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Εισαγωγή 
Το ισχύoν παράδειγµα αλλαγής κατεύθυνσης  του µάρκετινγκ (Kotler 
1991; Parvatiyar et al.,1992) παρακινεί τους µελετητές και τους 
επαγγελµατίες του µάρκετινγκ, να επεκτείνουν την παραδοσιακά 
περιορισµένη και εξωτερική, από πλευράς ζήτησης, προοπτική. 
(Deshpande and Webster, 1989; Hunt, 1991; Lutz, 1979; Parasuraman 
and Deshpande, 1984). Αυτή η αλλαγή εστίασης ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση των στρατηγικών που έχουν σχεδιαστεί  
“… για να αναπτύσσουν τις µακροχρόνιες, αµοιβαία υποστηρικτικές 
σχέσεις µε… τους πελάτες’’, αντί να συγκεντρώνονται πιο 
παραδοσιακά σε προσδιορισµούς και αποτελέσµατα µεµονωµένων και 
ξεχωριστών συναλλαγών. (Webster, 1992, ρ.7). Σαν αποτέλεσµα, η 
µελέτη και ο καθορισµός του µάρκετινγκ ως συναλλαγή έχει επεκταθεί 
για να τονίσει τις συγγενικές πτυχές  των αλληλεπιδράσεων αγοραστή-
πωλητή. (Crosby et al.,1990; Deshpande et al.,1993; Dwyer et al., 
1987; Jaworski and Kohli, 1993; Kohli and Jaworski, 1990; Narver 
and Slater,1990). 

Βάση της αυξανόµενης έµφασης στις συγγενικές πτυχές των 
αλληλεπιδράσεων αγοραστή-πωλητή είναι η αντίληψη ότι η ανάπτυξη 
και η υποστήριξη του relationship marketing είναι σηµαντική για την 
µακροχρόνια διατήρηση και επαυξάνει την κερδοφορία των 
οργανισµών. (Webster 1992). Συνεπώς, το παράδειγµα των 
πελατειακών σχέσεων εστιάζεται στην µακροχρόνια ικανοποίηση του 
πελάτη και στις πωλήσεις προστιθέµενης αξίας, µέσω της υλοποίησης 
των προσανατολισµένων στον πελάτη στρατηγικών. Καθώς οι 
αντιπρόσωποι πωλήσεων έχουν γενικά την πιο άµεση επαφή µε τον 
πελάτη, οι πελάτες συχνά αντιλαµβάνονται την  επαφή και τη 
συµπεριφορά των πωλητών σαν προσωποποίηση, για το πώς η 
εταιρεία πωλήσεων αντιλαµβάνεται τους πελάτες της. (π.χ. Grewal and 
Sharma, 1991;Magrath, 1990). Συνεπώς, η απόλυτη επιτυχία των 
στρατηγικών του relationship marketing µιας εταιρείας εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από τους αντιπροσώπους πωλήσεων της, αφού αυτοί 
έχουν την πιο άµεση επιρροή στους πελάτες της.  

Ο αναδυόµενος στρατηγικός στόχος του µάρκετινγκ έχει αλλάξει προς 
την κατεύθυνση µιας ενεργοποιηµένης προσπάθειας, µέσω της οποίας 
θα υλοποιηθούν οι µακροχρόνιες στρατηγικές προσανατολισµένες 
στον πελάτη, προσδοκώντας έτσι να αυξηθεί η ικανοποίηση του 
πελάτη και να καλλιεργηθούν οι πελατειακές σχέσεις. Παρ’ όλα αυτά, 
η ελαχιστότητα της γνώσης, που αφορά τα προηγούµενα 
αποτελέσµατα, και η φύση των αλληλεξαρτήσεων αγοραστή – πωλητή 
αφήνει µαζί τους ερευνητές και τους επαγγελµατίες να αγωνιστούν 
έντονα για να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν  τις 
προσανατολισµένες στον πελάτη στρατηγικές σχέσεων.   (Crosby et 
al., 1990; Grewal and Sharma, 1991; O’ Hara et al.,1991; Macintosh et 
al., 1992). Η ανάγκη για τη γεφύρωση αυτών των κενών στην 
αντίληψη µας τονίζεται από τις πολλές απαντήσεις για θεωρητικά 

Μια διοικητική περίληψη 
για µάνατζερ και στελέχη 
βρίσκεται στο τέλος αυτού 
του άρθρου. 
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µακροχρόνια 
διατήρηση 

Αυξάνοντας την 
ικανοποίηση και 
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βασισµένες εµπειρικές έρευνες για τη θεώρηση  του προσανατολισµού 
στον πελάτη και της ανάπτυξης των σχέσεων (Crosby et al., 1990; 
Deshpande et al., 1993; Jaworski and Kohli, 1993; Marketing Science 
Institute, 1994; Webster, 1992). 

Σαν µια απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις  για έρευνα, ο σκοπός 
αυτής της µελέτης είναι να ερευνήσει τις προηγούµενες πιθανές 
επιρροές της  προσανατολισµένης στον πελάτη συµπεριφοράς των 
πωλητών στην ανάπτυξη των σχέσεων αγοραστή-πωλητή. 
Κατευθυνόµενη σε αυτόν τον αντικειµενικό στόχο, η περιγραφόµενη 
µελέτη δηµιουργεί τέσσερις συγκεκριµένες συµβολές σε αυτό το 
σηµείο. Πρώτον, αλληλοσχετιζόµενες απόψεις, από τη θεωρία της 
κοινωνικής ανταλλαγής και τη θεωρία των συγγενικών επικοινωνιών, 
περιγράφονται λεπτοµερώς στην ανάπτυξη µιας θεωρητικής 
δικαιολογίας για τη συµπεριφορά των προσανατολισµένων στον 
πελάτη πωλητών, προβλέποντας ανάπτυξη στη σχέση αγοραστή-
πωλητή. ∆εύτερον, η ανάπτυξη και ο έλεγχος της αξιοπιστίας ενός 
µέτρου ανάπτυξης της σχέσης αγοραστή-πωλητή καταγράφεται 
λεπτοµερώς. Επιπλέον, οι διαπιστώσεις της µελέτης συµβάλλουν σε 
εµπειρικά βασισµένες αποδείξεις για να υποστηριχθεί ότι υπάρχει 
σχέση ανάµεσα στον  προσανατολισµό στον πελάτη και στην 
ανάπτυξη των σχέσεων αγοραστή-πωλητή. Τελικά, µια συζήτηση 
σχετικά µε τις διοικητικές επιπτώσεις αυτών των πορισµάτων, 
παρέχεται για να βοηθήσει του επαγγελµατίες πωλητές στη δηµιουργία 
και στην εφαρµογή στρατηγικών προσανατολισµένων στον πελάτη.  
 
Θεωρητικό υπόβαθρο και υπόθεση έρευνας  
Σχέσεις αγοραστή - πωλητή. 
Ο Shetch(1992) χαρακτηρίζει το relationship marketing ως τη 
διαδικασία δηµιουργίας και διατήρησης αρµονικών σχέσεων µεταξύ 
προµηθευτών και πελατών, µέσω της αµοιβαίας συνεργασίας και 
δέσµευσης. Η κατευθυντήρια αλλαγή της θεωρίας και της πρακτικής 
του µάρκετινγκ, προς το relationship marketing, προέρχεται από τα 
δικά της αντιληπτά θετικά  αποτελέσµατα στην προσδοκία και τη 
φύση των µελλοντικών αλληλεπιδράσεων. Αντανακλώντας εν µέρει τη 
σηµερινή ταχεία αλλαγή της έντονα ανταγωνιστικής αγοράς, στην 
οποία οι βασικοί οδηγοί, που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των σχέσεων 
αγοραστή-πωλητή, είναι η δραστικότητα και η αποτελεσµατικότητα 
της επανάληψης της αγοράς από πιστούς συνέταιρους ( Webster, 
1994). H δραστικότητα των συσχετιζόµενων στρατηγικών, που δίνει 
έµφαση στη διατήρηση του πελάτη, επεξηγείται από ερευνητικές 
µελέτες, οι οποίες προτείνουν ότι η απόκτηση των νέων πελατών 
κοστίζει πέντε φορές περισσότερο από ό,τι απαιτείται για να 
διατηρήσει και να εργαστεί µε τους ήδη υπάρχοντες πελάτες 
(Reichheld, 1996; Webster, 1994). Συνεπώς, αρκετοί συγγραφείς 
έχουν αντιληφθεί ότι τα πλεονεκτήµατα προέρχονται από την 
αποτελεσµατική διοίκηση των σχέσεων αγοραστή-πωλητή. (Day and 
Wensley, 1983; Webster, 1994; Weitz, 1981). Άλλοι µελετητές, 
ερευνώντας τα στοιχεία της διαδικασίας ανάπτυξης σχέσεων, αρχίζουν 
να παρέχουν εµπειρικές αποδείξεις για τη δοµή της και τη θετική της 
επιρροή στην οργανωτική πρακτική. (Crosby et al., 1990; Dabholkar et 
al., 1994; Dwyer et al., 1987; Gundlach et al., 1995; Macintosh et al., 
1992; Moorman et al., 1992; Morgan and Hunt, 1994; Sheth, 1992). 

Ανάπτυξη των σχέσεων είναι ο βαθµός στον οποίο ένας µεµονωµένος  
πελάτης εµπιστεύεται και δεσµεύεται να διατηρήσει και/ή να αυξήσει 
το επίπεδο της αλληλεξάρτησης και της αλληλεπίδρασης τους µε τους 
αντιπροσώπους ενός οργανισµού πωλήσεων. Αυτός ο ορισµός 
αντλείται από την αναπτυσσόµενη βιβλιογραφία του relationship 
marketing και ανταποκρίνεται στο συνυπολογισµό της ικανοποίησης, 
της εµπιστοσύνης, και της δέσµευσης, που περιέχεται στη 

Κατευθυντήρια αλλαγή  

Επίπεδο 
αλληλεξάρτησης 
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βιβλιογραφία, ως ενδεικτικά κλειδιά µιας σχέσης. Όπως το 
αντιλαµβάνεται ο Dwyer et al.(1987), οι σχέσεις δεν είναι τυχαίες. 
Αντιθέτως, εξελίσσονται και αναπτύσσονται µέσω µιας συνεχούς 
διαδικασίας που αποτελείται από πέντε φάσεις: 

1) Ενηµερότητα 

2) Εξερεύνηση 

3) Επέκταση 

4) ∆έσµευση και  

5) ∆ιάλυση 

Κάθε διαδοχική φάση στηρίζεται στα αποτελέσµατα της 
προηγούµενης και αναπαριστά µια σηµαντική αλλαγή στο πώς οι 
διαπραγµατευόµενες πλευρές εκτιµούν η µία την άλλη. ∆ηλαδή, µία 
κοινή µελέτη µετάβασης από το πρώτο στάδιο της ενηµερότητας σε 
κάθε ένα από τα διαδοχικά στάδια είναι η αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων της σχέσης µέχρι αυτού του σηµείου. Εάν οι 
συµπεριφορές και τα αποτελέσµατα από τη σχέση έχουν εκπληρώσει 
τις προσδοκίες ως εδώ, τότε τα βασικά στοιχεία της ικανοποίησης και 
της εµπιστοσύνης αρχίζουν να αναπτύσσονται. Με βάση  αυτά τα 
αρχικά και στοιχειώδη επίπεδα της ικανοποίησης και της 
εµπιστοσύνης, η αλληλεξάρτηση µεταξύ των δύο πλευρών 
αναπτύσσεται, τα ρίσκα αυξάνονται και η σχέση εξακολουθεί να 
επεκτείνεται. Ως µία συνέπεια της συνεχόµενης ικανοποίησης µε  
απόδοση/αποτελέσµατα µέχρι σήµερα και της εµπιστοσύνης ότι η 
άλλη πλευρά θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της 
συναλλαγής, η διαδικασία της σχέσης συνεχίζει να προοδεύει και η 
δέσµευση της συνεχόµενης ανταλλαγής θα έχει αποτελέσµατα. Γι’ 
αυτό το λόγο, η ικανοποίηση, η εµπιστοσύνη και η δέσµευση είναι 
απαραίτητα στοιχεία της διαδοχικής προόδου της ανάπτυξης της 
σχέσης αγοραστή-πωλητή. (Biong, 1994; Dwyer et al., 1987). 

