
                                      

Integrál szervezetfejlesztési audit multinacionális terepen, 
avagy 

      a négy kvadráns a szervezetben 
 

„Minden dimenzió lényeges, különben miért lenne?”  
Russ Zandbergen 

 
Az alábbi írásban egy francia tulajdonban, a for-profit területén, a kiskereskedelmi szektorban mőködı 
hipermarketlánc részére végzett szervezetfejlesztési audit folyamatát mutatjuk be, melyet hazánkban 
elıször, 2009-ben, integrálpszichológiai megközelítéssel végeztünk. Kihívást jelentı, izgalmas kísérlet 

is volt egyben ez a munka számunkra, hogy vajon milyen tapasztalatokat, eredményeket hoz a 
szervezet számára, ha az AQAL modellt használjuk a fejlesztési munka kereteként. Az eredményeket 
2009. decemberében, a második Integrál Szalon alkalmával - Gánti Bence meghívására - prezentáltuk 

élıben. Az alábbi írás a decemberi prezentáció kivonata. 
 
 
Az elmúlt évtizedek, sıt az elmúlt évszázad is úgy telt, hogy mind a nyugati, mind a hazai gazdaság területén 
mőködı vállalatok egyetlen fontos szempontja volt: a profit. A fejlesztési folyamaton keresztül bemutatott 
kereskedelmi cég sem kivétel ez alól.  

A francia családi tulajdonban lévı, mátrix felépítéső cég, melyre leginkább a decentralizált mőködés 
jellemzı, hazánkban 7 hipermarketet üzemeltet, mely 3000 fıt foglalkoztat. A cég mőködése során a következı 
érékeket tartja szem elıtt: a minıséget, a gyakorlatiasságot, a rugalmas alkalmazkodást, és a gyakorlati és 
szolgáltatás szempontú innovativitást. 
 
Legelıször képzési igénnyel kerestek meg bennünket, mivel az egyik Budapest környéki hipermarket 130 fıt 
foglalkoztató pénztár fıosztálya jó ideje mőködési zavarokkal küzdött. A vezetı által leírt tünetek: magas 
fluktuáció a frissen integrált kollégák között, a munkaidı beosztás nehézségei és hosszú, kígyózó sorok a 
pénztárak elıtt. Ezen túlmenıen problémát jelentett, hogy a kiszolgálás minısége nem volt megfelelı, fontos 
célként fogalmazták meg szolgáltatás minıségének emelését – az udvariasságot, a vásárlóközpontúságot, – és 
ezáltal a vásárlók elégedettségének növelését.  
Az elérendı optimális állapotként egy erıs és színvonalasan mőködı 130 fıs csapat létrehozását vázolták fel, 
ahol a munkatársak szívesen dolgoznak, érzik vezetıik támogatását és a céghez való lojalitásuk jeleként 
hajlandóak flexibilis munkavégzésre. Ezeket a szervezet által megfogalmazott célokat az auditban részt vett cég 
is úgy kívánta elérni, hogy törekedett minden lehetséges folyamat optimalizálására.  
 
A kiinduló információkat pedig többnyire az empirikus, számszerősített cégmutatókból nyerik a vezetık. 
Mostanra ez annyira megszokottá vált, hogy fel sem tőnik munkatársként, vezetıként, hogy némileg egyoldalú a 
fenti gondolkodásmód.  
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Ahogyan az Ishihara (eredetileg színtévesztést vizsgáló) táblán is élesebben rajzolódnak ki a szemünk elıtt a 
jobb oldali ábrák számjegyei, ehhez hasonlóan korunk for-profit vezetıi is tisztábban és elıbb látják a jobb oldali 
(egyéni és kollektív külsı) kvadránsok jelenségeit, mint a baloldalon elhelyezkedı felsı (egyéni belsı) és alsó 
(kollektív belsı) kvadránsok jelenségeit. Például egy projekt vagy munkafolyamat elakadása esetén a vezetı 
számára kézenfekvıbb, hogy a termék hibájára, a szolgáltatás rossz minıségére vagy a gyér bevételi mutatókra 
fókuszál, mint a munkatársak motivációjára, a csapat kollektív értékeire, vagy elkötelezettségének mértékére. 
Mintha a számszerősíthetı, megragadható, objektív információk jobban értelmezhetıek és ettıl valódibbak 
lennének számunkra, mint a bal oldali kvadránsok jelenségei (Pl. EQ, tapasztalat, tudás, motiváció, hit, 
elkötelezettség, értékek, hitek egyéni és kollektív szinten).  Érthetı, hiszen ezek a dolgok nem feltétlenül a 
szokásos módon mérhetıek, valahogyan másképp kell „szóra bírni” ıket.    
 

