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 چکیده:

     

بین المللی سازی یکی از روش هایی است که از آن طریق شرکت ها می توانند با فعالیت در بازار بین المللی از مزایای آن برخوردار 

ار بین الملل است که سبب به وجود آمدن کسب وک یشوند. بین المللی سازی فرایندی برای افزایش درگیری در عملیات بین االملل

آنها کمک  یادفروش و اقتص تیبه بهبود وضع یادیتواند تا حد ز یکوچک و متوسط م عیصنا تیشدن فعال یالملل نیمی شود. ب

 عیشدن صنا یالملل نیب یمحرک ها یو ساختارده ییپژوهش شناسا نیا یشدن، هدف اصل یالملل نیب تی. با توجه به اهمدینما

 ییمولفه شناسا 55بعد با  5قرار گرفت و  یمورد بررس نیشیپ اتیرو ابتدا ادب نیباشد. از هم یکوچک و متوسط در استان اصفهان م

ولفه مشخص شد که چه ابعاد و م تیقرار داد و در نها یابیارز مورد ،یابعاد و مولفه ها را در قالب پرسشنامه آمار نی. سپس ادیگرد

مشخص  کیتکن نیمشخص نمود. ا متلید کیکنابعاد و مولفه ها را با استفاده از ت نیحضور دارند. سپس روابط ب ییدر مدل نها ییها

فه ها دارد. جامعه ابعاد و مول ریبر سا ریتاث زانیچه م کیابعاد و مولفه ها موثر است و هر  ریاز ابعاد و مولفه ها بر سا کینمود که کدام

 یصنعت یشهرک ها تنفر از خبرگان در شرک 7اصفهان و  یج ینفر از کارشناسان فعال در شهرک صنعت 04پژوهش شامل  یآمار

توسط در شهرک و م کوچک عیصنا یساز یالملل نیآغاز ب ینقطه برا نیبه دست آمده نشان داد که بهتر جیاستان اصفهان بودند. نتا

 یتیریو مد یدنی. در ادامه عوامل فراردیدر کانون توجه قرار گ دیبا یاست. سپس عوامل سازمان یطیاصفهان، توجه به عوامل مح یج

قرار دارد که  یانجام امور از نظر مشارکت و همدل یکارکنان برا تیبهبود وضع ز،ین تیاندازه مهم هستند و در نها کی به بایتقر

 .ستیکوچک و متوسط ن عیصنا یساز یالملل نیب یبرا یچندان نقطه موثر

 : صنایع کوچک و متوسط، بین المللی سازی، محرک های بین المللی سازی، تکنیک دیمتللغات کلیدی
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   :  استاد مشاور  جناب آقای دکتر سید علی ایازیاستاد راهنما:    

     جناب آقای دکتر ذبیحی: استاد داور     

 


