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 طریق از که است آن دنبال به عمیق، موردي ه مطالعیک از استفاده با پژوهش
 در ایرانی وکار کسب نمونه یک يا  رسانهيها ي نوآورتحلیل و شناسایی

 در يا  رسانهکارآمد بازار به دستیابی راه ،)بیپتونز (موسیقی دیجیتال توزیع
 استفاده با راستا، این در. سازد هموار  راایران موسیقی صنعت دیجیتالی دنیاي

 کرومسویک، و ولاستورس يا  رسانهنوآوري مفهومی چارچوب از
 محصول، بعد پنج در آنالین وکار کسب این در گرفته صورت يها ينوآور

 نتایج. است گرفته قرار تحلیل مورد اجتماعی و پارادایمی موقعیت، فرایند،
 همنزل به تنها نباید يا  رسانهيها ي نوآورکه دهد ی منشان پژوهش این اصلی
 وکارهاي کسب عوض، در د؛شون گرفته نظر در تکنولوژیکی يها ينوآور
 به نسبت »انهیگرا انسان «نگاهی باید موسیقی دیجیتالی توزیع در آنالین
 در آنالین وکارهاي کسب موفقیت کلید. کنند اتخاذ يا  رسانهيها ينوآور

 »انسان «یعنی صنعت این کلیدي بازیگر به بیشتر توجه موسیقی، صنعت
  .باشد یم

 صنعت موسیقی، دیجیتال توزیع اي، رسانه نوآوري : کلیديهاي واژه
 بیپتونز موسیقی،

 

  مقدمه -1
، چندین عامل ازجمله افزایش سرعت اینترنت، گسترش پیوند 1990از اواخر دهه 

تر شدن ذخیره و انتقال  وکارها و نهادهاي گوناگون، آسان ها، کسب اینترنت با سازمان
  ) تونز همچون اپل آي(وکارهاي آنالین جذاب در صنعت موسیقی  فایل، ظهور کسب

  توجهی باعث محبوبیت خدمات دیجیتال موسیقی شدند طور قابل و غیره، به
(Hull, Hutchison, & Strasser, 2011) .کلی، در آن زمان، اینترنت و  طور به

هاي موسیقی در راستاي خلق   قدرتمندي براي شرکتههاي دیجیتال، انگیز تکنولوژي
                                                   

- از . یک سرویس آنالین توزیع دیجیتال موسیقی است که شرکت اپل آن را براي کاربران خود راه اندازي کرد
  .ورت تکی خریداري کنندص طور قانونی، هر آهنگ دلخواهشان را به طریق این خدمت، کاربران قادر هستند که به
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هاي جدید، روي  عالوه بر آن، محیط رسانه. وکار جدید شدند هاي کسب مداوم مدل
ه و ماهیت آن را نسبت به ها و شدت توزیع موسیقی به میزان زیادي اثرگذار بود شیوه

به . (Vaccaro & Cohn, 2004)توزیع سنتی و فیزیکی موسیقی دگرگون کرده است 
بازیگر متحول «عنوان یک  عبارت بهتر، از زمان ظهور اینترنت، تکنولوژي دیجیتال به

  .(Rogers, 2013)شده است  در توزیع موسیقی در نظر گرفته» کننده
 ظهور 1990اولین خدمات آنالین قانونی در توزیع دیجیتال موسیقی از اویل دهه 

سپس در . ها نتوانستند موفقیت چشمگیري در بازار کسب کنند ک از آنی کردند اما هیچ
وکار خود را آغاز کرد و براي اولین بار توانست با  تونز کسب ، اپل آي2003سال 

هاي بزرگ موسیقی براي انتشار آثارشان در بستر دیجیتالی به توافق برسد؛ که  کمپانی
در سال . رفت موسیقی به شمار مینوبه خود، موفقیت بزرگی در صنعت  این نیز به

 10که در همان زمان  طوري ، رقابت در خدمات آنالین موسیقی شدت یافت به2004
 ,Vaccaro & Cohn)اندازي شدند  وکار آنالین مشابه دیگر در این حوزه راه کسب

که  طوري انگیزي افزایش یافت به وکارهاي آنالین با سرعت شگفت ظهور کسب. (2004
 20وکار آنالین قانونی در دنیا وجود داشت که در جمع   کسب400، 2012تا سال 

  .(Rogers, 2013: 82) دادند میلیون آهنگ را به طرفداران موسیقی ارائه می
هاي جدید در صنعت  الزم به ذکر است که در کنار تمام مزایاي تکنولوژي

براي توزیع دیجیتال موسیقی » بحران«عنوان یک  موسیقی، برخی مواقع اینترنت به
همچنین در برخی از تحقیقات به . (Preston & Rogers, 2011)شود  قلمداد می

شده است  موسیقی دیجیتال اشاره» سرقت«هاي جدید در  خطرات تکنولوژي
(McCarthy, 2013) .ان دادند که چنانچه نش) 2014( و همکاران 2وجود، کوه  این با

براي موسیقی دیجیتال وجود داشته باشند، اثرات منفی سرقت » قانونی«هاي توزیع  کانال
شود و در نهایت،  تضعیف می) دي مثل سی(آنالین در کاهش فروش موسیقی فیزیکی 
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  جایگزین توزیع موسیقی فیزیکی خواهد شد» قانونی«توزیع دیجیتال موسیقی 
 (Koh, Murthi, & Raghunathan, 2014) . 2016(بر اساس ادعاي آگویار و مارتنز( ،

  هاي مصرف موسیقی را  گزینه» هاي دیجیتالی قانونی آهنگ«در دهه گذشته، خرید 
ها را به مصرف قانونی این محصوالت تشویق کرده است  براي افراد تغییر داده و آن

(Aguiar & Martens, 2016) .توان گفت که یکی از دستاوردهاي  طورکلی می پس به
، کاهش سرقت آنالین موسیقی )صورت قانونی به(مهم تقویت توزیع دیجیتال موسیقی 

  .دیجیتال توسط کاربران اینترنت خواهد بود
طور  هاي اخیر، توزیع دیجیتال موسیقی به توجه است که در دهه همچنین قابل

. مع مختلف، خلق ثروت زیادي داشته باشدچشمگیري توانسته است براي جوا
، فروش 2011 تا 2003هاي  ، در طول سال)2013(مثال، طبق تحقیق راجرز  عنوان به

 ,Rogers) میلیارد دالر افزایش یافت 2/5 به مقدار 02/0موسیقی آنالین از مقدار 

ذکر است که حجم فروش  قابلاي آسیا  از طرفی در مورد بازارهاي رسانه. (2013
 ,.Hull et al)شده است    میلیون دالر تخمین زده990موسیقی آنالین در ژاپن حدود 

» بهترین بازار دیجیتال موسیقی آسیا«عنوان  عالوه بر آن، در کره جنوبی که به. (2011
هاي آنالین   داراي اشتراك در سرویس2011شده است، سه میلیون نفر در سال  شناخته

 آن است که توزیع دیجیتال موسیقی ازشواهد حاکی . (Rogers, 2013)موسیقی بودند 
رسد  هاي بزرگی کرده است و به نظر می ق ثروت به جوامع مختلف کمکدر جهت خل
) 2016(طور که کیجوس  طورکلی، همان به. طور افزایشی در حال ادامه باشد این روند به