 Mi módon lennénk képesek elsı lépésben a valóságot teljesebben feltáró diagnózist 
alkotni? Hogyan tudnánk ezt követıen valóban hatékony fejlesztési tervet, illetve 
fejlesztéseket kidolgozni a cég számára? Miben tud többet vagy mást nyújtani az 
integrál modell? 
Az AQAL modell egy olyan gondolkodási keretrendszernek bizonyult munkánk 
során, amely nemcsak számunkra, mint a szervezetfejlesztést végzıknek, hanem a 
cég vezetıinek is tágabb teret nyithat az elmozdulást segítı munkához, a valódi 
megértéshez és a fejlıdéshez. Az AQAL modell különlegessége abban áll, hogy a 
négy kvadráns mentén kínálja a vizsgálódási pontokat és szintén a négy kvadránsra 
vonatkozóan lehetséges a fejlesztendı pontok beazonosítása. Legtöbbünknek, 
anélkül hogy feltétlenül tudnánk róla, létezik kedvenc kvadránsa, vagyis 
természetes mőködésünket, attitődünket a világhoz leggyakrabban egy, két, ritkább 
esetben három kvadráns szempontrendszere vezeti. De ahhoz, hogy valóban minden 
szóba jöhetı szempontra rá tudjunk tekinteni vezetıként vagy tanácsadóként, 

szükségünk van egy olyan modellre, amely térképként szolgál ehhez a munkához. Az integrál megközelítéssel az 
audit során az egyik célunk az volt, hogy a vezetıink képesek legyenek meglátni a fától az erdıt is, tehát a 
nyilvánvaló jelenségek mellett nyíljon rálátásuk a teljesebb rendszerre, több és átfogóbb szempontokra. Nézzük, 
hogy a Cora esetében mit vizsgáltunk az audit során:  
 

 Az egyéni belsı kvadránsban olyan tényezıket 
vizsgáltunk, mint pl. a munkatársak képzettsége, 
ösztönzés, motivációjuk, egyéni szükségleteik, 
céljaik, demotiváló tényezıik, illetve, hogy a 
stressz hatása az egyén szintjén miként nyilvánul 
meg.  
A csoportos belsı tényezıknél vizsgáltuk az 
információáramlást a csoporton belül, a 
visszajelzéseket, az értékelési rendszert, a 
csoportszintő értékeket, a célokat, a csoporton 
belüli kapcsolatokat, és a közös hitet a munka 
értékérıl. 
Az egyéni külsı negyedben a vásárlókkal való 
kapcsolattartás megfigyelhetı módja, a munka 
közbeni viselkedés, a munkamozzanatok, a 
cselekvések, a nehéz helyzetek kezelése kerültek 
fókuszba.  

A csoportos külsı negyedben pedig az információáramlást a cég rendszerében, munkaeszközöket, a 
procedúrákat, a munkafolyamatokat, és a cég kereskedelmi rendszerébe ágyazott fıosztály mőködését mértük 
fel.  
 
Az auditnak ebben a szakaszában különbözı diagnosztikus eljárásokkal dolgoztunk: Strukturált interjút 
készítettünk a dolgozók 10%-ával és a vezetıkkel, anonim kérdıívet töltettünk ki a fıosztály dolgozóival és egy 
külsı partnerrel vásárlói elégedettségi felmérést végeztünk, 150 vásárló megkérdezésével. A diagnosztikus 
eljárásaink segítségével nyert információk nem csupán egy vagy két kvadráns területén tártak fel mőködési 
problémákat, hanem mind a négy negyed tekintetében több fejlesztendı terület körvonalazódott, amelyek 
legtöbbje szoros kapcsolatban állt a másikkal.  Melyek legyenek a prioritások ilyen esetben?  
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Ezek alapján végül a fejlesztési javaslatunkat is a négy kvadráns mentén fogalmaztuk meg, a különbözı 
negyedekhez rendelve, és hangsúlyoztuk, hogy a valódi változáshoz mind a négy negyed területén szükséges a 
fejlesztı beavatkozás, hiszen ilyen módon a kvadránsokban tett változások megtámogatják egymás hatását.  
Az egyéni belsı tényezıknél javasoltuk például a TÉR képzést vezetıknek, stresszkezelési módszerekrıl 
képzést, és a kiválasztási rendszer átgondoltabb alkalmazását. A csoportos belsı negyednél pl. többfajta pozitív 
ösztönzési mód kialakítását és alkalmazását (mosolyfal, legjobb munkatárs cím, szóbeli elismerés, stb.), a 
vezetık képzését tanácsoltuk. Emellett rendszeres értekezletet a munkatársakkal együtt, csapatépítı tréninget, új 
belépık fogadását, képzését, tehát olyan fejlesztéseket, amely a kollektív értékek kialakulását, a belsı 
információáramlást, az elkötelezıdést a csoport iránt tovább erısíthetik. Az egyéni külsı negyedre vonatkozóan, 
a fejlesztési javaslatunk az volt,  hogy szükség lenne egy „nehéz helyzetek” kezelésére felkészítı tréningre és 
egy ügyfélközpontú, gyors, udvarias szolgáltatást segítı képzésre is. 
A csoportos külsı negyedben pedig rávilágítottunk a munkaeszközök állapotának ergonómiai szempontú 
javításának, az új munkaeszközök beszerzésének várható hasznára, a munkaidıbeosztás és a mőszakváltások 
zökkenımentesebb áthidalásának/szervezésének fontosságára. Ehhez tartozik még az anomáliák, helytelenül 
feltüntetett árak, kódok számának csökkentése az áruház kereskedelmi fıosztályain, mert ezeknek a tényezıknek 
a hibája esetén szintén a pénztár fıosztályon jelenik meg a nehézség, lelassítva a munkát.  
 