Επιπλέον εµπειρική και θεµελιώδεις υποστήριξη για ικανοποίηση, 
εµπιστοσύνη και δέσµευση, που είναι βασικά συστατικά στη 
διαδικασία προόδου των σχέσεων, παρέχεται και από τις εργασίες των 
ακαδηµαϊκών του µάρκετινγκ. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η µείωση του 
ρίσκου και της αβεβαιότητας – µέσω της χρήσης της ικανοποίησης µε 
προηγούµενες αλληλεπιδράσεις, ως µία βάση για να συµπεράνουµε τη 
φύση των µελλοντικών αποδόσεων – είναι συµφυής µε την ποιότητα 
της σχέσης, οι Crosby et al. (1990) βεβαιώνουν ότι η ποιότητα των 
σχέσεων απαρτίζεται από δύο διαστάσεις: εµπιστοσύνη στον πωλητή 
και ικανοποίηση από αυτόν. 

Παρόµοια, ο Biong (1994) αναπτύσσει και δοκιµάζει ένα θεωρητικό 
πλαίσιο εργασίας στο οποίο η ικανοποίηση και η πίστη (δηλαδή,  η 
δέσµευση) είναι τα ενδεικτικά κλειδιά για την ανάπτυξη της σχέσης. Ο 
Sheth (1992) ολοκληρώνει την εργασία πολυάριθµων ακαδηµαϊκών 
(π.χ., Anderson and Narus, 1984; Crosby et al., 1990; Dwyer et al., 
1987; Gronroos, 1990) στο να θεµελιώσει µια θεωρία του relationship 
marketing. Υποδείγµατα των καθοριστικών σχέσεων του αγοραστή –
πωλητή, που τοποθετούνται στο θεωρητικό πλαίσιο εργασίας του 
Sheth, είναι η αµοιβαία εµπιστοσύνη, οι µοιρασµένοι στόχοι και 
δέσµευση και αµοιβαία αλληλεξάρτηση. Παρόµοια, βασιζόµενοι στην 
ανάπτυξη και την εµπειρική δοκιµή του µοντέλου KMV του 
relationship marketing, οι Morgan και Hunt καθιερώνουν την 
θεωρητική και εµπειρική υποστήριξη για εµπιστοσύνη και δέσµευση, 
ως τις µεταβλητές κλειδιά για επιτυχηµένο relationship marketing . Η 
παραπέρα υποστήριξη για δέσµευση, όντας το βασικό συστατικό για 
τον σχηµατισµό και τη συντήρηση των σχέσεων, παρέχεται από την 
εργασία του Gundlach et al.(1995). 

Βασικά συστατικά 
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Προσανατολισµός στον πελάτη. 
Αναπαριστάµενη ως η υλοποίηση του σκοπού του µάρκετινγκ (Saxe 
and Weitz,1982), η προσανατολισµένη στον πελάτη συµπεριφορά του 
προσωπικού µάρκετινγκ καθίσταται ως οι ενέργειες µέσω των οποίων 
οι σχέσεις µπορούν να τροφοδοτηθούν και να διοικηθούν. (Crosby et 
al., 1990; Dunlap et al., 1988; Webster, 1992). Ο προσανατολισµός 
στον πελάτη περιγράφεται ως µία φιλοσοφία και συµπεριφορά 
κατευθυνόµενη προς τον καθορισµό και την κατανόηση των αναγκών 
του πελάτη-στόχου και στην προσαρµογή της ανταπόκρισης της 
εταιρίας πωλήσεων, µε σκοπό να ικανοποιήσει εκείνες τις ανάγκες 
καλύτερα από τον ανταγωνισµό, και µε αυτό τον τρόπο να 
δηµιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. (Marquardt, 1989; 
Saxe and Weitz, 1982; Williams and Wiener, 1990). 
Θεωρητικοί του µάρκετινγκ έχουν εξερευνήσει τη φύση του 
προσανατολισµού στον πελάτη σε επίπεδο µεµονωµένου πωλητή όπως 
επίσης και σε επίπεδο οργανισµού. Αυτές οι ερευνητικές µελέτες 
έχουν εντοπίσει θετικούς συνδέσµους µε αποτελέσµατα όπως η 
κερδοφορία, το µερίδιο της αγοράς, η απόδοση των πωλητών, η 
ικανοποίηση της δουλειάς, η οργανωτική δέσµευση και οι 
αναδιοργανωτικοί στόχοι (π.χ. Deshpande et al., 1993; Jaworski and 
Kohli, 1993; Kelley, 1992; O’ Hara et al., 1991; Narver and Slater, 
1990; Reichheld and Sasser, 1990; Siguaw et al., 1994). Πιο 
συγκεκριµένα και σχετικά µε αυτή τη σύγχρονη µελέτη, οι Saxe και 
Weitz υποστήριξαν το θετικό σύνδεσµο του προσανατολισµού στον 
πελάτη µεταξύ των συγγενικών µεταβλητών (π.χ. η πιθανότητα να 
ακολουθήσουν εντολές, συνεργασία, εµπιστοσύνη και έλλειψη 
διαµάχης). Παροµοίως, διαπιστώσεις από την έρευνα του Dunlap et 
al(1988) αποδεικνύουν µια θετική σχέση µεταξύ του προσανατολισµό 
στον πελάτη και της ικανοποίηση του πελάτη. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει 
µια µικρή, θεωρητικά, µελέτη, βασισµένη συγκεκριµένα στην εξέταση 
του συνδέσµου µεταξύ του προσανατολισµού στον πελάτη και στην 
ανάπτυξη των σχέσεων αγοραστή-πωλητή. 

Θεωρητική δικαιολογία για την προσανατολισµένη στον πελάτη 
συµπεριφορά των πωλητών, που επιδρά θετικά στην ανάπτυξη των 
σχέσεων αγοραστή-πωλητή, προέρχεται από τις προσδοκίες της 
επικοινωνίας  της θεωρίας της  κοινωνικής ανταλλαγής ( Heider,1958; 
Homans,1961) και της θεωρίας  των συγγενικών επικοινωνιών (Alloy 
and Tabachnik, 1984; Capella and Palmer, 1990; Soldow and Thomas, 
1984). Καθώς είναι δηλωµένο ανοιχτά και ελεύθερα σε αυτές τις 
θεωρίες, οι προσδοκίες της επικοινωνίας είναι «γνώσεις σχετικά µε 
την αναµενόµενη συµπεριφορά από άλλους συγκεκριµένους, όπως 
έχει εµπεδωθεί και διαµορφωθεί µέσα από κοινωνικές νόρµες για τους 
σύγχρονους ρόλους, τις σχέσεις και το περιβάλλον» (Burgoon and 
Walther, 1990, p.236). Αυτές οι προσδοκίες αλληλεπιδρούν µε τις 
πληροφορίες, οι οποίες είναι αισθητά επιλεγµένες από πληροφορίες 
που απορρέουν από επικοινωνιακές συµπεριφορές  που διαµορφώνουν 
τις επεξηγήσεις για την έννοια του αντικειµένου των επικοινωνιακών 
συµπεριφορών. Αναδιατυπώνοντας µία κατάσταση  πώλησης, οι 
συµπεριφορές των προσανατολισµένων στον πελάτη πωλητών 
παρέχουν πληροφοριακές νύξεις στους αγοραστές όσο και στις 
προθέσεις και τη µελλοντική συµπεριφορά των πωλητών. Αυτό 
σηµαίνει ότι ένας αγοραστής θα είναι ευαίσθητος σε προφορικές και 
µη προφορικές νύξεις οι οποίες αλληλεπιδρούν µε τις βασικές 
εµπειρίες και προσδοκίες των αγοραστών για να διαµορφώσουν 
αντιλήψεις όσον αναφορά τις προθέσεις των πωλητών και/ή µιας 
εταιρίας πωλήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ο προσανατολισµένος στον 
πελάτη συµβουλευτικός και ανταποδοτικός διάλογος παρέχει τη βάση 
για τη ανταλλαγή των νύξεων και των πληροφοριών που χρειάζεται 
κάθε µέρος, µε σκοπό να µάθουν ο ένας από τον άλλο, να 
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διαµορφώσουν προσδοκίες, να συντονίσουν σχέδια και να επιλύσουν 
τις διαµάχες ( Biong, 1994; Johnston and Lewin, 1996). 

Θεωρητικά πλαίσια εργασίας στην εναλλακτική βιβλιογραφία 
υποστηρίζουν περαιτέρω συµπεριφορές των προσανατολισµένων στον 
πελάτη πωλητών που επηρεάζουν την ανάπτυξη των σχέσεων 
αγοραστή –πωλητή (Clopton, 1984; Dapholkar et al., 1994). Αυτά  τα 
πλαίσια εργασίας βεβαιώνουν ότι τα αποτελέσµατα διαπραγµάτευσης 
επηρεάζονται σηµαντικά από τη χρήση του παζαριού που κάνουν οι 
συµµετέχοντες από τα τρία βασικά είδη συµπεριφοράς 
διαπραγµάτευσης:  

1. Ανταγωνιστική 

2. Επιτακτική  και  

3. Συντονισµένη (Campbell, 1985; Clopton, 1984; Pruitt and Lewis, 
1977; Pruitt, 1981).  

Ανταγωνιστικές και επιτακτικές διαπραγµατευτικές συµπεριφορές 
προέρχονται από ένα προσανατολισµό µηδενικού ή κερδισµένου- 
χαµένου αποτελέσµατος και επιχειρούν να µεγιστοποιήσουν από τον 
καθένα τα δικά του αποτελέσµατα µέσω καιροσκοπικών 
συµπεριφορών όπως απειλές, υποσχέσεις, πειστικά επιχειρήµατα, 
καθορισµένες συµφωνίες και απροθυµία να µοιραστούν πληροφορίες. 
Αυτές οι συµπεριφορές αποκλείουν την ανάπτυξη των ανταλλαγών ή 
των εναλλακτικών λύσεων και επιδρούν στα αυξηµένα επίπεδα 
διαµάχης ρόλου και στα µειωµένα επίπεδα της ικανοποίησης µε τα 
διαπραγµατευόµενα αποτελέσµατα. Ως συνέπεια, η θετική ανάπτυξη 
των σχέσεων αγοραστή – πωλητή εµποδίζεται (Dabholkar et al., 
1994). Επιπλέον, αξιοσηµείωτη έρευνα υποστηρίζει ισχυρισµούς της 
διαπραγµατευτικής θεωρίας ότι ανταγωνιστικές και επιτακτικές 
διαπραγµατευτικές συµπεριφορές τείνουν να δηµιουργήσουν εν γένει 
ανταποδοτικές συµπεριφορές από τους άλλους συµµετέχοντες στη 
διαπραγµάτευση. Αυτή η αµοιβαία κλιµάκωση έχει ως αποτέλεσµα 
την χαµηλότερη ποιότητα των αποτελεσµάτων και επιπλέον εµποδίζει 
τη ανάπτυξη των σχέσεων. 

