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 چکیده
های دیجیتال، کلیت  توان گفت که اینترنت و به دنبال آن فنّاوریبا مشاهدۀ تغییرات چند دهۀ اخیر می
توان به برخی از پیامدهای منفی این روند اشاره اند. اگرچه میکردهصنعت موسیقی را متحول و دگرگون 

وکارهای جدید در صنعت موسیقی همچون توزیع که بخش بزرگی از کسب پذیرفت حال باید د، بااینکر
دیجیتال موسیقی پیامد مثبت همین تغییرات فناورانه بوده است. با در نظر گرفتن شرایط خاص 

لی این پژوهش آن است تا با نگاهی نوآورانه و کاربردی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایران، هدف اص
های نوظهور در عرصۀ توزیع دیجیتال موسیقی به تدوین راهبردهایی برای استفادۀ بهینه از این فرصت

نفر از  14بپردازد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحقیق کیفی و مصاحبه با 
. راهبردهای پیشنهادی در دهدخود را در جهت هدف مطالعه ارائه می متخصصان کشور، نقشۀ راهبردی

-این مطالعه، در شش بخش نوآوری محصول، خدمت، موقعیت، فرایند، اجتماعی و پارادایمی تقسیم

های توزیع دیجیتال موسیقی بتوانند به چنانچه سرویساند. نتایج گویای این امر است که بندی شده
های مخاطب خود را شناسایی کنند، به شکل بهتری خواهند ر، نیازها و احساستشایستگی هر چه تمام

وکار، بازیگران جدیدی را  های مدل کسبتوانست برای نیازهای آنان پاسخ مناسب بیابند و با نوآوری
های فرهنگی و سیاسی این عرصه بحث صورت  وارد بازار خود کنند. در پایان، در مورد برخی چالش

 گرفته است.
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 مقدمه 

هایی  وجود داشت و به علت نبود فنّاوری 1در جوامع نخستین، موسیقی تنها به شکل زنده
یافته همچون امکانات ضبط و پخش، اجرای موسیقی در جوامع به شکل یک صنعت نظام

مرور دو نوع شکل برای ارائۀ موسیقی  شد. پس از پیدایش فناوری ضبط، بهمحسوب نمی
صورت زنده  شده و اجرای موسیقی بهتوسط اندیشمندان شناسایی شد؛ که شامل موسیقی ضبط

همچنان که فنّاوری با سرعت در حال پیشرفت بود، پیدایش مباحث  .(Kjus, 2018)است 
ویژه موسیقی  های هنری بهحقوق مالکیت معنوی نیز باعث شد که به جنبۀ درآمدزایی فعالیت

توجه بیشتری گردد. همۀ این موارد چنان به پیش رفت که اکنون پژوهشگران این عرصه، خلق 
کنند و آن را یکی از مصادیق بازار صنایع مثابۀ یک عمل صنعتی قلمداد می بهموسیقی را 
عنوان یک  دیگر، در دنیای امروز فعالیت در عرصۀ موسیقی به عبارت دانند. بهفرهنگی می

شود؛ هنری است چراکه تولید آن به خالقیت و صنعتی در نظر گرفته می-فعالیت هنری
خالق نیاز دارد و صنعتی است چراکه آثار تولیدی آن های هنری یک یا چند فرد ظرافت

 (.1394گردد )میرزمانی و همکاران، صورت انبوه و نوین به متقاضیان آن عرضه می به
خصوص صنایع  های زیادی را برای صنایع گوناگون بههای دیجیتال جذابیت ظهور فنّاوری

هایی محبوبیت زیادی پیدا کرد و  ای ایجاد نمود. در صنعت موسیقی نیز چنین فنّاوریرسانه
 ;Hull, Hutchison, & Strasser, 2011)وکارهایی جدیدی در صنعت موسیقی شکل گرفت کسب

Arbatani, Asadi, & Omidi, 2018)طور  های نوین توانست به. به عبارتی بهتر، فناوری
وکار های کسبها و شدت توزیع موسیقی را متحول کند و باعث خلق مدلیوهتوجهی ش قابل

ها  توان گفت که اینترنت و به دنبال آن فنّاوری. پس می(Vaccaro & Cohn, 2004)جدیدی شود 
نوآوری برای  .(Rogers, 2013)دیجیتال، کلیت صنعت موسیقی را متحول و دگرگون ساختند 

ای، یک اصل کلیدی در درجۀ اول وکارهای رسانهخصوص کسب وکارها بهبسیاری از کسب
 Volberda, Van)شود مزیت رقابتی محسوب میبرای بقا و در درجۀ بعدی برای دستیابی به 

Den Bosch, & Heij, 2013). ای دارد آن است که ای که در مورد این مفهوم اهمیت ویژهنکته
مند و های نظامافتد؛ بلکه با گامخودی یا تصادفی اتفاق نمینوآوری در یک فرایند خودبه

(. اهمیت 1397توان آن را تقویت کرد و توسعه داد )خمسه و روحانی، شده می ریزی برنامه
هایی که ظرفیت نوآوری باالیی شود که سازمانوکارها ازآنجا ناشی میباالی نوآوری برای کسب
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های محیطی پاسخ دهند تری به چالشتر و به شکل مناسباند که سریعداشتند توانسته
  (.1396وری، ه)اصغری و پیل

گاه ـگاهی جایـهای دانشهـاری از رشتـجا حاضر است که در بسیومی همهـنوآوری، مفه
، (2016)ل ـن و میچـدگاه گافیـکرده است؛ اما الزم به ذکر است که طبق دی ود را پیداـخ
ه وکار فهم درست و کاملی از نوآوری ندارند. بگران حوزه کسبـات و پژوهشـاری از مطالعـبسی

وکار آن است که نوآوری ها، یکی از اشتباهات رایج در مورد مفهوم نوآوری در کسباعتقاد آن
افتد که شرکت بتواند محصول جدیدی را به بازار عرضه کند. جالب اق میـانی اتفـتنها در زم

وط ـربـک مـوزه آکادمیـاالن حـها به فعـی نوآوری تنـهای در مورد چیستیـفهمآن است که کج
وانند در ـان نتـرینـشود که کارآفهایی باعث میشود بلکه در عمل نیز، چنین سوء برداشتنمی

 ,Goffin & Mitchell)وکارشان به معنای واقعی در راستای تقویت نوآوری گام بردارند کسب

2016). 
ای به ، این اهمیت زیاد نوآوری برای صنایع رسانه(2006)به اعتقاد میرژیوفسکا و هالیفیلد 

« 1شکنخط»های  طور پیوسته و بالقوه با ظهور فنّاوری ها بهگونه سازمان خاطر آن است که این
طور  مبنا هستند که به-های علمشکن، نوآوریهای خط ها از فنّاوریمنظور آنرو هستند. روبه

توانند یک صنعت جدید خلق کنند و یا باعث تحول صنعت موجود شوند. بالقوه می
هایی هستند که پس از مثال فنّاوری اینترنت و یا فنّاوری تلویزیون تعاملی نمونه عنوان به

وکار کنونی را تغییر دهند های کسبطور چشمگیری مدل که بهظهورشان این پتانسیل را دارند 
توان پس می .(Mierzjewska & Hollifield, 2006)و همچنین کل صنعت رسانه را متحول سازند 

ترین عوامل به ای کشور یکی از اساسیمود که نوآوری برای موفقیت در بازارهای رسانهادعا ن
ترین اجزای سازندۀ مزیت رقابتی برای ؛ و همچنین یکی از مهم(Küng, 2013)رود شمار می

 .(Hill, Jones, & Schilling, 2014)شود وکارها محسوب میکسب
(، صنعت موسیقی در ایران با معضالت 1394های میرزمانی و همکاران )طبق یافته

نظام نوآوری خواهد بود. با  رفت از این مشکالت توجه به رو است که راه برونای روبهعدیده
های جدید در صنعت موسیقی و ظهور  توان ادعا نمود که فنّاوریشده، می توجه به شواهد ارائه

نظیری را برای های بی، فرصت«توزیع دیجیتال موسیقی»جدیدی از توزیع موسیقی یعنی نوع 
های نو، برای شکوفایی اقتصادی و خلق ثروت در جوامع مختلف خلق کرده است. این فرصت
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ای همچون ایران، اهمیتی دوچندان دارند. بر این اساس، هدف اصلی کشورهای در حال توسعه 

ردهای نوآورانه در جهت توزیع دیجیتال موسیقی در ایران است این پژوهش ارائه راهب
که به بهترین نحو بتوان از این طریق در راستای رونق بخشی به صنعت موسیقی کشور  نحوی به

های فرهنگی و سیاسی نخواهد بود؛ لذا در پایان گام برداشت. این مسیر قطعاً خالی از چالش
 رت گرفته است.هایی صواین پژوهش در این خصوص بحث

 
 پژوهش پیشینه

های توزیع دیجیتال در صنعت را برای سرویس« 1سازیپل»عبارت ( 2018)کیجوس 
برد. با استفاده از مطالعات میدانی در کشور نروژ، کیجوس به این نتیجه موسیقی به کار می

های درآمدی توانند جریانتنهایی می کنندگان موسیقی عالوه بر آنکه بهرسیده است که توزیع
های موسیقی نیز پررونق شوند که بازار کنسرتتوجهی را برای خود خلق کنند، باعث می قابل

تال ـوزیع دیجیـهای ترویسـواه از سـگردد؛ چراکه مخاطب پس از دریافت آهنگ دلخ
گیرد که آیا در کنسرت خوانندۀ آن آهنگ شرکت کند یا اینکه باید به م میـقی، تصمیـموسی
ها به نحو مطلوبی، مخاطبان دیگر، این سرویس عبارتی کنسرت دیگری برای خود باشد. بهدنبال 

. (Kjus, 2018)کند های محبوبشان ترغیب میهای خوانندهرا برای حاضر شدن در کنسرت
دهد، نشان داده که در مطالعه خود ارائه می ها و آمار و ارقامی( نیز با گزارش1390فر )آزاده

سوی رونق  عنوان بازار اصلی مصرف موسیقی دنیا، حرکتی شتابان به به است که در آمریکا
اقتصاد موسیقی در فرمت دیجیتال آغاز شده است. همچنین با توجه به بررسی آمار جهانی در 

