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Z badań nad wpływem kompetencji indywidualnych
na efekty działania w sprzedaży bezpośredniej

Streszczenie
W artykule zaprezentowane zostały badania dotyczące wpływu kompetencji indywidualnych na efekty działania sprzedawców pracujących w kilku znanych firmach kosmetycznych w sprzedaży bezpośredniej – w marketingu wielopoziomowym. Badanie wykazało, że została potwierdzona zależność między kompetencjami indywidualnymi a poziomem efektów. Wynikający z analiz profil kompetencyjny, charakterystyczny dla każdej z badanych grup sprzedawców, czyni prowadzone badania interesujące pod względem korzyści i implikacji praktycznych.

Wprowadzenie
Współczesne przedsiębiorstwa, chcąc zaistnieć na konkurencyjnym rynku ze swoimi
produktami, powinny zadać sobie pytanie nie tylko o zapotrzebowanie rynku na te produkty, ale także o odbiorców. Wiąże się to z kreowaniem polityki komunikacji z otoczeniem, zbieraniem informacji, promocją i sprzedażą.
Zainteresowania producentów skupiają się na poszukiwaniach różnych rozwiązań dotyczących sprzedaży. Owocuje to zmianami w zakresie sposobów dystrybucji, zmniejszaniem się kanałów dystrybucji, a tym samym zmniejszeniem odległości, jaką musi „pokonać” produkt. Aby zachęcić klienta do kupna określonego produktu, firmy przyciągają
atrakcyjną ceną, ofertą lub wygodniejszą formą zakupu. Jedną z takich form jest właśnie
sprzedaż bezpośrednia. Choć jest to metoda znana od wieków i współcześnie rozpowszechniona na całym świecie, to jednak w polskich opracowaniach dotyczących marketingu nie
znajdowała dotychczas dostatecznego miejsca.
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Jedną z form sprzedaży bezpośredniej jest marketing wielopoziomowy, który zaistniał w latach czterdziestych XX wieku w USA. Pierwszymi produktami oferowanymi
w tym systemie były środki czystości. Z czasem forma ta ewaluowała i oferowano do sprzedaży coraz to bardziej różnorodne towary. W Europie za pierwszą firmę, która stosowała marketing wielopoziomowy, uznaje się spółkę Kleenzee Homecare, powstałą w 1969
roku. Z czasem na świecie i w Europie marketing wielopoziomowy zaczął rozwijać się
dynamicznie.

1. Pojęcie marketingu wielopoziomowego
Cechą charakterystyczną marketingu wielopoziomowego jest dwukierunkowość działania, czyli (Żurawski, 1994: 10):
1. „sprzedaż bezpośrednia, osobista towarów i usług oraz ich reklama, co polega
na sprzedaży produktów, wyrobów lub usług bezpośrednio klientom bez pośrednictwa sklepów lub odbiorców hurtowych,
2. sponsorowanie, co polega na wprowadzeniu innych osób zainteresowanych rozpoczęciem działań na własne konto i wejście do grupy dystrybutorów. Przedsiębiorstwo wynagradza sponsorów za wyszkolenie nowych współpracowników wg specjalnych zasad.”
Analizując różne definicje marketingu wielopoziomowego można zauważyć, że różni się on od innych form sprzedaży tym, że:
• nie wykorzystuje hurtowników, detalistów oraz nie wywołuje związanych z tym
kosztów wynikających m.in. z magazynowania, przetwarzania, kredytowania, badań marketingowych. Główna część kosztów dystrybucji zaczyna się na szczeblu
dystrybutorów i jest pokrywana przez nich z przydzielonej marży handlowej;
• koszty dystrybucji ponoszone przez dystrybutorów są mniejsze niż tradycyjnie, gdyż
nie zawierają kosztów np. reklamy, utrzymania działu sprzedaży, logistyki;
• jest sprzedażą polegającą na umiejętnym budowaniu trwałych, osobistych relacji
sprzedającego z klientem. Wymaga poświęcenia dużej uwagi i czasu klientowi. Osiągany zysk pochodzi z ilości sprzedanych towarów oraz liczby sprzedawców włączonych do systemu (sieci) i poziomu ich sprzedaży.