در محوریت صنعت » توزیع«هاي جدید و دیجیتال،  رسانهتأکید کرده است، در محیط 
تر به چگونگی توزیع دیجیتال   با نگاهی دقیقبنابراین. (Kjus, 2016)موسیقی قرار دارد 

تري  طور مناسب توان نقشه دستیابی به خلق ثروت در صنعت موسیقی را به موسیقی می
  .ترسیم نمود

رو است که با  هاي گوناگونی روبه اکنون با چالش صنعت موسیقی در ایران هم
به . ها رو به افزایش هستند لشها، این چا هاي دیجیتال به محیط رسانه ورود تکنولوژي
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، فضاي تولید موسیقی در ایران بر اساس )142 :1392صمیم، (اعتقاد صمیم 
شناختی در سطح خُرد، بیش از صدسال است که فضایی منازعه  پردازي جامعه مفهوم

گاه در این فضاي منازعه آمیز، «کرده است که   او اشاره. آید حساب می آمیز به
هاي مدرن حمایت  هاي سنتی و گاه از فرهنگ نگی از فرهنگگذاران فره سیاست

ها،  ها و شاید به دلیل این حمایت  این حمایتبا وجوداند، هرچند فضاي تولید،  کرده
توان به این موضوع  طورکلی می به. »آمده است حساب می مند به همواره فضایی مسئله

، صنعت )1394(اییان فردویی هاي میرزمانی، سعدآبادي و رض اشاره کرد که طبق یافته
 ،رفت از این مشکالت رو است که راه برون اي روبه موسیقی در ایران با معضالت عدیده

دیگر، طبق ادعاي این محققان، معضالت   عبارت به. نظام نوآوري خواهد بود توجه به
ها  صنعت موسیقی در ایران، معلول نابسامانی نظام نوآوري در این عرصه بوده و رفع آن

  .باشد هاي مختلف صنعت موسیقی می دهی نظام نوآوري در بخش مستلزم سازمان
هاي جدید در  توان ادعا نمود که تکنولوژي شده، می  با توجه به شواهد ارائه

، »توزیع دیجیتال موسیقی«صنعت موسیقی و ظهور نوع جدیدي از توزیع موسیقی یعنی 
ي و خلق ثروت در جوامع مختلف نظیري را براي شکوفایی اقتصاد هاي بی فرصت

اي همچون ایران،  توسعه هاي نو، براي کشورهاي درحال این فرصت. ایجاد کرده است
توان ادعا نمود که توزیع دیجیتال موسیقی  از سویی دیگر، می. اهمیتی دوچندان دارند

ن عنوا باشد، به اي امروز می ترین اجزاي صنعت موسیقی در محیط رسانه که یکی از مهم
ئیان،  خواجه( اي تسهیلگر و رابطی مهم در راستاي دستیابی به یک بازار کارآمد رسانه

هاي بزرگ موسیقی و  تواند میان کمپانی شود؛ چرا که می ، در نظر گرفته می)2013
هاي  در سال .همچنین خریداران و کارآفرینان هنري، ارتباط اثربخشی را برقرار سازد

، )مانند بیپتونز(اند  عرصه توزیع دیجیتال موسیقی در ایران ظهور کردهوکارهایی در  اخیر، کسب
وکارها در ایران  طور مشخص در راستاي موفقیت این کسب اما متأسفانه پژوهشی بومی که به

وکارهاي موسیقی در بازارهاي  از سویی دیگر، در حوزه کسب. شده باشد، یافت نشد انجام
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یتال، جامعه آکادمیک ایران از بدنه پژوهشی مناسبی هاي دیج اي مخصوصاً رسانه رسانه
اي را در ذهن  هاي خالقانه تواند بینش برخوردار نیست و انجام مطالعاتی از این قبیل می

  .وکارهاي موسیقی ایجاد نماید محققان حوزه کسب
نیز تأکید کرده ) ) 2013طور که کونگ فرض اساسی در این پژوهش، همان  پیش

ترین  اي یکی از اساسی براي موفقیت در بازارهاي رسانه» نوآوري«شد که با است، آن می
این مطالعه بر آن است تا با استفاده از چارچوب بنابراین . رود عوامل به شمار می

هاي نوآورانه یک  ، فعالیت)) 2013 و کرومسویکاي استورسول نوآوري رسانه
مورد را ) سایت بیپتونز یعنی وب(وکار ایرانی در حوزه توزیع دیجیتال موسیقی  کسب

هاي   نگارندگان بر آن است که پس از تحلیل موشکافانه فعالیتنظر. تحلیل قرار دهد
هاي نوآورانه را در توزیع دیجیتال  توان فعالیت وکارها، می گونه کسب نوآورانه در این

کارآمد موسیقی گسترش داد و همچنین مسیر هموارتري را براي دستیابی به یک بازار 
  .(Khajeheian, 2013)در صنعت موسیقی ایجاد کرد  اي رسانه

 هدف اصلی این مطالعه، نوشته حاضر بهتر به بدین منظور، براي دستیابی هرچه
اول، با استفاده از مروري بر ادبیات منابع علمی . یافته است رو سامان طبق مراحل پیش

اي چیست و طبق  المللی، این امر مشخص خواهد شد که مفهوم نوآوري رسانه بین
. شود چه ابعادي را شامل می) 2013(چارچوب پیشنهادي استورسول و کرومسویک 

تشریح خواهد شد و نقش ) 2013(ئیان  اي خواجه  نظریه بازارهاي کارآمد رسانهدوم،
خصوص در صنعت موسیقی مورد  اي به در کارآمدسازي بازارهاي رسانه» گرها تسهیل«

وکار آنالین در  منظور کسب درك مناسبی نسبت به کسب سوم، به. گیرد تحلیل قرار می
 خدمت همثاب  صنعت خالق، بههمثاب به) صنعت موسیقی(صنعت موسیقی، این صنعت 

رایت مورد شرح قرار خواهد گرفت و عالوه   صنعت کپیهمثاب و همچنین به) سرویس(
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در نهایت، با . شود طور عام توضیح داده می شناسی توزیع موسیقی به آن، گونه بر
ال وکار ایرانی در توزیع دیجیت اي یک نمونه کسب هاي رسانه شناسایی و تحلیل نوآوري

سایت بیپتونز، پیامدهاي نظري و عملی این مطالعه براي پژوهشگران  موسیقی، یعنی وب
  .و کارگزاران این صنعت ارائه خواهد شد

 
   بر مطالعات گذشتهي و مروري نظریمبان -2
  اي  نوآوري رسانه-1-2

اي ارائه  پژوهشگران حوزه رسانه، تاکنون تعاریف زیادي را در مورد نوآوري رسانه
 )Westlund and Lewis, 2014: 15 (هاي وستالند و لویس بر اساس گفته. اند هکرد

اي بلکه در اعمال  هاي رسانه تنها در تکنولوژي اي اشاره به تغییراتی نه نوآوري رسانه
و همچنین اعمال ) شود اي انجام می اعمالی که توسط متخصصان رسانه(اي  رسانه

