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چکـیده
این پژوهش به دنبال ایجاد پیوند بین رفتارهای تعامل خدماتی کارکنان و مشتریان شرکت های بیمه از طریق انرژی
ارتباطی و انسجام تعامل ادراک شده میباشد .برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه لیانگ و همکاران ()0202
استفاده شده است .پرسشنامه پژوهش به صورت تصادفی ساده بین  303نفر نمونه از جامعه آماری که کلیه کارکنان و
نمایندگان فروش شرکت های بیمه استان فارس است و حجم آن با فرمول کوکران برآورد شده است ،توزیع شد .روش
تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق از روش معادالت ساختاری و تحلیل
مسیر به روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSنشان می دهد که مشارکت نقش خدمات کارکنان شرکت های بیمه ،رفتار
مشتری مداری کارکنان و رفتار توانمندسازی مشتری کارکنان بر انرژی رابطهای درک شده و انسجام تعامل تاثیر مثبت و
معنی داری دارند .نتایج همچنین نشان داد که انرژی رابطهای درک شده انسجام تعامل تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتار
شناسایی خدمات و رفتار هماهنگی خدمات دارد.

واژگـان کلـیدی :رفتار تعامل خدماتی کارکنان ،رفتار تعامل خدماتی مشتری ،انرژی ارتباطی ،انسجام تعامل ،شرکتهای بیمه
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 -1مقدمه