Istotą marketingu wielopoziomowego jest także możliwość budowania własnego
przedsięwzięcia biznesowego (Garbarski, Rutkowski, Wrzosek, 2008: 473). Dystrybutorzy prowadząc działalność posiadają własną firmę, którą mogą rozwijać dzięki swojej pracy bez ponoszenia ryzyka i dużych kosztów. Sprzedawca jest niezależnym partnerem producenta, działającym we własnym imieniu, we własnej firmie. Tym także różni się osoba działająca w marketingu wielopoziomowym od pracownika tradycyjnej firmy, gdzie
sprzedawca jest jedynie pracownikiem najemnym.
W marketingu wielopoziomowym, na podstawie charakterystycznych jego cech, można rozgraniczyć dwie strategie działania. Są nimi: orientacja dystrybucji i orientacja sponsorowania.
Pierwsza zakłada taką prezentację produktu klientowi, aby doprowadzić do jego sprzedaży, zwiększając tym samym ilość sprzedawanych produktów. W efekcie uzyskuje się
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znaczne profity, ale rozwój sieci sprzedawców jest powolny. Druga z kolei zakłada rozwój firm poprzez ciągłe wprowadzanie nowych osób. Polega to na tym, że na organizowanych spotkaniach prezentowane są zalety oraz zasady funkcjonowania, wynagradzania i awansowania, kładąc nacisk na wysokość zarobków z budowanych przez siebie sieci. Osoby nie zainteresowane taką strategią zostają ewentualnymi klientami firmy.

2. Kompetencje indywidualne
Rozważając pojęcie „kompetencji” nie należy zapominać, iż ich zakres i istota dotyczą zawsze ludzi pracujących na rzecz jakiejś organizacji. Słuszne jest zatem pogląd B.
Wawrzyniaka (1999: 24), który uważa, że „podejście do zarządzania czynnikiem ludzkim
w organizacji, oparte na formalnych kwalifikacjach oraz doświadczeniach, mierzone stażem pracy, nie wystarcza na obecnym etapie rozwoju organizacji. Szczególne znaczenie
[tego czynnika] dla organizacji wiąże się z kompetencjami rozumianymi jako wiedza, umiejętności, motywacje, postawy i zachowania pracowników”. Zdaniem tego autora, o sukcesie organizacji w obecnych czasach decyduje między innymi analiza i uzupełnianie portfela kompetencji swoich pracowników.
Studiując literaturę przedmiotu, dotyczącą kompetencji indywidualnych, możemy zauważyć, że zakres znaczeniowy tego pojęcia definiowany jest w różnorodny sposób także przez specjalistów organizacji i zarządzania. Korzystając z podstawowych dziedzin
wiedzy, konstruują oni swoje własne definicje kompetencji, biorąc pod uwagę jej składowe elementy i ich znaczenie dla organizacji. Można zauważyć, że wielu autorów przyznaje, iż najczęściej kompetencje pracownicze rozpatrywane są w wąskim i szerokim ujęciu.
W wąskim ujęciu autorzy utożsamiają je z umiejętnościami, a także z biegłością ich wykorzystywania. Natomiast w szerokim zakresie, wiążą je z potencjałem sprawczym, kojarzą z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym oraz zwracają uwagę na praktyczny aspekt wykorzystania przez pracowników swoich umiejętności (Jabłoński, 2005: 33).
Wielu autorów, definiując kompetencje indywidualne, zwraca także uwagę na ich
wpływ podczas wykonywania zadań na stanowisku czy też pracy zawodowej lub w ramach wykonywania danego zawodu.
Rozważając różne aspekty definicji kompetencji należy jednak postawić pytanie o znaczenie pojęć: najwyższa efektywność, ponadprzeciętne czy dobre wyniki oraz odpowiedni ich poziom. Pojęcia te związane są z używaną w literaturze przedmiotu terminologią
skuteczności, wydajności, efektywności czy też sprawności, które także mogą być rozumiane jako pojęcia określające cele, jakie organizacja stawia przed pracownikiem. Dodać
także należy, że nasilająca się konkurencyjność firm skłania organizacje do obserwowania, określania i wyznaczania celów w zakresie efektów, uwzględniając przy tym zasoby
ludzkie, jakie aktualnie posiada, jakich potrzebuje obecnie lub będzie potrzebować w przyszłości.