های توزیع دیجیتال موسیقی، این نکته آشکار خواهد شد که توزیع خلق ثروت توسط سرویس
و کره  (Hull & et al., 2011)آسیایی همچون ژاپن دیجیتال در صنعت موسیقی کشورهای 

 نماید. می ءنقش بسیار پررنگی را ایفا (Rogers, 2013)جنوبی 
صنعت ضبط ایران یک تجارت بزرگ در داخل کشور است. بر اساس گزارشی که در سال 

شرکت تهیه، تولید و تکثیر  407  شده است، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه 1398
استودیوهای صدابرداری، صداگذاری و ضبط آثار صوتی در ایران فعالیت  117آثار صوتی و 

 (.1398)وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، کند  می
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های موسیقی کارهای  به ایران و رواج آن تعدادی از شرکت 1372با آمدن اینترنت در سال 
های موسیقی  کردند. سایت انتشارات کرشمه از اولین سایت رضه میخود را در بستر اینترنت ع

کرد. در سال  ای از محصوالت خود را در این بستر عرضه می مجموعه 1999بود که در سال 
عنوان دومین سایت موسیقی فعالیت خود را در این بستر آغاز  نیز ایران ملودی نیز به 2000

روش و برخی دیگر نیز در این بستر فعال شدند س  ازاین دو نیز سایت شیدا، کرد و پس
(Pourghannad, 2007)های های موسیقی در اکوسیستم، فعالیت سایر شرکت. به همین ترتیب
 طور پیوسته افزایش یافته است. دیجیتال در ایران به

هایی است که برای اولین بار از طریق فناوری های ذکرشده در باال، مربوط به شرکت نمونه
، محصوالت موسیقی فیزیکی خود را معرفی میها به مشتریانپس فروش آندیجیتال و س
ترین  تونز اولین و کامل های موسیقی، بیپ حال، در قالب فروش دیجیتال فایل کردند. بااین

تأسیس شده است و آرشیوی کامل از آثار  1390مجموعه موسیقی در ایران است که در سال 
ایجاد کرده است و اقدام به فروش آلبوم و ترک « قانونی رعایت دانلود»فارسی را با شعار 

های دیگری مانند ریتمو نیز در سال  سایت . وب(Virgool, 2018)کند  های دارای مجوز میآهنگ
ها فقط آن دسته سایتهای مجوز دار کرده است. این وب اقدام به فروش موسیقی 1395
های کامل را که مجوز قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت کردهها و آلبومآهنگ
اگرچه دریافت مجوزهای قانونی در ایران ممکن است فعالیت چنین  رسانند. ، به فروش میاند

شمگیری به طرز چ تونز در ایران مشاغل الکترونیکی را محدود کند، اما موفقیت مالی بیپ
 (.1395)پایگاه خبری آفتاب، توجه بوده است  قابل

های دانلود موسیقی در ایران با یک مشکل مهم که توسط یک سرویس موسیقی  فروشگاه
در خارج از ایران ایجاد شده است مواجه هستند.  2004دیجیتال به نام رادیو جوان که از سال 

های  دهد که بتوانند به تمام آهنگ ن را میاین سرویس پخش موسیقی به کاربران خود این امکا
های دیجیتال  . البته سرویس(Parsapour, 2017)ایرانی دارای مجوز و بدون مجوز گوش بدهند 

توانند از آن با  دیگری مانند اسپاتیفای، دیزر و سوندکلود نیز وجود دارند که کاربران ایرانی می
 .(Beygzadeh, 2017)هایی استفاده کنند  محدودیت

تواند گردش مالی  بالفعل موسیقی ایران در بستر اینترنت میتونز بازار  به اذعان مدیران بیپ
میلیون دالری را داشته باشد که از این مقدار در حال حاضر درصد کمی استفاده  80ساالنه 

میلیون دالر در حال استفاده است(. علت این امر نیز ترس  30تا  20شده است )
اش باالست و از  یل حوزه محتوا بودن هزینهگذاران برای ورود به این حوزه است که به دل سرمایه
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مثال در سال گذشته  عنوان گیرند که به های موسیقی مجوز می طرفی ساالنه تعداد کمی از آلبوم 

اند مجوز  آلبوم توانسته 500باوجود درخواست مجوز برای چندین هزار آلبوم فقط تعداد 
در ایران  تا مجوز دریافت نمایند.اند  آلبوم موفق شده 382فقط  1394بگیرند و یا در سال 

درصد از  80درصد است و مقداری حدود  70صورت آنالین  سهم توزیع و انتشار موسیقی به
گردد  صورت آزاد و بدون هزینه و غیرقانونی دانلود می حجم بازار آنالین موسیقی در ایران به

(Virgool, 2018). 
 
 پژوهش نظریمبانی  

 و سیر تحوالت صنعت موسیقی
اشاره به تولید، بازاریابی و توزیع کاالهای مادی و غیرمادی در « صنعت»طور عمومی، کلمۀ  به

های تاریخی به سه دوره طور مناسبی صنایع مختلف را در دوره جوامع دارد. ویکستروم به
تقسیم کرده است. ابتدا، صنعت معدن و کشاورزی قرار دارد؛ سپس با ظهور و پیدایش 

رو هستیم و درنهایت که ما در این دوره قرار داریم، ها و تولید انبوه کاال در جوامع روبهکارخانه
های تولید خدمت در ترین صنعتدورۀ تولید خدمت است که صنعت موسیقی یکی از جذاب

وکار موسیقی، هال و طور خاص در حوزۀ کسب . به(Wikström, 2009)دنیای اکنون است 
وکار موسیقی را در سه دورۀ تاریخی کشاورزی، صنعتی و خصوصیات کسب (2017)همکاران 

 اند. شده  به نمایش گذاشته 1شماره اند و سیر تحول آن را در شکل دهیح کراطالعاتی تشر
 

 
(Hull & et al., 2011) وکار موسیقی، منبع:سه عصر کسب .1شکل     

 

ی، موسیقی در قالب هایی ازجمله ضبط و پخش موسیق در جوامع اولیه به دلیل کمبود فناوری
اظهار داشت: با شروع  (36: 2019) موسیقی زنده و نت وجود داشت. در همین رابطه، سان

ها، توزیع نت موسیقی برای اجرای عمومی در کنسرت یا اپرا به یک  دوران رشد کنسرت
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تجارت مهم برای ناشران موسیقی تبدیل شد. از آن زمان، با ظهور فناوری ضبط، بسیاری از 
شده و اجرای موسیقی زنده را  قان عموماً دو نوع ارائه موسیقی ازجمله موسیقی ضبطمحق

کند که صنعت موسیقی بسیار اشاره می نوردگارد حال، . بااین(Kjus, 2018)شناسایی کردند 
ای پیچیده تر از آنی است که بتوان به دو بخش ساده آن را تقسیم نمود و شبکهپویاتر و پیچیده

. با (Nordgård, 2018)گیری صنایع موسیقی تأثیرگذار است فرهنگی در شکل از روابط انسانی و
عنوان منبع درآمد در نظر گرفته  یافته به پیشرفت فناوری، موسیقی در بسیاری از جوامع توسعه

نظر خدمات سرگرمی یکی از  صر معاصر، صنعت موسیقی ازشد. در حال حاضر، در ع
 .(Gamble, Brennan, & McAdam, 2017; Sinclair & Tinson, 2017)ترین صنایع است  جذاب

گونه  توان ایناز صنعت موجود است، صنعت موسیقی را میطورکلی و بر اساس تعاریفی که  به
ها تولید، شود که هدف آنهای گفته میتعریف کرد که صنعت موسیقی به مجموعه کمپانی

 بازاریابی و توزیع انواع محصوالت و محتواهای موسیقایی است.
یک از این ای بوده است و هر ها پیش موردتوجه اندیشمندان برجستهصنعت موسیقی از سال

اند به بهترین شکل این صنعت را معرفی و اجزای اصلی آن را شناسایی محققان سعی داشته
است. او صنعت موسیقی را تشکیل یافته از چهار  (1970) 1کنند. یکی از این دانشمندان، هیرش

 اند از: ها از دیدگاه هیرش عبارت داند. این خرده سیستمخرده سیستم فرعی می
  :خواننده، نوازنده، تولیدکننده و غیره؛بخش خالق 
 های روز؛ کمپانی ضبط: ضبط آثار موسیقایی با استفاده از فنّاوری 
 کنند اثر هنری به دست اکثریت کنندگان: کسانی که سعی میکننده و توزیعترویج

 کنندگان برسد؛مصرف
 رادیویی بود یعنی های بانان کارکنان ایستگاهبانان: منظور هیرش از دروازهدروازه

یک نیز شنیده  گرفتند کدام آهنگ به گوش مردم برسد و کدامکسانی که تصمیم می
 .(Wikström, 2009)نشود 

شود که در این طور جزئی به صنعت موسیقی نگاه شود، اجزای بسیار زیادی یافت می اگر به
بندی اصلی کنند؛ اما چیزی که در اینجا اهمیت دارد، تشریح استخوانآفرینی میصنعت نقش

قی، این صنعت را طورکلی بسیاری از پژوهشگران عرصۀ صنعت موسی این صنعت است. به
دانند که هر یک از این اجزای اصلی، شامل تعدادی زیادی از اجزای شامل سه جزء اصلی می

 

1. Hirsch 
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. این سه جزء (Hull & et al., 2011; Weissman, 2017; Wikström, 2009)شود فرعی دیگر می 

 اند از: عبارت
رایت موسیقی: این بخش از صنعت موسیقی عمالً هیچ تماس مستقیمی با . نشر و کپی1

مخاطب موسیقی ندارد. درآمدزایی در این بخش از طریق فروش انواع مجوز از سوی 
 گیرد؛ای مختلف صورت میکمپانی نشر به نهاده

های متنوعی را نیز ازجمله کشف های ضبط موسیقی فعالیت. ضبط و تولید موسیقی: شرکت2
های گوناگون انجام هنرمند، ضبط آهنگ در استودیو، توزیع آثار و ترویج آهنگ از رسانه

 دهند؛می
یشتری درآمدزایی را . اجرای زنده موسیقی: به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران، اجرای زنده ب3

 کند.های صنعت موسیقی ایجاد مینسبت به دیگر بخش
 

 توزیع موسیقی و تحوالت دیجیتالی
رود و عنوان کلید پیوند بازیگران مؤثر و دخیل در صنعت موسیقی به شمار می به« 1توزیع»

. توزیع موسیقی چه (Spilker, 2017)تأکید خاصی روی رابطۀ بین تولید با مصرف موسیقی دارد 
های بسیار حیاتی در بازار صورت الکترونیکی یکی از فعالیت صورت فیزیکی و چه به به

شود. برای شناخت هرچه بهتر ماهیت توزیع موسیقی، محصوالت موسیقایی محسوب می
قی شناسی مناسب در این حوزه صورت گیرد. در ادامه انواع حاالت توزیع موسیبهتر یک گونه
 گردد.ها نیز بیان میفرد هر یک از این شیوه شود و خصوصیات منحصربهشرح داده می

ارائه کرده است،  (2012)طور که ویکستروم  شناسی توزیع موسیقی، همانطورکلی گونه به
 شود.شامل سه مدل اصلی می

 موسیقایی، : این مدل مربوط به زمانی است که مشتری پس از خرید محصول 2مدل مالکیت
دی یا دانلود دیجیتالی آهنگ(؛ مشتری پس از حس مالکیت بروی آن دارد )مانند خرید سی

کند که این آهنگ به او تعلق دارد. در این دی یا فایل دیجیتالی آهنگ، احساس میخرید سی
 های آهنگ از طریقنامه نیز، منظور از توزیع دیجیتال موسیقی نیز، فروش قانونی فایلپایان

 بستر اینترنت است که دقیقاً منطبق با همین مدل، یعنی مدل مالکیت است.

