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چکیده
موسیقی اثرگذار خصوصبهر بسیاري از صنایع دگذشته دهۀ هاي نوین در يفنّاوراینترنت و 

ر درآمـد  دي اطالعـات و ارتباطـات (فـاوا)    فنّـاور تـأثیر این مقاله ارزیـابی  از. هدفاندبوده
کشـور  بیست هاي درآمد موسیقی صنعتی داده،منظوربدین. استموسیقی صنعتی وکارکسب

هـاي  هـاي تشـخیص شـامل آزمـون    و سپس آزمونشدند استخراج 2012- 2004دورةطی
اثرهـاي . نتایج بـرآورد  ندلیمر و هاسمن انجام شدFو ،ی واریانسسانهموابستگی مقطعی، نا

دو گروه شاخص کالن و انفرادي فاوا حاکی از آن استهاي تلفیقی پویا براي ثابت مدل داده
موسیقی با یـک  وکارکسبو با گسترش فرهنگ (است ي لوکسهاکاالزمرةدر موسیقی که

یابـد.  موسـیقی بهبـود مـی   وکارکسب(درآمد سرانه) درآمد وقفه) و بهبود وضع رفاهی مردم
ـ و خـدمات  ،افزارافزار، نرمهاي کالن (مخارج سختشاخص ي اطالعـات) و انفـرادي   اورفنّ

ر درآمد موسیقی دارند.ديمنفی و معنادارتأثیر) فاوا راههم(ضریب نفوذ اینترنت و تلفن 
هـاي  ي اطالعات و ارتباطات، درآمد سرانه، اینترنت، دادهفنّاورموسیقی صنعتی، :هاکلیدواژه
ثابت.اثرهايتلفیقی، 
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و یقسـال هاي مختلـف براسـاس   گونهبهو نشر آثار موسیقایی استهسبد تقاضاي مردم شد
گونـاگون هـاي  که در موقعیـت شکل داده استاي اجتماعی و سنی بازاري را هعالیق گروه

با گذشت زمان و بـا گسـترش ایـن بـازار صـنعت      .متفاوت دارداجتماعی اوج و حضیضی 
musicموسیقی ( industry(شـامل  محـدود آن  شکلصنعت موسیقی در . مفهومشکل گرفت

و ،گذاري، انتشار، پخـش ضبط، تهیه، سرمایهکه شود میهایی هاي بازرگانی و سازمانفعالیت
هـاي صـنعتی متعـدد و    تر زیرمجموعـه اما در مفهومی وسیع،بر عهده دارندرابازار موسیقی

ـ گیربندي خاص خود قرار مـی گیرد که هرکدام از نظر صنعتی در طبقهمختلفی را دربرمی د. ن
ات آمـوزش  مؤسسـ ازجملـه (پخش سراسـري، آمـوزش   صنعت موسیقی شامل هاي فعالیت

، )المللـی بـین هاي تورها و کنسرتازقبیل(ي گرگردش، صنعت سرگرمی، صنعت )موسیقی
ون چـ هـم هـا آناعم از سازهاي موسیقی و لـوازم جـانبی   (تولید و ساخت لوازم موسیقی و 

هاي مخصوص حمل سـاز،  هاي مختلف، لوازم نورپردازي، چمدانکابل، بلندگو، میکسر، پایه
نهادها و اصناف غیرانتفاعی مـرتبط  شود؛)میايهاي صوتی رایانهو کارت،ضبطهاي دستگاه

ـ ماننــد (بـا موسـیقی    copy(نشـر هـا، نهــاد حـق   دانموســیقیۀاتحادی right( ســازان، آهنـگ
هاي صـنعت موسـیقی   زیرمجموعهازجملهو صنایع دیگر ،)نشرهاي مرتبط با حقوق سازمان

صنعت موسـیقی سـاختار ایـن    درقالبصنایع مختلف نبیتر خودند. ارتباط در مفهوم وسیع
تـرین عوامـل در ورود،   دهد که دانش شناخت این ساختار یکی از اصلیصنعت را شکل می

و ماندگاري اهالی موسیقی در این حوزه است.،فعالیت
شـود. شـاید   رو مـی هي روبتربیشهاي صنعت موسیقی جهان هر روز با مسائل و پیچیدگی

هاي موسیقی اسـت. ایـن   کردن پروندهمشاعهاي واردشده به این صنعتین تکانهترمهمیکی از 
صـورت بـه در گـام اول  ؛شـروع شـد  )napster(پایگاهی به نـام نَپسـتر  ازطریقنخستروش 

کنتـرل  تحتات ناشر موسیقی تاحدي مؤسسازسويخرید امتیاز آن ازطریقدرنهایتقانونی و 
گیـري رایگـان چنـد    هاي مختلف امکان بهـره افزارنرمها و صنعت موسیقی پایگاهرةدربا.درآمد

ي موجب تحـول در سـاختار   فنّاورمرور تحول به. موسیقی را ممکن ساختةپروندنفر از یک 
کامـل مشـتریان   صـورت بـه هـاي موسـیقی   جاي فـروش آلبـوم  بهصنعت موسیقی شد. اکنون 

تمام یـا بخشـی از قطعـه بـه     کردنگوشخود را پس از ۀموردعالقۀقطعتوانند یک یا چند می
apple(و شرکت اپـل )Steve Jobs(گام این قضیه استیو جابزخریداري کنند. پیشترکمقیمت 

company( موسوم به آیپـاد یتولید دستگاهازطریقبود. این شرکت)ipad(  ـ ی یجـا هامکـان جاب
). 1388(گیتـی  کـرد  موسـیقی را ممکـن   ازجملـه هاي صـوتی  کردن به پروندهگوشوراحت

ــندر ــان، ای ــاورمی ــاوا) ( فنّ ــات (ف ــات و ارتباط information andي اطالع communication
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technology سـازوکارهاي مـالی   ،توجهی داشته است. براساس تعریف گـروه کـاري  قابل) نقش
و ،هـا افـزار، شـبکه  افـزار، نـرم  شـامل سـخت  ،ي اطالعات و ارتباطات، فـاوا فنّاورتوسعۀ براي 
نمـایش اطالعـات   ،سـازي، پـردازش، انتقـال   آوري، ذخیـره کـه بـراي جمـع   شوندمیهارسانه

د. زیرسـاخت ارتباطـات   نشـو و خـدمات وابسـته اسـتفاده مـی    ،تصویر)و (صوت، داده، متن، 
ي فنّـاور و اسـت  ه هاي فیزیکی مخابراتی و خـدماتی مورداسـتفاد  ها و سیستممعطوف به شبکه

و نمـایش اطالعـات   ،سـازي، پـردازش  آوري، ذخیـره افزار جمـع افزار و نرماطالعات به سخت
در هـا آنکـه از  انـد افـزاري افـزاري و سـخت  نـرم هـاي  حلراهشود. کاربردهاي فاوا اطالق می

تیـک مارانفوهـا آنبـه  و شـود  بـرداري مـی  بهرهو سایر مقاصد اجتماعی ،ها، اداراتوکارکسب
)informaticsیـا یـک   ،شود. این اصطالح به فاوا چون یـک ابـزار، یـک مفهـوم    ) نیز اطالق می

شـده  گذشته تالش دهۀ نگرد. در یک روش انجام کار مثالً در آموزش یا دولت الکترونیکی می
ر د،راههـم گسترش اینترنـت و تلفـن   خصوصبه،ي اطالعات و ارتباطاتفنّاورتأثیراست که 

هـاي  برخی محققان فروپاشـی کامـل شـرکت   کهدرحالیصنعت موسیقی بررسی شود. توسعۀ 
براي بیان این موضوع نیـاز بـه زمـان    کهاند، اما تعدادي بر این باورندبینی کردهموسیقی را پیش