W obliczu konkurencyjnego rynku, w obliczu wyzwań przyszłości, istotne w procesie sprzedaży stają się kompetencje sprzedawców. Coraz częściej firmy uświadamiają sobie potrzebę poznania czynników wpływających na skuteczną sprzedaż. Pytania o kompetencje nurtują wielu specjalistów przedmiotu na całym świecie, a poznanie mechani-
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zmów, dotyczących w szczególności ich wpływu na osiągane wyniki, ma ogromne znaczenie dla praktyków.
Uznać można, iż najciekawszymi zagadnieniami wydają się odpowiedzi na następujące pytania: jakie indywidualne kompetencje odgrywają istotne znaczenie w osiąganym
sukcesie?, czy mają one wpływ na wyniki?, w jaki sposób kształtować rozwój sprzedawców?
Dla potrzeb prowadzonych przez autorkę badań została sformułowana definicja kompetencji indywidualnych w oparciu o literaturę przedmiotu. Przez kompetencje rozumie
się: wiedzę, postawy, umiejętności, zbiór cech osobowości i zdolności oraz predyspozycje, a także gotowość do działania, których wykorzystanie prowadzi do osiągania ponadprzeciętnych efektów.

3. Efektywność działania
Rozpoczynając rozważania dotyczące efektywności działania, należy wskazać różne
stosowane pojęcia w tym zakresie i ich rozumienie przez niektórych specjalistów przedmiotu.
P.F. Drucker (1994) wiąże pojęcie efektywności działania z pojęciem sprawności, twierdząc, że jest to osiąganie wyników współmiernych z nakładami (wiedza, doświadczenie,
praktyka, nabyte predyspozycje). Sprawność to także „robienie rzeczy we właściwy sposób”. Skuteczność rozumie jako umiejętność „wyboru właściwych celów („robienie właściwych rzeczy”), koncentracji na ich wysiłku i jak najsprawniejsza realizacja” .
T. Kotarbiński (2000: 74, 81, 83–85) przez skuteczność rozumie takie działania, które prowadzą do skutku zamierzonego jako cel. Ważne jest przy tym przygotowanie działań do osiągania kolejnych przyszłych celów. Sprawność to działanie, które jest „bliskie
walorom dobrej roboty”. To też dokładność, wydajność, wprawa, zręczność, zwinność,
automatyczność. Natomiast działać wydajnie, tzn. działać ekonomicznie, bez strat, oszczędnie.
N. Chmiel (2003: 243) przez efektywność rozumie zależność między szczegółowymi wynikami osiąganymi w różnych warunkach a wynikami oczekiwanymi. Wydajność
natomiast jest związana z kosztami.
Dla potrzeb prowadzonych badań przyjęto, że efektywność to takie skuteczne działania, które prowadzą do osiągania jasno określonych przez przedsiębiorstwo wyników
pracy, a więc do osiągania zamierzonego celu. Tym celem może być np. osiągnięcie rocznego lub miesięcznego obrotu. W takim rozumieniu celem sprzedawców działających na zasadach marketingu wielopoziomowego jest osiąganie każdego wyższego poziomu obrotów wyrażonych wartościami liczbowymi lub procentowymi, jasno określonymi przez firmę. Wartości te stanowią warunek osiągnięcia konkretnego poziomu efektów. Owe wartości mogą być więc celem dla osób chcących awansować na wyższy poziom. Można wtedy mówić o efektywnym, skutecznym działaniu.
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4. Metodologia badań
Brak badań z obszaru znaczenia indywidualnych kompetencji na efekty działania
w marketingu wielopoziomowym w Polsce skłonił autorkę artykułu na przeprowadzenie
własnych badań. Dotychczasowe badania, nie mające charakteru naukowego, opisują jedynie czynniki ekonomiczne czy też socjodemograficzne, z jednoczesną prezentacją sektora i rynku sprzedaży bezpośredniej w Polsce wraz z ukazaniem jego znaczenia dla gospodarki.