اند که نوآوري  متذکرشده) 2013(ومبورگ و هلس اي دیگر، ل در مطالعه. کاربران دارد
ها  تر، آن در یک توصیف جزئی. اي متعلق به محیط آنالین در عصر حاضر است رسانه

  :اند که شرح داده
 هاي رسانه شامل فعالیت تنها نه که کنیم می درك اي گونه به را اي رسانهما نوآوري «

هاي وکار کسب هاي فعالیتدیجیتال است، بلکه ) پلتفرم(سنتی در بسترهاي 
 آنالین هاي بازيمانند  (اند کرده آنالین توسعه پیدا صورت به جدید را که هاي رسانه

 سنتی و هاي رسانه (وکار کسبهر دو . شود میشامل را نیز ، ) اجتماعیهاي رسانهو 
 هستند که از محیط آنالین رو روبه نوآوري هاي فرصتبا طیف جدیدي از ) آنالین
  .(Lomborg & Helles, 2013: 146) »اند دهشآورده 

اي  تري از نوآوري رسانه  تعریف وسیع)Dogruel, 2014: 54 (در همین راستا، دوگروئل
او . هاي مهم آن را در نظر بگیرد کند تا جنبه دهد و در این تعریف سعی می را ارائه می

  :کرده است که اشاره
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 جدید یا محصوالت تکنولوژیکی هاي رسانه شامل محتواي تنها نه اي رسانهنوآوري «
 ذهنی جدیدي از هاي مدل، خدمات جدید و است، بلکه شامل تغییرات سازمانی

» اي رسانهنوآوري «عالوه بر این، واژه . شود می ها سازمان و اي رسانههاي وکار کسب
، شود نمی جدید محدود هاي رسانه به بررسی محصوالت، خدمات و مفاهیم تنها نه

 هایی تفرص از برداري بهره کلیت فرایند نوآوري را، یعنی اکتشاف و طورکلی بهبلکه 
  ».کند میتوصیف را ، اند آمده جدید به وجود هاي تکنولوژيکه در نتیجه این 

 تغییر در چهار بعد همثاب اي را به ، نوآوري رسانه)2013(استورسول و کرومسویک  
ها،  چهارچوب پیشنهادي آن. اند تعریف کرده) محصول، موقعیت، فرایند و پارادایم(

جدید، خلق ) پلتفرم(اي ازجمله توسعه بسترهاي  انههاي رس انواع زیادي از نوآوري
ها با  آن. شود شامل میرا هاي جدید  وکار نوآورانه و تولید متون رسانه هاي کسب مدل

بندي  در مورد چهار نوع نوآوري، دسته) ) 2005هاي فرانسیس و بسانت استفاده از یافته
) 1: (اند از این چهار نوع عبارت. اند ارائه دادهرا اي  هاي رسانه مناسبی از انواع نوآوري

شامل تغییرات جدید در محصوالت و خدمات پیشنهادي توسط : نوآوري محصول
باشد  هایی می مربوط به تغییرات در راه: نوآوري فرایند) 2(اي است؛  وکار رسانه کسب

ز با استفاده ا: نوآوري موقعیت) 3(شوند؛  که محصوالت یا خدمات خلق و دریافت می
بندي،  ها، بسته ها، تبلیغات، بازاریابی، رسانه مدیریت هویت«هایی همچون  فعالیت

سعی در خلق » هاي مختلف و پرداختن به مخاطب هدف جدید دستکاري نشانه
تغییراتی دارد که از این طریق محصوالت و خدمات، موقعیت خاصی در بازار و اذهان 

اشاره به تغییراتی در کل ذهنیت نسبت : یمینوآوري پارادا) 4(کنند؛  مشتریان پیدا می
مثال در مورد صنعت  عنوان وکار دارد؛ به هاي کسب ها و مدل وکار، ارزش به کسب

                                                   
1. Francis and Bessant  
2. Product  
3. Process  
4. Position  
5. Paradigmatic  
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سوي خدمات پخش  دي به موسیقی، ما تغییرات شدیدي را در حرکت فروش سی
 نوعی نوآوري پارادایمی ، ایم و بنابراین، این تغییر مشاهده کرده) آنالین (موسیقی

 پس از توضیح این چهار نوع نوآوري، استورسول و کرومسویک. شود محسوب می
  :اند که کرده    اشاره)2013(

.  کافی نیستنداي رسانه هاي نوآورياین چهار نوآوري براي توصیف تمام انواع «
 اهداف اجتماعی، لزوماً منظور به و خدمات ارتباطی ها رسانهاستفاده نوآورانه از 

 با استفاده از همان تواند میحصوالت یا خدمات جدید نیست؛ بلکه  مدهنده نشان
ي اهداف اجتماعی  خالقانه در جهت ارتقاطور بهخدمات و محصوالت حاضر 

  ».آفرینی کند نقش
اي، استورسول و کرومسویک نوع پنجم  پس عالوه بر چهار نوع قبلی نوآوري رسانه

این . کنند به چارچوب خود اضافه می» نوآوري اجتماعی«عنوان با اي را  نوآوري رسانه
ها براي تحقق اهداف مختلف اجتماعی  هاي جدید خدمات رسانه نوآوري شامل راه

تواند در راستاي ارتقاي زندگی اجتماعی  باشد که در نهایت، این نوع نوآوري می می
د پنج اي بای هاي رسانه طورکلی، براي تحلیل نوآوري بنابراین به. آفرینی کند مردم نقش

نوآوري : اند از اي در نظر گرفته شود که این پنج بعد عبارت وکار رسانه بعد در هر کسب
  .محصول، فرایند، موقعیت، پارادایم و در نهایت نوآوري اجتماعی

بندي آن  اي و طبقه سازي ماهیت نوآوري رسانه عالوه بر مطالعاتی که به مفهوم 
عنوان  اند که این موارد به  به مواردي اشاره داشتهاند، برخی دیگر از پژوهشگران پرداخته

براي مثال، دوئل . اند شده اي در نظر گرفته هاي رسانه تسهیلگر و یا مانع در مسیر نوآوري
اي در عصر حاضر،  هاي رسانه گذاري براي سازمان تأکید کرده است که قانون) 2013(

  :همچنین ذکر کرده است کهاو . آید حساب می مانعی براي نوآور بودن سازمان به
ها که ماهیتی فرهنگی دارند،  هاي رسانه مشکل آنجاست که هنوز برخی از بخش«

نیازمند » گذاري شده تر قانون کم«ها واقعاً به محیطی  که آن شوند؛ درحالی گذاري می قانون

                                                   
1. Music streaming services  
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هاي بزرگ در راستاي  هستند که این محیط از نوآوري حمایت کند و به سازمان
  .(Doyle, 2013: 122)» ن به بازیگران موفق جهانی اجازه توسعه دهدشد تبدیل

گذاران را در راستاي  سیاست) 2013(ذکر است که بوستینزا و همکاران  حال، قابل  بااین
تشویق  منظور حمایت از حقوق مالکیت معنوي فراهم کردن یک سیستم قانونی قوي به

