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POVZETEK
V diplomskem delu je predstavljen pojem vodenje in inteligenca. Inteligenca je vse
pomembnejši faktor za uspešno vodenje ljudi. Vodilne osebe potrebujejo različne vrste
inteligenc, da se znajdejo v vseh situacijah, ki jih prinese okolje.
V današnjem času za vodja ni dovolj, da je zgolj razumsko inteligenten, da ima razvito
zmožnost učinkovitega mišljenja, učenja in reševanja problemov. Potrebuje tudi čustveno
inteligenco, oziroma sposobnost prepoznavanja, obvladovanja in izražanja čustev ter
spretnost ravnanja z ljudmi; socialno inteligenco, s katero ima razvito socialno zavest in
socialne sposobnosti; politično inteligenco, s katero obvlada branje političnih situacij in
integriteto; in navsezadnje še duhovno inteligenco, s katero se loteva in rešuje vprašanja
smisla in pomena.

Ključne besede: vodenje, inteligenca, čustvena inteligenca, duhovna inteligenca,
razumska inteligenca, socialna inteligenca, politična inteligenca.
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SUMMARY

LEADERSHIP AND INTELLIGENCE
In this graduation thesis the term leadership and intelligence is presented. Intelligence is
becoming an important factor in successful leadership. People in leading positions need
different types of intelligence to be able to cope with all the situations that the environment
brings.
Nowadays it is not enough for the leader to be just intellectually intelligent, to have the ability
to think effectively, to learn and to solve problems. He or she also needs emotional
intelligence, i.e. the ability to recognise, control and express emotions, and the skill of
dealing with people; social intelligence, with which he or she develops social awareness and
social skills; political intelligence, with which he or she masters reading political situations
and integrity; and spiritual intelligence, with which he or she tackles and solves the problems
of sense and meaning.

Key words: leadership, intelligence, emotional intelligence, spiritual intelligence, intellectual
intelligence, social intelligence, political intelligence
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1 UVOD

1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
Za izbrani naslov diplomskega dela sem se odločila, ker bi rada podrobneje spoznala in v
diplomski nalogi tudi predstavila pomembnost inteligence pri vodenju. Najpomembnejši
poudarek v celotni nalogi je, da ne obstaja le razumska inteligenca, ampak še cela vrsta
drugih inteligenc, ki so prav tako pomembne za uspešno vodenje. Podrobneje sem tako poleg
razumske inteligence predstavila še čustveno, socialno, duhovno in politično inteligenco.
V diplomski nalogi sem tako ugotavljala, kako je uspešnost vodje odvisna od inteligence. Na
podlagi analize pomembnejših inteligenc za vodenje sem poskušala ugotoviti, katera
inteligenca je najpomembnejša in obvladovanje katere pomeni največji uspeh.
V obliki anketnega vprašalnika pa sem ugotavljala, katere inteligence so razvite med
slovenskimi vodji in v kolikšni meri.

1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Cilj diplomskega dela je jasno poznavanje pojmov, kot so vodenje, inteligenca, inteligenčni
kvocient, čustvena, umska, duhovna, socialna in politična inteligenca ter ugotoviti, kako
prepoznamo vodjo, ki ima dobro razvito katero od inteligenc, oziroma kaj moramo narediti,
če se želimo katero od inteligenc naučiti.
Moj osebni cilj je na podlagi podrobnih analiz posameznih inteligenc ugotoviti, ali imam
razvito katero od inteligenc, na podlagi katerih postaneš uspešen vodja. Oziroma če samih
inteligenc nimam razvitih, kako bi se jih naučila, da bi postala uspešen formalen ali
neformalen vodja.
S to diplomsko nalogo bom poskušala analizirati snov, iz katere se dejansko lahko kaj
naučimo. V določenih situacijah lahko prav s poznavanjem določene inteligence na prefinjen
način dosežemo nekaj, kar bi se v primeru nepoznavanja inteligenc lahko spremenilo v prepir.
Za lažjo interpretacijo podatkov sem si postavila naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Inteligenca je delno prirojena, delno pa se jo da naučiti.
Hipoteza 2: Slovenske vodje imajo zelo dobro razvito čustveno inteligenco, šibki pa so pri
politični inteligenci.
Hipoteza 3: Slovenske vodje niso duhovno inteligentne.
1

Hipoteza 4: Slovenske vodje imajo razvito razumsko inteligenco.
Moj glavni namen celotnega diplomskega dela je ugotoviti, kaj »naredi« uspešnega vodja. Ali
drži Golemanova trditev, ki pravi, da se sicer inteligenčni kvocient po najstniških letih skoraj
ne spreminja, čustvena inteligenca pa ni genetsko pogojena in se ne razvije le v zgodnjem
otroštvu, ampak se jo učimo in razvijamo vse svoje življenje ter bogatimo z izkušnjami.
Zanimalo me bo, ali se drugih vrst inteligence tudi da naučiti ali so prirojene.

1.3 METODE DELA
V diplomski nalogi bom uporabila metodo kompilacije, s katero bom prevzela tuje izsledke
raziskovalnega dela oziroma njihovih opazovanj, obstoječih spoznanj, stališč, sklepov in
rezultatov drugih avtorjev.
Metodo diskripcije, s pomočjo katere bom opisala sama dejstva in opisala problem.
Primerjalno metodo, s katero bom primerjala enaka ali podobna dejstva, pojave, procese,
ugotovila skupne značilnosti ali razlike.
Induktivno metodo, s katero bom na podlagi posamičnih in posebnih dejstev prišla do sklepov
o splošni sodbi. Na podlagi posamičnih dejstev in spoznanj bom prišla do posplošenj in
formuliranja zakonitosti oziroma novih dejstev in zakonitosti.

1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in raziskovalnega. V teoretični del
spadata drugo in tretje poglavje. Četrto, peto in šesto poglavje pa so del raziskovalnega dela.
V drugem poglavju sem podrobneje opisala, kaj je vodenje, kakšna je razlika med vodenjem
in menedžmentom, katera so zlata načela vodenja in katere stile vodenja poznamo.
V tretjem poglavju sem opisala, kaj je inteligenca in katere vrste inteligenc poznamo. Pri
čustveni inteligenci sem opisala njene značilnosti, čustveni količnik in sloge vodenja, ki so
značilne za to inteligenco. Pri razumski inteligenci sem opredelila njene značilnosti, kakšen
pomen ima pri njej dednost in okolje, kako se meri razumska inteligenca, kaj je inteligenčni
količnik in kakšna je lestvica inteligenčnega količnika. Pri duhovni inteligenci sem opisala
značilnosti in njen znanstven obstoj, ter kako lahko sami preizkusimo, koliko smo duhovno
inteligentni. Pri socialni inteligenci sem navedla njene značilnosti in njen znanstven obstoj. Pri
politični inteligenci sem opisala model politične inteligence in njene komponente.
V četrtem poglavju sem na podlagi anketnega vprašalnika poskušala ugotoviti, katere
inteligence imajo razvite slovenske vodje. Anketni vprašalnik je razdeljen na šest sklopov. V
2

prvem sklopu sem ugotavljala spol in izobrazbo anketiranih vodij. V drugem sklopu sem
ugotavljala stopnjo razvitosti čustvene inteligence in v kolikšni meri imajo razvite njene
posamezne značilnosti. V tretjem sklopu sem ugotavljala, ali imajo vodje razvito duhovno
inteligenco in njene značilnosti. Četrti del je posvečen razumski inteligenci in ugotavljanju
razvitosti njenih značilnosti pri slovenskih vodjah. Peti sklop zajema socialno inteligenco. In
pa šesti sklop s politično inteligenco, pri kateri ugotavljamo katere politične živali so slovenske
vodje.
V petem poglavju sem strnila ugotovitve, ki sem jih pridobila z podrobno analizo izpolnjenih
anketnih vprašalnikov. Anketni vprašalnik je izpolnilo 35 naključno izbranih vodij, od vodje
oddelka do direktorja podjetja. Vodje so bile tako iz javnega, kot iz zasebnega sektorja. Pri
analizi rezultatov sem uporabila induktivno metodo, tako sem posamezne rezultate posplošila
na vse slovenske vodje. Pridobljene rezultate sem s pomočjo tabel in grafov podrobneje
analizirala.
V šestem poglavju sem preverila v uvodu postavljene hipoteze.
V sedmem poglavju, zaključku diplomskega dela, sem zapisala ugotovitve, ki sem jih spoznala
in obravnavala skozi celotno diplomsko nalogo.
Na koncu diplomskega dela pa sledijo še seznam uporabljene literature, virov in neizpolnjen
anketni vprašalnik.
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2 VODENJE

2.1 POJEM VODENJE
Obstaja več različnih opredelitev vodenja. Najpogosteje je vodenje definirano kot aktivnost
vplivanja na skupino ljudi, katerih sodelovanje privede do želenega cilja (Robbins v: Seljak et
al., 2006, str. 29).
House vodenje opredeli kot sposobnost posameznika, da vpliva na druge, jih motivira in
usposablja tako, da ti prispevajo k učinkovitosti in uspešnosti organizacije, katere del je.
Gordan meni, da je vodenje interakcija med posameznikom in člani skupine, in sicer
posameznik (vodja) vpliva, druga oseba pa je dovzetna za ta vpliv. Vecchio meni, da je
vodenje proces, s pomočjo katerega skuša nekdo prepričati sodelavce, da opravijo nalogo, ki
si jo je zaželel. Jacobs definira vodenje kot izmenjavo informacij med dvema osebama, in
sicer tako, da prva oseba predstavi informacije takšne vrste in na takšen način, da je druga
oseba prepričana, da bo izboljšala lastne dosežke, če se bo vedla tako, kot je bilo od nje
zahtevano (Seljak et al., 2006, str. 29).
Florjančič meni, da lahko vodenje najkrajše definiramo kot planiranje in organiziranje akcij za
doseganje ciljev in poslovne politike organizacije ob odgovornost za rezultate. Lipovec
razume vodenje kot spretnost vplivanja na druge ljudi s komuniciranjem, da bi sodelovali v
smeri doseganja cilja podjetja (Seljak et al., 2006, str. 30).
Vodenje v ožjem smislu se nanaša na ljudi, se pravi, kako jih usmerjati, motivirati, vplivati
nanje, da bi naloge izvrševali čim bolje, ob čim manjšem potrošku energije in s čim večjim
osebnim zadovoljstvom. Namen vodenja je oblikovati vedenje posameznika ali skupine pri
doseganju delovnih, organizacijskih ciljev. V okviru vodenja prihaja velikokrat v poštev tudi
svetovanje, informiranje, inštruiranje, ocenjevanje in razvoj sodelavcev. Pri tem so pomembni
tudi vzdušje, odnosi, kultura dela in vedenje v organizaciji (Možina v: Seljak et al., 2006, str.
30).
Na osnovi navedenih spoznanj lahko opredelimo vodenje kot aktivnost vplivanja prvega
posameznika (vodje) na izvajanje aktivnosti drugega posameznika (ali skupine) z namenom,
da bi drugi posameznik (ali skupina) ravnal na način, da bi dosegel izraženi cilj prvega
posameznika (Seljak et al., 2006, str. 30).
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2.2 RAZLIKA MED VODENJEM IN MENEDŽMENTOM
Fayol je menedžment opredelil kot aktivnost, ki zajema planiranje (analize, načrtovanje,
predvidevanje, planske odločitve), organiziranje (materialnih in človeških virov), ukazovanje
(zapovedovanje, vodenje poslov), usklajevanje in nadziranje (kontrola, analiza in ukrepi z
ustreznimi sankcijami). Iz navedene opredelitve je razvidno, da je vodenje ena izmed funkcij
menedžmenta, vsekakor pa ne gre za sinonim (Seljak et al., 2006, str. 31).
Kotter meni, da je razlika med vodenjem in menedžmentom velika, prav tako med vodjo in
menedžerjem. Menedžment opredeljuje kot načrtovanje in financiranje (vzpostavitev
natančnih korakov in terminov za doseganje zastavljenih rezultatov ter lociranje ciljev, ki so
potrebni za realizacijo naloge), organiziranje in popolnjevanje (vzpostavitev strukture za
realizacijo načrta, popolnjenje strukture s posamezniki, delegiranje odgovornosti in avtoritete
za dosego načrtovanega, uvajanje politike in postopkov, ki pomagajo usmerjati ljudi, ter
oblikovanje metod ali sistemov za nadziranje realizacije) in kontroling in reševanje težav
(spremljanje rezultatov, ugotavljanje odstopanj od načrtov, načrtovanje in organiziranje
rešitev za odpravo pomanjkljivosti). Vodenje pa naj bi vsebovalo opredelitev smeri (razvijanje
vizije in strategij za ustvarjanje sprememb, potrebnih za dosego oblikovane vizije),
usmerjanje ljudi (besedno komuniciranje in usmerjanje delovanja vseh tistih, ki bi s svojim
delovanjem lahko vplivali na oblikovanje timov in koalicij, ki bi razumele vizijo in strategije ter
sprejele njihovo vrednost), motiviranje in inspiriranje (spodbujanje ljudi, da premagajo velike
politične, birokratske in druge omejitve, ki pogosto onemogočajo spremembo zaradi
neizpolnjenih osnovnih človeških potreb) (Seljak et al., 2006, str. 35).