Podstawowym celem tego badania było wskazanie wpływu kompetencji indywidualnych na efekty działania sprzedawców w marketingu wielopoziomowym. W tym celu
sformułowano następującą, podstawową hipotezę badawczą: kompetencje indywidualne
sprzedawców wpływają na ich efekty działania w sprzedaży bezpośredniej; przyjmuje się,
że formą sprzedaży bezpośredniej jest marketing wielopoziomowy.
Dodatkowo sformułowane zostały następujące hipotezy pomocnicze:
I. Efekty działania w sprzedaży w marketingu wielopoziomowym uwarunkowane są
określonym zbiorem kompetencyjnym osób w niej działających.
II. Istnieje zestaw kompetencji, które nabierają znaczenia na wyższych poziomach efektów i wpływają na te efekty w sprzedaży w marketingu wielopoziomowym.
III. Istnieje zestaw kompetencji wspólny dla wszystkich poziomów efektów.
IV. Istnieje zestaw kompetencji specyficznych w sprzedaży w marketingu wielopoziomowym.
V. Istnieje zestaw kompetencji dominujących, charakterystycznych dla danego poziomu efektów.
VI. Istnieje zestaw kompetencji, który szczególnie odróżnia poziomy efektów od siebie.
Przedmiotem badań były następujące kompetencje: przywództwo, motywacja, komunikacja, kierowanie zespołem, wspieranie rozwoju/coaching, przedsiębiorczość, myślenie strategiczne, orientacja na klienta, postawa wobec pracy, radzenie sobie ze stresem,
wiedza i doświadczenie oraz uczenie się. Wyboru tych kompetencji dokonano z zastosowaniem kilku metod analizy w tym zakresie: badanie dokumentacji firmy, wywiad, obserwację bezpośrednią, zasięganie opinii ekspertów, warsztaty. W wyniku powyższej procedury zoperacjonalizowano wybrane kompetencje w postaci pytań, które następnie zostały wykorzystane do skonstruowania narzędzia badawczego w postaci ankiety. Ankieta zawierała 47 pytań opisujących wymienione powyżej 12 kompetencji. Do odpowiedzi
zastosowano pięciostopniową skalę Likerta (Frankfort-Nachmias, Nachmias, 2001: 479).
Prowadzone badanie oparte było na samoocenie osób badanych.
Badaniem zostało objętych 455 sprzedawców reprezentujących cztery firmy działające na zasadach marketingu wielopoziomowego w Polsce. Sprzedawcy pochodzili z terytorium całej Polski, zamieszkali na wsi oraz w miejscowościach podzielonych na trzy
grupy: poniżej 100 tys. mieszkańców, od 100 do 500 tys. oraz powyżej 500 tys. mieszkańców. Wybór osób badanych dobrany był przypadkowo, ale rozkład był proporcjonalnie równy w każdej z badanych grup. Przynależność do grup została ustalona zgodnie z planem marketingowym opracowywanym przez każdą z badanych firm. W planie marketin-
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gowym podane są charakterystyczne dla danej firmy zasady współpracy i wynagradzania. Zasady te odnoszą się do wysokości obrotu, jaki uzyskują poszczególni sprzedawcy
oraz ich sieci. O zakwalifikowaniu danej osoby badanej do poszczególnych grup badawczych (grup, poziomów efektów) decydowała wyrażona w procentach wysokość obrotu,
a także zajmowane stanowisko według planu marketingowego.
Zatem struktura badanych grup przedstawia się następująco:
• grupa I, inaczej poziom efektów 1 – to osoby rozpoczynające działalność, ich efekty działania (m.in. wysokość obrotów) są zatem nieznaczne;
• grupa II, inaczej poziom efektów 2 – to koordynatorzy, którzy osiągają już znaczne wyniki sprzedaży, ale jeszcze nie największe;
• grupa III, inaczej poziom efektów 3 – to liderzy, którzy osiągają najwyższe wyniki sprzedaży w marketingu wielopoziomowym.