ها  گذاري فایل را در رسانه که این سیستم قانونی بتواند اشتراك نحوي اند؛ به کرده
  .(Bustinza, Vendrell-Herrero, Parry, & Myrthianos, 2013)دیجیتال تضعیف کند 

  
  اي  نظریه بازارهاي کارآمد رسانه-2-2

هاي بزرگ با  ، بازار رسانه از شرکت)) 2005بر اساس مطالعه الیاسون و الیاسون
و تعداد زیادي شرکت نوآور ) مثل صداوسیما، بنیاد فیلم و غیره(دسترسی باال به بودجه 
هاي بزرگ تمایل به استفاده از  که شرکت درحالی. شده است جویاي مشتري تشکیل

 دارند، اما ارتباط مستقیم با تعداد زیاد هاي کوچک پتانسیل و نوآوري شرکت
هاي کوچک، اعتبار سنجی، مدیریت قرارداد و سایر موارد براي شرکت بزرگ  شرکت
صرفه نیست و در نتیجه برقراري این اتصال نیازمند  پذیر و یا ازلحاظ اقتصادي به امکان

لی، هاي ما  واسطه:اند از هاي واسطه عبارت این شرکت. هاي واسط است شرکت
حال طبق . هاي پرورش استعداد و غیره هاي فنی، واسطه هاي حقوقی، واسطه واسطه

اي  بازار کارآمدي رسانههنظری
 (Khajeheian, 2013)اي زمانی کارآمد  ، یک بازار رسانه

هاي واسطه در آن به تعداد کافی و باکیفیت و عملکرد مناسب  است که شرکت
هاي کوچک کنند و براي  دهی مناسبی به رشد شرکت حضورداشته باشند تا خدمت

ئیان  اي دیگر، خواجه در مطالعه. هاي بزرگ هم واسطه دسترسی به نوآوري باشند شرکت
  :اند کرده   اشاره)Friedrichsen, 2017: 348 (و فردریشسون

                                                   
1. Eliasson and Eliasson  
2. the “efficient media markets” theory  
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 که از این کنند می بزرگ و کوچک همخوانی ایجاد هاي سازمان میان تسهیلگرها«
  ».شود می فراهم ها آنبراي   افزا هم و همکاري افزایی ارزشطریق فضایی براي 

مان وکارها ه توان گفت که این کسب کنندگان دیجیتال موسیقی، می در مورد توزیع
اند؛ چرا که   شده اي توصیف هستند که در نظریه بازار کارآمد رسانه» کنندگانی تسهیل«

رایت  هاي بزرگ موسیقی را در مورد اخذ حق کپی وکارها موافقت کمپانی این کسب
صورت دیجیتالی در اختیار  آورند و آن محصوالت را به محصوالتشان به دست می

کنندگان دیجیتال موسیقی، این فرصت   دیگر، توزیعاز سویی. گذارند مخاطبان خود می
طور مستقل محصوالتشان را به مخاطبان و به  دهند که به می» کار تازه«را به هنرمندان 

هاي  توانند به کمپانی پس استعدادها از این طریق می. تر نشان دهند هاي بزرگ شرکت
طور مستقیم بخواهند با  بهگذاري معرفی شوند بدون آنکه هنرمندان  بزرگ براي سرمایه

  .ها وارد بستن قرارداد شوند این کمپانی

  وکار و صنعت موسیقی  کسب-3-2
وکار موسیقی شامل طیف  تعریف کرده است، کسب) ) 2009طور که استراسر همان

 و توزیع محصوالت و منظور تولید، ترویج، اجرا هاي ضروري به کاملی از فعالیت
تر مبانی نظري در مورد ماهیت   در ادامه، با مرور جزئی.باشد خدمات موسیقایی می

وکار موسیقی  بهتر کسب اي براي فهم هر چه صنعت موسیقی، سعی خواهد شد تا زمینه
 خدمت و همثاب  صنعت خالق، بههمثاب بدین منظور، صنعت موسیقی به. فراهم گردد
شناسی توزیع  گونهرایت شرح داده خواهد شد و در آخر،   صنعت کپیهمثاب همچنین به

  .شود موسیقی ارائه می
  

                                                   
1. Strasser  
2. Performance  
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   صنعت خالقهمثاب  صنعت موسیقی به-1-3-2

، دو مرحله تغییر تکنولوژیکی باید بهتر مفهوم صنعت خالق براي درك هر چه
دارد که این » صنایع فرهنگی«اولین مرحله، اشاره به مفهوم . مورد شرح قرار بگیرد

در این دوره، تمرکز . در اوایل قرن بیستم پدیدار شدمفهوم در نتیجه تغییرات تکنولوژي 
بود و ) مثل رادیو و تلویزیون(هاي تجاري  با رسانه» هنرها«پژوهشگران روي ترکیب 

ها و تولید انبوه، متوجه   تجاري شدن رسانهبه دلیلکردند که  هایی اشاره می به آسیب
حله با نگاهی بدبینانه به هنر طور آشکار، پژوهشگران این مر به. اصالت آثار هنري بود
مرحله . (Adorno, 2001; Horkheimer & Adorno, 2006)کردند  دنیاي مدرن نگاه می

ت و یکم دوم مربوط به تغییرات تکنولوژیکی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیس
کرده است، این تغییر تکنولوژیکی جدید  اشاره) ) 2002طور که کانینگهام همان. شود می

 همثاب طور کامل نگاه قدیمی به صنایع فرهنگی به طور خاص دیجیتالی شدن، به و به
کند که  او ادعا می. را متحول کرده است» هاي بزرگ تولیدکننده انبوه سرگرمی شرکت«

راد در این بستر دیجیتالی شدن، قادر به استفاده خالقانه از در مرحله دوم، اف
  .هاي جدید هستند تکنولوژي

گیري حاصل خواهد شد که در عصر  شده، این نتیجه بر اساس مباحث ذکر
قلمداد کرد؛ چرا که » صنعت خالق«عنوان یک  توان به حاضر، صنعت موسیقی را می

خواهند در راستاي اهدافشان از   میطور که توانند همان هنرمندان و مخاطبان می
 در این راستا، پیترسون و راجرز. هاي دیجیتال استفاده خالقانه داشته باشند تکنولوژي

هایی را براي  هاي دیجیتال فرصت اند که اینترنت و تکنولوژي استدالل کرده) 2011(

                                                   
1. creative industry  
2. cultural industries  
3. arts  
4. Cunningham  
5. Preston and Rogers  
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اشتن یک رویکرد ها را به د اند که از این طریق آن به ارمغان آورده» هنرمندان مستقل«
با استفاده از » هنرمندان مستقل«از سویی دیگر، . اند تشویق کرده» خودت انجامش بده«

توانند در مسیر ترویج  تر از قبل می امکانات جدیدي که در اختیار دارند، بسیار راحت
 :Campbell, 2013(طور که کمپبل  دیگر، همان عبارت به. آثار هنري خود گام بردارند

  :کر کرده استذ) 54
 اي وسیله، تر مهم براي توزیع موسیقی و از آن اي وسیلهبراي هنرمند، بعد دیجیتال، «

 تواند میعالوه بر آن، اینترنت . براي ساختن یک پایگاه هواداري فراهم کرده است
  ». گرفتن بازخورد و حمایت از هواداران مورد استفاده قرار گیردمنظور به