).1387(پورخصالیان رسدنظر میبهآمیز ي است و فروپاشی اندکی اغراقتربیش
صنعتی در کشورهاي منتخـب  موسیقیوکارکسبو درآمد فاوابینرابطۀیقاین تحقدر

ر درآمـد موسـیقی از دو نـوع    داثرگـذاري آن  ةنحـو ماهیت فاوا و بهباتوجهشود. بررسی می
دقیـق آن را  تـأثیر شود تا بتوان هاي جداگانه استفاده میشاخص کالن و انفرادي فاوا در مدل

اسـتفاده  1کشـور بیستاز اطالعات منظوربدین. کردموسیقی استخراج وکارکسبر درآمد د
internationalفدراسیون جهانی ضبط صدا (راهاآنموسیقی وکارکسبهاي که دادهشودمی

federation of the phonographic industry ( منتشـر  2012- 2004دورةطـی سـاالنه  طـور بـه
پس از بیـان مقدمـه، مـروري    :ی شده استدهسازمانزیر صورتبهتحقیق ۀادام. استده کر

شناسـی تحقیـق و حقـایق آشکارشـده     گرفتـه اسـت. روش  انجـام مختصر بر ادبیات تحقیق 
ـ نتـایج تجربـی ارا  سپسدهند. هاي بعدي مقاله را تشکیل میبخش درنهایـت و شـود مـی ه ئ
.شوندبیان میات نهادپیشگیري و نتیجه

. مرور ادبیات2
گـذاران ایـن   اندیشـمندان و سیاسـت  ۀموردعالقـ هموارهيفنّاورو ،اقتصادفرهنگ،رابطۀ

ي هـا پدیـده اي به مناسبات میـان  گستردهۀعالقکهدهدحوزه بوده است. شواهد نشان می
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در منـد قـدرت . ظهور نیروهـاي  شوددیده میي در کل جهان فنّاوراقتصادي و فرهنگی و 
ۀجامعـ هـاي اقتصـادي و فرهنگـی    بازار جهانی صحنه را براي رویارویی آشکارتر دغدغه

کشـور از  150استکهلم، نماینـدگان حـدود   1998در نشست آوریل .کندآماده میمعاصر 
گـذاري اقتصـادي   فرهنگ باید از حاشیه بـه مرکـز سیاسـت   کهسراسر جهان توافق کردند

1999ر تـدوین سیاسـت پیـدا کنـد. در نشسـت اکتبـر       ي دتـر بـیش آورده شود و اهمیت 
اقتصـادي  توسـعۀ هاي ضروري فرهنگ یکی از مؤلفهکهفلورانس، بانک جهانی اعالم کرد

کردن عملیات اقتصـادي  مشروطگیري و تري در شکلپس فرهنگ نقش قوياست و ازاین
.)2000بانک جهانی بازي خواهد کرد (بانک جهانی 

ارچوبی صـنعتی قـرار داد و کاالهـا و    هـ تـوان درون چ را مـی تولید و مصرف فرهنگی
تـوان کاالهـایی دانسـت کـه همـان شـرایط دیگـر        شده را میو مصرفشدهخدمات تولید

. ایـن رویکـرد بـر تولیـد و مصـرف فرهنـگ       را دارنـد نظـام اقتصـادي   يکاالهاي تولیـد 
بعضـی  شـوند.  کند که فراگردهایی کامالً اقتصـادي شـمرده مـی   هنر تمرکز میخصوصبه

سـاز باشـند،  خواهند پـول میبعضیآورند، حساب میبههاي اقتصادي را هنرمندان واقعیت
شـدنی هنـر اسـتنباط  حـوزة چـه در  آنو از این قبیل. کنند، اقتصاد رسمی را رد میافرادي

هـاي وجـودي)   پاسـخ ةکنندفراهمسود) و هنر (ةکنندفراهم(يفنّاورو است تلفیق اقتصاد
بـود بـر   هاسایر حوزهةعهد، هنر بعضی از وظایفی را که زمانی به امروزي. در جهان است

هاي بنیـادي زیـادي میـان    تفاوت. گو باشدپاسخبشري راهایی عهده گرفته است تا پرسش
ۀنامدانش. طبق تعریف شودمشاهده میگذشته دهۀ چند موسیقی بادنیاي موسیقی معاصر 

اصـطالح  .موسـیقی اسـت  » تجارت«صنعت موسیقی همان ) Wikipedia(یاپدیکیوآنالین 
اشـاره دارد هـایی هاي بازرگانی و سـازمان صنعت موسیقی در مفهوم محدود آن به فعالیت

امـا ایـن   د،نشـو و بازار موسیقی را شامل می،گذاري، انتشار، پخشکه ضبط، تهیه، سرمایه
: گیـرد تی متعدد و مختلفـی را دربرمـی  هاي صنعتر زیرمجموعهاصطالح در مفهومی وسیع

)،broadcasting(هاي پخش سراسـري ، فعالیت(فاوا)ي اطالعاتفنّاورصنعت ارتباطات و 
مرتبط با آن در سـطوح مختلـف)،  هايهات آموزش موسیقی و حرفمؤسسآموزش (شامل 
هـاي  (تورهـا و کنسـرت  يگـر گردش، صنعت )entertainment industry(صنعت سرگرمی

، هـا آنالمللی)، تولید و ساخت لوازم موسیقی اعم از سازهاي موسیقی و لوازم جـانبی  بین
هـاي  زیرمجموعـه ازجملـه صـنایع  سـایر  و ،نهادها و اصناف غیرانتفاعی مرتبط با موسیقی

صـنعت  درقالـب تعـدد متر خودند. ارتباط بین این صنایع صنعت موسیقی در مفهوم وسیع
ي دیجیتـال  فنّـاور ). 1387(پورخصـالیان دهـد یقی ساختار این صنعت را شـکل مـی  موس
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هـا  آثار موسـیقی گشـود. ایـن گشـایش    ۀعرضدرهاي جدیدي را به روي صنعت تولید و 
دراما بـدون تبعـات هـم نبـود.     ،موسیقی داشتمندان عالقهمزایاي زیادي براي صنعت و 

یابی جهـانی موقعیتسامانۀ و،اهواره، اینترنتمي یعنی فنّاور، ورود سه 1990دهۀ ابتداي 
)GPSglobal positioning system/ ر صنعت موسـیقی  دبسیار زیادي تأثیرجهانی عرصۀ ) به

ارائـه موسـیقی  وکـار کسبو ،ي اطالعات، ارتباطاتفنّاوربین رابطۀ 1در شکل گذاشت.
شده است.

