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 شرح:

های ارتباطی و این کتاب، همانطور که از عنوان آن مشخص است به مباحث مربوط به موفقیت سازمانها در بازارهای رقابتی برآمده از فناوری

بنا و  است ایکارآفرینی رسانهمشارکت در توسعه نظری مبحث جلب توجه و جذب این کتاب اصلی هدف با این حال اطالعاتی اختصاص دارد. 

( تئوری تملک استراتژیک 1 ند:این کتاب جلب کاول عالقه پژوهشگران را به توسعه دو تئوری پیشتر کار شده توسط ادیتور دارد تا 

 (. 2013ای )خواجه ئیان بازارهای کارآمد رسانه ( تئوری2( و 2016ئیان و تدینی، )خواجه

 های ذکر شده کمک کنند در اولویت پذیرش قرار می گیرند.پذیرش: کارهایی که به شکلی به بهبود تئوریک و توسعه تئوریاولویت 

( تئوری بازار 2 ((Strategic Acquisition)( تئوری تملک استراتژیک 1: باشدتئوری استوار چهار بر محور شود که این کتاب پیش بینی می

 Niche Markets)بازارها تئوری گوشه( 4 ،(Theory of the firm)تئوری بنگاه ( 3 ، (Efficient Media Market)ای کارآمد رسانه

Theory) ،ای کمک رود که کارهای دریافتی با استفاده از یکی یا ترکیبی از این سه به گسترش تئوریک در زمینه کارآفرینی رسانهو انتظار می

 کنند.

، شرکتهای بزرگ (2005) و الیاسونطبق تئوری تملک استراتژیک الیاسون  :(Strategic Acquisition) ژیک تملک استرات شرح ساده

در دسترسی به منابع و انجام عملیات مزیت رقابتی دارند و شرکتهای کوچک در نوآوری. به همین دلیل است که تملک استراتژیک در قالب 

مزیت خود که خرید شرکتهای کوچک نوآور موفق توسط شرکتهای بزرگ صورت می گیرد، به این معنی که شرکتهای بزرگ برای جبران عدم 

رائه نوآوری است، با استفاده از مزیت خود که منابع است شرکتهای کوچک نوآور را می خرند و به این وسیله نوآوری را به بازار به شکل وسیع ا
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بزرگ، به این شکل توسعه یافت که برای اتصال میان شرکتهای کوچک و شرکتهای ( 2016)ئیان و تدینی دهند. این تئوری توسط خواجهمی

که مزیت آنها در قرارداد بستن است. مطالعه آنها در تلویزیون دانمارک نشان داد که علیرغم تخصیص بودجه شرکتهای واسطه وجود دارند 

ه سازی، مدیران تلویزیون به شرکتها و کارآفرینان کوچک اعتماد ندارند و تمایل دارند که بودجه برونسپاری را بمشخص برای برونسپاری برنامه

. آن شرکتها هم پس از بستن قرارداد، مورد پروژه را به شرکتهای کوچکتر بسپارند فیلممثل مترونوم و نوردیسک ایشرکتهای معتبر و باسابقه

سپارند و در حقیقت در نقش پیمانکاری هستند که به دلیل سابقه و شهرت مورد اعتماد تلویزیون است و به دلیل توان مدیریت قرارداد، می

شرکت بزرگ در منابع و عملیات »در نتیجه تئوری الیاسون و الیاسون که کند. ار زیادی از شرکت کوچک را در چارچوب پروژه مدیریت میشم

توسعه یافت که به این ترتیب توسط خواجه ئیان و تدینی تئوری الیاسون و الیاسون به این ترتیب « و شرکت کوچک در نوآوری تخصص دارد

ها و یا تسهیلگران در کارآفرینی و به این ترتیب تمرکز جدیدی را بر موضوع واسطه« داردمزیت در مدیریت قرارداد رآفرین شرکت واسطه کا»

 ای قرار دادند.رسانه

، بازار رسانه از شرکتهای بزرگ با دسترسی باال به بودجه (2005) مجدداً طبق ایده الیاسون و الیاسون ای:شرح ساده بازار کارآمد رسانه