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،9049جلد دو

امروزه صنایع خدماتی به جایگاهی غالب در اقتصاد جهانی دست یافته و نقش مهمتی در توسعه اقتصادی کشورها دارند.
افزایش رقابت در بازار صنعت بیمه ،اکثر مدیران این صنعت را به فکر چاره اندیشی برای حضور ماندگار در عرصه کسب وکار
انداخته است .در دوران خدماتدهی عصر حاضر که بسیاری از مشتریان دیگر به تجربه های خدمات غیر شخصی اکتفا نمی کنند،
موفقیت خدمات به تعامل ها نیاز دارد تا فعالیت های خدماتی برای مشتری جذابیت ایجاد کند (جو و همکاران .)0222 ،2از آنجا که
برخوردهای خدماتی هم کارمندان و هم مشتری را با یک رفتار تعاملی درگیر می کند ،نه تنها اقدامات کارمندان در ارائه خدمات
بسیار مهم است بلکه نحوه عملکرد مشتریان در طی فرایندها نیز برای پیامدهای خدمات قابل توجه است (سین و همکاران،0
 .)0222از آنجا که شناسایی نیازها و تمایالت فردی صریح و ضمنی مشتری و متعاقباً ادغام اطالعات در ارائه خدمات برای تحقق
نیازهای مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،این پدیده به ویژه در خدمات پر مخاطب و بسیار سفارشی بسیار مهم است .به
این معنی که تعامل فعال و مشارکتی کارمندان و مشتریان برای ایجاد چنین تجربیات خدماتی متمایز که در آن ارائه خدمات و
نیازهای منحصر به فرد مشتریان وجود دارد ،بسیار مهم است (دونگ و سیواکومار .)0222 ،3چنین خدمات سفارشی ،نتایج مثبت
فراوانی را در خصوص خدمات به ارمغان میآورد که از جمله آنها میتوان رضایت مشتری ،وفاداری ،شادکامی ،اعتماد ،دوام رابطه
و درک کیفیت باالی خدمات را نام برد (جوینر .)0222 ،0بنابراین ،این مهم است که شرکتهای بیمه بتوانند مشتریان و کارکنان خود
را که در تعامالت خدماتی به شدت درگیر هستند ،حفظ نمایند.
طرز تعامل نشان دهنده الگوی فعالیت یک فرد با توجه به هدف مورد نظر اوست .در طی تعامل ،زمانیکه شرکت کنندگان
مشارکت فعاالنهای در فعالیتهای رابطه مند دارند و به تعامل میپردازند ،تصورات و نتایج مثبتتری از تعامل ممکن است ناشی
شود (رونهارو همکاران .)0223 ،0به همین ترتیب ،همانطور که تعاملگران خدمات برای عرضه خدمات و هماهنگی فرایندهای
تحویل دست به ابتکار عمل میزنند ،ممکن است مشارکت خدماتی را ایجاد کنند که هماهنگی بهتری با نیازهای مشتریان داشته
باشد ،و ارتباط موثرتری در دستیابی به تولید سفارشی برقرار کنند (پاتل و همکاران .)0229 ،1در عین حال ،کارکنان خدماتی نقش
مهمی در تعامل با مشتری ایفا میکنند و در نتیجه درک و تصورت مشتری را شکل میدهند که به نوبه خود منجر به واکنشهای
رفتاری مختلفی از جانب مشتریان میشود (ژائو و همکاران .)0222 ،2عالوه براین ،کومار و پانسور )0221( 2صراحتاً پیشنهاد کردهاند
که شرکتها باید از طریق مشارکت کارکنان مشتریان را جذب کنند .بنابراین ،الزم است که هم محققان و هم دست اندرکاران
خدماتی ،رفتارهای مشارکت خدمات را در مورد کارکنان و مشتریان ،و همچنین نحوه ارتباط آنها در طی فعالیت خدماتی را بشناسند
و مورد توجه قرار دهند.
علیرغم توجه روز افزون به مقاالت و تحقیقات مربوط به مشارکت ،تحقیقات موجود در مورد خدمات عمدتاً بر برندها و یا
سازمانها به عنوان هدف مشارکت در ارتقاء عملکرد شرکت تمرکز کردهاند (لیکی و همکاران .)0222 ،9اگرچه ،ماهیت تعاملی و
تجربی فرآیندهای ارائه خدمات نقش مهمی در ایجاد ارزش مشتری دارد ،و چنین فرآیندهایی میتوانند مشارکت از طریق رفتار
کار کنان و مشتریان شکل بگیرند ،تحقیقات موجود تعامل خدمات را به عنوان هدف اصلی مشارکت نادیده گرفتهاند .در حالی که
تحقیقات گذشته در مورد مدیریت خدمات نیز تالش کردهاند تا موضوع ارتقاء ارزش را از طریق رفتارهای کارکنان و یا مشتریان
مورد توجه قرار دهند ،اما هنوز ه م باید تعامل فعال و مشارکتی تعاملگران در تعامالت خدمات و دست کم مکانیسم پیوند بین
رفتارهای مشارکت خدمات کارکنان و مشتری شناخته شود .این مطالعه برای پرکردن این شکاف تحقیقاتی ،به بررسی رفتارهای
مشارکت خدمات مبتنی بر سرمایه گذاری فعاالنه تعاملگران خدمات در تالش برای مشارکت در تعامل خدمات میپردازد که
مقاالت موجود آن را نادیده گرفتهاند .این تحقیق در ابتدا رفتارهای مشارکت خدمات را به عنوان جلوههای رفتاری از مشارکت فعال
شرکت کنندگان خدمات (یعنی کارکنان و مشتریان) در تعامل خدمات تعریف میکند .عالوه براین ،بررسی میکند که چگونه
رفتارهای مشارکت خدمات کارکنان و مشتریان از طریق درک مثبت مشتریان که از تعامل با کارکنان خدمات ناشی میشود ،به هم
مرتبط هستند .این پژوهش با استفاده از یک دیدگاه نظری پیشنهاد میکند که رفتارهای مشارکت خدمات کارکنان از طریق انرژی
رابطهای و انسجام تعامالت ادراک شده از مشتری ،بر رفتارهای مشارکت خدمات مشتریان تأثیر میگذارد.
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از آنجاییکه تعامل خدمات هم شامل عرضه خدمات و هم فرایند خدمات میباشد (هلکوال و همکاران ،)0222 ،2شرکت
کنندگان نه تنها مجبورند خود را وقف ارائه خدمات برتر کنند ،بلکه باید همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند تا روند ارائه
خدمات را ارتقاء بخشند (اورتزن و همکاران .)0222 ،0در طی فعالیت خدماتی ،رفتارهای تعاملی بسیار مهم هستند زیرا درک
مثبتتری از نتایج تعامالت را به دنبال دارند و شرکت کنندگان اصلی (یعنی کارکنان و مشتریان) مسئولیت مشارکت وظایف
خدماتی را به عهده میگیرند و در فرایندهای خدمات به عنوان یک تیم با هم همکاری میکنند(هیوتن و همکاران .)0229 ،3به
عبارت دیگر ،هنگامی که کارکنان خدمات و مشتریان در تعامل خدمات مشارکت داشته باشند ،احتماالً گفتگوی مؤثرتری در
خصوص خدمات حاصل میشود (موستاک و همکاران ،)0221 ،0درحالیکه خدمات را میتوان شخصیتر کرد تا تناسب بهتری با
نیازهای مشتریان داشته باشند و ارزش بیشتری را برای خدمات ایجاد کند (هولبک و همکاران0؛ .)0229
علیرغم اهمیت رفتارهای مشارکت در فرآیندهای خدمات ،مطالعات اندکی این رفتارها را که کارکنان و مشتریان در فعالیت
خدماتی از خود بروز میدهند مورد بررسی قرار داده و در مورد آن توضیح دادهاند .ارتباط بین رفتارهای مشارکت خدمات کارکنان و
مشتریان نیز بررسی نشده است .برای پر کردن این شکاف تحقیقاتی ،هدف پژوهش کنونی این است که به لحاظ تجربی آزمایش
کند که رفتارهای مشارکت خدمات کارکنان و مشتریان را شناسایی کند و رابطه بین این رفتارها را بررسی نماید لذا بررسی این
موضوع و نتایج حاصل از آن می تواند از ضروریات کار پژوهشی در عرصه تحقیقات صنعتی و سازمانی باشد.

