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 به توجه با المللی بین بازار رشد بر اینترنتی بازاریابی های توانائی تاثیر بررسی 

المللی بین استراتژیک گیری جهت میانجی نقش  

  (سایپا گستر سازه شرکت: موردی مطالعه) 
 

 شجاعی شیوا
 .پیطًا – يسامیه ياحذ اسالمی آصاد داوطگاٌ مذیشیت، سضتٍ اسضذ کاسضىاس

 

 چکیده

کىىذ کٍ َمًاسٌ  تتی امشيص ضشيست داسد کٍ ساصماوُا َمًاسٌ تایذ یک گام جلًتش اص سقثا تاضىذ لزا ساصماوُا تالش میدس تاصاس سقا

ساصی ماوىذ جمغ آيسی اطالػات ي  مضیت سقاتتی خًد سا حفظ ومایىذ. تحقیقات وطان دادٌ است کٍ ایىتشوت ػىاصش تیه المللی

حال، دس مًسد ایىکٍ چگًوٍ ایىتشوت َمشاٌ تا قاتلیت َای تاصاسیاتی، مًجة سضذ تاصاس  َای ضثکٍ سا تسُیل می کىذ. تا ایه فشصت

اص ایه سي تحقیق حاضش تٍ تشسسی تاثیش تًاوائیُای تاصاسیاتی ایىتشوتی تش سضذ  .تیه المللی می ضًد، دسک محذيدی يجًد داسد

المللی پشداختٍ است. فشضیات تحقیق حاضش تٍ تشسسی گیشی استشاتژیک تیه  تاصاس تیه المللی تا تًجٍ تٍ وقص میاوجی جُت

َای ضثکٍ  المللی ي قاتلیت گیشی استشاتژیک تیه َای تاصاسیاتی ایىتشوتی تش میضان امکان دستشسی اطالػاتی، جُت تاثیش تًاومىذی

تًصیفی پیمایطی است ي المللی پشداختٍ است. وًع تحقیق حاضش  المللی ي َمچىیه تاثیش ایه اتؼاد تش سضذ تاصاسَای تیه تیه

پشسطىامٍ تیه  242تاضذ، تذیه مىظًس تؼذاد  می کاسکىان ضشکت ساصٌ گستش سایپاوفش اص  077جامؼٍ آماسی ایه تحقیق 

اوذ تًصیغ ي  کاسکىان ضشکت مزکًس )کاسضىاسان، سيسا، مذیشان ي مؼايوان( کٍ تٍ سيش تصادفی اص تیه جامؼٍ آماسی اوتخاب ضذٌ

َای تحقیق حاضش پشسطىامٍ است کٍ پایایی پشسطىامٍ تحقیق حاضش تا محاسثٍ  است. اتضاس گشدآيسی دادٌآيسی گشدیذٌ  جمغ

تاالتش تًدٌ است. سيایی  7.0ضشیة آلفای کشيوثاخ مًسد سىجص قشاس گشفتٍ است کٍ تشای تمامی متغیشَای پژيَص اص مقذاس 

تاییذ قشاس گشفتٍ است. َمچىیه جُت تجضیٍ ي تحلیل اطالػات اص اتضاس تحقیق ویض تا اوجام تکىیک تحلیل ػاملی تاییذی مًسد 

َای  استفادٌ گشدیذٌ است. وتایج تحقیق حاضش تاثیش تًاوایی LISRELافضاس  سيش مذلیاتی مؼادالت ساختاسی تٍ کمک وشم

المللی سا مثثت  ای ضثکٍ تیهَ المللی ي قاتلیت گیشی استشاتژیک تیه تاصاسیاتی ایىتشوتی تش میضان امکان دستشسی اطالػاتی، جُت

المللی  المللی تش سضذ تاصاسَای تیه َای ضثکٍ تیه المللی ي قاتلیت گیشی استشاتژیک تیه ي مؼىاداس وطان داد. َمچىیه تاثیش جُت

 َای تحقیق، پیطىُاداتی تشای محققان آتی اسائٍ گشدیذ. مثثت اسصیاتی ضذ. دس پایان ویض تا رکش محذيدیت

 

المللی،  گیشی استشاتژیک تیه َای تاصاسیاتی ایىتشوتی، میضان امکان دستشسی اطالػاتی، جُت تًاواییی: های کلید واژه

 المللی المللی، سضذ تاصاسَای تیه َای ضثکٍ تیه قاتلیت
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