Rendkívül érdekes tapasztalat volt a munka során az, hogy olyan kvadránsok-és szempontok - kerültek 
reflektorfénybe, melyek az eddigi rutinból végzett áttekintések során rendszerint kimaradnak vagy 
lényegtelennek címkézıdnek. Az AQAL modell alapján végzett felmérés megteremti a lehetıségét annak, hogy 
az eddig kevéssé fontosnak minısített jelenségek, elhanyagolt, „poros kacatok”, szervezeti tünetek is 
ugyanakkora figyelmet kapjanak a feltárás, fejlesztés során, mint az eddigi „sláger” vagy „VIP” problémák, mint 
a selejt mennyisége vagy az egy fıre jutó vásárlói kosár összege. Ilyen gyakran elhanyagolt terület a „Mi 
(kollektív belsı) kvadránsában” a csoport vagy team hite, „spiritualitása” avagy küldetéstudata a munkájuk célját 
tekintve. Pedig a napjainkban folyó kutatások egyértelmően alátámasztják, hogy a sikert és az eredményességet 
hosszú távon és erısen befolyásoló tényezırıl van szó. (Mitroff &Denton, 1999, A Spiritual Audit of Corporate 
America) 
A teljes kép - az információk AQAL rendszerbe helyezése - nagyobb valószínőséggel segíti hozzá a csapatot az 
önmagához és a környezetéhez való teljesebb kapcsolódáshoz, mint egy-egy szegmens kiragadott vizsgálata.  
Véleményünk szerint a valódi és a tartós szervezetbeli változás sarokköve, hogy ne csupán egy terület 
nehézségeit orvosoljuk. Minden területen szükség van változtatásra, fejlesztésre, ez a záloga annak, hogy a 
fejlıdési spirál következı szintjére léphessen a team vagy csoport.  
Milyen változások történtek az audit után eltelt fél évvel? A csapat élére az auditot követıen egy új vezetıt 
neveztek ki, akivel megosztottuk a felmérésünk tapasztalatait. A frissen kinevezett hölgy az elmondása alapján 
menedzserként a munkájában sikerrel alkalmazza az integrál megközelítést egy-egy nehézség kapcsán. A 
felmerülı (munkatársi vagy teamek közötti) konfliktusok esetén munkatársakkal együtt átgondolja a probléma 
lehetséges szempontjait a különbözı kvardánsok mentén is, így komplexebb megoldásra nyílik lehetıségük. 
Felismerte, hogy mennyire fontos a közvetlen kapcsolat a teammel, ezért napi rendszerességgel lehetıséget ad a 
munkatársainak, hogy megkeressék ıt és vezetıként igyekszik számunkra is lehetıleg napi szinten 
visszajelzéssel, információval szolgálni. Szorosabb együttmőködés alakult ki a kereskedelmi fıosztályokkal, a 
karbantartás heti beszámolókat kap a munkaeszközök állapotáról és új székek, pénztárgépek kerülnek 
beszerelésre.  Jelentısen csökkent a fluktuáció és sor került két ügyfélszolgálati képzésre nyár óta.  
 
Hogy miként tovább? Az írást indító idézet a hazai vállatok számára a válságból való kilábalás szlogenje is 
lehetne, ehhez pedig napjainkban nem tudunk javasolni átfogóbb és gazdagabb szempontrendszerő diagnosztikus 
keretet az integrál megközelítésnél. 
 
 
Horváth Anikó tréner, pszichológus 
Horváth Ivett szupervizor, coach  
www.personartconsulting.hu 
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