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چکيده

کوچک  های شرکت المللي بینبر عملکرد  یمحور المللي بین ينیکارآفر ریتأثبررسي  باهدفپژوهش حاضر 

های صورت گرفته است. بنابراین در ابتدا گویه شبکه تیو قابل یمحور المللي بینبازار  يانجیو متوسط با نقش م

و سپس  شده یيشناسامحوری، قابلیت شبکه  المللي بین، بازار المللي بینمحوری، عملکرد  المللي بینکارآفریني 

 ارائه گردیده است. شده یيشناساروابط بین متغیرهای 

از یک پرسشنامه استفاده شده است که در  مربوط به سنجش متغیرهای تحقیقهای  برای گردآوری داده

گویه است. برای بررسي روایي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است.  82شامل هفت متغیر و مجموع 

ي گردیده است. برای محاسبه پایایي از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و پایائي پرسشنامه بسیار مطلوب ارزیاب

ي یي و پایایاست. پس از اطمینان از رواکوچک و متوسط  های شرکتمدیران ارشد جامعه آماری این تحقیق شامل 

 نفر توزیع شد. 852ای به حجم  ها در نمونه ، پرسشنامهشده انجاممحاسبات  بر اساس شده يطراحهای  مقیاس

و تعیین روابط بین متغیرها نیز از تکنیک مدل معادالت ساختاری  شده یگردآورهای  داده وتحلیل تجزیهبرای 

و  SPSSآماری  افزارهای نرمهای بدست آمده با استفاده از  داده وتحلیل تجزیهبهره گرفته شده است. همچنین 

AMOS  صورت گرفته در رابطه با فرضیات پژوهش نتایج تحقیق به  های وتحلیل تجزیهصورت گرفته است. طبق

 :باشد ميزیر شرح 
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate the effect of centralized international 

entrepreneurship on the international performance of small and medium enterprises with the 

mediating role of centralized international market and network capability. Therefore, first the 

key items of international entrepreneurship, international performance, international market 

axis, network capability are identified and then the relationships between the identified 

variables are presented. 

A questionnaire was used to collect data related to measuring research variables, which 

includes a total of seven variables and 28 items. Content validity method was used to assess 

the validity of the questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was used to calculate the 

reliability and the reliability of the questionnaire was evaluated as very desirable. The 

statistical population of this research includes senior managers of small and medium 

enterprises. After ensuring the validity and reliability of the scales designed based on the 

calculations, the questionnaires were distributed in a sample of 254 people. 

Structural equation modeling technique has been used to analyze the collected data and 

determine the relationships between variables. Also, the obtained data were analyzed using 

SPSS and AMOS statistical software. According to the analysis of the research hypotheses, 

the research results are as follows: 

Network capability, international market orientation, international entrepreneurship 

affect international performance: International entrepreneurship affects network capability 

and international market orientation. 

Keywords: Axis international marketing, entrepreneurship, network capability, structural 

equation mode 
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