Από την άλλη πλευρά, συντονισµένες διαπραγµατευτικές 
συµπεριφορές προέρχονται από µη εξαναγκαστικό προσανατολισµό 
επίλυσης προβλήµατος, ο οποίος δίνει έµφαση στο από κοινού κέρδος 
κατά του προσωπικού (McClintock, 1977). Αυτή η προσέγγιση 
χρησιµοποιεί το εκτεταµένο µοίρασµα πληροφοριών και 
χαρακτηρίζεται από ευελιξία στην επίλυση θεµάτων, από την 
αµφίδροµη επικοινωνία και προθυµία για αναζήτηση εναλλακτικών 
λύσεων. Επειδή και τα δύο µέρη δουλεύουν έναντι κοινών οφελών και 
πρόθυµα µοιράζονται πληροφορίες,  η διαµάχη του ρόλου µειώνεται 
και η ικανοποίηση αυξάνεται – συνθήκες που υποστηρίχτηκαν 
προωθώντας την ανάπτυξη και την τροφοδότηση των σχέσεων 
αγοραστή – προµηθευτή.  

∆ίνοντας βαρύτητα σε επικεντρωµένες στον πελάτη λύσεις και σε 
αµοιβαία οφέλη, ο προσανατολισµός στον πελάτη είναι µη 
ευκαιριακός και ανταποκρίνεται στο συντονισµένο στυλ 
διαπραγµατευτικής συµπεριφοράς (Dabholkar et al., 1994), η οποία 
διευκολύνει την διαµόρφωση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης και 
δέσµευσης, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 
σχέσης (Gundlach et al., 1995; Morgan and Hunt, 1994). Επιπλέον, ο 
προσανατολισµός στον πελάτη συµπεριλαµβάνει τις διαπροσωπικές 
συµπεριφορές του µοιράσµατος πληροφοριών, της ανακάλυψης των 
αναγκών και της προσαρµογής των ανταποκρίσεων που ενθαρρύνουν 
περαιτέρω την ικανοποίηση, την εµπιστοσύνη, τους µοιρασµένους 
σκοπούς και τη δέσµευση και την αµοιβαία αλληλεξάρτηση – 
συνθήκες τις οποίες ο Sheth (1992) αντιλήφθηκε ως χαρακτηριστικά 
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των σχέσεων. Η µη ευκαιριακή και ευέλικτη φύση της 
προσανατολισµένης στον πελάτη συµπεριφοράς επιτρέπει εξίσου 
στους οργανισµούς αγοράς και πώλησης να επιτύχουν τους κοινούς 
τους στόχους και ικανοποίηση µέσω µιας σχέσης ανταλλαγής. 
Συνεπώς, η υπόθεση της έρευνας που καθοδηγεί  αυτή τη µελέτη 
τοποθετεί την προσανατολισµένη στον πελάτη συµπεριφορά το 
πωλητή ως ένα αντικείµενο που προβλέπει την ανάπτυξη των σχέσεων 
αγοραστή-πωλητή: 

Υ1: Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο της συµπεριφοράς του 
προσανατολισµένων στον πελάτη πωλητή, τόσο πιο υψηλό το επίπεδο 
ανάπτυξης των σχέσεων αγοραστή-πωλητή.   

Μεθοδολογία έρευνας  
Έναρξη έρευνας και διαδικασία δειγµατοληψίας 
Ο Deshpande et al. (1993) υποστηρίζει ότι λόγω της ιδιαίτερης φύσης 
του προσανατολισµού του πελάτη, οι εκτιµήσεις γι’ αυτόν θα πρέπει 
να προέρχονται από τους ίδιους τους πελάτες. Ακολουθώντας αυτήν 
την νουθεσία και σύµφωνα µε άλλα τεκµηριωµένα σχέδια έρευνας στη 
βιβλιογραφία (π.χ. Brown et al., 1991; Michaels και Day, 1985), αυτή 
η µελέτη χρησιµοποιεί ένα βολικό δείγµα οργανωτικών αγοραστών για 
να συλλέξει πληροφορίες (δεδοµένα) , αξιολογώντας 174 ζευγάρια 
αγοραστή-πωλητή, δια µέσου της χρησιµοποίησης ενός δοµηµένου 
οργάνου έρευνας.  
Χρησιµοποιώντας προσωπικές επαφές του κύριου ερευνητή, ένα 
βολικό δείγµα από 74 οργανωτικούς αγοραστές τοποθετηµένους στην 
κεντροδυτική Αµερική, αναγνωρίστηκε και ζητήθηκε από αυτό να 
συνεργαστεί σ’ αυτήν την µελέτη. Οι αγοραστές πληροφορήθηκαν ότι 
η µελέτη απαιτεί από αυτούς, πρώτα να ξεχωρίσουν τρεις 
συγκεκριµένους πωλητές µε τους οποίους είχαν πολλαπλές 
αλληλεπιδράσεις και έπειτα να περιγράψουν:  

• Την συµπεριφορά πώλησης του αναγνωρισµένου πωλητή και  

• Τη φύση οποιασδήποτε υπαρκτής ή αναπτυσσόµενης σχέσης 
µεταξύ αγοραστή-πωλητή.  

Χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία µειωµένης διανοµής, εκπαιδευµένοι 
ερευνητές του πεδίου αυτού, ήρθαν σε επαφή µε συνεργάσιµους 
αγοραστές, επανεξέτασαν τη φύση της µελέτης καθώς διαβεβαίωναν 
και την εµπιστοσύνη και την ανωνυµία, και προµήθευσαν κάθε 
αγοραστή µ’ ένα ερευνητικό πακέτο. Οι ερευνητές αυτού του πεδίου 
επέστρεψαν για να συλλέξουν τα ολοκληρωµένα έγγραφα µετά από 
πέντε µέρες.  

Χωριστές έρευνες χρησιµοποιήθηκαν για καθένα ζευγάρι πωλητή –
αγοραστή και δόθηκε περιθώριο στην αρχή κάθε εγγράφου για την 
αναγνώριση της ταυτότητας του πωλητή κατά όνοµα και εταιρία. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, ένας συγκεκριµένος πωλητής αναγνωρίζεται πριν 
από την ολοκλήρωση της µελέτης, και έτσι χρησιµοποιείται ως το 
κεντρικό σηµείο για να ολοκληρωθεί η µετέπειτα εκτίµηση. Η 
ενσωµάτωση της αναγνώρισης και της εκτίµησης των τριών πωλητών 
δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε το σχέδιο έρευνας των Swift και Campell 
(1995), στο οποίο ζητήθηκε από τους αποκρινόµενους να 
αναγνωρίσουν και να εκτιµήσουν πολλούς πωλητές µε τους οποίους 
είχαν προγενέστερες αλληλεπιδράσεις. Αυτή η µεθοδολογία είναι µία 
προσαρµογή της τεχνικής των κρίσιµων περιστατικών (Britner et al., 
1990; Flanagan, 1954), κατά την οποία οι εκτιµήσεις πραγµατικών και 
συγκεκριµένα πολλαπλών αναγνωρισµένων αλληλεπιδράσεων και/ ή 
περιστατικών, δηµιουργούνται από τους ανταποκρινόµενους .  

Από το αρχικό δείγµα των 74 οργανωτικών αγοραστών, οι  65 
συµφώνησαν να συµµετάσχουν, και ολοκλήρωσαν τα ερευνητικά 
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έγγραφα. Από αυτές τις απαντήσεις, οι επτά κρίθηκαν µη 
χρησιµοποιήσιµες, γεγονός που οφείλεται στα υψηλά επίπεδα 
αναπάντητων σηµείων. Οι 58 από τις αποτελεσµατικές απαντήσεις 
αντιπροσωπεύουν 51 διαφορετικούς οργανισµούς και αποδίδουν µία 
ανταπόκριση της τάξεως του 78%. Όπως τονίστηκε προηγουµένως, η 
µεθοδολογία απαίτησε κάθε αγοραστής να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά µε τρεις συγκεκριµένους πωλητές, µε τους οποίους είχαν 
πρόσφατες και πολλαπλές αλληλεπιδράσεις, φέροντας το τελικό 
µέγεθος του δείγµατος των ξεχωριστών ζευγαριών αγοραστή-πωλητή 
που εξετάστηκαν σε 174.  

Ο µέσος όρος ηλικίας των αγοραστών που συµµετείχαν σ’ αυτήν την 
έρευνα ήταν 37 χρονών , είχαν δουλέψει ως υπεύθυνοι αγορών για 
εννέα χρόνια και συνεργάζονταν µε τη σηµερινή τους εταιρία για οχτώ 
χρόνια. Η κατανοµή φύλου των αποκρινόµενων ήταν 62% άντρες και 
38% γυναίκες. Η ανάλυση συσχετισµών χρησιµοποιήθηκε για να 
εκτιµήσει το ενδεχόµενο να σχετίζονται τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά του αγοραστή, στην εξέταση της ερευνητικής 
υπόθεσης, δηλαδή πόσο επιδρά ο προσανατολισµός του πελάτη στην 
ανάπτυξη σχέσεων. Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης δε 
µαρτυρούν σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των δηµογραφικών 
χαρακτηριστικών του αγοραστή και της αντίληψης του για τη 
συµπεριφορά του προσανατολισµένου στον πελάτη πωλητή ή την 
ανάπτυξη σχέσεων. Συµπερασµατικά, καµία από αυτές τις µεταβλητές 
δε συµπεριλήφθηκε ως σχετιζόµενη µεταβλητή στην εξέταση της 
ερευνητικής υπόθεσης.  

Μέτρηση δοµών 
Ο προσανατολισµός των πελατών µετρήθηκε χρησιµοποιώντας µία 
προσαρµογή της κλίµακας SOCO (Saxe και Weitz, 1982). Αν και οι 
Saxe και Weitz προσφέρουν στοιχεία για την αξιοπιστία και την 
εγκυρότητα της κλίµακας SOCO, οι ψυχοµετρικές κυριότητες της 
µέτρησης έχουν υποστηριχθεί περαιτέρω σε µεταγενέστερες µελέτες, 
όπου η κλίµακα έχει προσαρµοστεί για τη χρήση της από αγοραστές 
που αξιολογούν τους πωλητές. Η ανάπτυξη σχέσεων καθορίστηκε 
µέσα από τη χρήση µιας κλίµακας ειδικά αναπτυγµένης και 
επικυρωµένης ως µέρος αυτής της µελέτης.  

Προσανατολισµός στον πελάτη 
Οµοίως µε προγενέστερες προσαρµογές της κλίµακας SOCO, για 
χρήση σε έρευνες στις οποίες απαντούν οι αγοραστές (Brown et al., 
1991; Michaels και Day, 1985), η κυρίαρχη φράση για κάθε θέµα 
επαναδιατυπώθηκε από το πρώτο πρόσωπο (π.χ. «προσπαθώ να…») 
στο τρίτο (π.χ. «ο πωλητής προσπαθεί…»). Το σχήµα ακολούθησε 
αυτό της SOCO, χρησιµοποιώντας µία κλίµακα εννιά σηµείων 
αρχίζοντας  από το «1» υποδηλώνοντας το «ποτέ» και τελειώνοντας 
στο «9» υποδηλώνοντας το «πάντα». Οι απαντήσεις στο θέµα 
προστέθηκαν και ο µέσος όρος τους δηµιούργησε ένα αποτέλεσµα 
σύνθετου προσανατολισµού στον πελάτη.  