تواند  ، یکپارچگی بین صنعت خالق و صنعت موسیقی می) )2015مطابق با ادعاي لی 
موسیقی دیجیتال، انتشار کتب موسیقی، ضبط موسیقی و «هایی همچون  به خروجی

حال، در مورد پیوند صنعت خالق با صنعت  بااین. منجر گردد» هاي موسیقایی رسانه
نیاي دیجیتال را تنها در اي اتخاذ کرد و تحوالت نوین د بینانه موسیقی نباید نگاه کوتاه

) ) 2003تولید چند محصول جدید قلمداد کرد؛ در این راستا، لورنزن و فردریکس
هایی پیچیده از عامالن خاص است؛  اند که صنایع خالق شامل شبکه استدالل کرده

اند و یا نوآوري محصول را تسهیل  دهی شده هایی چگونه سازمان  چنین شبکهکه این
عالوه بر این، لورنزن و فردریکسن . در بسترهاي گوناگون متفاوت استکنند، اغلب  می

همچون صنعت (در صنایع خالق » هاي مبهم مشتري ذائقه «به دلیلاند که  شده متذکر
  .، بسیار مشکل است که محصوالت در تعداد بسیار زیاد به مردم فروخته شود)موسیقی

   خدمتهمثاب  صنعت موسیقی به-2-3-2

                                                   
1. independent artists  
2. do-it-yourself  
3. Li  
4. Lorenzen and Frederiksen  
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هاي جدید در مرور زمان،  ، با ظهور تکنولوژي)) 2009ه ویکسترومبر اساس گفت
در جامعه جاري خواهد شد و » الکتریسیته«یا » آب« نزدیک، شبیه به هموسیقی در آیند

تقریباً به » آهنگ تک« همین امر، ارزش سودآوري تأمین دسترسی افراد به یک به دلیل
همچون آب یا الکتریسیته در جوامع در دیگر، موسیقی  عبارتی به. صفر میل خواهد کرد

هاي موسیقی دیگر یک  جریان مستمر خواهد بود و فراهم کردن دسترسی افراد به فایل
دهد که در چنین شرایط جدیدي، جوامع با یک  او ادامه می. شود مزیت محسوب نمی

 راه جریان موسیقی شوند که هیچ مانعی بر سر رو می روبه» شبکه عاري از اصطکاك«
  :کند تشریح می) Wikstrom, 2009: 7(ویکستروم . وجود نخواهد داشت

، ممکن است مردم حاضر به پرداخت شود می یافت وفور بهدر جهانی که اطالعات «
 خیلی زیاد براي خدماتی که به احتمال بهبراي دسترسی به این اطالعات نباشند، اما 

، تمایل به کند میات کمک  در این دنیاي پر از اطالعشان گیري جهت در ها آن
  ».پرداخت هزینه خواهند داشت

وکارهاي  در این عصر جدید دیجیتالی و در این جهان تعامالت اجتماعی نوین، کسب 
» یک فایل«موسیقی باید به این درك برسند که مخاطبان تمایل به داشتن چیزي بیش از 

 در مطالعات اخیر ، جاي خود را)سرویس(عنوان خدمت  موسیقی به. موسیقی دارند
 که براي مثال در مطالعه لیکانن و آمان نحوي حوزه صنعت موسیقی بازکرده است به

نقش مرکزي داشته است و ماهیت اصلی » سرویس« یک همثاب موسیقی به) 2015(
  .اند صورت خدمت توصیف کرده صنعت موسیقی را در پژوهش خود، به

  یترا  صنعت کپیهمثاب  صنعت موسیقی به-3-3-2
رایت در صنعت موسیقی چنان اهمیتی دارد که  هاي درآمدي از کپی افزایش جریان

کل صنعت موسیقی زده است و  را به» رایت صنعت کپی«برچسب ) 2009(ویکتسروم 
                                                   

1. Wikström  
2. friction-free network  
3. Liikkanen and Åman  
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طور فزاینده از  صنعت موسیقی به. اي جداگانه به مطالعه آن پرداخته است در شاخه
هاي جدید استفاده کرده  ر تهدیدات تکنولوژيمنظور حمایت در براب رایت به قوانین کپی

عنوان یکی از  توان به دانلودهاي غیرقانونی را می. (Preston & Rogers, 2011)است 
در این راستا، . هاي نوین براي صنعت موسیقی محسوب کرد ترین تهدیدهاي رسانه مهم
سیر  در مطالعه خود نشان داده است که ناشران موسیقی بریتانیایی در) ) 2016توز

تی خود را مورد رای طور پیوسته قوانین کپی هاي نوین، به تحوالت اخیر تکنولوژي
آثار موسیقایی » مدیریت حقوق«سوي طراحی مدلی براي  بازنگري قرار دادند و به

  .اند حرکت کرده
خوشبختانه، نتایج برخی از مطالعات تأکید کرده است که دانلود غیرقانونی موسیقی اثر 

رچه دهنده آن است که اگ منفی روي رفتار خرید دیجیتالی موسیقی ندارد؛ این امر نشان
  : دانلود غیرقانونیبه دلیل

حال احتمالی وجود ندارد که به درآمدهاي  رایت وجود دارد، بااین نوعی تجاوز به کپی به« 
  .(Aguiar & Martens, 2016: 28)» خرید دیجیتالی موسیقی ضربه وارد کند

  شناسی توزیع موسیقی  گونه-4-3-2
ارائه ) 2012(طور که ویکستروم  شناسی توزیع موسیقی، همان طورکلی گونه به

این مدل مربوط به زمانی  :مدل مالکیت) 1. (شود کرده است، شامل سه مدل اصلی می
مانند  (روي آن داردر است که مشتري پس از خرید محصول موسیقایی، حس مالکیت ب

دي یا فایل دیجیتالی  ؛ مشتري پس از خرید سی)دي یا دانلود دیجیتالی آهنگ خرید سی
در این مدل،  :مدل دسترسی) 2(کند که این آهنگ به او تعلق دارد  آهنگ، احساس می

عنوان یک خدمت  عنوان یک محصول در نظر گرفته شود، به موسیقی به جاي آنکه به
                                                   

1. Towse  
2. rights management  
3. the ownership model  
4. the access model  
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دیگر، در این  عبارت ؛ به)انند خدمات پخش موسیقیم(شده است  دیده) سرویس(
یک جریان ثابت از توزیع موسیقی براي  حالت، بستري وجود خواهد داشت که در آن

شده است؛ در این حالت تجربه موسیقایی مطلوب مخاطب در  مخاطب در نظر گرفته
ن از زما: مدل زمینه) 3(شود  لحظه مصرف موسیقی، جایگزین حس مالکیت او می

، خدمات آنالین موسیقی »فرا رقابت«ظهور عصر دیجیتالی و همچنین ظهور عصر 
براي » زمینه«روند و به دنبال فراهم کردن یک  مدل دسترسی می» فراسوي«رفته به  رفته

  :کند که بیان می) 11: 2012(ویکستروم . مخاطب خود هستند
 وجو جست راهی براي ممکن است این زمینه، شنوندگان موسیقی را قادر سازد تا«