جویای مشتری تشکیل شده است. در حالیکه شرکتهای بزرگ بسیار نوآور و تعداد زیادی شرکت کوچک )مثل صدا و سیما، بنیاد فیلم و ...( 

اد زیاد شرکتهای کوچک، اعتبارسنجی، مدیریت تمایل به استفاده از پتانسیل و نوآوری شرکتهای کوچک دارند، اما ارتباط مستقیم با تعد

این پذیر و یا به صرفه نیست و در نتیجه برقراری این اتصال نیازمند شرکتهای واسط است. قرارداد و سایر موارد برای شرکت بزرگ امکان

. برای مثال در بازار تعداد و ... های پرورش اسهای فنی، واسطههای حقوقی، واسطهواسطهمالی، های واسطهشرکتهای واسطه عبارتند از 

شمارند و یا به نند و تسهیل کنند کماای برسهای بزرگ رسانهای که نوآوری شرکتهای کوچک را به سازمانای ایران شرکتهای واسطهرسانه

ئیان و سپس ه دکترای خواجهامکه در پایان ن ایطبق تئوری بازار کارآمد رسانهبنابراین، تعداد بهینه و با عملکرد مناسب وجود ندارند. 

عملکرد مناسب ای زمانی کارآمد است که شرکتهای واسطه در آن به تعداد کافی و به کیفیت و ، یک بازار رسانه( ارائه شد2013ئیان )خواجه

 وری باشند.حضور داشته باشند تا خدمتدهی مناسبی به رشد شرکتهای کوچک کنند و برای شرکتهای بزرگ هم واسطه دسترسی به نوآ

 

 (2013ای )خواجه ئیان : بازار کارآمد رسانه1شکل 

 

های نوآوریویژگی شرکتهای ویژگی  محیطهای ویژگی   

ای: بزرگ رسانه هایشرکت

مزیت رقابتی در عملیات و 

 نوآوری در منابع

ای: کوچک رسانه هایشرکت

مزیت رقابتی در نوآوری در 

هاایده  

کاربران به عنوان سازنده: مزیت 

سنجی و طراحی نوآوری  زدر نیا

 برای بازارهای بکر 

 ندگاننک تسهیل

 آمیز(: گذاران مخاطره)سرمایه

 

 هایشرکتبین اتصال  -

 بزرگ و کوچک

ارزش  اب هاینوآوریمعرفی  -
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 گذاریخرید یا سرمایه

سرمایه گذاری مستقیم  -

روی نوآوری کاربران و 

 کوچک هایشرکت

 

 گوشه بازارها 

 بازار داخلی

 هایهمکاری

بین المللی و 

ورود به بازارهای 

 جهانی

 بازارهای خروج:

 

تملک استراتژیک  -

 شرکت کوچک

گذاری مشترک سرمایه -

 سازی نوآوریدر تجاری

استراتژی رشد  -

تهاجمی برای شرکت 

 کوچک

ایجاد شرکت اقماری  -

 یا مشارکتی
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ار با کسب و کارها های مربوط به کسب و کار است که به مبحث حیاتی تناسب بازیکی از مهمترین تئوری :(Theory of firm) تئوری بنگاه

کل امور زندگی ما را یک  که اساساً ما چرا به شرکتها نیاز داریم؟ چرادهد اساسی را پوشش میاین سئوال  پردازد وو ارزش بهینه بازار می

ای اقتصاد را تعیین چه چیز تعداد شرکتهای الزم براگر هم شرکت الزم داریم نباید انجام دهد؟  (دولت)از دیدکمونیستها: شرکت بزرگ 

و تولید در داخل  Outsourcingها از تعادل میان برونسپاری شرکتدهد که شرح میاین تئوری برای پاسخ به این سئوالهای کلیدی، کند؟ می

از بازار  ،د تولیدشود که نیاز باشد بخشی از فراینیک شرکت هنگامی ایجاد میعمل و در  آیندبه وجود می In-house productionمجموعه 

کند هزینه تراکنش یما تولید در داخل را تعیین و آنچه که تصمیم برونسپاری یگرفته شود و درون یک مجموعه به نام شرکت انجام شود. 