انرژی رابطه ای به شدت با رفتارهای شخصی مرتبط است و می تواند از طریق فرآیندهای تعامل اجتماعی ،تکثیر و آشکار
شود .به عبارت دیگر  ،ادراک انرژی رابطه ای باید یک تجربه اجتماعی باشد نه یک رخداد منفرد .عالوه بر این ،اوونز و همکاران
( ) 0221عنوان کردند که افراد می توانند از طریق تعامل با یکدیگر انرژی بگیرند .تعامالت یا تبادالت مثبت با طرف پر انرژی به
عنوان آستانه ای که چنین انرژی ایجاد میشود ،پیشنهاد شدهاست .مقاالت سرایت اجتماعی نیز نشان دادهاست که حس انرژی
میتواند از طریق تعامالت بین فردی با همتایان فعال و پرشورو هیجانانگیز منتقل شود .بنابراین ،رفتار تعامل خدماتی کارمند ،که
مشارکت فعال را به مشاغل خدماتی و مشتریان نمایش میدهد ،باید بعنوان یک منبع مهم از انرژی رابطهای برای مشتریان درنظر
گرفته شود .در طول مواجه با خدمات  ،زمانی که کارمندان خود را در نقشهای خدماتی خود غرق میکنند ,آنها به عنوان افراد پر
انرژی تلقی میشوند ,زیرا آنها کارشان را به شدت و با اشتیاق انجام میدهند ,لبخند ,تماس چشمی برقرار میکنند و حتی
فرآیندهای روتین را سرگرمکننده و لذت بخش میسازند .چنین رفتارهایی جو مثبتی را برای تعامالت خدمات به همراه میآورند و
ممکن است مشتریان به دلیل اثر موج بر ادراک مبتنی بر برانگیختگی احساس انرژی کنند (سین و همکاران .)0222 ،به عبارت
دیگر ،هنگامی که مشتریان به نقشهای خدماتی خود پاداش میدهند ،سطح باالیی از انرژی رابطه ای را خواهند داشت.
 :H1مشارکت نقش خدمات کارکنان شرکت های بیمه تاثیری مثبتی بر انرژی رابطهای درک شده مشتری دارد.
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 -1-2رفتار تعامل خدماتی کارمندان و انرژی رابطه ای

رفتار مشتری مداری با توجه یک کارمند به عالیق مشتری و تالش برای رفع نیازهای مشتری و حل مشکالت او با فراتر
رفتن از نیازمندیهای خدمت رسمی ,مشخص میشود .چنین رفتاری ،این احساس را در مشتری ایجاد میکند که کارمند خدمت در
حال مراقبت و پشتیبانی است ،از اینرو باعث معنادار شدن خدمات می شود .همانطور که مطالعات گذشته نشان دادهاند که انرژی
رابطهای را میتوان از طریق تعامالت معنی دار و قوی تقویت یا ایجاد کرد  ،احتمال دارد که مشتریان سطح باالتری از انرژی
رابطه ای را در طول مواجهه با کارکنان مشتری محور احساس کنند .عالوه بر این ،باک و همکاران ( )0221گزارش دادند که
خدمات سفارشی کارکنان میتواند مشتریان را تشویق کرده و حس انرژی را در طول تعامالت خدمت ایجاد کند(اورتزن و همکاران،
.)0222
 :H2رفتار مشتری مداری کارکنان شرکت های بیمه تاثیری مثبتی بر انرژی رابطه ای درک شده توسط مشتری دارد.
رفتار توانمندسازی مشتری نشاندهنده تالش پرسنل برای جذب نظرات مشتریان و تشویق همکاری آنها در فرآیندهای ارائه
خدمات است .هنگامیکه مشتریان در معرض ارتباطات آزاد قرارمی گیرند ،دعوت شده یا تشویق میشوند تا عقاید خود را بیان کنند
و امور خدماتی را با هم تصمیمگیری کنند ،ارتباط آنها با کارکنان و تعامالتشان تقویت میشود .این امر ممکن است باعث شود که
مشتریان در طول مواجهه با خدمات احساس انرژی بیشتری کنند(لیکی و همکاران .)0222 ،
 : H3رفتار توانمندسازی مشتری کارکنان شرکت های بیمه تاثیری مثبتی بر انرژی رابطه ای درک شده توسط مشتری دارد.
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 -2-2رفتار تعامل خدماتی کارکنان و انسجام تعامل
هنگامی که کارمندان در ارائه خدمات با اشتیاق صحبت می کنند  ،تالش بیشتری برای ارائه خدمات سفارشی کرده و اشتیاق
خود برای مشارکت مشتریان را نشان می دهند ،این امر به ایجاد تعامل مؤثر  ،ایجاد احساس پشتیبانی از سوی مشتری و ایجاد
احساس همکاری با یکدیگر برای حل مسئ له کمک می کند .در چنین شرایطی ،مشتریان از نظر روانی به عنوان یک تیم جمعی
برای رسیدن به اهداف مشترک ،از نظر روانشناختی تحقق نیازهای خود را با کارمندان خدمات مرتبط میکنند .از این رو ،رفتار
تعامل خدماتی کارمند باید به عنوان عوامل مهم برای ایجاد درک مشتری از انسجام تعامل تلقی شود .هنگامیکه کارمندان عمیقاً
درگیر نقش ها هستند ،احتمال بیشتری وجود دارد که موفقیت شخصی خود را به عملکرد کاری مرتبط کرده و دستاوردهای آنها را
جدیتر بگیرند .در هنگام مواجهه با خدمات  ،چنین کارمندانی به احتمال زیاد وظایف خدماتی خود را با تالش بیشتر  ،کارآیی ،
وجدان کاری و همدلی انجام می دهند ،بنابراین این نشان دهنده تمایل به حفظ وعده های خدمات سازمانی و برآورده کردن
نیازهای مشتری است .هنگامیکه مشتریان حمایت کارکنان خدمات را درک می کنند  ،آنها تمایل دارند که با آنها به عنوان شرکای
مشترک در جهت دستیابی به اهداف متقابل در تعامل های خدماتی رفتار کنند(دونگ و سیواکومار.)0222 ،
 : H4مشارکت نقش خدمات کارکنان شرکت های بیمه تاثیری مثبتی بر انسجام تعامل درک شده از سوی مشتری دارد.
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تحقیقات گذشته نشان دادهاست که کارمندان با مشتری مداری بیشتر به تاثیر رفتارهای شخصی خود بر روی مشتریان
عادتکرده ،در ارائه خدمات انعطافپذیر هستند و بیشتر درگیر نشان دادن نگرشهای مثبت ,رفتارها و تخصص برای خدماترسانی
به مشتریان هستند .بنابراین ,کارکنان خط مقدم مشتری مداری میتوانند تعامالت خدمات لذت بخش تر را با پیشبینی نیازهای
مشتری ,ارائه پیشنهادها سفارشی و ارائه خدمات تطبیق یافته به جای اجرا و پیروی از یک برنامه کتبی ,ایجاد کنند .در مواجهه با
خدمات ,هنگامی که مشتریان احساس میکنند که درک میشوند و با دقت مورد توجه قرار میگیرند ،احتمال دارد که درک مثبتی
از تعامالت ایجاد کنند ،از ارتباط با کارمند رضایت داشته و احساس تعلق داشته باشند (پاتل و همکاران.)0229 ،
 :H5رفتار مشتری مداری کارکنان شرکت های بیمه تاثیری مثبتی بر انسجام تعامل درک شده از سوی مشتری دارد.
تحقیقات گذشته حاکی از آن است که درک مثبت مشتری درباره برخوردهای خدماتی به احتمال زیاد زمانی به دست میآید
که کارکنان خط مقدم به دنبال قدرت دادن به مشتریان با بیان باز و تشویق آنها برای شرکت در فرآیندهای خدماتی هستند.
عالوه بر این ،مطالعات قبلی گزارش داده اند که هنگامی که مشتریان درک کنند که از ارزش و تأثیرگذاری در فرآیندهای ارائه
خدمات برخوردار هستند  ،تشویق می شوند ،به آنها ملحق می شوند و اینکار باعث ایجاد احساس حضور و همبستگی در گروه می
شود(جوینر .)0222 ،
 : H6رفتار توانمندسازی مشتری کارکنان شرکت های بیمه تاثیری مثبتی بر انسجام تعامل درک شده توسط مشتری دارد.