 

1. Distribution 

1. The Ownership Model 
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 عنوان یک محصول در نظر گرفته شود،  جای آنکه به در این مدل، موسیقی به :1مدل دسترسی
عنوان یک خدمت )سرویس( دیده شده است )مانند خدمات پخش موسیقی(؛  به
داشت که در آن یک جریان ثابت از توزیع  دیگر، در این حالت، بستری وجود خواهد عبارت به

موسیقی برای مخاطب در نظر گرفته شده است؛ در این حالت تجربه موسیقایی مطلوب 
 شود.مخاطب در لحظه مصرف موسیقی، جایگزین حس مالکیت او می

 خدمات «3فرارقابت»: از زمان ظهور عصر دیجیتالی و همچنین ظهور عصر 2مدل زمینه ،
روند و به دنبال فراهم کردن یک مدل دسترسی می« فراسوی»رفته به  رفتهآنالین موسیقی 

کند که مدل زمینه به مخاطبان کمک برای مخاطب خود هستند. ویکستروم بیان می« زمینه»
کند تا در حالتی آسان و هوشمند به موسیقی دلخواه خود دسترسی پیدا کنند و همچنین می

های خود را با دوستانشان به اشتراک بگذارند. خواهند توانست نحو مطلوبی تجربه
دیگر، در این زمینه تجارب موسیقایی مخاطبان شکل جدیدی پیدا خواهد کرد. از  عبارتی به

رسد که ویکستروم مدل زمینه را تنها بستری برای توزیع گونه به نظر می این توصیف این
پندارد که کاربران در آن به دنبال عی میمثابۀ یک رسانۀ اجتما را به بیند؛ بلکه آنموسیقی نمی

 چیزهایی فراتر از شنیدن آهنگ هستند.
 

های درآمدی از توزیع موسیقی در دنیای آنالین را با در مطالعۀ خود جریان (2006)تیشموک 
(. دو حالت کلی برای کسب درآمد از توزیع دیجیتالی 16کند )شکل ای تشریح میشکل ساده

 اند از: شناسایی است که عبارت ابلموسیقی از مدل او ق
های نشر موسیقی هستند مجوز فروش آثار خود را در صاحب محتوا که عمدتاً کمپانی (الف

کننده دیجیتالی، در ازای پولی که از  گذارند. این توزیعده دیجیتالی میــکنناختیار توزیع
دهد. همچنین ر دیجیتال خود میفرادادن به آثا گیرد، به او حق دانلود یا گوشکننده میمصرف

پذیرد و از این راه نیز در کنار دریافت پول از مشتری، تبلیغاتی را در سرویس آنالین خود می
 کند. کسب درآمد می

گذارد. کننده دیجیتالی میصاحب محتوا، مجوز پخش آثار خود را در اختیار یک توزیع (ب
دهد. در چنین ها را به مخاطبان خود میدانلود آهنگطور رایگان امکان  کننده بهاین توزیع

 
2. The Access Model 

3. Tthe Context Model 

4. Hyper-Competition 
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تواند محبوبیت بسیار زیادی را میان مخاطبان به دست آورد و به حالتی، این سرویس آنالین می 

های آنالین های تجاری بسیار زیادی جذب این نوع سرویسخاطر داشتن مخاطبان زیاد، آگهی
ای که های بالقوهوکار به خاطر ریسکدل کسبشود. قابل ذکر است که این نوع مموسیقی می

 های موسیقی برخوردار نیست.در درون خود دارد از جذابیت زیادی میان کمپانی
کنند.  عنوان یک واسطه مهم در بازار رسانه عمل می های پخش موسیقی دیجیتال به سرویس

شوند.  نظر گرفته می عنوان واسطه اصلی در کنندگان دیجیتال موسیقی به بر این اساس، توزیع
 ,Kjus, 2018; Sun)اند  ها، هنرمندان و مخاطبان را بسیار تسهیل کرده آنها روابط بین شرکت

وجود، مطالعات اندکی وجود دارد که مستقیماً به نقش تسهیلگرها در صنعت  . بااین(2019
کنندگان در صنعت  کرده است که تسهیل ویژه تأکید به (2018)موسیقی اشاره کند. کیجوس 

نگاران و سازندگان سازهای  موسیقی شامل طیف وسیعی از هنرمندان، مخاطبان، روزنامه
گیرد که پس از دریافت موسیقی از  موسیقی هستند. در همین راستا، مخاطب تصمیم می

اشد. سرویس پخش دیجیتال موسیقی، در کنسرت شرکت کند یا به دنبال کنسرت دیگری ب
کند تا در کنسرت خوانندگان موردنظر خود  دیگر، این خدمات مخاطب را تشویق می عبارت به

کند و  می ءای در بازار رسانه ایفا کننده شرکت کند. توزیع دیجیتال موسیقی نقش تسهیل
های آنالین  های مختلف صنعت موسیقی توسط این سرویس افزایی قدرتمندی بین بخش هم

 شود. ایجاد می
وجود، موضوعات  ا همه مزایایی که توزیع دیجیتال موسیقی به ارمغان آورده است، بااینب

مهمی وجود دارد که محققان صنعت موسیقی در پی حل آن هستند. برخی محققان این 
و برخی دیگر  (Preston & Rogers, 2011)اند  در صنعت موسیقی خوانده« بحران»تهدیدات را 

های دیجیتال نشان  را از طریق فناوری« دزدی هنری یا ادبی»خطرات سرقت موسیقی به نام 
. اگرچه سرقت (Borja & Dieringer, 2016; Cockrill & Liu, 2013; McCarthy, 2013)اند  داده
اند که  نشان داده (2014)وسیقی از طریق اینترنت کامالً مشاهده شده است، کوه و همکاران م

رشد خدمات حقوقی در توزیع دیجیتال موسیقی، میزان سرقت موسیقی آنالین را کاهش 
( 2013. در همین زمینه بوستینزا و همکاران )(Koh, Murthi, & Raghunathan, 2014)دهد  می

از مالکیت معنوی هنرمندان نیاز به یک  کنند که بازارهای موسیقی برای محافظت استدالل می
 .(Bustinza, Vendrell-Herrero, Parry, & Myrthianos, 2013)زیرساخت قانونی دارند 
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 پژوهشروش 
ها نیز از روش تحلیل این مطالعه از رویکرد تحقیق کیفی بهره برده و برای تحلیل داده

دهی و تفسیر صرف  استفاده شده است. روش تحلیل مضمون فراتر از یک سازمان 1مضمونی
طورکلی، روش تحلیل مضمونی  . به(Thomas, 2006)های مختلف یک موضوع مهم است جنبه
شود استفاده می« هاهای( موجود در دادهحلیل و گزارش الگوهای )تمشناسایی، ت»منظور  به

(Braun & Clarke, 2006) فرآیند دنبال شده برای انجام این روش در پژوهش، از شش مرحله .
اتخاذ شده است که این مراحل شامل، آشنایی محقق  (2006)شده توسط براون و کالرک  ارائه

گذاری ها، تعریف و نامها، مرور و بازنگری تموجوی تمها، تولید کدهای اولیه، جستبا داده
مچنین ارائه گزارش تحقیق است. همچنین جهت حفظ قابلیت اعتماد، طبق ها و هتم

سازی، در تمامی مراحل تحقیق ازجمله آماده (2014)استانداردهای الو و همکارانش 
 . (Elo & et al., 2014)ها دقت الزم به عمل آمده است دهی و گزارش یافته سازمان

وکار دیجیتال نفر از متخصصان عرصه کسب 14شامل کنندگان در این پژوهش، مشارکت
شدند. تعداد برفی انتخاب گیری گلولهها از طریق نمونهباشند که همۀ آنو صنعت موسیقی می

 ,Creswell, 2007; Glaser & Strauss)شوندگان بر اساس منطق اشباع نظری تعیین شد مصاحبه

2017; Holton, 2007) اگرچه نقطۀ اشباع در مصاحبۀ دوازدهم حاصل شده بود اما برای .
تمامی ها تا مصاحبه چهاردهم ادامه پیدا کرد. آوری داده، روند جمعروپیشویت پژوهش ـتق

انجام شده است.  1397های فروردین تا خرداد سال های این تحقیق، بین ماهمصاحبه
قابل  1ها در جدول شوندگان و طول مصاحبههای مصاحبهاطالعات الزم در مورد تخصص

کنندگان تحقیق به شکل عمیق و نیمه ساختاریافته بود. ها با مشارکتمشاهده است. مصاحبه
کنندگان دیجیتال موسیقی در توزیع»اند از:  ها پرسیده شد عبارتنبرخی از سؤاالتی که از آ

چه مسائل »، «؟وکار خود نوآوری داشته باشندتوانند در ابعاد مختلف کسبایران چگونه می
« ؟وکارها در ایران تأثیرگذار بوده استفرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر روی عملکرد این کسب

ها را رفع توان آنموسیقی در ایران چیست و چگونه میکنندگان مشکالت اصلی توزیع»و 
وکارهای های کسبکه هدف اصلی این پژوهش ابتدا فهم کامل پیچیدگی ازآنجایی «.؟نمود