Transaction Cost Economics ،ی، انرژی، ایمن است. اگر انجام یک فرایند یا تهیه یک محصول در بازار ارزانتر باشد )از نظر قیمتی

یفیت، حفظ اسرار( در باید متی، ایمنی، کتر است )به دالیل مدیریتی، قیشود و اگر انجام آن توسط خود به صرفهصرفه( پس از بازار خریده می

 در داخل شرکت انجام شود. 

)در کتاب کالسیک یک تئوری کارآفرینانه  Sautet 1ه شده توسط ئمنطق ارامعطوف به استفاده از این تئوری می توانند از چهار پژوهشهای 

توانند به طور شود به دلیل اینکه فرایندهای تولیدی خاصی نمیدهد که شرکت ایجاد میاول فنی است و شرح میمنطق : گیرندبالهام بنگاه( 

کند و اصالت را به دوم اساساً ماهیت مجزای شرکت را نفی میمنطق مجزا انجام شوند و باید حتماً در چارچوب یک مجموعه صورت پذیرند. 

با سازوکار قیمت پیوسته است. در این دیدگاه کارآمدی در منطق ت شکلی از قرارداد بازار است. سومین دهد. در چنین دیدگاهی شرکبازار می

دهد شکل گرفته است و شرح میمنابع حول اجاره منطق ای از روابط در یک شرکت است. چهارمین اجتناب از سیستم بازار و مدیریت مجموعه

اول، از سه منطق گیرند. پژوهشهای این بخش کتاب کنند و منابعی را به کار میاد با هم کار میکه در چارچوب اجاره نیروی کار، تیمی از افر

گیری کسب و کارها را بررسی کنند و ارزیابی کنند که چگونه تغییرات و ایجاد بازارهای نوپدید دالیل گیرند تا شکلنشأت میسوم و چهارم 

شود و بنیانهای وجود برخی شرکتهای موجود را آمدن اشکال جدیدی از شرکتها را سبب می برد، به وجودوجود برخی شرکتها را از بین می

 دهد.تغییر می

ها مرتب تعداد مورد نیاز شرکتها در این است که اساسًا با تغییرات مکرر و دائم در فناوریبه ویژه در زمینه هدف این کتاب کاربرد این تئوری 

ازار اضافه و مازاد است و یا شرکتهایی داریم که حضورشان در بشویم که یا با این تغییر مواجه مییجه مرتباً یابد و در نتدر بازار تغییر می

ری بودن و مورد نیاز بودن ( ضرو1در نتیجه رقابت پذیری در بازارهای نوپدید تحت تاثیر کافی در بازار مواجهیم. کمبود شرکتهای با برعکس 

رود پژوهشهایی که با یانتظار مصحیح از هزینه تراکنش و تعادل صحیح میان برونسپاری و تولید داخل است.  ( درک2وجود شرکت در بازار و 

ین تئوری در شرح اصلی اشوند به توسعه درک ما از رقابت پذیری منجر شوند. چهار دیدگاه اساسی نسبت به استفاده از این تئوری انجام می

 اند. کتاب به زبان انگلیسی شرح داده شده

کتهای بزرگ پردازد که به دلیل اندازه کوچک توسط شربه بخشهایی از بازار می :(Theory of niche markets) بازارهاتئوری گوشه

ایی در بازار هستند پبرای شرکتهای کوچک که به دنبال جای شوند. گرچه این بخشها برای شرکتهای بزرگ جذاب نیستند اما پوشش داده نمی

این بخشهای بازار، رد. جویند، بخش حیاتی هستند که باید به درستی شناسایی شوند تا نیازهای آنها را برطرف کو سهم بازاری کوچک را می

در این کتاب این فتن هستند. ر حال پدید آمدن و از بین رآیند مرتباً دتغییر پدید میکه معموالً در اثر به هم خوردن تعادل بازار از طریق 