 -3-2انرژی رابطه ای و رفتار تعامل خدماتی مشتری
با توجه به مقاالت موجود  ،برانگیخته شدن انرژی رابطه ای در تعامل انسان باعث ایجاد احساس توانایی و همچنین انگیزه
برای بهبود حاالت روانی افراد می شود و افراد را به سمت انجام رفتارهای فداکارانه در تعامالت اجتماعی هدایت می کند .هرچه
تعامل با انرژی بیشتری انجام شود ،تمایل و اراده بیشتری برای انجام تالش و صرف زمان برای انجام رفتارهای پیشگیرانه وجود
خواهد داشت .هنگامیکه مشتریان وضعیت روانی مثبت انرژی رابطهای ناشی از تعامالت خدماتی را درک میکنند ،از این طریق
ذهنیت شناساییی آنها تقویت می شود .بنابراین ،چنین مشتریانی تمایل بیشتری به دنبال کسب اطالعات خدمات و فرصت هایی
برای راه حل های بهتر خدمات هستند .یعنی مشتریان با انرژی بیشتر برای ایجاد امکانات مختلف خدماتی و جستجوی راه حل
های بهتر خدمات پیش رفته و انگیزه خود را برای اختصاص منابع بیشتر  ،از جمله زمان و تالش  ،تقویت می کنند(هولبیک و
همکاران.)0229 ،
 :H7انرژی رابطه ای درک شده توسط مشتری تاثیری مثبتی بر رفتار شناسایی خدمات دارد.
عالوه بر بررسی امکان راهحلهای بهتر خدمات ،مشتریان انرژی بیشتری دارند تا نقشهای فعالی را به عنوان هماهنگکننده
خدمت ایفا کنند .مقاالت موجود نشان میدهد هنگامیکه افراد به طور مثبت انرژی ارتباطی را برانگیخته و درک میکنند ،احتمال
بیشتری وجود دارد که به طور فعال در ارتباطات تحریک اندیشه ،تبحر در خدمات و تنظیمات رفتاری مطابق با سرعت پیشرفت
خدمات درگیر شوند .بنابراین ،در مواجهه با خدمات ،انرژی ارتباطی مشتریان را فعال میکند تا رفتارهای هماهنگی را نشان دهد،
مانند ایجاد بحثهای مربوط به اولویتهای شخصی(جوینر .)0222 ،
 :H8انرژی رابطه ای درک شده توسط مشتری تاثیری مثبتی بر رفتار هماهنگی خدمات دارد.