Έξι αρχικά θέµατα της κλίµακας SOCO παραλείφθηκαν από αυτήν τη 
µελέτη, γιατί αντιπροσωπεύουν περισσότερο τις αντιλήψεις παρά τις 
συµπεριφορές. Στην αρχή, οι πρωτότυπες δηλώσεις της SOCO, (No. 
13) «Ένας καλός πωλητής πρέπει να έχει στο µυαλό του το µέγιστο 
συµφέρον του πελάτη», (No. 15) «Είµαι πρόθυµος να διαφωνήσω µε 
τον πελάτη προκειµένου να τον βοηθήσω να πάρει µία καλύτερη 
απόφαση» και (No. 17) «Είναι απαραίτητο να διαστρεβλώνεις την 
αλήθεια περιγράφοντας ένα προϊόν στον πελάτη» παραλείφθηκαν. Αν 
και η συµπεριφορά ενός πωλητή µπορεί να παρατηρηθεί και να βιωθεί 
µέσω των αλληλεπιδράσεων αγοραστή-πωλητή, το ίδιο δε µπορεί να 
λεχθεί και για τα πιστεύω του πωλητή. Παροµοίως, τα τρία θέµατα 
SOCO που θα απαιτούσαν από τον αγοραστή να κατέχει γνώση όσον 
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αναφορά τις οργανωµένες, µετά από εκπαίδευση, σκέψεις ενός 
πωλητή, σχετικά µε το πώς/γιατί µία συγκεκριµένη συµπεριφορά 
επιδεικνύεται, παραλείφθηκαν επίσης. Αυτά τα θέµατα 
περιελάµβαναν: (No.10) «Προσποιούµαι ότι συµφωνώ µε τους 
πελάτες για να τους ευχαριστήσω», (No. 4) «Υπαινίσσοµαι στον 
πελάτη ότι κάτι είναι πάνω από τον έλεγχό µου, ενώ δεν είναι» και 
(No. 21) «Προσπαθώ να επιτύχω τους σκοπούς µου ικανοποιώντας 
τους πελάτες». Καθώς τα πιστεύω και ο γνωστικός συλλογισµός του 
πωλητή είναι τυπικά άγνωστα στον αγοραστή, απαντήσεις σε αυτά τα 
θέµατα φέρουν το ρίσκο της εισαγωγής µεθοδολογικά τεχνάσµατα 
µέσα στην ανάλυση. Συµπερασµατικά, κάθε ένα από αυτά τα θέµατα 
διαγράφηκε από την µέτρηση αυτής της µελέτης για τον 
προσανατολισµού στον πελάτη.  

Αν και δίνεται προσοχή για την αποφυγή της απώλειας της αξιοπιστίας 
και τον περιττό περιορισµό του έκτασης των δοµών, η βιβλιογραφία 
του µάρκετινγκ προτείνει την παράληψη σηµείων από υπάρχουσες 
κλίµακες, όταν αντικειµενικά σηµεία δεν ανταποκρίνονται στο 
περιβάλλον ή τις ικανότητες της τοποθέτησης της έρευνας (Lagace et 
al., 1993; Strutton και Lumpkin, 1994). Επιπλέον, οι Zeller και 
Carmines (1980) καθιέρωσαν τη φειδώ στις µετρήσεις ως έναν κανόνα 
της επιστηµονικής θεωρίας. Επαρκή παραδείγµατα από την παράλειψη 
τέτοιων αποφασιστικών σηµείων παρέχονται στη βιβλιογραφία του 
µάρκετινγκ (π.χ. Ellen et al., 1991; Sager, 1994; Strutton και Lumpkin, 
1994; Teas, 1981).   

Οι ψυχοµετρικές κυριότητες του αποτελέσµατος της µέτρησης 18 
σηµείων συγκρίνονται ευνοϊκά µ’ αυτές που αναφέρονται σε 
προηγούµενες µελέτες. Η δοµή δύο – παραγόντων επαναλαµβάνει 
αυτή των Saxe και Weitz (1982). Ο συντελεστής άλφα εκτίµησης της 
αξιοπιστίας για την µικτή µέτρηση είναι 0,97, το οποίο συγκρίνεται 
ευνοϊκά µε τα επίπεδα της αξιοπιστίας που αναφέρονται από τους Saxe 
και Weitz (0,86 και 0,83) και Michaels και Day (0,91). Το µέσο 
αποτέλεσµα αυτής της µελέτης (6,6) και η ασυµµετρία συγκρίνουν, 
επίσης, τα χαρακτηριστικά της κατανοµής (µέσο 7,5, ασυµµετρία –
0,88), που αναφέρουν οι Saxe και Weitz. Αυτές οι διαπιστώσεις 
υποστηρίζουν την εκ των προτέρων αντίληψη, ότι η ίδια θεµελιώδης 
δοµή απεικονίζεται στην µέτρηση 18 θεµάτων αυτής της µελέτης, 
όπως και στο πρωτότυπο της µελέτης των Saxe και Weitz (1982).  

Ανάπτυξη σχέσεων αγοραστή-πωλητή   
Ακολουθώντας διαδικασίες ανάπτυξης αποδεκτής κλίµακας 
(Churchill, 1979; Nunnally, 1978), η µέτρηση της ανάπτυξης σχέσεων 
αγοραστή – πωλητή διαµορφώθηκε ειδικά για να χρησιµοποιηθεί σε 
αυτή τη µελέτη. Χρησιµοποιώντας σχετικό έγγραφο και εισαγωγή από 
επαγγελµατίες συναδέλφους µε γνώσεις ειδικού στο χώρο των 
σχέσεων, δηµιουργήθηκε µία αρχική κοινοπραξία από δηλώσεις 
αντιπροσωπευτικών σηµείων. Τεχνικές πολλών µεταβλητών, ο Άλφα 
του Cronbach και ο εξερευνητικός παράγοντας αναλύσεων, 
χρησιµοποιήθηκαν για να ξεκαθαριστεί και να µειωθεί ο αριθµός των 
σηµείων, έτσι ώστε να διαµορφωθεί µία φειδωλή και αξιόπιστη 
µέτρηση της ανάπτυξης σχέσεων. Τελικά, ο επιβεβαιωτικός 
παράγοντας που χρησιµοποιήθηκε στο Lisrell VIII, χρησιµοποιήθηκε 
και περαιτέρω για να προσδιοριστεί η αξιοπιστία και η ισχύς της 
τελικής µέτρησης.  

Όπως εξετάστηκε προηγουµένως σε αυτό το σηµείο, οι ποικίλες 
αντιλήψεις σύµφωνα µε την έκταση και τα βασικά συστατικά, 
περιλαµβάνοντας τη δοµή της διαπροσωπικής σχέσης, δεν είναι 
απολύτως σύµφωνα από µοντέλο σε µοντέλο. Παρ’ όλα αυτά, τρία 
βασικά στοιχεία που µοιράζονται ένα µεγάλο βαθµό οµοιότητας 
διαµέσου αυτών των θεµελιωδών µοντέλων είναι:  

Ψυχοµετρικές 
κυριότητες 

Έκταση της έρευνας και 
βασικά χαρακτηριστικά  
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(1) ικανοποίηση µε τον πωλητή και διαδικασία ανταλλαγής 

(2) εµπιστοσύνη στον πωλητή και  

(3) δέσµευση.  

Η ικανοποίηση µε τον πωλητή συνεπάγεται ότι ο αγοραστής είναι 
ικανοποιηµένος µε τους ρόλους που αναλήφθηκαν και εκτελέστηκαν 
από τον πωλητή (Crosby et al., 1990). Η εµπιστοσύνη γίνεται 
αντιληπτή στη βιβλιογραφία του µάρκετινγκ από την άποψη της 
αξιοπιστίας της οµάδας και εξαρτάται από ένα συνέταιρο ανταλλαγής 
στο περιβάλλον του κινδύνου και της αβεβαιότητας – ότι «ένας 
πωλητής µπορεί να βασιστεί στο να συµπεριφέρεται µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να υπηρετηθεί το µακροπρόθεσµο συµφέρον του πελάτη» 
(Crosby et al., 1990, p.70). Για παράδειγµα, η προθυµία ενός 
αγοραστή να προτείνει τον πωλητή σε κάποιον που σέβεται, θα ήταν 
ένδειξη της εµπιστοσύνης του αγοραστή προς τον πωλητή. Η 
δέσµευση συνεπάγεται µία συνεχή, ασφαλή σχέση µεταξύ των 
συνεταίρων (Dwyer et al., 1987) και την προθυµία να διατηρηθεί η 
εκτιµώµενη σχέση (Moorman et al., 1992). Η προσδοκία ενός 
αγοραστή και η πρόθεση να συνεχίσει ή ακόµα να επεκτείνει τη σχέση 
του µε τον πωλητή θα έδειχνε δέσµευση (Morgan και Hunt, 1994).  

Βασισµένη στην έκταση αυτών των τριών συστατικών, η δουλειά 
πολλών επιστηµόνων (Crosby et al., 1990; Dwyer et al,. 1987; 
Humphreys, 1993; Moorman et al., 1992; Morgan και Hunt, 1994; 
Scanzoni,1979) και τα στοιχεία από ακαδηµαϊκούς και επαγγελµατίες 
της βιοµηχανίας µε ειδικότητα στο χώρο των σχέσεων, 
χρησιµοποιήθηκαν για να δηµιουργήσουν ένα σύνολο οχτώ 
αντιπροσωπευτικών σηµείων – δύο σηµείων που εκφράζουν 
ικανοποίηση, τριών που εκφράζουν εµπιστοσύνη και τριών που 
εκφράζουν δέσµευση. Η µείωση των θεµάτων και το ξεκαθάρισµα 
διεξήχθησαν χρησιµοποιώντας τον Άλφα του και τον εξερευνητικό 
παράγοντα ανάλυσης. ∆ύο σηµεία διαγράφτηκαν εξαιτίας της 
αποδυνάµωσης των σηµείων στο σύνολο και το χαµηλής βαρύτητας 
φορτίο (Hair et al., 1992). Το αποτέλεσµα  της µέτρησης έξι σηµείων  
συµπεριλάµβανε δύο σηµεία που επιβεβαίωναν καθένα από τα τρία 
αρχικά τεθέντα σηµεία. Τα κύρια συστατικά του παράγοντα ανάλυσης 
υποστήριζαν µια µονοδιάστατη δοµή για τη σύνθετη µέτρηση.  

