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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η επένδυση σε νέα γνώση και καινοτομία 

μπορούν να δημιουργήσουν αξία στον επιχειρηματικό κόσμο, αποτελούν βασική 

προτεραιότητα όλων των ατόμων που ασχολούνται με τις επιχειρήσεις. Είναι χρήσιμο 

να σημειωθεί ότι δαπανώνται υψηλά ποσά στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων 

μοντέλων τα οποία θα βελτιώσουν την απόδοση των πωλήσεων, στις οποίες 

βασίζεται η μακροζωία των επιχειρηματικών μονάδων. Συνδυάζοντας την περίπτωση 

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης με την ερευνητική μελέτη, η παρούσα εργασία 

επιδιώκει τη μελέτη της εφαρμογής του Ιαπωνικού Μοντέλου πωλήσεων στην 

ελληνική πραγματικότητα. Αρκετές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες υιοθετούν μία 

πελατοκεντρική φιλοσοφία λειτουργίας, σύμφωνα με την οποία η ικανοποίηση του 

πελάτη αποτελεί προτεραιότητα για τη λειτουργία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

σχέση με τον πελάτη οικοδομείται μέσω της εμπιστοσύνης και της επικοινωνίας 

μεταξύ του ίδιου και των πωλητών. Για το σκοπό αυτό θεωρείται ότι ένας 

συνδυασμός του προσανατολισμού στις πωλήσεις και στους πελάτες θα αποτελέσει 

όχι μόνο καινοτομία αλλά και το κλειδί για την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης και 

αποτελεσματικότητας. Η έρευνα η οποία διενεργήθηκε και εστίαζε στα τμήματα 

πωλήσεων ελληνικών επιχειρήσεων, απέδειξε ότι υπάρχει θετική και στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ του προσανατολισμού στον πελάτη και των υπολοίπων 

μεταβλητών όπως είναι η δημιουργία αξίας, η ανάπτυξη σχέσεων αλλά και η 

ικανοποίηση.  

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ιαπωνικό Μοντέλο, Προσανατολισμός στον Πελάτη, Προσανατολισμός στις 

Πωλήσεις, Πωλήσεις, Πωλητής, Πελάτης, Επιχείρηση, Επιχειρηματικότητα, Δημιουργία Αξίας, 

Ικανοποίηση Πελατών, Ανάπτυξη Σχέσεων 

 



[4] 

 

ABSTRACT 

 

Understanding the way in which investing in new knowledge and innovation can 

create value in the business world is a top priority for all people involved in business. 

It is useful to note that high amounts are spent on research and the development of 

new models that will improve the performance of sales, on which the longevity of 

business units is based. By combining the case of the bibliographic review with the 

research study, this paper seeks to study the implementation of the Japanese Sales 

Model in Greek reality. Several businesses adopt a customer-centric philosophy of 

operation, according to which customer satisfaction is a priority for their operation. It 

is worth noting that customer relationship is built through trust and communication 

between the customer and the seller. To this end, it is considered that a combination 

of sales and customer orientation will not only be innovation but also the key to 

achieving higher efficiency and effectiveness. Research conducted and focused on 

Greek sales departments has shown that there is a positive and statistically significant 

relationship between customer orientation and other variables such as value creation, 

relationship development, and satisfaction. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός, θέλοντας να είναι επιτυχής στο σύγχρονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρέπει να βελτιστοποιήσει το στρατηγικό μάρκετινγκ που 

υιοθετεί ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών τους, επιδιώκοντας την 

παροχή ποιοτικότερων προϊόντων ή υπηρεσιών. Αρκετές επιχειρήσεις έχουν 

καταφέρει να αναπτύξουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους και να τις 

μετατρέψουν σε μακροχρόνιες. Η επιτυχία των πωλητών σε μία επιχείρηση ορίζεται 

από τον προσανατολισμό προς τον πελάτη, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της 

εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και της κατανόησης των αναγκών των πελατών. 

Ωστόσο, οι πωλητές δεν υιοθετούν πολύ συχνά την πρακτική του 

προσανατολισμού προς τον πελάτη στη διαδικασία των πωλήσεων. Δεδομένης της 

ύπαρξης του προσανατολισμού προς τον πελάτη, είναι χρήσιμο να υπάρχει σε έντονο 

βαθμό και ο προσανατολισμός προς τον πωλητή μέσω της καθιέρωσης ειδικών 

δεξιοτήτων των πωλήσεων. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι η βιβλιογραφία έχει 

αποδείξει ότι οι πωλητές οφείλουν να χρησιμοποιούν την προσέγγιση του 

προσανατολισμού των πωλήσεων η οποία είναι αντίθετη του προσανατολισμού προς 

τον πελάτη, ιδίως στην περίπτωση στην οποία δε διαθέτουν δεξιότητες πώλησης. Η 

πλειοψηφία των μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας έχει αποδείξει ότι ο 

συνδυασμός του προσανατολισμού στον πελάτη και του προσανατολισμού στις 

πωλήσεις, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, έχει άμεσο αντίκτυπο στις πωλήσεις εάν 

υπάρχουν οι απαραίτητες δεξιότητες πώλησης. 

Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας εργασίας θα μελετηθεί η εφαρμογή του 

Ιαπωνικού Μοντέλου Μάνατζμεντ SOCO (Sales Orientation (SO) and Customer 
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Orientation (CO)) στην υποκίνηση αλλά και στην απόδοση των πωλήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη θα επικεντρωθεί στην ελληνική πραγματικότητα 

και στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το συγκεκριμένο μοντέλο. Θα επιχειρηθούν 

να δημιουργηθούν συνδυασμοί μεταξύ των πωλητών οι οποίοι λειτουργούν 

προσανατολισμένοι στον πελάτη με του πελάτες τους. Η περίπτωση της δημιουργίας 

αξίας, η οποία πρόκειται να προκύψει από την προοπτική της ικανοποίησης του 

πελάτη, ορίζεται στην παρούσα μελέτη ως το κέρδος το οποίο αποδίδεται στον 

πωλητή αλλά και στην επιχείρηση την ίδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν της 

ταύτισης της αξίας με τα καθαρά οφέλη που απορρέουν από το κόστος, η αξία 

επιχειρείται να οριστεί περισσότερο ολιστικά σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο οι 

πελάτες αντιλαμβάνονται την αξία στις σχέσεις, εκτός από την αξία που προσφέρει το 

ίδιο το προϊόν ή η υπηρεσία. 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να συμβάλλει με τον τρόπο της στην κατανόηση 

των πωλητών και των πελατών σε μία αναδυόμενη αγορά, ενώ φωτίζει την αξία η 

οποία δημιουργείται από τους πωλητές στις σχέσεις τους με τους πελάτες. Επίσης, θα 

εξηγήσει το βαθμό στον οποίο ο προσανατολισμός προς τις πωλήσεις (SO) και ο 

προσανατολισμός προς τον πελάτη (CO), διαφέρουν ως προς την ικανότητά τους να 

δημιουργήσουν την αξία της σχέσης μεταξύ του πελάτη και του πωλητή. Σε μία χώρα 

όπως είναι η Ελλάδα, οι πωλητές είναι αρκετά σημαντικά πρόσωπα στη δόμηση 

σχέσεων με τους πελάτες τους ώστε να ενισχύσουν την εικόνα των επιχειρήσεων στις 

οποίες απασχολούνται. 
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1.2 Ερευνητικές Υποθέσεις 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εφαρμογής του Ιαπωνικού 

Μοντέλου SOCO στην υποκίνηση αλλά και στην απόδοση των πωλήσεων στην 

ελληνική πραγματικότητα. Η έρευνα θα εστιαστεί σε πελάτες (πωλητές οι οποίοι 

έχουν βρεθεί στη θέση του πελάτη αλλά και σε πελάτες οι οποίοι δεν είχαν πρότερη 

εμπειρία από την εργασία τους σαν πελάτες) και στην εμπειρία που έχουν αποκομίσει 

από την επαφή με την κάθε επιχείρηση. Ο κυριότερος στόχος της εργασίας είναι η 

εξέταση του ρόλου του μοντέλου SOCO στην απόδοση των πωλήσεων στις 

επιχειρήσεις οι οποίες αποτέλεσαν το δείγμα της παρούσας μελέτης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα ερευνητικά ερωτήματα που συνοδεύουν την 

παρούσα εργασία είναι: 

ΥΠΟΘΕΣΗ 1 (Η1): Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη σχετίζεται θετικά με την 

απόδοση των πωλήσεων (προσανατολισμός προς τις πωλήσεις) 

ΥΠΟΘΕΣΗ 2 (Η2): Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη από τον πωλητή, 

συνδέεται θετικά με τη δημιουργία αξίας με τους πελάτες 

ΥΠΟΘΕΣΗ 3 (Η3): Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη από τον πωλητή συνδέεται 

θετικά με την ικανοποίηση των πελατών  

ΥΠΟΘΕΣΗ 4 (Η4): Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη από τον πωλητή συνδέεται 

θετικά με την ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες 
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1.3 Δομή της εργασίας 

 

Για τους σκοπούς ολοκλήρωσης του παρόντος πονήματος, η μελέτη νοητά 

διαχωρίστηκε σε ένα θεωρητικό και σε ένα ερευνητικό μέρος. Πιο συγκεκριμένα, στο 

θεωρητικό μέρος της εργασίας πραγματοποιείται μία προσέγγιση του ζητήματος του 

θεωρητικού υποβάθρου του Ιαπωνικού Μοντέλου SOCO ενώ στο ερευνητικό μέρος 

εξετάζεται η εφαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα και τα συμπεράσματα στα 

οποία καταλήγει η τρέχουσα μελέτη. 

Αναλυτικότερα, το θεωρητικό μέρος ξεκινά με ένα εισαγωγικό κεφάλαιο όπου 

αναφέρονται οι ερευνητικές υποθέσεις της μελέτης, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο 

πραγματοποιείται η παρουσίαση της δύναμης των πωλήσεων με την συζήτηση της 

επιστήμης στην οποία υπάγονται αλλά και της αποτελεσματικότητάς τους. Επιπλέον, 

στο τρίτο κεφάλαιο συζητείται εκτενώς το ιαπωνικό μοντέλο SOCO (Sales 

Orientation Customer Orientation) μέσω της αποσύνθεσης της έννοιάς του. Πιο 

συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στον προσανατολισμό στις πωλήσεις (παράγοντες 

συμβολής στη συμπεριφορά των πωλητών, απόδοση πωλητή και εννοιολογικός 

προσδιορισμός του προσανατολισμού στις πωλήσεις), στον προσανατολισμό στον 

πελάτη ( εννοιολογικός προσανατολισμός, στοιχεία προσανατολισμού στον πελάτη 

σε οργανωτικό επίπεδο) και στο ιαπωνικό μοντέλο στο σύνολό του. 

Με την ολοκλήρωση του τρίτου κεφαλαίου τοποθετείται η αρχή του ερευνητικού 

μέρους της μελέτης, όπου στο τέταρτο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η παρουσίαση της 

μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί. Το τέταρτο κεφάλαιο χωρίζεται στην έρευνα 

όπου παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τη δειγματοληπτική έρευνα, τη διαδικασία 

της δειγματοληψίας αλλά και τους περιορισμούς της έρευνας και στη μέθοδο της 

στατιστικής ανάλυσης των ευρημάτων όπου αναφέρονται οι έννοιες της περιγραφικής 

στατιστικής, ο έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach και ο συντελεστής συσχέτισης του 

Pearson. Επιπλέον, στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση των 

δεδομένων και η ερμηνεία τους όπως επίσης και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

παρόμοιων μελετών. Το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας θα αφιερωθεί στην 

παρουσίαση των συμπερασμάτων και στις προτάσεις για περεταίρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

 

 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

 

2.1 Η επιστήμη των πωλήσεων 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πολύ έντονα η πτώση του επιπέδου των 

ανθρώπων που εργάζονται στον κλάδο των πωλήσεων. Αυτή η τάση έχει αρχίσει να 

εξαπλώνεται με ανησυχητικές διαστάσεις δημιουργώντας αρκετές διαστάσεις οι 

οποίες απαιτούν συζήτηση. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι οι πωλητές στην 

πλειοψηφία τους δεν ήταν άρτια εκπαιδευμένοι και προσανατολισμένοι προς την 

επιτυχία. Αυτή η πτυχή αντανακλάται και από τα αποτελέσματα ερευνών τα οποία 

απέδειξαν ότι ένας μεγάλος αριθμός πωλητών που δεν είχαν την κατάλληλη 

εκπαιδευτική κατάρτιση, δεν μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση των πωλήσεων 

σε μακροπρόθεσμο επίπεδο (Donald, et al., 2006). 

Η κατάρτιση του τομέα των πωλήσεων, παρουσιάζει αρκετά προβλήματα 

αναφορικά με τον εξοπλισμό του ανθρωπίνου δυναμικού με τις κατάλληλες γνώσεις, 

τις δεξιότητες και τις πεποιθήσεις, στοιχεία τα οποία βοηθήσουν στην αύξηση της 

απόδοσής του. Πολύ συχνά όταν μειώνεται η απόδοση των πωλητών, δε γίνεται 

πάντα λόγος για τη χαμηλή ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας αλλά για την 

ανικανότητά τους στον τομέα των πωλήσεων. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι αρκετές 

φορές, οι πωλητές συμπεριφέρονται με ανάρμοστο τρόπο γεγονός που επηρεάζει την 

προοπτική εξέλιξής τους στην αγορά (Lynette & Iain, 2010). Πιο συγκεκριμένα, μία 

ερευνητική πρόταση, στην οποία αναλύθηκε η ανθρώπινη συμπεριφορά στον τομέα 

των πωλήσεων, απέδειξε ότι η συμπεριφορά των πωλητών αποτελεί τη μέγιστη 

επένδυση των διευθυνόντων συμβούλων, χωρίς όμως να βελτιώνονται τα 

αποτελέσματα (Lynette & Iain, 2010). Η αναποτελεσματική κατάρτιση των πωλητών 
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αποτελεί μία καταστροφική πτυχή, εξαιτίας του γεγονός ότι η διαδικασία της 

πώλησης δεν αποτελεί μία έμφυτη δεξιότητα αλλά αποτελεί ένα αντικείμενο μελέτης. 

Ο λόγος για τον οποίο δημιουργούνται τόσα προβλήματα στην κατάρτιση των 

πωλητών έγκειται στο γεγονός ότι έρχεται σε σύγκρουση με την επιστήμη. Το 

ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων, εκπλήσσεται από το γεγονός ότι έχουν 

διενεργηθεί χιλιάδες μελέτες, τα τελευταία χρόνια, οι οποίες εστιάζουν στην 

κατανόηση των αιτιών οι οποίες δημιουργούν και επιτρέπουν την επιρροή στις 

πωλήσεις. Μέσω όλων αυτών των ερευνών, έχουν εντοπιστεί αρκετά σημεία της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς τα οποία μπορούν να μετρηθούν, ενώ το αξιόλογο είναι 

ότι επαναλαμβάνονται. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι ο ανθρώπινος 

παράγοντας είναι μεν δυναμικός αλλά παράλληλα είναι και προβλέψιμος. Αν και 

είναι αρκετά δύσκολη η επεξήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ωστόσο έχει 

μετατραπεί σε επιστήμη. 

Οι Douglas et al. (2012) αναφέρουν ότι χρησιμοποιείται για σειρά ετών, ένα 

σύνολο συστηματικών διαδικασιών αναφορικά με την εύρεση αλλά και την 

αναπαραγωγή μηνυμάτων τα οποία συμπεριλαμβάνουν κάποια στοιχεία πεποιθήσεως. 

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι με την κατάρτιση των πωλητών, το στοιχείο της 

πειθούς αρχίζει να καταλαμβάνει σημαντική θέση στην πώληση. Επίσης, η ικανότητα 

της επιρροής είναι εξίσου σημαντική για το κομμάτι των πωλήσεων, ενώ θεωρείται 

ότι απαοτελεί και το θεμέλιό τους. Πιο συγκεκριμένα, η επιρροή αποτελεί εκείνο το 

χαρακτηριστικό των πωλήσεων το οποίο εμπνέει τους άλλους ώστε να λάβουν 

σοβαρά υπόψη κάποια ιδέα και να δράσουν επί αυτής. Η στείρα παράθεση 

πληροφοριών για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία δεν αποτελεί αντικείμενο πειθούς και 

δράσης, αλλά αυτό που τελικά θα υποκινήσει τους ανθρώπους να δράσουν είναι η 

επιρροή (Fogel, et al., 2012). 
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2.2 Η αποτελεσματικότητα των πωλήσεων 

 

Το επίπεδο των πωλήσεων αποτελεί την εικόνα της κάθε επιχειρηματικής μονάδας 

ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη διάρθρωση της εταιρικής φήμης, στην ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης των πελατών και στη δημιουργία σταθερών σχέσεων μαζί τους όπως 

επίσης και στην αύξηση των εσόδων της επιχείρησης. Εξαιτίας αυτής της υψηλής 

σημασίας των πωλήσεων, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δαπανά υψηλά ποσά για 

την πρόσληψη, της κατάρτιση και την εξέταση των πωλητών, ώστε οι τελευταίοι να 

αποφέρουν υψηλότερη κέρδη από εκείνα που επενδύθηκαν για την εκπαίδευσή τους. 