 رود.تئوری از طریق فراهم کردن فرصتی برای کارآفرینان برای جذب سهم بازار از طریق ارائه ارزش خاص، به کار می

اول اقتصادهای نوظهور بریکس  اند. در معنایبه دو معنی به کار رفته (Emerging Markets)بازارهای نوپدید یا نوظهور  بازارهای نوپدید:

BRICS اند. شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی هستند که برخی از مطالعات مربوط به بازارهای نوظهور را به خود اختصاص داده

ن حال مراد کتاب از بازارهای در چنین معنای جغرافیایی، بازارهای ایران و کشورهای منطقه هم کم و بیش ویژگی بازارنوظهور را دارند. با ای

                                                            
1 Sautet, F. (2000). An entrepreneurial theory of the firm. Routledge. 
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 (2تغییر در فناوری، ( 1این تغییرات عبارتند از شوند اشاره دارد. پدیدار می« تغییر»نوپدید معنای دوم است، که به بازارهای جدیدی که در اثر 

برای . تغییر در ارزشها( 6تغییر در تقاضای اجتماعی و ( 5تغییر در قوانین و مقررات، ( 4جامعه، الگوهای تغییر در ( 3، مصرفعادتهای تغییر در 

برد، و یا اند و در عین حال بازارهای قدیمی را از بین میکند که پیشتر وجود نداشتهایجاد می مثال تغییر در فناوری بازارهای جدیدی را

واژه تغییر و  توجه به کلیدشوند. آفریند و یا در اثر تغییر در قوانین بازارهای تازه ای ایجاد میمشتریان جدیدی را میتغییرات جمعیتی 

 کند.فصل موفق کمک بسزایی میپیامدهای آن به یافتن ایده و نگارش یک 

 

 (2017b)خواجه ئیان،  آورندوجود میرا به بازارهای نوپدید تغییراتی که : 2شکل 

فرصت کارآفرینانه عبارت از شناسایی نیازی است : اساس کارآفرینی بر تشخیص یک فرصت و استفاده مناسب از آن است. کارآفرینانه فرصت

ای هم بر شناسایی فرصت طبیعتاً کارآفرینی رسانهیابد. شود ادامه میجهی که سودآوری را شامل میکه پاسخ داده نشده و برای مدت قابل تو

( ساخت فرصت: 1ای برای استفاده از آن بنا شده است. در قبال فرصتها دو رویکرد وجود دارد: ساخت فرصت یا کشف فرصت مناسب و شیوه

ریب خالق به وجود می آورد. در چنین دیدگاهی کارآفرین فردی نوآور است که با اختراع، در این رویکرد فرد کارآفرین فرصت را از طریق تخ

کند. این رویکرد زند و نقطه تعادل جدیدی ایجاد میابداع و یا ارئه یک نوآوری بنیادین )رادیکال( نقطه تعادل میان عرضه و تقاضا را بر هم می

( کشف فرصت: به باور این رویکرد نیازی به ساخت فرصت نیست، زیرا فرصتها در محیط 2. های شومیتر اتریشی بنا شده استبرپایه دیدگاه

هر یک از این دو از آنها سود ببرد. و با ارائه یک محصول یا خدمت کند آنها را در محیط کشف موجودند و وظیفه کارآفرین این است که 

دی توانند کاربرد داشته باشند. به طور مفروض، در کشورهای پیشرفته که هزینه زیامیشوند ای که در آن به کار برده میدیدگاه بسته به زمینه

که فرصت  پذیر است ولی در کشورهای در حال توسعههای بنیادین و در نتیجه ساخت فرصت امکانبرای تحقیق و توسعه وجود دارد نوآوری

ایجاد عرضه و تقاضا تعادل نقطه ی بازار که در اثر برهم خوردن دائمی ، کشف فرصتهاهای بنیادین کمتر استتخریب خالق و ارائه نوآوری