توزیع دیجیتال و سپس ارائه راهکارهای کاربردی برای موفقیت این صنعت در کشور بود، لذا 
ه شده است( از سه گروه عمده انتخاب نشان داد 1طور که در جدول  شوندگان )همانمصاحبه

 

1. Thematic analysis 
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کادمیک در حوزه»و « متخصص صنعت موسیقی»، «هنرمند باتجربه»شدند:   های پژوهشگر آ

 «.وکار دیجیتالکسب
  شوندگان اطالعات مصاحبه .1جدول 

 ردیف
کد 
 شونده مصاحبه

حوزه اصلی 
 فعالیت

 سوابق اجرایی سوابق آموزشی
طول 

مصاحبه 
 )دقیقه(

 
1 

 
1ASH 

هنرمند 
باتجربه 
 )خواننده(

دانشجوی 
کارشناسی ارشد 

 مدیریت

سال تجربه در  6بیش از 
اجراهای زنده موسیقی 

 سنتی

 
66 

2 

 
2MP 

 
 

هنرمند 
باتجربه 
 )خواننده(

کارشناسی ارشد 
 مهندسی

انتشار چندین آهنگ 
ای در فضای  حرفه

 مجازی

 
43 

3 

 
 

3HS 
 

متخصص 
صنعت 
 موسیقی

دانشجوی دکتری 
 شناسیجامعه

کارشناس موسیقی 
 وزارت فرهنگ و ارشاد

 
59 

4 
 
 

4ESH 

متخصص 
صنعت 
 موسیقی

دیپلم )دانشجوی 
انصرافی از 

 دانشگاه شریف(

گذار و مدیرعامل  بنیان
 یک کمپانی نشر موسیقی

 
35 

5 

 
 

5AMSH 
 

متخصص 
صنعت 
 موسیقی

 لیسانس )هنر(
مدیر بازاریابی یک 

کننده دیجیتال  توزیع
 موسیقی

 
92 

6 
 

6FH 

متخصص 
صنعت 
 موسیقی

دکتری مهندسی 
)دانشگاه صنعتی 

 شریف(

گذار و مدیرعامل  بنیان
کننده دیجیتال  یک توزیع

 موسیقی

 
37 

7 
 

7MJ 
پژوهشگر 
کادمیک  آ

دانشجوی 
کارشناسی ارشد 

 مدیریت

مشاور و پژوهشگر 
 وکارهای دیجیتال کسب

 
79 
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  شوندگان اطالعات مصاحبه .1جدول ادامۀ 

 ردیف
کد 
 شونده مصاحبه

حوزه اصلی 
 فعالیت

 سوابق اجرایی سوابق آموزشی
طول 

مصاحبه 
 )دقیقه(

8 
 

8EN 
پژوهشگر 
کادمیک  آ

دانشجوی 
کارشناسی ارشد 

 مدیریت

مشاور و پژوهشگر 
 وکارهای دیجیتال کسب

 
60 

9 
 

9JN 
پژوهشگر 
کادمیک  آ

دکتری مدیریت 
 رسانه

مشاور و پژوهشگر 
 وکارهای دیجیتال کسب

 
92 

10 
 

10DKH 
پژوهشگر 
کادمیک  آ

دکتری مدیریت 
 رسانه

علمی  عضو هیئت
دانشگاه و پژوهشگر 

 وکارهای دیجیتال کسب
48 

11 
 

11SHJ 
پژوهشگر 
کادمیک  آ

دانشجوی دکتری 
مدیریت 
 استراتژیک

مشاور استراتژی و 
پژوهشگر 

 وکارهای دیجیتال کسب

 
60 

12 
 

12SS 
پژوهشگر 
کادمیک  آ

دکتری مدیریت 
 رسانه

علمی  هیئتعضو 
دانشگاه و پژوهشگر 

 وکارهای دیجیتال کسب

 
52 

13 
 

13RS 

متخصص 
صنعت 
 موسیقی

کارشناسی ارشد 
 وکار کسب

گذار و مدیرعامل  بنیان
کننده دیجیتال  یک توزیع

 موسیقی

 
66 

14 
 

14SL 
پژوهشگر 
کادمیک  آ

دکتری مدیریت 
 رسانه

مدرس دانشگاه و 
پژوهشگر 

 وکارهای دیجیتال کسب

 
45 

 
 ی پژوهشهایافته

آمده در این مطالعه در شش مضمون اصلی نوآوری محصول، خدمت،  دست راهبردهای به
بندی و ارائه گردیده است. روند دستیابی به موقعیت، فرایند، اجتماعی و پارادایمی دسته

به نمایش  2در شکل « راهبردهای نوآورانه در توزیع دیجیتال موسیقی»مضمون اصلی یعنی 
شده در این پژوهش شرح داده  شده است. در ادامه هریک از مضامین فرعی شناسایی گذاشته

 خواهد شد.
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 . مضامین اصلی و فرعی شناسایی شده در پژوهش2شکل 
 

 نوآوری محصول

ای به کننده توجه ویژهیکی از مواردی بود که خبرگان شرکت« نوآوری محصول»مضمون 
دهندۀ نوآوری محصول  های تشکیل طورکلی زیر مضمون بهنوآوری در این عرصه داشتند. 

 اند از: عبارت
 ای به آن داشتند، این بود یکی از راهبردهایی که متخصصان توجه ویژه لیست یا گلچین:پلی

طور جداگانه  وکارهای توزیع دیجیتال عالوه بر آنکه محصوالت موسیقایی را بهکه کسب
لیست( محصوالت سری گلچین )پلیاخت یکرسانند باید از طریق سبه فروش می

نمایند، کسب ای که برای مخاطب ایجاد میجدیدی را خلق نموده و از طریق ارزش ویژه
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 نخستیند. شها، پیشنهادهایی توسط متخصصان ارائه درآمد کنند. در ایجاد این گلچین
 تشکیل ر در ـدیگه ــاست؛ نکت انروف به مخاطبـراد معـهای افلیستهاد، ارائه پلیـپیشن
وکارهای دیجیتال  لیست توجه به پتانسیل موسیقی محلی ایران است. یکی از کسبپلی

ها با ایجاد یک پلی لیست گیلکی )شمالی( تجربۀ موفق خود را در این مورد بیان کرد. آن
ها توسط آن توانسته بودند رضایت بسیاری از مخاطبان را کسب و کنند و پلی لیست

شده بود. یکی دیگر نکاتی که در ایجاد پلی لیست  های اجتماعی معرفیر شبکهمخاطبان د
توانند برحسب ها میباید توجه گردد، مسئله وقایع اجتماعی است؛ عالوه بر آنکه گلچین

هایی را برای وقایع اجتماعی ارائه نمود؛  توان پلی فهرستسبک موسیقایی ارائه گردند، می
ها نوروزی، ایام ماه رمضان، هایی را برای مسافرت پلی فهرستتوان مثال، می عنوان به

گونه  شمار دیگری ازاینهای خصوصی و سازمانی و تعداد بیمطالعه، عصرانه، جشن
ها اهمیت زیادی دارد، خلق لیسترویدادها طراحی نمود. مسئله دیگری که در ایجاد پلی

ها و شاپمثال، کافی عنوان وکارهای مختلف است. به های مناسب برای کسبگلچین
ها به میزان شدیدی به پخش موسیقی در محیط خود اهمیت قائل هستند و لذا رستوران

های  وکارها، با خالقیت و نوآوری، پلی فهرستگونه کسب توان برای هر یک ازاینمی
مناسب ارائه نمود. چیزی که در این مورد اهمیت دارد آن است که باید به بهترین شکل 

ها ها را در آنوکارهای گوناگون، موسیقی انتخاب کرد و نیاز به این موسیقیرای کسبب
 ایجاد نمود.

 وکارهای  یکی از نکاتی که در کسب ی مختلف:ـهای سنل بر اساس طیفـارائه محصو
ر ـار زیادی به قشـه بسیـآن است که توج؛ شودده میـی مشاهـع موسیقـالی توزیـدیجیت

ران ـی ایـی را در بازار موسیقـتوجه ر، بخش قابلـدارند. اگرچه این قشه ـوان جامعـج
دهند، اما به اعتقاد خبرگان نباید از پتانسیل درآمدزایی از طریق ارائه محصول یل میـتشک

 های سنی دیگر غافل شد.به طیف
 طور عمده به شکل  درگذشته که توزیع موسیقی به های مخصوص برای خریداران:کاورآرت

دی بود؛ عالوه بر های گرامافون، بعدها نوار کاست و بعدتر سییزیکی یعنی صفحهف
ای برای مخاطبان داشته است. ها، خود این ابزار نیز جایگاه ویژهمحتوای موسیقی درون آن

شد و دیگر، این ابزار به شکلی نماد هویتی برای بسیاری از مخاطبان محسوب می عبارتی به
شد. توزیع دیجیتال یادی توسط مخاطبان از طریق همین ابزار خلق میهای زحتی کلکسیون

موسیقی یکی از نیازهایی را که نتوانسته برای مخاطب پوشش دهد، توجه به همین نماد 
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چیز در این فرایند به چیزهایی غیرمادی و غیرملموسی تبدیل هویتی است چراکه همه 

ز راهکارهایی است که به اعتقاد گشته است. کاورآرت )تصویر جلد موسیقی( یکی ا
 نماید. ایفاءتوجهی را در پاسخ به این نیاز مخاطبان  تواند نقش قابلمتخصصان می

  :های نوآوری در فروش محصوالت مرتبط یکی از ایدهفروش محصوالت مرتبط با آهنگ
ازار توجهی را در ب تواند درآمدهای قابلای بود که به اعتقاد برخی متخصصان میخالقانه

مثال، مخاطب وقتی آهنگ موردعالقه خود را  عنوان توزیع دیجیتال موسیقی خلق نماید. به
کند، ممکن است به این موضوع عالقه نشان دهد که دستنبد مربوط به آن خریداری می

کاررفته در آن آهنگ و دیگر موارد مرتبط،  خواننده، پیراهن مخصوص، آالت موسیقی به
کند که شکل وکار دیجیتال کمک می است. این نوآوری، به کسبدستیابی  چگونه قابل

ای موسیقی، ـط یک مخاطب در فضـاما مرتب ؛مناسبی بتواند میان نیازهای گوناگون
 گری کند.واسطه