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να τονισθεί ότι οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί 

κολοσσοί όπως είναι η Microsoft, η IMB, η Pfizer, η Johnson & Johnson, η Oracle, η 

Cisco αλλά και η Glaxo Smith Kline επενδύουν περίπου $20 δισεκατομμύρια ετησίως 

στο τμήμα των πωλήσεων, το οποίο ισοδυναμεί με το 10% της συνολικής τους 

κερδοφορίας (Zoltners, et al., 2008).  

Στη βιβλιογραφία έχουν οριστεί πέντε οδηγοί οι οποίοι μεμονωμένα υπηρετούν το 

χώρο των πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν τα άτομα τα οποία καθορίζουν 

(definer) τη δομή της επιχείρηση ή του οργανισμού και τη θέση των πωλητών, τα 

άτομα τα οποία διαμορφώνουν το χώρο των πωλήσεων (shapers) και είναι υπεύθυνοι 

για το κομμάτι των προσλήψεων, της εκπαίδευσης και του ελέγχου των πωλητών και 

τα άτομα τα οποία διαφωτίζουν (enlightener), τα άτομα τα οποία διεγείρουν (exciter) 

και τα άτομα τα οποία ελέγχουν (controller) την απόδοση των πωλητών (Zoltners, et 

al., 2008). Σύμφωνα με τους Zoltners et al. (2008) οι οδηγοί του χώρου των 

πωλήσεων είναι: 

 το άτομο που καθορίζει (Definer). Η συγκεκριμένη κατηγορία οδηγού, 

κατέχει τον πρώτο ρόλο στη διαδικασία διοργάνωσης των πωλήσεων. Το 

άτομο αυτό είναι υπεύθυνο να ορίσει τους διάφορους ρόλους των πωλήσεων 

σε κάθε επιχείρηση, τις απαιτήσεις αλλά και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων 

αναφορικά με τις επιδόσεις τους, τη δραστηριότητα των πωλήσεων και τις 

περιοχές δράσης των πωλητών. Ένας definer συνήθως δημιουργεί 

στρατηγικές μάρκετινγκ αλλά και πωλήσεων ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της 

επιχείρησης, η καινοτομία των προϊόντων ή των υπηρεσιών της αλλά και η 

αγοραστική της δύναμη  
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  το άτομο το οποίο διαμορφώνει (Shaper). Η διαμόρφωση του ανθρωπίνου 

παράγοντα, αποτελεί το βασικό στόχο αυτού του ανθρώπου ο οποίος 

καταλήγει να οδηγείται στην πρόσληψη, στην κατάρτιση αλλά και στην 

εξάσκηση των πωλητών. Πιο συγκεκριμένα, ένα shaper επιλέγει το δυνητικό 

πωλητή μέσω της διαδικασίας πρόσληψης και εν συνεχεία τον εξοπλίζει με τις 

κατάλληλες στάσεις, αξίες και δυνατότητες οι οποίες θα τον συνοδεύουν στην 

εκπαίδευση αλλά και στην πρακτική άσκηση. Αυτό το στάδιο θεωρείται 

ιδιαιτέρως σημαντικό για το σχηματισμό μία εξειδικευμένης ομάδας 

πωλήσεων. Οι πωλητές έρχονται αντιμέτωποι με αρκετές προκλήσεις, στην 

προσπάθεια επιβίωσης στον εκτεταμένο επιχειρηματικό ανταγωνισμό οι 

οποίες είναι (Jobber & Lancaster, 2009): 

o η ικανότητα εντοπισμού διαφορών στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που 

πωλούν, συγκριτικά με τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών τους 

o η δυνατότητα συνδυασμού των υψηλών απαιτήσεων των πελατών με 

το προϊόν ή την υπηρεσία που έχει ο πωλητής στη διάθεσή του και η 

δημιουργία ενός πολύ ελκυστικού πακέτου 

o η ικανότητα εντοπισμού των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών, μέσω των οποίων θα πειστούν και οι 

απαιτητικότεροι πελάτες 

o το χάρισμα της συμβουλευτικής πώλησης το οποίο σημαίνει ότι θα 

εντοπίσει τάχιστα το πρόβλημα των πελατών του και θα του παράσχει 

τις κατάλληλες συμβουλές 

o η δυνατότητα εργασίας σε μία ομάδα και η υποστήριξη μεταξύ των 

πωλητών καθώς οι πωλήσεις δεν αποτελούν αποκλειστική επιτυχία 

ενός μόνο ατόμου αλλά ολόκληρης της ομάδας 

o η οικοδόμηση σταθερών και επιτυχημένων σχέσεων με τους πελάτες 

τους 

o η επιχειρηματικές συμβουλές και η συνεχής υποστήριξη των 

προϊόντων και των υπηρεσιών  

 το άτομο που διαφωτίζει (enlightener). Η αποστολή του ατόμου που 

διαφωτίζει αφορά στην εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πληροφοριών για 

τους πελάτες και τη γρήγορη μεταφορά τους στους πωλητές ώστε να 

προσεγγίσουν τους αποτελεσματικά. Οι πληροφορίες μπορεί να 
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περιλαμβάνουν τόσο τις γνώσεις των πελατών, όσο τη στάση τους αλλά και 

τις ανάγκες τους. Πιο απλά, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι ο enlightener 

καθοδηγεί τους πωλητές στον τρόπου του εντοπισμού των δυνατοτήτων των 

πελατών, στην επίλυση κάποιων προβλημάτων αλλά και στην υποστήριξή 

τους 

 το άτομο το οποίο διεγείρει (exciter). Ο ρόλος αυτού του ατόμου αφορά σε 

διαφορετικούς παράγοντες οι οποίοι είναι ικανοί να εμπνεύσουν, να 

παρακινήσουν και να βοηθήσουν τους πωλητές στην επίτευξη υψηλότερων 

επιδόσεων στις πωλήσεις. Συνήθως ο πωλητής ο οποίος αγγίζει τον 

υψηλότερο όγκο πωλήσεων είναι εκείνος ο οποίος θα ανταμειφθεί 

 το άτομο το οποίο ελέγχει (controller). Το σύστημα του ελέγχουν στο σύνολό 

του αφορά στην επίβλεψη και στη διαχείριση της διαδικασίας των πωλήσεων 

και στην αξιολόγηση των επιδόσεων του κάθε πωλητή. Μία επιχείρηση η 

οποία θέλει να είναι πετυχημένη, απαιτεί την ύπαρξη αποτελεσματικών 

διαδικασιών ώστε να διασφαλιστούν οι πωλήσεις και να βρίσκονται προς τη 

σωστή κατεύθυνση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

 

 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SOCO 

 

 

3.1  Πωλητής, πωλήσεις και προσανατολισμός στις πωλήσεις (Sales 

Orientation)  

 

3.1.1 Παράγοντες συμβολής στη συμπεριφορά των πωλητών 

 

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την 

απόδοση των πωλητών. Παρόλα αυτά, έχει αναγνωριστεί ότι οι δεξιότητες που 

κατέχουν οι πωλητές στη διαδικασία των πωλήσεων, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

συγκριτικά με την αυτή κάθε αυτήν την απόδοση των πωλήσεων. Η δεξιοτεχνία της 

πραγματοποίησης μίας πώλησης αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα επίτευξης 

υψηλών αποδόσεων στις πωλήσεις, ενώ αφορά σε ένα ατομικό χαρακτηριστικό. 

Επιπλέον, ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον παρουσιάζει 

υψηλή συσχέτιση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των πωλητών, 

στην εξασφάλιση επιτυχημένων πωλήσεων (Ingram, et al., 2004). 

Αρκετές είναι οι επιχειρήσεις αλλά και οι οργανισμού οι οποίοι θεωρούν ότι οι 

πωλητές αποτελούν ίσως το σημαντικότερο εργαλείο του μάρκετινγκ, στη σχέση με 

το καταναλωτικό κοινό. Βρίσκονται στο επίκεντρο της σύνδεσης μεταξύ της 

επιχείρησης ή του οργανισμού και του περιβάλλοντός τους, ενώ οι πωλητές είναι 

εκείνοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την επίτευξης μίας υγιούς σχέσης (Baldauf 

& Cravens, 2002). Ένας καλός πωλητής μπορεί να προσφέρει πολύ σημαντικές 

βελτιώσεις στην απόδοση των επιχειρήσεων ή των οργανισμών σε ένα όλο και 

περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι ένας 

πωλητής με υψηλές επιδόσεις μπορεί να μεγιστοποιήσει τα έσοδα της επιχείρησης ή 
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του οργανισμού μέσω των πελατών που υπάρχουν ήδη ενώ αναγνωρίζει και 

διαχειρίζεται τις νέες προοπτικές που ανακύπτουν. Τα παραπάνω στοιχεία βοηθούν 

κάθε επιχείρηση ή οργανισμό να αναπτυχθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα από τους 

ανταγωνιστές του κλάδου τους (Futrell, 2006). 

Οι εν λόγω προσπάθειες κρίνονται ιδιαιτέρως σημαντικές σε ένα επιχειρηματικό 

περιβάλλον όπου οι πολύτιμοι πελάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με πληθώρα 

επιλογών, στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που επιθυμούν να καταναλώσουν, σχετικά 

με το παρελθόν. Δεδομένου του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζει ένας 

πωλητής στην εξασφάλιση της συνέχισης ανόδου των πωλήσεων, η πρόσληψη 

εξειδικευμένων ατόμων κρίνεται ως αδήριτη ανάγκη (Churchill, et al., 2000). 

Έχοντας κάνει ήδη μία αναφορά στις δεξιότητες, οι οποίες πρέπει να διακρίνουν τους 

πωλητές, αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η ικανότητα 

ανάληψης διαφορετικών ρόλων και η κατανόηση αυτών, η προσωπικότητα ενώ 

σύμφωνα με τους Rentz et al. (2002) οι εν λόγω δεξιότητες έχουν τρεις διαστάσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, σε αυτές τις διαστάσεις συγκαταλέγονται οι διαπροσωπικές 

δεξιότητες, οι δεξιότητες των πωλήσεων και οι τεχνικές δεξιότητες. Είναι χρήσιμο να 

σημειωθεί ότι οι παραπάνω δεξιότητες αποτελούν χρήσιμους παράγοντες για την 

πρόβλεψη της απόδοσης των πωλήσεων (Rentz, et al., 2002). Δεν πρέπει να 

παραληφθεί η αναφορά στο γεγονός ότι κάποιες ερευνητές έχουν συμπεριλάβει και 

τις δεξιότητες του μάρκετινγκ στις παραπάνω διαστάσεις, θεωρώντας ότι αποτελούν 

επίσης παράγοντες πρόβλεψης της απόδοσης των πωλητών (Ahearne & Schillewaert, 

2000). 
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3.1.2 Η απόδοση ενός πωλητή 

 

Η απόδοση των πωλητών αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα της επιτυχίας στη 

λειτουργία του τμήματος των πωλήσεων σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό. Στον 

εμπορικό ή στον επιχειρηματικό κόσμο, η απόδοση των πωλητών αποτελούν μία 

διεύρυνση της εξέλιξης των συστημάτων ελέγχου των πωλήσεων. Έρευνες έχουν 

αποδείξει ότι υπάρχει μία πάγια και σημαντική σχέση μεταξύ της δύναμης των 

πωλήσεων και των συστημάτων που ελέγχουν και καθορίζουν το επίπεδο των 

επιδόσεων αυτών (Babakus, et al., 1996) ; (Evans, et al., 2007) ; (Theodosiou & 

Katsikea, 2007) ; (Piercy, et al., 2012) ; (Miao & Evans, 2014). 

Εφόσον μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός θέλει να οδηγηθεί προς την επίτευξη 

των στόχων του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και εκείνος των πωλήσεων, η 

ιθύνοντες οφείλουν να διαχειριστούν με τον ανάλογο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό 

το οποίο απασχολείται στις πωλήσεις. Ως εκ τούτου είναι σε θέση να ελέγχουν την 

απόδοση των πωλητών και παράλληλα να ελέγχουν τις επιδόσεις της επιχείρησης ή 

του οργανισμού. Η απόδοση ενός πωλητή προσδιορίζεται από την αξιολόγησης της 

συμπεριφοράς του αλλά και από την ικανότητα να επιτυγχάνει τους στόχους του 

φορέα (επιχείρηση ή οργανισμό) στον οποίο απασχολείται (Baldauf & Cravens, 

2002). Η απόδοση ενός πωλητή μπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτει δισδιάστατη 

υπόσταση καθώς πρώτον οι συμπεριφορικές δραστηριότητες ή επιδόσεις 

συμπεριλαμβάνουν τις πωλήσεις, τις προσφορές αλλά και τις συναντήσεις με τους 

πελάτες και δεύτερον το πραγματικό ύψος των πωλήσεων που έχει πραγματοποιηθεί 

(Baldauf & Cravens, 2002). Η απόδοση της παραγωγής της επιχείρησης ή του 

οργανισμού, μετράται με το χρηματικό αντίτιμο το οποίο ανταποκρίνεται στο ύψος 

των πωλήσεων που διενεργεί ο πωλητής (Evans, et al., 2007).  
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3.1.3 Εννοιολογικός προσδιορισμός του προσανατολισμού στις πωλήσεις (Sales 

Orientation) 

 

Ο προσανατολισμός στις πωλήσεις θεωρείται ως μία κατάσταση συμπεριφοράς με 

ποικίλα χαρακτηριστικά και αρκετά ευμετάβλητη. Απλούστερα θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως ένα σύνολο συμπεριφορικών χαρακτηριστικών, το οποίο 

δημιουργείται από τους πωλητές, όταν οι τελευταίοι εκτελούν το έργο των πωλήσεων. 

Θα μπορούσε να σημειωθεί ότι ο προσανατολισμός στις πωλήσεις συμπεριλαμβάνει 

συμπεριφορές οι οποίες (Bosworth, 2002): 

 καθοδηγούν τους πωλητές ώστε να παρακολουθούν αλλά και να χτίζουν μία 

αξιόπιστη εικόνα για την επιχείρηση ή τον οργανισμό εργασίας τους 

 εστιάζουν στην ανεύρεση λύσεων για τους πελάτες τους ενώ μπορεί να 

συνδυάζουν με δημιουργικό τρόπο τους μη ελεγχόμενους πόρους όπως είναι 

τα ανταγωνιστικά προϊόντα ή οι υπηρεσίες αλλά και τα παρεχόμενα δωρεάν 

προϊόντα ή υπηρεσίες  

 οδηγούν τους πωλητές να ξεπεράσουν πιθανά εμπόδια πώλησης μέσω της 

συμμετοχής τους σε εσωτερικές επιμορφωτικές ημερίδες ώστε να βελτιώσουν 

την πειθώ τους έναντι των πελατών. 

Ο προσανατολισμός στις πωλήσεις μπορεί να παρατηρηθεί μέσω ενός 

μεμονωμένου πωλητή ο οποίος (Challagalla, et al., 2000): 

 βελτιώνει με ενεργό τρόπο την αξιοπιστία του έναντι των πελατών, των 

επιχειρήσεων αλλά και εντός του κλάδου δραστηριότητάς του 

 δημιουργεί και προωθηθεί λύσεις προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

πελάτες ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να ενσωματώνουν πολλαπλά 

χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά τους (τεχνογνωσία, ποιότητα προϊόντων ή 

υπηρεσιών) 

 επηρεάζει με θετικό τρόπο και παράλληλα πείθει τους ανωτέρους τους ή τους 

συνεργάτες του να υιοθετήσουν την προσέγγιση που ακολουθεί ο ίδιος στην 

προσέγγιση των πελατών και στις όποιες συναλλαγές μαζί τους. 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες συμπεριφορές οι οποίες θα μπορούσαν να 

διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη υψηλότερης απόδοσης στον τομέα 
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των πωλήσεων. Αυτές οι συμπεριφορές περιλαμβάνουν το σχεδιασμό όπως και την 

καταβολή μεγαλύτερης προσπάθειας. Συνεπώς, ο προσανατολισμός στις πωλήσεις 

εμπλέκει συμπεριφορές, οι οποίες οδηγούν στην επίτευξη υψηλότερης απόδοσης στις 

πωλήσεις, μέσω των ακόλουθων τρόπων: 

 ενσωματώνει την εστίαση στη δόμηση, στη συντήρηση αλλά και στην 

παρακολούθηση των προσωπικών σχέσεων του πωλητή με τον πελάτη στη 

βάση της αξιοπιστίας. Είναι κρίσιμο να τονιστεί ότι στηρίζεται σε 

προγενέστερες έρευνες οι οποίες έχουν διενεργηθεί αναφορικά με τις 

πωλήσεις, την αποτελεσματικότητά τους αλλά και το ρόλο εδραίωσης της 

αξιοπιστίας στη διαδικασία της πώλησης (Plank & Dempsey, 1980) 

 επικεντρώνεται στη λήψη αποφάσεων σα μία προσέγγιση της επίλυσης των 

προβλημάτων του πελάτη στη διενέργεια των πωλήσεων (Bosworth, 2002) 

 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική επιρροή αλλά και στην καθιέρωση της 

επίκλησης της πειθούς (Weitz & Bradford, 1999). 
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3.2 Προσανατολισμός στον πελάτη (Customer Orientation) 

 

3.2.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός του προσανατολισμού στον πελάτη 

(Customer Orientation) 

 

Η έννοια του προσανατολισμού στην αγορά (Market Orientation) θεωρείται ως ένα 

οργανωτικό φαινόμενο το οποίο συναντάται στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία τα 

τελευταία 50 χρόνια τουλάχιστον. Επίσης, ο προσανατολισμός στην αγορά έχει 

παρουσιαστεί στην παγκόσμια βιβλιογραφία για πρώτη φορά το 1920 από το Strong 

ενώ κάποια χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1950, ο προσανατολισμός στην 

αγορά άρχισε να θεωρείται ως μία λειτουργική εφαρμογή του μάρκετινγκ σε επίπεδο 

οργάνωσης (Cross, et al., 2007). Το ενδεχόμενο του προσανατολισμού στην αγορά, 

απαιτεί την ύπαρξη μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, ο οποίος καταφέρνει να 

καθορίσει τις ανάγκες της αγοράς-στόχου και καταφέρνει να τις ικανοποιήσει σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τους ανταγωνιστές της (Saxe & Barton, 1982). 