 شوند رویکرد مناسبتری است. می

ساخت یا کشف اعم از ) از فرصتهااستفاده ریسک پذیرفتن ای عبارت است از: کارآفرینی رسانهیک تعریف جامع، در  ای:کارآفرینی رسانه

بنیادی/تدریجی/تقلیدی( از منابع )چه از طریق مالکیت منابع و چه کنترل به شیوه قرارداد( در تبدیل  نوآورانه )اعم از نوآوریبا کاربرد فرصت( 

های ای/ پلتفرم/ دادهای )اعم از محتوای رسانهدر شکل رسانه یک ایده به فعالیتهای پردازشی ارائه ارزش )اعم از ساخت یا تحویل ارزش(

Emerging 
Markets

تغییر در فناوری

تغییر در 
عادتهای مصرفی

تغییر در 
ویژگیهای جامعه

تغییر در قوانین
و مقررات

تغییر در 
تقاضای 
اجتماعی

تغییر در ارزشها



 5  
 

کند، چه در قالب فردی و یا را برآورده می کنندگان انفرادی(ازار )اعم از کسب و کارها و یا مصرفکاربری( است که نیازهای یک بخش ویژه ب

برای کسب منفعت  )انفرادی، کسب و کار جدید، کارآفرینی سازمانی(اندازی یک شرکت جدید و یا اقدام درون یک شرکت موجود راه

درآمدی که تمایل دارد برای ارزش پیشنهادی پرداخت نماید )مصرف کنندگان  ( از یکی از منابعمخاطب رفتار مطلوب/مخاطب توجه/پول)

 (2017)خواجه ئیان:  (2ها و یا هر ذینفعی از اطالعات تولید شده کاربراننهایی، تبلیغ کنندگان، تقاضا کنندگان داده

 :در چنین تعریفی

 کارآفرینی فعالیتی مخاطره پذیرانه و ریسکی است، ( 1

 برپایه یک تشخیص فرصت است، چه توسط کارآفرین ساخته شود و چه توسط او کشف شود.ای کارآفرینی رسانه( 2

 بر یک ایده مبتنی بر فرصت شناسایی شده مبتنی است.ای کارآفرینی رسانه( 3

ن با منابع تولید است، مثل افراد، قرارداد بست آوری و یاای نیازمند یافتن، اجاره کردن، جمعبرای استفاده از این ایده خالق، کارآفرین رسانه( 4

 یها، ارتقاء دهندگان، مواد خام، دانش و فن، زیرساختها و سایر منابع ضرورکنندهها، تأمین کنندگان، توزیعستاره

پذیر است از طریق اجاره، قرض  الزاماً برپایه مالکیت منابع نیست، بلکه با کنترل آنچه در تملک دیگران است نیز امکانای کارآفرینی رسانه( 5

 گرفتن، استخدام کردن و سایر ابزارهای کنترل.

ای ایجاد شود )مثل سانههای خود کارآفرین رتواند توسط فعالیتمیاین هدف ای ارائه ارزش برای بازار هدف است. اساس کارآفرینی رسانه( 6

 تولیدات کاربرساخته(.  وسط کارآفرین به بازار هدف تحویل داده شود )مثلمحتوای رسانه تولید شده( و یا توسط سایرین خلق شده باشد و ت

های پیشتر آزموده ایده است، گرچخ در بسیاری مواردی شامل نوآوری تقلیدی و استفاده از هم آمیخته ربا نوآوری دای کارآفرینی رسانه( 7

 شده در بازارهای جدید است. 