هاي محتواي اطالعاتیو فعالیت،ي اطالعات، ارتباطاتفنّاورمدل مفهومی .1شکل
OECDمنبع:  (1998)

نـام مـدل   بـه یبـا مـدل  تـوان مـی رادر نسبت فاوا و بخش محتـوا  مالحظهرویکرد قابل
هـاي گرنشـان در یکـی از جلسـات   1998در سـال  راایـن مـدل  استرالیاداد. نشانيفنالند

OECD)adاطالعـاتی جامعـۀ  hoc meeting on indicators for the information society 1998(
است که در اجتمـاع مخـابرات   هاییفعالیتشاملفاوابخشمدل،اینبنابر. استکردهارائه

آنفـاوا بخـش مـدل ایـن درترتیـب، ایـن بـه . گیرندیقرار م1اطالعات در شکل يفنّاورو 
مجموعـۀ در اشـتراك بـا دو   کـه شـود میشاملرااطالعاتیمحتوايهايفعالیتازقسمت

ایـن ازخـارج کـه اطالعـاتی محتـواي هـاي فعالیـت ازقسمتیآناماقرار دارند، شدهاشاره
ـ یمارتباط مستقیعنی،انداشتراك . آینـد ینمـ حسـاب بـه از بخـش فـاوا   یبا فاوا ندارند، جزئ
.شوندمیمعرفیفاواهايشاخصادامهمدل مفهومی، دربهباتوجه

اي چندرسانه
آفالین

آنالین و تعاملی

محتواي اطالعاتی (تولید فیلم، 
خدمات)و موسیقی، 

انتقال

ي اطالعات (خدمات فنّاور
اي)و کاالهاي کارخانه

(خدمات و ارتباطات
اي)کاالهاي کارخانه

سازيشبکه
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هابندي شاخصطبقه1.2
داشـته  گیـري  انـدازه فاوا شناسایی عوامل مناسبی است کـه قابلیـت   حوزةین بحث در ترمهم

، کـرد عملیـاتی  بـرداري  گیـري بهـره  انـدازه و سازي مدلیندهاي ادر فرهاآنباشند و بتوان از 
، ولـی در  یسـت راحتـی مقـدور ن  هـا بـه  شاخصتعریف و شناسایی ۀارائهرچند در مواردي 

و ،ون فقـدان اطالعـات معتبـر، پیچیـدگی    چـ هـم لـی  علبـه  هاآنسازي بعدي کمیهاي گام
نیسـت.  پـذیر  امکانراحتی هب،هادولتل امنیتی موردنظر ئمانند مسا،حاکمیت عوامل محیطی

،بـه ارزش پـولی بسـیار دشـوار اسـت     هـا آنسنجش برخی عوامل و تبـدیل  ،دیگرعبارتبه
،دارنـد. بـراي مثـال   هرچند این کاربردها نقش کلیـدي در تحـوالت اقتصـادي و اجتمـاعی     

سرعت و پرسـرعت)، خـدمات   کم، ضریب نفوذ کاربران اینترنت (رایانهضریب نفوذ کاربران 
، هـا کتـاب الکترونیکـی ( صـورت بـه تولید محتـوا  و و آموزشی، اي بیمهوالکترونیکی بانکی

مشـخص  صـورت بـه که اند،از این جملهو سایر موضوعات الکترونیکی) ،ها، مطالبعکس
شـاخص (کـه   سـري  یـک ارزش پولی نیستند. درعمل برمبنايشدنیو تبدیلشدنیتعریف
ـ  گیري اندازهواحد پول نیستند) براي برمبنايعمدتاً  کـار بـرده   همیزان نفوذ و گسترش فـاوا ب

داري بانـک هـاي  تـراکنش ، مانند میزان پذیرندگیرياندازهها هم شاخصالبته برخی ،دنشومی
اقتصـادي مجـازي بیـان    هـاي  فعالیتۀنتیجدرحکمالکترونیکی و یا تجارت الکترونیکی که 

کـرد بنـدي  زیـر طبقـه  صـورت بـه راعملیاتیهاي توان شاخصمیخالصه طوربه. شوندمی
).1(جدول 

عملیاتی فاواهاي شاخص.1جدول 

قابلیتعملیاتیهاي شاخصتعاریفکید أت
گیرياندازه

دسترسی 
به اطالعات

بعد زیرساختی
زیرساخت فیزیکی)تأمین(

و آمادگی ،فاواگذاري سرمایهمخارج فاوا، 
باالباالالکترونیکی

بعد صنعتی
(تجهیزات کاربردي)

ي دارنگهو ،، تعمیراندازيراهارزش تولید، 
متوسطباالها و تجهیزات ارتباطیافزارنرمو افزارها سخت

بعد کاربردي
زیرساخت)تأمین(نتایج 

ضریب نفوذ اینترنت و رایانه، ضریب نفوذ 
الکترونیکی، تعداد هاي حسابها، تعداد تلفن

هاي هویت الکترونیکی، حجم تجارت کارت
و غیره،الکترونیکی

باالباال

)1388منبع: محمودزاده (



121...صنعتی: وکار موسیقیارتباطات در درآمد کسبتأثیر فنّاوري اطالعات و 

صـوتی یـا   صـورت بـه جنبۀ اجرایی داشت و موضـوع نشـر آن   فقطگذشتهموسیقی در 
شـد کـه در اختیـار افـرادي     خدمتی تلقی مـی موسیقی .تصویري و حتی مکتوب مطرح نبود

چنـد امـا در  ، دبـو اقتصادي براي عامۀ مردم مطرح نیپدیده یا عاملمثابۀ بهخاص بود و طبعاً
نـوعی تقاضـاي فراگیـر درمیـان مـردم      تدریجاًه است کهاخیر نشر موسیقی موجب شددهۀ 

اقتصـادي  یکاالیمنزلۀموسیقی بهوهاي هنر موسیقی شکل بگیردري از خالقیتگیبراي بهره
و هـا هاي مختلف براسـاس ذائقـه  گونهبهو نشر آثار موسیقایی ده شوارد سبد تقاضاي مردم 

هـاي  کـه در موقعیـت  دادهشـکل  بـازاري را  هاي مختلف اجتماعی و سـنی گروههايقهعال
مختلف اجتماعی اوج و حضیضی را طی کرده است.

کشـور  در داخـل  خصـوص بـه ر صنعت موسیقی دفاوا تأثیرمطالعات اندکی درباب 
.Naveed et al(دیگـران ه است. نویـد و  گرفتانجام  بـین  رابطـۀ  خـود  مطالعـۀ  ) در 2017

رونـد  کـه و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند    کردندتحوالت صنعت موسیقی و فاوا را بررسی
هاي فاوا حیات دوباره یافته با گسترش زیرساختامریکاصنعت موسیقی در وکارکسب

Hompton-sosa(و پایدارتر شده است. هامپتون سوزا گسـترش ارتباطـات و   تأثیر) 2017
افـزایش  کـه . وي نشان دادکردر پخش موسیقی و دزدي دیجیتالی بررسی دخالقیت را 

هاي مهم صـنعت موسـیقی اسـت و ناکارآمـدي سیسـتم      انلودهاي غیرقانونی از چالشد
.Kim et al(دیگـران پخش موسیقی سبب این امر شده است. کـیم و   ی) بـا تحلیلـ  2017

ر صـنعت  درا راههـم گسترش اینترنت و تلفـن  تأثیرامریکااي بین کشور کره و مقایسه
دانلـود موسـیقی جانشـین    کی از آن است کـه  حاآنان هاي ند. یافتهکردموسیقی بررسی 

خـدمات پخـش   امریکـا در ،بـراین عـالوه ؛ اسـت شـده  پخش موسیقی در این صـنعت  
خدمات پخش در کره ،کهکند، درحالیو خوب عمل میاست چنان درحالت ابتدایی هم
Borja and Dieringer(سمت مدل تقاضاي اشـتراکی رفتـه اسـت. بورخـا و دیرینگـر     به

سـاالن، تلفـن   هـاي هـم  عواملی مانند رفتارهاي اجتماعی، ویژگـی کهنشان دادند) 2016
د که آسیب جـدي بـه   نآیحساب میبهو اینترنت از عناصر اصلی دزدي موسیقی ،راههم

Aguiar and(. آگیـار و مـارتنز  انـد صـنعت موسـیقی وارد کـرده   وکـار کسبدرآمدزایی 

Martens محصـوالت موسـیقی   کننـدة  مصـرف 16500بـا اسـتفاده از اطالعـات    ،)2016
وکـار کسـب ر درآمد درا هاو تأثیر آنهاي پخش موسیقی آنالیناروپایی، تفاوت شبکه