2.3 5 ZLATIH NAČEL VODENJA
Dr. Goran Carstedt v članku Naceta Volčiča navaja pet zlatih načel vodenja, ki jih mora vodja
upoštevati pri odnosih s svojimi zaposlenimi. In sicer (Podjetnik, 2003):
- Ljudje so uspešnejši, če lahko prispevajo.
Ljudje so učinkovitejši in uspešnejši, če se zavedajo, da prispevajo pomemben del k
razvoju končnega izdelka ali storitve.
- Ljudje so uspešnejši, če so dobro obveščeni.
Ni dovolj, da pretok informacij poteka zgolj navpično od vrha proti dnu, temveč tudi
v obratni smeri. Dobro je, da vsak zaposlen o podjetju ve čim več, ne le kaj mora delati sam,
ampak tudi kakšne poslovne odločitve podjetje sprejema in kakšna je njegova vizija.
- Ljudje podpirajo tisto, kar ustvarijo.
Kadar ljudje sodelujejo pri odločanju o neki stvari in se na koncu upošteva mnenje
večine, bodo ljudje motivirani in z zavedanjem, da je ideja pravzaprav njihova, izpeljali
projekt od začetka do konca.
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Udeležba ustvarja boljše rezultate.
Več ljudi kot se vključi v ustvarjanje novih idej in več ljudi kot se vključi v razpravo o
pomembnih poslovnih odločitvah, boljših rezultatov se lahko nadejamo.
- Ljudje si želijo izobrazbe in sposobnosti.
Podrejenim je potrebno omogočiti izobraževanje in razvijanje sposobnosti. S tem
poskrbimo za njihovo motivacijo, osebni razvoj in napredovanje, če so učinkoviti.
-

2.4 STILI VODENJA
Pomembnejši stili vodenja so (Seljak et al., 2006, str. 78-80):
- Avtoritativni stil vodenja. Avtoritativni stil vodenja se prepozna po tem, da vodja
sprejme odločitve brez kakršnega koli posvetovanja oziroma upoštevanja zaposlenih.
Vodja pričakuje od podrejenih poslušnost, sprejema odločitve brez utemeljevanja pred
zaposlenimi, razume svojo odločitev kot ukaz, ki ga mora podrejeni brezpogojno
izvrševati, kontrolira izvajanje podanih ukazov, ima zadržan odnos s svojimi
podrejenimi.
- Patriarhalni stil vodenja. Vodja prav tako sam sprejema odločitve, razlika z
aristokratskim stilom vodenja je v tem, da skuša vodja prepričati podrejene o
pravilnosti svoje odločitve. Vodja in zaposleni imajo odnos, ki mu lahko rečemo odnos
oče - sin.
- Informirajoči stil vodenja. Zanj je značilno, da vodja odloča sam, izvaja se s
prepričevanjem.
- Svetovalni stil vodenja. Pri tem stilu vodenja vodja informira, podrejeni pa povedo
svoje mnenje.
- Kooperativni stil vodenja. Zaposleni so vključeni v proces odločanja. Vodje vodijo
sodelavce tako, da jim pri delegiranju naloge prepuščajo odgovornost za odločanje,
sodelavci pa so sposobni prevzeti odgovornost. Vodje ne morejo sprejeti odločitve
brez soglasja sodelavcev.
- Participativni stil vodenja. Za participativni stil vodenja je značilno, da skupina
odloči avtonomno v dogovorjenih okvirih.
- Demokratični stil vodenja. Skupina odloča avtonomno, predstojnik je le
koordinator oziroma moderator. Vodja ni odgovoren, da bi prevzel odgovornost nad
odločitvami sodelavcev. Glavna naloga vodje je v ponazoritvi in pojasnjevanju
problema.
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3 INTELIGENCA

3.1 POJEM INTELIGENTNOST
Zgoščena leksična opredelitev pravi, da je inteligentnost miselna iznajdljivost in uvidevnost;
sposobnost razumevanja, sklepanja in reševanja problemov (Leksikon, 1973).
Različni avtorji so skozi zgodovino odkrivanja inteligentnosti različno razložili, kaj sama
inteligentnost je. Rečemo lahko, da se vsa množica opredelitev v bistvu osredotoča na nekaj
najbolj pogostih in temeljnih pomenov pojma inteligentnosti in sicer (Musek, 1982, str. 409410):
- V prvi skupini bi zasledili opredelitve, ki označujejo inteligentnost kot miselno
sposobnost, kot sposobnost miselnega presojanja in razumevanja, miselnega
uvidevanja odnosov.
- V drugi skupini bi lahko zvrstili opredelitve, ki definirajo inteligentnost kot sposobnost
učinkovitega prilagajanja in obvladovanja okolja.
- V nadaljnji skupini so opredelitve, ki razlagajo inteligentnost kot splošno sposobnost
učenja.
- Zelo številne so opredelitve, ki obravnavajo inteligentnost kot sposobnost reševanja
problemov in nalog, kot iznajdljivost in uspešnost v novih situacijah in okoliščinah.
- Nekatere definicije še izrecno omenjajo »socialno inteligentnost«, namreč sposobnost
učinkovitega vedenja v odnosu do drugih, do družbe in do kulturnega okolja.
- Vse zgoraj naštete definicije so medsebojno povezane in se nekako pogojujejo druga
drugo, zato ne moremo izločiti nobene izmed njih.

3.2 VRSTE INTELIGENCE

3.2.1 Čustvena inteligenca
Čustvena inteligenca je inteligentna uporaba čustev. Svoja čustva namenoma uporabljamo
tako, da nam pomagajo k takšnemu vedenju in mišljenju, ki nam je v korist. Gre za
sposobnost prepoznavanja, obvladovanja in izražanja čustev ter spretnost ravnanja z ljudmi.
Čustveno inteligenten človek praviloma prepoznava občutke soljudi in se nanje pravilno
odziva (Finance, 2001).
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Koncept čustvene inteligence daje veliko globlji in kompleksnejši pogled na inteligentno
obnašanje človeka. To ni več hladno, racionalno reševanje problemov in iznajdljivost v novih
situacijah, temveč je izražanje humane narave v vseh njenih aspektih - od nagonskega pa
vse do vrednostnega in moralnega. Inteligenten je tisti človek, ki dobro pozna samega sebe
in vlada nad samim seboj. Ne prepušča se lastnim nagonom in praznim željam po užitku, ker
zna preložiti neposredno zadovoljitev potreb v imenu nekega bolj oddaljenega in bolj
pomembnega cilja. Ima notranjo moč, s pomočjo katere vztrajno stremi k zastavljenim ciljem,
ne boji se naporov in težav, ne obremenjuje se z morebitnimi neuspehi. Njegovi cilji niso in
ne morejo biti egoistični in niso motivirani izključno z lastnim napredovanjem, saj čuti z
drugimi ljudmi in zaznava njihove potrebe. Zato lahko žrtvuje lastne cilje in deluje nesebično,
plemenito in velikodušno. V kolikor ima tudi zaželene socialne veščine, je tudi sprejet in
priljubljen, kar mu omogoča, da vpliva in sprejema svet okoli sebe. Ob razviti čustveni
inteligenci lahko pridejo do polnega izraza tudi obstoječe intelektualne sposobnosti (Akropola,
2010).
Čustveno inteligenco se lahko naučimo. Od otroštva se učimo samokontrole, izražanja čustev,
razpoznavanje neverbalnih znakov komunikacije, upoštevanje potreb drugih in vsega, kar
predstavlja čustveno inteligentno doživljanje in obnašanje. V otroštvu dobimo temelje, nato
pa sledi nadgradnja pod vplivom okolja in družbe, v kateri živimo (Akropola, 2010).

3.2.1.1 Značilnosti čustvene inteligence
Psihologi so značilnosti čustvene inteligence razvrstili v pet temeljnih področij: zavest o sebi,
samokontrola, samomotivacija, empatija in iznajdljivost v družabnih stikih. Te značilnosti pa
se kažejo v dveh tipih odnosov, ki jih človek razvija skozi življenje: odnos do sebe in odnos do
drugih (Akropola, 2010).
Temeljna sposobnost čustvene inteligence, iz katere izhajajo vse ostale, je zavest o sebi. Gre
za sposobnost človeka, da nepristransko, čustveno neangažirano opazuje in presoja samega
sebe, ob tem pa ozavesti svoj notranji svet in zunanje obnašanje. Bolj kot smo tega sposobni,
bolj poznamo sami sebe. Razviti zavest o sebi nam daje verodostojnost, stabilnost in
gotovost, da sprejmemo sebe takšne, kakršni smo, poleg tega pa vzpodbuja h konstruktivni
spremembi, ko opazimo lastne pomanjkljivosti.
Zavest o sebi je pogoj za samokontrolo oziroma upravljanje z lastnimi čustvi. Obvladovanje
lastnih čustev ne pomeni njihovega nasilnega dušenja in potiskanja, temveč vzgojo nas samih
v načinu doživljanja in odzivanja. Tako nagonskega, impulzivnega odziva, ki je posledica
nekontroliranega navala čustev, izzivanja nepredvidljivih posledic, najpogosteje nasprotne
tistemu, kar smo želeli doseči, ne moremo označiti kot inteligentno obnašanje.
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Koliko smo sposobni motivirati sami sebe za uresničevanje nekega cilja, pa je odvisno od
sposobnosti obvladovanja lastnih čustev. Za samomotivacijo sta najpomembnejša kontrola
negativnih čustev in mobilizacija pozitivnih. Slaba volja, tesnoba, strah pred neuspehom so
lahko tako močni, da ovirajo koncentracijo in dušijo mentalno sposobnost. Pozitivne misli,
optimizem, samozaupanje, up in vera v uspeh pa nam nasprotno omogočajo, da bolje
izkoristimo lastne potenciale. Od moči pozitivnih čustev je odvisno, koliko energije in
vztrajnosti bomo morali vložiti za obvladovanje težav pri uresničevanju nekega cilja, s tem pa
tudi uspeh tistega, kar počnemo.
Empatija je sposobnost prepoznavanja in razumevanja čustev drugih ljudi. Temelji na zavesti
o sebi, kajti tisti, ki ne razume sebe in svojih čustev, ne more razumeti niti čustev drugih
ljudi. Empatija je povezana s sposobnostjo branja neverbalnih znakov komunikacije, kot so
gesta, mimika, ton govora. V empatiji je vir sočutja, upoštevanje potreb drugih, altruizma in
nasploh humanega odnosa do drugih ljudi. Empatija je prav tako temelj moralnega
presojanja in delovanja, občutka za pravičnost in spoštovanja družbenih norm.
Od socialnih veščin pa je odvisno, kako iznajdljivi smo v stiku z drugimi ljudmi. Ravno
neiznajdljivost pri navezovanju in ohranjanju stikov je pogost vzrok za neuspeh, ki ga ljudje
kljub svojim intelektualnim in moralnim značilnostim doživljajo v medsebojnih odnosih. Skozi
vsak stik se izmenjujejo čustveni signali, ki delujejo kot izgovorjene besede. Zaradi teh
signalov je nekdo šarmanten, priljubljen, sprejet v družbi, nekdo pa antipatičen in zavrnjen.
Čustvena inteligenca pomeni dobra kontrola nad izmenjavo teh signalov. Tudi tukaj je
predpogoj razvita zavest o sebi (Akropola, 2010).
Pri čustveni inteligenci je zelo pomemben tudi EQ. Čustveni količnik (EQ) je izraz, ki opisuje
sposobnost za razumevanje in obvladovanje lastnih občutkov in občutkov ljudi okoli nas, pa
tudi sposobnost, da pokažemo samodisciplino, kadar se odzivamo na čustvene situacije.
Čustveni količnik se nanaša na sposobnost sočustvovanja z drugimi, da se lahko postavimo za
tisto, kar verjamemo, in da poskušamo doseči svoje cilje in sanje na obziren in spoštljiv
način. Čustveni količnik je ukrep za to, da zberemo informacije v celovito sliko, preden
pridemo do prehitrih sklepov in pretiravanj. (Ultimate lifestyle project, 2011)

3.2.1.2 Šest različnih slogov vodenja
Za učinkovito vodenje zagotovo potrebujemo zelo visoko raven čustvene inteligentnosti.
Vodje uporabljajo šest različnih slogov vodenja, ki se med seboj razlikujejo po različnih
elementih čustvene inteligentnosti (Finance, 2001):
- Vodenje s prisilo: Vodja zahteva takojšno privolitev zaposlenih na dodeljene jim
delovne naloge po sistemu »naredi, kar ti rečem«. Vse odločitve so v rokah vodje.
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Močni so elementi čustvene inteligence, kot so želja po doseganju ciljev, iniciativnost
in samonadzor.
Avtoritativni slog vodenja: Vodja vodi podrejene v smeri zastavljene vizije po
načelu »sledi mi in skupaj bomo uresničili našo vizijo«. Takšen vodja je vizionar, ki
zna zaposlenim jasno predstaviti, kako njihovo delo prispeva k uresničevanju skupne
vizije. Odlikujejo se predvsem z dvema elementoma čustvene inteligence, in sicer s
samozaupanjem in empatijo.
Očetovski slog vodenja: Očetovski vodja pravi: »Na prvem mestu so ljudje.« Za
takšnega vodja so pomembnejši ljudje, njihovo počutje in čustva, kakor pa naloge in
cilji. Ta slog vodenja odlikujejo čustveni elementi, kot so empatija, utrjevanje
medsebojnih odnosov in komunikacija.
Demokratični slog vodenja: Ta slog spodbuja sodelovanje in skupne odločitve.
Demokrat vodi po načelu »Kaj pa ti misliš?«. Spodbuja prilagodljivost in prevzemanje
odgovornosti. Sodelovanje in komunikativnost sta temeljni čustveni spretnosti
demokratičnega vodje.
Perfekcionistični slog vodenja: Vodja je znan po zelo visokih merilih za izvajanje
delovnih nalog in to zahteva tudi od zaposlenih: »Naredi kakor jaz in to takoj!« Pri
perfekcionistih prevladujejo čustvene prvine: veliko samozavedanja, močna želja po
doseganju ciljev in iniciativnost.
Mentorski slog vodenja: Vodja daje veliko podporo zaposlenim, skrbi za njihov
osebni razvoj in jih strokovno razvija za prihodnost. Njegovo načelo vodenja je
»poskusi to«. Mentorski vodja pomaga zaposlenim prepoznati njihove prednosti in
slabosti. Odlikuje se zlasti po naslednjih elementih čustvene inteligence:
samozavedanje, empatija in razvijanje drugih.

Zelo malo vodij uporablja vseh šest slogov vodenja. Najuspešnejši uporabljajo situacijsko
vodenje, ki ni nič drugega kot to, da znamo uporabiti pravi slog ob pravem času (Finance,
2001).

3.2.2

Splošna oziroma razumna inteligenca

Inteligentnost lahko opredelimo kot zmožnost učinkovitega mišljenja, učenja in reševanja
problemov. Še zlasti se pokaže kot uspešnost in iznajdljivost v novih situacijah, kjer si z
naučenim znanjem ne moremo mnogo pomagati. Vendar nam inteligentnost pomaga tudi pri
znanju: čim večja je, tem bolje bomo znali svoje znanje uspešno izkoristiti (Musek et al.,
2001, str. 209).
Raziskave so ugotovile, da je inteligentnost kompleksna sposobnost, sestavljena iz
posameznih komponent, ki pa imajo skupno podlago v splošni kakovosti umskega delovanja.
Tako kot naše telesne sposobnosti niso nekaj povsem enotnega (pri različnih atletskih
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disciplinah pridejo do izraza različne fizične sposobnosti), se tudi umske sposobnosti
razlikujejo glede na vrsto problemov, ki jih rešujemo (Musek et al., 2001, str. 210).

