
 چکیده

الوللی، رقابت در بازار داخلی ٍ گیری کارآفریٌی بیيبررسی ًقش جْتپیوایشی،  -تحقیق تَصیفی ّذف اصلی ایي

ّای هٌتخب صادرکٌٌذُ . جاهعِ آهاری شرکتاست ّای استاى گیالىّای فٌاٍراًِ ٍ بازاریابی بر عولکرد صادرات شرکتقابلیت

(. هذل هفَْهی با فرضیاتی هرتبط n=33شواری استفادُ شذ )توام( بَد کِ با تَجِ بِ کَچک بَدى جاهعِ از N=33استاى گیالى )

ّای صادرکٌٌذُ استاى گیالى تکویل شذُ بَد هَرد ّایی کِ تَسط هذیراى شرکتٍ با استفادُ از اطالعات حاصل از پرسشٌاهِ

دٍم رقابت در بازار داخلی، الوللی، بخش گیری کارآفریٌی بیيآزهَى قرار گرفت. پرسشٌاهِ شاهل پٌج بخش بَد. بخش اٍل جْت

شذ. رٍایی صَری ٍ بخش سَم قابلیت فٌاٍراًِ، بخش چْارم قابلیت بازاریابی ٍ بخش پٌجن عولکرد صادرات را شاهل هی

-)جْتهحتَایی پرسشٌاهِ تَسط کارشٌاساى ٍ اساتیذ هَرد تأییذ قرار گرفت. ّوچٌیي پایایی پرسشٌاهِ با ضریب آلفای کرًٍباخ 

 (133/0ٍ عولکرد صادرات  115/0، قابلیت بازاریابی 342/0، قابلیت فٌاٍراًِ 336/0، رقابت در بازار داخلی 11/0ٌی گیری کارآفری

در  SPSS19  ٍSmart PLS3افسارّای ّا با استفادُ از ًرمتجسیِ ٍ تحلیل دادُتأییذ شذ کِ حاکی از پایایی باالی پرسشٌاهِ است. 

( ٍ کوتریي SEMیابی هعادلِ ساختاری )َرت گرفت. برای آزهَى فرضیات از تحلیل هذلدٍ سطح آهار تَصیفی ٍ استٌباطی ص

بیي هتغیر رقابت در بازار ّا ًشاى داد کِ ّا تورکس کردُ استفادُ شذ. یافتِ(، کِ بر رٍی ٍاریاًس بیي سازPLSُهربعات بخشی )

هثبت  تاثیرعولکرد صادرات  ٍ هتغیر قابلیت بازاریابی بر بازاریابی قابلیت برقابلیت فٌاٍراًِ، هتغیر رقابت در بازار داخلی  برداخلی 

( 220/0قابلیت بازاریابی )با ضریب هسیر  گیری کارآفریٌی بردارد. ّوچٌیي بیي هتغیر جْتٍجَد  001/0داری در سطح ٍ هعٌی

ذ از ٍاریاًس هتغیر عولکرد درص 2/13تَاًست کِ هذل هَرد بررسی پژٍّش  ٍجَد دارد. 001/0داری در سطح هعٌی تاثیر

 را تبییي کٌذ.درصذ از ٍاریاًس هتغیر قابلیت بازاریابی  2/40درصذ از ٍاریاًس هتغیر قابلیت فٌاٍراًِ ٍ ّوچٌیي  3/66صادرات، 

هذل  ت،قابلیت بازاریابی، عولکرد صادرا قابلیت فٌاٍراًِ، الوللی، رقابت در بازار داخلی،گیری کارآفریي بیيجْتکلمات کلیدی: 

 هعادالت ساختاری

 