Υπολογίσιµη αξιοπιστία. Η ανάλυση του επιβεβαιωτικού παράγοντα 
(αξιοποιώντας το Lisrel VIII) χρησιµοποιήθηκε για να υπολογίσει, 
περισσότερο τη διάσταση, την αξιοπιστία και την ισχύ της τελικής 
µέτρησης των έξι σηµείων. Αυτή η ανάλυση υπολόγισε το µοντέλο 
του επιβεβαιωτικού παράγοντα και παρείχε κατάλληλες, σταθερές 
στατιστικές µελέτες, όπως ο δείκτης της τιθέµενης ουσίας (GFI), ο 
προσαρµοσµένος δείκτης της τιθέµενης αξίας (AGFI), και υπόλοιπο 
των µέσων αιτιωδών τετραγώνων (RMSR). Όπως προτείνουν οι 
Bentler και Bonett (1980), ο πρότυπος τιθέµενος δείκτης (NFI) 
χρησιµοποιήθηκε και κρίθηκε αποδεκτός εάν ήταν πάνω από την 
προτεινόµενη αξία των 0,90. Ο συγκρίσιµος τιθέµενος δείκτης επίσης 
χρησιµοποιήθηκε µ’ ένα όριο αξίας της τάξης του 0,90, που επίσης 
φανερώνει ένα αποδεκτό µοντέλο. Ο επιβεβαιωτικός παράγοντας 
ανάλυσης υποδεικνύει µία καλή τοποθέτηση των δεδοµένων 
(GFI=0,96; AGFI=0,90; RMSR=0,018; NFI=0,98; CFI=0,99). 
Περαιτέρω, όπως απεικονίζεται στον Πίνακα Ι, κάθε ένας από τους 
υπολογισµούς του φορτίου είναι εξαιρετικά σπουδαίος (p < 0,001), και 
σταθεροί, ιδιαίτεροι συσχετισµοί, υψωµένοι στο τετράγωνο, 
υποστηρίζουν την αξιοπιστία κάθε κατάσταση των µεµονωµένων 
σηµείων. Ο υπολογισµός του συντελεστή άλφα της αξιοπιστίας γι’ 
αυτήν τη µονοδιάστατή µέτρηση είναι 0,96.  

Ανάλυση του 
επιβεβαιωτικού 
παράγοντα 
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Συγκλίνουσα αξιοπιστία. Η ανάλυση του επιβεβαιωτικού παράγοντα 
επίσης προσφέρει αξιοσηµείωτη στήριξη για τη συγκλίνουσα ισχύ της 
µέτρησης της ανάπτυξης σχέσεων. Στην αρχή, η στήριξη για την 
συγκλίνουσα ισχύ παράχθηκε µέσω εκτιµήσεων των εξαιρετικά 
σπουδαίων φορτίων για κάθε ένα από τα µεµονωµένα σηµεία των 
δεικτών (Gerbing και Anderson,1988). Η συγκλίνουσα ισχύ είναι 
επίσης προτεινόµενη από τον πραγµατικό υπολογισµό της αξιοπιστίας 
σε 0,96. Περαιτέρω αποδείξεις, ότι τα έξι σηµεία συγκλίνουν σε µία 
κοινή δοµή φαίνονται µέσα από το 78% της διασποράς που απορρέει 
(Babin et al., 1994; Narver και Slater, 1990).   

 
Κατάσταση συστατικού/σηµείου Μέσο Προσαρ-

µοσµένος 
άλφα 

Φορτίο Υψωµένες στο 
τετράγωνο 
συσχετίσεις 

Σύνθετη µέτρηση ανάπτυξης σχέσεων 4,10 0,96   

Συστατικό Ι: ικανοποίηση από τον 
πωλητή     
Εν γένει σύµφωνα µε τις εµπειρίες 

µου µε αυτόν τον πωλητή, είµαι 
ικανοποιηµένος  4,07  0,96 0,93 
Γενικά, µε τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από 
αυτόν τον πωλητή, είµαι 
ικανοποιηµένος  4,18  0,90 0,80 

Συστατικό ΙΙ: εµπιστοσύνη στον 
πωλητή     
Θα σύστηνα αυτόν τον πωλητή σε 
ένα φίλο  4,25  0,92 0,84 
∆ε θα δίσταζα να επιτρέψω σε 
αυτόν τον πωλητή να δουλέψει µε 
άλλα µέλη της εταιρίας µου 3,95  0,82 0,67 

Συστατικό ΙΙΙ: δέσµευση      
Σκοπεύω να συνεχίσω τις δουλειές 

µε αυτόν τον πωλητή  4,31  0,84 0,71 
Γενικά, θα ήµουν πρόθυµος να έχω 
αυτόν τον πωλητή να παίζει έναν 
αυξανόµενο ρόλο ως προµηθευτής 
στην εταιρία µου  3,86  0,86 0,73 

Απορρέουσα διασπορά 
Στατιστική x Τετραγώνου  
GFI 
AGFI 
RMSR 
NFI 
CFI 

78%  
19,83 (df=9,  p=0,02)  
0,96 
0,90 
0,018 
0,98 
0,99 

Πίνακας Ι. Ιδιαίτερες καταστάσεις θέµατος και στατιστικές κυριότητες της µέτρησης 
ανάπτυξης σχέσεων 

∆ιαχωρίζουσα  και νοµολογική ισχύς. Σύµφωνα µε την πρόταση του 
Churchill (1979) να συµπεριληφθούν δύο ζεύγη ανεξάρτητων 
χαρακτηριστικών, επιπρόσθετων στην ισχύουσα δοµή, αυτή η µελέτη 
ενσωµάτωσε δύο διαφορετικές δοµές που αφορούσαν, θεωρητικά, τον 
προσανατολισµό στον πελάτη: «η εξουσιοδότηση» και «η βούληση 
για αλλαγή και προσαρµογή». Αυτές οι µεταβλητές συµπεριλήφθησαν 
στη βάση του χαρακτηρισµού του Sheth για το relationship marketing  
(1992), ως τη διαδικασία δηµιουργίας και διατήρησης αρµονικών 
σχέσεων µεταξύ προµηθευτών και πελατών, µέσω αµοιβαίας 
συνεργασίας και δέσµευσης. Με αυτόν τον χαρακτηρισµό σαν 
θεµέλιο, κάποιος θα περίµενε, η ανάπτυξη των σχέσεων αγοραστή – 
πωλητή να είναι θετικά συνδεδεµένη µε την εξουσιοδότηση για 
πώληση στο συγκεκριµένο πωλητή. Για παράδειγµα, χωρίς την επαρκή 
εξουσιοδότηση, ο πωλητής θα είναι ιδιαίτερα δεσµευµένος στην 
ανάληψη έγκαιρων αποφάσεων που απαιτούνται για την 
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αποτελεσµατική συνεργασία και δέσµευση µεταξύ αγοραστή – 
πωλητή. Οµοίως, η αµοιβαία συνεργασία και δέσµευση στους κοινούς 
στόχους που απαιτούνται για την ανάπτυξη της σχέσης, συνεπάγεται 
ότι όλα τα µέλη δέχονται την ανάγκη για αλλαγή και προσαρµογή των 
αντιδράσεων, µε σκοπό τη δηµιουργία σχετικών λύσεων σε 
αναγνωρισµένα προβλήµατα. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει µία θετική 
σχέση µεταξύ της βούλησης για προσαρµογή και της ανάπτυξης της 
σχέσης αγοραστή – πωλητή. Και οι δύο µεταβλητές ισχύος: η 
«εξουσιοδότηση» και η «βούληση για αλλαγή και προσαρµογή», 
υπολογίστηκαν χρησιµοποιώντας προηγούµενες µελέτες, 
αναπτυγµένες και επιβεβαιωµένες από τον Williams (1992). Οι 
υπολογισµοί των ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών αυτής της µελέτης 
για κάθε µία από αυτές τις ισχυρές δοµές, ανταποκρίνονται σ’ 
εκείνους που αρχικά αναφέρθηκαν από τον Williams (1992). Κι οι δύο 
µετρήσεις υποστηρίχθηκαν σαν να ήταν µονοδιάστατες µε 54% και 
53% της επιβεβαίωσης που απορρέει για την «εξουσιοδότηση» και την 
«βούληση για αλλαγή και προσαρµογή» αντιστοίχως. Ο υπολογισµός 
του συντελεστή άλφα της αξιοπιστίας για την «εξουσιοδότηση» είναι 
0,85 και 0,82 για την «βούληση για αλλαγή και προσαρµογή». 

Όπως περιγράφηκε από τους Fornell και Laker (1981, σελ. 46) η 
διαχωρίζουσα ισχύς απαιτεί οι εκτιµήσεις των ποικίλων 
συµπερασµάτων για τα µέτρα του αντικειµένου να είναι µεγαλύτερες 
από το τετράγωνο των συσχετισµών µεταξύ των δοµών. Αυτός ο όρος 
ικανοποιείται πλήρως για καθεµία από τις δοµές και έτσι παρέχει 
στήριξη για την διαχωρίζουσα ισχύ του µέτρου της ανάπτυξης 
σχέσεων. Με τη σειρά της, η νοµολογική ισχύς υποστηρίζεται µέσω 
των ευρηµάτων εξαιρετικών συσχετισµών µεταξύ των µέτρων 
ανάπτυξης σχέσεων και των δύο θεωρητικά σχετιζόµενων µεταβλητών: 
«εξουσιοδότηση» (r=0,47) και «βούληση για αλλαγή» (r=0,51). 

Τα µεµονωµένα σηµεία, που αποτελούν το τελικό µέτρο ανάπτυξης 
σχέσεων, εξειδικεύονται στον Πίνακα Ι µαζί µε τα αντίστοιχα φορτία 
συντελεστών και τους πολλαπλασιασµένους στο τετράγωνο 
συσχετισµούς. Το µέτρο σχέσεων χρησιµοποιεί µία κλίµακα πέντε 
σηµείων όπου το «1» υποδηλώνει «ισχυρή διαφωνία» και το «5» 
δείχνει «ισχυρή συµφωνία». Οι υψηλές βαθµολογίες σ’ αυτή τη 
µέτρηση δείχνουν υψηλά επίπεδα ανάπτυξης σχέσεων, ενώ οι χαµηλές 
βαθµολογίες δηλώνουν χαµηλότερα επίπεδα ανάπτυξης σχέσεων. Τα 
αποτελέσµατα των σηµείων συγκεντρώθηκαν και στρογγυλοποιήθηκαν 
σε µέσο όρο για να δηµιουργήσουν ένα σύνθετο βαθµό ανάπτυξης 
σχέσεων.  

Ευρήµατα  
Η υπόθεση της έρευνας ότι η προσανατολισµένη στον πελάτη 
συµπεριφορά ενός πωλητή έχει επιρροή στην ανάπτυξη των σχέσεων 
αγοραστή – πωλητή δοκιµάστηκε µε χρήση της ανάλυσης των 
εµπειρικών σχέσεων των µεταβλητών. Η εξίσωση των εµπειρικών 
σχέσεων των µεταβλητών χρησιµοποίησε την προσανατολισµένη στον 
πελάτη συµπεριφορά του πωλητή ως την ανεξάρτητη µεταβλητή και το 
µέτρο ανάπτυξης σχέσεων αυτής της µελέτης ως την εξαρτηµένη 
µεταβλητή. Όπως συνοψίζονται στον Πίνακα ΙΙ, ευρήµατα από αυτήν 
την ανάλυση υποστηρίζουν πως η προσανατολισµένη στον πελάτη 
συµπεριφορά του πωλητή αποτελεί έναν ισχυρό και αξιοπρόσεκτο 
τρόπο πρόβλεψης της ανάπτυξης σχέσεων, εξηγώντας 72% της 
κατανοµής (Προσαρµοσµένο R2=0,723, F=371,47, p<0,0000).  