3.2.2.1 Sestavine splošne inteligentnosti
Pogosto razlikujemo zlasti naslednje sestavine inteligentnosti, kot jih je opredelil ameriški
psiholog Thurstone kot skupinske faktorje inteligentnosti ( Musek, 2005, str. 85-86):
- Besedno razumevanje (V-faktor). Ta faktor pojasnjuje dosežke pri nalogah, ki
zahtevajo razumevanje besednih in jezikovnih odnosov ter vsebin. To so naprimer
naloge, kjer je treba navesti pomen prebranih pojmov (preizkusi besednega
razumevanja, »slovarski« in »leksikonski« preizkusi, razumevanje in obvladovanje
besedišča), pokazati razumevanje besednih analogij (»moški je proti ženski kakor
samec proti...«), pravilno urejanje neurejenih besed v stavek, razumevanje in
vzporejanje pregovorov.
- Besednost, besedna tekočnost (fluidnost) (W-faktor). Faktor besednosti vpliva
na količino in hitrost pri ravnanju z besednim gradivom. Merimo ga z nalogami, kot so
anagrami, rimanje, navajanje besed po določenih kriterijih. Značilne naloge so
naprimer navesti čim več besed, ki se začenjajo na »b«, navesti čimveč ženskih
imen...
- Številski (numerični) faktor (N-faktor). Kaže se v sposobnostih hitrega in
točnega računanja, torej uporabe osnovnih računskih operacij: seštevanje,
odštevanje, množenje, deljenje.
- Prostorski (spacialni) faktor (S-faktor). Tu gre za sposobnost, ki zahteva dobro
zaznavanje in razumevanje geometrijskih in drugih prostorskih odnosov in pa
sposobnost predstavnega zamišljanja in transformiranja teh odnosov (sposobnost
prostorske vizualizacije). Merimo ga naprimer z nalogami, ki zahtevajo prepoznavanje,
kateri »plašč« ustreza nekemu geometrijskemu telesu, z nalogami, ki terjajo, da
prepoznamo, kateri od preobrnjenih predmetov ustreza »tarčnemu« predmetu,...
- Zaznavni (perceptivni) faktor (P-faktor). Kaže se kot sposobnost hitrega in
točnega zaznavanja, zlasti zaznavanja vidnih nadrobnosti, podobnosti in razlik.
Najdemo ga pri nalogah, ki zahtevajo ugotavljanje, ali se dva narisana predmeta
razlikujeta, pri nalogah, ki zahtevajo, da odkrijemo, ali se v narisani strukturi nahaja
določena podrobnost,..
- Spominski faktor (M-faktor). Kaže se kot sposobnost zapomnitve in ohranitve
miselnega ter drugega gradiva. Merimo ga z nalogami, ki preverjajo obseg pomnjenja
(zapomnitve največjega možnega števila elementov, naprimer črk, števil, besed...), z
nalogami, ki preverjajo, koliko besed v asociativnem paru smo si pravilno zapomnili iz
predhodnega učenja,..
- Faktor presojanja (rezoniranja) ali faktor indukcije (R- ali I-faktor). Kaže se
v sposobnosti presojanja logičnih in miselnih odnosov, v zmožnostih abstrahiranja,
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sklepanja (induktivnega in deduktivnega), iskanja pravil,... Merimo ga z nalogami, ki
terjajo nadaljevanje vzorca ali sosledja po nekem pravilu (npr. 1,2,4,7,11,____), z
nalogami, ki zahtevajo pravilno sklepanje iz premis, z uporabnimi računskimi
problemi,...

3.2.2.2 Dva vidika splošne inteligentnosti
Psihološke raziskave so pokazale, da lahko tudi splošno inteligentnost razdelimo v dve
temeljni komponenti (Musek et al., 2001, str. 211):
Prva, tako imenovana fluidna inteligentnost, je prirojena, naravna inteligentnost, na katero ne
vplivajo učenje, izkušnje, izobrazba in drugi vplivi okolja ter kulture. Fluidna inteligentnost
narašča do 15. leta starosti, nato obstane in nato začne kmalu postopno upadati. Kaže se
zlasti v zmožnostih abstraktnega mišljenja, odkrivanja in razumevanja odnosov med pojavi
ter v sposobnostih spominjanja in miselnega povezovanja (asociiranja).
Druga komponenta je kristalizirana inteligentnost. Ta je bolj kot fluidna odvisna od učenja,
izobrazbe, kulture in drugih vplivov okolja. Pogosto narašča še v dobi odraščanja (do 29. leta)
in tudi pozneje se lahko zgodi, da bistveno ne upade pri osebah, ki ostajajo intelektualno
dejavne, se izobražujejo in učijo. Izraža se zlasti v razumevanju besed in besednih odnosov,
pri presojanju mehanskih problemov, pri računanju, pa tudi pri nekaterih oblikah logičnega
sklepanja.

3.2.2.3 Dednost, okolje in razlike v inteligentnosti
Inteligentnost sodi med osebnostne lastnosti, na katere močno vpliva dednost. Med pari
enojajčnih dvojčkov (kjer torej znotraj parov praktično ni razlik v dednih zasnovah) so redno
ugotavljali zelo visoko ujemanje v inteligentnosti, in to tudi v primeru, da so dvojčki odraščali
v različnem okolju. Vendar ne bi smeli misliti, da okolje na inteligentnost ne vpliva. Od vplivov
in spodbud okolja je odvisno, koliko se bodo dedne zasnove za inteligentnost dejansko
razvile.
Dejstvo je, da obstajajo razlike v inteligentnosti tako med posamezniki, kot med skupinami.
Inteligentnost razvrščamo v kategorije glede na vrednost IQ. Izjemno visoko inteligentnost
lahko pripišemo zlasti vrhunskim genijem - genialnost, IQ nad 150. Pri zelo nizkih vrednostih
IQ (pod 69) se pojavi umska podnormalnost, kjer je že prizadeto normalno umsko delovanje
(Musek et al., 2001, str. 212).
Vrhunec inteligentnosti dosežemo nekako pri starosti 15 ali 16 let. Nato začne inteligentnost
kmalu postopno upadati. Videti je, da med spoloma ni bistvenih razlik v splošni inteligenci, so
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pa razlike v nekaterih komponentah inteligentnosti. Ženske se bolje odrežejo pri nalogah, ki
merijo besedno razumevanje in obseg besedišča, moški pa bolje pri nalogah, ki merijo
prostorsko predstavljivost in presojanje mehanskih odnosov. Pogosto so tudi ugotovljene
razlike v inteligentnosti med različnimi socioekonomskimi, etničnimi in rasnimi skupinami. Te
razlike so lahko posledica vplivov okolja, v nekaterih primerih pa morda tudi vplivov dednosti.
Ljudje, ki odraščajo v revščini, naprimer ne bodo mogli tako dobro razviti svojih intelektualnih
potencialov kot tisti, ki živijo v bolj spodbudnem okolju. Raziskave kažejo, da se razlike v
inteligentnosti manjšajo, če se zmanjšujejo tudi razlike v stopnji ugodnih vplivov in spodbud.
K navedenim razlikam v inteligentnosti tako po vsej verjetnosti prispevajo tudi bolj ugodne ali
pa bolj neugodne življenjske razmere in spodbude (Musek et al., 2001, str. 213).

3.2.2.4 Merjenje inteligentnosti
Prvi poskusi merjenja inteligentnosti segajo še v konec 19. stoletja. V začetku 20. stoletja je
francoski psiholog Alfred Binet s sodelavcem Simonom izdelal prvi pravi test inteligentnosti.
Test sestavlja veliko število nalog različnih težavnosti. Te naloge rešujejo osebe različnih
starosti in po rezultatih zelo velikega števila ljudi je mogoče za vsako starostno obdobje
določiti povprečne dosežke in odklone od povprečja. Inteligentnost se namreč podobno kot
mnoge druge lastnosti v populaciji razporeja po normalni ali Gaussovi krivulji (Musek et al.,
2001, str. 212).
Splošno oziroma razumsko inteligenco merimo z IQ. IQ pomeni inteligenčni količnik. To je
število, ki naj bi opisovalo inteligenco posameznika v primerjavi z ostalo populacijo. Izračuna
se tako, da se umska (mentalna) starost, pridobljena s testom, deli z dejansko, koledarsko
starostjo testiranega ter se rezultat nato pomnoži s sto (Filternet, 2010).
Če naprimer oseba, stara deset let, doseže rezultat, ki je značilen za povprečje
dvanajstletnika, bo njena umska (mentalna) starost dvanajst let. Njen inteligenčni količnik le
tako 120.

IQ = ( 12/10 ) x 100 = 120

Oseba ima visoko inteligentnost.
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Preglednica 1 Lestvica IQ

Vednost IQ
130 in več
120-129
110-119
90-109
80-89
70-79
69 in manj

Klasifikacijski razred
Zelo visoka inteligentnost
Visoka inteligentnost
Nadpovprečna inteligentnost
Povprečna inteligentnost
Podpovprečna inteligentnost
Mejna inteligentnost
Umska podnormalnost
Vir: Musek et al., 2001, str. 213

IQ je razporejen od 50 do 150, njegova srednja vrednost je 100. V ta razpon sodi 99,73
odstotka prebivalcev. Približno 50 odstotkov jih ima povprečen IQ (od 90 do 110), okoli 13
odstotkov se ponaša z vrednostjo med 110 in 139, 1,5 odstotka ljudi pa doseže raven genija.
Vrednosti od 80 do 89 so opredeljene kot nizka inteligentnost. Pri vrednostih pod 70 pa je
zakonsko določena meja zaostalosti (Jana, 2009).

3.2.3 Duhovna inteligenca
Duhovna inteligenca je inteligenca, ki nam omogoča spoznati najgloblji namen življenja,
njegove najvišje vrednote, smisel in najgloblje motive. Duhovna inteligenca je način uporabe
našega procesa razmišljanja, ko se odločamo in ko počnemo stvari, za katere menimo, da jih
je vredno narediti. Te odločitve vključujejo tudi način pridobivanja in razporejanja
materialnega bogastva.
Duhovna inteligenca je moralna inteligenca, ki nam omogoča razlikovati med dobrim in zlim.
To je inteligenca, s katero uresničujemo dobroto, resnico, lepoto in sočutje (Zohar et al.,
2006, str. 13).
Zaradi duhovne inteligence si postavljamo vprašanja, kot so: Zakaj sem se rodil? Kakšen je
namen mojega življenja? Zakaj sem svoje življenje posvetil temu človeku ali doseganju tega
cilja? Kaj v resnici želim doseči s to nalogo ali s svojim življenjem?
Pomembno je poudariti, da beseda duhovno ni nujno povezana z institucionalno vero. Nekdo
z visoko duhovno inteligenco je lahko brez vere v Boga ali brez kakršnega koli drugega
prepričanja. Prav tako ima oseba, ki je globoko verna, lahko zelo nizko duhovno inteligenco.
Duhovna inteligenca je odvisna od zmožnosti človeških možganov - temelji na možganski
zgradbi, ki nam daje tisto temeljno zmožnost, da sploh oblikujemo namen, vrednote in
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prepričanje. Najprej je bila duhovna inteligenca, in šele z njo so se razvili verski sistemi kot
odgovori na vprašanja, ki si jih zastavljamo zaradi duhovne inteligence.
Duhovna inteligenca omogoča naš razvoj. Z njo ohranjamo vse, kar že vemo ali imamo, se
odpravimo v neznano ali preizkušamo možnosti. Dovoljuje nam, da hrepenimo po višjih
motivih, in omogoča, da iz njih delujemo (Zohar et al., 2006, str. 93-94).
Duhovna inteligenca je inteligenca, s katero se posameznik loteva in rešuje vprašanja smisla
in pomena. Inteligenca, s katero lahko umestimo posamezno življenje v širši in bogatejši
okvir, ki ju osmišlja in s katero lahko posameznik oceni, da je izbrana smer delovanja ali neka
življenjska pot tehtnejša od druge (Astrološko svetovanje-mb, 2010).

3.2.3.1 Znanstveni dokazi za obstoj duhovne inteligence
Znanstveniki so odkrili, da je naša duhovna inteligenca v resnici vgrajena v naše možgane kot
elektronsko vezje. V obliki »božje pege« in 40-herčnega nihanja (Zohar et al., 2006, str. 9798).
Božja pega je masa nevrotskega tkiva v senčnih (temporalnih) režnjih možganov tik za
sencami. Zaradi te nevrotske mase si postavljamo temeljna vprašanja o namenu našega
obstoja in iščemo odgovore. Zaradi njih verjamemo v ideale in iščemo popolne rešitve za
odpravljanje težav. Božja pega nas spodbuja, da si prizadevamo doseči višje cilje in sanje o
boljšem jutri. Dejavna je tudi pri izkušnjah, povezanih z duhovnostjo - globokem občutku
ljubezni, miru, združenega obstoja, globoke lepote. Vendar ni edini temelj duhovne
inteligence.
40-herčno nihanje pomeni premikanje nevronov kot valovanje po celotnih možganih. V
nosilnem valu se nevroni premikajo s sprednjega dela lobanje proti zadnjemu in se nato
spremenijo glede na različne zaznavne ali spoznane izkušnje. Združujejo številne strokovne
sisteme v možganih in dejavnosti razumske ter čustvene inteligence z dejavnostmi duhovne
inteligence božje pege. To delajo tako, da v naših različnih izkušnjah iščejo širše in globlje ter
bolj zapletene vzorce namena. Nihanje s frekvenco 40 hercev v kombinaciji z delovanjem
božje pege so najverjetneje nevrotski temelj nekih značilnosti in lastnosti naše duhovne
inteligence. Duhovna inteligenca omogoča, da postanemo popolna inteligentna, čustvena in
duhovna bitja (Zohar et al., 2006, str. 97-98).
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3.2.3.2 Dvanajst lastnosti duhovno inteligentnega človeka
To je dvanajst meril, ki opredeljujejo osebo ali organizacijo z visoko duhovno inteligenco, in
hkrati dvanajst načel sprememb, ki duhovni inteligenci omogoči, da opusti stare motive in
ustvari nove. To so (Zohar et al., 2006, str. 111-112):
- Samozavedanje. Pomeni vedeti, v kaj verjamemo in kaj cenimo ter kateri so naši
globoki motivi. Zavedanje najglobljih življenjskih smislov.
- Spontanost. Živeti v danem trenutku in se odzvati nanj.
- Imeti vizijo in vrednote. Pomeni delovati in živeti v skladu s svojimi načeli in
najglobljimi prepričanji.
- Horizem (občutek pripadnosti sistemu ali občutek povezanosti). Videti širšo
sliko, odnose, povezave in imeti močan občutek pripadnosti.
- Sočutje. Pomeni biti sposoben »čutiti z nekom« oziroma se vživeti. Temelj
»univerzalnega sočustvovanja«.
- Praznik različnosti. Pomeni spoštovanja drugih ljudi in vrednotenje neznanih
položajev prav zaradi njihove različnosti in ne kljub tej.
- Neodvisnost od polja. Pomeni biti sposoben postaviti se pred množico in imeti
lastna prepričanja.
- Nagnjenost k postavljanju vprašanj »Zakaj?« Pomeni želeti si povsem razumeti
stvari in jim priti do dna. To je temelj za presojo danega.
- Sposobnost preoblikovanja. Pomeni, da se znamo odmakniti od težave ali položaja
in videti širšo sliko.
- Pozitivna uporaba hudih življenjskih preizkušenj. Pomeni imeti sposobnost
učenja iz življenjskih napak in videti težave kot življenjska priložnost. Odpornost.
- Skromnost. Pomeni imeti občutek, da smo igralci v večji drami in da imamo svoj
prostor na svetu. Temelj samokritike in kritične presoje.
- Poklicanost. Pomeni čutiti, da smo poklicani služiti nečemu večjemu, kot smo sami.
Občutek hvaležnosti tistim, ki so nam pomagali, in želja, da bi jim dano z nečim
povrnili. Temelj »voditeljev, ki služijo višjim ciljem«.