 های موفق داخلی توانسته بود با تولید موسیقی یکی از کمپانیهای آموزشی: استفاده از ترانه
و توزیع مناسب آن بازار جدیدی را برای خود خلق  مخصوص آموزش برای مدارس کشور

تواند بازیگران مختلفی را ازجمله هنرمندان، محققان، مدارس و کند. توجه به این ایده می
کنندگان را با یکدیگر درگیر سازد و درنهایت به پویایی بازار موسیقی ایران کمک توزیع
 توجهی نماید. قابل

 به اعتقاد برخی از خبرگان، محصوالت وقتی  بسته(:صورت پکیج ) ارائه محصوالت به
شوند، ارزشی متفاوت را با زمانی که با محصوالت مختلف صورت تکی فروخته می به

نمایند. ایده پکیج کردن شوند برای مخاطب ایجاد میدیگر )اما مرتبط( همراه می
ن خیلی تواند مخاطب موسیقی را به میزاگذاری مناسب میمحصوالت با یک قیمت

 بیشتری در استفاده از محصوالت ترغیب نماید.
  :اکنون در بازار توزیع دیجیتالی موسیقی در چیزی که همارائه ویژه آثار استعدادهای جدید

وکارها تمام توجه خود را به ارائه ایران مشهود است آن است که عمدتاً این کسب
که توجه ویژه به آثار  لیاند؛ درحا محصوالت موسیقایی افراد مشهور معطوف کرده

وکارها ایجاد تواند قابلیت درآمدزایی مناسبی را برای این کسباستعدادهای جدید می
 نماید.

 که ـی عالوه بر آنـقـال موسیـوزیع دیجیتــت ب:ـه محصول بر اساس حم و حال مخاطــارائ
تواند بر اساس حس و حال مخاطب پیشنهاد گردد. تواند بر اساس سبک ارائه گردد، میمی
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طور درستی شناسایی  چیزی که در اینجا اهمیت دارد آن است که این حس و حال باید به
 گردد و بر اساس آن به بهترین نحو، محصول به مخاطب پیشنهاد گردد.

 :چیز  کنندگان دیجیتال موسیقی همه در یکتوزیع حفظ هویت موسیقایی در ارائه محصوالت
وکار شدند؛ به نام موسیقی. به  چیز وارد میدان کسب مشترک هستند و همه نهایتاً برای یک
ای باشد که  ونهـگ وکارها نباید به گونه کسب والت در اینـاعتقاد برخی از خبرگان، ارائه محص

ی از این ــال در برخـمث رای رد. بـله بگیـا فاصـارهـوک بـقایی این کسـویت موسیـاز ه
ردد که ـگروش ارائه میـها برای فهای صوتی کتابوکارها مشاهده شده است که فایلسبک
 تواند مخاطب موسیقی را دچار تشویش و اضطراب نماید.می

 

 نوآوری خدمت
های زیادی را با مضمون قبل داشته ها، ممکن است شباهتمضمون دیگر که از برخی جنبه

اصلی نوآوری خدمت با نوآوری محصول در آن است. تفاوت « نوآوری خدمت»باشد، 
نوعی  کند و بهاست که مخاطب در نوآوری محصول به محصوالت جدید دست پیدا می

ها خواهد داشت؛ اما در نوآوری خدمت، مخاطب خدماتی را احساس مالکیت بر روی آن
کند وکار خریداری نمی ها را به شکل یک محصول از کسبکند که لزوماً آندریافت می

مثال، امکان شرکت در کنسرت  عنوان گیرد. بهها را در نظر میعنوان یک خدمت آن بلکه به
آنالین، چیزی نیست که توسط مخاطب دانلود و خریداری شود بلکه مخاطب در ازای 

های مربوط به پردازد. زیرمضونشده( هزینه می شرکت در آن )شرکت در خدمت ارائه
 باشند:مینوآوری خدمت به شرح زیر 

 چیزی که اکنون در توزیع دیجیتال موسیقی،  بندی آثار با معیارهای تخصصی:توجه به سطح
های قابل مشاهده است آن است که محصوالت مختلف با یکدیگر برابر است و تفاوت

ها مشخص نیست. خبرگان هنری این پژوهش، آنان با توجه به معیارهای گوناگون برای آن
کنندگان دیجیتال با توجه با معیارهای شده توسط توزیع تر است آثار ارائهبیان کردند که به

کاررفته شده، کیفیت ضبط، کیفیت شعر،  سازی، سازهای بهخاص )مانند کیفیت آهنگ
بندی گردند و این کار نیز باید توسط متخصصان صورت گیرد. خالقیت و غیره( رتبه

 مخاطبان سپرد.تواند این امتیازدهی را به خود همچنین می
 ها کنندگان دیجیتال موسیقی در ایران مدلتوزیع وکار توسط کاربران:امکان ایجاد کسب

اند. به این معنا که هیچ کاربری ریزی کردهوکار بسته طرحدرآمدی خود را بر پایه یک کسب
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بی وکارها در حد بازاریا وکار را ندارند. اگرچه برخی کسب امکان کسب درآمد از این کسب 

اند. به اعتقاد برخی متخصصان، این امکان نیز باید به کاربران خود امکان درآمدزایی داده
 فراهم گردد که تحت سازوکارهای خاصی امکان درآمدزایی توسط مخاطبان فراهم گردد.

 های گسترده علیه ایران، یکی از خدماتی که بسیاری با توجه به تحریم المللی: امکان خرید بین
المللی است. این  وکارهای دیجیتال داخلی با آن مواجه هستند، امکان خرید بین از کسب

های درآمدی خود مند خارج از کشور را در سبد جریان تواند مخاطبان عالقهخدمت می
 قرار دهد.

 اگرچه ایجاد چنین خدمتی مستلزم وجود  صورت آنالین: امکان شرکت در کنسرت موسیقی به
، قانونی و فرهنگی خاصی است اما چیزی که اهمیت دارد، شرکت های فناورانهزیرساخت

وکار  تواند چندین بازیگر جدید را وارد کسبصورت آنالین می در کنسرت موسیقی به
مثال، مدیریت قراردادها  عنوان های درآمدی جدیدی را خلق نماید. بهموسیقی کند و جریان

ند که با خود درآمدهای جدیدی را در و فراهم نمودن فنّاوری پخش آنالین مواردی هست
 کنند.صنعت موسیقی وارد می

 ترین خدماتی است که یک این خدمت، یکی از ساده لیست توسط کاربر:امکان ایجاد پلی
کننده دیجیتال در عرصه موسیقی باید به آن توجه داشته باشد؛ اما نکته نوآورانه در توزیع

لیست پیشنهادی خود را با دیگر کاربران سایت به یاین قسمت، آن است که کاربر بتواند پل
 اشتراک گذارد.

 بسیار شده است که مخاطب با شنیدن  گری میان کاربران و خدمات مرتبط موسیقایی:واسطه
های آموزشی آن هنرمند تواند در کالساثر دلخواه خود به دنبال آن است که چگونه می

اثر دلخواه خود برای یک سفارش ارتباط برقرار تواند با آهنگساز شرکت نماید. چگونه می
تواند به چنین اطالعاتی دست پیدا های اجتماعی دیگر میکند. اگرچه مخاطب در شبکه

کنندگان به این امر سبب خواهد شد که مخاطب ازلحاظ ادراکی ارزش کند؛ اما توجه توزیع
 وکار قائل شود.خاصی را برای این کسب

 وکارهای دیجیتال در توزیع مشتریان کسب یقی توسط کاربر:امکان سفارش ساخت موس
توانند طور بالقوه می موسیقی، تنها مخاطبان شنونده نیستند. یکی از مشتریانی که به

ها و نهادهای وکارها ایجاد نمایند، سازمان توجهی را برای این کسب درآمدهایی قابل
ها ها برای رویدادها و جشنزمانگوناگون در کشور هست. بسیاری از این نهادها و سا

شده موجود یافت های ساختهخود احتیاج به موسیقی خاصی دارند که لزوماً در موسیقی
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ها ساخته شود. ها، موسیقی مدنظر آنطور اختصاصی برای آن شود. بلکه باید بهنمی
گیر  وقت ها به علت عدم آشنایی خود با فعاالن موسیقی و به خاطربسیاری از این سازمان

توانند برای این گروه کنندگان میکنند؛ اما توزیعبودن، خود را درگیر سفارش دهی نمی
ترین و ها بتوانند در سریعگونه سازمان چنین خدمتی را ایجاد کرده که از این طریق، این

 ترین حالت ممکن سفارش خود را برای ساخت موسیقی موردنظر ثبت نمایند.راحت
 های امروز های موسیقی یکی از دغدغهذخیره و انتقال فایلا کلود یا ابری: هایجاد سرویم

کاربران پلتفرم دیجیتال است. در دنیای دیجیتالی اکنونی، کاربران به میزان بسیار زیادی با 
های های دیجیتال محدودیتبار اطالعاتی مواجه هستند و محل نگهداری فایل اضافه

های ایجاد نموده است. با اعتقاد برخی از خبرگان، سرویسزیادی را برای این کاربران 
هایی در ذهن توانند از بار چنین دغدغهتوزیع دیجیتال موسیقی با ایجاد خدمات کلود می

های موسیقی را برای کاربران فراهم مخاطب بکاهند و امکان ذخیره و انتقال راحت فایل
 نمایند.

 

 نوآوری موقعیت    
وکار در اذهان گیری کسب شود که به جایطور خاص به مسائلی مربوط می به نوآوری موقعیت   

شوندگان آوری اطالعات در این خصوص، از مصاحبهکند. برای جمعمشتریان کمک می
وکارهایی در صنعت پرسیده شد که به نظر شما چه عواملی روی برند شدن چنین کسب

های مربوط به نوآوری موقعیت شرح  مضمون گذارد. در ادامه، زیرموسیقی ایران تأثیر می
 داده خواهد شد.