 -4-2انسجام تعامل و رفتار تعامل خدماتی مشتری
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افرادی که همبستگی با دیگران را تجربه میکنند ،به احتمال زیاد به طور مشترک و فعال در تیم فعالیت میکنند .به عبارت
دیگر  ،افرادی که در یک تیم منسجم کار می کنند با هدف دستیابی به نتایج بهتر  ،عمیق تر عمل می کنند .هنگامیکه افراد با
یکدیگر در ارتباط باشند  ،بیشتر به دنبال تبادل بهتر اطالعات و ایجاد دانش هستند .برای مشتریانی که در مواجهه با خدمات قرار
دارند  ،احساس همدلی در دستیابی به نتایج برتر خدمات با کارکنان خدمات ،آنها را قادر می سازد تا شیوه های شناساییی را به کار
گیرند .آنها ممکن است برای دستیابی به دانش خاص مرتبط با خدمات  ،برای ایجاد برنامه های بهتر خدمات با ارائه دهنده خدمات،
سواالت خود را جستجو کرده و به دنبال فرصت باشند(پاتل و همکاران .)0229 ،
 :H9انسجام تعامل درک شده توسط مشتری تاثیری مثبتی بر رفتار شناسایی خدمات دارد.

 -5-2مدل مفهومی
تمام مطالعات تحقیقی بر یک چهارچوب مفهومی استوار است ،که متغیرهای مورد نظر و روابط میان آن ها را مشخص می
کند .این چهارچوب مفهومی ،الگویی است که پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسأله مهم تشخیص
داده شده اند ،نظریه پردازی می کند .این نظریه می تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی
پیرامون مسأله نشأت گرفته باشد.
از آنجا که هر پژوهش میدانی و پیمایشی نیازمند نقشه ذهنی و مدل مفهومی است که در قالب ابزار تحلیلی مناسب ،متغیرها و
روابط بین آنها ترسیم شده باشد ،بر همین اساس ،تئوری از نظر مفهومی در شکل 2نشان داده شده که با  22فرضیه قابل آزمون
قابل مشاهده است.
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هماهنگی به افراد درون یک گروه با هدف درک یکدیگر و یافتن فعالیتهایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر آنها اشاره
دارد .در زمینه تعامل خدمات ،انسجام درک شده ممکن است مشتریان را به سمت انجام اقدامات سازنده سوق دهد .در ابتدا ،درک
باعث ایجاد انگیزه در مشتریان می شود تا بتوانند اولویت های خود را بهتر بشناسند ،با کارمندان خدماتی همکاری کرده و
فرایندهای خدماتی تسلط داشته باشند .از آنجا که این مشتریان خود و کارکنان خدمات را به عنوان یک تیم در نظر می گیرند،
رفتارهای خود را به طور مؤثر تنظیم می کنند تا به طور مشترک وظایف بهتری را در زمینه خدمات انجام دهند (لیانگ و همکاران،
.)0202
 :H10انسجام تعامل درک شده توسط مشتری تاثیری مثبتی بر رفتار هماهنگی خدمات دارد.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

 -3روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از ظرر ماهیت ،کاربرد و از نظر روش جمعآوری دادهها از نرع ترصیفی و پیمایشی است .در این پژوهش به
جهت تدوین مبانی ،تعاریف و مفاهیم نظری از منابع کتابخانه مشتمل براسناد ،کتب و مقاالت علمی موجود استفاده شده همچنین
به جهت جمع آوری داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید .برای سنجش متغیرهای
تحقیق از پرسشنامه لیانگ و همکاران )0202( 2استفاده شد .جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های
بیمه استان فارس می باشد و جامعه تحقیق محدود و تعداد آنها  0222نفر است .در تحقیق حاضر برای انتخاب نمونه ها از روش
نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و پرسشنامه پژوهش به صورت تصادفی بین مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه توزیع
خواهد شد .با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود و برابر با  0222نفر می باشد برای انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران
استفاده شده است .بنابراین تعداد نمونه مورد بررسی در این پژوهش برابر با  303نفر می باشد.
1 . Liang et al
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در این پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار  ،PLSجهت آزمون فرضیات
و صحت مدل استفاده شده است .پی ال اس نگرشی مبتنی بر واریانس است که در مقایسه با تکنیکهای مشابه معادالت ساختاری
همچون لیزرل و آموس نیاز به شروط کمتری دارد (لیجاندر و همکاران .)0229 ،2مزیت اصلی آن در این است که این نوع مدل
سازی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد (ویکسوم و واتسون .)0222 ،0همچنین به عنوان متدی قدرتمند در
شرایطی که تعداد نمونهها و آیتمهای اندازهگیری محدود است و توزیع متغیرها میتواند نامعین باشد مطرح می شود (هایر و
همکاران .)0222 ،3مدل سازی پی ال اس در دو مرحله انجام می شود .در اولین مرحله ،مدل اندازهگیری بایستی از طریق تحلیل-
های روایی و پایایی و تحلیل عامل تائیدی بررسی شود و در دومین مرحله ،مدل ساختاری به وسیله برآورد مسیر بین متغیرها و
تعیین شاخصهای برازش مدل بررسی شود (هوالند.)2999 ،0
آزمون مدل اندازهگیری ،مربوط به بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازهگیری است .برای ارزیابی روایی همگرا از معیار AVE
(میانگین واریانس استخراج شده) 0و ( CRپایایی مرکب) 1استفاده شد که نتایج این معیار برای ابعاد شش متغیر پژوهش در جدول
شماره ( )2نشان داده شده است .پایایی مرکب باالتر از  2/2و میانگین واریانس باالتر از  2/0دو شرط الزم برای اعتبار همگرا و
همبستگی سازهها میباشد (چینگ لین و چی هوانگ .)0229 ،همان گونه که از جدول شماره ( )2مشخص است کلیه مقادیر پایایی
مرکب باالتر از  2/2و مقادیر مربوط به میانگین واریانس باالتر از  2/0میباشد و این مطلب مؤید این امر است که روایی همگرای
پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول است.
جدول :1نتایج میانگین واریانس استخراج شده سازههای پژوهش
رفتار
هماهنگی
خدمات
2/223
2/922