ای، یا ای، یک پلتفرم رسانهکه آنها را از سایر کارآفرینان متمایز می کند، در شکل محتوای رسانهای ارزش پیشنهادی کارآفرین رسانه( 8

 های کاربران است. داده

مصرف کننده نهایی  و چه (B2B)ای برپایه برآورده ساختن نیازهای یک بخش خاص از بازار است، چه کسب و کار باشند کارآفرینی رسانه( 9

(B2C)  ای برساند.برای دریافت ارزش پیشنهادی منفعتی را به کارآفرین رسانهکه حاضر است 

ار جدید باشد اندازی یک کسب و ک، می تواند شامل راه (Individual entrepreneurship) تواند فردی باشدای میکارآفرینی رسانه( 10

(New Venture Creation) اشد و یا می تواند در قالب کارآفرینی درون سازمانی ب(Corporate entrepreneurship) 

ای فعالیتی را برای جلب توجه گیرد، اما نه همیشه. در برخی موارد کارآفرین رسانهعمدتاً برای تولید درآمد صورت میای کارآفرینی رسانه( 11

ی تشویق یک رفتار خاص، مثل دهد؛ و یا براعمومی به یک موضوع اجتماعی همچون مسائل محیط زیستی و یا تبعیض در جامعه انجام می

                                                            
2 “Media entrepreneurship is taking the risk to exploit opportunities (creation/ discovery) by innovative use of 
(radical/incremental/imitative) resources (ownership/control) in transform of an idea into activities to offer value 
(creation/delivery) in a media form (content/platform/user data) that meets the need of a specific portion of 
market (businesses or consumers), either in an individual effort or by creation of new venture or entrepreneurial 
managing of an existing organizational entity and to earn benefit (money/attention/favorite behavior) from one of 
the sources that is willing to pay for (direct consumers, advertisers, data demanders or any customer of generated 
information of consumers).” Khajeheian, D (2017), media entrepreneurship: a consensual definition, AD-Minister, 
30 
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به کار  (Profit)به جای سود  (Benefit)به همین خاطر منفعت دهد. رأی دادن به یک فرد یا حزب خاص در انتخابات فعالیتی را انجام می

 است. گرفته شده 

برد: یا دریافت مستقیم از مصرف کار میای مدلهای کسب و کار متفاوتی را برای به دست آوردن منفعت مورد نظر خود به کارآفرینی رسانه( 12

بلیغ کنندگان، و یا دریافت از کنندگان نهایی )مثل دریافت حق اشتراک، فروش مستقیم، دریافت در ازای هر بار استفاده و غیره( یا دریافت از ت

 های کاربران و یا هر نوع مشتری دیگری. متقاضیان داده

تواند یک محصول، خدمت، داده، کاربر )مثل اعضای سایت یا دنبال کنندگان در حساب فروشد میای میکاالیی که یک کارآفرین رسانه( 13

 ای )مثل یک کانال تلگرام یا نشان تجاری( باشد شبکه اجتماعی( و یا حتی خود یک هویت رسانه

 . گرچه شناسایی فرصت ممکن است آگاهانه و یا غیرآگاهانه صورت گیرد ای یک عمل عامدانه و آگاهانه است،کارآفرینی رسانه( 14

 دهد. تصویر زیر اجزای این تعریف را نشان می

را مطالعه ژورنال ادمینیستر  30ئیان در شماره از داتیس خواجه «جماعیای، یک تعریف اِکارآفرینی رسانه» )برای جزئیات بیشتر مقاله

 فرمایید(. 

 

 (2017aای )خواجه ئیان، سازنده کارآفریتی رسانهعناصر : 3شکل 

Organizational Form: 

 Individual  

 New Venture Creation 

 Corporate 
Entrepreneurship 

Opportunity: 
 Creation 

 Discovery 
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 Value Creation 

 Value Delivery  

Media Offer: 
 Media Content 
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Innovation: 
 Radical 
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 Imitative 

Process: 
 Idea 

 Transformation 

 Commercialization 

Market Needs 
 Niche market 

 Mass market 

 Risk 
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nal form 

Market 
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Innovation 

Resource 

Process 

Opportunity 

Value 
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Benefit: 
 Money 

 Attention 
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behavior 

Resource: 
 Ownership 

 Control 

Media Entrepreneurship 
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ای بینجامند. ای بپردازند و به گسترش دانش ما از کارآفرینی رسانهبه توسعه تئوری بازارهای کارآمد رسانهکتاب رود که فصلهای این انتظار می

شود پس از مطالعه کافی مواردی که توصیه شده است، به موردکاوی شرکتهای در دسترس، به انجام پژوهش روی داده های بازار، به توصیه می