3.2.3.3 Preizkus koliko smo duhovno inteligentni
Če želimo izvedeti, ali smo duhovno inteligentni, moramo odgovoriti na naslednja vprašanja.
Vprašanja so razdeljena glede na posamezne značilnost duhovno inteligentnega človeka
(Zohar et al., 2006, str. 119-145).
Preizkus samozavedanja. Ali se dobro zavedate svojega notranjega življenja? Ali na koncu
dneva razmišljate o dogodkih in izkušnjah minulega dne? Ali imate v sebi občutek globlje
resničnosti? Ali se v tišini počutite dobro? Ali se lahko soočite z neprijetnimi resnicami o sebi?
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Preizkus spontanosti. Ali sledite svojim nagonom, čeprav to pomeni, da morate tvegati?
Ali si dovolite biti odprti in ranljivi v odnosih z drugimi? Ali uživate v pogovoru in igri z
majhnimi otroki? Ali vas kdaj zanese občutek, da je vse, kar se dogaja okoli vas, tu le zaradi
vas v »tem trenutku«? ali se vam kdaj zazdi, da vas vodi neki notranji občutek?
Preizkus vizije in vrednot. Ali vas motivirajo ideali, kot sta zagotavljanje pomoči drugim ali
služenje nekim višjim ciljem? Ali živite v skladu s svojimi ideali? Ali se vam zdi, da ste
poklicani iti še malo dlje, da bi z odliko naredili tisto, kar počnete? Ali vas navdihujejo veliki
voditelji ali javne zgodovinske ali sodobne osebe? Ali razmišljate o vprašanjih, kot so namen
in smisel življenja ter namen v ozadju vašega dela ali medsebojnih odnosov?
Preizkus holizma. Ali pogosto poskušate poiskati povezavo med na videz različnimi
stvarmi? Ali želite videti širšo sliko, v kateri bi lahko umestili neke težave ali dogodke? Ali
imate občutek, da so dogodki ali težave, ki pritegnejo vašo pozornost, med seboj povezani?
Ali ste že kdaj predvideli oziroma vnaprej vedeli, kaj razmišljajo drugi, ali občutili pretok
energije med vami in drugimi? Ali vas je kdaj prevzel občutek neskončne ljubezni, čistosti ali
večnosti?
Preizkus sočutja. Ali čutite čustva drugih ljudi, njihove bolečine, veselje? Ali ste kdaj
občutili univerzalno prijaznost ali ljubezen? Ali bi se lahko strinjali z izjavo: «Jaz sem varuh
svojega brata, kajti jaz sem svoj brat.« Ali ste kdaj občutili globoko spoštovanje vsega
občestva? Ali lahko sočustvujete z bolečino, trpljenjem ali jezo ljudi, s katerimi se sploh ne
strinjate ali ki vas morda ogrožajo?
Preizkus različnosti. Ali se lahko spustite v odnos z nekom, ki je drugačen od vas? Ali se
na zabavi raje družite z ljudmi, ki jih ne poznate, kot s tistimi, ki jih že poznate? Ali mislite, da
lahko odpravite težave ali dosežete neki cilj na več kot le en način? Ali v pogovoru z ljudmi, ki
se z vami ne strinjajo, vidite tudi njihovo stran težave?
Preizkus neodvisnosti od polja. Ali ste pripravljeni zagovarjati svoja prepričanja, medtem
ko vam vsi nasprotujejo? Ali ste pripravljeni postati nepriljubljeni, ko zagovarjate dobra dela?
Ali se oblačite tako, da ugajate drugim ali sebi? Ali uživate, ko ste sami s seboj? Ali pazljivo
pretehtate mnenja drugih in jim prisluhnete, preden se odločite za svojo pot?
Preizkus vprašanj »Zakaj?« Ali poskušate razumeti pomen, ki se skriva za pravili,
navadami in dogodki? Ali ste nezadovoljni s prvo razlago? Ali radi poizveste, kakšno
razmišljanje se skriva za besedami drugih ljudi, da bi razumeli, od kod prihajajo? Ali kdaj
razmišljate o kulturnih ali vedenjskih smernicah in ali se sprašujete, zakaj so take, kot so? Ali
ste radi na tekočem z dnevnimi dogodki?
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Preizkus preoblikovanja. Ali znate pogledati na stvar z več zornih kotov? Ali stopite iz
zone udobja, ko iščete nove izkušnje? Ali vržete »veliko mrežo«, ko iščete podatke, ki bi
lahko vplivali na reševanje trenutne težave? To pomeni: ali »greste iz svojega okvira«? ali
dvomite v vrednost stvari, ki jih ne spreminjate? Ali znate videti širšo sliko?
Preizkus pozitivne uporabe hudih življenjskih preizkušenj. Ali se učite iz preteklih
napak in se dvignete nadnje? Ali kljub hudim stvarem, ki se vam zgodijo v življenju, najdete
pot naprej? Ali se po temačnih ali depresivnih obdobjih precej hitro poberete in greste
naprej? Ali vas izguba gotovosti vodi do še globljega zaupanja in vizije? Ali vkljub vsemu
hudemu in zmedi v svetu najdete razlog za ohranitev svojih idealov?
Preizkus skromnosti. Ali vas občutek, da ste le eden od igralcev v večji drami, navdaja z
občutkom zadovoljstva? Ali znate zlahka priznati napako, ki jo naredite? Ali mislite, da vaš
pomen izhaja iz nečesa, kar je nad vami? Mislite, da svoje sposobnosti dolgujete nekemu
globljemu ali višjemu viru? Ali ste odprti za predloge in prispevke drugih ljudi, čeprav so vas
presenetili? Ali znate sprejeti dejstvo, da so vaše zmožnosti omejene in da jih imate prav
toliko, kolikor jih potrebujete, da naredite to, kar bi lahko ali bi morali narediti?
Preizkus poklicanosti. Ali čutite, da si želite v življenju nekaj spremeniti? Ali čutite, da bi
morali nekaj podariti, ko vam nekdo naredi uslugo? Ali se čutite poklicani, da bi morali
poplačati vse dobre stvari, ki so vam bile dane v življenju? Ali vas prevzema občutek
odgovornosti za druge, do skupnosti ali sveta, ki presega uradne dolžnosti ali naloge? Ali
čutite, da je vaše življenje usmerjeno in da bi mu morali slediti?

3.2.4 Socialna inteligenca
Psiholog Edward Thorndike je definiral socialno inteligenco kot »sposobnost razumevanja in
obvladovanja moških in žensk«, veščini, ki ju potrebujemo za dobro shajanje v svetu
(Goleman, 2010, str. 15).

3.2.4.1 Sestavine socialne inteligence
Sestavine socialne inteligence bi lahko razdelili v dve veliki skupini, in sicer socialna zavest, se
pravi tisto, kar čutimo do drugih, in socialna sposobnost, oziroma kaj s to zavestjo naredimo.
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Socialna zavest zajema vrsto lastnosti, od takojšnjega čutenja notranjega stanja druge osebe,
do razumevanja njenih občutkov in misli ter dojemanja zapletenih družbenih situacij. Spekter
socialne zavesti zajema (Goleman, 2010, str. 84-89):
- Osnovno empatijo: čutenje z drugimi, zaznavanje nebesednih čustvenih signalov.
Zmožnost zaznavanja čustev drugih - nevroznanstveniki menijo, da je to nagonska
empatija, ki jo začutimo »v želodcu« - in sposobnost branja misli iz oči;
- Uglasitev: poslušanje s polnim dojemanjem, uglasitev na osebo. Uglasitev je
povezava, ki preseže trenutno empatijo in preide v polno, trajnejšo prisotnost, ki
omogoča nastanek dobrega odnosa. Osebi ponudimo celovito pozornost in ji zbrano
prisluhnemo. Želimo jo razumeti in ne samo povedati svojega stališča.
- Pravilnost empatije: razumevanje misli, čustev in namer druge osebe. Pravilnost
empatije je zasnovana na osnovni empatiji z dodatkom izrecnega razumevanja
čustvovanja in razmišljanja druge osebe. Možgani nas uglasijo na tisto, kar nekdo
namerava storiti, in to poteka na nezavedni ravni. Zavestno dojemanje namer druge
osebe omogoča pravilnejšo empatijo, tako da lahko bolje predvidimo, kaj bo ta oseba
storila.
- Poznavanje delovanja družbe: vedenje, kako družbeni svet deluje. Poznavanje,
kaj se pričakuje v vsaki družbeni situaciji, na primer, kako se je treba obnašati v
restavraciji s petimi zvezdicami. Sposobnost reševanja družbenih zagat, kot je na
primer ta, kako pri večerji posesti tekmeca ali kako si v novem kraju pridobiti
prijatelje.
Poznavanje delovanja družbe nam omogoča, da krmarimo po rafiniranih in spreminjajočih se
tokih medosebnega sveta in razumemo družbene dogodke. S tem znanjem tudi razumemo,
zakaj je pripomba, ki jo nekdo dojema kot duhovito, drugemu zdi žaljiv sarkazem. Ob slabem
poznavanju delovanja družbe se lahko zgodi, da ne doumemo, zakaj je nekdo v zadregi ali
zakaj nekdo tretji nevljudno pripombo doživi kot žalitev. Razumevanje neizrečenih družbenih
pravil je bistvenega pomena za gladko interakcijo s pripadnikom drugačne kulture, kjer so
lahko merila precej drugačna kot v naših (Goleman, 2010, str. 90).
Samo to, da čutimo, kar nekdo drug čuti, ali vemo, kaj misli ali namerava, ne zagotavlja
uspešne interakcije. Socialna sposobnost s pomočjo socialne zavesti omogoča gladke in
učinkovite interakcije. Spekter socialne sposobnosti zajema (Goleman, 2010, str. 91-95):
- Sinhronost: gladka interakcija na nebesedni ravni. Med nebesedna vodila sinhronosti
spada vrsta harmonično usklajenih interakcij, od tega, da se v pravem trenutku
nasmehnemo ali prikimamo, do tega, da se zgolj obrnemo k drugi osebi. Sem spadajo
še na primer gibi ali drža, dotikanje, očesni stik, ton glasu in hitrost govora.
- Samopredstavitev: učinkovito predstavljanje samega sebe. Obvladovanje
samopredstavitve oziroma veščine, da se predstaviš tako, da narediš želeni vtis. Eden
od vidikov samopredstavitve je karizma. Gre za sposobnost uspešnega javnega
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govorca ali voditelja, da v nas vzbudi čustva, ki jih oddaja, in nas pritegne v svoj
čustveni spekter. Taka čustvena okužba je zelo očitna, ko karizmatična osebnost stopi
pred množico. Karizmatični ljudje imajo dar izražanja, ki druge zvabi v sinhronost z
njihovim ritmom in čustvi.
Vpliv: oblikovanje izida socialne inteligence;
Skrb: upoštevanje potreb drugih in ustrezno ravnanje. Bolj kot čutimo empatijo z
nekom v stiski in hkrati tudi skrb zanj, večja bo naša želja, da mu pomagamo - ta
povezava je opazna povsod, kjer se ljudje lotijo lajšanja človekovega trpljenja. Skrb
odraža človekovo sposobnost za sočutje. Manipulativni ljudje morda obvladajo druge
veščine socialne inteligence, pri tej pa jim spodleti. Pomanjkanje te sposobnosti
najbolj razkriva asocialne ljudi, ki jim ni mar za potrebe ali trpljenje drugih, kaj šele,
da bi jim želeli pomagati.

V delovnem svetu skrb, ki nas žene, da prevzamemo odgovornost za to, kar je treba narediti,
ustvari dobro organiziran kolektiv. Skrbni ljudje so najbolj pripravljeni, da si vzamejo čas in se
potrudijo pomagati sodelavcu. Ne osredotočijo se zgolj na svoje delo, saj razumejo potrebe
po skupnem sodelovanju za doseganje višjih ciljev.
Če se želimo dobro razumeti z ljudmi, moramo biti socialno inteligentni - vendar pa socialna
inteligenca nima ničesar opraviti z bistrostjo. Veliko zelo bistrih ljudi je socialno precej
neinteligentnih, zato težko sodelujejo v tehtnem pogovoru, ne znajo dobro poslušati in ne
morejo splesti trajnejših prijateljskih vezi (Goleman, 2010, str. 96).

3.2.4.2 Socialni možgani
Izraz »socialni možgani« se ne nanaša na kakšno možgansko izboklino ali vozel, ampak na
posebno mrežje, ki se takrat, ko so ljudje v medsebojnem stiku, usklajuje. Čeprav imajo
nekatere možganske strukture pomembnejšo vlogo pri uravnavanju odnosov, ni nobeno večje
območje posebej odgovorno za družbeno življenje (Goleman, 2010, str. 80).
Nekateri menijo, da je razpršenost živčne zadolženosti za družbeno življenje posledica
dejstva, da je šele s prihodom primatov, ko je narava v prazgodovini že zaključevala
oblikovanje možganov, družbena skupnost postala bistven del boja za preživetje. Pri
ustvarjanju sistema za obvladovanje te pozno nastale možnosti se je morala narava
zadovoljiti z možganskimi strukturami, ki so bile takrat na voljo, in iz obstoječih delov sestaviti
povezane poti za upravljanje teh zapletenih odnosov. Na primer, serotonin je živčni
prenašalec, ki v možganih povzroča občutek ugodja. Antidepresivi iz skupine SSRI povečujejo
raven serotonina in tako izboljšujejo razpoloženje. Vendar pa ista snov, se pravi serotonin,
uravnava tudi črevesje. Okrog 95 odstotkov serotonina v telesu je v prebavnem traku, kjer
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sedem različnih receptorjev za serotonin uravnava različne procese, od začetka izločanja
prebavnih encimov do premikanja hrane skozi črevesje (Goleman, 2010, str. 80).
Možgani vsakemu delu telesa nalagajo neštete naloge. Toda razmišljanje o možganski
dejavnosti v smislu posebnih funkcij, kot je socialna interakcija, omogoča
nevroznanstvenikom, da vsaj na grobo razvrstijo strašljivo kompleksnost stotih milijard
nevronov s približno stotimi trilijoni medsebojnih povezav, kar je največja gostota povezav,
kar jih znanost pozna. Ti nevroni so organizirani v molekule, ki delujejo podobno kot zapleten
nihalni mehanizem, pri katerem se lahko dejavnost v katerem koli delu odraža na celoten
sistem (Goleman, 2010, str. 80).

3.2.5 Politična inteligenca
Politična inteligenca je"the art of managing politics and developing an understanding of what
politics is and what type of political 'animals' exist in today’s workplace, together with
strategies on how to manage." (Articles base, 2010).
Politična inteligenca je umetnost vodenja politike in razvijanje razumevanja, kaj politika sploh
je in katere vrste političnih »živali« obstajajo v današnjem delovnem okolju, skupaj s
strategijo o tem, kako upravljati. Pri tej inteligenci gre tudi za zbiranje informacij o
zaposlenih, s katerimi delaš, in uporaba teh informacij za učinkovito opravljanje dela tudi s
tistimi sodelavci, ki jih mogoče ne maraš (Articles base, 2010).
Politika v ožjem smislu pomeni usmerjanje družbe s pomočjo države. V širšem smislu pa
politika pomeni usmerjanje človekove dejavnosti katere koli vrste v določeni smeri, za
uresničevanje določenega cilja (Sl.wikipedia, 2010).