 یکی از راهبردهایی که برای برند شدن و جایگاه پیدا کردن در بازار  ریزی سناریو:توجه به برنامه
ریزی سناریو است. کنندگان دیجیتال موسیقی پیشنهاد شده است، توجه به برنامهبرای توزیع

زمان و یک طرح خاص  وکارها نباید تنها بر پایه یکای این کسبهریزیدیگر، برنامه عبارتی به
های مختلفی را در دستور کار های گوناگون سناریوتنظیم شود بلکه بهتر برای شرایط و زمان
پذیری باالیی را از خود در شرایط پیچیدۀ محیطی  خود داشته باشند تا از این طریق انعطاف

 نشان دهند.
 ها به بهترین کند تا فرصتوکارها کمک می های پویا به کسبقابلیت ویا:های پتوجه به قابلیت

ریزی کرده و در ها برنامهترین حالت شناسایی گردند و برای استفاده از آنشکل و سریع
بندی بزنند.  ها در درون خود دست به باز پیکرهجهت استفاده حداکثری از این فرصت
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ها از وکارها بسیار مهم دانستند و ازنظر آنرند شدن کسبخبرگان تحقیق، این عامل را برای ب 

توانند گام فراتری بردارند و وکارهای دیجیتال در توزیع موسیقی می این طریق، کسب
 خودشان در بازار نیازسازی کنند.

 :های نوین، دنیای تعامالت اجتماعی است و دنیای رسانه ایجاد یک شبکه قدرتمند اجتماعی
شوند و درون آن زندگی ها میکاربران برای گسترش تعامالت خود وارد این رسانهبسیاری از 

وکار توزیع دیجیتال موسیقی باید در جهت بستری  کنند. به اعتقاد متخصصان، کسبمی
برای تعامالت کاربران قدم بردارد. به عبارتی ساده، ایجاد یک شبکه قدرتمند اجتماعی 

تجربۀ ارزشمندی را برای کاربران به ارمغان ببرد و درنتیجه،  تواندوکارها می توسط این کسب
 وکار و محصوالت آن، جایگاه مناسبی را در اذهان مشتریان پیدا خواهد کرد.کسب

 برخی محققان به این نکته اشاره داشتند که این  ها توسط کاربران:محلی برای ایجاد دارایی
هایی در آن از طریق آن، کاربران بتوانند دارایی وکارها باید امکاناتی را ایجاد کنند که کسب

ها را گسترش دهند. دقیقاً مانند سایت یوتیوب برای خود ایجاد کنند و در طول مدت نیز آن
شوند و دهد کاربران ویدئوهای خود را منتشر کنند و این ویدئوها بازدید میکه اجازه می

های چیزها برای کاربران مانند داراییگذارند. این  ها نظر میحتی افراد دیگر روی آن
ها هایی را برای آنشود که پس از مدتی استفاده، ترک چنین سرویسارزشمندی تلقی می

توانند موقعیت وکارهای توزیع دیجیتال موسیقی می ازاین طریق کسب سازد. پسدشوار می
 خود را در بلندمدت در اذهان کاربران تثبیت کنند.

 نشدۀ کاربران اشاره دارد  دادهطورکلی، گوشه بازارها به نیازهای پاسخ بهارها: توجه به گوشه باز
های توزیع دیجیتال موسیقی با اند. سرویسها غافل ماندههای بزرگ از توجه به آنکه شرکت

شود در بسیاری از ابعاد به مزیت مند چنین نیازهایی در صنعت موسیقی میشناسایی نظام
ا کند و درنتیجه جایگاه پیشروی خود را در بازار موسیقی ایران ارتقا اول بودن دست پید

 بخشد.
 پیدا کردن جایگاه در بازار و اذهان مشتریان فرایند  وکارهای دیگر:شراکت استراتژیک با کسب

تنهایی نتواند برای موقعیت خود به دستاورد چشمگیری  کوتاهی نیست و حتی ممکن است به
وکارهای های استراتژیک با کسبه برخی خبرگان، در اینجا شراکتدست پیدا کند. در نگا

وکارهایی را افزایش  توانند سرعت برند شدن چنین کسبها میسری مشوقدیگر و تنظیم یک
یاب آنالین(، وارد وکاری مانند اسنپ )تاکسی توان با شراکت با کسبمثال، می عنوان دهد. به
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عنوان تشویق، امتیازاتی را در  ای کاربران خود بهها برهایی شد و آنسری شراکتیک
 های توزیع دیجیتال موسیقی قائل شوند.سرویس

 :ران ـدر ای یازـس ان پولـچن وزیع دیجیتال موسیقی اگرچه به صنعت آنـت تحلیل دقیق رقبا
ن ــر چنیــور چشمگیــد ظهــور شاهـل و خارج از کشـحال در داخ اما بااین ،دیل نشده استــتب

های توزیع دیجیتال باید با تمرکز با رقبای داخلی و خارجی، وکارهایی هستیم. سرویسبـکس
تری را برای مخاطبان خود به ها ارزش ویژهبهترین تحلیل را داشته باشند تا بتوانند نسبت به آن

از طریق  طور دائمی و بیشتر ها بهارمغان بیاورند. به اعتقاد برخی خبرگان، بهتر است این تحلیل
موقع رقبا و  وکار موسیقی و پژوهشگران صورت گیرد. تحلیل درست و بهمتخصصان کسب

های توزیع دیجیتال موسیقی کمک خواهد تا به شکل مناسبی های آنان، به سرویسفعالیت
 نسبت به رقبا، از موقعیت بهتری در بازار موسیقی برخوردار شوند.

 نوآوری فرایند
ال به مسیری اشاره دارد که محصول یا خدمت به دست کاربر ـا دیجیتوکارهفرایند در کسب

 های مرتبط به نوآوری فرایند در ادامه تشریح خواهند شد. رسد. زیر مضمونمی
 های هوشمند در ایران، بسیاری از با فراگیر شدن موبایل سازی اپلیکیشن برای خرید:بهینه

ای فروش محصوالت و خدمات خود توجه ویژه ها برایسازی اپلیکیشنوکارها به بهینهکسب
های توزیع دیجیتال موسیقی اهمیت دارند. به اعتقاد خبرگان، این مسئله برای سرویس

های موبایلی، محصوالت و خدمات موسیقایی دوچندانی دارد چراکه از طریق همین برنامه
د. پس توجه به این شونکنندگان دیجیتال، در همان اپلیکیشن توسط کاربر مصرف میتوزیع
های توزیع دیجیتال موسیقی اهمیت بسیار ها، برای طراحی فرایندهای بهینه در سرویسبرنامه

 زیادی دارد.
 به اعتقاد متخصصان، کاربر برای خرید هر محصولی و  نمایش موسیقی قبل از خرید:امکان پیش

ها را داشته باشد. برای آنای از مصرف طور محدود تجربه خواهد، بهتر است بهخدماتی که می
نمایش همین نیز پیشنهاد شده است تا خدمات توزیع دیجیتال موسیقی، بتوانند امکان پیش

)شنیدن قبل از خرید( را برای کاربران مهیا کنند. این امر سبب خواهد شد تا مخاطب با آگاهی 
 تری در فرایند خرید خود اقدام نماید.بیش

 :مسئله یکی از مواردی هست که نیاز به توجه دائمی مدیران  این توجه به تجربه مشتری
وکار در توزیع دیجیتال موسیقی دارد. چنانچه هر تغییری قرار است که در اپلیکیشن و یا  کسب
طور دقیق و حساس  وکارها اعمال شود، شایسته است که قبل از آن به سایت این کسب وب
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ای تعاملی و بها دادن به نظرات کاربران، هتجربه مشتری را تحلیل کنند. طراحی سیستم 

های مشتریان خود کند تا به بهترین شکل تجربهوکارها فراهم می موقعیت خوبی را برای کسب
 را رصد کنند.

 :یکی از مسائلی که در صنعت موسیقی دیجیتال اکنون توجه  آگاهی بخشی در فرایند خرید
در فرایندهای تحویل موسیقی به مخاطب، کارشناسان و منتقدان را جلب کرده، آن است که 

گاهی داند که اثر طور دقیق نمی مثال کاربر به عنوان گیرد. بههای الزم صورت نمیبخشیآ
ای را در خود دارد؛ چه کسانی سازهای این اثر های ویژهموسیقایی، چه دستاوردها و چه ارزش

شت ساخت این اثر چه بوده و در ذهن هایی دارند؛ فکر پاند و این افراد چه ویژگیرا نواخته
 آهنگساز یا خواننده بر سر ساخت این اثر، چه اتفاقاتی افتاده است.

 های ها و زیبایی موسیقی محصولی بالطافت شناسی در فرایند خرید:توجه به مباحث زیبایی
شود پس فرایندی که این محصوالت برای رسیدن به فرد خود به مخاطب عرضه می منحصربه

مند باشد. توجه ویژه به های خاصی بهرهها و زیباییکنند باید از ظرافتت مخاطب طی میدس
وکارها  های نیروی انسانی بااستعداد و طراحی گرافیکی، به این کسباستعدادها و خالقیت

 کند.توجهی می برای طراحی فرایندهای خرید در زیباترین حالت ممکن کمک قابل
 های اینترنتی دیده شده است که مشتری برای ها در فروشگاهخیلی وقت سازی فرایند خرید:ساده

شود که رو میکننده روبهخرید محصول یا خدمت موردنظر خود با اطالعات اضافی و گیج
مثال، کاربر وقتی وارد  عنوان دهد. بهشدت انگیزه خرید را در وی کاهش می چنین مسائلی به
شود و یا انقدر در مورد نحوه پرداخت دچار سردرگمی می شود،ها می سایت برخی از این وب
شود که وی را برای خرید دچار تردید و فشرده به او معرفی می« تودرتو»صورت  محصوالت به

وکارهای توزیع کند. زیبایی در عین سادگی بهترین راهبردی است که متخصصان به کسبمی
 اند.دیجیتال موسیقی پیشنهاد کرده

 

 تماعینوآوری اج
، به نحوی بود که ازلحاظ فراوانی کدهای اولیه، بیشترین اهمیت را «نوآوری اجتماعی»مضمون 

 های مربوط به نوآوری اجتماعی در ادامه آورده شده است. در این تحقیق پیدا کرد. زیر مضمون
 تمامی راهبردهای مربوط به مقولۀ نوآوری اجتماعی، سعی بر درگیرسازی سپاری: ایده جمع

ایجاد محیط موسیقی بر »کند که وکار دارند. یکی از متخصصان بیان میمخاطب در کسب
مبنای فلسفه جمع سپاری یعنی موسیقی مردمی که هر کسی قسمتی از کار را انجام دهد. مثالً 
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به «. اینکه هنرمند چند شعر پیشنهاد دهد تا مخاطب انتخاب کند که هنرمند کدام را اجرا کند
تواند محیطی را فراهم کند که کارهای هنری وکارهای دیجیتالی می، کسبعبارتی ساده