Ο προσανατολισμός στον πελάτη λέγεται ότι προέρχεται από την έννοια του 

προσανατολισμού στην αγορά περισσότερο σε οργανωτικό επίπεδο (Jaworski & 

Kohli, 1993). Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι ο προσανατολισμός στην αγορά 

αποτελείται από τον προσανατολισμό στον πελάτη, τον προσανατολισμό στους 

ανταγωνιστές αλλά και το δια-λειτουργικό συντονισμό, όπου ο τελευταίος 

υποδηλώνει μία συντονισμένη χρήση των διαθέσιμων πόρων μίας επιχειρηματικής 

μονάδας. Από την άλλη πλευρά, ο προσανατολισμός στην αγορά συνίσταται κυρίως 

από στρατηγικές αλλά και γενικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εστιάζουν κατά 

κύριο λόγο στις επιχειρηματικές γνώσεις όπως είναι ο εντοπισμός του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος, η εύρεση των επιχειρηματικών ικανοτήτων και των αντίστοιχων 

βασικών ικανοτήτων της επιχείρησης (Day, 2000). Σε αυτό το σημείο αξίζει να 

τονισθεί ότι ο προσανατολισμός στον πελάτη επικεντρώνεται κυρίως στον καθορισμό 

των οργανωτικών ικανοτήτων (Becker & Wellins, 1990). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διαπιστωθεί από τους Daniel & Darby (1997) ότι οι 

εργαζόμενοι οι οποίοι λειτουργούν προσανατολισμένοι στον πελάτη, παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη ευελιξία στη συμπεριφορά τους ενώ επιδεικνύουν ενσυναίσθηση και 

διακρίνονται για τις ισχυρές δεξιότητες στη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων. 
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Γίνεται κατανοητό ότι ο προσανατολισμός στον πελάτη εστιάζει στις ανάγκες αλλά 

και στις επιθυμίες των πελατών (Cross, et al., 2007). Αυτή η μορφή προσανατολισμού 

επιδρά θετικά τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε επίπεδο πωλητών ενώ 

αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών (Narver & Slater, 1990). Φυσικό επακόλουθο αυτού είναι η 

επάρκεια κατανόησης των πελατών που θεωρούνται στόχος και η άμεση ανταπόκριση 

στις ανάγκες τους. Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί μία ανώτερη σχέση με υψηλή αξία 

στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών. Αυτή η μορφή οργάνωσης, εφιστά την 

προσοχή στους εργαζομένους ώστε να συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία από 

τους πελάτες και στη συνέχεια να καταρτούν εκθέσεις όπου αναφέρονται όλες οι 

σχετικές πληροφορίες των πελατών αλλά και οι άριστες αξιολογήσεις που λαμβάνουν 

(Day, 2000). 

Ο προσανατολισμός στον πελάτη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αρκετές 

επιχειρηματικές μονάδες ή οργανισμούς, ενώ ιδιαίτερη επιτυχία εντοπίζεται στις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θέτουν στο επίκεντρο της 

λειτουργίας τους τον προσανατολισμό στον πελάτη, συνήθως τείνουν να 

απολαμβάνουν υψηλότερες επιδόσεις είτε σε όρους παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών, 

είτε σε όρους αύξησης της κερδοφορίας τους. (Kelley, 1992). Ωστόσο, αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο προσανατολισμός στον πελάτη είναι αποτελεσματικός μόνο εάν οι 

επιχειρήσεις ή οι οργανισμού που τον υιοθετούν έχουν τις απαραίτητες υποδομές 

ώστε να λειτουργήσει (Slater & Narver, 1995). 

Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη συνδράμει προς τη δημιουργία ανώτερης 

αξίας για τους πελάτες μίας επιχειρηματικής μονάδας καθώς κατανοούνται 

περισσότερο οι ανάγκες των πελατών (Homburg & Müller, 2010). Οι  Deshpandé et 

al. (1993) όρισαν τον προσανατολισμό προς τον πελάτη σαν ένα σύνολο 

πεποιθήσεων, οι οποίες στο επίκετρό τους θέτουν το ενδιαφέρον του πελάτη χωρίς 

όμως να αποκλείονται τα συμφέροντα των υπολοίπων ενδιαφερομένων όπων είναι οι 

ιδιοκτήττες των επιχειρήσεων, το ανθρώπινο δυναμικό ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι. 

Από την άλλη πλευρά οι Brady & Cronin (2001) σημείωσαν ότι ο προσανατολισμός 

στον πελάτη αποτελεί το βασικό παράγοντα για την οργανωτική μάθηση, η οποία 

οδηγεί στην υψηλότερη απόδοση της επιχείησης και στη μεγαλύτερη ικανοποίηση 

των πελατών. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι ο προσανατολισμός στον πελάτη 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις που τον εφαρμόζουν να αποκτούν αλλά και να 
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αφομοιώνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τόσο για το σχεδιασμό όσο και για 

την εκτέλεση των απαραίτητων στρατηγικών μάρκετινγκ. Ο Grönroos (2001) τόνισε 

ότι ο εσωτερικός προσανατολισμός προς τον πελάτη αποτελεί μία σημαντική 

προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες. Όταν 

οι πελατειακές σχέσεις διεκπεραιώνονται από το ανθρώπινο δυναμικό της 

επιχείρησης, αυτό αποτελεί μία ένδειξη ότι η στάση των εργαζομένων μπορεί να 

μεταβληθεί. Πιο συγκεκριμένα, ο προσανατολισμός προς τον πελάτη υποδηλώνει ότι 

υπάρχει μία υποστηρικτική αίσθηση όπου εξυπηρετούνται οι εσωτερικοί αλλά και οι 

εξωτερικοί πελάτες (Grönroos, 2001). 

Παρόλα αυτά, ακόμη και εάν το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και η εμπειρική 

έρευνα συκλίνουν προς την ύπαρξη σχέσης μεταξύ του προσανατολισμού προς τον 

πελάτη και της επίτευξης υψηλότερης κερδοφορίας, το ερώτημα που τίθεται αφορά 

στον τρόπο με τον οποίο ο προσανατολισμός προς τον πελάτη επηρεάζει την απόδοση 

των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα ότι μία επιχείρηση στην 

προσπάθεια εξυπηρέτησης των πελατών της να επωφελείται από την εστίαση στον 

πελάτη είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο, παραμένει ακόμη άγνωστη. Η τελευταία 

πρόταση αποτελεί μία ανεξερεύνητη πτυχή στη διεθνή βιβλιογραφία παρά το γεγονός 

ότι αρκετοί είναι οι ερευνητικές οι οποίοι έχουν κατανοήσει τα οφέλη που 

ανακύπτουν από την εφαρμογή της στρατηγικής του προσανατολισμού προς τον 

πελάτη (Brady & Cronin, 2001). 

Παρά την ύπαρξη πολλών ορισμών για το θέμα που μελετάται, η ακαδημαϊκή 

κοινότητα προσπάθησε να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται ο 

προσανατολισμός στον πελάτη (Donavan, et al., 2004). Ως εκ τούτου ο 

προσανατολισμός προς τον πελάτη είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί είτε ως ένα 

πολιτισμικό ή συμπεριφορικό φαινόμενο είτε ως ένα οργανωτικό φαινόμενο (Stock & 

Hoyer, 2005). Μία επιτυχημένη συμπεριφορά προς τον πελάτη, ξεκινά συνήθως με 

ένα κίνητρο αυτό του προσανατολισμού προς τον πελάτη ενώ η συμπεριφορά αυτή 

επηρεάζεται από διάφορες συνθήκες όπως είναι η σύγκρουση των ρόλων, η 

ικανοποίηση από την εργασία, η οργανωτική δέσμευση ή η αμφισβήτηση. Εάν οι 

συγκεκριμένες συνθήκες ή προϋποθέσεις ικανοποιούνται, τότε ο εργαζόμενος είναι 

σε θέση να εξυπηρετήσει με ικανοποιητικό τρόπο τους πελάτες τους ενώ παράλληλα 

πρέπει να αισθάνεται σίγουρος για τα αποτελέσματα της συμπεριοφράς των πελατών 
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του, να έχει την πεποίθηση ότι παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα ή να αισθάνεται ότι 

πρόκειται να επιβρανευτεί για την προσπάθειά του (Hennig-Thurau & Thurau, 2003). 

Αδιαμφησβήτητα, η συμπεριφορά αλλά και η νοοτροπία η οποία 

προσανατολίζεται στον πελάτη είναι επιθυμητή αλλά, όταν δεν υπάρχουν οι 

κατάλληλες υποδομές τότε ενδέχεται να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για την 

ευημερία και την ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων (Stock & Hoyer, 

2005). Πιο συγκεκριμένα, ο προσανατολισμός προς τον πελάτη είναι καθοριστικής 

σημασίας για την ικανότητα της επιχείρησης να προσανατολίζεται στην αγορά και 

συμβάλει στη δημιουργία μίας θετικής εικόνας για την επιχείρηση και την οιδόμηση 

μίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ αυτής και του πελάτη. Ο προσανατολισμός προς 

τον πελάτη έχει θετικό αντίκτυπο προς την ανάπτυξη μίας σχέση εμπιστοσύνης η 

οποία συνδέεται στενά με την ικανοποίηση των πελατών, τη διατήρηση του πελάτη 

στην επιχείρηση και αποτελούν βασικές ενέργειες της στρατηγικής μάρκετινγκ. 

 

3.2.2 Τα στοιχεία του προσανατολισμού στον πελάτη σε οργανωτικό επίπεδο 

 

Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη διαθέτει τρία καθοριστικά στοιχεία τα οποία 

τον καθορίζουν σε οργανωτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τους Susskind et al. (2003) τα 

εν λόγω στοιχεία είναι τα εξής: 

 τα πρότυπα διαχείρισης της παροχής υπηρεσιών ή πρότυπα (standards) 

 η υποστήριξη των ανώτερων στελεχών ή υποστήριξη (support) 

 η υποστήριξη των συναδέλφων ή συστήματα (systems). 

Εάν θεωρηθεί δεδομένο ότι το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να ενθαρρύνεται ώστε να 

εκτελεί τα καθήκοντά του, είναι απαραίτητη η ύπαρξη της υποστήριξης της καλής 

διαχείρισης των συστημάτων λειτουργίας της επιχείρησης ή του οργανισμού καθώς 

και της πληροφορικής, της κατάρτισής του και της συνεχής καθοδήγησής του ώστε 

να αποκτηθούν όλες οι απαραίτητες δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή 

εκτέλεση της εργασίας τους. 

 



[28] 

 

3.2.2.1 Τα πρότυπα (Standards) 

 

Η οργανωτική νοοτροπία επηρεάζει σε πολύ σημαντικό βαθμό τον 

προσανατολισμό προς τον πελάτη αλλά και την απόδοση της εργασία κάθε 

μεμονωμένου υπαλλήλου. Όταν μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός έχει καθορίσει τα 

κατάλληλα πρότυπα εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού του, τότε επηρεάζονται 

θετικά τόσο τα συναισθήματα όσο και η συμπεριφορά του (Susskind, et al., 2003). Τα 

οργανωτικά πρότυπα αποτελούν σημαντικά στοιχεία του προσανατολισμού προς τον 

πελάτη και της μετέπειτα ικανοποίησής του, ενώ έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει στενή 

σχέση μεταξύ αυτών των προτύπων και της υποστήριξης των ανωτέρων στελεχών 

αλλά και των συναδέλφων. 

Αν και η φύση της εργασίας μπορεί να είναι διαφορετική μεταξύ διαφορετικών 

επιχειρήσεων ή οργανισμών, ωστόσο οι προσδοκίες τους για την απόδοση του 

ανθρωπίνου δυναμικούς τους θεωρούνται απαραίτητες για τον καθορισμό των 

προτύπων, όταν σα γνώμονας τίθεται ο προσανατολισμός προς τον πελάτη (Gountas, 

et al., 2014). Κατά τους Stock & Hoyer (2005), η καθιέρωση των προτύπων αποτελεί 

μία περίπλοκη διαδικασία ενώ η βαθύτερη κατανόηση του προσανατολισμού προς 

τον πελάτη, μπορεί να οδηγήσει σε ορθότερα αποτελέσματα, χωρίς να υπάρχει 

δέσμευση για τη διαδικασία της εξυπηρέτησης των πελατών. Οι Daniel & Darby, 

(1997) επεσήμαναν ότι η γνώση των δεξιοτήτων, οι οποίες απαιτούνται για την επαφή 

του ανθρωπίνου δυναμικού με τους πελάτες, είναι ζωτικής σημασίας για την επιλογή 

και την πρόσληψή του. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό μίας 

επιχείρησης ή ενός οργανισμού (και κυρίως οι πωλητές) πρέπει να διαθέτουν 

πνευματικά χαρίσματα όπως είναι η ενσυναίσθηση, η ανησυχία, ο σεβασμός, η 

ευγένεια και η φιλικότητα για τη διενέργεια στέρεων πελατειακών σχέσεων. 

Η δημιουργία ενός πελατοκεντρικού συστήματος λειτουργίας μίας επιχείρησης ή 

ενός οργανισμού, απαιτεί την υιοθέτηση ενός συστήματος πεποίθησης από όλο τον 

οργανισμό, στον οποίο στο επίκεντρο θα βρίσκεται ο πελάτης. Σύμφωνα με τον 

Grönroos (2001), μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός, όταν επιχειρούν να πετύχουν 

την πολιτική με γνώμονα τον πελάτη, οφείλουν να επικοινωνούν με το ανθρώπινο 

δυναμικό τους στο οποίο πρέπει να επιτρέπουν να αναφέρει τις απαιτήσεις του και τα 

ευρήματά του σχετικά με τις εξωτερικές ανάγκες των πελατών. Η αμφίδρομη 
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επικοινωνία μεταξύ των ανώτερων στελεχών και του ανθρωπίνου δυναμικού ενισχύει 

τη διαχείρισης της υποστήριξης ενώ επίσης παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης της 

απόδοσης της εργασίας του. Οι πωλητές οφείλουν να γνωρίζουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες αναφορικά με τις ανάγκες των πελατών, την οργάνωση αλλά και τη 

λειτουργία του τμήματος εργασίας τους τα οποία αποτελούν στοιχεία ζωτικής 

σημασίας για την επιχείρηση ή τον οργανισμό.  

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα πρότυπα διαχείρισης περιλαμβάνουν 

οργανωτικούς στόχους ή διαχειριστικές προσδοκίες αναφορικά με την απόδοση της 

εργασίας ενώ δίνεται σημασία στους προκαθορισμένους στόχους αλλά και στην 

απόδοση της επιχείρησης ή του οργανισμού (Susskind, et al., 2003). Επίσης, αξίζει να 

σημειωθεί ότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν α 

κατάλληλα πρότυπα ώστε να καθοδηγούν, να κατευθύνουν και να παρακολουθούν τη 

συμπεριφορά του ανθρωπίνου δυναμικού. 