 آهنگ مطلوب خود را در زمان خاصی که به دنبال آن هستند، راحتی بهپیدا کنند و 
 خود را با دوستانشان به هاي تجربه ها آن که کند میهمچنین فضایی فراهم . بیابند

  ». کننددهی سازمان مناسب طور بهاشتراك بگذارند و تجارب موسیقایی خود را 

 ,Wikstrom(هاي توزیع موسیقی، در نهایت، ویکستروم  نواع مدلپس از شرح کامل ا 

  :کند که این نکته را ذکر می) 7 :2012

 همزمان براي طور به ها آن جایگزین یکدیگر نیستند و ممکن است همه ها مدلاین «
  ». خاصی وجود داشته باشندبازارهاي به رسانی خدمت

وزیع موسیقی وارد صنعت موسیقی هاي خاص خود را در ت تکنولوژي دیجیتال، روش 
چندان دور به تنها راه توزیع موسیقی در  رود که در آینده نه کرده است و انتظار می

تحوالت بستر دیجیتال در توزیع موسیقی آنچنان اثرگذار بوده که . جوامع تبدیل شوند
  :بیان کرده است) ) Kjus, 2016: 2116کیجوس

                                                   
1. the context model  
2. hyper-competition  
3. Kjus  
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 از تکنولوژي توزیع طرفه یک خیابان عنوان به  در توزیع موسیقی، اغلبها توسعه«
  ». استشده ترسیم» دیجیتالی«به » فیزیکی«

دو روش کلی را در خصوص توزیع ) ) 2013طور خاص در بستر دیجیتال، پلتز 
او استدالل  .موسیقی شناسایی کرده است؛ روش دانلود و همچنین روش پخش مستمر

همراه با هزینه باال و طول مدت زیاد کرده است که توزیع فیزیکی موسیقی که 
بر اساس مطالعات . اي اکنون، دیگر مناسب نیست ونقل است، براي عصر رسانه حمل

سوي بازار خدمات موسیقی دیجیتال،  ، توزیع فیزیکی موسیقی به)) 2013تیشموك
متحول شده است و در این میان، محبوبیت خدمات پخش موسیقی آنالین، این فرایند 

، پیامدهاي )Dogruel, 2014: 63(در همین راستا، دوگروئل . ریع کرده استرا تس
  :کند را یادآوري می) استریمینگ(اجتماعی سرویس پخش موسیقی 

 نوآوري محصول نوعی به، ]استریمینگ[از دیدگاه مشتریان، پخش موسیقی «
 جدیدي از مصرف، کشف و اشتراك هاي راه و دهد می جدید را شکل هاي رسانه

 ».وسیقی را با خود آورده استم

  و معرفی مورد مطالعهروش پژوهش -3
شناسی، در گروه  لحاظ نوع، در زمره تحقیقات کاربردي و ازلحاظ روش این تحقیق از

هاي مورد نیاز براي انجام این تحقیق  داده. گیرد تحلیلی جاي می-هاي توصیفی پژوهش
) سایت بیپتونز وب( موردي عمیق هلعاي و همچنین یک مطا از طریق مطالعات کتابخانه

اي  در این راستا، با استفاده از چارچوب مفهومی نوآوري رسانه. آمده است دست به
وکار  هاي صورت گرفته در این کسب ، نوآوري)2013(استورسول و کرومسویک 

                                                   
1. Peltz  
2. Streaming  
3. Tschmuck  
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آنالین در پنج بعد محصول، فرایند، موقعیت، پارادایمی و اجتماعی مورد تحلیل قرار 
  .د گرفتخواه

وکارهاي آنالین در حوزه توزیع دیجیتالی  سایت بیپتونز یکی از اولین کسب وب
، با هدف نهادي کردن فرهنگ حمایت از 1390باشد که از اوایل دهه  موسیقی می

حقوق هنرمندان و همچنین ترویج دانلود قانونی موسیقی در ایران آغاز به کارکرده 
صورت دیجیتالی در دو  وکار آنالین، به  کسبطورکلی، این به ).1395آتشی، (است 

آهنگ و آلبوم کامل، در بستري قانونی محتواي موسیقایی هنرمندان را به  حالت تک
موفقیت مالی این شرکت به نحوي چشمگیر شد که مورد توجه . رساند فروش می

  ).1395خبرگزاري فارس، (هاي معتبر کشور قرار گرفت  برخی از خبرگزاري
  
  هاي پژوهش  یافته تحلیل-4
   نوآوري محصول و فرایند-1-4

آهنگ و آلبوم کامل محدود نکرده  وکار خود، خودش را به فروش تک بیپتونز در کسب
اي را به مخاطبان معرفی  است؛ این شرکت آنالین، طیف متنوعی از محصوالت خالقانه

مثل (ي خاص ها ها در سبک اي از آهنگ براي مثال، از طریق گلچین مجموعه. کند می
نوبه  اي را خلق کرده است که به هاي جدید و خالقانه ، آلبوم)سنتی، پاپ، راك و غیره

همچنین عالوه بر . مند به آن سبک را جلب نماید تواند توجه مخاطب عالقه خود می
کند  هاي دیگري را به مخاطب معرفی می گلچین آهنگ بر اساس سبک آن، بیپتونز آلبوم

مثال، آلبوم آهنگ براي  عنوان به(شده است   ي مختلفی در نظر گرفتهکه براي رویدادها
  ).صرف عصرانه

 پیشنهادهاي متنوعی را در رابطه با که این وکار آنالین، همراه با این کسب
همچون  دهد، محصوالت دیگري محصوالت موسیقایی خود به مشتریان ارائه می

هاي  ، پادکست)ستانی و غیرههاي مختلف آموزشی، دا در زمینه(هاي صوتی  کتاب
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اهمیت این . کند هاي ویدئویی را به مخاطبان خود معرفی می رادیویی و همچنین فایل
هاي  تواند در دستیابی به مشتریان بالقوه بخش هاي محصول در این است که می نوآوري

 سایت بیپتونز به مخاطبان خود عالوه بر آن، وب.  بسیار مفید واقع شود،مختلف بازار
صورت یک آلبوم خلق کرده و  دهد که لیست پخش دلخواه خود را به این امکان را می

شاید یکی از ایرادهاي ارائه محصوالت در این  .سپس آن مجموعه را خریداري نمایند
مثال  عنوان به(و پیچیده محصوالت دیجیتالی » تو در تو«ازحد  بندي بیش سایت، دسته وب

) ساس سبک، ژانر، محصوالت، میزان فروش و غیرههاي گوناگون بر ا بندي دسته
باشد؛ چرا که امکان دارد مخاطب در انتخاب محصول خود دچار ابهام و سردرگمی  می

رسد که بیپتونز بهتر است محصوالت دیجیتالی  به نظر می. و حتی دچار کالفگی شود
  .دف برساندخود را کمی بیشتر در فرایندهاي نوآورانه سامان دهد و به دست مشتري ه

صورت شارژ  توانند هم به مخاطبان این سایت، محصوالت مورد نظر خود را می
در هر دو حالت، مخاطب . صورت پرداخت آنی خریداري نمایند اعتبار ریالی و هم به