∆ιοικητικές επιπτώσεις και συστάσεις 
Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης επεκτείνουν τον αναπτυσσόµενο 
όγκο της αναγνώρισης του προσανατολισµού στον πελάτη, µέσα από 
τη βιβλιογραφία, ως µια σηµαντική προαπαιτούµενη µεταβλητή για 
ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων αγοραστή και πωλητή. Αυτή η 

∆ιαχωρίζουσα ισχύς 

Ανάλυση εµπειρικών 
σχέσεων µεταβλητών 
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µελέτη βρήκε στήριγµα για µία δυνατή και θετική σχέση µεταξύ 
προσανατολισµού στον πελάτη και ανάπτυξης σχέσεων αγοραστή – 
πωλητή. Αυτά τα ευρήµατα δείχνουν ότι οι ανάγκες εύρεσης και 
ανταπόκρισης της προσαρµογής των χαρακτηριστικών των 
προσανατολισµένων στον πελάτη πωλητών έχουν ένα δυνατό, 
σηµαντικό και θετικό σύνδεσµο µε την ανάπτυξη σχέσεων πελατών – 
πωλητών. Το να επενδύεις το χρόνο και την προσπάθεια που χρειάζεται 
σε: κατανόηση των αναγκών και των προβληµάτων των πελατών, και 
µεταβολή των δραστηριοτήτων κάποιου ούτως ώστε να ανταποκρίνεται 
σ’ αυτές τις ανάγκες µε έναν ειλικρινή και µη εκµεταλλευτικό τρόπο, 
αντιµετωπίζεται σα να έχει µια θετική επίδραση στον πελάτη. 
 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: Ανάπτυξη σχέσεων 
Ανεξάρτητη µεταβλητή: Προσανατολισµός στον πελάτη  
R2                       = 0,725   
Προσαρµοσµένο R2 = 0,723 F = 371,4708 Ρ-value = 0.0000 
   
Ανεξάρτητη µεταβλητή Beta T P-value 
    
Προσανατολισµός στον πελάτη 0,851 19,274 0,0000 
Πίνακας ΙΙ: Αποτελέσµατα ανάλυσης εµπειρικής σχέσης µεταβλητών 
 
Αυτή η θετική επίδραση φανερώνεται από µόνη της στα αυξηµένα επίπεδα 
εµπιστοσύνης των πελατών, που προκύπτουν από την  ικανοποίηση, και στις 
προθέσεις για συνεχή συνεργασία µε το συγκεκριµένο πωλητή.    

Μολονότι φύσει εξερευνητικοί, τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης 
προσφέρουν µια ποικιλία επισηµάνσεων για πωλητές, µάνατζερ και 
θεωρητικούς. Αυτά τα ευρήµατα ξεκινούν να αποδεικνύουν, και ακόµη να 
υπογραµµίζουν, την αντιληφθήσα σηµασία του ρόλου που διαδραµατίζουν οι 
πωλητές όσον αφορά την επαφή µε τους πελάτες. Ως ο άµεσος σκοπός της 
επαφής µεταξύ οργανισµών αγοράς και πώλησης, η συµπεριφορά πώλησης των 
πωλητών µοιάζει να παρέχει ένα βασικό συνδετικό κρίκο της προστιθέµενης 
αξίας στρατηγικής relationship marketing της εταιρίας. Ωστόσο, η 
µακροπρόθεσµη εστίαση στην προσανατολισµένη στον πελάτη, σχετική 
πώληση συχνά απαιτεί ο πωλητής να παρακάµψει την άµεση ικανοποίηση και 
ανταµοιβή που υπόσχονται οι βραχυπρόθεσµες πωλήσεις. Επιπλέον, απαιτείται 
δαπάνη περισσότερου χρόνου και προσπάθειας µε σκοπό τη συγκέντρωση 
πληροφοριών για τις ανάγκες του πελάτη, για την προσαρµογή των αποκρίσεων 
και για την προώθηση συνεχούς µεταπωλητικής παρακολούθησης. ∆ίχως 
επαρκή γνώση και αντίληψη, αυτά τα πιθανά έξοδα και οι αυξηµένες επενδύσεις 
αντιπροσωπεύουν σηµαντικά εµπόδια την υλοποίηση προσανατολισµένων στον 
πελάτη συµπεριφορών πώλησης και στρατηγικών στη δυνάµεις πωλήσεων. Η 
υπερπήδηση αυτών των εµποδίων προϋποθέτει ότι πωλητές και µάνατζερ 
γνωρίζουν και καταλαβαίνουν τη σηµασία των µακροχρόνιων σχέσεων και του 
ζωτικού ρόλου που διαδραµατίζουν οι πωλητές στην ανάπτυξη και 
τροφοδότηση των σχέσεων αγοραστών – πωλητών. Η αναγνώριση του 
στρατηγικού ρόλου που παίζουν στις προστιθέµενης αξίας στρατηγικές 
πωλήσεων θα ήταν ένα σηµαντικό πρώτο βήµα στην ευαισθητοποίηση των 
πωλητών σχετικά µε τη σπουδαιότητα της κατανόησης και της εφαρµογής των 
διαπροσωπικών ικανοτήτων που προϋποθέτει η προσανατολισµένη στον πελάτη 
πώληση.       

Η αλλαγή της συµπεριφοράς πώλησης στην κατεύθυνση του αυξηµένου 
προσανατολισµού στον πελάτη προσφέρει επίσης αρκετές επισηµάνσεις για 
τους µάνατζερ. Η εµπειρική έρευνα υποστηρίζει τον προσανατολισµό στον 
πελάτη ως µία συµπεριφορά που αποκρίνεται/αντιδρά σε διοικητικές πολιτικές 
και πράξεις (Kelley,1992, Williams και Wiener, 1990). Αν οι διοικητικές 
πολιτικές και δραστηριότητες επηρεάζουν την προσανατολισµένη στον πελάτη 
συµπεριφορά, και η προσανατολισµένη στον πελάτη συµπεριφορά επηρεάζει 
την ανάπτυξη της σχέσης αγοραστή – πωλητή, φαίνεται ενστικτωδώς ότι το 
µάνατζµεντ έχει την ικανότητα να επιδρά στην ανάπτυξη της σχέσης αγοραστή 

Ποικιλία επισηµάνσεων 

Αυξηµένος 
προσανατολισµός 
στον πελάτη 
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– πωλητή. Είτε η δυναµική αυτών των επιδράσεων είναι άµεση είτε έµµεση, θα 
βρισκόταν σίγουρα στον ενδιαφέρον για µελλοντικές έρευνες. Ωστόσο, αυτές οι 
προκαταρκτικές έρευνες φαίνεται να υπογραµµίζουν την ύστατη και στρατηγική 
επίδραση στην ανάπτυξη σχέσεων από τις διοικητικές αποφάσεις που 
παραδοσιακά λαµβάνονται από τα κατώτερα επίπεδα της διοίκησης των 
δυνάµεων στις πωλήσεις: στελέχωση και επιλογή, επιρροή και αναγνώριση, 
εκπαίδευση και εξάσκηση, και αξιολόγηση και έλεγχος. Για τη µεγιστοποίηση 
της ικανότητας στην ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσµατικών πελατειακών 
σχέσεων ενός οργανισµού πωλήσεων, πρέπει καθεµιά από αυτές τις 
δραστηριότητες της διοίκησης των δυνάµεων πωλήσεων να εξεταστούν και να 
διαπιστωθεί ότι έχουν µία θετική επίδραση στην πρακτική των 
προσανατολισµένων στον πελάτη συµπεριφορών των δυνάµεων πωλήσεων.     

Περιορισµοί και υποδείξεις για µελλοντική έρευνα  
Οι επιπτώσεις και η ερµηνεία αυτών των πρόωρων ευρηµάτων, εξίσου για 
πωλητές και µάνατζερ, είναι περιορισµένες από αρκετά εµπόδια που είναι 
συµφυή µε την παρούσα µελέτη. Πρώτον, θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί 
στις γενικεύσεις των αποτελεσµάτων αυτής της έρευνας, εξαιτίας της ευκολίας 
της µεθοδολογίας δειγµατοληψίας – ακόµα κι ενώ το δείγµα των αγοραστών 
συµπεριλαµβάνει µια γκάµα από διάφορες επιχειρήσεις και βιοµηχανικές 
οµαδοποιήσεις. Οι µελλοντικές µελέτες ενσωµατώνοντας ένα εθνικό, τυχαίο 
δείγµα θα αποδείκνυαν τη δυνατότητα γενίκευσης σε βιοµηχανίες, οργανισµούς 
και αγοραστικές καταστάσεις. Καθαρά αποδεκτή είναι η χρήση, σε αυτή τη 
µελέτη, των διατµηµατικών δεδοµένων που περιορίζει σοβαρά τα 
συµπεράσµατα όσον αφορά την αιτιώδη συνάφεια. Εντέλει, µία µακροσκελής 
µελέτη του πεδίου θα πρέπει να οδηγηθεί σε καλύτερα στοιχεία και να εξηγήσει 
τον πρότερο ρόλο της προσανατολισµένης στον πελάτη συµπεριφοράς των 
πωλητών στην ανάπτυξη σχέσεων αγοραστή – πωλητή. Παραπέρα µελέτες ίσως 
επωφεληθούν επίσης από τον συνυπολογισµό των επιπρόσθετων µεταβλητών. Η 
εξερεύνηση των επιπρόσθετων µεταβλητών ως πρόγονων της ανάπτυξης 
σχέσεων µπορεί να προσδιορίσει καλύτερα το µέγεθος και τη φύση της 
επίδρασης του προσανατολισµού στον πελάτη στην ανάπτυξη των σχέσεων και 
στην διερεύνηση της σειράς και της µορφής αυτών των επιρροών. Για 
παράδειγµα, πως µπορεί η επίδραση της προσανατολισµένης στον πελάτη 
συµπεριφοράς πώλησης να αλλάξει σύµφωνα µε διαφορετικά ανταγωνιστικά 
περιβάλλοντα; Πώς µπορεί αλλαγές στην κατάσταση πώλησης να επηρεάσει την 
επίδραση της προσανατολισµένης στον πελάτη συµπεριφοράς πώλησης; Ποια 
είναι η φύση των διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ της κουλτούρας ενός 
οργανισµού, της προσανατολισµένης στον πελάτη συµπεριφοράς των δυνάµεων 
πωλήσεών του και της ανάπτυξης σχέσεων αγοραστή – πωλητή; Παροµοίως, 
ενδιαφέρον για µελλοντικές έρευνες θα ήταν η δραστική δυναµική µεταξύ της 
προσανατολισµένης στον πελάτη συµπεριφοράς και της ανάπτυξης σχέσεων 
όταν δεν ταιριάζουν οι κουλτούρες των οργανισµών πωλητή και αγοραστή;  

Υποστηρίζοντας τη θετική επίδραση του προσανατολισµού στον πελάτη στην 
ανάπτυξη σχέσεων, χρειάζεται επιπρόσθετη έρευνα για τον καλύτερο 
προσδιορισµό του πώς η προσανατολισµένη στον πελάτη συµπεριφορά των 
πωλητών επηρεάζει τις σχέσεις αγοραστή – πωλητή. Η γνώση που αφορά τη 
δυναµική της διαδικασίας θα µπορούσε να παράσχει στους επαγγελµατίες µε 
αντίληψη που απαιτείται για την καλύτερη διοίκηση της διαδικασίας των 
σχέσεων. Επιπλέον, είναι αισθητή η ανάγκη για αναγνώριση και κατανόηση των 
παραπάνω για τη δηµιουργία και τη διατήρηση προσανατολισµένης στον 
πελάτη συµπεριφορά στις δυνάµεις πώλησης. 