 

3.2.2.2 Η υποστήριξη (Support) 

 

Η υποστήριξη των ανώτερων στελεχών ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο το 

ανθρώπινο δυναμικό πιστεύει ότι οι πρώτοι προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια η 

οποία σχετίζεται με την εργασία τους κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους 

καθηκόντων. Από την άλλη πλευρά η υποστήριξη των συναδέλφων ορίζεται ως ο 

βαθμός στον οποίο το ανθρώπινο προσωπικό θεωρεί ότι δέχεται τη βοήθεια των 

συνεργατών του (Susskind, et al., 2003). Τόσο η επίβλεψη ότι και η υποστήριξη του 

ανθρωπίνου δυναμικού θεωρείται ότι επηρεάζει την παραγωγικότητά του αλλά και τις 

συνολικές του επιδόσεις (Duffy, et al., 2002). Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

υπαλλήλων και των ανώτερων στελεχών ή των συναδέλφων τους, μπορούν να έχουν 

τόσο θετικά όσο και αρνητικά αποτελέσματα σε συναισθηματικό και σε 

συμπεριφορικό επίπεδο (Chiaburu & Harrison, 2008). Η ιεραρχία αλλά και η 

οργανωτική δομή είναι οι βασικοί παράγοντες επηρεασμού των αναγκών των 

εργαζομένων σε μία επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό, στη διαδικασία της 

υποστήριξης των συναδέλφων τους. Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών είναι πιθανότερο να εντοπιστεί μία στενή σχέση μεταξύ των συναδέλφων 

παρά μεταξύ των εργαζομένων και των ανώτερων στελεχών. Αυτό παρατηρείται 
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ακόμη πιο έντονα όταν υπάρχουν καταστάσεις υψηλής πίεσης ή περιπτώσεις όπου οι 

εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μία υπερφόρτωση υποχρεώσεων (Gountas, et al., 2014). 

Αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η υποστήριξη αποτελεί σημαντικό στοιχείο 

για την ενθάρρυνση των εργαζομένων να εκτελέσουν αποτελεσματικότερα την 

εργασία τους. Σύμφωνα με τους Duffy et al. (2002) & Susskind et al. (2003),  η 

υποστήριξη μπορεί να επιφέρει επιπτώσεις όπως είναι η μεγαλύτερη δέσμευση των 

εργαζομένων προς την επιχείρηση ή τον οργανισμό εργασίας τους, η οποία με τη 

σειρά της πιθανολογείται ότι μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη εφαρμογή της 

πολιτικής του προσανατολισμού προς τον πελάτη. Η υποσητρικτική σχέση μπορεί να 

συμπληρώσει ή και να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ των οργανωτικών προτύπων και 

του προσανατολισμού προς τον πελάτη (Pousa & Mathieu, 2014). Αρκετοί ερευνητές 

είναι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν πολύ έντονα την ιδέα ότι τα ανώτερα στελέχη 

οφείλουν να αυξήσουν τη υποστηρικτική συμπεριφορά ώστε να ενθαρρύνουν το 

ανθρώπινο δυναμικό τους να λειτουργεί με γνώμονα τη συμπεριφορά του 

προσανατολισμού προς τον πελάτη και με αυτόν τον τρόπο να βελτιωθούν οι 

πελατειακές σχέσεις και η απόδοση των πωλήσεων (Pousa & Mathieu, 2014). 

 

 

3.2.2.3 Τα Συστήματα (Systems) 

 

Σύμφωνα με τους Slater & Narver (1995) ο προσανατολισμός προς τον πελάτη 

μπορεί να είναι αποτελεσματικός μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση 

ή ο οργανισμός έχει σχεδιάσει τις απαραίτητες δομές, τις διαδικασίες και τα κίνητρα 

για την υλοποίηση της συμπεριφοράς η οποία προσανατολίζεται στον πελάτες. Τόσο 

τα πληροφοριακά συστήματα όσο και τα συστήματα των κινήτρων, ως μέρος της 

οργανωτικής δομής, αποτελούν μέρος της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας λειτουργίας 

αρκετών επιχειρήσεων ή οργανισμών.  

Θεωρείται απαραίτητο να υπάρχει ένα οργανωτικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο 

θα συμβαδίζει με την οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης ή του οργανισμού, 

ώστε να καθοδηγεί το ανθρώπινο δυναμικό. Τα συγκεκριμένα συστήματα αφορούν σε 

εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την αναδιοργάνωση της επιχείρησης ή του οργανισμού 
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αναφορικά με τη στάση τους έναντι των πελατών. Αποτελεί μία ευθύνη του τμήματος 

μάρκετινγκ ενώ ασχολούνται με τη διαμόρφωσή τους οι σχεδιαστές του μάρκετινγκ 

και οι διαχειριστές των προϊόντων. Η υιοθέτησης της πολιτικής του προσανατολισμού 

προς τον πελάτη, αποτελεί μία οργανωτική κουλτούρα η οποία έχει προσαρμοστικό 

χαρακτήρα ενώ ανταποκρίνεται στην αλλαγή (Susskind, et al., 2003).  

Τα συστήματα που πρέπει να εφαρμοστούν περιλαμβάνουν τη διαδικασία της 

συλλογής δεδομένων από τους πελάτες και τη μετέπειτα ερμηνεία τους όπου 

μετασχηματίζονται τα δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί (Campbell, 2003). Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι αποκλειστικά τα δεδομένα δεν μπορούν να οδηγήσουν 

σε γνώση ιδιαίτερων στοιχείων των πελάτων, αλλά για να καταστούν χρήσιμα πρέπει 

να ανώτερα στελέχη να τα μετατρέψουν σε πληροφορίες και να τις ενωσματώσουν 

στην επιχείρηση ή στον οργανισμό ώστε να αναπτυχθεί αυτή η πτυχή. Για το σκοπό 

αυτό τα δεδομένα τα οποία συγκεντώνονται για τους πελάτες πρέπει να 

αντιμετωπίζονται σα μία πρώτη ύλη και να συμβάλλει στη διατήρηση των σχέσεων 

(Campbell, 2003). 
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3.3 Το μοντέλο προσανατολισμού στις πωλήσεις προσανατολισμού στον 

πελάτη (Sales Orientation Customer Orientation, SOCO) 

 

Η διαδικασία των πωλήσεων η οποία θέτει στο επίκεντρό της τον πελάτη, θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως μία πρακτική η οποία βρίσκεται στον τομέα του 

μάρκετινγκ τόσο σε επίπεδο πωλητών όσο και σε επίπεδο πελατών. Ο 

προσανατολισμός προς τον πελάτη αποτελεί μία βασική συνιστώσα της 

συμπεριφοράς του μεμονωμένου πωλητή. Οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται στα 

πλαίσια της επικοινωνίας με τους πελάτες, πρέπει να έχουν σα γνώμονα τον 

προσανατολισμό προς τον πελάτη όσο και την αντίστοιχη συμπεριφορά του 

προσανατολισμού προς τις πωλήσεις (Pettijohn, et al., 1997). Οι Saxe & Weitz (1982) 

αναφέρουν ότι οι πωλήσεις οι οποίες λειτουργούν με γνώμονα τους πελάτες, 

αποτελούν μία έννοια συμπεριφοράς η οποία συγκεκριμένα αναφέρεται στο βαθμό 

στον οποίο ένας πωλητής εφαρμόζει την έννοια του μάρκετινγκ σε μία προσπάθεια να 

βοηθήσει τους πελάτες του ώστε να προχωρήσει στην επιλογή της αγοράς της 

υπηρεσίας ή του προϊόντος, το οποίο θα ικανοποιήσει τις ανάγκες τους. 

Καθίσταται σαφές ότι οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί οι οποίοι δαπανούν αρκετές 

ώρες στην επικοινωνία τους με τους πελάτες, σε μία προσπάθεια δημιουργίας 

περεταίρω αξίας, η δόμηση μίας σχέσης δέσμευσης και κατανόησης αποτελεί βασικό 

στόχο για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Ωστόσο, αυτοί οι στόχοι είναι 

αδύνατο να επιτευχθούν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο βασικός όρος ο οποίος θα 

οδηγήσει στην επιτυχία και είναι ο πωλητής (Cross, et al., 2007). Οι πωλητές είναι 

επιφορτισμένοι με τις υποχρεώσεις της υποστήριξης, της προώθησης και της 

ενίσχυσης της φιλοσοφίας λειτουργίας της επιχείρησης ή του οργανισμού και της 

εστίασης στον πελάτη, ενώ είναι εκείνοι οι οποίοι χρεώνονται την περίπτωση της 

επιτυχίας ή της αποτυχίας όταν επιδεικνύουν συμπεριφορές οι οποίες 

προσανατολίζονται προς τους πελάτες (Pettijohn, et al., 1997). Επίσης, τόσο οι 

επιχειρήσεις όσο και οι οργανισμοί θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την 

περίπτωση της καλύτερης εκπαίδευσης, της ενίσχυσης της υποστήριξης και της 

ανάπτυξης του κλίματος το οποίο υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς τον πελάτη 

(Schwepker & Good, 2004). 



[33] 

 

Ένα ιδιαιτέρως σημαντικό χαρακτηριστικό του προσανατολισμού προς τον πελάτη 

αποτελεί το γεγονός ότι διαθέτει μακροπρόθεσμο ορίζοντα δράσης ενώ είναι 

σημαντικό αυτή η συμπεριφορά να γίνεται γνωστή προς τους πελάτες, καθώς αυτό 

δίνει μεγαλύτερη δύναμη στις πωλήσεις. Σε αρκετές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, οι 

πωλητές θέτουν στο επίκεντρο τον πελάτη ενώ η επιχείρηση ή ο οργανισμός 

παραμένει σταθερή στη φιλοσοφία λειτουργίας της. Αυτή η παραδοχή θεωρείται ότι 

έχει ενθαρρύνει στο παρελθόν αρκετούς ερευνητές ώστε να καταλήξουν στο 

συμπέρασμα ότι ο προσανατολισμός προς την αγορά αποτελεί εξαιρετικής σημασίας 

αντίμετώπιση ενώ οι Cross, et al. (2007) αναφέρουν ότι ο προσανατολισμός προς τον 

πελάτη παραμένει ως μία αμεσότερη προσέγγιση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κλίμα του προσανατολισμού προς τον πελάτη, οφείλει 

να προέρχεται από τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων ή των οργανισμών ενώ η 

εφαρμογή του θεωρείται σημαντικότατη (Grönroos, 2001). Σύμφωνα με το Schneider 

(1987), οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν τις συνθήκες της αγοράς, το 

οποίο υποδηλώνει ότι η επιχείρηση ή ο οργανισμός και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 

που παρέχουν ταυτίζονται στο μυαλό των πελατών. Πιο συγκεκριμένα, η προσωπική 

επαφή της επιχείρησης ή του οργανισμού είναι η ισχυρότερη ένδειξη της 

ικανοποίησης της εξυπηρέτησης των πελατών ενώ η ικανοποίηση από τους πωλητές 

αποτελεί έναν καλό δείκτη της ικανοποίησης από την επιχείρηση ή τον οργανισμό 

στη διαδικασία της αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων ή 

υπηρεσιών (Brown & Swartz, 1989). 

Οι πωλήσεις οι οποίες προσανατολίζονται προς τους πελάτες αποτελούν έναν 

τρόπο επίδειξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας εκ μέρους των πωλητών. Η 

έννοια «πωλήσεις προσανατολισμένες προς τον πελάτη», αναφέρεται στο βαθμό στον 

οποίο ο πωλητής εφαρμόζει την έννοια του μάρκετινγκ ενώ παράλληλα προσπαθεί να 

βοηθήσει τους πελάτες να λάβουν τη σωστή απόφαση αγοράς, η οποία θα 

ικανοποιήσει τις ανάγκες τους. Πιο αναλυτικά, οι πωλητές οι οποίοι επιδεικνύουν 

πελατοκεντρική συμπεριφορά, στοχεύουν στην αύξηση της ικανοποίησης των 

πελατών μακροπρόθεσμα ενώ αποφεύγουν συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να 

δυσαρεστήσουν τους πελάτες. Με αυτόν τον τρόπο οι πωλητές οι οποίοι 

προσανατολίζονται προς τους πελάτες, αποφεύγουν διάφορες ενέργειες οι οποίες 

θυσιάζουν το ενδιαφέρον των πελατών ώστε να αυξήσουν την πιθανότητα 

διενέργειας άμεσων πωλήσεων (Saxe & Weitz, 1982).  
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Κάποιοι από τους σημαντικότερους ορισμούς οι οποίοι συνοδεύουν την έννοια του 

Μοντέλου SOCO (Sales Orientation Customer Orientation Model) σύμφωνα με τους 

Saxe & Weitz (1982) είναι: 

 η επιθυμία βοήθειας των πελατών ώστε να προχωρήσουν σε ικανοποιητικές 

αποφάσεις σχετικά με τις αγορές τους 

 η παροχή βοήθειας προς τους πελάτες ώστε να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους 

 η προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

των πελατών 

 η ακριβής περιγραφή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχονται από 

μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό 

 η προσαρμογή της παρουσίασης των πωλήσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ταιριάζουν με τα συμφέροντα των πελατών 

 η αποφυγή παραπλανητικών ή χειρωνακτικών τακτικών επιρροής προς τους 

πελάτες από την πλευρά των πωλητών 

 η αποφυγή χρήσης πίεσης για την επίτευξη υψηλών πωλήσεων. 

Ο σκοπός του προσανατολισμού προς τον πελάτη στο μοντέλο των πωλήσεων, 

αποτελεί τον προσδιορισμό στο βαθμό στον οποίο ένας πωλητής είναι πρόθυμος να 

βοηθήσεις τους πελάτες του ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και να λάβει τις 

καλύτερες δυνατές αποφάσεις αγοράς. Σε αυτό θα βοηθήσει σημαντικά η προσφορά 

προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία θα ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών και οι 

πωλήσεις θα παρουσιάζονται σύμφωνα με τα συμφέροντα των πελατών. Το μοντέλο 

το οποίο περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα, εκτός από τον προσανατολισμό στον 

πελάτη, διαθέτει και μία δεύτερη διάσταση εκείνης του προσανατολισμού προς τις 

πωλήσεις. Αυτή η διάσταση συμπληρώνει τον προσανατολισμό προς τον πελάτη ενώ 

περιγράφει τη βραχυπρόθεσμη και καιροσκοπική συμπεριφορά του πωλητή, ο οποίος 

προσανατολίζεται στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ή του οργανισμού μέσω 

της χειραγώγησης του πελάτη, της πώλησης υπό συνθήκες υψηλής πίεσης ή και 

διαστρέβλωσης της αλήθειας αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Σε αυτό το 

σημείο εμφανίζεται η πώλησης η οποία προσανατολίζεται προς τον πελάτη, η οποία 

στοχεύει στην αποφυγή των καιροσκοπικών χαρακτηριστικών του προσανατολισμού 

προς τις πωλήσεις και δημιουργεί μία σύνδεση με τις επιδιώξεις του πελάτη (Saxe & 

Barton, 1982). 
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Καθίσταται σαφές ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές και αντίθετες τάσεις, τις οποίες 

ο πωλητής καλείται να τις εξισορροπήσει ώστε να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα τόσο για τον πελάτη όσο και για την επιχείρηση ή τον οργανισμό στον 

οποίο απασχολείται (Pousa & Mathieu, 2014). Σε έρευνα η οποία έχει 

πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό κλάδο, η οποία εστιάζει κυρίως στη συμπεριφορά 

του πωλητή έχοντας στο επίκεντρο τον πελάτη, αποδεικνύει ότι ο έντονος 

προσανατολισμός προς τις πωλήσεις μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία 

βραχυπρόθεσμων σχέσεων με μικρά επίπεδα εμπιστοσύνης ή μείωση του επιπέδου 

της εμπιστοσύνης (Pousa & Mathieu, 2014).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1 Έρευνα 

 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής έρευνας ήταν η συλλογή πληροφοριών 

αναφορικά με την εφαρμογή του Ιαπωνικού Μοντέλου πωλήσεων SOCO (Sales 

Orientation Customer Orientation) στην υποκίνηση αλλά και στην απόδοση των 

πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα μέσω της παρούσας μελέτης θα επιχειρηθεί η μελέτη 

της εφαρμογής του στην ελληνική πραγματικότητα. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

έχουν κεντρίσει οι σχέσεις συσχέτισης: α) του προσανατολισμού στον πελάτη με την 

απόδοση των πωλήσεων (προσανατολισμός στις πωλήσεις), β) του προσανατολισμού 

στον πελάτη με τη δημιουργία αξίας μαζί του, γ) του προσανατολισμού στον πελάτη 

με την ικανοποίησή του και δ) του προσανατολισμού στον πελάτη και της ανάπτυξης 

σταθερών ή αποδοτικών σχέσεων μαζί του. 

 

4.1.1 Η δειγματοληπτική έρευνα 

 

Η δειγματοληπτική έρευνα χωρίζεται σε δύο διακριτές κατηγορίες ανάλογα με το 

στόχο που την διακρίνει και μπορεί να είναι είτε περιγραφική είτε επεξηγηματική. 