دریافتند در برخی کشـورهاي اروپـایی هـیچ تفـاوتی بـین      نانآموسیقی بررسی کردند. 
هاي داراي گواهی فروش و بدون گواهی وجـود  کانالازسوي فروش موسیقی دیجیتالی 
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04/0این دو نوع کانال در چنـد کشـور معـادل    طریقازکشش فروش موسیقی وندارد
Power and Jansson(پاور و جانسونبوده است.  بـین فـاوا و موسـیقی را    ۀ) رابط2004

در کشـور  راههمو تلفن ،هاي اجتماعینفوذ اینترنت، شبکهکهو دریافتندکردندبررسی
و درآمـد حاصـل از   انجامیـده موسـیقی ایـن کشـور    افزایش رقابت در صنعت به سوئد 
Dobusch and(دوبـوش و شـولر  موسیقی نیز افزایش یافته اسـت. وکارکسب Schubler

ی و برقـراري حقـوق مالکیـت در صـنعت موسـیقی      دهـ سـازمان که) نشان دادند2014
گانوپباشـند. دلیانـا و سـیمات   گـذار ر صنعت موسـیقی اثر دتوانندمیکه اندهاییکارراه

)Dellyana and Simatupang فـروش صـنعت   کـه انـدونزي دریافتنـد  ) در کشـور 2014
هاي نوظهور و تغییرات رفتاري يفنّاوراصلی آن علت موسیقی با کاهش مواجه شده که 

Lee(شده است. لیبیان کنندگان مصرف دخالـت  نبـود  درصـورت  کـه ) دریافـت 2012
موسیقی در آینده کاهش خواهد یافت.نهادهاي حقوق مالکیت درآمد صنعت 

ر گسترش و استفاده از خـدمات الکترونیـک در   دمؤثر) عوامل 1394(دیگرانپور و علی
ان گـر گـردش نفـري از  384اينمونهنانآند. کردي استان اردبیل را بررسی گرگردشصنعت 

غیرهاي اعتمـاد بـه   متکهدندهها نشان میگیري تصادفی انتخاب کردند. یافتهروش نمونهبهرا 
ر گسـترش خـدمات الکترونیـک دارنـد.     درا تـأثیر ین تـر بـیش ي فنّـاور دولت و اعتماد بـه  

ي فنّـاور هـاي صـادراتی تهـران    در شـرکت کـه ) نشان دادند1389(دیگرانکریمی و حاجی
هـاي فـروش   فعالیـت ردامـا  ،معناداري داردتأثیرر عملکرد صادراتی داطالعات و ارتباطات 

ر دي اطالعـات و ارتباطـات   فنّاورکه) دریافتند1387(دیگرانمرادحاصل و .نیستگذار رثا
ایـن  امـا  رد،دايمعنـادار تـأثیر یافته توسعهوکار و تسهیل تجاري در کشورهاي کسبفضاي 

.استتوسعه نامشخص در کشورهاي درحالتأثیر
؛ دارده، ایـن مطالعـه از چنـد جنبـه نـوآوري      گرفتانجاممبانی نظري و مطالعات بهباتوجه

موســیقی وکــارکســبر درآمــد دمــؤثرتــاکنون عوامــل زیــرا،از نظــر موضــوعی،نخســت
درقالـب از نظـر نـوع متغیرهـاي فـاوا کـه      ،دوم؛استنشدهفاوا بررسی ۀجنباز خصوصبه

نـوآوري  ؛متغیرهاي کالن و انفرادي در مدل لحاظ شدند تا از خطاي تجمیع جلوگیري شـود 
آماري و روش برآورد است. در این مقاله از رگرسیون تلفیقی پویا بـراي آزمـون   ۀجامعسوم 

کـه  ندهاي تلفیقی برآورد شـد گیري از روش دادهها با بهرهها استفاده شده است. مدلفرضیه
ین آن تـر مهـم ي دارد کـه  تـر بیشهاي سري زمانی و مقطعی مزایاي دادهروش در مقایسه با

ها و اعتبار نتایج است.ش دادهافزای
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. روش تحقیق3
هاي تلفیقی پویاروش داده1.3
موسـیقی در کشـورهاي   وکـار کسبر درآمد دارتباطات واطالعاتيفنّاورتأثیریابیارزبراي

شــود. در رویکــرد ) اســتفاده مــیdynamic panel data(»رگرســیون تلفیقــی پویــا«منتخــب از 
کنتـرل  نیسـتند شـدنی خاص هر مقطع و زمان را که مشـاهده اثرهايتوان رگرسیون تلفیقی می

Temple(کرد ؛استشکل زیر بهمدل پویاي رگرسیون تلفیقی 1معادلۀ بهباتوجه). 1999
ittiittitiit vXyyy emga ++++=− −− 1,1,

)1(

یک مـدل  شکلبهتوان را می1. مدل اندجمالت تصادفیeو ،m ،vزمان وگربیانtکه 
نوشت؛AR(1)یا )autoregressive(»اولۀمرتبخودرگرسیونی «

ittiittiit vXyy emga ++++′= −1,
)2                                         (

a،2در مدل  گـر بیـان vخاص مقـاطع، اثرهايدهندة نشانmجملۀ ) است. a+1برابر (′
هـاي تلفیقـی سـه روش تخمـین     . در دادهاسـت بردار متغیرهاي توضـیحی  Xو ،زماناثرهاي

fixed(»ثابـت اثرهـاي «)، pooled least squares» (حداقل مربعـات تلفیقـی  « effects(، اثرهـاي «و
. چالش اصلی انتخاب روش مناسـب  مطرح استبراي برآورد مدل )random effects» (تصادفی

leamerلیمـر ( Fاز دو آزمون منظوربدینتحلیل نتایج است. براي  F test( ) و هاسـمنhausman

testثابـت  اثرهـاي صفر هر دو آزمون دال بر مناسـب بـودن روش   فرضیۀ شود. ) بهره گرفته می
شـود؛ درصـورت   خاص مقطعی انجام مـی اثرهايوجود منظوربهلیمر F. در ابتدا آزمون است

.شودگیرد و درنهایت مدل مناسب انتخاب میصفر، آزمون هاسمن انجام میۀرد فرضی

مدل اقتصادسنجی2.3
موسیقی صـنعتی از دو نـوع   وکارکسبر دفاوا تأثیربراي برآورد کهدر بخش قبلی بیان شد

و در مـدل  هاي کالن فـاوا ل از شاخصشود؛ در مدل اورگرسیون تلفیقی پویا بهره گرفته می
ـ هاي خرد استفاده خواهد شـد. مـدل اول براسـاس    دوم از شاخص زیـر  شـکل بـه 2ۀمعادل

:شودتصریح می

ititit

itititit
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افـزار، مخارج سختhictدرآمد سرانه،gpcموسیقی صنعتی، وکارکسبدرآمد musicکه 
sict و،افزارنرممخارجsc   مخارج خدمات فاوا در کشورهاي منتخب است. مدل دوم نیـز بـا

:زیر استشکلبههاي انفرادي شاخص

itit

itititit

vernet

mobilGpcmusicmusic

++
++−+=

intlog

loglog)1(loglog

4

3210

b

bbbb

)4(

ضـریب نفـوذ اینترنـت در کشـورهاي     internetو راههـم ضـریب نفـوذ تلفـن    mobilکه 
.استمنتخب

ها و منابع آماريداده3.3
ـ موسیقی شامل هرگونه دریافتی یا درآمد است کـه ازطریـق   وکارکسبدرآمد خـدمات  ۀارائ