Θετική επίδραση 
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∆ιοικητική περίληψη και συµπεράσµατα για µάνατζερ 
και στελέχη.  
 
Θα πρέπει να αλλάξετε και εσείς αν πρόκειται οι πωλητές σας να 
αλλάξουν τις µεθόδους τους. Οι  πωλητές πρέπει να αισθάνονται, 
περιστασιακά , κάπως σαν Jekyll και Hyde. Από τη µια πλευρά τούς έχει 
επισηµανθεί ότι αντιπροσωπεύουν τον κρισιµότερο κρίκο µεταξύ του 
πελάτη και της εταιρίας που πουλάει. Την ίδια στιγµή, η κοινή αντίληψη 
για την πώληση και τη σχέση πωλητών – πελατών παραµένει σταθερή. 
Και οι περισσότερες από αυτές τις αντιλήψεις είναι κατά τι αρνητικές. 

Ο πωλητής επίσης έχει να αντιµετωπίσει το πρόβληµα, ότι πρέπει να 
πουλήσει αυτό που η επιχείρηση έχει να προσφέρει. ∆εν υπάρχει 
κανένας τρόπος να αλλάξει αυτό που είναι προς πώληση. Όσες θεωρίες 
πωλήσεων και να αναπτυχθούν δεν πρόκειται να µετατρέψουν ένα 
οικογενειακό αυτοκίνητο σε µία Rolls Royce. Αυτό το πρόβληµα – 
ειδικότερα όταν το διατιθέµενο προϊόν ή η υπηρεσία δεν ταιριάζει µε τις 
ακριβείς απαιτήσεις του πελάτη – οδηγεί σε καταστάσεις διαµάχης 
ρουτίνας . Υπόσχεσαι παράδοση σε έξι εβδοµάδες όταν γνωρίζεις ότι θα 
πάρει πιθανώς οκτώ; Ή χάνεις την πώληση; 

Ο Williams βρίσκει εδώ ότι ο «προσανατολισµός στον πελάτη» για τους 
πωλητές είναι κάτι καλό. Ενθαρρύνει τον πελάτη να εµπιστεύεται τον 
πωλητή και αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης µακροχρόνιων σχέσεων 
και πωλήσεων. Αλλά (υπάρχει πάντα ένα «αλλά» σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις) ο προσανατολισµός στον πελάτη δεν µπορεί να προέρχεται 
µόνο από τους πωλητές. Εξάλλου, ο Williams µας παρέχει έναν ορισµό 
του προσανατολισµού στον πελάτη που απαιτεί ολόκληρη η επιχείρηση 
να ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη επιτυχέστερα από τον 
ανταγωνισµό. Ακόµη και ο πιο αφοσιωµένος στον προσανατολισµό στον 
πελάτη πωλητής, στον κόσµο, δεν µπορεί να το επιτύχει από µόνος του.  

Επιπλέον, οι πωλητές είναι πιεσµένοι για να παραδώσουν (τις 
παραγγελίες). Όταν ο πωλητής δίνει αναφορά στον διευθυντή πωλήσεων 
λέγοντας «οι Bloggs & Co δεν αγόρασαν γιατί δεν µπορούµε να 
ικανοποιήσουµε τις ανάγκες τους προς το παρόν», η πιθανότερη 
απάντηση θα είναι να γυρίσει εκεί έξω και να πάψει να είναι τόσο 
λιγόψυχος. Και αν οι δόσεις για το δάνειο και τα δίδακτρα των παιδιών 
διακυβεύουν την υπόληψη σου, θα την κάνεις αυτήν την πώληση ό,τι και 
αν κοστίσει. 

Κανένα από αυτά τα γεγονότα δεν πρέπει να σε αποσπάει από το εύρηµα 
ότι οι αγοραστές προτιµούν πωλητές «προσανατολισµένους στον 
πελάτη». Ούτε οι πιέσεις για την πώληση πρέπει να παρέχουν καµία 
δικαιολογία για επιθετική ή πιεστική πώληση. Στον µακρύ αγώνα οι 
καλύτεροι πωλητές συνεργάζονται µε τους πελάτες και ενεργούν ως 
συνήγοροι για τις ανάγκες των πελατών µαζί µε τον προµηθευτικό 
οργανισµό.  

Η λύση έγκειται στον τρόπο µε τον οποίο ανταµείβουµε και 
οργανώνουµε τη δραστηριότητα των πωλητών. Αν η πλειοψηφία των 
εσόδων τους προέρχονται από προµήθειες επί των πωλήσεων, τότε το 
κίνητρο για να αναλάβουν περισσότερες νέες δουλείες κλονίζει τις καλές 
πελατειακές σχέσεις και αναιρεί τον προσανατολισµό στον πελάτη. 
Πρέπει να αλλάξουµε τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγουµε τις πωλήσεις 
για να ενσωµατώσουµε δραστηριότητες ανοικοδόµησης σχέσεων, ακόµη 
και εκεί που δεν φέρνουν αποτέλεσµα στις άµεσες πωλήσεις. 
Ταυτόχρονα, ο πωλητής δεν πρέπει να ξεχνάει ποτέ ότι το βασικό του 
καθήκον είναι να πάρει την παραγγελία και όχι απλώς να κάνει φίλους.  

Αυτή η περίληψη έχει 
προβλεφθεί για να 
εφοδιάσει µάνατζερ και 
στελέχη µε µια σύντοµη 
εκτίµηση του 
περιεχοµένου αυτού του 
άρθρου. Όποιος έχει 
κάποιο ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τα 
θέµατα που 
καλύπτονται µπορεί 
κατόπιν να διαβάσει το 
άρθρο εξ ολοκλήρου, 
για να εκµεταλλευτεί τη 
λεπτοµερέστερη 
περιγραφή της 
ανειληµµένης έρευνας 
και των αποτελεσµάτων 
της, ώστε επωφεληθεί 
πλήρως από το παρόν 
υλικό.  
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Η «ρητορική» (φιλοσοφία) του relationship marketing ακούγεται 
σπουδαία αλλά για να την κάνεις να λειτουργήσει πρέπει να 
προϋπάρχουν κάποιες  συνθήκες – κλειδιά: 

• Μια κουλτούρα συνεργασίας και προσανατολισµού στη συνεργασία 
(βλ. Campbell  στην εργασία του για το JBIM). 

• Αφοσίωση στον προσανατολισµό στην αγορά και στον πελάτη από 
όλη την εταιρία.  

• Η ικανότητα να προσαρµοστούν τόσο η προσέγγιση των πωλήσεων 
και το µίγµα προϊόντος για να ταιριάζουν στις απαιτήσεις του 
πελάτη.  

• Μια προοπτική µακράς διαρκείας στην πρακτική του µάρκετινγκ. 
• Επιχειρηµατικές στρατηγικές που εκτιµούν τις σχέσεις. 
• Πίστη στο ότι η δαπάνη για το µάρκετινγκ είναι µια επένδυση µε 

µελλοντική κερδοφορία και όχι ένα έξοδο που χρειάζεται ρύθµιση. 

Το να ζητήσουµε από τους πωλητές να προσαρµόσουν τη συµπεριφορά 
τους, για να ενσωµατώσουν τις αρχές του relationship marketing, 
µπορεί να λειτουργήσει µόνο όταν αυτές οι αρχές ενηµερώνουν 
ολόκληρη τη διαδικασία του µάρκετινγκ. Από µόνοι τους οι πωλητές 
µπορούν να επιτύχουν µία σπουδαία συµφωνία, αλλά δεν µπορούν να 
προωθήσουν αυτό που δεν υπάρχει. Κάθε παρακίνηση για 
ανοικοδόµηση σχέσεων πρέπει να εµπεριέχει µάρκετινγκ πωλήσεων, 
µάρκετινγκ και επιχειρηµατικό µάνατζµεντ για πραγµατική επιτυχία. 

Αυτό που επιβεβαιώνει το άρθρο του Williams είναι ότι οι καλοί 
πωλητές λειτουργούν σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και 
αντιµετωπίζουν το καθήκον τους ως εξεύρεση λύσεων στα 
επιχειρηµατικά προβλήµατα που αποδίδει αµοιβαίο κέρδος. Αυτή η 
µεµονωµένη περίπτωση είναι µια απαίτηση για προσανατολισµένες στον 
πελάτη επιχειρησιακές πρακτικές, αλλά δεν αρκεί από µόνη της.     

Ο Williams καταλήγει στο ότι οι εταιρίες πρέπει να κοιτάξουν 
προσεκτικά τη διοίκηση των πωλήσεων, αν πρόκειται να κάνουν 
επιτυχώς την αλλαγή από την προσανατολισµένη στην παραδοσιακή 
συναλλαγή πώληση στο «αναδυόµενο παράδειγµα», που είναι 
επικεντρωµένο στην ανοικοδόµηση σχέσεων. Όλες οι πτυχές της 
διοίκησης πωλήσεων – στελέχωση, εκπαίδευση, συναλλαγή και 
σχεδιασµός πωλήσεων – πρέπει να αντανακλούν την ανάγκη για 
προσανατολισµό στον πελάτη. 

Ακόµη και µία αλλαγή σε αυτό το επίπεδο είναι βαρυσήµαντη, αλλά, 
όπως έχω επισηµάνει, πιθανόν δε θα αρκέσει ως τρόπος για να µας 
περάσει µέσα από τα ύψη του relationship marketing. Για να φτάσουµε 
εκεί χρειάζεται να κατευθύνουµε την όλη κουλτούρα του οργανισµού και 
να αντιµετωπίσουµε το δαίµονα της βραχυπρόθεσµης κερδοφορίας και 
τους ακόλουθους υπο-δαίµονες στο οικονοµικό τµήµα. 

Όταν οι επιχειρήσεις δέχονται ότι ο χρόνος και το χρήµα που ξοδεύεται 
για τους πελάτες αντιπροσωπεύουν µια επένδυση και όχι ένα καθαρό 
έξοδο, τότε θα έχουµε περάσει σε µία κατάσταση όπου ο καθαρός 
προσανατολισµός στον πελάτη είναι µία πραγµατικότητα και οι 
στρατηγικές του relationship marketing µπορούν να αρχίσουν να 
λειτουργούν. Μέχρι τότε οι πωλητές θα συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν 
την πρόκληση της διανοµής των στόχων και της ανάπτυξης 
µακροχρόνιων επιχειρησιακών σχέσεων µε τους πελάτες. Τους εύχοµαι 
καλή τύχη σε  αυτό το καθήκον!  

(Μία σύντοµη σύνοψη των ουσιωδών του άρθρου «Η επιρροή των 
προσανατολισµένων στον πελάτη πωλητών στην ανάπτυξη σχέσεων 
αγοραστών – πωλητών». Καλυµµένο από Σύµβουλου Μάρκετινγκ  για 
το MCB University Press.)   
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Περίληψη  

  

Μετά από διάφορες µελέτες που έγιναν, έχει αποδειχθεί ότι το 
µάρκετινγκ αλλάζει προσανατολισµό. Έτσι, από την παραδοσιακή 
συναλλαγή κατευθύνεται πλέον προς τον πελάτη και τις ανάγκες του. 
Για την επίτευξη αυτής της αλλαγής θα πρέπει αρχικά να ενισχυθεί η 
άµεση επαφή των αντιπροσώπων µε τους πελάτες, µε απώτερο σκοπό 
τη διατήρηση των µεταξύ των σχέσεων σε µακροχρόνια βάση. Για 
αυτό το λόγο πρέπει να αυξηθεί η ικανοποίηση των πελατών και να 
τροφοδοτείται διαρκώς η σχέση µαζί τους.  