Στην περίπτωση της περιγραφικής δειγματοληπτικής έρευνας, ο στόχος του ερευνητή 

έγκειται στην καταγραφή του πληθυσμού αναφορικά με θέματα τα οποία 

ανακύπτουν, όπως είναι οι στάσεις ή οι συμπεριφορές, και ο ρόλος της είναι 

περιγραφικός. Από την άλλη πλευρά, η μέθοδος η οποία συνηθίζεται να 

χρησιμοποιείται για την επεξήγηση της πραγματικότητα, χαρακτηρίζεται ως 

επεξηγηματική δειγματοληπτική έρευνα. Ο στόχος του ερευνητή που εφαρμόζει την 

επεξηγηματική δειγματοληπτική έρευνα είναι η επεξήγηση των τάσεων, η διερεύνηση 

των μηχανισμών που τις προκαλούν και η συμβολή τους τόσο στην ανάπτυξη όσο και 
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στην επαλήθευση της γνώσης (Κυριαζή, 2002). Για την ολοκλήρωση του παρόντος 

ερευνητικού πονήματος χρησιμοποιήθηκε τόσο η περιγραφική όσο και η 

επεξηγηματική δειγματοληπτική έρευνα. 

 

4.1.2 Η διαδικασία της δειγματοληψίας 

 

Η διαδικασία της δειγματοληψίας, σηματοδοτεί την έναρξή της με την επιλογή 

εκείνης της ομάδας των ατόμων (επιχειρήσεων ή οργανισμών, νοικοκυριών), η οποία 

θα αποτελέσει το αντιπροσωπευτικό δείγμα για τη μελέτη του πληθυσμού. Οι τρόποι 

με τους οποίους προσεγγίζεται το δείγμα ποικίλουν ενώ αρκετοί είναι εκείνοι οι 

οποίοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική ή την ταχυδρομική αλληλογραφία, την 

τηλεφωνική επικοινωνία ή την προσωπική (Μαύρος & Σιώμκος, 2008). Αξίζει επίσης 

να σημειωθεί ότι ως δείγμα ορίζεται μία αντιπροσωπευτική υπο-ομάδα του 

πληθυσμού. Οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα 

του δείγματος είναι η τυχαιότητα της επιλογής του, το μέγεθος του συνόλου του 

πληθυσμού, η διάσταση της μεροληπτικής μη ανταπόκρισης και ο ορισμός του 

επιθυμητού περιθωρίου σφάλματος ή του διαστήματος εμπιστοσύνης (Μαύρος & 

Σιώμκος, 2008). 

Για τους σκοπούς ολοκλήρωσης της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε τόσο η 

προσωπική επικοινωνία όσο και η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Επιπροσθέτως, ο πληθυσμός της παρούσας μελέτης ορίζεται ως το σύνολο όλων των 

πωλητών, οι οποίοι εργάζονται σε μικρές, μικρομεσαίες ή σε μεγάλες επιχειρήσεις οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό, επιχειρηματικό χώρο. Η μέθοδος της 

δειγματοληψίας ήταν ευκαιριακή, ενώ το μέγεθος του δείγματος καθορίστηκε στα 

100 άτομα ενώ δόθηκε και μία απόκλιση 20 ατόμων από τον αρχικό στόχο, σε 

περίπτωση που παρουσιαζόταν οποιοδήποτε πρόβλημα αναφορικά με τη 

συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού. Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας 

καθορίστηκε στον ένα μήνα, όμως εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου του ερευνητή 

αλλά και της μη απόκρισης αρκετών ατόμων του δείγματος, η έρευνα ολοκληρώθηκε 

σε δύο μήνες (Οκτώβριος και Νοέμβριος του 2017).  
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Η προσέγγιση των συμμετεχόντων στην έρευνα πραγματοποιήθηκε τόσο με 

προσωπική επικοινωνία, κατόπιν προσέγγισής τους στο χώρο εργασίας τους (εφόσον 

είχε δοθεί η απαραίτητη άδεια από τον προϊστάμενο του τμήματος ή τον υπεύθυνο ή 

ιδιοκτήτη της επιχείρησης όπου εργαζόταν ο πωλητής) είτε μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. Η συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών από τους 

συμμετέχοντες του δείγματος, πραγματοποιήθηκε μέσω ενός δομημένου 

ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το βασικό μέσο για την επικοινωνία 

του ερευνητή με τα μέλη που συγκροτούν το δείγμα της έρευνάς του και για το σκοπό 

αυτό απαιτείται να είναι ολοκληρωμένο και κατανοητό. Επίσης, κρίνεται απαραίτητο 

να συνοδεύεται από μία επιστολή στην οποία ο συμμετέχων ενημερώνεται για το 

σκοπό της έρευνας και για το λόγο για τον οποίο είναι χρήσιμο να συμμετάσχει 

(Μαύρος & Σιώμκος, 2008). 

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας μελέτης, το οποίο θα εξέταζε την εφαρμογή του 

Ιαπωνικού Μοντέλου πωλήσεων SOCO στην υποκίνηση και στην απόδοση των 

πωλήσεων, με εστίαση στην ελληνική πραγματικότητα, δημιουργήθηκε κατόπιν 

ενδελεχούς έρευνας στη διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια παρατίθενται τα δύο 

βασικά άρθρα τα οποία αποτέλεσαν τα βασικά σημεία έμπνευσης για τη συγγραφή 

του και είναι: 

1. «The SOCO Scale: A Measure of the Customer Orientation of Salespeople» 

των Robert Saxe & Weitz Barton A., το οποίο δημοσιεύθηκε το 1982 στην 

Journal of Marketing Research 

2. «Does salesperson’s customer orientation create value in B2B relationships? 

Empirical evidence from India» των Singh Ramendra & Koshy Abraham, το 

οποίο δημοσιεύθηκε το 2011 στο Industrial Marketing Management. 

Η μορφή των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου ήταν κλειστού τύπου και 

συγκεκριμένα πολλαπλής επιλογής ή της 5-Scale της Likert, όπου οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα έπρεπε να σημειώσουν το βαθμό στον οποίο συμφωνούσαν ή 

διαφωνούσαν με τις ερωτήσεις/προτάσεις (1-Διαφωνώ Απόλυτα έως 5-Συμφωνώ 

Απόλυτα). Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αφορούσαν κατά κύριο λόγο στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος όπου ο ερευνητής ήθελε να 

σκιαγραφήσει το προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνά του. Σε μία δοκιμαστική 

διανομή του ερωτηματολογίου, ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 
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χρονομετρήθηκε στα 7 λεπτά, χρόνος ο οποίος θεωρείται μικρός συγκριτικά με άλλα 

ερωτηματολόγια. Όπως έχει σημειωθεί ήδη η προσέγγιση του δείγματος 

πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικής επικοινωνίας ή μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, οπότε καθίσταται σαφές ότι και η διανομή του ερωτηματολογίου 

πραγματοποιήθηκε με τους ίδιους τρόπους. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την 

προσέγγιση του δείγματος, είχε προηγηθεί επικοινωνία με τους υπεύθυνους των 

επιχειρήσεων ή τους ιδιοκτήτες αυτών, ώστε να δοθούν οι σχετικές άδειες για τη 

συμμετοχή των ατόμων στην έρευνα. 

 

4.1.3 Περιορισμοί της έρευνας 

 

Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να τονισθούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες 

οι οποίες προέκυψαν κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης. Η βασική 

παράμετρος περιορισμού της έρευνας ήταν ο περιορισμένος χρόνο του ερευνητή σε 

συνδυασμό με την έλλειψη χρόνου των ατόμων που θα συντελούσαν το δείγμα, 

εξαιτίας των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις η 

έρευνα ήρθε αντιμέτωπη με την ίδια την πολιτική των επιχειρήσεων, οι οποίες 

εξαιτίας του καταστατικού λειτουργίας τους αρνούνταν τη συμμετοχή στην έρευνα. 

Αυτήν την πτυχή έρχεται να τη συμπληρώσει η ελλιπής ενημέρωση των Ελλήνων 

αναφορικά με ζητήματα συμμετοχής σε έρευνες. Οι συμμετέχοντες αρνούνται τη 

συμμετοχή σε κάποια έρευνα εξαιτίας του φόβου διαχείρισης των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων και της επικείμενης δημοσίευσης αυτών, αγνοώντας το γεγονός ότι 

η συμπλήρωση συμβαίνει ανώνυμα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο καλύπτει του 

συμμετέχοντες. Δεν πρέπει να παραληφθεί και το γεγονός ότι αρκετοί ήταν εκείνοι οι 

οποίοι θεωρούσαν χάσιμο χρόνου τη συμμετοχή σε μία έρευνα, αγνοώντας τη 

συμβολή που μπορούν να προσφέρουν στο μέλλον μετά την εξέταση των στοιχείων 

και τον εντοπισμό πιθανών μελανών σημείων σχετικά με το πρόβλημα που 

εξετάζεται. Για όλους του λόγους που μόλις αναφέρθηκαν, αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

αρχικός στόχος των 100 ερωτηματολογίων δεν επετεύχθη ενώ υπήρξε μία μη 

ανταπόκριση ίση με το 20%. 
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4.2 Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των ευρημάτων 

 

Το στατιστικό πακέτο Statistical Package for Social Sciences (SPSS) αποτελεί ένα 

σύγχρονο και ανταγωνιστικό πακέτο για την εκτίμηση εμπειρικών ευρημάτων και την 

επακόλουθη διεξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων. Αποτελεί ένα πακέτο το οποίο 

χρησιμοποιείται κατά κόρον στις κοινωνικές επιστήμες αλλά και σε σωρεία άλλων 

επιστημονικών κλάδων. Για τους σκοπούς ολοκλήρωσης της παρούσας έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε η v.22 έκδοση του εν λόγω πακέτου ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 

εφαρμόστηκαν κάποιες σύνθετες μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης και περιγραφικής 

στατιστικής. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η περιγραφική στατιστική για το 

μέρος του ερωτηματολογίου το οποίο ερμηνεύει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

ενώ θα πραγματοποιηθεί έλεγχος αξιοπιστίας για τις υπόλοιπες μεταβλητές και μία 

ερμηνεία σχέσεων συσχέτισης ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που 

έχουν ειπωθεί. 

 

4.2.1 Περιγραφική στατιστική 

 

Μία πρώτη προσέγγιση της ανάλυσης των δεδομένων, θα πραγματοποιηθεί μέσω 

περιγραφικής στατιστικής. Η περιγραφική στατιστική κατέχει εξέχουσα θέση στην 

εμπειρική βιβλιογραφία, ενώ αποτελεί τη σημαντικότερη μεθοδολογία για την 

παρουσίαση εμπειρικών αποτελεσμάτων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

συλλογής των δεδομένων, πραγματοποιείται η παρουσίασή τους μέσω πινάκων ή 

διαγραμμάτων, όπου εμφανίζονται οι σημαντικότερες τιμές ενώ παράλληλα 

ερμηνεύονται. Η περιγραφική στατιστική αφορά στη συλλογή και στην περιγραφή 

των στοιχείων, ώστε να εξαχθούν οι χρήσιμες πληροφορίες. Επιπροσθέτως, 

χρησιμοποιείται ευρέως σε έρευνες ενώ είναι χρήσιμη στην περιγραφή των 

χαρακτηριστικών του δείγματος και στην ερμηνεία ή στην παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων τους (Pallant, 2005).  

Η παρουσίαση των εκτιμήσεων των δημογραφικών χαρακτηριστικών θα στηριχθεί 

στην παράθεση σχετικών συχνοτήτων, ώστε να επιτευχθεί η πιο διαισθητική 

παρουσίαση των μεταβλητών. Σύμφωνα με τη στατιστική, ένας πίνακας συχνοτήτων 
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παρουσιάζει τη συχνότητα (fi) σύμφωνα με την οποία εμφανίζεται η κάθε τιμή xi του 

συνόλου X. Αναλυτικότερα, η συχνότητα αποτελεί ένα μέτρο μέσω του οποίου 

καθίσταται σαφές πόσες φόρες εμφανίζεται η κάθε μεμονωμένη τιμή στο δείγμα (n). 

Η σχετική συχνότητα (pi), αφορά στο λόγο της συχνότητας εμφάνισης της fi μίας 

τιμής xi, ως προς το σύνολο των παρατηρήσεων του δείγματος (n) (Ιωαννίδης, 2004). Ο 

αλγεβρικός τύπος υπολογισμού της είναι: 

𝑝𝑖 =
𝑓𝑖

𝑛
   (1) 

 

 

4.2.2 Έλεγχος Αξιοπιστίας Cronbach 

 

Η έννοια της αξιοπιστίας αφορά στην έκταση, σύμφωνα με την οποία ένα σύνολο 

μεταβλητών μπορεί να είναι συνεπές σε αυτό που πρόκειται να μετρήσει. Η 

αξιοπιστία αναφέρεται στο συσχετισμό μίας μεταβλητής ή ενός παράγοντα, ή ενός 

μοντέλου με κάτι το υποθετικό το οποίο μετρά αληθινά εκείνο το οποίο επιθυμείται 

να μετρηθεί (Cronbach, 1951). Δεδομένου ότι συνήθως το αληθινό μοντέλο δεν είναι 

εύκολα διαθέσιμο, η αξιοπιστία είθισται να υπολογίζεται από τον υψηλό συσχετισμό 

μεταξύ των μεταβλητών μέσω ποικίλων δεικτών αξιοπιστίας. Όλοι οι δείκτες 

αξιοπιστίας αποτελούν μορφές συντελεστών συσχετισμού, ενώ παράλληλα 

αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές έννοιες της αξιοπιστίας, οι οποίες θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός στα πλαίσια εκπόνησης μίας έρευνας.  

Η αξιοπιστία ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο οι μετρήσεις απαλλάσσονται  από 

σφάλματα και ως εκ τούτου παρέχουν συνεπή και σαφή αποτελέσματα (Nunnally & 

Bernstein, 1994). Η λειτουργική αξιοπιστία αποτελεί την εσωτερική συνέπεια ενός 

μοντέλου η οποία με τη σειρά της προσδιορίζει το βαθμό στον οποίο  όλα τα στοιχεία 

είναι ομογενή (Nunnally & Bernstein, 1994). Η μονοδιάστατη φύση αποτελεί μία 

υπόθεση η οποία κρύβεται υπό το πρίσμα του υπολογισμού αξιοπιστίας ενώ αξίζει να 

σημειωθεί ότι εμφανίζεται όταν οι δείκτες μίας δομής έχουν την αποδεκτή 

προσαρμογή σε ένα μονοδιάστατο μοντέλο. 
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Ο δείκτης Cronbach alpha αποτελεί έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη, από 

τους δείκτες αξιοπιστίας που υπάρχουν στη βιβλιογραφία και είναι αποδεκτό ότι η 

τιμή του πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 0,7 (Cronbach, 1951), (Nunnally & 

Bernstein, 1994). Παρόλα αυτά, αρκετοί ερευνητές επιτρέπουν μικρότερη τιμή της 

τάξεως του 0,6 (DeVellis, 1991), ενώ κάποιοι άλλοι επιμένουν σε μία αυστηρότερη 

τιμή της τάξεως του 0,8 (Hatcher, 1994). Ο δείκτης Cronbach alpha μπορεί να 

ερμηνευθεί σαν το εκατοστιαίο ποσοστό, το οποίο εξηγεί τον παράγοντα που 

χρησιμοποιεί έναν υποθετικό παράγοντα ο οποίος περιλαμβάνει κάθε πιθανή 

μεταβλητή. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ο συσχετισμός του 

χρησιμοποιούμενου παράγοντα με τους πιο πιθανούς παράγοντες οι οποίοι μπορεί να 

μετρούν το ίδιο πράγμα ενώ χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό μεταβλητών (Cronbach, 

1951). 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η τιμή του Cronbach alpha αυξάνεται καθώς 

αυξάνονται οι μεταβλητές σε έναν παράγοντα ή μοντέλο. Αυτή η μέθοδος 

ακολουθείται από τους ερευνητές στην προσπάθειά τους να ωθήσουν την τιμή του 

δείκτη σε ένα περισσότερο αποδεκτό επίπεδο. Αυτό απεικονίζει την υπόθεση ότι, οι 

παράγοντες και τα όργανα με το μεγαλύτερο αριθμό μεταβλητών είναι περισσότερο 

αξιόπιστες. Επίσης, υποδηλώνει ότι η σύγκριση των τιμών του δείκτη αξιοπιστίας 

Cronbach alpha μεταξύ των παραγόντων με το διαφορετικό αριθμό μεταβλητών δεν 

μπορεί είναι κατάλληλη. 

 

4.2.3 Ο συντελεστής συσχέτισης 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης τυχαίων μεταβλητών αφορά σε ένα μετρό σύμφωνα με 

το οποίο ο ερευνητής, εξετάζει το βαθμό ταυτόχρονης μεταβολής των τιμών των υπό 

εξέταση μεταβλητών. Πιο αναλυτικά, πρέπει να αναφερθεί ότι ο συντελεστής 

συσχέτισης μετρά την ένταση της γραμμικής σχέσεως η οποία πιθανότατα υπάρχει 

μεταξύ των επιλεγόμενων μεταβλητών (Κάτος, 2004). Το στατιστικό μέσο το οποίο 

χρησιμοποιείται για την εξέταση της ύπαρξης σχέσης αλληλεξάρτησης/συσχέτισης 

μεταξύ των δύο τυχαίων μεταβλητών ονομάζεται ∆είκτης Συσχέτισης (r) (Correlation 

Coeficient). 
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Αλγεβρικά η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών Χ και Υ ορίζεται ως: 

𝜌(𝛸, 𝛶) =
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑋, 𝑌)

[𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑋) ∗ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑌)]1/2
    (1) 

όπου, 

 p, ο συντελεστής συσχέτισης                                                                                                                 

 Covariance (X, Y), η συνδιακύμανση μεταξύ των τυχαίων μεταβλητών Χ και Υ 

 Variance (.), η διακύμανση των δύο τυχαίων μεταβλητών Χ και Υ. 