3.2.5.1 Model politične inteligence
Model nam pomaga določiti politično inteligenco ljudi z uporabo živalskih metafor. Model sta
izumila Simon Baddeley in Kim James. Opisuje dve komponenti politične inteligence:
sposobnost branja politične situacije, ki je lahko nizka ali visoka, in integriteto: ljudje so lahko
egocentrični in iščejo lastni dobiček ali pa so nesebični in se osredotočajo na dobro
organizacije.
Obstajajo štiri kvadranti na modelu, ki opisujejo posameznikov možen položaj v zvezi s
politično inteligenco.
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Preglednica 2 Model politične inteligence

VOLKOVI

SOVE

Visoka politična situacija, nizka integriteta

Visoka politična situacija, visoka integriteta

RITI

JAGNJETA

Nizka politična situacija, nizka integriteta

Nizka politična situacija, visoka integriteta

Vir: Books, 2010

V zgornjem levem kvadrantu so posamezniki, ki imajo sposobnost branja političnih situacij vedo, na koga vplivati in kako. Kljub temu to počnejo za lastni interes. To so »volkovi«, ki
imajo malo integritete, ter so pripravljeni »ubijati« za preživetje. Včasih lovijo v paru,
najpogosteje pa sami, kot volkovi samotarji.
V spodnjem kvadrant na levi strani so »riti«. Ti imajo tako kot volkovi nizko integriteto in vse
delajo le za svojo korist. Vendar imajo za razliko od volkov šibko sposobnost natančno
prebrati politične razmere. Lahko naredijo tepca iz samega sebe, ko poskušajo vplivati na
napačne ljudi, ali ko vplivajo na neustrezen način.
V zgornjem desnem kvadrantu so sove. Njihovo sposobnost branja političnih situacij je visoka
in prav tako njihova integriteta-celovitost: hočejo, kar je najboljše za organizacijo. Pametne
sove so sposobne leteti nad tlemi in videli, kaj se dogaja spodaj.
V spodnjem desnem kvadrantu so jagnjeta. Njihovo sposobnost branja političnih razmer je
nizka, vendar pa imajo razvito integriteto in si želijo najboljše za organizacijo. Na žalost je
mogoče, da jagnjeta »pasejo«, »oskubijo« ali so ubite s strani volkov.
(Books, 2010 ).

3.2.5.2 Komponente politične inteligence
Glavni komponenti politične inteligence sta integriteta in sposobnost branja političnih situacij.
Integriteta. Izvor besede najdemo v latinski besedi »integritas, integritatis«, ki pomeni
celovitost, skladnost. Integriteta je konsistentnost, doslednost, iskrenost, pristnost brez
pretvarjanja. Najlažje bi jo primerjali z besedo » verodostojnost «, ki je sestavljena iz besede
vera, ki pomeni resničen, pravi (latinsko: verus) in dostojnost, ki pomeni vreden, cenjen
(starocerkvenoslovansko: dostoin). Če poenostavimo, lahko rečemo, da je oseba z visoko
stopnjo integritete tista, ki je v sebi takšna, kot se kaže navzven (Kpk-rs, 2010).
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Integriteta je ključ za uspešno vodenje. Osebi z integriteto ljudje zaupajo vlogo vodje, ker v
njem prepoznavajo osebo vredno spoštovanja in zaupanja. Za vodjo z integriteto je značilno
suvereno odločanje, ki je podkrepljeno z njegovim občutkom za pravičnost, načelnost ter
etiko (Vodja, 2010).
Branje političnih situacij
Pri politični inteligenci je pomemben tudi poseben skupek znanj in vedenj, ki jih potrebujejo
ljudje, ki delajo v organizacijah po vsem svetu, da učinkovito upravljajo politično prizorišče.
Z drugimi besedami to pomeni, da vodje prepoznavajo in razumevajo, kako njihova
organizacija res deluje, cenijo kako so odločitve resnično sprejele in kako se lahko vpliva na
ta proces, razumejo pojem oblasti organizacije in razvoj alternativnih in dodatnih virov
energije, da postanejo bolj vplivni, razumejo, kako informacije krožijo po njihovi organizaciji
in pazijo, da so vključeni v ključne točke tega potovanja, zagotovitev medmrežja, ki jim
ponuja podporo okvira, da so stvari narejene, imajo absolutno prvorazredne komunikacijske
sposobnosti zagotavljanja kristalno čiste jasnosti na vseh ravneh (Tafpi, 2010).
Ostale komponente politične inteligence
Ljudje z visoko razvito politično inteligenco delijo z drugimi vodji, ki jih karakterizirajo druge
zvrsti inteligence, nekatere presenetljivo podobne ali celo iste komponente. Tako socialno kot
politično inteligentni voditelji imajo enak dar opazovanja, čeprav zaznavajo druge stvari.
Socialno inteligentni vodje ocenjujejo in vrednotijo predvsem prednosti sodelavcev in kako
lahko le-te uporabljajo, medtem ko se politično inteligenten vodja osredotoča na šibkosti,
pomanjkljivosti in negotovosti zaposlenih. Oba tipa vodij kasneje tudi delujeta drugače.
Socialno inteligentni voditelji z empatijo gradijo mostove, medtem ko politično inteligentni
voditelji z ustrahovanjem in močjo zagotavljajo uspešno izkoriščanje strahov in negotovosti
ljudi, njihovih občutljivih in ranljivih točk. Oba sta odlična poznavalca značajskih lastnosti
posameznikov. Najopaznejša razlika med obema tipoma vodij je v njunem razumevanju
pravice in modrosti uporabe grobe, surove moči. Politično inteligenten vodja nima pomislekov
instrumentalno in manipulativno uporabiti strah in negotovost ljudi.
Geslo politično inteligentnih vodij se glasi: »Ljudje se odzivajo na strah, manj na ljubezen.«
(Dialogos, 2010).
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4 IZVEDBA ANKET O INTELIGENCI SLOVENSKIH VODIJ

4.1 POSTOPEK RAZISKAVE
Anketni vprašalnik sem razdelila med vodje na različnih položajih, od vodje oddelka do
direktorja podjetja. Vodje so tako iz javnega kot iz zasebnega sektorja. Pridobila sem 35
pravilno izpolnjenih vprašalnikov.
Izpolnjene vprašalnike sem analizirala po različnih metodah. Pri čustveni inteligenci sem
razvitost sposobnosti opredelila na podlagi seštevka obkroženih ocen z vsemi odgovori
posamezne značilnosti. Pri duhovni inteligenci pomeni odgovor DA razvito značilnost, odgovor
NE pa pomeni, da same značilnosti posameznik nima razvite. Pri razumski inteligenci pravilen
odgovor pomeni razvitost sposobnosti, nepravilen odgovor nerazvitost sposobnosti. Pravilne
odgovore sem seštela in delila s celoto. Prvi del socialne inteligence sem ugotavljala na
podlagi pravilnega odgovora, drugi del pa na podlagi stopnje razvitosti. Višja kot je ocena,
bolj imajo razvito posamezno sposobnost. Politično inteligenco ima posameznik razvito, če je
pri integriteti vsaj dvakrat obkrožil DA, pri politični inteligenci pa trikrat.

4.2 ANALIZA REZULTATOV
V anketi je sodelovalo 25 moških in 10 žensk. Od vseh anketirancev ima 1 anketiranec
srednjo poklicno izobrazbo, 7 anketirancev ima končan višješolski strokovni program, 9
anketirancev visokošolski strokovni program in 18 anketirancev univerzitetni program.

4.2.1 Čustvena inteligenca
Čustvena inteligenca je inteligentna uporaba čustev. Svoja čustva namenoma uporabljamo
tako, da nam pomagajo k takšnemu vedenju in mišljenju, ki nam je v korist. Značilnosti
čustvene inteligence so:
-

Samozavedanje
Preglednica 3 Samozavedanje

1 (nezadostne)
0%

2
2%

3
17%

4
48%

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
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5 (odlične)
33%

Grafikon 1 Samozavedanje

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

48 odstotkov anketiranih meni, da imajo zelo dobro, kar 33 odstotkov pa, da imajo odlično
razvito samozavedanje. To pomeni, da imajo slovenske vodje skoraj odlično razvito
sposobnost nepristranskega, čustveno neangažiranega opazovanja in presojanja samega
sebe, ob tem pa ozavestijo svoj notranji svet in zunanje obnašanje.
-

Obvladovanje čustev
Preglednica 4 Obvladovanje čustev

1 (nezadostne)
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21%
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35%
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32%

5 (odlične)
11%

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 2 Obvladovanje čustev

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Iz analize je razvidno, da velika večina meni, da so sposobni upravljati z lastnimi čustvi, da so
sposobni kontrolirati način doživljanja in odzivanja. Presenetilo pa me je, da kar 22 odstotkov
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meni, da svojih čustev nimajo pod kontrolo. Pri njih prihaja do nekontroliranega navala
čustev in izzivanja nepredvidljivih posledic.
-

Samomotivacija
Preglednica 5 Samomotivacija
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5 (odlične)
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Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 3 Samomotivacija

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

41 odstotkov anketiranih meni, da znajo dobro kontrolirati negativna čustva in mobilizirati
pozitivna, ki omogočajo, da bolje izkoristijo lastne potenciale. 33 odstotkov anketirancev
meni, da imajo zelo dobro razvito sposobnost, 7 odstotkov pa odlično.
-

Empatija
Preglednica 6 Empatija
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53%

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

26

5 (odlične)
18%

Grafikon 4 Empatija

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Empatija je sposobnost prepoznavanja in razumevanja čustev drugih ljudi. Rezultati so
pokazali, da imajo slovenske vodje zelo dobro razvito empatijo. Razumejo sebe in svoja
čustva, prav tako čustva drugih ljudi. Obvladajo branje neverbalnih znakov komunikacije, kot
so gesta, mimika, ton govora.
-

Spretnost ravnanja z ljudmi
Preglednica 7 Spretnost ravnanja z ljudmi

1 (nezadostne)
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Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 5 Spretnost ravnanja z ljudmi

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Skoraj vsi menijo, da se dobro, če ne kar odlično znajdejo v stiku z drugimi ljudmi. Znajo
navezati in ohranjati stike.
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4.2.2 Duhovna inteligenca
Duhovna inteligenca je inteligenca, s katero se posameznik loteva in rešuje vračanja smisla in
pomena.
Posamezne značilnosti duhovne inteligence sem ugotavljala na podlagi podanih odgovor. Če
so obkrožili odgovor DA pri več kot polovici odgovorov pri posameznih značilnostih, sem
sklepala, da imajo sposobnost razvito. Značilnosti duhovne inteligence so:
-

Samozavedanje
Preglednica 8 Samozavedanje

Da
34

Ne
1
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Grafikon 6 Samozavedanje

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Samozavedanje imajo razviti vsi anketiranci, razen enega. Se pravi, da vedo, v kaj verjamejo
in kaj cenijo ter kateri so njihovi globoki motivi. Zavedajo se najglobljih življenjskih smislov.
-

Spontanost
Preglednica 9 Spontanost

Da
32

Ne
3
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
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Grafikon 7 Spontanost

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Spontanost ima razvitih 32 anketiranih vodij, trije menijo, da same sposobnosti nimajo
razvite. Večina zna živeti v danem trenutku in se odzvati nanj.
-

Vizije in vrednote
Preglednica 10 Vizije in vrednote

Da
24

Ne
11
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 8 Vizije in vrednote

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Le 24 od 35 pa deluje in živi v skladu s svojimi načeli in najglobljimi prepričanji.
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-

Holizem
Preglednica 11 Holizem

Da
28

Ne
7
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 9 Holizem

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

28 od 35 vidi širšo sliko, odnose, povezave in ima močan občutek pripadnosti. Iščejo stike
med navidezno različnimi stvarmi.
-

Sočutje
Preglednica 12 Sočutje

Da
31

Ne
4
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 10 Sočutje

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

30

Večina anketiranih meni, da zna občutiti čustva drugih ljudi, njihovo veselje, bolečino, in da
lahko sočustvujejo z bolečino in trpljenjem tudi tistih ljudi, ki jih ne marajo.
-

Različnost
Preglednica 13 Različnost

Da
29

Ne
6
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 11 Različnost

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Od vseh anketirancev jih 29 meni, da spoštujejo druge ljudi in vrednotenje neznanih
položajev prav zaradi njihove različnosti in ne kljub le-tej.
-

Neodvisnost od polja
Preglednica 14 Neodvisnost od polja

Da
30

Ne
5
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
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Grafikon 12 Neodvisnost od polja

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

30 anketirancev meni, da so se sposobni postaviti pred množico in imeti lastna prepričanja.
Ne bojijo se zagovarjati svoja prepričanja, medtem ko jim vsi nasprotujejo. Ne bojijo se
postati nepriljubljeni, ko zagovarjajo dobra dela.
-

Vprašanje »Zakaj?«
Preglednica 15 Vprašanje "Zakaj?"

Da
28

Ne
7
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 13 Vprašanje "Zakaj?"

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

28 anketirancev si želi povsem razumeti stvari in jim priti do dna. Želijo biti na tekočem z
dnevnimi dogodki, poskušajo razumeti pomen, ki se skriva za pravili, navadami in dogodki.
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-

Preoblikovanje
Preglednica 16 Preoblikovanje

Da
32

Ne
3
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 14 Preoblikovanje

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Večina anketirancev se zna odmakniti od težav ali položaja in videti širšo sliko.
-

Pozitivna uporaba hudih življenjskih preizkušenj
Preglednica 17 Pozitivna uporaba hudih življenjskih preizkušenj

Da
33

Ne
2
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 15 Pozitivna uporaba hudih življenjskih preizkušenj

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
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Le dva izmed vseh anketiranih menita, da nimata sposobnosti učiti se iz življenjskih napak in
videti težave kot življenjsko priložnost.
-

Skromnost
Preglednica 18 Skromnost

Da
29

Ne
6
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 16 Skromnost

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Pomeni imeti občutek, da smo igralci v večji drami in da imamo svoj prostor na svetu. Temelj
samokritike in kritične presoje.
-

Poklicanost
Preglednica 19 Poklicanost

Da
24

Ne
11
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

34

Grafikon 17 Poklicanost

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Poklicani služiti nečemu večjemu, kot so sami, se čuti le 24 anketiranih. Imajo razvit občutek
hvaležnosti tistim, ki so jim pomagali, in želja, da bi jim dano z nečim povrnili.
4.2.3 Razumska inteligenca
Opredelimo jo lahko kot zmožnost učinkovitega mišljenja, učenja in reševanja problemov.
-

Besedno sporazumevanje
Preglednica 20 Besedno sporazumevanje

Pravilen odgovor
85%

Napačen odgovor
15%
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 18 Besedno sporazumevanje

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
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Iz odgovorov na vprašanja sem razbrala, da ima 85 odstotkov anketiranih razvito sposobnost
besednega sporazumevanja.
-

Besednost, besedna tekočnost
Preglednica 21 Besednost, besedna tekočnost

Pravilen odgovor
54%

Napačen odgovor
46%
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 19 Besednost, besedna tekočnost

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

S pomočjo anagramov1 sem ugotavljala, kako imajo anketiranci razvito besednost, besedno
tekočnost. Rezultati so pokazali, da ima sposobnost razvito 54 odstotkov anketirancev.
-

