
تأثيرات تعامل خدماتي مثبت مشتري با مشتري

 

  

چكيده

 

  

چگونه بر نقش ادراك شده مشتري در  C-to-Cاين پژوهش بررسي مي نمايد كه تعامل مثبت مشتري با مشتري 

محيط هاي خدماتي تأثير مي گذارد و چنين ادراكي از نقش چه تأثيري بر تمايل براي مشاركت در فرايندهاي 

عالوه بر اين، اين مطالعه تأثير واسطه اي عدالت مراوده اي را بر رابطه بين . خدمات، كيفيت دريافتي و رضايت دارد

C-to-C  مشتري از بيمارستاني در سئول كره مورد بررسي  ۴۲۷. و تعارض نقش بررسي مي نمايدو شفافيت نقش

و مشاركت مشتريان را تعديل مي  C-to-Cنتايج نشان مي دهد كه ادراك مشتريان از نقش، تعامالت . قرار گرفتند

و  C-to-Cامل ادراك مشتريان از عدالت مراوده اي ارائه دهندگان خدمات بر رابطه بين تع هكند درحاليك

ادراك نقش مشتري به . بر شفافيت نقش تأثير مي گذارد C-to-Cمتغيرهاي نقش از طريق تضعيف اثر مثبت تعامل 

 .طور مستقيم و غيرمستقيم بر رضايت مشتريان به ترتيب از طريق مشاركت و كيفيت دريافتي تأثير مي گذارد

مقدمه. ۱

 

  

مشتري در محيط خدماتي در آثار مختلف به عنوان يك جنبه مهم از سال است كه تعامل با  ۲۰به مدت بيش از 

تجارب خدماتي و محرك احساس رضايت و وفاداري مشتري در سازمان هاي خدماتي مورد توجه قرار گرفته است 

)Bitner ،Booms  وTerreaolt ،۱۹۹۰ .( لنگارد، پالسيف، الوالك و بيگفلر)ارائه خدمات را به ) ۱۹۸۱

در چنين مراجعاتي، تعامالت به طور . تم تعامل با مشتري در مراجعات خدماتي مدلسازي نمودندصورت يك سيس

بين مشتريان و محيط هاي خدماتي و ) ۲بين مشتريان و پرسنل خدماتي ) ۱: بالقوه در سه حوزه كليدي رخ مي دهد

ارائه دهندگان مالت بين اكثر پژوهش هاي قبلي در مورد خدمات بر درك تعا. )Wu ،۲۰۰۸(بين مشتريان ) ۳

خدمات و مشتريان يا مشتريان و محيط هاي خدماتي تمركز دارند زيرا چنين تعامالتي به صورت بالقوه توسط 

خصوصاً به صورت ) C-to-C(اما پژوهشگران كمتر بر تعامالت مشتري با مشتري . سازمان ها قابل كنترل هستند

 .)Rosenbaun ،۲۰۰۸(تجربي تمركز نموده اند 

 

 