 توجه خود مخاطبان ساخته شود. هنرمندان مشهور بر اساس مشارکت قابل
 وارسازی به واردکردن بازی در فرایندهایی اشاره دارد که اساساً طورکلی بازی به وارسازی:بازی

وارسازی چگونه های توزیع دیجیتال، بازیرویسبرای بازی شکل نگرفته بودند. اینکه در س
تواند موضوع تحقیقات گستردۀ دیگر باشد اما چیزی که در اینجا اهمیت باید صورت بگیرد می

توجهی درگیر  ای خواهد توانست مخاطبان به شکل قابلاست که چنین راهبرد نوآورانه دارد آن
 سیقی افزایش داد.وکار توزیع دیجیتال مو ها به کسبکرد و تعهد آن

 وکار دیجیتال، دهد که سرویس کسباین زیر مقوله نشان می های اجتماعی:توجه به مسئولیت
عنوان یک بازیگر  های موسیقایی ببیند، بلکه بهرسالت خود را نباید تنها در سودآوری و فعالیت

جامعه گام تواند در جهت حل مشکالت و معضالت اجتماعی در اجتماعی باید در حدی که می
شود، در وکار میبردارد. چنین راهبردی عالوه بر اینکه باعث اعتالی دنیای بیرون از کسب

وکار ایجاد نماید و درنهایت موجب  تواند که خوشنامی شگرفی را برای این کسببلندمدت می
 ها شود.گونه سرویس سوددهی اقتصادی برای این

 سیقی بسیاری از مخاطبان با یکدیگر ازلحاظ شعور و در مو ای از آماتور:جداسازی مخاطب حرفه
ای و آماتور را به های زیادی دارند. در اینجا اصطالح مخاطب حرفهسواد موسیقایی تفاوت

های کنونی توزیع دیجیتال موسیقی، همه مخاطبان درنهایت به یک ایم. در سرویسکار برده
توان هایی میاست. با طراحی مکانیزمها گذاشته نشده شوند و فرقی بین آنشکل دیده می

ای از مخاطبان عام و آماتور تشخیص داده شوند و فضایی را ایجاد کرد که مخاطبان حرفه
بان آماتور را تشویق نمود که خود را به سطح مخاطبان ـوی مخاطـتوان به نحن میـهمچنی
 ای برسانند.حرفه

 آوری در ایران در حال خیابانی به شکل شگفت موسیقی های موسیقی خیابانی:توجه ویژه به گروه
یافته سوق ها از حالت انفرادی به سمت گروهی و سازمانرشد است و شکل نواختن آن

های خیابانی در ایران در حدی بوده است که حتی پیداکرده است. پیشرفت برخی از این گروه
های دیجیتالی در توزیع ر سرویساند. اکنون دالمللی پیداکردهها شهرت ملی و بینبرخی از آن

اند که این توجه هایی نشده است و خبرگان تأکید کردهن گروهـموسیقی، توجهی به آثار چنی
 وکارهایی داشته باشد.تواند اثرات بسیار مطلوبی را در درازمدت برای چنین کسبمی
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   :زی داشته باشد؛ اما وارسااین زیر مقوله ممکن است شباهت زیادی را با بازیایجاد مسابقات

وارسازی به دنبال طراحی فرایندهایی دهد. در بازیای ظریف این دو را از یکدیگر تمیز مینکته
در بستر دیجیتال هستیم که مانند بازی بتواند مخاطب را سرگرم کند؛ اما منظور از ایجاد 

های ر برنامههای موسیقایی بین مخاطبان است. تجربۀ گذشته دمسابقات در اینجا، رقابت
هایی ای )مانند برنامه استیج شبکه من و تو( نشان داده است که چنین مسابقهمشابه ماهواره

های توزیع ای برای مخاطبان داشته باشد. پس به سرویسالعادههای فوقتواند جذابیتمی
اد دیجیتال موسیقی پیشنهاد شده است که با فراهم کردن امکانات و بسترهای الزم در ایج

 چنین فضاهای رقابتی گام بردارند.
 :توان گفت که تمام راهبردهای مربوط به مقولۀ نوآوری طورکلی می به گسترش تعامالت

وکار اجتماعی به دنبال گسترش تعامالت اجتماعی میان کاربران، هنرمندان و کارگزاران کسب
های توزیع سرویس تواند به شکل مناسبی کاربران را درگیراست. یکی از مواردی که می

دیجیتال موسیقی کرد ایجاد فضای نقد آثار هنری است؛ یعنی بستری که کاربران در فضایی 
طور نقادانه بتوانند آثار موردعالقه خود را مورد موشکافی قرار دهند. یکی دیگر از  آزاد و به

ن خود بسازند؛ های تعاملی برای طرفداراراهبردها آن است که از هنرمندان خواسته شود ویدئو
ها را در آن ویدئو دخیل های مخاطبان را محترم شمارد و حتی آنهایی که خواستیعنی ویدئو

اند که بستری فراهم شود که مخاطب با هنرمند دلخواه کند. همچنین خبرگان پیشنهاد کرده
مانند  های اجتماعی دیگرطور مستقیم در تماس باشد. اگرچه چنین امکاناتی در رسانه خود به

تواند ارتباطی های توزیع دیجیتال موسیقی میاینستاگرام موجود است؛ اما در سرویس
تر و با روح موسیقایی بیشتری میان مخاطب و هنرمند برقرار کرد. یکی دیگر از تخصصی

های اجتماعی و ارتباطی های توزیع دیجیتال موسیقی فعالیتراهبردها آن است که سرویس
ریزی کنند؛ بلکه رویدادهای واقعی احساسی متفاوت ها در بستر دیجیتال برنامهخود را نباید تن

 تواند میان هنرمندان و مخاطبان ایجاد نماید.را می
  :های توزیع دیجیتال اکنون در داخل کشور، در سرویسامکان تولید محتوا توسط مخاطب

ت( دیده شده است ها )عموماً زیر محصوالمشارکت کاربران تنها در گرفتن نظرات آن
که مخاطب باید احساس تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد تا به میزان بیشتری ازلحاظ  درصورتی

صورت متن، تصویر، فیلم و صوت( یکی از  اجتماعی درگیر آن شود. امکان تولید محتوا )به
 مواردی است به شکل مناسبی این حس تأثیرگذاری را در مخاطب ایجاد خواهد کرد.
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 وری پارادایمینوآ
تواند هویت کلی سرویس توزیع دیجیتال این نوآوری به مواردی اشاره دارد که در آینده می

های جدیدی به کسب درآمد در این صنعت بپردازد. در ادامه، هر موسیقی را تغییر دهد و از راه
 های مرتبط با این نوع نوآوری، تفسیر خواهد شد. یک از زیر مضمون

  ها های توزیع دیجیتال دغدغهچیزی که اکنون برای سرویس رایت:وابستگی به کپیرهایی از
ها و هنرمندان است. همین رایت آثار از کمپانیزیادی را به وجود آورده است، کسب کپی

راحتی  ها وجود دارد چراکه ترس از آن دارند که بهها نیز برای هنرمندان و کمپانیدغدغه
انونی در فضای مجازی به دست کاربران رسد. خبرگان حالتی را بیان صورت غیرق آثارشان به

رایت دیگر در صنعت توزیع دیجیتال موسیقی جایی ندارد؛ نه آنکه قرار باشد  کردند که کپی
وکار، به سمتی خواهند های مدل کسباین حقوق زیر پا گذاشته شوند بلکه از طریق نوآوری

 رایت آثار بکاهند.ه کپیرفت که از وابستگی درآمدهای خود ب
 های توزیع تاکنون سرویس طور جمعی: دادن به موسیقی بههای جمعی و گوشتشویق به فعالیت

طور انفرادی به موسیقی دلخواه خود  اند که بهدیجیتال موسیقی به مخاطبان این امکان را داده
اد داشتند که ممکن گونه اعتق دسترسی پیدا کنند و به آن گوش سپارند. برخی متخصصان این

ها مدل مصرف موسیقی را تغییر دهند و آن را به یک حالت کامالً است در آینده این سرویس
 جمعی و تعاملی تبدیل کنند.

 در محیط صنعت موسیقی گذشته برای یک هنرمند  ها:توانمندسازی هنرمندان و حذف واسطه
های بزرگ بتواند به شهرت و یکار بسیار دور از احتمال بود که بدون حمایت کمپانتازه

های دیجیتال این امکان را فراهم کرد که حتی هنرمندان  موفقیت دست پیدا کند؛ اما فنّاوری
راحتی خود را به دنیای توجه مخاطبان وصل کرده و شهرت کسب کنند. در آینده  کار به تازه

توانمندسازی تری را برای های توزیع دیجیتال موسیقی فضای ویژهممکن است سرویس
های بزرگ ها کمک خواهند کرد که بدون حمایت کمپانیکار فراهم کند و به آنهنرمندان تازه

 در راه پیشرفت قدم بردارند.
 واهد ـهای جدیدی خ دنیای آینده در صنعت توزیع موسیقی مملو از فّناوری های جدید: فنّاوری

وان ـکه بتـآورد. در حال حاضر اینید میفردی را برای مخاطبان پد های منحصربهربهـبود که تج
 ایفاءقی ـعت موسیـی صنـده لی را در جهتـتوانند حرف اصها می یک از فنّاوری گفت کدام

هایی  افزایی از طریق تمام فنّاوریکنند، بسیار مشکل است؛ اما به اعتقاد خبرگان، یک هممی
یا، کالن داده )بیگ دیتا(، نظیر واقعیت مجازی، بالک چین، هوش مصنوعی، اینترنت اش
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ها  از این فنّاوری یریکارگ سرویس کلود و غیره ایجاد خواهد شد. لذا توصیه شده است که در به 

زمان مناسب بازار موسیقی را در  باید پیشرو بود با یک پایش مستمر این موارد، بتوان در یک
 دست گرفت.

