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A FRONTVONAL BÖLCSESSÉGE 
Írta: Rick Boxx 

 

Az egyik barátom, Paul, és néhány befektető, elindított egy új üzleti vállalkozást egy ígéretes, új orvosi termékkel. A 
termék ötlete kiváló volt, de amikor az orvosi közösség használta ezt az új terméket, a jelentős tervezési hibák miatt 
nem volt elég hatékony. 
 
Amikor Paul jelezte a befektetőknek, hogy a termékkel kapcsolatosan szükséges lenne néhány dolgot újragondolni, a 
befektetők nem fogadták el, amit az értékesítői mondtak a megjelenési problémákkal kapcsolatban. A befektetők 
úgy gondolták, hogy nem szükséges semmilyen változtatás a termékkel kapcsolatban; az értékesítőknek kell jobb 
munkát végezni a marketing területén. 
 
Miután az üzlet rohamosan haladt a bukás felé, Paul még egy erőfeszítést tett, hogy meggyőzze a befektetői 
csoportot, hogy engedjék meg neki, hogy a megjelenésen változtasson. Vonakodva ugyan, de a befektetők végül 
beleegyeztek és változásokat tettek. A befektetők legnagyobb meglepetésére – de nem Pauléra – három hónapon 
belül az eladás elkezdett szárnyalni, a veszteségeket elhárították és az orvosi közösségnek lett egy terméke, amit 
szívesen használt. 
 
Ez a történet egy, az üzleti világban nem szokatlan problémát szemléltet. A felsővezetésben levő személyek 
életbevágóan fontos döntéseket hoznak anélkül, hogy a frontvonalon dolgozókkal konzultálnának, legyen akár szó 
azokról, akik a gyártásban vesznek részt, akár azokról, akik a szolgáltatást nyújtják vagy azokról, akik az eladásért és 
marketingért felelősek. Amikor pedig az eredmény elmarad az elvárttól, a vezetők küzdenek, hogy megértsék, mi 
romlott el. 
 
Évtizedekkel ezelőtt jelentős változások indultak el abban, hogy foglalkozzanak ezzel az általános problémával. 
Japánban kezdődött ez, ahol a munkásokkal rendszeresen konzultáltak mielőtt változtattak olyan dolgokon, amely 
közvetlen hatással volt az ő a munkaterületükre. Érdekes módon ebben a folyamatban W. Edward Deming, egy 
amerikai mérnök és vezetési tanácsadó volt az egyik katalizátor. Rengeteg észrevétele volt, többek között hangsúlyt 
fektetett a jobb szolgáltatásra és a magasabb szintű termékminőségre. A 14 pontos vezetési elmélete közül az egyik 
az volt, hogy „a céged minden dolgozóját vond be a munkába, hogy a megfelelő átalakítást elérd. Az átalakítás 
mindenki feladata.” Ez egy minőségi kört és egy aktívan részt vevő felsővezetést eredményezett, mindenkinek 
lehetőséget adva, hogy résztvevője legyen a rendszernek és a folyamatnak. 
 
Abban az időben Demings megközelítései forradalmiak voltak az üzleti életben, de az ötletei aligha voltak újak. A 
Biblia beszél arról, hogy mennyire értékes meghallgatni azoknak a tanácsát és látásmódját, akiknek első kézből van 
az ismeretük. Például a Példabeszédek könyve 12, 15 azt tanítja „A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs 
pedig hallgat a tanácsra.” 
 
A munkahelyen minden nap ilyenfajta csatában veszünk részt – a versenytársakkal való küzdelem és harc azért folyik, 
hogy elnyerjük a vásárlók és kliensek bizalmát. A Példabeszédek könyve 11, 14 figyelmeztet bennünket, hogy 
„Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó.” Egy másik helyen hasonlóra figyelmeztet: „A 
bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű. Irányítás kell a hadviseléshez, és segítséget jelent a  sok tanácsadó.” 
(Példabeszédek könyve 24, 5-6) 
 
Akkor vagyunk bölcsek, ha soha nem hagyjuk ki munkahelyünkön dolgozó többi ember bölcsességét és tudását, 
különösen azokét, akik a legközelebb vannak a vevőinkhez és az előállítási folyamathoz. Ők látják – a frontvonalról – 
azokat a dolgokat, amik nem láthatók az „elefántcsont-toronyból”. 

 