W celu przeprowadzenia analizy uzyskanych wyników badań oraz weryfikacji postawionych hipotez użyto szeregu specjalistycznych testów statystycznych, przyjmując jednocześnie dla istotności wartość 0,05 jako progową. Zastosowano następujące testy:
1. Chi-kwadrat – dla sprawdzenia liczebności w grupach oraz różnic w liczebnościach.
Test ten oparty jest na porównaniu liczebności obserwowanych z liczebnościami
oczekiwanymi. Z uwagi na to, iż analiza wariancji jest testem parametrycznym,
do przeprowadzenia którego dane potrzebują spełniać poszczególne warunki, wymagane jest sprawdzenie, czy próba badawcza spełnia warunek równoliczności grupy. Chi-kwadrat jest testem, który pozwala określić, czy istnieje istotnie statystyczna różnica między proporcjami obserwowanymi (dane) a proporcjami oczekiwanymi (Aczel, 2000: 747–756).
2. Alfa Cronbacha – dla określenia rzetelności narzędzia oraz jego podskal użyto analizy rzetelności opartej o wskaźniki interkorelacji między poszczególnymi itemami narzędzia. Analiza rzetelności określa, w jakim stopniu dana pula pytań (np. z tej
samej skali kwestionariusza) koreluje ze sobą. Im wyższa wartość statystyki (Alfa Cronbacha), tym dane pytanie jest bardziej spójne i jednocześnie bardziej rzetelne, czyli związane z jednym konstruktem teoretycznym (Brzeziński, 2002: 475–
476).
3. Kołmogorowa-Smirnowa, aby sprawdzić, czy rozkład badanych zmiennych jest różny od normalnego. Test ten pozwala określić, czy obserwowany (dany rozkład)
różni się od modelowego rozkładu normalnego. Jest to test na normalność rozkładu zmiennej zależnej (Jóźwiak, Podgórski, 2000:189–194).
4. Istnienie różnic między średnimi stwierdzano na podstawie następujących testów
parametrycznych:
• dla określenia istniejących różnic w średnich między dwiema grupami używano testu t-Studenta (Cypryańska, Bedyńska, 2007:185–190);
• dla określenia różnic między więcej niż dwiema grupami używano jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA oraz testy post hoc Bonferroniego dla określenia dokładnych różnic. We wszystkich testach autorka szukała różnic między
trzema poziomami (rozpoczynający działalność, koordynatorzy, liderzy). Analiza wariancji określa, czy między grupami jest istotna statystycznie różnica. Aby
określić, między którymi konkretnie grupami są różnice, zastosowano test Bon-
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ferroniego (test post hoc), opierający się na porównaniach wielokrotnych między grupami (Ferguson, Takane, 2002: 274–284). Przyjęto wartość 0,05 jako granicę istotności;
• do analizy dwuczynnikowej używano dwuczynnikowej analizy wariancji
w schemacie mieszanym (z jednym czynnikiem wewnątrzobiektowym i jednym
międzyobiektowym), dla rozpoznania ewentualnych konsekwencji istotnych efektów interakcyjnych użyto analizy efektów prostych (Krejtz, Krejtz, 2007a: 232–
236).
5. R – Pearsona – dla stwierdzenia istnienia, siły i kierunku ewentualnego związku
liniowego między zmiennymi (Sadowisk, 1995: 198–202).
6. Analizę dyskryminacyjną – w celu wyłonienia czynników różnicujących porównywane grupy (Aczel, 2000: 882–900).

5. Wyniki badań
Wykonane analizy statystyczne wszystkich danych skłaniają do sformułowania wielu interesujących wniosków, dotyczących kompetencji sprzedawców w marketingu wielopoziomowym.
Generalnie można stwierdzić, iż została potwierdzona zależność między kompetencjami indywidualnymi i poziomem efektów. Wynikający z analiz profil kompetencyjny,
charakterystyczny dla każdej z badanych grup, czyni prowadzone badania interesujące
pod względem korzyści i implikacji praktycznych.