رسد که   همین امر، به نظر میبه دلیلبراي خرید محصول باید در سایت ثبت نام کند؛ 
 اثر منفی داشته باشد؛ چرا که طوالنی شدن فرایند »گذري«روي خریدهاي مشتریان 

 .ها کاهش دهد خرید براي این دسته از افراد، ممکن است جذابیت خرید را براي آن
ساکن در «وکار آنالین، مربوط به مشتریان بالقوه  یکی دیگر از مشکالت این کسب

ت بیپتونز در نظر باشد؛ این دسته از افراد، در فرایند خرید محصوال می» خارج از کشور
 .المللی اینترنتی وجود ندارد هاي بین اند و امکان خرید از طریق درگاه گرفته نشده

  
   نوآوري موقعیت-2-4

بیپتونز، موقعیت خاص برخی از محصوالت خود را در میان محصوالت متنوعی که 
عموماً سه . کند هاي گرافیکی صفحه اول سایت مشخص می دارد، از طریق طراحی
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شود و از این  هاي خاص به مخاطبان معرفی می صول در صفحه اول سایت با طراحیمح
  .دهد طریق، بیپتونز موقعیت خود را نسبت به فروش این محصوالت خاص نشان می

وکار بیپتونز در اذهان مخاطبان،  عامل مهم دیگر در تعریف موقعیت کسب
ي معتبري همچون ها هاي خبري و خبرگزاري هایی است که توسط سایت گزارش

در واقع، با کمک . شود در مورد میزان فروش بیپتونز منتشر می» هنرآنالین«و یا  »فارس«
هاي جذابی را  تواند گزارش ها در این بستر، بیپتونز می بستر دیجیتال و ثبت تمام فعالیت

تواند  هایی می چنین فعالیت. وکار خود در بازار منتشر سازد در مورد موقعیت کسب
ها و حتی نهادهاي  تنها براي خریداران، بلکه براي دیگر رسانه قعیت این شرکت را نهمو

  .آکادمیک ارتقا دهد
وکار، یکی از عوامل مهم دیگري به  انداز کسب ، بیان چشمیادشده عالوه بر موارد 

تواند تصویر ذهنی مطلوبی را در مورد  رود که اشتراك آن با مشتریان، می شمار می
تواند  انداز می دیگر، بیان چشم  عبارت ی خود براي مخاطبان خلق کند؛ بهموقعیت کل

وکارها، حتی رقبا تعریف کند و هویت  وکار را در مقایسه با دیگر کسب ماهیت کسب
جز چندخطی که در انتهاي سایت در مورد  در سایت بیپتونز، به. خاصی را به آن ببخشد

هاي این  انداز و آرمان یاتی در مورد چشمتوصیف بیپتونز قرار گرفته است، هیچ جزئ
در سایت » شعارهاي آرمانی«همچنین از قدرت . شود وکار به مخاطب داده نمی کسب

د تعهد نتوان د که مینرو این نکات از عواملی به شمار می. گیري نشده است بهره
کتا ازپیش صاحب هویتی ی د و بیپتونز، بیشنافزایش دهرا وکار  مخاطبان به این کسب
بهتر است بیپتونز اطالعاتی را در سایت خود ارائه دهد که از . براي مخاطبانش شود

طور عقالنی و عاطفی بداند که به جاي دانلود غیرقانونی  طریق آن، مخاطب به
  محصوالت، چرا باید از بیپتونز خرید کند؟

  
   نوآوري پارادایمی-3-4
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 توزیع موسیقی، محصوالت خود هاي قانونی سایت قبل از ظهور بیپتونز، تمام وب
به عبارتی بهتر، مشتري از طریق این . رساندند را تنها در حالت فیزیکی به فروش می

آهنگ مورد نظر خود را خریداري کند و پس از » دي سی«توانست  ها می سایت وب
 ماهیت ،بیپتونز توانست در ایران. شد صورت پستی ارسال می دي براي وي به خرید، سی

دگرگون کند و به جاي فروش فیزیکی را وکار در توزیع دیجیتال موسیقی  سبمدل ک
اندازي  راه. ها را به فروش رساند هاي دیجیتالی آهنگ ، فایل)دي صورت سی به(

خود یک نوآوري پارادایمی در صنعت  خودي وکاري همچون بیپتونز در ایران، به کسب
  .شود موسیقی ایران محسوب می

تواند از  توجه در نوآوري پارادایمی آن است که این نوآوري می یکی از نکات قابل
یعنی . حاصل گردد) همچون محصول، فرایند و غیره(هاي دیگر   نوآوريهطریق مجموع

توان به نوآوري پارادایمی  ها می  آنهو ترکیب خالقان ها از طریق هر یک از این نوآوري
در حال حاضر، .  دگرگون کردوکار فعلی را هاي کسب یافت و به نحوي مدل دست

بیپتونز تمام توجه خود را تنها در فروش هرچه بیشتر محصوالت دیجیتالی گذاشته 
هاي  صنعت موسیقی آنالین در ایران مملو از فایل» اتمسفر«است؛ چنانچه در آینده 

در دسترس مردم » الکتریسیته«هاي موسیقی همچون  که فایل نحوي دیجیتالی شود به
هاي خالقانه، یک نوآوري  رود بیپتونز ناگزیر شود که از طریق ایده ظار میباشد، انت

  .وکار خود داشته باشد پارادایمی در کسب
  
   نوآوري اجتماعی-4-4

سایت بیپتونز،  رسد در وب هاي قبل اشاره شد، به نظر می طور که در بخش همان
د ممکن فروخته اند که محصوالت دیجیتالی تا ح شده  ها به نحوي هدایت نوآوري

 جز آن داشته است و به نگه» فروشگاه«دیگر، بیپتونز خود را در حد یک  عبارتی به. دنشو
توجهی  طور قابل ها به که به کاربران اجازه گذاشتن نظر داده است، تعامالت اجتماعی آن
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 تاسرسد که بیپتونز نتوانسته  تر، به نظر می به بیانی ساده. مورد غفلت قرار گرفته است
د؛ یعنی بستري که نبراي ارتقاي تعامالت اجتماعی کاربران فراهم ک» بستري اجتماعی«

ممکن است این . یک فایل موسیقی بیابند» صرفاً«کاربران سایت، در آن چیزي بیشتر از 
طورجدي   آن باشد که هنوز بهبه دلیلکمبود توجه بیپتونز به تعامالت اجتماعی کاربران، 

وکارهاي مشابه در ایران در حال  کند؛ اگرچه کسب  را تهدید نمیوکار رقیبی این کسب
چندان دور، نوآوري اجتماعی براي  اي نه رود در آینده انتظار می. ظهور هستند

کنندگان دیجیتالی موسیقی به یکی از منابع کلیدي در مسیر دستیابی به مزیت  توزیع
را بیشتر مورد » انسان«کاري که و دیگر، هر کسب عبارتی به. رقابتی پایدار تبدیل شود

توجه قرار دهد و او را به تعامالت اجتماعی خالقانه تشویق کند، با احتمال بیشتري 
  .تواند به سودآوري پایدار دست پیدا کند می