Κατά τον Shetch το relationship marketing αποτελεί την διαδικασία 
δηµιουργίας και διατήρησης αρµονικών σχέσεων µεταξύ προµηθευτών 
και πελατών, µέσω της αµοιβαίας συνεργασίας και δέσµευσης. 
Βασικοί οδηγοί που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των σχέσεων 
αγοραστή – πωλητή είναι η δραστικότητα και η αποτελεσµατικότητα 
της επανάληψης της αγοράς από πιστούς συνεργάτες. Ανάπτυξη των 
σχέσεων είναι ο βαθµός στον οποίο ένας µεµονωµένος  πελάτης 
εµπιστεύεται και δεσµεύεται να διατηρήσει και/ή να αυξήσει το 
επίπεδο της αλληλεξάρτησης και της αλληλεπίδρασης τους µε τους 
αντιπροσώπους ενός οργανισµού πωλήσεων. Οι σχέσεις δεν είναι 
τυχαίες. Αντιθέτως, εξελίσσονται και αναπτύσσονται µέσω µιας 
συνεχούς διαδικασίας που αποτελείται από πέντε φάσεις: 
Ενηµερότητα, εξερεύνηση, επέκταση, δέσµευση και διάλυση. 
Επιπλέον βασικά συστατικά στη διαδικασία προόδου των σχέσεων 
είναι: η εµπειρική και θεµελιώδης υποστήριξη για ικανοποίηση, η 
εµπιστοσύνη και η δέσµευση. 

Όλα αυτά απαιτούνται γιατί ο προσανατολισµός στον πελάτη είναι µια 
φιλοσοφία και συµπεριφορά που κατευθύνεται στον καθορισµό και 
την κατανόηση των αναγκών του πελάτη – στόχου, µε σκοπό την 
ικανοποίηση τους. 

Ταυτόχρονα όµως, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι επικοινωνιακές 
προσδοκίες, δηλαδή «οι γνώσεις σχετικά µε την αναµενόµενη 
συµπεριφορά από άλλους συγκεκριµένους, όπως έχει εµπεδωθεί και 
διαµορφωθεί µέσα από κοινωνικές νόρµες για τους σύγχρονους 
ρόλους, τις σχέσεις και το περιβάλλον». Εκεί που παίζουν σηµαντικό 
ρόλο οι επικοινωνιακές προσδοκίες είναι στις διαπραγµατεύσεις µε 
τους πελάτες, είτε αυτές είναι ανταγωνιστικές είτε επιτακτικές είτε 
συντονισµένες. Από αυτές, οι ανταγωνιστικές και οι επιτακτικές 
εµποδίζουν τη θετική ανάπτυξη σχέσεων αγοραστή – πωλητή, σε 
αντίθεση µε τις συντονισµένες.  

Στο ίδιο µοτίβο κινείται και ο προσανατολισµός στον πελάτη, ο οποίος 
επιδιώκει την διαµόρφωση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης και 
δέσµευσης, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των σχέσεων.  

Για ερώτηµα κατά πόσο επηρεάζει ο προσανατολισµός στον πελάτη τη 
σχέση αγοραστών – πωλητών έχουνε γίνει διάφορες έρευνες, στις 
οποίες χρησιµοποιήθηκαν η µεθοδολογία µειωµένης διανοµής και 
εκπαιδευµένοι ερευνητές, καθώς επίσης προσαρµογές της κλίµακας 
SOCO µε εννέα σηµεία. Μετρήθηκαν οι ψυχοµετρικές κυριότητες και 
βρέθηκε ότι τα θεµελιώδη µοντέλα µοιράζονται τρία βασικά στοιχεία: 
την ικανοποίηση από τον πωλητή και τη διαδικασία ανταλλαγής, 
την εµπιστοσύνη στο πωλητή και τη δέσµευση. Ακόµη, έγινε η 
ανάλυση του επιβεβαιωτικού παράγοντα, η οποία προσφέρει 
αξιοσηµείωτη στήριξη για τη συγκλίνουσα ισχύ της µέτρησης της 
ανάπτυξης της σχέσης. Τέλος, πρέπει να  επισηµάνουµε την ύπαρξη 
των δύο σηµαντικών µεταβλητών ισχύος: την εξουσιοδότηση και την 

Το παρακάτω κείµενο 
αποτελεί µία σύντοµη, 
επιγραµµατική 
επισκόπηση του 
περιεχοµένου του 
άρθρου του 
M.R.Williams.  
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βούληση για αλλαγή και προσαρµογή, οι οποίες αποτελούν τη 
διαδικασία της δηµιουργίας και της διατήρησης αρµονικών σχέσεων 
µεταξύ προµηθευτών και πελατών, διαµέσου της αµοιβαίας 
συνεργασίας και της δέσµευσης. Καταλήγοντας η έρευνα µας 
παραθέτει, σε ένα συνοπτικό πίνακα, τα ευρήµατα εκείνα που 
υποστηρίζουν πως η προσανατολισµένη στον πελάτη συµπεριφορά 
του πωλητή αποτελεί έναν ισχυρό και αξιοπρόσεκτο τρόπο της 
ανάπτυξης σχέσεων.  

Εποµένως, το να επενδύεις το χρόνο και την προσπάθεια που 
χρειάζεται σε: κατανόηση των αναγκών και των προβληµάτων των 
πελατών, και µεταβολή των δραστηριοτήτων κάποιου ούτως ώστε να 
ανταποκρίνεται σ’ αυτές τις ανάγκες µε έναν ειλικρινή και µη 
εκµεταλλευτικό τρόπο, αντιµετωπίζεται σα να έχει µια θετική επίδραση 
στον πελάτη.  

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται και υπογραµµίζεται ο ζωτικός ρόλος των 
πωλητών στη σχέση εταιρίας – πελατών. Ωστόσο, οι 
προσανατολισµένοι στον πελάτη πωλητές πρέπει να παρακάµψουν την 
άµεση ικανοποίηση και ανταµοιβή που υπόσχονται οι βραχυπρόθεσµες 
πωλήσεις. Ακόµη, δεν πρέπει να αµελείται η σηµασία της διοικητικής 
πολιτικής στην ανάπτυξη προσανατολισµένων στον πελάτη 
συµπεριφορών.  

Κλείνοντας, πρέπει να δοθεί προσοχή στη γενίκευση των 
αποτελεσµάτων και να σηµειωθεί η ανάγκη επιπρόσθετων ερευνών για 
τον καλύτερο προσδιορισµό του πώς η προσανατολισµένη στον πελάτη 
συµπεριφορά των πωλητών επηρεάζει τις σχέσεις αγοραστών – 
πωλητών.  
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Σχολιασµός  
 

Ο M.R.Williams καταπιάνεται µε το θέµα της επίδρασης των 
προσανατολισµένων στον πελάτη πωλητών στην ανάπτυξη σχέσης 
αγοραστή – πωλητή.  

Με αφορµή την αλλαγή της κατεύθυνσης του µάρκετινγκ από την 
παραδοσιακή συναλλαγή προς τον πελάτη, αρχίζει την ανάλυση του 
θέµατός του εξηγώντας το ρόλο της ανάπτυξης του relationship 
marketing στη µακροχρόνια διατήρηση της κερδοφορίας του 
οργανισµού και παραθέτοντας µερικά στοιχεία για την ανάπτυξη του. 
Κατόπιν µας πληροφορεί για το υπόβαθρο και την υπόθεση των 
σχετικών µε το θέµα του ερευνών, όπου περιλαµβάνουν την ανάλυση 
της κατευθυντήριας αλλαγής προς το relationship marketing, ορίζει την 
ανάπτυξη σχέσεων και τη διαδικασία εξέλιξης τους, καθώς και τα 
βασικά συστατικά αυτής. Έπειτα, εµβαθύνει στον προσανατολισµό 
στον πελάτη τονίζοντας τη σπουδαιότητα της κατανόησης των 
αναγκών του πελάτη και την προσοχή που πρέπει να δοθεί στις 
επικοινωνιακές του προσδοκίες, καταλήγοντας στις αρνητικές 
συνέπειες που έχει η καιροσκοπική συµπεριφορά στις σχέσεις της 
εταιρίας µε τους πελάτες της.  

Στη συνέχεια, µας περιγράφει τη µεθοδολογία των ερευνών αυτών, 
δηλαδή την έναρξη της έρευνας και τη διαδικασία δειγµατοληψίας, την 
ανάλυση των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε, καθώς και την κλίµακα 
των εννέα σηµείων. Ακόµη, εξηγεί τις ψυχοµετρικές κυριότητες, καθώς 
και τις αντιλήψεις για τη δοµή των διαπροσωπικών σχέσεων, σε κάθε 
µοντέλο, σύµφωνα µε την έκταση και τα βασικά χαρακτηριστικά, όπου 
παραθέτει και έναν πίνακα δεδοµένων. Έπειτα, αναφέρεται στην 
ανάλυση του επιβεβαιωτικού παράγοντα και στην έννοια της 
διαχωρίζουσας ισχύος.  

Καταλήγοντας, παραθέτει τα ευρήµατα των ερευνών µαζί µε έναν 
πίνακα σχετικών στοιχείων, και µε βάση αυτά διαπιστώνει κάποιες 
διοικητικές επιπτώσεις, την ποικιλία των οποίων σχολιάζει παρακάτω, 
και δίνει συστάσεις. 

Στο τέλος, επισηµαίνει τους περιορισµούς στους οποίους υπόκεινται οι 
συγκεκριµένες έρευνες και κάνει υποδείξεις για µελλοντικές.  

Πρέπει να αναφερθεί, επίσης, ότι στο τέλος του άρθρου έχει 
προβλεφθεί µία περίληψη για να εφοδιάσει µάνατζερ και στελέχη, µε 
µια σύντοµη εκτίµηση του περιεχοµένου του. 

Εν ολίγοις, ο M.R.Williams προσπάθησε µε ένα σχετικά απλό, σύντοµο 
και όσο το δυνατόν πιο παραστατικό, π.χ. µε τη χρήση πινάκων 
δεδοµένων, να δείξει την αλλαγή στην οποία υπόκειται το µάρκετινγκ. 
∆ηλαδή εξηγεί πώς το προσανατολισµένο στην καθαυτό συναλλαγή 
µάρκετινγκ µετατρέπεται σε relationship marketing. Και βασισµένος σε 
αυτό αναλύει τόσο το ρόλο των πωλητών όσο και την επίδραση που 
ασκεί η προσανατολισµένη στον πελάτη συµπεριφορά αυτών στη µεταξύ 
τους σχέση. Πείθει ότι αυτού του είδους η συµπεριφορά έχει θετικές 
συνέπειες και συµβάλει στη διατήρηση και τη σταθερότητα των σχέσεων 
πελάτη – πωλητή, αλλά τονίζει ότι ολόκληρη η εταιρία και το σύνολο των 
στρατηγικών µάρκετινγκ που εφαρµόζει πρέπει να ακολουθούν αυτόν τον 
προσανατολισµό, γιατί από µόνος του ο πωλητής δεν αρκεί, παρά τις 
ικανότητες και την αφοσίωσή του στον προσανατολισµό στον πελάτη.      

 

Σ’ αυτό το σηµείο 
παρατίθεται ένας 
σχολιασµός επί της 
δοµής και του 
περιεχοµένου του 
άρθρου του 
M.R.Williams. 
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