 :اساً ـافتد که مخاطب اسها اتفاق میخیلی وقت هوشمندسازی در شناسایی حم و حال مخاطب
کل ـرین شـخواهد کسی یا سرویسی به بهتگی گوش دهد. گویی که میـداند باید به چه آهننمی
اطب ـها مخلی وقتـد. خیـرفی کنـگی را به وی معـاسب با حس و حالی که او دارد، آهنـمتن
و را به دنیای درون خود خواهد بدون هیچ تالشی در دریایی از موسیقی شناور شود و امی

 هدایت کند.
 پردازیم در تاریخ موسیقی وقتی به مطالعه می سازی دسترسی به محصول:تغییر پارادایم با ساده

صورت زنده وجود داشته است. چراکه در آن  شویم اولین شکل ارائه موسیقی تنها بهمتوجه می
مند به  ها، یک نفر عالقهزماندوران اساساً هیچگونه فنّاوری ضبطی وجود نداشت. در آن 

پیمود شد؛ باید مسیرهای سخت و طوالنی را میهای زیادی را متحمل میموسیقی باید سختی
خود  ۀکرد تا به اجراهای زنده گروه یا نوازنده موردعالقو باید هزینه زیادی را پرداخت می

ارائه موسیقی پدیدار های جدید های ضبطی شکل کرد. پس از ظهور فنّاوریدسترسی پیدا می
آییم و شد و راحتی بسیار زیادی را برای طرفداران موسیقی فراهم نمود. هر چه به جلوتر می

گردد. در این راستا، تر میشود، دسترسی به محصوالت موسیقی آسانفنّاوری پیشرفته می
سازی هرچه دههای توزیع دیجیتال موسیقی با سااند که در آینده، سرویسخبرگان تأکیده کرده

های پارادایمی بیشتر دسترسی به محصوالت موسیقی خواهند توانست در این صنعت، نوآوری
 داشته باشند.

 

 گیریبحث و نتیجه
توانند نسبت به  تقاضا برای تولیدات موسیقی در بازار رسانه کامالً متفاوت است و مردم می

یک محصول موسیقی رفتاری از شیفتگی تا تنفر را داشته باشند. در صنعت موسیقی هزینه 
توان با تحقیقات  ها می ثابت تولید خیلی زیاد است. برخالف صنعت موسیقی در سایر صنعت

عالئق و سلیقه مردم به دست   ها، ی تولید یک محصول اطالعات کاملی از نیازبازار از ابتدا
تر است و از ابتدا تا پایان تولید و حتی در زمان توزیع  آورد؛ اما در موسیقی این شرایط سخت

طور مداوم صورت بگیرد که این امر با  و رسیدن به دست مشتریان ممکن است این کاوش به
 در توزیع دیجیتال موسیقی همخوانی دارد. (2017)مطالعات اسپیلکر 
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برای نوآوری محصول در موسیقی، از هنرمندان گرفته تا کارآفرینان هنری، همه با یک 
مسئله اساسی روبرو هستند؛ اینکه باید سالیق مخاطب را بیشتر در نظر داشته یا اینکه به 

اشند. این پژوهش گویای آن دستاوردهای فنی و هنری کار خودشان باید بیشتر توجه داشته ب
گیری مخاطبان اثرگذار است و  است که در آثار هنری عواملی مانند سبک و سلیقه بر تصمیم

 ,Phillips)این امر باعث ایجاد محصوالت نوآورانۀ متفاوتی در عرصۀ موسیقی شده است 

های نوآورانۀ خود کاربران در جهت توزیع . نکتۀ مهم دیگر آن است که باید از ایده(2011
در  (2013)و بین  (2014)دیجیتال موسیقی استفاده نمود. در این راستا، شارشمیت و کیلیان 

صورت منظم از  اند که گروه خاصی از کاربران که به مطالعات خود به این نتیجه دست یافته
شوند  عنوان منبع نوآوری محصول در نظر گرفته می کنند به الت یک شرکت استفاده میمحصو
 ;Bin, 2013)تواند به تضمین تولید محصول باکیفیت کمک نماید  های آنان می و ایده

Schaarschmidt & Kilian, 2014). 
عنوان یکی از  در بخش توزیع دیجیتال موسیقی میزان تولیدات موسیقی در سطح کشور به

کننده در این ل تأثیرگذار در نوآوری خدمت است. با توجه به نظرات خبرگان مشارکتعوام
های مجوزدهی در کشور  مطالعه، قوانین محدودکننده موجود در کشور و همچنین سیستم

های توزیع فقط مجاز به  باعث شده است تا میزان تولیدات موسیقی کاهش پیدا نماید و کانال
کنند و بخش عظیمی از آثار موسیقی که دارای مجوز نیستند در توزیع آثار دارای مجوز 

توجه است  های داخلی غیرمجاز توزیع شوند. قابل های توزیع خارج از کشور و یا سایت کانال
اما امروزه این نیروی   اند، ها متصدی امور فرهنگی بوده که درگذشته در اکثر نقاط جهان دولت

در ایران، حال  . بااین(McGuigan, 2004)کنند  گی را اداره میبازار خصوصی هستند که امور فرهن
ای است.  توجهی متولی بخش بزرگی از امور فرهنگی و رسانه طور قابل دولت به
های فرهنگی در ایران بیشتر تحت تأثیر عوامل سیاسی و مالحظات قدرت است  گذاری سیاست
وکارها در توزیع  (. این یک چالش اصلی درزمینۀ نوآوری خدمت برای کسب1396)چلنگر، 

تواند بر حجم تولید محصوالت د کرده است؛ چراکه چنین مسائلی میدیجیتال موسیقی ایجا
ها به  موسیقایی تأثیر بگذارد و میزان تولیدات آثار هنرمندان باید به حدی باشد که شرکت

 نوآوری در توزیع دیجیتال بپردازند.
سبک های توزیع دیجیتال قادر به ارائۀ هر به علت برخی از موانع قانونی در ایران، سرویس

( اشاره 1394موسیقی نیستند. موسیقی رپ یکی از این موارد است. اگرچه راودراد و فائقی )
حال  ای کامالً بومی بدل گشته، بااینکنند که این نوع موسیقی در جامعۀ ایرانی به پدیدهمی
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کنند. اند به جوانان کشور ارائه های قانونی در ایران هنوز این نوع محصوالت را نتوانستهکانال 

( حتی متذکر شدند که محبوبیت موسیقی رپ 1391با تأکیدی بیشتر، جواهری و همکاران )
های داخلی برای استفاده از محصوالت فرهنگی فراملی در دهندۀ وجود ظرفیتدر ایران نشان

های توزیع دیجیتال موسیقی بتوانند به ارتباط با مسائل جامعۀ بومی است. چنانچه سرویس
های مخاطب خود را شناسایی کنند، به شکل بهتری تر، نیازها و احساسچه تمام شایستگی هر

وکار،  های مدل کسبخواهند توانست برای نیازهای آنان پاسخ مناسب بیابند و با نوآوری
ها ذکر شد، طور که در بخش یافته مثال همان عنوان بازیگران جدیدی را وارد بازار خود کنند. به

تواند برای کاربران خود داشته باشد، معرفی ها میی مهمی که این سرویسیکی از کارکردها
های توزیع دیجیتال دیگر، هدف سرویس عبارتی ها است. بهخدمات مرتبط موسیقایی به آن

موسیقی نباید صرفاً فروش فایل آهنگ به کاربران باشد، بلکه با شناسایی فعاالنه نیازهای 
های درآمدی جدیدی را ایجاد کرده و میان بازیگران ت جریانها خواهند توانسموسیقایی آن

متعدد صنعت موسیقی )فروشندگان آالت موسیقی، مدرسان موسیقی، سازندگان آالت 
های پرورش استعداد و غیره( پل اثربخشی را خلق نمایند. ازنظر گاه اهمیت موسیقی، کمپانی

های کیجوس توجهی با یافته ور قابلط گری در صنعت موسیقی، نتایج این پژوهش، بهواسطه
طور که  گذار نیز باید به شکلی فعاالنه، همانتطابق داشت. همچنین نهادهای قانون (2018)

های حمایتی برای پیشرفت اند، به تدوین سیاست( تأکید کرده1393طوسی و یاهک )رضوی
 وکارها در کشور گام بردارند.این کسب

باید توجه داشته باشند که در دنیای بی اصطکاک دیجیتال، فراهم کارآفرینان در این عرصه 
شود و حتی اگر چنین چیزی ها مزیت رقابتی محسوب نمیکردن دسترسی به موسیقی برای آن

عنوان پایدار نخواهد بود. این امر در  هیچ در زمان فعلی برایشان سودآوری داشته باشد، به
ده بود. کارآفرینان موسیقی در پلتفرم دیجیتال باید از نشان داده ش (2008)مطالعۀ ویکستروم 

ای، بستری را برای کاربران فراهم کنند که یک دنیای اجتماعی های رسانهطریق نوآوری
های فردی را برایشان خلق کنند. به عبارتی ساده، کاربران نه باید تنها به خاطر فایل منحصربه

فرد از آن  که باید به خاطر اتفاقات اجتماعی منحصربهها مراجعه کنند بلموسیقی به این سرویس
جانبه است و هرچه شکل و شدت این های نوین دنیای تعامالت همهاستفاده کنند. دنیای رسانه

کند. آینده چنین ارتباطات گسترش پیدا کند، توجه کاربران را به میزان بیشتر به خود جلب می
وکار باید به سمتی هدایت شوند به های کسباست و مدل« اقتصاد توجه»وکارهایی  کسب

 آوری کنند.عنوان یک سرمایۀ مهم، جمع بهترین شکل توجهات مخاطبان را به
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خصوص  های متعدد خرد و کالنی در صنعت موسیقی و بهحال، در کشور ایران چالش بااین
این تحقیق  ها درهای توزیع دیجیتال موسیقی وجود دارد که شاید ذکر همۀ آنبرای سرویس

های صنعت موسیقی مشخص نبودن جایگاه ترین چالشوجود یکی از مهم ممکن نباشد. بااین
موسیقی در نظام سیاستگذاری کشور است. این چالش باعث گردیده که بازیگران کلیدی در 

ای خود باشند. چنین مسائلی باعث کاهش های حرفهصنعت موسیقی دچار ابهام برای فعالیت
های توزیع دیجیتال شود و سودآوری سرویسگذاری در صنعت موسیقی میمایهانگیزه سر

 دهد.موسیقی را تحث تأثیر قرار می
سوی خدمات پخش آنالین  های توزیع دیجیتال از سوی یک فروشگاه دانلود بهسرویس

گردد که بررسی نمایند چگونه مند توصیه می )استریمینگ( در حرکت هستند. به محققان عالقه
 توان برای کاربران خلق ارزش کرد.هایی میدر چنین سرویس
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