رفتار شناسایی
خدمات

انسجام تعامل
درک شده

انرژی رابطهای

رفتار توانمندسازی
مشتری

رفتار مشتری
مداری

مشارکت
نقش خدمات

2/220
2/220

2/202
2/292

2/202
2/220

2/230
2/232

2/212
2/210

2/232
2/200

متغیر
معیار
AVE
CR

جدول  :2ماتریس مقایسه جذر AVEبا ضرایب همبستگی سازهها (روایی واگرا)
رفتار
هماهنگی
خدمات

رفتار
شناسایی
خدمات

انسجام تعامل
درک شده

انرژی
رابطهای

رفتار توانمندسازی
مشتری

رفتار مشتری
مداری

مشارکت
نقش خدمات
2/290

2/229

2/220

2/010

2/202

2/112

2/022

2/210

2/002

2/102

2/030

2/921

2/002

2/002

2/309

2/311

2/292

2/002

2/009

2/322

2/022

2/019

2/020

2/322

2/002

2/300

2/002

2/030

مشارکت نقش
خدمات
رفتار مشتری مداری
رفتار توانمندسازی
مشتری
انرژی رابطهای
انسجام تعامل درک
شده
رفتار شناسایی
خدمات
رفتار هماهنگی
خدمات

1 . Liljander et al
2 . Wixom & Watson
3 . Hair et al
4 . Hulland
5. Average Variance Extracted.
6. Composite Reliability.

20

در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت میان شاخصهای یک سازه با شاخصهای سازههای دیگر در مدل مقایسه میشود .این
کار از طریق مقایسه جذر  AVEهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها محاسبه میگردد .برای این کار باید یک
ماتریس تشکیل داد که مقادیر قطر اصلی ،ماتریس جذر ضرایب  AVEهر سازه است و مقادیر پایین قطر اصلی ،ضرایب
همبستگی میان هر سازه با سازههای دیگر است .این ماتریس در جدول شماره ( )0نشان داده شده است .همانطور که از جدول
شماره ( )0مشخص است ،جذر  AVEهر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر شده است که این مطلب
حاکی از قابل قبول بودن روایی واگرای سازهها است.
برای بررسی پایایی پرسشنامه عالوه بر ضریب آلفای کرونباخ 2که در جدول شماره  3ارائه شده است و مؤید پایایی مناسب
پرسشنامه است ،از روش  PLSنیز استفاده شده است .در روش  PLSاز پایایی شاخص استفاده میشود (ریوارد و هاف.)2922 ،0
پایایی شاخص نیز با سنجش بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشود
که اگر این مقدار برابر یا بیشتر از مقدار  2/0شود (هوالند ،)2999 ،مؤید این مطلب است که پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری
مورد قبول است .ولی اگر مقدار بار عاملی میان یک سؤال و بعد مربوطه کمتر از مقدار  2/0شود ،میتوان آن سوال را از مدل و
تجزیه و تحلیلهای بعدی حذف نمود .همانطور که در شکل شماره ( )0مشاهده میشود ،تمامی مقادیر بارهای عاملی میان سازهها
و بیشتر از  2/0است که همبستگی باالیی را نشان میدهد.
جدول  -3ضریب آلفای کرونباخ
هماهنگی

شناسایی

خدمات

خدمات

2/292

2/203

درک شده

رابطهای

2/200

2/200

توانمندسازی
مشتری
2/211

مداری

خدمات

2/222

2/201

ضریب آلفای
کرونباخ
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رفتار

رفتار

انسجام تعامل

انرژی

رفتار

رفتار مشتری

مشارکت نقش

سازههای
پژوهش

شکل  :2خروجی نرمافزار -مدل آزمون شده پژوهش (ضرایب مسیر و بارهای عاملی).