Številski faktor
Preglednica 22 Številski faktor

Pravilen odgovor
94%

Napačen odgovor
6%
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

1

Premetanka; prestavljanje črk v besedah, da bi iz njih dobili novo besedo; skrivno ime ali rešitev
uganke (Milovanović, 2006, str. 37)
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Grafikon 20 Številski faktor

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Rezultati so pokazali, da anketiranci v veliki večini nimajo težav s sposobnostjo hitrega in
točnega računanja.
-

Prostorski faktor
Preglednica 23 Prostorski faktor

Pravilen odgovor
53%

Napačen odgovor
47%
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 21 Prostorski faktor

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Prostorski faktor ima razvit 53 odstotkov anketiranih. Zalomilo se je predvsem pri sposobnosti
prostorske vizualizacije, saj je velika večina izbrala napačen odgovor.
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-

Zaznavni faktor

Sposobnost zaznavanja sem preverjala preko naloge, v kateri so morali poiskati čim več razlik
na dveh navidezno podobnima slikama. Najti je bilo treba 13 razlik.
Preglednica 24 Zaznavni faktor
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Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 22 Zaznavni faktor

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Rezultati so pokazali, da imajo anketiranci zelo dobro razvite zaznavne sposobnosti, saj je kar
54 odstotkov anketiranih našlo vsaj 10 razlik.
-

Spominski faktor

Stopnjo razvitosti spominskega faktorja sem poskušala razbrati preko dveh nalog, katere smo
se naučili že v osnovni šoli. Anketiranci so morali poiskati medmet in našteti vseh šest
sklonov.
Preglednica 25 Spominski faktor

Pravilen odgovor
84%

Napačen odgovor
16%
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
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Grafikon 23 Spominski faktor

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Rezultati so pokazali, da ima 84 odstotkov vseh anketirancev razvit spominski faktor.
-

Faktor presojanja
Preglednica 26 Faktor presojanja

Pravilen odgovor
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Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 24 Faktor presojanja

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Kaže se v sposobnosti presojanja logičnih in miselnih odnosov, v zmožnostih abstrahiranja,
sklepanja (induktivnega in deduktivnega), iskanja pravil. Sposobnost ima razvito 71 odstotkov
anketiranih.
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4.2.4 Socialna inteligenca
Socialna inteligenca je sposobnost razumevanja in obvladovanja moških in žensk.
-

Osnovna empatija
Preglednica 27 Osnovna empatija

Pravilen odgovor
68%

Napačen odgovor
32%
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 25 Osnovna empatija

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Anketiranci so morali na podlagi slik ugotoviti, katero čustvo izraža oseba na njej. Pravilnih je
bilo 68 odstotkov odgovorov. Pri podrobnejši analizi sem ugotovila, da ima kar 32 odstotkov
slabo razvito osnovno empatijo, saj so zapisali le tri ali manj pravilnih odgovorov.
-

Uglasitev
Preglednica 28 Uglasitev

1 (nezadostne)
3%

2
20%

3
29%

4
34%

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
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5 (odlične)
14%

Grafikon 26 Uglasitev

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Le 14 odstotkov anketiranih sogovornikom ponudijo celovito pozornost in jim zbrano
prisluhnejo, želijo jih razumeti in ne samo povedati svoje stališče. Vendar pa tudi 34
odstotkov anketiranih meni, da ima zelo dobro razvito uglasitev, 29 odstotkov pa je
anketirancev z dobro razvito sposobnostjo.
-

Pravilnost empatije
Preglednica 29 Pravilnost empatije

1 (nezadostne)
0%
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9%
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20%

4
57%

5 (odlične)
14%

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 27 Pravilnost empatije

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Velika večina meni, da ob opazovanju sodelavcev lahko ugotovi, kaj oseba misli in čuti.
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-

Poznavanje delovanja družbe
Preglednica 30 Poznavanje delovanja družbe

1 (nezadostne)
0%
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49%

5 (odlične)
11%

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 28 Poznavanje delovanja družbe

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Velika večina ve, kaj se pričakuje v vsaki družbeni situaciji.
-

Sinhronost
Preglednica 31 Sinhronost

1 (nezadostne)
0%
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3%

3
23%

4
48%

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 29 Sinhronost

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
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5 (odlične)
26%

Anketiranci menijo, da so sposobni razbrati nebesedna vodila, ki omogočajo gladko
interakcijo. Vedo kdaj se nasmehniti, pokimati.
-

Samopredstavitev
Preglednica 32 Samopredstavitev

1 (nezadostne)
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27%

5 (odlične)
7%

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 30 Samopredstavitev

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Kar 20 odstotkov anketirancev meni, da imajo slabo razvito samopredstavitev, se pravi, da
niso sposobni nadzora in prekrivanja čustev. Ne znajo obvladati občinstva.
-

Vpliv
Preglednica 33 Vpliv

1 (nezadostne)
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43%

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
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5 (odlične)
9%

Grafikon 31 Vpliv

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Vpliv ima zelo dobro razvit 52 odstotkov anketirancev.
-

Skrb
Preglednica 34 Skrb

1 (nezadostne)
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5 (odlične)
24%

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 32 Skrb

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Če povzamemo rezultate, ima skrb zelo dobro razvito 63 odstotkov anketirancev. Se pravi, da
pomagajo sodelavcem in darujejo ljudem v stiski.
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4.2.5 Politična inteligenca
Pri politični inteligenci gre za zbiranje informacij o zaposlenih, s katerimi delamo, in uporabo
teh informacij za učinkovito opravljanje dela tudi s tistimi sodelavci, ki jih mogoče ne
maramo.
-

Integriteta

Na podlagi treh vprašanj bom ugotavljala, ali imajo razvito integriteto. Če so vsaj na dve
vprašanji odgovorili z odgovorom DA, predpostavljam, da imajo razvito integriteto.
Preglednica 35 Integriteta

3xDA
2xDA
1xDA

10
11
14
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 33 Integriteta

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Iz tabele je razvidno, da ima 21 anketiranih razvito integriteto, za njih je značilno suvereno
odločanje, ki je podkrepljeno z njegovim občutkom za pravičnost, načelnost ter etiko.
-

Politična situacija

Na podlagi štirih vprašanj bom ugotovila, ali so anketiranci sposobni branja političnih situacij.
Če so obkrožili vsaj tri odgovore z odgovorom DA, predpostavljam, da imajo razvito
sposobnost.
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Preglednica 36 Politična situacija

4xDA
3xDA
2xDA
1xDA

5
21
8
1
Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
Grafikon 34 Politična situacija

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Sposobnost branja političnih situacij ima razvitih 26 anketirancev.
Politične živali
S podrobnejšo analizo rezultatov anketnega vprašalnika lahko ugotovimo, med katere
politične živali spadajo anketirane vodje.
Preglednica 37 Politične živali

VOLKOVI
9
Visoka politična situacija, nizka integriteta

SOVE
17
Visoka politična situacija, visoka integriteta

RITI
5
Nizka politična situacija, nizka integriteta

JAGNJETA
4
Nizka politična situacija, visoka integriteta

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Največ vodij spada med sove, kar pomeni, da imajo visoko razvito sposobnost branja
političnih situacij in visoko integriteto. Sledijo jim volkovi, z visoko razvito politično situacijo in
nizko integriteto.
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UGOTOVITVE IZ ANALIZIRANEGA VPRAŠALNIKA
Kot smo že omenili, je anketni vprašalnik izpolnilo 25 moških in 10 žensk. Kar 51,4 odstotkov
vseh anketirancev ima končan univerzitetni program, 25,7 odstotkov anketirancev ima
končan visokošolski program in kar 22,9 odstotkov nižjo od visokošolske. To je odličen
pokazatelj, da ni razumska oziroma splošna inteligenca glavni pogoj, da smo lahko uspešne
vodje. Je pa vsekakor pomemben.
V splošnem bi lahko rekli, da slovenske vodje niso najbolj spretne s čustveno inteligenco.
Posplošeni podatki analize anketnega vprašalnika kažejo, da ima čustveno inteligenco razvito
le 62 odstotkov vseh anketirancev. Pa poglejmo, kje se je zalomilo. Vodje imajo zelo dobro
razvite lastnosti, kot so samozavedanje, empatijo in spretnost ravnanja z ljudmi. Slabša pa je
analiza rezultatov pri sposobnostih, kot so obvladovanje čustev in samomotivacija. To
pomeni, da imajo slovenske vodje probleme pri upravljanju z lastnimi čustvi, nimajo pod
kontrolo negativnih čustev in ne znajo mobilizirati pozitivnih.
Grafikon 35 Čustvena inteligenca

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Duhovno inteligenco ima razvito 84 odstotkov vseh anketirancev. Večino lastnosti imajo vsi
razvitih, razen lastnosti imeti vizijo in vrednote in poklicanost. Kar pomeni, da mnogi med
njimi ne delujejo in živijo v sladu s svojimi načeli in najglobljimi prepričanji. Mnogi med njimi
ne čutijo, da smo poklicani služiti nečemu večjemu, kot smo sami.
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Grafikon 36 Duhovna inteligenca

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Razumsko oziroma splošno inteligenco ima razvito 71 odstotkov anketirancev. Pri tej
inteligenci je potrebno opozoriti, da sem z anketnim vprašalnikom poskušala zgolj ugotoviti,
če imajo vodje razvite posamezne faktorje inteligentnosti, kot jih je opredelil Thurstone, ali
ne. Rezultati so pokazali, da imajo vodje slabše razvite tri faktorje, in sicer faktor besednost,
besedna tekočnost, prostorski faktor in zaznavni faktor. Faktor besednosti, besedne
tekočnosti sem ugotavljala preko anagramov, prostorski faktor s prepoznavanjem, kateri
»plašč« ustreza nekemu geometrijskemu telesu in zaznavni faktor z iskanjem razlik na dveh
navidezno podobnih slikah.
Grafikon 37 Razumska inteligenca

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Socialno inteligenco ima razvito 59 odstotkov anketirancev. Rezultati so me zelo presenetili,
saj sem pričakovala veliko boljše rezultate, glede na pomembnost obvladovanja socialne
inteligence pri vodenju. Če pretvorimo raziskavo v teorijo, izvemo, da so anketirane vodje le v
manjši meri zmožne zaznavanja čustev drugih, razumevanje čustvovanja in razmišljanja
druge osebe. Niso prepričani, da vedo kako družbeni svet deluje. Anketirane vodje so v večini
48

tudi mnenja, da niso najbolj spretni pri predstavljanju samega sebe. Le 63 odstotkov
anketiranih je pripravljeno vzeti si čas in se potruditi pomagati sodelavcu. Najboljše rezultate
pa je dosegla sinhronost, saj je velika večina mnenja, da se vedo v pravem trenutku
nasmehniti ali prikimati, prilagoditi hitrost govora in ton glasu.
Grafikon 38 Socialna inteligenca

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011

Pri posplošeni analizi politične inteligence bi lahko rekli, da jo ima razvito 68 odstotkov
anketirancev. Vendar sem se odločila za model, ki sta ga zasnovala Simon Baddeley in Kim
James. Opisuje dve komponenti politične inteligence - sposobnost branja situacij in
integriteto. Na podlagi razmerja med tema dvema značilnostma pa določimo, katera politična
žival je posamezen vodja. Od 35 anketirancev jih sedemnajst spada med sove, devet med
volkove, pet med riti in štiri med jagnjeta. Pri drugačnem pristopu analize rezultatov
ugotovimo, da ima visoko razvito integriteto enaindvajset anketirancev, visoko razvito
sposobnost branja političnih situacij pa šestindvajset anketirancev.
Grafikon 39 Politična inteligenca

Vir: Rezultat lastne raziskave, 2011
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5 PREVERITEV HIPOTEZ
Hipoteza 1: Inteligenca je delno prirojena, delno pa se jo da naučiti.
Pri prvi hipotezi je najbolje, da jo preverimo posamično pri vsaki inteligenci.
Čustvene inteligence se naučimo. V otroštvu dobimo temelje, nato pa sledi nadgradnja pod
vplivom okolja in družbe, v kateri živimo.
Za razumsko inteligenco pravimo, da je delno prirojena, nanjo ne vplivajo učenje, izkušnje,
izobrazba in drugi vplivi okolja ter kulture. Narašča do 15. leta starosti, obstane in nato začne
kmalu postopno upadati. Drugi del razumske inteligence pa je odvisen od učenja, izobrazbe,
kulture in drugih vplivov okolja. Narašča še v dobi odraščanja (do 29. leta) in tudi pozneje se
lahko zgodi, da bistveno ne upade pri osebah, ki ostajajo intelektualno dejavne, se
izobražujejo in učijo.
Za duhovno inteligenco lahko rečemo, da je prirojena. Znanost pravi, da jo imamo vgrajeno v
naših možganih v obliki »božje pege« in 40-herčnega nihanja.
Socialna inteligenca je prirojena in naučena. Nevroznanstveniki trdijo, da jo imamo v obliki
zapletenega mehanizma vgrajeno v možganih. Lahko rečemo, da je to predpogoj, da se jo
naučimo. Učimo pa se jo celo življenje.
Politična inteligenca je delno prirojena, delno pa se jo lahko naučimo. Brane Gruban pravi, da
se spretnosti, kompetenc in potrebnega znanja ne moremo naučiti v poslovnih šolah, pravi,
da jih uči ulica (Dialogos, 2010).
Hipoteza 2: Slovenske vodje imajo zelo dobro razvito čustveno inteligenco, šibki pa so pri
politični inteligenci.
Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da lahko ovržemo prvi del hipoteze, saj ima
čustveno inteligenco razvito le 62 odstotkov vseh anketirancev. Vodje imajo zelo dobro
razvite lastnosti, kot so samozavedanje, empatijo in spretnost ravnanja z ljudmi, slabše pa
imajo razvite sposobnosti, kot so obvladovanje čustev in samomotivacija.
Drugi del hipoteze pa lahko potrdimo. Politično inteligenco ima razvito le 68 odstotkov
anketirancev. Če pogledamo podrobneje, jih od 35 anketirancev le sedemnajst spada med
sove, devet je volkov, pet riti in štiri jagnjeta. Visoko razvito integriteto ima enaindvajset
anketirancev, visoko razvito sposobnost branja političnih situacij pa šestindvajset
anketirancev.
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Hipoteza 3: Slovenske vodje niso duhovno inteligentne.
Tretjo hipotezo lahko v celoti ovržemo. Raziskava je pokazala, da ima duhovno inteligenco
razvito kar 84 odstotkov vseh anketirancev. Rezultati so me rahlo presenetili, saj nisem
pričakovala, da imajo slovenske vodje tako visoko razvito duhovno inteligenco. Nisem
pričakovala, da slovenske vodje razmišljajo o vprašanjih, kot so zakaj so se rodili, kakšen je
namen njihovega življenja.
Hipoteza 4: Slovenske vodje imajo razvito razumsko inteligenco.
Postavljeno hipotezo lahko ovržemo, saj ima razumsko inteligenco razvito le 71 odstotkov
anketirancev. Vendar je potrebno opozoriti, da sem z anketnim vprašalnikom poskušala zgolj
ugotoviti, če imajo vodje razvite posamezne faktorje inteligentnosti, kot jih je opredelil
Thurstone, ali ne. Na podlagi analize raziskave ne moremo povedati, kolikšen je povprečni
inteligentni količnik slovenski vodij. Lahko pa razberemo, da imajo slovenske vodje zelo dobro
razvite sposobnosti, kot so besedno sporazumevanje, številski faktor, spominski faktor.
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6 ZAKLJUČEK
V poglavju, ki govori o vodenju, sem spoznala, da ne obstaja le ena definicija, kaj vodenje
sploh je. Strokovnjaki še danes niso zedinjeni glede njene definicije. Najbolj splošna definicija
pravi, da je vodenje aktivnost vplivanja prvega posameznika (vodje) na izvajanje aktivnosti
drugega posameznika (ali skupine) z namenom, da bi drugi posameznik (ali skupina) ravnal
na način, da bi dosegel izraženi cilj prvega posameznika. Spoznala sem zlata načela vodenja,
in sicer, da so ljudje uspešnejši, če lahko prispevajo in če so dobro obveščeni. Ljudje
podpirajo tisto, kar ustvarijo. Udeležba ustvarja boljše rezultate. Ljudje si želijo izobrazbe in
sposobnosti. Ugotovila sem, da vodenje ni sinonim za menedžment. Vodenje je le ena izmed
funkcij menedžmenta, poleg planiranja, organiziranja in nadziranja. Spoznala sem tudi
različne stile vodenja in sicer avtoritativnega, patriarhalnega, informirajočega, svetovalnega,
kooperativnega, participativnega in demokratičnega.
V tretjem poglavju sem ugotovila, kaj inteligenca sploh je. Leksikonska opredelitev pravi, da
je inteligentnost miselna iznajdljivost in uvidevnost, sposobnost razumevanja, sklepanja in
reševanja problemov. Podrobneje sem spoznala tudi vsako inteligenco posebej.
Čustvena inteligenca je inteligentna uporaba čustev. Svoja čustva namenoma uporabljamo
tako, da nam pomagajo k takšnemu vedenju in mišljenju, ki nam je v korist. Gre za
sposobnost prepoznavanja, obvladovanja in izražanja čustev ter spretnost ravnanja z ljudmi.
Psihologi so njene značilnosti razdelili na pet področij, in sicer samozavedanje, samokontrola,
samomotivacija, empatija in spretnost ravnanja z ljudmi. Čustveno inteligentne vodje
uporabljajo šest različnih slogov vodenja, ki se med seboj razlikujejo po različnih elementih
čustvene inteligence in sicer, vodenje s prisilo, avtoritativen slog vodenja, očetovski,
perfekcionistični in mentorski slog vodenja.
Razumska inteligenca je zmožnost učinkovitega mišljenja, učenja in reševanja problemov. Še
zlasti se pokaže kot uspešnost in iznajdljivost v novih situacijah, kjer si z naučenim znanjem
ne moremo mnogo pomagati. Njene sestavine so besedno sporazumevanje, besednost,
besedna tekočnost, številski, prostorski, zaznavni faktor, spominski faktor in faktor
presojanja. Razumska inteligenca je delno prirojena, pravimo ji fluidna inteligenca. Nanjo ne
vplivajo učenje, izkušnje, izobrazba in drugi vplivi okolja ter kulture. Delno pa se jo lahko
naučimo, pravimo ji kristalizirana inteligenca. Odvisna je od učenja, izobrazbe, kulture in
drugih vplivov okolja. Razumsko inteligenco merimo z inteligenčnim količnikom. To je število,
ki naj bi opisovalo inteligenco posameznika v primerjavi z ostalo populacijo.
Duhovna inteligenca je inteligenca, ki nam omogoča spoznati najgloblji namen življenja,
njegove najvišje vrednote, smisel in najgloblje motive. Duhovna inteligenca je način uporabe
52