Ο παραπάνω αλγεβρικός τύπος αποδίδει την αριθμητική τιμή που ορίζει την 

ύπαρξη ή μη γραμμικής συσχέτισης μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών ενώ ταυτόχρονα 

ορίζει το είδος και το βαθμό της. Ο συντελεστής συσχέτισης συμβολίζεται με το 

γράμμα r και αποτελεί ένα μεροληπτικό εκτιμητή του συντελεστή συσχέτισης για τον 

πληθυσμό. Η αναμενόμενη τιμή του εν λόγω συντελεστή, βασίζεται στην τυχαία 

δειγματοληψία και ορίζεται ως εξής (Fisher, 1915): 

                                             E[r] = ρ −
ρ(1−ρ2)

2𝑛
     (2)     

όπου n είναι το σύνολο του δείγματος. Χρησιμοποιώντας τη σχέση (2) ο ερευνητής 

μπορεί να καταλήξει σε έναν αμερόληπτο εκτιμητή ο οποίος είναι: 

                                                   �̂� = 𝑟 [1 +
(1−𝑟2)

2𝑛
]      (3)                              

Σύμφωνα με τη σχέση (3), εξάγεται ο αμερόληπτος εκτιμητής ο οποίος είναι γνωστός 

στη βιβλιογραφία ως «ο αμερόληπτος κατά προσέγγιση εκτιμητής κατά Fisher» 

(Fisher, 1915). 

Ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson και του Spearman, αποτελούν την άμεση 

εξέλιξη του «κατά προσέγγιση αμερόληπτου εκτιμητή του Fisher». Οι ν λόγω 

συντελεστές λαμβάνουν θετικές και αρνητικές τιμές, oι οποίες πληροφορούν τον 

ερευνητή για την κατεύθυνση της σχέσης που μελετάται. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συντελεστές λαμβάνουν τιμές μεταξύ του -1≤ r ≤+1, ενώ παρέχουν ένα μέτρο 

εκτίμησης για τη γραμμική σχέση μεταξύ των δύο τυχαίων μεταβλητών 

(Vořechovský, 2011). Η θετική συσχέτιση αποτυπώνει την ίδια κατεύθυνση για τις 

μεταβλητές, το οποίο υποδηλώνει ότι με την αύξηση της μίας μεταβλητής η άλλη 
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αυξάνεται επίσης. Αντίθετα, η αρνητική συσχέτιση υποδηλώνει την αρνητική 

κατεύθυνση, η οποία σημαίνει ότι εάν η μία μεταβλητή αυξάνεται η άλλη μειώνεται. 

Οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης του Pearson και του Spearman ερμηνεύονται ως: 

 τέλεια θετική συσχέτιση µεταξύ των μεταβλητών X και Y, όταν ο 

συντελεστής λαμβάνει την τιμή +1 

 δεν υπάρχει γραµµική συσχέτιση µεταξύ των μεταβλητών X και Y, όταν ο 

συντελεστής λαμβάνει την τιμή 0 

 υπάρχει τέλεια αρνητική συσχέτιση µεταξύ των μεταβλητών X και Y, όταν ο 

συντελεστής λαμβάνει την τιμή −1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

 

5.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Η πρώτη κατηγορία του ερωτηματολογίου που συνοδεύει την παρούσα έρευνα, 

περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος  

του υπό μελέτη πληθυσμού. Ο σκοπός αυτής της κατηγορίας είναι η αποσαφήνιση 

των βασικότερων χαρακτηριστικών των ατόμων του δείγματος και με αυτόν τον 

τρόπο η δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εικόνας για αυτά. Οι ερωτήσεις οι οποίες 

συγκροτούν τη συγκεκριμένη ενότητα είναι το φύλο, η ηλικία, το εκπαιδευτικό 

επίπεδο, η θέση πώλησης, ο χρόνος προϋπηρεσίες και το ετήσιο οικογενειακό ή 

ατομικό εισόδημα. Όλες οι εκτιμήσεις των συχνοτήτων αυτού του μέρος του 

ερωτηματολογίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. 

Όπως έχει σημειωθεί ήδη, η πρώτη ερώτηση της κατηγορίας των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών του δείγματος αφορά στο φύλο. Σύμφωνα με την εκτίμηση των 

δεδομένων που πραγματοποιήθηκε στον Πίνακα που ακολουθεί αποδεικνύεται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος αντιπροσωπεύεται από το 62% και ανήκει στο 

ανδρικό φύλο ενώ το υπόλοιπο 38% ανήκει στο γυναικείο φύλο. Μία παρατήρηση η 

οποία θα μπορούσε να συμβεί εδώ αφορά στο γεγονός της επικράτειας των ανδρών 

στο χώρο των πωλήσεων. Εξαιτίας των υψηλών απαιτήσεων του συγκεκριμένου 

χώρου, της δυναμικής τους και του χρόνου που πρέπει να αφιερωθεί στην εκμάθησή 

του αλλά και στην επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, οι άνδρες φαίνεται να 

είναι καταλληλότεροι για αυτόν το χώρο και για αυτό τον επιλέγουν με μεγαλύτερη 

ένταση. 
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Μεταβλητές  Συχνότητα % 

 

Φύλο 
Άνδρας 50 62 

 Γυναίκα 30 38 

    

Ηλικία < 24 ετών 7 9 

 25-35 ετών 40 50 

 36-50 ετών 29 36 

 > 51 ετών 4 5 

    

Εκπαιδευτικό επίπεδο Λύκειο 11 14 

 ΙΕΚ 8 10 

 ΑΕΙ 17 21 

 ΤΕΙ 13 16 

 Μεταπτυχιακό 31 39 

    

Θέση Πώλησης Λιανικό Εμπόριο 52 65 

 Χονδρικό Εμπόριο 8 10 

 Διεπιχειρησιακό Εμπόριο 8 10 

 Διαδικτυακό Εμπόριο 12 15 

    

Χρόνος Προϋπηρεσίας < 1 έτους 17 21 

 1 έως και 3 έτη 7 9 

 πάνω από 3 έτη 11 14 

 πάνω από 5 έτη 18 22 

 > 10 ετών 27 34 

    

Ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό 

εισόδημα 
< 3,000€ 10 12 

 3,000 έως και 5,000€ 5 6 

 5,000€ έως και 10,000€ 23 29 

 10,000€ έως και 15,000€ 20 25 

 >15,000 € 22 28 

    

Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος 
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Η δεύτερη ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορά στην ηλικία των πωλητών οι 

οποίοι συγκρότησαν το δείγμα της παρούσας έρευνας. Παρατηρώντας τον Πίνακα 1, 

φαίνεται ότι τα μισά άτομα του δείγματος (ποσοστό ίσο με το 50%) είναι ηλικίας 25 

έως 35 ετών ενώ ακολουθεί το 36% το οποίο δήλωσε ότι ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 

36 έως 50 ετών. Οι υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες της συγκεκριμένης ερώτησης, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν τις ηλικίες των ατόμων που είναι μικρότερα των 24 ετών ή 

μεγαλύτερα των 51 ετών λαμβάνουν ποσοστά ίσα με το 9% και το 5% αντίστοιχα. 

Μία στενότερη παρατήρηση των ευρημάτων θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η 

θέση του πωλητή επιλέγεται κυρίως από άτομα νεαρότερης ηλικίας εξαιτίας των 

ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει. 

Προχωρώντας στην ερμηνεία των ευρημάτων των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών η τρίτη ερώτηση, που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα, ήταν το εκπαιδευτικό επίπεδο. Στον Πίνακα 1 που προηγείται 

παρουσιάζεται ότι το 39% των πωλητών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος ενώ με διαφορά σχεδόν 20 ποσοστιαίων μονάδων 

ακολουθεί το μέρος του δείγματος το οποίο ανέφερε ότι κατέχει πτυχίο ΑΕΙ 

(συγκεκριμένα 21%). Επιπλέον, το 16% του δείγματος ανέφερε ότι είναι κάτοχος 

πτυχίου ΤΕΙ ενώ το 14% έχει αποφοιτήσει από το Λύκειο. Από το δείγμα υπολείπεται 

ένα ποσοστό ίσο με το 10% το οποίο έχει κάποιο τίτλο αποφοίτησης από ΙΕΚ. 

Η τέταρτη ερώτηση της κατηγορίας των δημογραφικών χαρακτηριστικών του 

ερωτηματολογίου, αφορούσε στη θέση πώλησης του συμμετέχοντα στην έρευνα. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που παρουσιάζεται παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος αντιπροσωπεύεται από το 65% και 

απασχολείται στο λιανικό εμπόριο. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι με πολύ μεγάλη 

διαφορά ακολουθεί το 15% το οποίο απασχολείται στο διαδικτυακό εμπόριο ενώ το 

υπόλοιπο 20% επιμερίζεται μεταξύ χονδρικού εμπορίου και του διεπιχειρησιακού 

εμπορίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξάγονται από το Διάγραμμα 4 γίνεται 

εύκολα αντιληπτό ότι η προσέγγιση λιανικών πωλητών ήταν πολύ ευκολότερη καθότι 

αποτελεί και τη βασικότερη μορφή εμπορίου. 

Για την ολοκλήρωση του προφίλ των πωλητών, θεωρήθηκε απαραίτητη η γνώση 

του χρόνου προϋπηρεσίας των πωλητών στον τομέα των πωλήσεων και αυτό 

εξετάζεται από την πέμπτη ερώτηση. Στον Πίνακα φαίνονται οι εκτιμήσεις των 
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ευρημάτων όπου αποδεικνύεται ότι το 34% απασχολείται περισσότερο από 10 έτη 

στον τομέα των πωλήσεων ενώ ακολουθεί το 22% το οποίο απασχολείται πάνω από 5 

έτη και το 21% λιγότερο του 1 έτους. Με μεγαλύτερη διαφορά ακολουθεί το 14% το 

οποίο απασχολείται στο χώρο των πωλήσεων για ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

των 3 ετών και το 9% απασχολείται για ένα διάστημα μεταξύ του 1 και των 3 ετών. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του 

ερωτηματολογίου, η έκτη ερώτηση αναφέρεται στο ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό 

εισόδημα. Στον Πίνακα 1 που παρουσιάστηκε παραπάνω, φαίνεται ότι το 29% ανήκει 

στην εισοδηματική κλίμακα των 5,000€ έως και 10,000€ ενώ με διαφορά ίση με το 

1% ακολουθεί η μερίδα των ατόμων με εισόδημα μεγαλύτερο των 15,000€. Επίσης, 

το 25% δήλωσε ότι η εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκει είναι 10,000€ έως 

και 15,000€ ενώ με σχεδόν υποδιπλάσια διαφορά ακολουθεί το 12% το οποίο 

ανέφερε ότι το εισόδημά του είναι μικρότερο των 3,000€. Ωστόσο, δεν πρέπει να 

παραληφθεί η αναφορά στο γεγονός ότι το 6% το οποίο υπολείπεται από το δείγμα 

ανήκει στην εισοδηματική κατηγορία των 3,000€ έως και 5,000€. 
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5.2 Συντελεστής Αξιοπιστίας Cronbach Alpha 

 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρατίθενται τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αξιοπιστίας για τις 25 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου το οποίο χρησιμοποιήθηκε για 

την εκτίμηση της εφαρμογής του Ιαπωνικού Μοντέλου πωλήσεων SOCO στην 

υποκίνηση και στην απόδοση των πωλήσεων, με εστίαση στην ελληνική 

πραγματικότητα. Οι εν λόγω ερωτήσεις αφορούσαν στο βαθμό στον οποίο διαφωνούν 

ή συμφωνούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα με την κάθε κατηγορία του 

ερωτηματολογίου χρησιμοποιώντας το δείκτη αξιοπιστίας a του Cronbach.  

Για τα στοιχεία των 5 ενοτήτων του ερωτηματολογίου οι τιμές του συντελεστή 

αξιοπιστίας εμφανίζονται στον Πίνακα 2. Παρατηρώντας τις τιμές του δείκτη a 

γίνεται αντιληπτό ότι για τις 5 κατηγορίες του ερωτηματολογίου, ο δείκτης 

υπερβαίνει την τιμή 𝑎 ≥ 0.700, την οποία έχει ορίσει η διεθνής βιβλιογραφία. Με μία 

περισσότερο προσεκτική ματιά καθίσταται σαφές ότι στην περίπτωση του 

προσανατολισμού στον πελάτη η τιμή του δείκτη Cronbach ξεπερνά κατά πολύ την 

καθορισμένη τιμή του 0.700, λαμβάνοντας την τιμή του 0.837. Επιπλέον, οι 

κατηγορίες του ερωτηματολογίου αναφορικά με τον προσανατολισμό στις πωλήσεις 

και τη δημιουργία αξίας κινούνται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο αναφορικά με την τιμή 

του δείκτη alpha Cronbach, λαμβάνοντας τιμές λίγο υψηλότερες της τιμής 0.7 που 

έχει ορίσει η βιβλιογραφία (0.744 και 0.742 αντίστοιχα). Ολοκληρώνοντας την 

παρουσίαση των στοιχείων του Πίνακα 1, οι εναπομένουσες κατηγορίες του 

ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα η ανάπτυξη των σχέσεων και η ικανοποίηση των 

πελατών, βρίσκονται υψηλότερα από το 0.7 προσεγγίζοντας την τιμή του 0.8 (0.799 

και 0.789 αντίστοιχα)  
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Ενότητα 

Ερωτηματολογίου 
A N of items 

 

Προσανατολισμός στον 

πελάτη 

0,837 5 

 

Προσανατολισμός στις 

πωλήσεις 

0,744 5 

 

Δημιουργία αξίας 
0,742 5 

 

Ανάπτυξη σχέσεων 

 

0,799 

 

5 

Ικανοποίηση πελατών 0,789 

 

5 

 

Πίνακας 2: Συντελεστής Αξιοπιστίας Cronbach Alpha 
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5.3 Συντελεστής Συσχέτισης Pearson 

 

5.3.1 Διερεύνηση Υπόθεσης 1 (Η1) 

 

Μεταξύ διαφόρων μελετών ο Strong (1925) τόνισε ότι οι πωλήσεις πρέπει να 

προσανατολίζονται προς την εξασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών και όχι 

απλά προς τη διανέργεια μίας συναλλαγής. Οι υπεύθυνοι των πωλήσεων πρέπει να 

κατανοήσουν τη σημαντικότητα του εντοπισμού των αναγκών των πελατών έναντι 

της πραγματοποίησης υψηλότερων πωλήσεων (Kurtz, et al., 1976). Παρόλα αυτά, η 

θεωρία η οποία αναπτύχθηκε από τους Saxe & Weitz (1982) αναφορικά με την 

υιοθέτηση της στάσης του προσανατολισμού στον πελάτη από τους πωλητές, είναι 

εκείνη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών. Η πρακτική του ιαπωνικού 

μοντέλου SOCO έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στη διεθνή βιβλιογραφία τόσο 

αναφορικά με το αντικείμενο των πωλήσεων (Brown, et al., 1991) ; (Kennedy, et al., 

1992) όσο και με την περίπτωση του μάρκετινγκ (Brandy & Cronin, 2001) ; (Brown, 

et al., 2002). 

Η διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης πραγματοποιείται μέσω της εξέτασης 

της σχέσης συσχέτισης μεταξύ του προσανατολισμού στον πελάτη και του 

προσανατολισμού στις πωλήσεις. Για να πραγματοποιηθεί αυτό εμπειρικά έγινε 

χρήση ενός συνόλου ερωτήσεων (μεταβλητών) το οποίο υπάρχει ήδη στη διεθνή 

βιβλιογραφία από τους Saxe & Weitz (1982). Ακολουθώντας τις προσταγές της 

βιβλιογραφία πραγματοποιήθηκε μία άθροιση του σκορ του ερωτηματολογίου όπου 

αποδείχθηκε ότι ο συντελεστής Cronbach alpha συγκεντρώνει μία τιμή ίση με το 

0.837 για τα 5 στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Singh & 

Koshy (2011) εκτίμησαν την ίδια τιμή ίση με το 0.693 στη δική τους μελέτη. 