آزمون الگوی ساختاری که به آزمون فرضیات تحقیق و اثر متغیرهای پنهان بر یکدیگر مربوط است .برای تأیید فرضیههای
پژوهش ،از فرمان  Bootstrappingنرم افزار  Smart PLSاستفاده شد که خروجی حاصل ضرایب  tرا نشان میدهد (شکل .)3
وقتی مقادیر  tدر بازه بیشتر از  +2/91و کمتر از  -2/91باشند ،بیانگر معنادار بودن پارامتر مربوطه و متعاقباً تأیید فرضیههای
پژوهش است.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tمشارکت نقش خدمات کارمند ،رفتار مشتری مداری کارکنان و رفتار
توانمندسازی مشتری کارمند بر انرژی رابطهای درک شده و انسجام تعامل درک شده توسط مشتری تاثیر مثبت و معنی داری
1. Cronbachs Alpha
2 . Rivard & Huff
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دارند .نتایج همچنین نشان داد که انرژی رابطهای درک شده و انسجام تعامل درک شده توسط مشتری تاثیر مثبت و معنی داری بر
رفتار شناسایی خدمات و رفتار هماهنگی خدمات دارد.
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شکل  :3خروجی نرمافزار -ضرایبt
جدول :4اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیات پژوهش
فرضیه ها
مشارکت نقش خدمات کارمند ← انرژی رابطهای درک
شده مشتری
رفتار مشتری مداری کارکنان ← انرژی رابطه ای درک
شده توسط مشتری
رفتار توانمندسازی مشتری کارمند ← انرژی رابطه ای
درک شده توسط مشتری
مشارکت نقش خدمات کارمند ← انسجام تعامل درک
شده از سوی مشتری
رفتار مشتری مداری کارکنان ← انسجام تعامل درک شده
از سوی مشتری
رفتار توانمندسازی مشتری کارمند ← انسجام تعامل درک
شده از سوی مشتری
انرژی رابطه ای درک شده توسط مشتری ← رفتار
شناسایی خدمات
انرژی رابطه ای درک شده توسط مشتری ← رفتار
هماهنگی خدمات
انسجام تعامل درک شده توسط مشتری ← رفتار
شناسایی خدمات
انسجام تعامل درک شده توسط مشتری ← رفتار
هماهنگی خدمات
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ضریب مسیر استاندارد