Przeprowadzone badania potwierdziły, że wraz ze wzrostem poziomów efektów nabierają znaczenia poszczególne kompetencje. Wiąże się to z profilami kompetencyjnymi,
jakie zostały otrzymane w wyniku analizy w badanych grupach.
Stwierdzono, iż profil kompetencyjny otrzymany w grupie I, czyli w grupie osób rozpoczynających pracę w sprzedaży w marketingu wielopoziomowym, jest najbardziej zróżnicowany i najsłabiej nasilony w porównaniu z innymi poziomami efektów. W wyniku
prowadzonych analiz stwierdzono, iż wraz ze wzrostem efektów działania wzrasta znaczenie poszczególnych kompetencji, a profile na wyższych poziomach stają się mniej wyraźne. Analizując wiek i staż pracy na poszczególnych poziomach efektów nie trudno zauważyć, iż na wyższych poziomach pracują osoby starsze, o większym stażu pracy zarówno ogólnym, jak i w sprzedaży bezpośredniej. Zatem być może zmienne te mają także
wpływ na efekty działania. Osoby rozpoczynające pracę sprzedawcy w marketingu wielopoziomowym swoje kompetencje doskonalą w trakcie pracy, zdobywają nowe doświadczenia i uczą się nowych metod pracy, które mają znaczenie dla tej formy działalności.
Wydaje się zatem, iż problematyka ta może być podejmowana w dalszych badaniach i analizowana także wraz z analizą znaczenia tych samych lub innych kompetencji.
Profile kompetencyjne w grupach II i III są już mniej zróżnicowane i są one podobne do siebie, ale w porównaniu z grupą I mają wyższe nasilenie. Nasilenie to wzrasta, w grupie II jest mniejsze, ale w grupie III najwyższe.
Analiza statystyczna wszystkich danych pozwoliła stwierdzić, iż najmniej nasilonymi kompetencjami w grupie I są kompetencje, które zaliczono do grupy kompetencji li-
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derskich (menedżerskich), czyli przedsiębiorczość, myślenie strategiczne, wspieranie rozwoju/coaching, przywództwo oraz kierowanie zespołem. Natomiast dominującymi, najbardziej nasilonymi kompetencjami w tej grupie są: orientacja na klienta, motywacja własna, postawy wobec pracy oraz wiedza i doświadczenie. Jednocześnie dodać należy, iż kompetencje te nie tracą na swoim znaczeniu na wyższych poziomach efektów.
W grupach II i III kompetencje: orientacja na klienta oraz wiedza i doświadczenie należą także do kompetencji dominujących. Ponadto, jak wynika z przeprowadzonych analiz statystycznych, w grupie II i III za kompetencje dominujące dodatkowo uznano uczenie się, a w grupie II jeszcze postawę wobec pracy.
Z przeprowadzonych analiz wyłania się jeszcze jedna istotna konkluzja, dotycząca
wzrostu nasilenia poszczególnych kompetencji wraz ze wzrostem poziomów efektów. Jest
nią zaobserwowany największy przyrost nasilenia kompetencji pomiędzy grupą I a II, natomiast pomiędzy grupą II a III jest on zdecydowanie mniejszy i mniej dynamiczny. Dodać także należy, iż właśnie w grupie I zaobserwowano najsilniejszą korelację wszystkich
kompetencji na wysokim poziomie istotności statystycznej. Natomiast na wyższych poziomach korelacje słabną i stają się mniej istotne. Analiza danych wskazuje zatem, iż rozwój kompetencji może być najbardziej efektywny w grupie I, a na wyższych poziomach
jest już mniej dynamiczny i bardziej specjalistyczny.
Szczególnie niepokojące zjawisko zaobserwowano w odniesieniu do kompetencji: motywacja własna i radzenie sobie ze stresem. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, generalnie wszystkie grupy źle radzą sobie ze stresem, dlatego też zostało to określone jako cecha wspólna dla wszystkich trzech grup badanych. Być może cecha ta jest charakterystyczna dla pracy sprzedawcy. Przeciwdziałanie temu zjawisku może nastąpić w wyniku odpowiednich treningów i warsztatów, podnoszących psychiczną odporność na niepowodzenia i sytuacje trudne. Fakt ten należy jednak wziąć szczególnie pod uwagę i obserwować w dalszych prowadzonych w tym sektorze badaniach.