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson αναφορικά με την πρώτη ερευνητική υπόθεση της παρούσας 

μελέτης η οποία αναφέρει ότι: 

 ΥΠΟΘΕΣΗ 1 (Η1): Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη σχετίζεται θετικά 

με την απόδοση των πωλήσεων (προσανατολισμός προς τις πωλήσεις) 
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Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο προσανατολισμός στον πελάτη (Costumer 

Orientation) παρουσιάζει θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση (επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 0.01) με τη δημιουργία αξίας, την ανάπτυξη σχέσεων 

και την ικανοποίηση των πελατών. 
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Προσανατολισμός στον 

πελάτη 

 

 

1.000 

 

0.058 

 

0.619** 

 

0.673** 

 

0.535** 

Πίνακας 3: Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη σχετίζεται θετικά με την απόδοση των 

πωλήσεων (προσανατολισμός προς τις πωλήσεις) 

**: Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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5.3.2 Διερεύνηση Υπόθεσης 2 (Η2) 

 

Ο προσανατολισμός στον πελάτη στηρίζεται στη δημιουργία αξίας σύμφωνα με 

τον Jolson (1997). Στην παρούσα έρευνα η δημιουργία αξίας ορίζεται ως την 

προοπτική του πελάτη η οποία επιτυγχάνεται μέσω των επιθυμητών ωφελειών. 

Σύμφωνα τους Saxe & Weitz (1982) ο προσανατολισμός στον πελάτη για ένα 

μεμονωμένο πελάτη είναι πολύ στενά συνδεδεμένος με την ανησυχία προς τους 

άλλους (Blake & Mouton, 1970) ; (Buzzotta, et al., 1972).  Είναι χρήσιμο να τονισθεί 

ότι οι πωλητές οι οποίοι είναι έντονα προσανατολισμένοι ρπος τον πελάτη μπορεί να 

δείχνουν υψηλότερη κατανόηση για τους εαυτούς τους και για τους άλλους, ενώ οι 

πωλητές οι οποίοι προσανατολίζονται προς τις πωλήσεις δείχνουν υψηλή κατανόηση 

για τους εαυτούς τους αλλά χαμηλότεροι για τους άλλους. Για το λόγο αυτό ένας 

πωλητής προσανατολισμένος προς τον πελάτη είναι πιθανότερο να δημιουργήσει αξία 

για τους πελάτες (Singh & Koshy, 2011). 

Η διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης πραγματοποιείται μέσω της εξέτασης 

της σχέσης συσχέτισης μεταξύ του προσανατολισμού στον πελάτη και της 

δημιουργίας αξίας. Για να πραγματοποιηθεί αυτό εμπειρικά έγινε χρήση ενός 

συνόλου ερωτήσεων (μεταβλητών) το οποίο υπάρχει ήδη στη διεθνή βιβλιογραφία 

από τους Saxe & Weitz (1982) και τους Singh & Koshy (2011). Ακολουθώντας τις 

προσταγές της βιβλιογραφία πραγματοποιήθηκε μία άθροιση του σκορ του 

ερωτηματολογίου όπου αποδείχθηκε ότι ο συντελεστής Cronbach alpha συγκεντρώνει 

μία τιμή ίση με το 0.742 για τα 5 στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι Singh & Koshy (2011) εκτίμησαν την ίδια τιμή ίση με το 0.693 στη 

δική τους μελέτη. 

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson αναφορικά με τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση της παρούσας 

μελέτης η οποία αναφέρει ότι: 

 ΥΠΟΘΕΣΗ 2 (Η2): Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη από τον πωλητή, 

συνδέεται θετικά με τη δημιουργία αξίας με τους πελάτες 
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Γίνεται αντιληπτό ότι η δημιουργία αξίας παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τον προσανατολισμό στον πελάτη, την ανάπτυξη σχέσεων και την 

ικανοποίηση των πελατών σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ίσο με το 0.01. 
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Δημιουργία Αξίας 

 

0.619** -0.036 1.000 0.661** 0.674** 

Πίνακας 4: ΥΠΟΘΕΣΗ 2 (Η2): Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη από τον πωλητή, 

συνδέεται θετικά με τη δημιουργία αξίας με τους πελάτες 

**: Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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5.3.3 Διερεύνηση Υπόθεσης 3 (Η3) 

 

Η ικανοποίηση στις διαπροσωπικές σχέσεις περιστρέφεται γύρω από το ρόλο που 

διαδραματίζεται από κάθε μεμονωμένο πωλητή (Murstein, 1977). Επίσης, η 

ικανοποίηση ορίζεται σαν ένα αντικειμενικό συναίσθημα το οποίο προκύπτει σαν ένα 

σύνολο εμπειριών (Locke, 1969). Σύμφωνα με τους Saxe & Weitz (1982) και τους 

Spiro & Weitz (1990) ένας πωλητής ο οποίος προσανατολίζεται προς τον πελάτη 

είναι εξαιρετικά πιθανό να ικανοποιήσει τις προτιμήσεις των πελατών.  

Η διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης πραγματοποιείται μέσω της εξέτασης 

της σχέσης συσχέτισης μεταξύ του προσανατολισμού στον πελάτη και της 

ικανοποίησης των πελατών. Για να πραγματοποιηθεί αυτό εμπειρικά έγινε χρήση 

ενός συνόλου ερωτήσεων (μεταβλητών) το οποίο υπάρχει ήδη στη διεθνή 

βιβλιογραφία από τους Saxe & Weitz (1982) και τους Singh & Koshy (2011). 

Ακολουθώντας τις προσταγές της βιβλιογραφία πραγματοποιήθηκε μία άθροιση του 

σκορ του ερωτηματολογίου όπου αποδείχθηκε ότι ο συντελεστής Cronbach alpha 

συγκεντρώνει μία τιμή ίση με το 0.789 για τα 5 στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Singh & Koshy (2011) εκτίμησαν την ίδια τιμή ίση με το 

0.656 στη δική τους μελέτη. 

Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson αναφορικά με την τρίτη ερευνητική υπόθεση της παρούσας 

μελέτης η οποία αναφέρει ότι: 

 ΥΠΟΘΕΣΗ 3 (Η3): Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη από τον πωλητή 

συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση των πελατών  

Παρατηρώντας τον πίνακα που ακολουθεί αποδεικνύεται ότι  η ικανοποίηση πελατών 

παρουσιάζει θετική και στατιστικά σημαντικά συσχέτιση με τον προσανατολισμό 

στον πελάτη, τη δημιουργία αξίας και την ανάπτυξη σχέσεων, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 0.01. 
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Ι 

Ικανοποίηση Πελατών 

 

0.535** 0.136 0.674** 0.787** 1.000 

Πίνακας 5: ΥΠΟΘΕΣΗ 3 (Η3): Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη από τον πωλητή 

συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση των πελατών  

**: Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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5.3.4 Διερεύνηση Υπόθεσης 4 (Η4) 

 

Σαν απόρροια των παραπάνω υποθέσεων οι Singh & Koshy (2011) κατέληξαν στο 

γεγονός ότι ο προσανατολισμός στον πελάτη μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη 

σχέσεων. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι αυτή η παραδοχή οδηγεί στη 

μακροπρόθεση ικανοποίηση των πελατών κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. Για το 

σκοπό αυτό εξετάστηκαν οι μεταβλητές οι οποίες έχουν προταθεί από τους ίδιους 

συγγραφείς οι Singh & Koshy (2011) ενώ η εξέτασή του απέδωσε μία τιμή στο 

δείκτη αξιοπιστίας Cronbach 0.799 σε αντίθεση με το 0.656 της τιμής στην έρευνά 

τους. 

Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές τους συντελεστή 

συσχέτισης Pearson αναφορικά με την τέταρτη ερευνητική υπόθεση η οποία αναφέρει 

ότι: 

 ΥΠΟΘΕΣΗ 4 (Η4): Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη από τον πωλητή 

συνδέεται θετικά με την ανάπτυξη σταθερών ή αποδοτικών σχέσεων με τους 

πελάτες. 
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Ανάπτυξη Σχέσεων 0.673** 0.077 0.661** 1.000 0.787** 

      

Πίνακας 6: ΥΠΟΘΕΣΗ 4 (Η4): Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη από τον πωλητή 

συνδέεται θετικά με την ανάπτυξη σταθερών ή αποδοτικών σχέσεων με τους πελάτες 

**: Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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Παρατηρώντας τα ευρήματα του Πίνακα 5 γίνεται αντιληπτό ότι η μεταβλητή της 

ανάπτυξης σχέσεων παρουσιάζει θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

(επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0.01) με τις αντίστοιχες μεταβλητές του 

προσανατολισμού στον πελάτη, της δημιουργίας αξίας και της ικανοποίησης των 

πελατών 
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5.4 Παρουσίαση αποτελεσμάτων άλλων μελετών 

 

Ήδη από το 1982 το ιαπωνικό μοντέλο προσανατολισμού στις πωλήσεις και στον 

πελάτη (SOCO) αποτελούσε αντικείμενο αρκετών ερευνών οι οποίες διερευνούσαν 

την περίπτωση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων και της διάστασής του (Thomas, et al., 

2001), τη σχέση του με τα κίνητρα των πωλητών (Pettijohn, et al., 1997) ; (Schultz & 

Good, 2000) ; (Williams, 1998), η σχέση του με την προσαρμογή των πωλήσεων 

αλλά και με την ικανοποίηση των πελατών (McIntyre, et al., 2000) ; (Goff, et al., 

1997). Επιπλέον, αρκετοί είναι οι επιστήμονες του χώρου οι οποίοι παρουσιάζονται 

εμφανώς ανήσυχοι για τη δύναμη που αποκτά αλλά και για την κατεύθυνση της 

σχέσης μεταξύ του μοντέλου SOCO και της απόδοσης της εργασίας (Boles, et al., 

2001) ; (Siguaw & Honeycutt, 1995). Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι 

ερευνητές οι οποίοι επικρίνουν το μοντέλο SOCO αναφέροντας ότι αφορά σε μία 

αόριστη και ασαφή έννοια (Schwepker, 2003). 

Οι Saxe & Weitz (1982) επιχείρησαν μία μελέτη  όπου προσπαθούσαν να 

ερμηνεύσουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των μετρήσεων που 

πραγματοποιούσαν. Επιπρόσθετα, η εξέταση της σχέσης μεταξύ του 

προσανατολισμού στον πελάτη και της ικανοποίησής του έχει εξεταστεί και από 

άλλους ερευνητές στο παρελθόν εστιάζοντας στην εσωτερική ή στην εξωτερική 

κατεύθυνση του ζητήματος (Kassarjian, 1962) αλλά και στην περίπτωση του 

αυτοελέγχου (Synder, 1976). Παρά τη σημασία της αναμενόμενης σχέσης μεταξύ της 

βαθμολογίας που συγκέντρωσαν οι μεταβλητές που απαρτίζουν το SOCO, τα 

αποτελέσματα δεν ήταν ισχυρά για τους Saxe & Weitz (1982). Η φύση της δύναμης 

των πωλήσεων και η αξιοπιστία των πωλήσεων συνέβαλαν στη μείωση της δύναμης 

των σχέσεων που προσπαθούσαν να μελετήσουν οι Saxe & Weitz (1982). Οι 

σημαντικότεροι παράγοντες μελέτης ήταν η ποιότητα των σχέσεων των πωλητών και 

των πελατών αλλά και η ικανότητα των πωλητών να βοηθούν, οι οποίοι 

συγκέντρωσαν μόνο το 31% της διακύμανσης για τις 18 μεταβλητές που εξέταζαν 

τους παράγοντες. 

Η φύση των δυνάμεων της αγοράς καθώς και η αξιοπιστία των μετρήσεων για τις 

πωλήσεις, συνέδραμαν προς τη μείωση της δύναμης των σχέσεων που μελετούνταν. 

Τα προβλήματα της έρευνας των Saxe & Weitz (1982) σε συνδυασμό με τα 
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αντίστοιχα των Spiro & Perreault (1979) θα μπορούσαν να θεωρηθούν χρήσιμα στην 

προσπάθεια προσδιορισμού των απόψεων της στάσης των πωλητών σχετικά με την 

προσέγγιση των πωλήσεων. Επιπλέον, οι Churchill et al. (1985) υποστήριξαν ότι οι 

επιχειρήσεις δεν πρέπει να εστιάζουν αποκλειστικά στις μεταβλητές οι οποίες 

επηρεάζουν με θετικό τρόπο τις επιδόσεις των πωλήσεων ενώ αναφέρουν ότι πρέπει 

να επικεντρωθούν σε μία πλειάδα παραγόντων οι οποίοι στο σύνολό τους 

δημιουργούν μία κουλτούρα προσανατολισμένη προς την απόδοση των πωλήσεων. 

Αναφορικά με το ζήτημα του προσανατολισμού στις πωλήσεις και στους πελάτες, 

η διεθνής βιβλιογραφία έχει αποδείξει ότι απαιτείται αρκετή μελέτη και η δημιουργία 

υψηλότερων δαπανών και προσπάθειας από την πλευρά των πωλητών. Συνεπώς, οι 

πωλητές οφείλουν να δημιουργήσουν κίνητρα και να αφοσιωθούν στο ρόλο των 

πωλήσεων που έχουν αναλάβει. Σύμφωνα με έρευνες οι οποίες έχουν διενεργηθεί στο 

παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι ο προσανατολισμός προς τον πελάτη, δημιουργεί 

μακροπρόθεσμα οφέλη στους πωλητές και ως εκ τούτου στον προσανατολισμό προς 

τις πωλήσεις (Brandy & Cronin, 2001) ; (Langerak, 2001) ; (Kelley, 1992). Είναι 

χρήσιμο να σημειωθεί ότι παρά το μεγάλα οφέλη της αναμενόμενης σχέσης μεταξύ 

του προσανατολισμού στις πωλήσεις και στους πελάτες, υπάρχει σημαντική 

διακύμανση στην περίπτωση του προσανατολισμού στον πελάτη στην πράξη (Boles, 

et al., 2009); (Brown, et al., 2002). Το ενδεχόμενο του προσανατολισμού στον πελάτη 

από τους πωλητές αναπτύσσεται ώστε να μετρηθεί ο βαθμός στον οποίο οι πωλητές 

είναι αφοσιωμένοι στον προσανατολισμό προς τον πελάτη. 

Παρά την υψηλή προσοχή που αποδίδεται στο μοντέλο SOCO, οι Jaramillo, et al. 

(2007) απέδειξαν ότι το μοντέλο που εξετάζεται είναι ικανό να εξηγήσει μόνο το 2% 

της συνολικ΄ςη διακύμανσης της απόδοσης των πωλήσεων που πραγματοποιούν οι 

πωλητές. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης συνάδουν με αντίστοιχα 

άλλων μελετών όπου αποδεικνύεται ότι η ικανοποίηση από την εργασία, η συμμετοχή 

των πωλητών στην εργασία και ο προσανατολισμός στων πελάτη μπορούν να 

ερμηνεύσουν ένα ποσοστό μικρότερο του 4% της συνολικής διακύμανσης της 

απόδοσης των πωλήσεων (Brown & Peterson, 1993) ; (Joshi & Randall, 2001).  

Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι επιπρόσθετα στοιχεία είναι ικανά να 

συμπληρώσουν την εικόνα του πεδίου της συσχέτισης μεταξύ του μοντέλου SOCO 

και της απόδοσης των πωλητών ανάλογα με τη θέση εργασίας τους. Αξίζει να 
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σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των μελετών που χρησιμοποιήθηκαν επικεντρώνονται 

στις επιδόσεις των πωλητών όπου εξετάζουν τον όγκο των πωλήσεων και τις 

αξιολογήσεις που λαμβάνουν (Jaramillo, et al., 2007).  Υπάρχουν επίσης μελέτες οι 

οποίες εστιάζουν την προσοχή τους στη συμπεριοφρά των πωλητών σα βασικό 

στοιχείο του προσανατολισμού στον πελάτη και της επιτυχίας καθιέρωσης του 

υποδείγματος SOCO (MacKenzie, et al., 1998). Οι Boles et al. (2001) διαπίστωσαν 

ότι ο προσανατολισμός στον πελάτη συσχετίζεται με θετικό τρόπο με την απόδοση 

της θέσης εργασίας των πωλητών ενώ από την άλλη πλευρα ο προσανατολισμός στις 

πωλήσεις δε διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση της θέσης εργασάις των 

πωλητών. 

Όπως οι Verbeke & Bagozzi (2000) έτσι και οι Homburg et al. (2011) 

επικέντρωσαν τις μελέτες τους στον προσανατολισμό στον πελάτη, επειδή κατά τη 

γνώμη τους ο προσανατολισμός στις πωλήσεις σχετίζονται περισσότερο με τους 

προμηθευτές και με τη δημιουργία επιχειρηματικών σχέσεων. Οι Homburg et al. 

(2011) εξέτασαν την απόδοση των πωλήσεων και την παράλληλη συμπεριφορά των 

πελατών. Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι υπάρχει μία μη γραμμική επίδραση μεταξύ 

του προσανατολισμού των πελατών και των επιδόσεων των πωλήσεων ενώ η 

επίδραση προς τις συμπεριφορές των πελατών είναι μονίμως θετική. Στα ίδια 

αποτελέσματα κατέληξαν και οι Brady & Cronin (2001) και οι Goff et al. (1997) ενώ 

σε γραμμικές επιπτώσεις προς την απόδοση των πωλήσεων κατέληξαν οι Franke & 

Park (2006). 