. اطالعات ایـن متغیـر از فدراسـیون    شودمیموسیقی اعم از کاال و خدمات موسیقی دریافت 
از متغیر تولید ناخـالص  براي درآمد سرانه است.گردآوري شده)IFPIالمللی ضبط صدا (بین

کـه  اسـت وضعیت اقتصادي مردم یک کشور گربیانمتغیر شود. این داخلی سرانه استفاده می
آیـد. اطالعـات درآمـد سـرانه،     حساب مـی بهاز عوامل مهم در مصرف محصوالت موسیقی 

world(هـاي بانـک جهـانی   از گـزارش راههـم و ضریب نفـوذ تلفـن   ،ضریب نفوذ اینترنت

development reports ــزار شــامل ه اســت. مخــارج ســختشــد) اســتخراج ــهاف هــاي هزین
گـر،  ، چـاپ سـازي هـاي ذخیـره  دسـتگاه ، رایانـه ةاجـار ارزش خریـد و  مانندافزاري سخت
افـزار  اسـت. مخـارج نـرم   جـانبی دیگـر  لوازمو ،خروجیووروديهاي دستگاه، گرنمایش
هـاي  برنامـه ،ریزيبرنامهسیستم عامل، ابزار ازقبیلافزار نرمارزش کل خریدهاي هزینهشامل 

،وبات صـفح طراحـی  نویسی، مانند برنامهافزارنرمتوسعۀو ارزش کل ،هابازيکاربردي و
ارزش . مخارج خدمات فاوا شـامل  استافزارهاي داخلی و سفارشینرمتوسعۀهاي هزینهو 
، ايرایانـه هـاي سـازي سیسـتم  پارچـه یکي اطالعات، فنّاورمانند مشاوره، خدمات فاوا کل

،يدارنگـه جهیزات، تعمیـر و  تشبکه، اتوماسیون اداري، مدیریتسازي پارچههاي یکسیستم
کـه  دهد مینشانراههمو از این قبیل است. ضریب نفوذ تلفن ،هادادهمیزبانی وب، پردازش 

هـاي مشـابه   یـا دسـتگاه  راههـم از چه تعداد تلفـن  از جمعیت یک کشور یا منطقه چه میزان 
شرح ذیل است؛بهآن نیز ۀمحاسبکه فرمول کننداستفاده می

راههم) = ضریب نفوذ تلفن راههمتعداد خطوط فعال تلفن (جمعیت/× 100)        5(
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درصدي از جمعیت یک کشور یـا منطقـه اسـت کـه از     دهندةنشانضریب نفوذ اینترنت
:، یعنیکننداینترنت استفاده می

رخط) = ضریب نفوذ اینترنت(جمعیت / تعداد کاربران ب× 100)                     6(
افـزار،  (فاوا) شـامل مخـارج سـخت   ي اطالعات و ارتباطاتفنّاورهاي هاي شاخصداده

ي فنّـاور جهـانی خـدمات و   ۀاتحادیـ هـاي  ي اطالعات از گـزارش فنّاورو خدمات ،افزارنرم
دست آمده است.به) witsa(اطالعات

. حقایق آشکارشده4
گـزارش موسـیقی   «بـا عنـوان   راگزارشـی ) IFPIصـدا ( فدراسـیون جهـانی ضـبط    هر ساله 
digital(»دیجیتال music reportد. در این گزارش وضـعیت و تغییـرات صـنعت    کن) منتشر می

درآمد صـنعت موسـیقی   کهدندههاي گزارش نشان می. یافتهشودموسیقی جهانی بررسی می
هـزار میلیـون دالر   85/6و بـه  درصد افزایش یافته 9/6در مقایسه با سال قبل 2014در سال 

درصـد و سـهم   46سـهم درآمـدهاي ناشـی از موسـیقی دیجیتـال      ،میانرسیده است. دراین
. خـدمات  اسـت درصـد  46هاي موسیقی نیـز  فروش موسیقی فیزیکی مانند اجراي کنسرت

هـاي اخیـر   اشتراك موسیقی یکی از عوامل اصلی رشد موسیقی دیجیتال اسـت کـه در سـال   
در هـزار میلیـون دالر رسـیده اسـت کـه      57/1به رقم 2014لو داشته و در سال جروند روبه
درآمـد ناشـی از اشـتراك    ،حاضـر درصدي دارد. درحال39سال قبل نشان از رشد مقایسه با

در سـال  ،کـه درحـالی درصد کل صنعت موسیقی دنیا را در اختیـار دارد،  23موسیقی حدود 
درصد بوده است.28این رقم 2013

؛ درصد2014- 2011هايطی سالدرآمد موسیقی صنعتیياجزاسهم .1نمودار

2011 2012 2013 2014

فیزیکی دیجیتال سایر

0/08
0/31

0/61

0/08
0/35

0/57

0/10
0/39

0/51

0/08
0/46

0/46
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شـدت  بـه کنند در سـطح جهـان   تعداد افرادي که از خدمات اشتراك موسیقی استفاده می
میلیون نفر براي استفاده از خدمات اشـتراك  41حدود 2014درحال گسترش است. در سال 

و 28ترتیـب  بـه 2010و 2013هاي تعداد براي سالاند که این موسیقی هزینه پرداخت کرده
میلیون نفر بوده است.8

؛ میلیون دالر2014- 2009هايطی سالدرآمدهاي صنعت موسیقی جهانی.2نمودار

اما نتوانسته است افت دو عنصـر  ،استافزایشهرچند خدمات اشتراك موسیقی درحال 
فروش جهانی فیزیکـی  2014. در سال دکنتحوالت صنعت موسیقی را جبران در دیگرمهم 

درصد کاهش داشته است.8و 1/8ترتیب بهموسیقی و فروش دانلود 

درصد؛ 2014در سالسهم کشورها از درآمد صنعت موسیقی.3نمودار

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١۴
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امریکـا اسـت  پـذیر گیـري انـدازه هـا آنهـاي موسـیقی بـراي    درمیان کشورهایی که داده
حـدود  2014موسیقی جهانی در اختیار دارد. این کشور در سـال  ین سهم را از درآمد تربیش
میلیـون دالر از موسـیقی   4898درصد کل بازار موسـیقی را در اختیـار داشـته و حـدود     32

هـاي دوم  و انگلسـتان در رتبـه  ،کشورهاي ژاپن، آلمانامریکابعدازه است. کرددرآمد کسب 
،9، 18/9ترتیـب  به2014سال در تا چهارم قرار دارند و سهم این کشورها از درآمد موسیقی 

ـ اراهاآنهاي که داده،کشوربیستدرصد بوده است. در این 9و  ، دو کشـور هنـد و   شـد ه ئ
درصد از سهم درآمد موسیقی دنیـا را بـه خـود    5/1فقطحدود نیمی از جمعیت دنیا باچین 

بـا  انـد. هکـرد میلیون دالر از صـنعت موسـیقی درآمـد کسـب     205اند و فقط دادهاختصاص 
درآمـد خـدمات اشـتراك موسـیقی     کـه ابیمیـ درآمد صنعت موسیقی درمیياجزانگاهی به 

،حاضـر حـال . درانـد درحال افزایش و درآمدهاي موسیقی فیزیکی و دیجیتال درحال کـاهش 
یقی دیجیتال را در اختیـار دارد هرچنـد در سـال    درصد از درآمدهاي موس52نان چهمدانلود 
زیادي دارد کـه  ل علرفت داشته است. این افت درصد پس2/4سال قبل در مقایسه با2014

هـاي هوشـمند اندرویـد و اسـتفاده از خـدمات      رشد روزافزون تلفنهبتوان از آن جمله می
ها اشاره کرد.اشتراکی تبلت

