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 هیآوال یها فروشگاه یتجار تیعوامل مؤثر در موفق یبررس

 یالملل هیکسب و کار ب کردیفرش دستباف با رو 

 
 *2 یرسولاسحق ، 1 یضیفمریم 

 ٍاحذ الکترًٍیکی، داًطگاُ آزاد اسالهی، تْراى، ایراى گرٍُ هذیریت اجرایی، 2ٍ  1

 

 چکیده

 زایی دارد ٍافسایص هیساى استقالل لحاظ اقتصادی ٍ ًقص هْوی از ٍ است ترخَردار یاّویت تسیار از ارزش ٍ دستثاففرش 

تریي کاالّای صادراتی غیر ًفتی هْن تریي ٍتِ عٌَاى عوذُ ٍدارد هذ ارزی کطَر آافسایص در گاهی هْن در جْت خَدکفایی ٍ

در  هؤثرعَاهل  یتررسیي پژٍّص ّذف از ا گی خاصی تر خَردار است.ژاجتواعی از ٍی فرٌّگی ٍ، در سایر اتعاد اقتصادی

جاهعِ آهاری ایي پژٍّص  .استی الولليیکسة ٍ کار ت کردیفرش دستثاف تا رٍ يیآًال یّافرٍضگاُ یتجار تیهَفق

(N=308) جْت اًتخاب حجن ًوًَِ از جذٍل هَرگاى استفادُ گیری در ایي تحقیق تِ صَرت سرضواری است. تَد. ًوًَِ ًفر

دٍ تخص،  اتسار ایي تحقیق ضاهل پرسطٌاهِ هحقق ساختِ تَد کِ از طٌاهِ را تکویل ٍ عَدت دادًذ.پرس ( ًفرn=150)ضذ ٍ 

)ارزضوٌذی اطالعات، تٌَع  ّای آًالیي فرش دستثافهؤثر در هَفقیت تجاری فرٍضگاُ چْار عاهل اصلی اطالعات فردی ٍ

پرسطٌاهِ تْیِ ضذُ در اختیار استاد راٌّوا قرار  تطکیل ضذُ است. جْت تعییي رٍایی، هحصَل، پاسخگَیی ٍ اهکاى ارتثاط(

گرفت ٍ از ایطاى در هَرد سؤاالت پژٍّص ًظرخَاّی گردیذ. پس از اعوال ًظرضاى ٍ اًجام اصالحات الزم، فرم ًْایی 

ذ ضذ. ( تأییa>85تِ ٍسیلِ آلفای کرًٍثاخ تاالی )پژٍّص پرسطٌاهِ، تذٍیي ٍ هَرد استفادُ قرار گرفت. پایایی پژٍّص ایي 

تا  AHP ٍ spssّا تا استفادُ از ًرم افسار است. تجسیِ تحلیل دادُ ارُیچٌذهع یریگ نیتصو یّا رٍشرٍش اصلی ایي پژٍّص، 

ٍ تٌَع هحصَالت تا ضریة  45/4در تیي عَاهل، ارزضوٌذی اطالات تا ضریة  ًتایج پژٍّص ًطاى داد کِاًجام ضذ.  13ًسخِ 

ّای آًالیي فرش دستثاف تا رٍیکرد کسة کار در هَفقیت تجاری فرٍضگاُر تیي عَاهل هؤثر تریي ٍزى ٍ ظرایة را دتیص 02/4

رزضوٌذی اطالعات، تٌَع هحصَل، پاسخگَیی ٍ ا ًتایج پژٍّص ًطاى داد کِتِ خَد اختصاظ دادًذ. ّوچٌیي  الوللیتیي

کسة ٍ کار  کردیفرش دستثاف تا رٍ يیآًال یّا فرٍضگاُ یتجار تیدر هَفق 33ر سطح یر هثثت ٍ هعٌاداری دتأثاهکاى ارتثاط 
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