Οι Mrugank & Ashwin (2005) σε έρευνά τους κατέληξαν ότι η σημασία της 

εργασίας των πωλητών έχει θετική επίπτωση στον προσανατολισμό στον πελάτη και 

ότι η ικανοποίηση των πελατών αλλά και η οργανωτική δομή των επιχειρήσεων 

ενδυναμώνουν την προαναφερθείσα θετική σχέση. Όπως και οι Saxe & Weitz (1982), 

αναφέρουν ότι οι πωλητές οφείλουν να καταβάλουν υψηλότερη προσπάθεια αλλά και 

να βρουν ένα ισχυρό κίνητρο το οποίο θα τους κάνει να αφοσιωθούν ολοκληρωτικά 

στην εργασία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση της μελέτης των Mrugank & 

Ashwin (2005) δεν ήταν άλλη από το Μοντέλο της Χαρακτηριστικής Εργασίας (Job 

Characteristic Model, JCM) των Hackman & Oldham (1980), οι οποίοι τόνισαν ότι η 

ίδια η εργασία αποτελεί κίνητρο για τους υπαλλήλους ώστε να προσπαθήσουν 

περισσότερο.  
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Η παγίωση μίας θετικής και στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ του 

προσανατολισμού στον πελάτη και των επιχειρήσεων έχει εξεταστεί αποτελεί το 

νατικείμενο μελέτης αρκετών ερευνητών όπως έχει ήδη αναφερθεί (Kwaku & 

Satyendra, 1998) ; (Balakrishnan, 1996).  Σύμφωνα με τα ευρήματα των Kwaku & 

Satyendra (1998) αποδεικνύεραι ότι μία σχέση μεταξύ του προσανατολισμού στον 

πελάτη και της στρατηγικής καινοτομίας μπορεί να έχει θετική επίπτωση προς την 

επιτυχή εδραίωση ενός προϊόντος στην αγορά, η οποία με τη σειρά της θα αυξήσει τις 

πωλήσεις της επιχείρησης. Επίσης, εχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ του 

προσανατολισμού στον πελάτη και της ποιότητας του προϊόντος η οποία συνδράμει 

προς την απόδοση της επιχείρησης στο σύνολό της. Επιπλέον, έχει εξεταστεί η 

διατήρηση της σχέσης μεταξύ των πελατών και των πωλητών ενώ αξίζει να 

σημειωθεί ότι η σχέση των πωλήσεων διαφέρει από εκείνη του μάρκετινγκ (Beatty, et 

al., 1996). Τα αποτελέσματα της μελέτης των Beatty, et al. (1996) αποδεικνύουν ότι ο 

προσανατολισμός στον πελάτη εξαρτάται σημαντικά από τον εκάστοτε μάνατζερ. 

Αυτή η παραδοχή είναι συνεπής με το γεγονός ότι ο προσανατολισμός στην αγορά 

επηρεάζεται θετικά από το βαθμό με τον οποίο η δύναμη των πωλήσεων εφαρμόζεται 

στον προσανατολισμό στον πελάτη (Siguaw, et al., 1994). 

Ολοκληρώνοντας, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι οι Singh & Koshy (2011) 

εξέτασαν τη δημιουργία αξίας στις επιχειρηματικές σχέσεις η οποία θεωρήθηκε ότι 

πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βιβλιογραφία. Ελάχιστες ερευνητικές 

μελέτες έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα ενώ οι συγγραφείς 

προσπάθησαν να μοντελοποιήσουν τη δημιουργία αξίας, την ανάπτυξη σχέσεων και 

την ικανοποίηση των πελατών σαν άμεση συνέπεια του προσανατολισμού στον 

πελάτη από την πλευρά των πωλητών. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους απέδειξαν 

ότι ο προσανατολισμός στον πελάτη οδήγει άμεσα στη δημιουργία αξίας και στην 

ανάπτυξη των σχέσεων με τους πελάτες.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

6.1 Συμπεράσματα 

 

Οι επιχειρήσεις εστιάζουν σε πολύ υψηλό βαθμό την προσοχή τους στην 

οικοδόμηση σταθερών και ανταγωνιστικών σχέσεων μέσω των σχέσεων συνεργασίας 

μεταξύ των προμηθευτών, των πελατών και κάθε άλλου καναλιού διανομής. Μέσω 

όλων αυτών των στοιχείων και των σχέσεων που επιδιώκει μία επιχείρηση να 

δημιουργήσει οι επιχειρήσεις δημιουργούν αξία μέσω της διαφοροποίησης των 

προϊόντων που προσφέρουν και της ελαχιστοποίησης του κόστους. Η έννοια της 

σχέσης εξετάζεται σε αρκετά σημεία του πεδίου του μάρκετινγκ όπως τα 

προγράμματα πωλήσεων ή τα αντίστοιχα διαχείρισης των πελατών (Kotler, 1991). 

Οι πωλητές αποτελούν τα άτομα τα οποία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη 

δημιουργία σταθερών σχέσεων μεταξύ των ιδίων και των πελατών. Σαν πρωταρχικός 

σύνδεσμος μεταξύ των ατόμων που πωλούν και αγοράζουν, οι πωλητές κατέχουν 

σημαντικό ρόλο στην επιρροή προς τους αγοραστές ώστε να δημιουργήσουν την 

αίσθηση της αξιοπιστίας και της αξίας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που 

προσφέρουν. Οι αγοραστές πολλές φορές διακρίνονται για την υψηλότερη αφοσίωσή 

τους, συγκριτικά με τους πωλητές και τις επιχειρήσεις στη διαδικασία της πλήρωσης 

των θέσεων των πωλητών. Οι μεταβολές οι οποίες έχουν συμβεί στον παραδοσιακό 

τρόπο των πωλήσεων χρειάζονται περεταίρω υποστήριξη ώστε να επιτευχθούν οι 

προκαθορισμένοι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί από κάθε επιχειρηματική μονάδα. Η 

ιδέα της δημιουργίας μία μακροπρόθεσμης σχέσης με τους πελάτες μέσω του 

προσανατολισμού στον πελάτη, είναι σημαντικότερη από τη διενέργεια 

βραχυπρόθεσμων πωλήσεων. 
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Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας εργασίας ερευνήθηκε η περίπτωση του 

Ιαπωνικού Μοντέλου πωλήσεων (SOCO) και η εφαρμογή του στην ελληνική 

πραγματικότητα. Για την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιήθηκε μία έρευνα μέσω ενός 

δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο αποτέλεσε το συνδυασμό των αντίστοιχων 

ερωτηματολογίων που χρησιμοποίησαν οι Saxe & Weitz (1982) και οι Singh & 

Koshy (2011). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν αποδείχθηκε ότι 

υπάρχει μία θετική και στατιστικά σημαντική σχέση συσχέτισης μεταξύ του 

προσανατολισμού στον πελάτη και της δημιουργίας αξίας, της δημιουργίας σχέσεων 

και της ικανοποίησης των πελατών ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

σχέση συσχέτισης μεταξύ του προσανατολισμού στον πελάτη και του 

προσανατολισμού στις πωλήσεις. Καθίσταται σαφές ότι σύμφωνα με την έρευνα που 

έλαβε χώρα σε ελληνικές επιχειρήσεις, ικανοποιούνται οι 3 ερευνητικές υποθέσεις οι 

στις οποίες στηρίχθηκε η τρέχουσα έρευνα (Η2, Η3, Η4) ενώ δεν ικανοποιείται η 

πρώτη ερευνητική υπόθεση (Η1). Για λόγους καλύτερης κατανόησης των 

αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται εκ νέου οι ερευνητικές 

υποθέσεις: 

 ΥΠΟΘΕΣΗ 1 (Η1): Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη σχετίζεται θετικά 

με την απόδοση των πωλήσεων (προσανατολισμός προς τις πωλήσεις) 

 ΥΠΟΘΕΣΗ 2 (Η2): Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη από τον πωλητή, 

συνδέεται θετικά με τη δημιουργία αξίας με τους πελάτες 

 ΥΠΟΘΕΣΗ 3 (Η3): Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη από τον πωλητή 

συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση των πελατών  

 ΥΠΟΘΕΣΗ 4 (Η4): Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη από τον πωλητή 

συνδέεται θετικά με την ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες. 

Αντιπαραβάλλοντας τα αποτελέσματα του παρόντος ερευνητικού πονήματος και 

των αντίστοιχων στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα μελέτη, παρατηρείται μία 

σημαντική διαφοροποίηση σχετικά με τη μελέτη που παρουσιάστηκε και εκείνων των 

Saxe & Weitz (1982). Οι τελευταίοι κατέληξαν στο γεγονός ότι τα αποτελέσματά 

τους δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρά ενώ η εξέλιξη αυτής της μελέτης από τους Singh & 

Koshy (2011), μέσω της εξέτασης νέων παραμέτρων όπως είναι η δημιουργία αξίας, 

η ανάπτυξη σχέσεων αλλά και ικανοποίηση των πελατών, σε κάποια σημεία 

ταυτίχεται με τη μελέτη που διενεργήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, οι Singh & Koshy 
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(2011) κατέληξαν στο γεγονός ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ του 

προσανατολισμού στον πελάτη και της δημιουργίας αξίας ή της ανάπτυξης σχέσεων. 

Σε αυτά τα συμπεράσματα οδηγήθηκε και η τρέχουσα έρευνα ενώ μία επιπλέον 

σχέση που εντοπίστηκε είναι εκείνη του προσανατολισμού στον πελάτη και της 

ικανοποίησής του. Καθίσαται σαφές ότι η εφαρμογή του Ιαπωνικού Μοντέλου 

πωλήσεων στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, πραγματοποιείται με επιτυχία ενώ 

σημειώνεται η σημαντικότητα που κατέχει ο προσανατολισμός στον πελάτη. Η 

τελευταία παραδοχή οδηγεί στη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση, στην ανάπτυξη 

σχέσεων μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της ενώ παράλληλα οδηγεί και 

στην ικανοποίηση των πελατών. 

 

 

6.2 Προτάσεις για περεταίρω μελέτη 

 

Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα με το 

σημαντικότερο εκ των οποίων να είναι ο περιορισμός του χρόνου αναφορικά με τη 

συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ατόμων που θα συγκροτούσαν το δείγμα. 

Εξαιτίας πίεσης χρόνου αλλά και εμποδίων που παρουσιαζόταν από τη χορήγηση 

αδειών από τις επιχειρήσεις που προσελκύστηκαν, το δείγμα περιορίστηκε τόσο 

γεωγραφικά όσο και αριθμητικά. Στόχος κάποιας επόμενης μελέτης είναι η επέκταση 

του δείγματος σε περισσότερες πόλεις της Ελλάδας και η αριθμητική του διερεύνηση 

ώστε να δημιουργηθεί μία πιο πλήρης εικόνα για την εφαρμογή του Ιαπωνικού 

Μοντέλου πωλήσεων (SOCO). Επιπλέον, θεωρείται ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να 

μελετηθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

στοιχείων που απαρτίζουν το μοντέλο, δηλαδή του προσανατολισμού στις πωλήσεις 

και του προσανατολισμού στον πελάτη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Περιγραφικά στοιχεία 

Ονομάζομαι Νταλαγιάννης Θωμάς και φοιτώ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των Μεταπτυχιακών Σπουδών 

μου, διερευνάται το θέμα της εφαρμογής του υποδείγματος SOCO στην ελληνική επιχειρηματική 

πραγματικότητα. Συμπληρώνοντας το παρόν ερωτηματολόγιο, συμμετέχετε στην έρευνα της διπλωματικής 

μου εργασίας με θέμα «Η εφαρμογή του υποδείγματος SOCO (Sales Orientation and Customer 

Orientation) στην υποκίνηση και στην απόδοση των πωλήσεων. Περίπτωση μελέτης: η ελληνική 

πραγματικότητα», υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Χρήστου Βασιλειάδη και σας ευχαριστώ θερμά εκ 

των προτέρων για αυτό. 

Θα σας ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων εάν διαθέτατε λίγο χρόνο(η μέση διάρκεια συμπλήρωσης του 

παρόντος ερωτηματολογίου δεν ξεπερνά τα 7 λεπτά) για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, με σκοπό 

την ανάλυση της εφαρμογής του εν λόγω υποδείγματος στην ελληνική πραγματικότητα. Η επεξεργασία και 

τα δεδομένα της ανάλυσης θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς που αφορούν την έρευνα στο 

γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ. 
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Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Φύλο  Άνδρας  Γυναίκα 

 

2. Ηλικία  <24 ετών  25-35 ετών     36-50 ετών   > 51 ετών 

 

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο 

 Λύκειο 

 ΙΕΚ 

 ΑΕΙ 

 ΤΕΙ  

 Μεταπτυχιακό 

 

4.Θέση πώλησης 

 Λιανικό Εμπόριο 

 Χονδρικό Εμπόριο 

 Διεπιχειρησιακό Εμπόριο 

 Διαδικτυακό Εμπόριο 
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5. Χρόνος Προϋπηρεσίας 

 < 1 έτους 

 1 έως και 3 έτη 

 πάνω από 3 έτη 

 πάνω από 5 έτη 

 > 10 ετών 

 

6. Ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα: 

 < 3,000 € 

 3,000 € έως και 5,000 € 

 5,000 έως και 10,000 € 

 10,000 έως και 15,000 € 

 > 15,000 € 
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Παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο (1= Διαφωνώ 

Απόλυτα, 2= Διαφωνώ, 3= Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ, 4= Συμφωνώ, 5= Συμφωνώ Απόλυτα) 

 

Β. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

 

7. Ο πωλητής προσπαθεί (Saxe & Weitz, 1982)….: 

 

Α. να πετύχει τους 

στόχους μου ικανοποιώντας 

με 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Β. να συζητήσει μαζί μου 

τις ανάγκες μου 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Γ. να μου προσφέρει 

εκείνο το προϊόν το οποίο 

ταιριάζει περισσότερο στις 

ανάγκες μου 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Δ. να απαντά στις 

ερωτήσεις μου αναφορικά με 

προϊόντα όσο πιο 

τεκμηριωμένα μπορεί 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Ε. να διαφωνεί μαζί μου 

ώστε να καταλήξω να κάνω 

μία καλύτερη επιλογή 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 
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Γ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

8. Ο πωλητής προσπαθεί (Saxe & Weitz, 1982)…: 

 

Α. να αυξήσει της 

πωλήσεις παρά να με 

ικανοποιήσει 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Β. περισσότερο να με 

πείσει να αγοράσω κάτι από 

το να καλύψει τις ανάγκες 

μου 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Γ. να προσποιείται ότι 

συμφωνεί μαζί μου ώστε να 

με ικανοποιήσει 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Δ. να συζητήσει μαζί μου 

για ένα προϊόν ώστε να 

εξερευνήσει τις ανάγκες μου 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Ε. να με αναγκάσει να 

αγοράσω ένα προϊόν ακόμη 

και στην περίπτωση όπου 

δεν είναι σίγουρος εάν το 

προϊόν είναι κατάλληλο για 

εμένα 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 
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Δ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ 

 

9. Ο πωλητής (Singh & Koshy, 2011)…: 

 

Α. με θεωρεί πολύτιμο 

πελάτη της εταιρείας όπου 

εργάζεται 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Β. τονίζει τα 

πλεονεκτήματα της αγοράς 

ενός προϊόντος ή μίας 

υπηρεσίας 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Γ. ακολουθεί τις πολιτικές 

της εταιρείας όπου εργάζεται 

και ακολουθεί τον κώδικα 

δεοντολογίας στην 

ενασχόλησή του με τους 

πελάτες 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Δ. παρέχει λύσεις στα 

προβλήματά μου 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Ε. συγκρίνει τα προϊόντα 

του με τα αντίστοιχα των 

ανταγωνιστών του ώστε να 

αποδείξει τα οφέλη τους για 

εμένα 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 
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Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

10. Ο πωλητής (Singh & Kosky, 2011)…: 

 

Α. θεωρεί ότι ο χρόνος 

που πέρασε μαζί μου 

αποτελεί μακροπρόθεσμη 

επένδυση 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Β. δυσκολεύεται να με 

ικανοποιήσει 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Γ. είναι πρόθυμος να 

μάθει για εμένα 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Δ. προσπαθεί να γνωρίσω 

την εταιρεία στην οποία 

εργάζεται μέσω εκείνου 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Ε. προσπαθεί να με 

ικανοποιήσει για την αξία 

της αγοράς του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 
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ΣΤ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

11. Ο πωλητής (Singh & Koshy, 2011)…: 

 

Α. όταν δεν ξέρω τι 

πραγματικά θέλω ο με βοηθά 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Β. ζητά τα σχόλιά μου 

εφόσον έχω χρησιμοποιήσει 

το προϊόν ή την υπηρεσία 

που μου πούλησε 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Γ. σκέφτεται τα κέρδη 

της εταιρείας του όταν μου 

πουλά το προϊόν 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Δ. ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις μου 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 

Ε. εκπληρώνει τις 

υποσχέσεις που μου δόθηκαν 

1 

Διαφ

ωνώ  

Απόλυ

τα 

2 3 4 

5 

Συμφ

ωνώ 

Απόλυ

τα 
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