قبول یا رد

آماره t

معنیداری

4/102

94/522

Sig<0.05

قبول

4/363

6/035

Sig<0.05

قبول

4/336

3/590

Sig<0.05

قبول

4/225

2/230

Sig<0.05

قبول

4/011

5/394

Sig<0.05

قبول

4/229

2/559

Sig<0.05

قبول

4/253

2/251

Sig<0.05

قبول

4/921

3/923

Sig<0.05

قبول

4/953

92/490

Sig<0.05

قبول

4/501

2/233

Sig<0.05

قبول

شده β

فرضیه

 -5نتیجه گیری و پیشنهادات
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رفتار تعامل خدماتی در خدمات پر مخاطب و بسیار سفارشی مانند بیمه بسیار حیاطی است زیرا چنین رفتارهایی سرمایه گذاری
فعاالنه و مشارکت مشترک در زمینه تعامل خدمات را جذب می کند .از آنجا که هم کارمندان و هم مشتریان رفتار تعامل خدماتی
را در تعامل خدمات نشان می دهند ،بحث و گفتگوهای فشرده و تبادل اطالعات صورت می گیرد .در چنین شرایطی ،تجربه های
خدمات شخصی تر و نتایج خدماتی متناسب با فرد حاصل می شود که به نوبه خود منجر به لذت مشتری ،کیفیت درک شده،
رضایت و طوالنی شدن رابطه می شود .یافته های این مطالعه نشان می دهد که رفتار تعامل خدماتی کارکنان محرک اساسی رفتار
تعامل خدماتی مشتری است .این رفتارهای کارکنان  ،درک مشتریان از انرژی رابطه ای و انسجام تعامل که از عوامل مهم در فعال
سازی رفتار تعامل خدماتی مشتری هستند را تقویت می کند .بنابراین ،برای بهرهمندی از رفتارهای مشارکت مشتریان در
برخوردهای خدماتی ،مدیریت و تشویق رفتارهای مشغول کارکنان خط مقدم (فروشندان و نمایندگان بیمه) ،از جمله مشارکت نقش
خدمت ،رفتار مشتری مداری و رفتار توانمندسازی مشتری ضروری است .این تحقیق پیامدهای استراتژیک را برای متخصصان
خدمات برای مدیریت بهتر رفتار تعامل خدماتی کارکنان جهت استنتاج رفتار تعامل خدماتی مشتری از طریق انرژی رابطه ای و
انسجام تعامل فراهم می کند .ابتدا ،مدیران شرکت های بیمه باید اطمینان حاصل کنند که کارکنان قادر به فعالیت واقعی در نقش
های خدماتی خود هستند .آنها باید کارمندانی را انتخاب کنند که دارای صالحیت و عالقه مند به تعامل انسان و خدمت به مشتریان
باشند .همچنین به کارمندان خدمات باید دستورالعمل هایی داده شود و برای تسلط بر وظایف مربوط به خدمات دقیق آموزش
ببینند .عالوه بر تأکید مدیریتی بر قوانین نمایش اولیه ،شرکت های بیمه باید انگیزه بیشتری را ارائه دهند و فضای کار حمایتی را
برای تشویق کارمندان ایجاد کنند و آنها را برای انجام بهتر خدمات انگیزه مند کنند .هنگامیکه مشتریان خدمات صمیمانه را از
کارمندان درک می کنند ،احسا س شور و اشتیاق برانگیخته می شود .چنین احساسات مثبتی انرژی رابطه ای بیشتر و حس انسجام
تعامل را به مشتریان می بخشد .دوم ،شرکت های بیمه باید در پی راه هایی برای افزایش نمایش رفتارهای مشتری مداری
کارکنان خدمات باشند .شرکت های بیمه می توانند سیستمی را توسعه دهند که نیازهای مشتری ،مانند سیستم اطالعات بازاریابی
را ثبت کند و دائماً پرسنل خط مقدم را با چنین دانش مشتری به روز کند .عالوه بر این ،کارمندان می توانند با استفاده از جلسات
آموزشی مهارت های مکالمه و مشاهده را بدست آورند که به آنها در درک بهتر مشتریان کمک می کند و باعث می شود نیازهای
مشتری را کشف کنند .همچنین ،در صنایع بیمه  ،گوش دادن به مشتریان برای ارائه خدمات متناسب مهم است .از همه مهمتر،
کارمندان خط مقدم (فروشندگان و نمایندگان بیمه) باید قادر باشند منابعی را برای تطبیق ارائه خدمات با توجه به نیازهای مشتری
خ اص فراهم کنند .هنگامیکه که کارکنان برای برآورده کردن نیاز هر مشتری هستند مشتاق هستند ،مشتری احساس می کند که
او بی نظیر ،ارزشمند و مورد پشتیبانی است که این امر به نوبه خود می تواند احساسات و درک او از انسجام تعامل را تقویت کند.
سوم  ،مدیران خدمات باید اطمین ان حاصل کنند که پرسنل خدمات مایل و قادر به توانمندسازی مشتریان در تعامل خدمات هستند.
این پرسنل باید در مهارتهای اجتماعی آموزش ببینند تا مشتریان را ترغیب به ابراز نظرات خود کرده و آنها را برای مشخص کردن
نیازهای خود راهنمایی کنند ،مانند شروع گفتگوهای کوچک  ،ایجاد گزارش و ایجاد مکالمه عادی در خصوص موضوعات مرتبط با
خدمات .عالوه بر این ،برای ایجاد انگیزه در کارمندان بیمه برای همکاری مشترک با مشتریان ،مدیران شرکت های بیمه باید به
طور جدی نظرات مشتریان را جمع آوری و منعکس کنند .از آنجا که کارمندان به مشتریان امکان می دهند تا به طور فعال در
فرآیندهای خدمات شرکت کنند ،ارتباط با مشتریان حس آنها را تقویت می کند و باعث می شود مشتریان احساس انرژی بیشتری
داشته باشند .در همین حال ،مشتریان احساس ارتباط بیشتری با کارمندان خدمات خواهند داشت و همان هدف را برای تحقق
نیازهای خود خواهند داشت .یافته های تحقیق همچنین تأیید می کند که انرژی رابطه ای و انسجام متقابل باعث افزایش رفتار
تعامل خدماتی مشتری می شود .بر اساس این مفهوم  ،سازمان های خدماتی باید فرصت های بیشتری را برای انتشار انرژی
کارکنان به مشتریان و احساس همکاری کارمندان و مشتریان از طریق تعامل خدمات ایجاد کنند .به عنوان مثال  ،فرایندهای
خدمات باید تعامل کارمندان و مشتری را به صورت صمیمی تر و فردی تری امکان پذیر کنند که این امر منجر به تحریک انگیزه
ارائه خدمات از سوی کارمندان به مشتریان می شود .عالوه بر این ،شرکت های بیمه باید سعی کنند درجه مشتری را ارتقا دهند.
عالوه بر این ،شرکت های بیمه باید تالش کنند تا میزان دخالت مشتری در فرآیندهای تصمیم گیری در تعامل خدمات را ارتقا
دهند ،کارکنان باید مشتریان را برای بیان افکار خود دعوت کرده و با اشتیاق با آنها گفتگو کنند تا بهترین راه حل های خدمات را
برای نیازهای شخصی مشتریان شناسایی کنند .با چنین تالشی ،سازمانهای خدماتی می توانند ادراک مشتری را از انرژی رابطه ای
و انسجام متقابل بیشتر ارتقا بخشند و منجر به رفتار تعامل خدماتی مثبت مشتری شوند .از آنجایی که مشتریان درگیر رفتارهای
شناساییی و ه ماهنگی خدمات می شوند  ،امکان دستیابی بیشتر به خدمات متناسب تر احتمال بیشتری خواهد داشت .به ویژه در
شرایط خدمات بسیار سفارشی ،فعالیت مشتریان در شکل دهی به ارائه خدمات بسیار مهم است که می تواند واقعاً مؤثر باشد.
بنابراین ،اهمیت رفتار تعامل خدماتی مشتری باید به ویژه برای کارمندان خدمات تاکید شود .عالوه بر این ،هنگامی که مشتریان
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 از. کارکنان باید بتوانند به درستی پاسخ دهند و قادر به حفظ انگیزه فعالیت مشتریان باشند،رفتار تعامل خدماتی را نشان می دهند
 به این،این رو جلسات آموزش مربوط به فنون تعامل و ارتباطات در پاسخ به رفتارهای پیشگیرانه مشتری بایستی برگزار شود
.ترتیب کارکنان خدمات می توانند دانش و مهارت بهتری برای دستیابی به نتایج خدمات برتر با مشتریان درگیر خود داشته باشند
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