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 چکیده:

انجام شد این تحقیق گذاری برای مدیریت روابط کانال صادرات بررسی قیمتاین پژوهش باهدف تعیین 

عنوان متغیر عنوان متغیر مستقل با عملکرد مالی و استراتژیک، رضایت صادرکننده بهروابط میان کیفیت روابط را به

ها، ادهآوری دعنوان متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفتند. جهت جمعمیانجی و انتظارات صادرکننده از ادامه روابط به

ای استفاده شده است. برای سنجش اعتبار محتوا، از نسبت اعتبار محتوا استفاده گردید و تمامی هاز پرسشنامه پنج گزین

 SPSSافزار بود و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با کمک نرم 94/0های بدست آمده باالی نسبت

گیری کی از آن هستند که ابزارهای اندازهبود مقادیر بدست آمده، حا 7/0استفاده گردید و ضرایب بدست آمده باالتر از 

مراتب ها از طریق تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و رگرسیون سلسلهاز روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. سپس داده

عملکرد صادرات بر رضایت  .وتحلیل قرار گرفتند. دستکاری صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر داردمورد تجزیه

رضایت  .دستکاری صادرات بر رضایت صادرکننده با نقش میانجی عملکرد صادرات تأثیر دارد .ر داردصادرکننده تأثی

عملکرد صادرات بر انتظار صادرکننده برای ادامه روابط  .صادرکننده بر انتظار صادرکننده برای ادامه روابط تأثیر دارد

 با نقش میانجی رضایت صادرکننده تأثیر دارد.

 دستکاری صادرات، رضایت صادرکننده، عملکرد صادرات، انتظار صادرکننده برای ادامه روابط کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT: 

This research was conducted with the aim of determining pricing for managing export 

channel relations. In this study, the relationship between quality of relationships as an 

independent variable with financial and strategic performance, issuer's satisfaction as an 

intermediary variable and exporter expectations of continuation of relationships as a dependent 

variable The test was conducted. A five-choice questionnaire was used to collect data. For 

content validity, the content validity ratio was used and all ratios were above 0.49. For 

reliability, Cronbach's alpha coefficient was used with SPSS software and the coefficients were 

higher than 0.7. The obtained values, Suggest that the measurement tools have a good validity 

and reliability. Data were then analyzed through factor analysis, path analysis and regression 

of the hierarchy. Export manipulation affects export performance. The performance of the 

products affects the issuer's satisfaction. Export practices have an impact on the issuer's 

satisfaction with the mediating role of the export performance. Exporter's authority is affected 

by the exporter's expectations for the continuation of the relationship. The export performance 

has an effect on the exporter's expectation of continuing the relationship with the mediator role 

of the issuer's satisfaction. 

 

 

Keywords: Export Manipulation, Exporter Satisfaction, Export Function, Expect Exporter to 

Continue Relationships 

  



 

Takestan Institution of Higher Education 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirments for the Degree 

of M.Sc in Business Management (International Business Tendency) 

 

Title: 

 

Pricing to manage export channel relationships 

 

Supervisor: 

Dr. Moosa Ahmadi 

 

Advisor: 

Dr. Eraj Rahmani 

 

By: 

Amin Mirzaei 

 

 

 

 

Winter of 2019 

 

 


