازار هنر و متخصصان اقتصاد و كارآفرینی هنر نيز استفاده شود.
به نظر می رسد برگزاري جلسات آموزشی بيشتر با محوریت هنر و اقتصاد آن نيز بتواند بره
برطرف شدن برخی از چالشها كمك كند .طبيعی است تعامل دوسرویه و انعطرافپرذیري
ميان مسئوالن انکوباتور و واحدهاي مستقر در آن ،نتایج بهتري در پی خواهد داشت.

 در پایان پيشنهاد میشود كه براي جلوگيري از بسياري از چالشها ،مخاطبان ایرن مركرز قبرل از
پيوستن به آن به طور كامل با اهداف و شرایط انکوباتور دانشگاه و ميزان حمایت هراي مرالی آن
آشنا شوند و افرادي كه رویکرد اقتصادي به هنر دارند و درصدد اند از ایده هاي هنرري خالقانره
خود در قالب یك تيم كسب و كار ایجاد كنند ،به حضور در این مركز اقدام نمایند.
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