درصد؛2014در سالسهم موسیقی اشتراکی و دانلود از درآمد صنعت موسیقی.4نمودار

سوي موسیقی اشـتراکی حرکـت   بهاسکاندیناوي حوزةکشورهاي کهشودمالحظه می
درآمـد صـنعت   تولیـد  در کشورهاي دیگـر دانلـود سـهم زیـادي در     ،کهدرحالیاند، کرده

نصـف کـل درآمـد    بازار فیزیکی تقریباًموسیقی دارد. درآمدهاي صنعت موسیقی جهان از 
ـ   گوناگون دهند که این رقم در کشورهاي را تشکیل میدرصد)46( رايمتفـاوت اسـت؛ ب

درصـد، لهسـتان   78درصد، ژاپن 70درصد، آلمان 65درصد، اتریش 57در فرانسه ،مثال

5 5 12 11

55
70

82 8392 91 88
75

14 24
12 8

سوئد کره نروژ فنالند آمریکا آلمان استرالیا کانادا

دانلود اشتراکی
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ی یـا  جریـان چندین سال فعالیت بازاربعداز.استدرصد 62جنوبی افریقاي و ،درصد67
گسـترش اسـتفاده از اینترنـت و    علت بهاي از رشد شده است و این اشتراکی وارد فاز تازه

ر سـایر منـابع درآمـدي    دمنفـی  تـأثیر هرچنـد  ،هاي هوشمند در سراسر جهان استتلفن
بـراي  2014بـازار اشـتراکی، یوتیـوب در سـال     حـوزة صنعت موسیقی داشـته اسـت. در   

را » کلید موسـیقی «بخش امریکاو ،لیا، پرتغال، اسپانیا، انگلیسکشورهاي فنالند، ایرلند، ایتا
ده این بخش ماهیانـه  ازخدمات استفادههزینۀ . کرداندازي در قسمت خدمات اشتراکی راه

هـاي مـوردنظر خـود    موسـیقی همـۀ  تواند به کننده میمصرفکه با پرداخت آن استدالر 
دسترسی داشته باشد.

درصد؛2014- 2010هايطی سالروند رشد درآمد موسیقی اشتراکی جهانی.5نمودار

هـزار  سـه  اي معـادل  وارد بازار اشتراکی شد و با هزینـه 2014شرکت اپل نیز در سال 
اندازي کرد. اپل انتظـار  راه)beatsهاي هوشمند با نام بیتس (میلیون دالر بخشی را در تلفن

هـا کـاربر داشـته باشـد.     میلیـون iosهـاي سیسـتم درbeatsموسیقی 2015داشت در سال 
میلیـون مشـترك بـا کـارت     800امید اپل بـراي درآمـدزایی از خـدمات اشـتراکی     درواقع

هـاي  هـاي هوشـمند و مشـارکت   گسـترش تلفـن  . بوداعتباري این شرکت در سراسر دنیا
هـاي هوشـمند در   . ضریب نفوذ تلفناندموسیقی اشتراکیتوسعۀدو عامل کلیدي گروهی 

اسـاس  درصد افـزایش یافتـه اسـت، کـه بـرهمین     1/25سال قبل در مقایسه با2014سال 
کننـد.  هاي هوشمند اسـتفاده مـی  درصد جمعیت دنیا) از تلفن25میلیارد نفر (76/1حدود 

درصد جمعیـت  40میلیارد نفر یا 73/2حدود 2018در سال کهکنندبینی میمحققان پیش
بسـیاري از کشـورها درحـال    منظـور بـدین هاي هوشمند استفاده خواهند کرد. دنیا از تلفن

.اندگذاري در موسیقی اشتراکیسرمایه

33 40

63
55

39

2010 2011 2012 2013 2014
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. نتایج تجربی5
هاي کالن و انفـرادي  شاخصاز موسیقی صنعتی وکارکسبر درآمد دفاوا تأثیربراي ارزیابی 

هـاي تشـخیص مربـوط    آزموننخستشده، تصریحهاي از برآورد مدلپیششود. استفاده می
eviewsافـزار  ها بـا اسـتفاده از نـرم   ها و برآورد مدلآزمونگیرد.به متغیرها انجام می انجـام  9

است.گرفته

هاي تشخیصآزمون1.5
diagnostic(هـاي تشـخیص   از آزمـون آزمـون اول   tests(  آزمـون ایسـتایی)stationary test(
) بـراي بررسـی ایسـتایی متغیرهـا     LLC(و چو،لوین، لیناز آزمون منظوربدینمتغیرهاست. 

. نتـایج آزمـون  سـت ناایسـتایی متغیرها گـر بیـان LLCصفر آزمونۀفرضیاستفاده شده است. 
بنـابراین احتمـال رگرسـیون    ؛ندیتمامی متغیرهـاي مـدل ایسـتا   کهدهدواحد نشان میۀریش

کاذب یا نتایج جعلی وجود ندارد.

واحد متغیرهاۀریشنتایج آزمون .2جدول
احتمالآمارهمتغیر

00/0- 91/5موسیقیوکارکسبدرآمد 

01/0- 41/2درآمد سرانه
00/0- 8/7افزارنرممخارج 
00/0- 34/5افزارسختمخارج 

00/0- 05/9ي اطالعاتفنّاورمخارج خدمات 
00/0- 72/5ضریب نفوذ اینترنت
00/0- 58/3ضریب نفوذ موبایل

افزارمنبع: نتایج خروجی نرم

هاست. در رویکرد رگرسـیون تلفیقـی پویـا   آزمون نخست براي تعیین روش برآورد مدل
ةآمـار بـه باتوجـه شود. براي انتخاب روش تخمین استفاده میو هاسمنلیمرFهاياز آزمون

.دنشوبرآورد میثابتاثرهايروش بهها، هر دو مدل آزمون
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لیمر و هاسمنF. نتایج آزمون 3جدول 
آزمون هاسمنةآمارلیمرFآزمون ةآمار

= 02/0        (35/17F(= 73/48F)      000/0(مدل با شاخص کالن

= 01/0     (56/18F(= 64/69F)     000/0(مدل با شاخص انفرادي

variance(ی واریـانس سـان همآزمون نا heterokedasticity test(    دومـین آزمـون تشـخیص
ی واریـانس جمـالت اخـالل رگرسـیون     سـان هماز برآورد مدل است. در این آزمون نـا پیش

chi 2(دوکايةآمارشود. نتایج بررسی می static(   نمـایی آزمـون نسـبت درسـت)likelihood

ratio(؛ بنـابراین شـود مـی ی واریـانس تأییـد   سـان همحاکی از آن است که در هر دو مدل نا،
ordinaryرآوردگرهاي روش حداقل مربعات معمولی (ب least squares (ندستینآکار.

ی جمالت اخاللسانهمنتایج آزمون واریانس نا.4جدول
LR chi2Prob.

)000/0(33/72مدل با شاخص کالن
)000/0(73/142مدل با شاخص انفرادي

پـذیرد.  آخرین آزمون تشخیص است که صـورت مـی  درنهایت آزمون وابستگی مقطعی
از آزمون استقالل پسران براي بررسی وابستگی مقطعی جمالت اخـالل اسـتفاده   منظوربدین

.دکنمیشود. نتایج آزمون وابستگی مقطعی بین جمالت اخالل را در دو مدل تأیید می

نتایج آزمون وابستگی مقطعی.5جدول
آزمون استقالل پسران

FProb.