 رسانه و سایر اشکال پژوهش پرداخته شود.های مختلف صنعت مصاحبه با کارآفرینان فعال در بخش

و یا سطح پایینتر  (Macro)اما مطالعاتی که در سطح باالتر  (Meso level)توضیح: گرچه اساس این کتاب بر سطح شرکت واقع شده است 

(Micro)  های مورد نظر فراهم کنند و توسعه مرتبطی را با تئوریصورت بگیرند هم در صورتی که دارای اتصال مناسبی با موضوع باشند

سطح تحلیل کالن خط مشی گذاری و قوانین را به عنوان واحد تحلیل در نظر می گیرد، سطح تحلیل شرکتی شرکت و بنگاه شوند. پذیرفته می

برای نمونه از جایگیری موضوعات در نگرد.  تجاری را به عنوان واحد تحلیل بررسی می کند و سطخ خرد افراد را به عنوان واحد تحلیل می

 سطوح مختلف تحلیل به تصویر زیر دقت کنید:

 

 

 :(http://datiki.com )قابل دریافت در صفحه فراخوان کتاب در های الزمخواندنی

Khajeheian, D. and Tadayoni, R. (2016) User innovation in public service broadcasts: creating public 
value by media entrepreneurship, International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 
Vol. 14, No. 2, pp.117–131. 
 
Khajeheian (2017a), Media Entrepreneurship: A Consensual Definition, AD-Minister, No 30 

Khajeheian (2017b), An Introduction to Entrepreneurship and Innovation in Media Markets, Global 

Media Journal – Canadian Edition, 10(1): 1-8 

Eliasson, G., & Eliasson, Å. (2005). The theory of the firm and the markets for strategic acquisitions. In 

Entrepreneurships, the new economy and public policy (pp. 91-115). Springer Berlin Heidelberg. 

 

Micro Level: characteristics and behavior of media entrepreneurs, creativity, talent 

management, psychological drivers of entrepreneurship, alertness, design thinking, 

opportunity recognition, personal abilities, social ties, so on. 

Meso Level: Strategic positioning, niche market, theory of firm, competency, emerging 

markets, business models, resource management, contracts, competitiveness, so on. 

Macro Level: Policy, Regulations, Ecosystems, Governmental and International 

strategies, plans and actions that effect on entrepreneurship, economic trends, political 

issues, social changes, so on. 
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 88-71 ، صص11، شماره 4، مدیریت بازرگانی،دوره ای ایران )مطالعه چند موردی(دیجیتال در شرکتهای کارآفرین رسانه

 

ای که شامل مسئله تحقیق، روش تحقیق و ارزش افزایی مورد انتظار )توسعه شود پیش از شروع کار، یک پروپوزال ساده یک صفحهپیشنهاد می

فق و مناسب و مورد تواکار را از همان ابتدا در مسیری ایشان کسب نظر مشورتی ارسال فرمایید تا با برای دکتر خواجه ئیان تئوریک( باشد را 

 کاری پیش ببرید.بدون دوباره

 ارتباط و کسب اطالعات بیشتر: برای 

 khajeheian@ut.ac.ir ایمیل: 

 http://khajeheian.irوب سایت: 

ای که توسط انتشارات ، حتماً فصل و یا چکیده خود را از طریق سامانههاسررسید ارسال مقالهبه نزدیک شدن به ه با توجه کدقت فرمایید لطفاً 

ارسال فراهم کرده است ارسال کنید. هنگام پژوهش در نوآوری و فناوری( کنفرانس های خروجیاسپرینگر برای این کتاب )به عنوان بخشی از 

تیک بزنید تا به عنوان فصل کتاب به دست من و ادیتورها برسد. نشانی  ”Invited chapters for book of “book titleروی گزینه 

 آورده شده است.این فراخوان ابتدای سامانه در 

 2017 ژوئن 6برابر با  1396 خرداد 16فراخوان: نسخه این به روز رسانی تاریخ 
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