našega procesa razmišljanja, ko se odločamo in ko počnemo stvari, za katere menimo, da jih
je vredno narediti. Zaradi duhovne inteligence si postavljamo vprašanja, kot so: Zakaj sem se
rodil? Kakšen je namen mojega življenja? Zakaj sem svoje življenje posvetil temu človeku ali
doseganju tega cilja? Kaj v resnici želim doseči s to nalogo ali s svojim življenjem?
Znanstveniki so odkrili, da je inteligenca vgrajena v naše možganih, in sicer v obliki »božje
pege« in 40-herčnega nihanja. Božja pega je masa nevrotskega tkiva v senčnih režnjih
možganov tik za sencami. 40-herčno nihanje pa pomeni premikanje nevronov kot valovanje
po celotnih možganih. Duhovna inteligenca ima dvanajst značilnosti, in sicer samozavedanje,
spontanost, vizije in vrednote, holizem, sočutje, različnost, neodvisnost od polja, vprašanje
»Zakaj?«, preoblikovanje, pozitivna uporaba hudih življenjskih preizkušenj, skromnost,
poklicanost. Navedla sem tudi vprašanja, s katerimi lahko ugotovimo, ali imamo razvite
posamezne značilnosti duhovne inteligence ali ne.
Socialna inteligenca je sposobnost razumevanja in obvladovanja moških in žensk. Razdelimo
jo lahko v dve veliki skupini, in sicer socialna zavest, se pravi tisto, kar čutimo do drugih, in
socialno sposobnost, oziroma kaj s to zavestjo naredimo. Vsaka skupina ima določene
sestavine. Socialna zavest zajema osnovno empatijo, uglasitev, pravilnost empatije in
poznavanje delovanja družbe. Socialna sposobnost pa vključuje sinhronost,
samopredstavitev, vpliv in skrb.
Politična inteligenca je sposobnost zbiranja informacij o zaposlenih, s katerimi delaš, in
uporaba teh informacij za učinkovito opravljanje dela tudi s tistimi sodelavci, ki jih mogoče ne
maraš. Politična inteligenca ima dve temeljni sestavini, in sicer integriteto in sposobnost
branja političnih situacij. Na podlagi teh dveh sestavin je bil zasnovan model, v katerem na
podlagi razmerja med integriteto in sposobnostjo branja političnih situacij opredelimo, katere
»politične živali« so slovenske vodje. Razdelimo jih lahko med volkove, sove, riti in jagnjeta.
Politično inteligentne vodje imajo razvite tudi mnoge sestavine ostalih inteligenc, le da jih
drugače uporabijo. Na primer tako politično kot socialno inteligenten vodja imata enak dar
opazovanja, le da zaznata druge stvari.
V četrtem poglavju sem podrobno analizirala rezultate, ki sem jih pridobila na podlagi
anketnega vprašalnika. V raziskavi je sodelovalo 25 moških in 10 žensk. Čustveno inteligenco
ima razvito le 62 odstotkov vseh anketirancev. Vodje imajo zelo dobro razvite lastnosti, kot so
samozavedanje, empatijo in spretnost ravnanja z ljudmi. Slabša pa je analiza rezultatov pri
sposobnostih, kot so obvladovanje čustev in samomotivacija. Duhovno inteligenco ima razvito
84 odstotkov vseh anketirancev. Anketiranci imajo razvite večino lastnosti, razen lastnost
imeti vizijo in vrednote in poklicanost. Razumsko inteligenco ima razvito 71 odstotkov
anketirancev. Rezultati so pokazali, da imajo vodje slabše razvite tri faktorje, in sicer faktor
besednost, besedna tekočnost, prostorski faktor in zaznavni faktor. Socialno inteligenco ima
razvito 59 odstotkov anketirancev. Zelo dobro imajo razvite sposobnosti, kot so pravilnost
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empatije in sinhronost. Politično inteligenco ima razvito 68 odstotkov anketirancev. Od 35
anketirancev jih sedemnajst spada med sove, devet med volkove, pet med riti in štiri med
jagnjeta. Pri drugačnem pristopu analize rezultatov ugotovimo, da ima visoko razvito
integriteto enaindvajset anketirancev, visoko razvito sposobnost branja političnih situacij pa
šestindvajset anketirancev.
V petem poglavju sem strnila posamezne ugotovitve iz analiziranega vprašalnika. Ugotovila
sem, da imajo slovenske vodje najbolj razvito duhovno inteligenco. Na drugem mestu je
razumska inteligenca, tretjem politična inteligenca, četrtem čustvena inteligenca in na petem
mestu socialna inteligenca.
V šestem poglavju sem preverila v uvodu postavljene hipoteze. Ugotovila sem, da je
inteligenca delno prirojena, delno pa se jo da naučiti. Slovenske vodje so šibke tako pri
čustveni kot pri politični in razumski inteligenci. Imajo pa zelo dobro razvito duhovno
inteligenco. Tako lahko potrdimo le eno od postavljenih hipotez. Dve hipotezi lahko v celoti
zavrnemo, eno pa delno zavrnemo in delno potrdimo.

54

LITERATURA IN VIRI
LITERATURA
GOLEMAN Daniel. Socialna inteligenca : nova veda o odnosih med ljudmi. Mladinska
Ljubljana, 2010

knjiga,

IVANKO Štefan. Upravni praktikum 1. Visoka upravna šola, Ljubljana, 2000
MILOVANOVIĆ Vladimir. Splošni leksikon. Modita d.o.o., Kranj, 2006
MUSEK Janez. Osebnost. Univerzum, Ljubljana, 1982
MUSEK Janez, Pečjak Vid. Psihologija, Bagraf, 2001
MUSEK Janez. Psihološke in kognitivne študije osebnosti. Znanstveni inštitut Filozofske
fakultete, 2005
SELJAK Janko, Stare Janez. Vodenje ljudi v upravi. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2006
ZOHAR Danah, Marshall Ian. Duhovna inteligenca. Učila Internacional, Tržič, 2004

VIRI
Alhadi, Hana.IQ. Dostopno na:«www.filternet.si/os/ucenje/iq/c.441/komentarji«20.5.2010
Brečko,Daniela;Slogi
vodenja
www.finance.si/3666«20.3.2001

in

čustvena

Cook
Sarah,
et
al
(2004).
Change
na:«www.books.google.si/books? «30.6.2010
Duhovna
inteligenca.
Dostopno
mb.si/Duhovna%20inteligenca.htm«19.4.2010
Emotional Quotient
quotient/« 12.4.2011

(EQ).

Dostopno

inteligentnost.

management

Dostopno

excellence.

na:»

Dostopno

na:«www.astroloskosvetovanje-

na:«http://ultimatelifestyleproject.com/emotional-

55

Gruban Brane, Politična inteligenca ali vodenje z ustrahovanjem?.
na:«www.dialogos.si/slo/objave/clanki/politicna-inteligenca«19.4.2010

Dostopno

Integriteta
–
skladnost
vodij.
Dostopno
na:«www.vodja.net/index.php?blog=1&p=193&more=1&c=1&tb=1&pb=1«30.6.2010
Integriteta. Dostopno na:«www.kpk-rs.si/index.php?id=50«30.6.2010
KAPETANOVIĆ, Žana. IQ in blaginja naroda. Dostopno
steze/zanimivosti/Nismo-med-najbolj-pametnimi.html«.7.7.2009

na:«www.jana.si/zvezdne-

Politika. Dostopno na: »www.sl.wikipedia.org/wiki/Politika«2.8.2010
Starčević
Vukajlovič,
Marijana;
Čustvena
www.akropola.org/clanki/clanek.aspx?lit=51«19.4.2010

inteligenca.

Dostopno

na:«

The Importance of Political Intelligence. Dostopno na :«www.articlesbase.com/humanresources-articles/the-importance-of-political-intelligence-995123.html«26.6.2009
Volčič,
Nace;
5
zlatih
načel
vodenja.
www.podjetnik.si/default.asp?KatID=93&ClanekID=874«8.10.2003

Dostopno

na:«

Vuković Tomatevič,Vesna;Uspešen vodja je čustveno inteligenten. Dostopno
www.finance.si/2331/Uspe%B9en_vodja_je_%E8ustveno_inteligenten «6.2.2001
What
is
political
intelligence
na:«www.tafpi.com/visitor_what_is_pi.html«30.6.2010

56

(pi)?.

na:«

Dostopno

PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik
Spoštovani!
Ime mi je Ana Golja in sem absolventka na Fakulteti za upravo, Univerze v Ljubljani.
Na Vas se obračam v upanju, da mi boste pomagali doseči cilj, ki sem si ga zadala pri
diplomski nalogi, in sicer ugotoviti, kako inteligentni so slovenski vodje.
Naslov moje diplomske naloge je Vodenje in inteligenca, v kateri predpostavljam, da
poznamo več vrst inteligenc, in sicer čustveno, duhovno, razumsko, socialno in politično
inteligenco. V svetu različne vodje uporabljajo različne inteligence, sedaj pa bi rada ugotovila,
katerih inteligenc se poslužujejo slovenske vodje. S pomočjo ankete bi tako rada ugotovila, če
se tudi Vi poleg razumske inteligence poslužujete še katere druge.
Za vodje predpostavljam vse, ki se lahko poistovetijo s trditvijo, da je vodja posameznik, ki
vpliva na druge, jih motivira in usposablja tako, da ti prispevajo k učinkovitosti in uspešnosti
organizacije, katere del je.
Podatki iz ankete so anonimni in se bodo uporabili zgolj v namen tega diplomskega dela.
Že vnaprej se Vam najlepše zahvaljujem in Vam želim uspešno reševanje.

Ana Golja
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VODENJE IN INTELIGENCA
Spol

M

Ž

Stopnja izobrazbe
Dosedanji programi
višješolski programi (do 1994)
višješolski strokovni programi
specializacija po višješolskih programih
visokošolski strokovni programi
specializacija po visokošolskih strokovnih programih
univerzitetni programi
specializacija po univerzitetnih programih
magisteriji znanosti (PRED imenom)
doktorati znanosti (PRED imenom)
Bolonjski programi
visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)
univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)
magisteriji stroke (ZA imenom) (2. bolonjska stopnja)
doktorati znanosti (PRED imenom) (2. bolonjska stopnja)
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ČUSTVENA INTELIGENCA
Čustvena inteligenca je inteligentna uporaba čustev. Svoja čustva namenoma uporabljamo
tako, da nam pomagajo k takšnemu vedenju in mišljenju, ki nam je v korist. Gre za
sposobnost prepoznavanja, obvladovanja in izražanja čustev ter spretnost ravnanja z ljudmi.
Čustveno inteligenten človek praviloma prepoznava občutke soljudi in se nanje pravilno
odziva
Psihologi so značilnosti čustvene inteligence razvrstili v pet temeljnih področij in te so zavest
o sebi, samokontrola, samomotivacija, empatija in iznajdlivost v družabnih stikih. Te
značilnosti pa se kažejo v dveh tipih odnosov, ki jih človek razvija skozi življenje in to je odnos
do sebe in odnos do drugih.
V nadaljevanju bom preko spodaj navedenih trditev poskušala ugotoviti v kolikšni meri imate
Vi razvite posamezne značilnosti.
Ocenite svoje sposobnosti, opisane pod posamezno točko. Preden odgovorite, si poskusite
priklicati v spomin situacije, ko je bilo treba to sposobnost dejansko uporabiti.
Majhna sposobnost
Velika sposobnost
1- nezadostne
2- zadostne
3- dobre
4- prav dobre
5- odlične
SAMOZAVEDANJE
1. Sposobni ste razumeti lastne telesne spremembe.
1
2.