)000/0(901/23مدل با شاخص کالن
)02/0(08/2مدل با شاخص انفرادي

برآورد مدل2.5
و وابسـتگی مقطعـی در   ی واریـانس  سـان همنـا هـاي تشـخیص و   نتایج آزمونبهباتوجه

ها مدلبراي برآورد ضرایب تلفیقی ۀیافتتعمیمش حداقل مربعات از روجمالت اخالل،
.شودمیاستفاده 
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هاي کالن فاوابرآورد مدل با شاخص1.2.5
شود. تحقیـق حاضـر   ثابت برآورد میاثرهايگیري از روش با بهره3در این قسمت رگرسیون 

ازجملـه از بسیاري جهـات  شدهکشورهاي بررسیکهکشوري است. واضح استبینايمطالعه
گیـري ایـن متغیرهـا امـري     و انـدازه انـد و غیره متفاوت،سلیقه، فرهنگ، مذهب، نوع حکومت

اثرهـاي داشـته باشـند. روش   تأثیرموسیقی وکارکسبر دتوانند ها میبسیار مشکل است و این
اثرهـاي توانـد ایـن   هاي تلفیقی با اعمال متغیرهاي مجازي براي هریک از کشورها میثابت داده
متغیـر  موسیقی در بیسـت کشـور   وکاردرآمد کسبد. کنگیري را کنترل و اندازهناشدنیمشاهده

2012- 2004دورةالمللـی ضـبط صـدا در    فدراسـیون بـین  را هـا آنهاي وابسته است که داده
اول : دسـتۀ  شـوند ه است. متغیرهاي توضیحی یا مستقل مدل به دو دسته تقسـیم مـی  دکرمنتشر 

گسـترش  رگـ بیـان کـه  ،موسیقی با یک وقفـه وکارکسبمتغیرهاي اصلی یا هسته شامل درآمد 
و ،فرهنـگ موسـیقی باشـد   توسـعۀ دهنـدة  نشانتواند نوعی میبهاست وقبلدورةموسیقی در 

؛ دسـتۀ  اسـت وضعیت اقتصادي و رفاهی افـراد جامعـه   دهندة توضیحکه ،کشورهاسرانۀ درآمد 
. سـت و مخارج خـدمات فاوا ،افزارافزار، مخارج نرمهاي فاوا شامل مخارج سختدوم شاخص

متغیرهـاي مخـارج   4و ،3، 2هـاي  . در سـتون شـوند دیده میفقط متغیرهاي هسته 1در ستون 
درواقـع انـد.  ي اطالعات وارد مـدل شـده  فنّاورو مخارج خدمات ،افزارافزار، مخارج نرمسخت

تمـامی  کـه حـاکی از آن اسـت  Fآمـارة  شـوند. نتـایج   با این کار پایداري ضرایب کنتـرل مـی  
درصـد  98حدود که دهد شده نیز نشان میتعدیلو ضریب تعیین ندهاي برآوردي معنادارمدل

.دهندمیمتغیرهاي مدل توضیح را موسیقی وکارکسباز تغییرات درآمد 

موسیقیوکارکسبر درآمد دهاي کالن فاوا شاخصتأثیرنتایج برآورد .6جدول

4مدل3مدل2مدل1مدلمتغیر

56/288/104/2***- 17/2*مبدأعرض از 
76/0*67/0*72/0*92/0*درآمد موسیقی با یک وقفه

13/1*83/1*77/1*77/0*درآمد سرانه
--- 7/0*-افزارسختمخارج 

-- 67/0*--افزارنرممخارج 

- 45/0**---ي اطالعاتفنّاورمخارج خدمات 
98/098/099/098/0شدهتعدیلن یضریب تعی

F17/71335/6671/71998/564آمارة
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ثابتاثرهايثابتاثرهايثابتاثرهايثابتاثرهايروش برآورد
112112112112تعداد مشاهدات

درصدند.10و ،5، 1ترتیب معنادار در سطح به∗∗∗و ،∗∗،  ∗

موسیقی بـا یـک وقفـه و درآمـد سـرانه      وکارکسبکهدهدها نشان مینتایج برآورد مدل
موسـیقی کشـورها دارنـد؛    وکـار کسـب ر درآمـد  ددرصد 1در سطح يمثبت و معنادارتأثیر
یش یابـد، در  درصـد افـزا  10جاري دورةموسیقی در وکارکسباگر درآمد ،کهصورتبدین
نـین اگـر   چهـم یابـد.  درصد افزایش مـی 2/9- 5/6موسیقی بین وکارکسببعد درآمد دورة

22- 7/7موسـیقی بـین   وکـار کسـب درصد افزایش یابـد، درآمـد   10کشورها ۀسراندرآمد 
با گسترش فرهنـگ موسـیقی و بهبـود وضـع رفـاهی      دیگر،عبارتبهیابد. درصد افزایش می

یابد. ضریب بـرآوردي  موسیقی بهبود میوکارکسبوضعیت شدهررسیمردم در کشورهاي ب
و مخـارج خـدمات فـاوا در    ،3افزار در مدل ، مخارج نرم2افزار در مدل متغیر مخارج سخت

موسـیقی  وکـار کسـب ر درآمد ديمنفی و معنادارتأثیرد که این متغیرها ندهنشان می4مدل 
و خـدمات فـاوا در ایـن    ،افـزار افـزار، نـرم  با افزایش مخـارج سـخت  ،کهايگونهبهاند؛ داشته

درصـد  5/4و ،7/6، 7ترتیـب بـه موسـیقی  وکـار کسـب درصد، درآمد 10کشورها به میزان 
موسـیقی نسـبت بـه مخـارج     وکـار کسب، کشش درآمد دیگرعبارتبهکاهش خواهد یافت؛ 

. اسـت - 45/0و ، - 67/0، - 7/0معـادل  ترتیـب بـه و خـدمات فـاوا   ،افـزار ، نرمافزارسخت
موسـیقی در  وکـار کسـب کـاهش درآمـد   باعثبهبود وضعیت فاوا کهدندهها نشان مییافته

هـا  کـه ایـن شـاخص   مطرح اسـت جا این احتمال کشورهاي موردبررسی شده است. در این
موسـیقی نشـان دهنـد.    وکـار کسـب ر دي اطالعـات را  فنّـاور گسـترش  تأثیرچندان نتوانند 

شود.مدل تحقیق با لحاظ متغیرهاي انفرادي فاوا برآورد میعلتمینهبه

هاي انفرادي فاوابرآورد مدل با شاخص2.2.5
موسـیقی بـا   وکـار کسبدر این مدل متغیرهاي توضیحی شامل متغیرهاي هسته یعنی درآمد 

هاي انفرادي فاوا یعنی ضریب نفـوذ اینترنـت و   کشورها و شاخصۀسرانیک وقفه و درآمد 
هـاي  و در ستونشونددیده میفقط متغیرهاي هسته 1در ستون . اندراههمضریب نفوذ تلفن 

وارد رگرسـیون  راههـم ترتیب متغیرهاي ضریب نفوذ اینترنت و ضریب نفوذ تلفـن  به3و 2
و ضـریب تعیـین   نـد هـاي بـرآوردي معنادار  تمـامی مـدل  Fآمـارة اند. براسـاس نتـایج   شده

راموسـیقی  وکـار کسـب درصد از تغییرات درآمد 99حدود که دهد نیز نشان میشدهتعدیل
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وکـار کسـب یعنی متغیرهـاي  ،. نتایج مشابه مدل اول استدهندمیمتغیرهاي مستقل توضیح 
ر درآمـد  درصـد  د1در سـطح  يمثبـت و معنـادار  تأثیرموسیقی با یک وقفه و درآمد سرانه 

متغیـر  3متغیر ضریب نفوذ اینترنت و در مـدل  2در مدل .موسیقی کشورها دارندوکارکسب
. ضـریب بـرآوردي ایـن متغیرهـا نیـز هماننـد       انـد وارد مدل شـده راههمضریب نفوذ تلفن 