  
  گیري  بحث و نتیجه-5

وکارهاي صنعت موسیقی در  اي را براي کسب هاي تازه هاي دیجیتال پنجره تکنولوژي
. توجهی نقش بازیگران کلیدي را در این صنعت تغییر داد طور قابل بهایران گشود و 

تر تأکید  پیش هم) 2013(و پلتز ) 2013(طور که راجرز  نگارندگان این پژوهش، همان
کرده بودند، بر این امر معتقدند که بستر دیجیتال در دنیاي موسیقی، قدرت را از دستان 

. ض، هنرمندان مستقل را توانمند ساخته استهاي بزرگ پراکنده کرده و در عو کمپانی
بیان  توجه بوده که بر اساس شواهد، این تغییرات به نحوي براي پژوهشگران قابل

در این راستا، . اي چنین تحوالتی را تجربه نکرده بودند اند، هنرمندان در هیچ دوره داشته
در صنعت موسیقی، وکار دیجیتال  کند که ظهور و افزایش کسب ادعا می) 2013(راجرز 
ها را  هاي کوچک و هنرمندان مستقل خلق کرده و آن هایی را براي شرکت فرصت

عالوه بر آن، در . سوق داده است» خودت انجامش بده«سوي رویکردي به نام  به
گاه در تاریخ صنعت  کرده است که هیچ اشاره) 2013(خصوص توزیع موسیقی، پلتز 
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رو  هاي توزیع روبه ان محتوا با این گستردگی با مدلموسیقی همچون امروز، تولیدکنندگ
  .اند نبوده

صورت قانونی توانست، حقوق  ، براي اولین بار به»تسهیلگر« یک همثاب بیپتونز، به
هاي موسیقی داخلی   کمپانیهرایت محصوالت موسیقایی را از طیف گسترد کپی

جیتالی را به دست هاي دی سایت طراحانه، فایل آوري کند و از طریق یک وب جمع
توانسته » ها رایت مدیریت کپی«در نتیجه، بیپتونز از طریق راهبرد . مشتریان خود برساند

طور که مورد  اي کشور، همان توجهی را در کارآمدسازي بازار رسانه است نقش قابل
از سویی دیگر، با تحلیل موردي یک  .بوده، ایفا نماید) 2013(ئیان  توجه خواجه

، این امر نشان داده شد که )یعنی بیپتونز(یرانی در توزیع دیجیتالی موسیقی وکار ا کسب
ویکستروم » مالکیت«طور کامل با مدل  وکار به مدل توزیع موسیقی در این کسب

، اعتقاد بر )2012( ویکستروم هاین در حالی است که مطابق با گفت. تطابق دارد) 2012(
اي ایران کمک  بیشتري به غناي بازار رسانهبه میزان » محور-زمینه«آن است که مدل 

تري را براي کاربران و  هاي آنالین خالقانه خواهد کرد؛ چرا که این مدل، محیط
  .تواند فراهم کند ها می تعامالت آن

اي در  هاي رسانه تر به آن اشاره شد، اکثر نوآوري طور که پیش همچنین همان
مطابق . دیجیتالی به مخاطبان بوده استبیپتونز با هدف فروش هرچه بیشتر محصوالت 

وکار آنالین بهتر است به جاي  توان ادعا کرد که این کسب ، می)2013( کونگ هبا مطالع
عنوان  آنکه بستر دیجیتال را تنها براي فروش محصوالت خود به کاربران ببیند، آن را به

در همین . بگیردوکار در نظر  راهی قدرتمند براي متعهد کردن مخاطبان به این کسب
وکار، راهبرد فروش محصوالت دیجیتالی به  توان ادعا نمود که براي این کسب راستا می

تر، راهبرد مناسبی براي دستیابی به مزیت رقابتی نیست؛ چرا که بر اساس  قیمت پایین
، در صنعت موسیقی، مشتریان به جاي توجه )) 2017پژوهش بوریو، لستیج و موریو

                                                   
1. Bourreau, Lestage, and Moreau  
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. ها بیشتر تناسب داشته باشد گردند که با ذائقه آن ، به دنبال محصولی میبه قیمت پایین
کرده است، موسیقی یک نیاز اساسی براي   اشاره) ) 2013کارتی طور که مک همان

وکارهاي آنالین  کلید موفقیت کسببنابراین انسان در تمام سنین است و خواهد بود؛ 
در . باشد می» انسان«یدي این صنعت یعنی در صنعت موسیقی، توجه بیشتر به بازیگر کل

کنندگان دیجیتال موسیقی باید  اند که توزیع ذکر کرده) 2004(این راستا، وکارو و کوهن 
تواند در  یکی از مواردي که می. ها و اذهان مشتریان رقابت کنند قلب» ربایش«بر سر 

نوآوري «ن بها به کننده دیجیتالی موسیقی اثرگذار باشد، توجه و داد موفقیت توزیع
نیز مطابق با همین نکته تأکید کرده است که چنانچه ) 2013(پلتز . است» کاربر
هاي کاربران مهیا  کنندگان دیجیتالی موسیقی شرایطی را براي توجه به نوآوري توزیع

  .کنند، دانلودهاي غیرقانونی در صنعت موسیقی دیجیتال کاهش پیدا خواهد کرد
» فنی«گونه استنباط کرد که بستر دیجیتال تنها ماهیتی  نتوان ای طورکلی می به

اي را در جامعه خلق  هاي اجتماعی پیچیده ندارد؛ بلکه این بستر، توانسته است که شبکه
شدت به نوآوري کاربران وابسته  شده، به هاي خلق  آن، این شبکههکند که در نتیج

تأکید شده است، این پژوهش ) ) 2013طور که توسط لیستول در نهایت، همان. هستند
هاي تکنولوژیکی در نظر   نوآوريهمنزل اي نباید تنها به هاي رسانه نشان داد که نوآوري

نسبت به » گرایانه انسان«وکارهاي آنالین باید نگاهی  گرفته شوند؛ در عوض، کسب
  .اي اتخاذ کنند هاي رسانه نوآوري

مند آن باشند،  ه دنبال بررسی نظامتوانند ب یکی از مسائلی که پژوهشگران آینده می
توانند  کنندگان دیجیتالی موسیقی چگونه و تحت چه راهبردهایی می این است که توزیع

گردد با  همچنین پیشنهاد می. وکار خود رونق بخشند نوآوري اجتماعی را در کسب
اي، مدلی جهت  استفاده از نظر متخصصان و استفاده از چارچوب نوآوري رسانه

. کنندگان دیجیتال موسیقی ارائه گردد بی به مزیت رقابتی پایدار براي توزیعدستیا

                                                   
1. McCarthy  
2. Liestøl  
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توانند در  ، نهادهاي حکومتی نیز می)1394(هاي فرقانی و بدیعی  همچنین طبق یافته
هاي نوین نقش پررنگی داشته باشند؛  هاي جدید در عرصه رسانه پذیرش نوآوري

ور خاص تأثیر این نهادها بر ترویج ط گردد به  به پژوهشگران توصیه میبنابراین
  .اي در صنعت دیجیتال موسیقی مورد بررسی قرار دهند هاي رسانه نوآوري
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