2
3
4
5
Razberete povezavo med različnimi telesnimi odzivi in čustvi.

1
2
3
3. Veste, kdaj razmišljate negativno.

4

5

1
2
3
4
4. Veste, kdaj je tisto, kar si dopovedujete, poučno.

5

1
2
5. Veste, kdaj postanete jezni.
1

2

3

4

5

3

4

5

4

5

4

5

OBVLADOVANJE ČUSTEV
6. Sposobni ste se sprostiti v stresni situaciji.
1

2

3

7. Kadar ste jezni ravnate produktivno.
1

2

3

8. V situacijah, ki zbujajo zaskrbljenost, ravnate produktivno.
1

2

3

4
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5

9. Hitro ohladite svojo jezo.
1

2

3

4

5

SAMOMOTIVACIJA
10. Pogovorite se sami s seboj in tako vplivate na svoja čustvena stanja.
1
2
11. Znate se obvladati.

3

4

5

1
2
3
4
12. Kadar naletite na oviro, hitro spremenite taktiko.

5

1
2
3
4
13. Z veliko energije se lotevate nezanimivega dela.

5

1
2
3
14. Opuščate ali spreminjate neučinkovite navade.

4

5

4

5

1
2
3
16. Veste, kdaj se postavljate v obrambni položaj.

4

5

1
2
3
17. Prepoznate vpliv svojega vedenja na druge.

4

5

1
2
18. Produktivno rešujete spore.

3

4

5

1
2
3
19. Prizadevate si dosegati soglasje.

4

5

4

5

1

2

3

EMPATIJA
15. Učinkovito izražate svoja čustva.

1

2

3

SPRETNOST RAVNANJA Z LJUDMI
20. Ugotovite, kdaj doživljate spremembe razpoloženja.
1

2

3

4

5

3

4

5

4

5

21. Prizadevate si dosegati soglasje.
1

2

22. Posredno ali neposredno vplivate na druge.
1

2

3
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23. Utrjujete medsebojno zaupanje.
1
2
3
24. Dosežete, da se drugi dobro počutijo.
1

2

3

4

5

4

5

DUHOVNA INTELIGENCA
Duhovna inteligenca je inteligenca, s katero se posameznik loteva in rešuje vprašanja smisla
in pomena. Inteligenca, s katero lahko umestimo posamezno življenje v širši in bogatejši
okvir, ki ju osmišlja in s katero lahko posameznik oceni, da je izbrana smer delovanja ali neka
življenska pot tehtnejša od druge.
Dvanajst lastnosti duhovno inteligentnega človeka
To je dvanajst meril, ki opredeljujejo osebo ali organizacijo z visoko duhovno inteligenco, in
hkrati dvanajst načel sprememb, ki duhovni inteligenci omogoči, da opusti stare motive in
ustvari nove. To so:
Samozavedanje, Spontanost, Imeti vizijo in vrednote, Horizem, Sočutje, Praznik različnosti,
Neodvisnost od polja, Nagnjenost k postavljanju vprašanj »Zakaj?«, Sposobnost
preoblikovanja, Pozitivna uporaba hudih življenskih preizkušenj, Skromnost, Poklicanost.
Duhovno inteligenten posameznik si zastavlja naslednja navedena vprašanja in nanje išče
odgovore. Preverite, če si tudi vi postavljate vprašanja smisla in pomena. Odgovorite z DA,
če pomnite, da ste na posamezno vprašanje že iskali odgovor in NE, če nanj niste niti
pomislili.
Preizkus samozavedanja
1. Ali na koncu dneva razmišljate o dogotkih in izkušnjah
minulega dne?

DA

NE

2. Ali se v tišini počutite dobro?

DA

NE

3. Ali se lahko soočite z neprijetnimi resnicami o sebi?

DA

NE

Preizkus spontanosti
4. Ali sledite svojim nagonom, čeprav to pomeni, da morate
tvegati?

DA

NE

5. Ali si dovolite biti odprti in ranljivi v odnosih z drugimi?

DA

NE

6. Ali se vam kdaj zazdi, da vas vodi neki notranji občutek?

DA

NE

DA

NE

Preizkus vizije in vrednot
7. Ali vas motivirajo ideali, kot sta zagotavljanje pomoči
drugim ali služenje nekim višjim ciljem?
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8. Ali vas navdihujejo veliki voditelji ali javne zgodovinske ali
sodobne osebe?

DA

NE

9. Ali razmišljate o vprašanjih, kot so namen in smisel
življenja ter namen v ozadju vašega dela ali medsebojnih
odnosov?

DA

NE

DA

NE

11. Ali imate občutek, da so dogodki ali težave, ki pritegnejo
vašo pozornost, med seboj povezani?

DA

NE

12. Ali ste že kdaj predvideli ozirona vnaprej vedeli, kaj
razmišljajo drugi, ali občutili pretok energije med vami in
drugimi?

DA

NE

DA

NE

14. Ali ste kdaj občutili globoko spoštovanje vsega občestva?

DA

NE

15. Ali lahko sočustvujete z bolečino, trpljenjem ali jezo ljudi,
s katerimi se sploh ne strinjate ali ki vas morda ogrožajo?

DA

NE

DA

NE

17. Ali se na zabavi raje družite z ljudmi, ki jih ne poznate,
kot s tistimi, ki jih že poznate?

DA

NE

18. Ali mislite, da lahko odpravite težave ali dosežete neki cilj
na več kot le en način?

DA

NE

19. Ali v pogovoru z ljudmi, ki se z vami ne strinjajo, vidite
tudi njihovo stran težave?

DA

NE

DA

NE

21. Ali ste pripravljeni postati nepriljubljeni, ko zagovarjate
dobra dela?

DA

NE

22. Ali pazljivo pretehtate mnenja drugih in jim prisluhnete,
preden se odločite za svojo pot?

DA

NE

Preizkus holizma
10. Ali pogosto poskušate poiskati povezavo med navidez
različnimi stvarmi?

Preizkus sočutja
13. Ali čutite čustva drugih ljudi, njihove bolečine, veselje?

Preizkus različnosti
16. Ali se zlahko spustite v odnos z nekom, ki je drugačen od
vas?

Preizkus neodvisnosti od polja
20. Ali ste pripravljeni zagovarjati svoja prepričanja, medtem
ko vam vsi nasprotujejo?

62

Preizkus vprašanj »Zakaj?«
23. Ali poskušate razumeti pomen, ki se skriva za pravili,
navadami in dogodki?

DA

NE

24. Ali kdaj razmišljate o kulturnih ali vedenjskih smernicah in
ali se sprašujete, zakaj so take, kot so?

DA

NE

25. Ali ste radi na tekočem z dnevnimi dogodki?

DA

NE

Preizkus preoblikovanja
26. Ali znate pogledati na stvar z več zornih kotov?

DA

NE

27. Ali stopite iz zone udobja, ko iščete nove izkušnje?

DA

NE

28. Ali dvomite v vrednost stvari, ki jih ne spreminjate?

DA

NE

Preizkus pozitivne uporabe hudih življenskih preizkušenj
29. Ali se učite iz pretekljih napak in se dvignete nadnje?

DA

NE

30. Ali se po temačnih ali depresivnih obdobjih precej hitro
poberete in greste naprej?

DA

NE

31. Ali vas izguba gotovosti vodi do še globljega zaupanja in
vizije?

DA

NE

DA

NE

33. Ali znate zlahka priznati napako, ki jo naredite?

DA

NE

34. Ali ste odprti za predloge in prispevke drugih ljudi, čeprav
so vas presenetili?

DA

NE

35. Ali znate sprejeti dejstvo, da so vaše zmožnosti omejene
in da jih imate prav toliko, kolikor jih potrebujete, da
naredite to, kar bi lahko ali bi morali narediti?

DA

NE

DA

NE

37. Ali čutite, da bi morali nekaj podariti, ko vam nekdo
naredi uslugo?

DA

NE

38. Ali se čutite poklicani, da bi morali poplačati vse dobre
stvari, ki so vam bile dane v življenju?

DA

NE

Preizkus skromnosti
32. Ali vas občutek, da ste le eden od igralcev v večji drami,
navdaja z občutkom zadovoljstva?

Preizkus poklicanosti
36. Ali čutite, da si želite v življenju nekaj spremeniti?
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RAZUMSKA INTELIGENCA
Razumsko inteligentnost lahko opredelimo kot zmožmost učinkovitega mišljenja, učenja in
reševanja problemov. Še zlasti se pokaže kot uspešnost in iznajdlivost v novih situacijah, kjer
si z naučenim znanjem ne moremo mnogo pomagati. Vendar nam inteligentnost pomaga tudi
pri znanju: čim večja je, tem bolje bomo znali svoje znanje uspešno izkoristiti.
Raziskave so ugotovile, da je inteligentnost kompleksna sposobnost, sestavljena iz
posameznih komponent, ki pa imajo skupno podlago v splošni kakovosti umskega delovanja.
Tako kot naše telesne sposobnosti niso nekaj povsem enotnega ( pri različnih atletskih
disciplinah pridejo do izraza različne fizične sposobnosti), se tudi umske sposobnosti
razlikujejo glede na vrsto problemov, ki jih rešujemo. Pogosto razlikujemo zlasti naslednje
sestavine inteligentnosti, ki jih je opredelil ameriški psiholog Thurstone kot skupinske faktorje
inteligentnosti: besedno razumevanje, besednost, besedna tekočnost , številski (numerični)
faktor , prostorski (spacialni) faktor , zaznavni (perceptivni) faktor , spominski faktor , faktor
presojanja.
Vaše posamezne značilnost razumske inteligence bom poskušala izluščiti preko naslednjih
vprašanj:
BESEDNO SPORAZUMEVANJE
1. Napiši sopomenke:
Prihodnost
Ideja
Tlak
2. Napiši 5 podpomenk besedi pohištvo:

BESEDNOST, BESEDNA TEKOČNOST
3. Reši naslednje anagrame:
Mentor
Enakost
ŠTEVILSKI FAKTOR
4. Izračunaj:
17+84+25=
64-17-6=
2+2*2=
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PROSTORSKI FAKTOR
5. Obkroži pravilen odgovor:

6. Kateremu od desnih teles pripada plašč na levi strani?

ZAZNAVNI FAKTOR
7. Koliko razlik opaziš?
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SPOMINSKI FAKTOR
8. Podčrtaj medmet:
Joj, kaj pa delaš?
9. Naštej vseh 6 sklonov, ki jih imamo v slovenskem jeziku:

FAKTOR PRESOJANJA
10. Koliko živali je Mojzes vzel na ladjo?
a) 0

b) 5

c) 10

d) 25

11. Nadaljuj:
1 - 2 - 4 - 7 - 11 - __ - __
1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 - __ - __
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e) več kot 25

SOCIALNA INTELIGENCA
Psiholog Edward Thorndike je definiral socialno inteligenco kot »sposobnost razumevanja in
obvladovanja moških in žensk«, veščini, ki ju potrebujemo za dobro shajanje v svetu.
Sestavine socialne inteligence bi lahko razdelili v dve veliki skupini in sicer, socialna zavest,
se pravi tisto, kar čutimo do drugih, in socialno sposobnost oziroma kaj s to zavestjo
naredimo.
Spekter socialne zavesti zajema osnovno empatijo, uglasitev, pravilnost empatije in
poznavanje delovanja družbe.
Spekter socialne sposobnosti pa zajema sinhronost, samopredstavitev, vpliv in skrb.
Odgovori:
OSNOVNA EMPATIJA
1. Katero čustvo izražajo posamezni obrazi?

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

___________
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2. Ocenite svoje sposobnosti, opisane pod posamezno točko.
1- nezadostne
2- zadostne
3- dobre
4- prav dobre
Uglasitev
1. Podrejenemu v pogovoru ponudite celovito
pozornost in mu zbrano prisluhnete.

5- odlične

1

2

3

4

5

2. Med pogovorom s podrejenim opravljate še druge
naloge.

1

2

3

4

5

3. Uglasite se z čustvi podrejenega, jim pustite do
besede in dovolite, da pogovor teče po poti, ki jo
skupaj določita.

1

2

3

4

5

Pravilnost empatije
4. Ob opazovanju podrejenega lahko ugotovite kaj
oseba misli in čuti.

1

2

3

4

5

Poznavanje delovanja družbe
5. Veste, kaj se pričakuje v vsak družbeni situaciji.

1

2

3

4

5

Sinhronost
6. Sposobni ste razbrati nebesedna vodila, ki
omogočajo gladko interakcijo (kdaj se nasmehniti,
pokimati).

1

2

3

4

5

Samopredstavitev
7. Znate ”obvladati” občinstvo in misel podati z ravno
pravo mešanico čustev, da doseže najmočnejši
učinek.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Sposobni ste nadzora in prikrivanja čustev.
Vpliv
9. V konfliktnih situacijah mirno, odločno in
profesionalno uveljavljate svojo avtoriteto.
10. Znate prepoznati situacije, v katerih je to, da se
naredite slepe, lahko odnosu v prid.
Skrb
11. Vzamete si čas in se potrudite pomagati
sodelovcem.
12. Darujete ljudem v stiski.
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POLITIČNA INTELIGENCA
Politična inteligenca je umetnost vodenja politike in razvijanje razumevanja, kaj politika sploh je
in katere vrste političnih »živali« obstajajo v današnjem delovnem okolju, skupaj s strategijo o
tem, kako upravljati. Pri tej inteligenci gre tudi za zbiranje informacij o zaposlenih s katerimi
delaš, in uporaba teh informacij za učinkovito opravljanje dela tudi s tistimi sodelovci, ki jih
mogoče ne maraš.
Politična inteligenca ima dve glavni sestavini in sicer integriteta in poznavajne političnih situacij.
Ti dve lastnosti bom poskusila izluščiti preko naslednjih vprašanj. Odgovorite z DA ali NE:
INTEGRITETA
1. Ali bi sprejeli odločitev, ki bi billa v korist podjetja, vendar Vam v
škodo?
DA
NE
2. Ali bi se odpovedali delovnemu mestu, če bi morali sprejeti odločitev, ki bi bila v
nasprotju z Vašimi načeli (predpostavljamo, da niste lastniki podjetja)?
DA

NE

3. Ali bi se odpovedali delovnemu mestu, če bi s tem rešili deset drugih delovnih mest?
DA

NE

POLITIČNE SITUACIJE
4. Ali veste na koga morate v dani situaciji vplivati in kako ga motivirati, da so stvari
narejene?
DA

NE

5. Ali bi svoje komunikacijske sposobnosti opisali kot prvorazredne, se pravi, da ste
sposobni zagotavljati kristalno čisto jasnost na vseh ravneh?
DA
NE
6. Ali ste sposobni vplivati na potrebno spremembo vedenja sodelavcev za doseganje
rezultatov preko osredotočanja na njihove šibke strani, strahove in negotovosti ter
pomanjkljivosti?
DA
NE
7. Ali ste sposobni subtilno razlikovati med legitimnim, kreativnim in strateškim vsiljevanjem
moči od nesprejemljive zlorabe moči zaradi moči same, od pridobivanja osebnih
prednosti, zastrahovanja in zaničevanja?
DA

69

NE