W odniesieniu do kompetencji „motywacja własna” zaobserwowano niepokojący spadek motywacji w grupie III. Fakt ten może być spowodowany kilkoma aspektami. Można zaliczyć do nich: wypalenie zawodowe, ale także zanik znaczenia jednej z subkompetencji, która była badana za pomocą kwestionariusza (potrzeba osiągnięć, władzy i przynależności). Dlatego też autorka to zagadnienie rekomenduje do dalszych badań.
W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych do kompetencji wspólnych dla
wszystkich badanych grup zaliczono dodatkowo jeszcze kompetencję – orientację na klienta. Średnie wartości tej kompetencji nie są identyczne we wszystkich grupach, ale mają
wartość wysoką w ramach swoich grup z wyraźną tendencją wzrostową w porównaniu
do innych kompetencji. W grupie I osiąga ona najwyższą wartość, a w grupach II i III jedną z najwyższych. Można uznać zatem, iż orientacja na klienta odgrywa duże znaczenie
dla osób ze wszystkich grup badanych. Dostrzegają oni wagę nastawienia na rozpoznawanie potrzeb i budowanie relacji z klientem w sprzedaży w marketingu wielopoziomowym.
Ponadto do kompetencji wspólnych, ale tylko dla grup II i III zaliczono: motywację
własną, postawy wobec pracy i uczenie się. Wartości tych kompetencji są zbliżone do siebie, o podobnym nasileniu. Można zatem uznać, iż obie grupy mają podobnie wysoki poziom postawy wobec pracy, są zmotywowane, chcą się uczyć i zdobywać nową wiedzę.
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Natomiast wyniki nie są zgodne z oczekiwanymi, iż istnieje zestaw kompetencji specyficzny dla osób ze wszystkich poziomów efektów działań. Trudno jest jednoznacznie
określić te kompetencje, które są specyficzne w danej grupie, czyli są bardziej nasilone
niż w pozostałych grupach. Jedynie można wskazać na wysokie nasilenie wszystkich kompetencji w grupie III, czyli im kto jest na wyższym poziomie efektów, tym bardziej ma
rozwinięte wszystkie kompetencje. Dodatkowo do specyficznych kompetencji w tej grupie zaliczyć można te, których średnie są wysokie w porównaniu do innych grup. Są to:
przedsiębiorczość, myślenie strategiczne, przywództwo, kierowanie zespołem, wspieranie i rozwój/coaching, komunikacja interpersonalna, orientacja na klienta, wiedza i doświadczenie. Jednak nie można jednoznacznie pokazać specyfiki, bowiem generalnie w grupie III wszystkie kompetencje są na wysokim poziomie.
Przeprowadzone badania pozwoliły również wskazać na czynniki, które zdecydowanie różnią grupę I od II i III. Analiza statystyczna w tym zakresie stwierdziła, iż to, co najbardziej różnicuje te grupy, to są trzy kompetencje: przywództwa, kierowania zespołem
oraz wiedzy i doświadczenia. Natomiast grupę II od III różnicuje, ale w mniejszym stopniu, dysproporcja między motywacją własną oraz uczeniem się a radzeniem sobie ze stresem. Generalnie wyniki te potwierdzają fakt, iż wszystkie grupy źle radzą sobie ze stresem, z tym że grupa III w tym zakresie wypada lepiej.

Zakończenie
W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych hipotezy badawcze zweryfikowane zostały w sposób zaprezentowany w tabeli 1.
Prowadzone badania w zakresie wpływu kompetencji indywidualnych na efekty działania w sprzedaży bezpośredniej w marketingu wielopoziomowym miały także na celu
określenie praktycznych rozwiązań wspierających działalność sprzedawców z opracowaniem modelu ukierunkowanego rozwoju.