ر درآمـد  ديمنفـی و معنـادار  تـأثیر ایـن متغیرهـا   کـه دهـد متغیرهاي کالن فـاوا نشـان مـی   
در راههـم با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تلفـن  ،کهايگونهبهاند؛ موسیقی داشتهوکارکسب

درصـد  4/3و 1/4ترتیـب بـه موسـیقی  وکـار کسـب درصد، درآمد 10این کشورها به میزان 
یابد.کاهش می

موسیقی صنعتیوکارکسبر درآمد دهاي انفرادي فاوا شاخصتأثیرنتایج برآورد .7جدول
3مدل2مدل1مدلمتغیر
- 88/3*- 33/2**- 16/2**مبدأعرض از 

84/0*76/0*92/0*درآمد موسیقی با یک وقفه
92/1*65/1*77/0*درآمد سرانه

-- 41/0*-ضریب نفوذ اینترنت

- 34/0*--راههمضریب نفوذ تلفن 
98/099/099/0شدهتعدیلن یضریب تعی

F17/71318/80134/750آمارة
ثابتاثرهايثابتاثرهايثابتاثرهايروش برآورد

112112112تعداد مشاهدات

درصدند.10و ،5، 1ترتیب معنادار در سطح به∗∗∗و ،∗∗،  ∗

موسیقی نسـبت بـه ضـریب نفـوذ اینترنـت و تلفـن       وکارکسبدرحقیقت کشش درآمد 
تـوان گفـت دسترسـی    ها میاین یافتهبهباتوجه. است- 34/0و - 41/0معادل ترتیببهراههم

موسـیقی در  وکـار کسـب کـاهش درآمـد   باعثراههممردم به اینترنت و تلفن تربیشهرچه 
سی شده است.کشورهاي موردبرر

گیري. نتیجه6
موسـیقی صـنعتی بـر ایـن موضـوع داللـت دارد کـه فـاوا         وکارکسببارةنظر بدیل درنقطه

تولیـد تـا   شودمیباعثدهد که قرار میوکارکسبهاي جدیدي را در اختیار این نوع توانایی
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رسـد فقـط تولیـد آثـار موسـیقی      نظـر مـی  بـه تري انجام پذیرد. نحو مطلوب و بهینهبهتوزیع 
داشـته باشـد، بلکـه فـاوا و     تـأثیر وکـار کسـب تواند در رونـق ایـن نـوع    روش سنتی نمیبه
وتبلیغـات ور تـوان تولیـد  دهاي خالقانه است که هاي جدید با نوآورييفنّاورکارگیري به

وري در رونـق  خدمات و جهانی شدن، رشـد ارزش افـزوده و بهـره   ۀارائسهولت در ،توزیع
هـاي اجتمـاعی تـأثیر    فرهنـگ و هنـر و سـرمایه   توسـعۀ نـین  چهـم و ،موسـیقی وکارکسب

ر دي اطالعـات و ارتباطـات (فـاوا)    فنّـاور تـأثیر این مقاله ارزیابی در گذارد. هدف اصلی می
آمـاري مقالـه شـامل    ۀجامعـ . استموسیقی صنعتی در کشورهاي منتخب وکارکسبدرآمد 

که درمجمـوع  استدر دستهاآنموسیقی وکارکسباست که اطالعات تمامی کشورهایی 
هـاي تلفیقـی پویـا طـی     مقالـه از روش داده ۀفرضی. براي آزمون شودمیکشور بیستشامل 
روش کـه لیمر و هاسـمن نشـان دادنـد   Fهاي استفاده شد. نتایج آزمون2012- 2004دورة

از آن دارد کـه بـا   حکایـت هاي مقاله. یافتهاستیمناسبمدل تحلیل نتایج برايثابت اثرهاي
موسـیقی بهبـود   وکـار کسـب گسترش فرهنگ موسیقی و بهبود وضع رفاهی مردم وضـعیت  

لـوکس  یموسیقی کـاالی کهدهدموسیقی نسبت به درآمد نشان میوکارکسبیابد. کشش می
ش یابـد،  درصـد افـزای  10اگر درآمـد سـرانه در کشـورهاي مـوردنظر     ،دیگرعبارتبه.است
کـه هاي کالن فاوا نشان دادندیابد. شاخصدرصد بهبود می19- 11موسیقی بین وکارکسب

ر ديمنفـی و معنـادار  تـأثیر ي اطالعـات  فنّـاور و خـدمات  ،افـزار افـزار، نـرم  مخارج سخت
مـردم بـه اینترنـت و    تـر بیشبراین، دسترسی هرچه عالوهموسیقی صنعتی دارند. وکارکسب
اگر ضـریب نفـوذ   ،کهايگونهبه؛ شودموسیقی میوکارکسبکاهش درآمد باعثراههمتلفن 

درصـد  1/4- 4/3موسـیقی  وکارکسبدرصد افزایش یابد، درآمد 10راههماینترنت و تلفن 
د تهدید یا فرصتی براي نشـر  نتوانمیراههمو تلفن اینترنت ،میانکاهش خواهد یافت. دراین

پیوسـته ازقبیـل   هـم بـه هـاي ارتبـاطی   يفنّاوردر عصر اطالعات . دنموسیقی هر کشوري باش
رسـان  هـاي پیـام  افزارنـرم و ،هـا هـا، فـروم  رومچـت هاي ون، وپ،اینترنت، اینترانت، شبکه

هـاي موبـایلی نظیـر    يفنّـاور هاي اجتمـاعی و  و شبکه،هاي ایمیلیون مسنجرها، گروهچهم
کـه دریافـت،   انـد و اینفرارد این امکـان را فـراهم کـرده   ،پلیرها، بولوتوثتريپیامپادها، آي

تـرین  هاي دیجیتـالی موسـیقی در گسـترده   و مونتاژ یا آپلود فایل،پردازش، استفاده، بازانتشار
هـاي اطالعـاتی و دیجیتـالی    يفنّـاور بر اینترنت و دیگـر  مبتنیشکل آن رواج یابد. این موج 

پرداز یا ناظري تصـور ایسـتادگی دربرابـر آن    نظریهتر و عظیم است که کممندقدرتچنان آن
در آن هـر  راههمتلفن کشوري که رشد و ضریب نفوذ اینترنت و منزلۀبهدر ایرانکند.را می
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هـاي سـالم   هـدایت جریـان  باید به فکر تولید وفقط) 1390فر، (آزادهشودبرابر میدو هسال
موسیقی است و هم فرصتی براي توسـعه و  ةتهدیدکنندفرهنگی در اینترنت بود؛ اینترنت هم 

نفـوذ  توسـعۀ درسازي الزم براي اسـتفاده از امکانـات ایـن شـبکه     گسترش آن. اگر ظرفیت
کـن تهدیـدي جـدي در    ون سـیلی بنیـان  چـ همتواند موسیقی ایرانی انجام نشود، اینترنت می

درسـتی  بـه ي فنّـاور اي ایـن  هـ اما اگر قابلیت،سطح ملی براي گسترش موسیقی ایرانی باشد
براي تقویت ساختارها و بـاالبردن نفـوذ موسـیقی ایرانـی در     هاتوان از آند، مینشناخته شو

المللی بهره برد.سطح ملی و بین

نوشتپی
امریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه، استرالیا، کانادا، کرة جنوبی، برزیل، ایتالیـا،  این کشورها شامل.1

هلند، سوئد، اسپانیا، مکزیک، نروژ، اتریش، بلژیک، سوئیس، چین، و هند است.
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