Dzięki przeprowadzonej analizie statystycznej, opierającej się na różnych metodach
testowania zmiennych, zrealizowanie celu praktycznego rozprawy stało się możliwe. Badania uwidoczniły zależność pomiędzy kompetencjami i efektami działania. Stwierdzono, iż na najniższym poziomie efektów w grupie osób rozpoczynających pracę jako sprzedawca występuje najniższe nasilenie wszystkich kompetencji. Jednocześnie stwierdzono
także, że występuje w tej grupie bardzo silna korelacja między kompetencjami. Oznacza
to, iż osoby znajdujące się na początku drogi łatwo jest przygotować i wyszkolić w zakresie sprzedaży w marketingu wielopoziomowym.
Badania sugerują, iż opracowując programy szkoleniowe dla grupy I można zestawiać
różne zagadnienia w pojedyncze treningi i warsztaty. Rozwijanie jednej z kompetencji może powodować rozwój innej.
Przeprowadzona analiza wykazała, że wraz z wyższym poziomem efektów większego znaczenia nabierają kompetencje liderskie. Oznacza to według respondentów, że należy te kompetencje rozwijać, aby osiągać wysokie wyniki sprzedaży. Grupa I niestety ma
je najsłabiej nasilone. Zatem ich rozwój powinien następować poprzez różne szkolenia i treningi. Na uwagę zasługuje fakt, iż programy szkoleniowe mogą być tak układane, by za-
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Tabela 1. Weryfikacja hipotez badawczych
Hipoteza

Weryfikacja

Uwagi

1. Efekty działania w sprzedaży w marketingu wielozweryfikowano
poziomowym uwarunkowane są określonym zbio–
pozytywnie
rem kompetencyjnym osób w niej działających.
2. Istnieje zestaw kompetencji, które nabierają znaczenia na wyższych poziomach efektów i wpływają zweryfikowano
–
na te efekty w sprzedaży w marketingu wielopoziopozytywnie
mowym.
3. Istnieje zestaw kompetencji wspólny dla wszyst- zweryfikowano
–
kich poziomów efektów.
pozytywnie
Oczekiwano, że istnieją specyficzne kompetencje, ale faktycznie
tak nie jest. Można formułować
4. Istnieje zestaw kompetencji specyficznych w sprze- zweryfikowano pewne wnioski dotyczące prawdzidaży w marketingu wielopoziomowym.
negatywnie
wości hipotezy, ale zgodnie z przyjętą przez autorkę definicją o specyficzności nie należy weryfikować
jej pozytywnie.
5. Istnieje zestaw kompetencji dominujących, charak- zweryfikowano
–
terystycznych dla danego poziomu efektów.
pozytywnie
6. Istnieje zestaw kompetencji, który szczególnie od- zweryfikowano
–
różnia poziomy efektów od siebie.
pozytywnie
Źródło: Opracowanie własne.

wierały zakres dwóch kompetencji, żeby rozwój jednej wpływał na rozwój innej, np. opracowując program szkoleniowy dla rozwoju kompetencji „przedsiębiorczość” można dodać obszar tematyczny obejmujący zagadnienia myślenia strategicznego. Wpływając na rozwój kompetencji „przedsiębiorczość” można wpłynąć na wzrost i rozwój kompetencji „myślenie strategiczne”.
Jednak taka sytuacja może wystąpić jedynie w przypadku grupy I, bowiem na wyższych poziomach (w grupach 2 i 3) należy opracowywać zdecydowanie specjalistyczne
programy szkoleniowe. Powinny one obejmować obszary deficytowe dla poszczególnych
osób, bowiem w przeciwnym razie szkolenia mogą być nieefektywne. Dlatego też wskazane jest przed opracowaniem planu treningów czy też warsztatów dokładne zbadanie potrzeb szkoleniowych, zwłaszcza dla sprzedawców z grup II i III.
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The Research Results of the Individual Competences Influence
on Direct Sales
Summary
The article presents the influence of individual competences on the effects of sales
consultants” efforts working at few well-known cosmetic companies specializing in direct
sales – multi-level marketing. The research proves dependence between individual
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competences and the level of effects. The competences profile derived from the analyses,
characteristic for each study group, stresses the benefits and practical implications of this
research.
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